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Förord 
Intresset för tillsyn som offentligrättsligt fenomen och den enskilde individen i 

tillsynen har löpt som en röd tråd i mitt liv både som yrkesverksam jurist och i 

det ideella arbete för minoriteters rättigheter som jag under större delen av mitt 

liv har varit engagerad i. Mitt första jobb som jurist fick jag hos tidigare 

Diskrimineringsombudsmannen (DO). Denna erfarenhet ökade mitt intresse för 

den enskildes ställning i statlig tillsyn och tillsynen som verktyg för att 

genomdriva rätten. Jag arbetade framförallt med ett projekt för att belysa 

diskriminering av samer. Vid projektets början var samers erfarenheter av 

diskriminering ganska okända hos DO. Myndighetens uppdrag visade sig också 

vara ganska okänt i det samiska samhället. Genom att bygga upp förtroende för 

myndigheten i det samiska samhället, bland annat genom att utreda klagomål och 

väcka talan i domstol, ökade klagomålen till DO påtagligt.  

Jag är tacksam för att Juridiska institutionen vid Umeå universitet gav mig 

möjlighet att fördjupa mina kunskaper om tillsyn och undersöka de 

tillsynsrelaterade frågor som jag under många år funderat över. Min förståelse för 

ämnet och för de problem jag hade identifierat förändrades under resans gång, 

som alla doktorander nog upplever. Problemens omfattning och komplexitet 

visade sig vara betydligt större än jag först anat. Rättsutvecklingen på flera av de 

studerade tillsynsområdena blev dessutom mer händelserik än vad som initialt 

kunde förutspås. Att skriva en avhandling visade sig också vara mer 

karaktärsdanande än jag från början föreställde mig, främst mot bakgrund av min 

initiala föreställning om att processen skulle vara mer linjär än cirkulär. Vid sidan 

om avhandlingen har jag tack och lov haft gott om mer linjära processer i form 

av restaurering av gamla hus.  

Även om avhandlingsskrivandet många gånger har känts ensamt har 

skrivandet ändå präglats av vad den österbottniske författaren Lars Huldén 

beskrivit som ”ti arbeit i laag”. Avhandlingen hade inte kunnat förverkligas utan 

ett välvilligt och generöst lagarbete. Många personer förtjänar därför ett varmt 

tack för att de under årens lopp har stöttat och trott på mig, utbytt tankar och 

idéer och delat vänskap. Först och främst vill jag tacka mina handledare professor 

Ruth Mannelqvist och docent Markus Naarttijärvi, som genom sina kunskaper 

och kloka synpunkter har väglett och utmanat mig under resans gång. 

Avhandlingen hade inte blivit verklighet utan er! Jag vill också framföra ett varmt 

tack till professorerna Lotta Lerwall och Vilhelm Persson, som bidrog med 

insikts- och värdefulla synpunkter på mitt manus i samband med mitt- respektive 

slutseminariet.   
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Under min tid som doktorand har jag haft glädjen att få vara del av den 

trivsamma och stimulerande arbetsmiljön vid Juridiska institutionen. Tack till alla 

kollegor som bidrar till ett klimat som präglas av kunskap, generositet, 

prestigelöshet och humor. Tack vare professor Markku Suksi och 

universitetslärare jur. dr. Birgitta Wahlberg har jag fått möjlighet att delta i 

intressanta seminarier vid Rättsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi, 

vilket har varit stimulerande och utvecklande. Jag är också tacksam för de 

ekonomiska medel jag har erhållit: Nordiska Administrativa Förbundets 

stipendium, Samhällsvetenskapliga fakultetens internationaliseringsmedel och 

Emil Heijnes Stiftelses för rättsvetenskaplig forskning bidrag till tryckerikostnad. 

Min familj och mina vänner har varit väldigt betydelsefulla under skrivandet. 

Ett särskilt varmt tack till Aja Lund som har hjälpt mig att grafiskt utforma 
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språkgranskning. Ett innerligt tack vill jag också rikta till Katarina Hansson-

Forman, Niklas Granö, Tobias Svensson, Anna Lind, Linda Olofsson, David 

Kroik, Yanalu Novais, Pernilla Stenroos, Rasmus Hästbacka och familjen Lithén 

för er varma vänskap.  

Mina föräldrar Kerstin och Cay Asplund har varit två klippor i 

avhandlingsskrivandet på alla tänkbara sätt. Tack för allt ert engagemang! Ett 

varmt tack till min syster Brita Asplund med familj samt Gunder och Linnéa 

Björk för ert betydelsefulla stöd. Avslutningsvis vill jag rikta det största tack jag 

kan uppbringa till min sambo Mikael Björk och våra döttrar Jakobina Elvira och 

Valdine Lovisa. Ni sätter färg och guldkant på livet varje dag och gör det 

menings- och kärleksfullt!  
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1. Inledning 

1.1. Tillsyn – rättslig kontroll till gagn för medborgaren 

En lagenligt fungerande offentlig förvaltning utgör en av de viktigaste 

beståndsdelarna i en rättsstat. För att veta hur den offentliga förvaltningen 

fungerar utförs kontroll eller granskning, bland annat av andra offentliga organ.1  

Tillsyn utgör ett sådant kontrollmedel, som förekommer på många 

samhällsområden och som har tillkommit i olika tidsmässiga skeden.2  

Redan under 1500- och 1600-talet utvecklades statlig kontroll av exempelvis 

väghållning, sjukvård, gruvor och fyrväsende i Sverige.3 Det tillskapades under 

denna tid vissa sektorsmyndigheter och länsstyrelserna, som inrättades genom 

1634 års regeringsform, kom att få betydelse för allt fler regionala 

kontrolländamål.4 Justitiekanslern (JK), som inrättades år 1713, är möjligen 

världens äldsta fortfarande existerande institution som kontrollerar offentlig 

förvaltning.5 Riksdagens ombudsmän (JO) är ett annat tillsynsorgan. Det tillkom 

i samband med 1809 års regeringsform och har betecknats som Sveriges främsta 

konstitutionella exportprodukt.6 JK och JO utgör extraordinära tillsynsorgan, 

som bedriver tillsyn som även spänner över de övriga tillsynsmyndigheternas 

verksamhet. I och med framväxten av den moderna välfärdsstaten ökade behovet 

av tillsyn i samhället och dess förutsättningar förändrades också.7 Den moderna 

 
1 Bull (2012) s. 105 samt Höök & Lundin (2001) s. 126 f. Om rättsstatsbegreppet, se Petersson 

(2005), Derlén, Lindholm & Naarttijärvi (2016) s. 35 ff., Frändberg (1996) s. 21 ff., Eklundh (2001–

2002) s. 964 ff., Vahlne Westerhäll (2002) s. 36 ff. samt hänvisningar i avsnitt 3.1. I denna studie 

används kontroll- och granskningsbegreppen synonymt.  
2 SOU 2013:42 s. 64 och Bengtsson & Ek (2013) s. 49 ff. Andra exempel på kontrollmedel utgörs 

av resultatstyrning, utvärdering, uppföljning och revision. Tillsynsbegreppet diskuteras i avsnitt 2.1. 
3 Bengtsson & Ek (2013) s. 50 f.  
4 SOU 2002:14 s. 32.  
5 Bull (2013) s. 153. Ämbetet inrättades av Karl XII och kallades då Kungens Högste Ombudsman. 

Kungens Högste Ombudsman fyllde funktionen som kungens främste representant och skulle 

kontrollera tjänstemän och domare. År 1719 ändrades namnet till Justitiekanslern, Nygren (2013) 

s. 13 och 17. JK:s ställning framgår av 12 kap. 1 § regeringsformen och närmare bestämmelser 

återfinns i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn. 
6 Nergelius (2018) s. 307. JO:s tillsyn behandlas i kapitel 9. 
7 Bengtsson & Ek (2013) s. 49 ff. Se även avsnitt 2.2.2. 
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statens tillsyn har därför fått sin prägel främst sedan mitten av 1900-talet, vilket 

också sammanfaller med utvecklingen av rättssäkerhet i förvaltningsrätten efter 

andra världskriget.8 Tillsyn har även utvecklats genom EU-rätten.9 I dag finns fler 

än 380 kommunala och statliga tillsynsorgan i Sverige, varav omkring 90 utgörs 

av statliga myndigheter. Tillsyn regleras i fler än 230 lagar utöver generell 

förvaltningsrättslig lagstiftning.10 

Det finns ingen generell legaldefinition av tillsyn.11 Ibland definieras 

tillsynens mål och innehåll i särskild lagstiftning. Förutom tillsyn används 

dessutom andra begrepp som oberoende övervakning och kontroll för att 

beskriva aktiviteterna.12 Tillsyn har beskrivits som verksamhet som avser 

självständig granskning för att kontrollera om en verksamhet uppfyller krav som 

följer av lagar och andra bindande föreskrifter och vid behov kan leda till beslut 

om åtgärder som syftar till att åstadkomma rättelse.13 Tillsynsbegreppets 

innebörd är föränderlig, vilket kan illustreras av Tillitsdelegationens förslag till en 

 
8 Marcusson (2010) s. 242.  
9 Tillsynen av dataskydd utgör ett sådant exempel, se avsnitt 8.3. 
10 Skr. 2009/10:79 s. 5 och SOU 2013:42 s. 69. Enligt Statskontoret (2020:40) s. 35 och 39 anges 

den lägre siffran 70 statliga tillsynsmyndigheter beroende på förändrade definitioner av tillsyn samt 

en generell minskning av statliga myndigheter. Statskontoret har i sin genomgång funnit 392 lagar 

och 412 förordningar som innehåller begreppet tillsyn.  
11 Förslag på en legaldefinition av tillsyn har dock lämnats, men inte resulterat i lagstiftning. Kärnan 

i tillsynen definierades enligt förslaget i SOU 2004:100 s. 50 f. som: ”...granskning som genomförs 

med stöd av lag och (vanligen) en möjlighet för tillsynsmyndigheten att besluta om någon form av 

ingripande” och förslaget till generell legaldefinition: ”oberoende och självständig granskning av 

tillsynsobjekt som syftar till att kontrollera om tillsynsobjektet uppfyller de krav och villkor som 

följer av lag, EG-förordning eller annan föreskrift och av särskilda villkor som har meddelats i 

anslutning till sådana föreskrifter samt beslut om åtgärder som syftar till att vid behov åstadkomma 

rättelse av den objektsansvarige”. 
12 Den terminologiska variationen är stor även på andra språk och aktualiserar också viss 

översättningsproblematik. På engelska förekommer exempelvis begreppen supervision, control och 

monitoring för att beskriva tillsynsaktiviteter och bland annat supervisory authority samt Ombudsman för 

att beskriva de myndigheter eller organ som utför aktiviteterna, se avsnitt 2.1. 
13 I skr. 2009/10:79 anger regeringen denna definition. Finansutskottet uttalade att tillsynen bör 

bli tydligare, mer enhetlig och bygga på ett enhetligt tillsynsbegrepp, 2009/10:FiU12 s. 18. 

Riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna, rskr. 2009/10:210. Det finns flera 

exempel på att skrivelsens definition av tillsyn används som underlag för konstruktion av särskilda 

rättsregler där tillsyn definieras, se exempelvis 4 kap. 1 a § diskrimineringslagen (2008:567), 13 kap. 

2 § socialtjänstlagen (2001:453) och 7 kap. 3 § patientsäkerhetslagen (2010:659). 
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tillitsbaserad och lärande inriktning av tillsynen särskilt på välfärdsområdet.14 

Oavsett verksamheter och aktiviteter kan rättslig och oberoende kontroll som 

kan resultera i rättelse dock beskrivas som en kärna i tillsyn.  

Gemensamt för tillsynens verksamheter är att dessa som regel inte kan 

undanröja beslut. Dock kan tillsynsmyndigheter vägleda och uttolka rätten, 

ibland som sista instans. Det gäller särskilt på de offentligrättsliga områden i de 

delar där domstolsprövning inte aktualiseras.15 Tillsynen möjliggör också 

granskning av myndigheters faktiska handlande.16 I Tillsynsutredningens 

delbetänkande har tillsynens syfte formulerats som att skydda medborgarnas 

gemensamma intressen, särskilt individens rättigheter, trygghet och säkerhet, att 

upprätthålla goda livsmiljöer och värna marknaders funktionssätt.17 Syftet har på 

andra håll beskrivits som att tillsyn ska upprätthålla grundläggande värden i 

samhället såsom rättssäkerhet, effektivitet och demokrati.18 Ändamål som 

därutöver har lyfts fram av Europeiska kommissionen för demokrati genom lag 

(Venedigkommissionen) är god förvaltning samt individens mänskliga rättigheter 

respektive grundläggande friheter.19 I The International Ombudsman 

Associations (IOA) etiska kodex definieras verksamhetens syfte som att främja 

 
14 SOU 2018:47 s. 279 ff. och SOU 2018:48 s. 83 ff. Förslaget har ännu inte resulterat i 

lagstiftningsåtgärder. 
15 Exempelvis Skolinspektionens beslut den 13 september 2016, dnr. 42-2016:6795, angående Al-

Azhar stiftelsen i Stockholm och könsuppdelad undervisning i ämnet Idrott och hälsa, 

Universitetskanslerämbetets beslut den 13 mars 2018, reg.nr. 32-00324-17, gällande krav vid 

antagning till utbildning på forskarnivå vid Karolinska institutet och JO 2012/13 s. 404 angående 

studenters rätt att återkalla en tentamen.  
16 Johansen (2019) s. 32. 
17 SOU 2002:14 s. 138. 
18 Bet. 2009/10:FiU12 s. 5, som återspeglas exempelvis i SOU 2015:46 s. 64 f. 
19 P. 1 i Europeiska kommissionens för demokrati genom lag (Venedigkommissionen) Opinion 

No. 897/2017, Principles on the Protection and Promotion of the Ombudsman Institution (”The 

Venice Principles”) (CDL-AD(2019)005) antagna den 15–16 mars 2019. Principerna refereras som 

Venedigprinciperna (2019). Venedigkommissionen utgör Europarådets  

rådgivande organ i författningsfrågor, se  
http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation (besökt den 4 oktober 2019). 

Samma ändamål omnämns i Europarådets parlamentariska församlings rekommendation 1615 

(2003) The institution of Ombudsman av den 8 september 2003 samt Europarådets 

parlamentariska församlings resolution 1959 (2013) Strengthening the institution of ombudsman 

in Europe av den 4 oktober 2013. 
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processuell rättvisa i verksamhet och förvaltning.20 Det europeiska 

ombudsmannanätverket beskriver syftet med tillsyn som att behandla klagomål 

riktade mot offentliga myndigheter i medlemsstaterna, särskilt gällande 

tillämpning av gemenskapsrätt. Genom att bistå allmänheten på ett opartiskt, 

verkningsfullt och rättvist sätt kan tillsynen främja principerna om frihet, 

demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna samt rättsstatsprincipen som EU grundas på enligt artikel 6 fördraget 

om Europeiska unionen (FEU).21 

Särskild betydelse får den tillsyn som till sitt innehåll berör för den enskilde 

näraliggande och väsentliga förhållanden som knyter an till den enskildes person 

samt berör dennes grundläggande fri- och rättigheter.22 Det gäller i synnerhet 

inom rättsområden där andra möjligheter till kontroll är begränsade, exempelvis 

hälso- och sjukvården. Ytterligare exempel utgörs av tillsyn av rätten till 

dataskydd och tillsyn av rätten att inte bli utsatt för diskriminering. Tillsyn som 

omfattar sådana förhållanden benämns i denna studie som individnära tillsyn. 

Begreppet individnära tillsyn utgör alltså inte en rättslig definition och saknar 

normativt innehåll. Individnära tillsyn fyller i studien en funktion som 

områdesbegränsande samlingsterm för de områden av tillsyn som har en sådan 

tydlig koppling till individens förhållanden och rättigheter som studeras i 

avhandlingen.  

Ovanstående beskrivningar antyder att kontrollen som sker genom tillsyn 

spelar en viktig roll för att upprätthålla rättsstatlighet i egenskap av konstitutionell 

 
20 IOA Code of Ethics, 

https://www.ombudsassociation.org/assets/IOA%20Code%20of%20Ethics.pdf (besökt den 1 

november 2020). IOA samlar olika typer av parlamentariska och organisatoriska ombudsmän 

samt tillsynsmyndigheter. 
21 Europeiska ombudsmannanätverket, Statement adopted at the Sixth Seminar of the National 

Ombudsmen of EU Member States and Candidate Countries, Strasbourg 14–16 October 2007. 

Nätverket samlar nationella och regionala ombudsmän, särskilt parlamentariska ombudsmän, samt 

den europeiske ombudsmannen, https://www.ombudsman.europa.eu/en/european-network-of-

ombudsmen/about/en (besökt den 1 oktober 2019). Fördraget om Europeiska unionen, (EUT C 

326, 26.10.2012, s. 13–390). 
22 För en diskussion om tillsyn kan utgöra ett effektivt rättsmedel, se avsnitt 4.3.2. 

https://www.ombudsassociation.org/assets/IOA%20Code%20of%20Ethics.pdf
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kontroll.23 En sådan konstitutionellt grundad kontroll har av tradition funnits i 

den nationella rätten och har förstärkts genom EU-rätten och den internationella 

rätten.24 I fokus för det rättsstatliga tankesättet står individen och den privata 

autonomin.25 Rättsstatstanken bygger i huvudsak på legalitet, maktdelning och 

medborgerliga fri- och rättigheter. Den makt staten använder för att tillvarata 

kollektiva intressen kan också bli ett hot gentemot den enskilde, vilket kräver 

skydd mot kränkningar genom den offentliga maktutövningen.26 Tillsyn kan 

bidra till legalitet och legitimitet, så att medborgarna kan känna sig förvissade om 

att deras intressen tas till vara. Därför är den enskildes tillgång till tillsyn också 

central.27 Samtidigt måste tillgängligheten till tillsyn för individen som vill få ett 

missförhållande utrett balanseras mot tillsynsmyndighetens möjlighet att bedriva 

en god och effektiv tillsyn. Denna avvägning mellan olika resursmässiga och 

tillsynsideologiska prioriteringar framställs ibland som konfliktartad.28 

 
23 Venedigprinciperna (2019), Venedigkommissionens Compilation of Venice Commission 

Opinions Concerning The Ombudsman Institution (CDL-PI(2016)001) av den 5 februari 2016 

och Höök & Lundin (2001) s. 126 f. 
24 JO har en tydlig koppling till den rättsstatliga tanken och ombudsmannafunktionen har av flera 

internationella organisationer som exempelvis OSSE, FN och Europarådet lyfts fram som viktig 

för att skydda grundläggande fri- och rättigheter, se exempelvis Europarådets ministerkommitté, 

Recommendation No. R (85) 13 of the Committee of Ministers to the Member States On the 

Institution of the Ombudsman av den 23 september 1985, Venedigkommissionens Compilation 

of Venice Commission Opinions Concerning The Ombudsman Institution (CDL(2011)079) av 

den 1 december 2011, Venedigprinciperna (2019) samt OSSE, Ombudsman and Human Rights 

Protection Institutions in OSCE Participating States, OSCE Human Dimension Implementation 

Meeting, Background Paper 1 (1998).  
25 Frändberg (1996) s. 24 f., Henrichsen (2003) s. 169 f. och Naarttijärvi (2018) s. 214 f. 
26 Se avsnitt 3.1 och där angivna litteraturhänvisningar. 
27 SOU 2002:14 s. 139 f., SOU 1997:57 s. 96 ff. och skr. 2009/10:79 s. 5. Legitimitet och den 

enskildes utsatthet framhålls exempelvis som argument för att införa individuell 

klagomålshantering hos Inspektionen för socialförsäkringen, SOU 2015:46 s. 180 ff. I p. 15 

respektive preambeln till Venedigprinciperna anges att den enskilde ska ha rätt att klaga till 

tillsynsorgan och att rätten att framställa klagomål till dessa organ utgör ett tillägg till tillgången till 

rättvisa genom domstolsprövning. Vikten av att tillsynen behandlar enskildas klagomål betonas 

också i Europeiska kommissionens mot rasism och intolerans (ECRI) General Policy 

Recommendation N°2 (CRI(2018)06) av den 7 december 2017 Equality bodies to combat racism 

and intolerance at national level och Kommissionens rekommendation (EU) 2018/951 av den 22 

juni 2018 om standarder för jämlikhetsorgan (EUT L 167, 4.7.2018, s. 28–35). 
28 Prop. 2016/17:122 s. 48 f. gällande patientklagomål och avsnitt 7.2.7 gällande DO:s arbete med 

enskildas klagomål och Hijmans (2016) s. 373 angående klagomål inom ramen för 

dataskyddstillsyn. För en diskussion om tillsyn, tillsynsstilar och effektivitet, se Johansson (2006).   
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Vad som hittills sagts relaterar främst till hur tillsyn kan beskrivas och vad den 

kan åstadkomma, det vill säga tillsynens konsekvenser. För att tillsynen ska kunna 

uppnå dessa syften och konsekvenser blir dock även den rättsliga konstruktionen 

av tillsyn relevant. Det gäller särskilt i den mån den rättsliga konstruktionen 

möjliggör aktivt deltagande för den enskilde. Ett sätt för den enskilde att aktivt 

uppmärksamma tillsynsmyndigheten på ett missförhållande är att inkomma med 

en anmälan eller ett klagomål. Sverige har en lång tradition av att medborgarna 

kan framföra klagomål på den offentliga förvaltningen. Förvaltningsrättsligt 

betecknas detta som formlösa klagomål hos överordnad myndighet och de 

formlösa klagomålen kan föranleda att myndigheter inleder tillsyn.29  

Redan under medeltiden fanns en möjlighet för den enskilde att ”gå till 

kungs”. Enligt landslagens statsförfattning var det konungens uppgift att svara 

för rättsordningens upprätthållande.30 En viktig uppgift inom ramen för 

förvaltningsfrågor var att fungera som allmän klagomur och höra samt avgöra 

befolkningens käromål.31 Under 1700-talet infördes också reglering av formlösa 

klagomål inom delar av den speciella förvaltningsrätten och termen klagomål 

eller angivelse etablerades som separat fenomen i förhållande till överklaganden 

av förvaltningsbeslut.32 Det formlösa klagoinstitutet har dock inte kodifierats 

generellt i den förvaltningsrättsliga lagstiftningen.33 I äldre förvaltningsrättslig 

litteratur har de formlösa klagomålen kategoriserats som en rättelsemöjlighet vid 

sidan av självrättelse hos beslutande myndighet, besvär samt underställning.34 

Förutom formlösa klagomål har de benämnts som anmälningar, angivelser och 

rekurser.35  

 
29 Strömberg & Lundell (2018) s. 173 f. 
30 9 § kap. IV Konungabalken Landslagen, publicerad i Sveriges konstitutionella urkunder (1999) 

s. 61. 
31 Det kan i detta sammanhang påtalas att Sverige under lång tid saknade en rågång mellan allmänna 

domstolar och förvaltningsorgan som förverkligades först genom rättegångsbalken i 1734 års lag, 

SOU 1964:27 s. 57 f. och 60. Se även Wennergren (1969) s. 8 f. 
32 Rosas (1980) s. 31, 39 och 43 ff. Formlösa klagomål har tidigare varit kodifierade i 10 kap. 78 § 

2 mom. lagen (1918:422) om fattigvård, se avsnitt 5.1. 
33 Kodifiering av formlösa klagomål har däremot genomförts i exempelvis Finland genom 

bestämmelserna om förvaltningsklagan i §§ 53 a–d förvaltningslagen 6.6.2003/434. 
34 Strömberg (1978) s. 166 ff. 
35 Rosas (1980) s. 68 f. och där angivna hänvisningar. Rekurs avser situationer då det saknas ett 

formligt förvaltningsbeslut och det krävs också en överordnad tjänsteman inom myndigheten.  
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Möjligheten till aktivt deltagande för den enskilde i klagomålshanteringen och i 

tillsynen i övrigt kan få betydelse för tillsynens legitimitet ur medborgarens 

perspektiv. Legitimitet kan förstås som social trovärdighet och acceptans, det vill 

säga att ett agerande uppfattas som önskvärt, korrekt och lämpligt i ett socialt 

konstruerat system som anses vara gynnsamt för samhället.36 Legitimitet kan följa 

som en konsekvens av legalitet. Det innebär att legitimiteten uppstår utifrån att 

maktutövningen sker enligt gällande rättsregler och att dessa rättsregler uppfattas 

som legitima exempelvis därför att de införts av en auktoritet som uppfattas som 

legitim.37 Legitimitet kan också följa av rättssäkerhet, som bland annat innefattar 

vissa krav på rättens konstruktion och tillämpning.38 En viss reglering kan 

betraktas som legitim om den kan rättfärdigas i termer av hur den uppfattas av 

dem som berörs. Legitimiteten i maktutövningen kan alltså utvärderas utifrån hur 

väl den följer de värderingar som berörda individer hyser.39 Samtidigt kan 

legitimitet omfatta fler aspekter än sådana som är relaterade till rättens 

godtagbarhet.40 Ett organ kan uppfattas som legitimt om enskilda tror att organet 

kommer att tillvarata deras intressen direkt eller indirekt.41 Mot denna bakgrund 

kan tillsynens legitimitet ur ett medborgarperspektiv påverkas av om 

medborgarna anser att den kan tillvarata deras intressen, hur den är konstruerad 

och bedrivs samt i vilken grad tillsynen ger utrymme för den enskildes aktiva 

deltagande. Detta gäller inte minst den extraordinära tillsynen, det vill säga JO:s 

och JK:s tillsyn. 

Vilhelm Mobergs tragiska komedi ”Domaren” utkom år 1957. Dramat 

utgör en del av författarens skriftliga produktion för att synliggöra maktmissbruk 

och rättsskandaler.42 Till den så kallade Rättsombudsmannen vände man sig när 

man inte fick rättvisa någon annanstans. Ombudsmannen själv verkade dock vara 

 
36 Suchman (1995) s. 574, Scott (2014) s. 71 ff., Black (2008) s. 144 och Lipset (1981) s. 64. Det 

finns en omfattande litteratur om legitimitet. För en översyn, se Suchman (1995). 
37 Weber (1983) s. 26 f. och Beetham (2012) s. 123. 
38 Scholz (1955) s. 3 f. samt avsnitt 3.3.1. 
39 Weber (1983) s. 26 f. och Beetham (1991) s. 11. Beethams förståelse av legitimitet betonar att 

det inte är tillräckligt att enskilda uppfattar maktutövningen som legitim. 
40 Black (2008) s. 144. 
41 Suchman (1995) s. 574 f. 
42 Moberg (1997) s. 7 och 9.  
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ganska luttrad. När hans sekreterare påtalade att flera rättssökande hade ringt 

konstaterade Rättsombudsmannen:  

”Jag känner igen namnen. De är gamla välkända kunder allihopa. De återkommer 

igen år efter år med samma gamla välkända klagomål. Jaha – hur är de beskaffade 

dessa människor, som inte ger sig förrän de får sin rätt?”43  

Vilhelm Moberg själv uppgav att Rättsombudsmannen avsågs motsvara 

Justitieombudsmannens och Justitiekanslerns ämbeten sammantagna.44 Mobergs 

drama illustrerar en kritisk bild av hur den enskilde anmälaren betraktas inom 

ramen för tillsyn. Även Hans-Gunnar Axberger, tidigare justitieombudsman, har 

skildrat en legitimitetsproblematik vad beträffar tillsynen:  

”En medborgarnas ombudsman borde ägna sig åt medborgaren. Men våra 

ombudsmän tillhör staten. Rätt och fel är för dem en formsak. Med värderingar 

befattar de sig inte. De är värdelösa och stolta över det.”45  

Axberger har framställt idén om en medborgarnas ombudsman som självständigt 

verkar för rättvisa mot överheten som ett uttryck för maktdelning och en 

konstitutionell garanti för legalitet. Idén har dock beskrivits som främmande för 

den svenska rättskulturen, som snarast återspeglar välfärdsstatens idé om den 

välvilliga staten. Utvecklingen av JO:s verksamhet under 1980-talet har kallats en 

”etablissemangsorienterad institutionalisering”, då verksamheten förändrades 

från granskning av enskildas ärenden till juridiskt policyskapande.46 En liknande 

slutsats har dragits av Gustaf Petrén, tidigare ställföreträdande 

justitieombudsman, under 1990-talet:  

”Allmänheten lever i den föreställningen, att JO-institutionen är ett till dess hjälp 

inrättat organ, dit den enskilde kan vända sig när han inte på annat sätt kan få 

rätsida på sina mellanhavanden med myndigheterna… Men klagomålens uppgift 

är inte att ge JO tillfälle att hjälpa den enskilda klagande till rätta med deras 

 
43 Moberg (1997) s. 26. 
44 Moberg (1997) s. 9.  
45 Axberger (1995) s. 135. 
46 Axberger (1995) s. 135 ff. Citatet återfinns på s. 138. Ett liknande resonemang återfinns hos 

Jönson (2011) s. 192 ff., som menar att tron på det goda samhället har resulterat i att merparten av 

tillsynen av äldreomsorgen anförtros verksamhetsutövarna själva.  
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problem utan att utgöra underlag för JO:s tillsyn av myndigheterna. Genom 

klagomålen får JO nödvändigt material för sin granskning av hur myndigheterna 

tillämpar gällande bestämmelser. Hur det går för den enskilde klagande är i princip 

likgiltigt.”47 

Petrén har konstaterat att klagomålen, som är utgångspunkten för 

tillsynsverksamheten som JO bedriver, förutsätter att de klagande får ut något av 

att inkomma med klagomål. Om JO inte bryr sig om att utreda klagomålen 

kommer de att minska i omfattning.48 Denna risk gäller förstås också i 

förhållande till andra tillsynsorgan och kan i sådana fall resultera i att 

tillsynsmyndigheternas insyn i missförhållanden minskar. En minskad insyn kan 

i sin tur påverka tillsynens förutsättningar att uppfylla dess ändamål. Eftersom 

den enskildes ställning i tillsynen kan få betydelse för tillsynens ändamålsenlighet 

och legitimitet är det av intresse att undersöka hur denna ställning är beskaffad.  

1.2. Om ämnesvalet  

Det huvudsakliga kunskapsintresset i studien är rättssäkerhet för den enskilde i 

statlig individnära tillsyn. Rättssäkerheten kan framträda på tre huvudsakliga sätt 

som anknyter till varandra: som en extern konsekvens av tillsyn, som en intern 

konsekvens av tillsyn och genom den rättsliga konstruktionen av tillsyn. Med 

extern konsekvens menas att tillsyn kan bidra till rättssäkerhet för den enskilde 

på ett visst tillsynsområde. Det är en följd av att tillsyn i egenskap av rättslig och 

oberoende kontroll kan fylla en viktig rättsstatlig funktion och fungera som 

konstitutionellt kontrollverktyg.49 Rättssäkerhet som intern konsekvens av tillsyn 

avser rättssäkerhet i förhållande till tillsynsmyndigheten. Möjligheten till 

förverkligande av tillsynens externa och interna konsekvenser påverkas av hur 

tillsynen rättsligt är konstruerad. Också i fråga om rättslig konstruktion får 

rättssäkerhet alltså betydelse. Rättssäkerheten i tillsynens konstruktion kan delvis 

konkretiseras genom den enskildes rättsliga ställning. Med rättslig ställning avses 

i studien huvudsakligen individens tillgång till tillsyn genom anhängiggörande 

och partsställning, individens position i handläggning och beslutsfattande samt 

 
47 Petrén (1991) s. 87. 
48 Petrén (1991) s. 92. 
49 Se kapitel 3. 
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individens möjligheter att rättsligt angripa tillsynsbeslut.50 Därför är det intressant 

att undersöka hur denna ställning är beskaffad och hur den har utvecklats i rätten. 

Tillsynens externa och interna konsekvenser samt konstruktion kan variera och 

kan ha förändrats över tid. Genom att studera tillsyn över tid kan förändringar 

och förskjutningar i tillsynen i egenskap av konstitutionellt kontrollverktyg och i 

den rättsliga regleringen förhoppningsvis upptäckas. Det gäller också hur 

tillsynsområdena har utvecklats i förhållande till varandra. Inte minst på det 

välfärdsrättsliga området är den enskilde inte sällan beroende av tillsyn för att få 

sin sak utredd och sina behov eller rättigheter tillgodosedda. 

Hur rättssäkerheten tillvaratas genom den individnära tillsynens rättsliga 

konstruktion är en komplex fråga. Detta kan exempelvis bero på att de studerade 

områdena av tillsyn berör grundläggande fri- och rättigheter av olika karaktär, 

olika normtyper och att uppfattningen om rättssäkerhet sannolikt har förändrats 

över tid med beaktande av rätts- och samhällsutvecklingen. Den enskildes 

rättsliga ställning kan variera beroende av den rättsliga regleringen, 

verksamheterna och förhållandena på olika områden. Följaktligen kan den 

enskilde ha varierande förutsättningar att exempelvis få ett klagomål utrett och i 

övrigt aktivt delta i tillsynen. Studien kan bidra till att belysa och problematisera 

sådana variationer. Det finns, givet den betydelse individnära tillsyn kan ha inom 

respektive område, ett behov av att ur medborgarens rättssäkerhetsperspektiv 

kritiskt granska utvecklingen av den enskildes rättsliga ställning på olika områden 

av tillsyn.  

Det finns därtill ett behov av att utforska och klarlägga grundläggande 

förvaltningsrättsliga frågeställningar som tillsyn aktualiserar, inte minst den 

enskildes ställning. Dessa förvaltningsrättsliga frågeställningar har inte tydliga 

svar och oklarheterna kan leda till bristande rättssäkerhet för den enskilde. Frågan 

om vem som kan anhängiggöra ett ärende hos en tillsynsmyndighet är ett 

exempel på en fråga som kan röna ett mer allmänt förvaltningsrättsligt intresse 

vid sidan om frågan om tillsyn. Att studera ett urval av områden inom speciell 

förvaltningsrätt kan bidra till förslag på hur grundläggande frågor bör lösas i 

förvaltningsrätten. Principer och regler kan därmed identifieras och 

rekonstrueras i ett system.51 På så sätt kan en analys av speciell förvaltningsrätt 

 
50 Se avsnitt 1.3 och 3.4. 
51 Wenander (2010) s. 32 f.   
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bidra till ökad koherens i förvaltningsrätten. Rättsvetenskapliga analyser kan få 

särskild betydelse på områden där regleringen främst tillämpas av myndigheter 

och sällan kommer att bli föremål för prejudicerande domstolsbedömningar.52 

Tillsyn utspelar sig ofta på sådana områden. 

1.3. Syfte och delsyften 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka och analysera utvecklingen 

av statlig tillsyn på fem områden samt den enskildes rättssäkerhet i denna tillsyn. 

Med tillsyn avses i studien rättslig och oberoende kontroll som kan leda till rät-

telse.53 Denna kontroll omfattar dels tillsyn på det sätt som den definieras i den 

materiella rätten som undersöks, dels näraliggande processer som följer av tillsyn 

som har betydelse för den enskilde.54 Den enskildes rättssäkerhet avser a) 

rättssäkerhet som konsekvens av tillsyn på ett visst tillsynsområde mot bakgrund 

av att tillsyn kan utgöra ett konstitutionellt kontrollverktyg, b) rättssäkerhet som 

konsekvens i förhållande till tillsynsmyndigheten och c) rättssäkerhet i tillsynens 

rättsliga konstruktion. Den enskildes rättssäkerhet i tillsynens rättsliga 

konstruktion kan konkretiseras och operationaliseras genom tre huvudsakliga 

aspekter som presenteras nedan och berör individens tillgång till tillsyn, 

deltagande i handläggning och möjlighet att angripa tillsynsbeslut, vilket 

fortsättningsvis i avhandlingen beskrivs som den enskildes rättsliga ställning. 

Individnära tillsyn är som nämnts ett i denna avhandling konstruerat begrepp 

som fungerar som samlingsterm för den tillsyn som undersöks. Denna tillsyn 

berör till sitt innehåll för den enskilde näraliggande och väsentliga förhållanden 

som knyter an till den enskildes person och berör dennes grundläggande fri- och 

rättigheter. Ett urval av fem exempel på tillsyn från olika delar av det 

offentligrättsliga området studeras. Dessa undersöks för att fördjupa förståelsen 

för tillsyn som offentligrättsligt fenomen och belysa dess varietet. Urvalet består 

av tillsynen av socialtjänst respektive hälso- och sjukvård, tillsynen över 

diskrimineringslagstiftningen, dataskyddet och Justitieombudsmännens tillsyn.55  

 
52 Mannelqvist (2012) s. 391 f. 
53 Se kapitel 2. 
54 Exempelvis Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds handläggning av ärenden enligt 8 och 9 kap. 

patientsäkerhetslagen (2010:659), så kallad individtillsyn. 
55 Motiveringen till valet av dessa studieobjekt diskuteras i avsnitt 1.4. 
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Det övergripande syftet ska uppfyllas genom att följande tre delsyften utreds och 

analyseras: 

1) Vilka syften och funktioner kan individnära tillsyn ha i egenskap 

av konstitutionellt kontrollverktyg utifrån nationella och 

internationella konstitutionella normer och principer? 

Det första delsyftet omfattar utredning av generella syften och funktioner hos 

den individnära tillsynen i förhållande till ett rättsstatligt ideal. Konkret innebär 

detta att tillsynens syften utreds i egenskap av ett konstitutionellt kontrollverktyg, 

vilket främst sker med hjälp av konstitutionella rättskällor. Med konstitutionellt 

kontrollverktyg avses i vad mån tillsynen fungerar som verktyg för att den 

enskilde ska kunna kontrollera förvaltningen och tillvarata sina rättsligt grundade 

rättigheter.  

 

2) Hur har den individnära tillsynen och den enskildes rättsliga 

ställning i denna tillsyn konstruerats i lagstiftningen på de 

studerade områdena över tid och vilka synsätt rörande tillsynens 

syfte, form och funktion har präglat denna konstruktion?  

Det andra delsyftet omfattar att undersöka hur den enskildes ställning är rättsligt 

konstruerad på varje studerat tillsynsområde och hur konstruktionen har 

förändrats över tid. Delsyftet berör hur tillsyn har konstruerats i lagstiftningen, 

vilka synsätt rörande tillsynens syfte, funktion och form som har präglat denna 

konstruktion samt vilken roll den enskilde spelar i tillsynen utgående från den 

rättsliga konstruktionen. Den enskildes ställning i tillsynen avser tre huvudsakliga 

aspekter som innebär en konkretisering och operationalisering av framförallt 

formell rättssäkerhet i olika skeden av tillsynen: a) individens tillgång till tillsyn 

genom anhängiggörande och partsställning, b) individens position i handläggning 

och beslutsfattande samt c) individens möjligheter att rättsligt angripa 

tillsynsbeslut. För att utreda delsyftet är det nödvändigt att undersöka och 

analysera den rättsliga regleringen som styr tillsyn. Tidsmässigt undersöks 

förhållandena från omkring mitten av 1900-talet och därpå följande decennier. 

Delsyftet aktualiserar en utredning av vilka ändamål tillsyn som rättsligt 

kontrollmedel ska uppnå enligt lagstiftningen på de studerade områdena, vilket 

främst kommer att utredas med hjälp av förarbetsmaterial. Tillsynens syfte, form 
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och funktion kan ha förändrats över tid till följd av lagstiftningens utveckling 

samt till följd av förändrad styrning av den offentliga förvaltningen.  

 

3) Har synsätten på tillsyn och den enskildes rättsliga ställning 

förändrats och påverkat tillsynens förmåga att utgöra ett 

konstitutionellt kontrollverktyg?  

Det tredje delsyftet aktualiserar en analys av huruvida lagstiftningens synsätt på 

tillsynens syfte, form och funktion samt den enskildes rättsliga ställning i tillsynen 

har förändrats och i så fall hur förändringen har inverkat på tillsynens förmåga 

att utgöra ett konstitutionellt kontrollverktyg. Detta relaterar till den rättssäkerhet 

som den enskilde genom tillsyn kan få på ett visst tillsynsområde. Delsyftet 

aktualiserar också en analys av i vad mån konstitutionella rättigheter uppställer 

krav på hur tillsynens rättsliga konstruktion borde vara beskaffad. Begreppen 

rättssäkerhet och rättsstatlighet utreds och används i studien som rättsliga ideal 

för att analysera betydelsen av hur individens rättsliga ställning i tillsynen har 

förändrats på de studerade områdena.56 Rättsstaten är i denna kontext tänkt att 

fungera som idémässig konstruktion för att som gemensam nämnare bygga en 

teoretisk och materiell brygga mellan de rättsregler som styr den tillsyn som 

behandlas i studien. Rättsstatsidén utgår huvudsakligen från tre grundläggande 

faktorer: att statens maktutövning sker enligt normer och inte godtyckligt eller 

genom maktspråk, respekt för vissa fri- och rättigheter och tillgång till 

institutioner som gör att den enskilde kan hävda sin rätt och som åtnjuter 

förtroende.57 Rättssäkerhet kan ses som ett utflöde ur idén om rättsstaten. 

Individen kan alltså bidra till att tillsynens syfte som konstitutionellt 

kontrollverktyg förverkligas beroende på i vilken utsträckning den rättsliga 

konstruktionen av tillsyn möjliggör den enskildes deltagande.  

1.4. Urval och avgränsningar 

Fokus i denna studie är att analysera den enskildes rättssäkerhet i fem typer av 

statlig tillsyn. Dessa exempel av tillsyn definieras i avhandlingen som individnära 

tillsyn. Tillsynen berör för den enskilde näraliggande och väsentliga förhållanden 

 
56 Detta beskrivs närmare i avsnitt 1.5.1 och kapitel 3.  
57 Sterzel (1998) s. 38 f. 
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som knyter an till den enskildes person och berör dennes grundläggande fri- och 

rättigheter. Urvalet består av följande materiella tillsynsområden: tillsynen av 

socialtjänstens verksamhet, hälso- och sjukvården, diskrimineringslagstiftningen, 

dataskyddet och JO:s tillsyn av den offentliga förvaltningen. De valda områdena 

förenas av att de får anses ha stor betydelse för den enskildes integritet och andra 

näraliggande aspekter som är väsentliga för den enskildes person, situation och 

möjligheter. Missförhållanden på de studerade områdena kan få stora och 

negativa konsekvenser för den enskilde i olika avseenden. En medveten strategi 

utgående från intresset för den enskildes rättssäkerhet har varit att genom urvalet 

försöka belysa tillsynens diversitet i olika avseenden. På så sätt kan variationer i 

den enskildes rättsliga ställning belysas på de olika områdena som studeras. 

Urvalets diversitet kan exemplifieras av den del av rättsordningen som styr tillsyn, 

regleringstyp, karaktären hos de rättigheter som tillsynen berör, omfattningen av 

verksamhetsområden hos tillsynen, graden av privat respektive offentlig 

verksamhet som tillsynsregleringen berör samt ordinär respektive extraordinär 

tillsyn.  

Två tillsynsområden som behandlas i studien omfattar särskilda sektorer på 

välfärdsområdet, nämligen tillsynen av socialtjänsten respektive hälso- och 

sjukvården. Tillsynen av dessa sektorer bedrivs av Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). Tillsynen av socialtjänst och hälso- och sjukvård berör den 

enskildes sociala rättigheter, som bland annat kommer till uttryck i EU:s stadga 

om de grundläggande rättigheterna och anknyter till Europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR).58 De sociala rättigheterna är inte reglerade som rättigheter för den 

enskilde i svensk grundlag.59 Detta kan medföra att de sociala rättigheterna 

betraktas som svagare än civila rättigheter. Det finns dock exempel från 

Europadomstolens praxis på att sociala rättigheter också har stärkts när de har 

 
58 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 326, 26.10.2012, s. 391–

407) respektive Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, Rom den 4 november 1950, SÖ 1952:35, se även lagen (1994:1219) om 

den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna.  
59 Se avsnitt 5.4. Dock finns målbestämmelsen i 1 kap. 2 § regeringsformen.  
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tolkats in under civila rättigheter.60 Kännetecknande för sociala rättigheter är att 

de inte kan utkrävas av individen och om den enskilde tilldelas en viss ställning 

kan den ställningen fråntas denne. Det är följaktligen frågan om kvasirättigheter, 

som beror på materiella resurser och statlig vilja.61  

I artikel 35 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna är exempelvis 

rätten till hälsoskydd formulerad som princip, vilket också gör den svagare än 

många andra grundrättigheter i stadgan. Rättigheten får därför snarast betraktas 

som en målsättning för unionens politiska aktörer. Genom artikel 52.5 i stadgan 

begränsas artikelns genomslag.62 Detta innebär att den nationella rättens innehåll 

blir avgörande för hur tillsynsregleringen ska tolkas på området. Denna reglering 

återfinns vanligen i den speciella förvaltningsrätten, här socialrätten. Socialrätten 

präglas av avvägning mellan kollektiva mål och individuella intressen och mellan 

hänsyn till den enskilde respektive den statliga förvaltningen.63 Maktutövningen 

är mer eller mindre exklusiv, där det vanligen saknas pliktnormer och 

handlingsdirigerande regler som kan ge rätten ett materiellt innehåll.64 På det 

socialrättsliga området regleras rätten till stor del genom målrationell reglering. 

De målrationella regelsystemen utmärks av kvalifikationsregler, öppna 

avvägningsregler med rättsfakta och rättsföljd, där rekvisiten ofta är otydliga och 

det inte framgår hur intresseavvägningar ska göras samt mål-medel-regler, som 

anger mål respektive medel för att nå dessa mål. Rättens materiella innehåll kan 

också kräva komplettering i form av professionskunskap.65 Behovet av 

utomrättsliga kunskaper har uttryckts som att välfärdsstaten inte inrymmer 

 
60 Staters regulatoriska ansvar i fråga om rätten till liv i artikel 2 EKMR har exempelvis bedömts 

innefatta en skyldighet att tillhandahålla ett oberoende juridiskt system för att bland annat 

möjliggöra utkrävande av ansvar vid dödsfall, se exempelvis Calvelli and Ciglio v. Italy [GC], no. 

32967/96, 17 januari 2002 p. 49, VO v. France [GC], no. 53924/00, 8 juli 2004 p. 89 och Lopes de 

Sousa Fernandes v. Portugal [GC], no. 56080/13, 19 december p. 166. Se avsnitt 6.5.  
61 Vahlne Westerhäll (2012) s. 17. 
62 Principerna är inte avsedda att tillämpas direkt och kan inte åberopas självständigt om de inte 

genomförts genom lagstiftningsakter av EU eller om medlemsstaterna genomför EU-lagstiftning, 

men blir primärt ett tolkningsmedel, artikel 52 i Förklaringar avseende stadgan om de 

grundläggande rättigheterna (2007/C 303/02), (EUT C 303, 14.12.2007, s. 17–35), Lind (2009) s. 

296 och Derlén, Lindholm & Naarttijärvi (2016) s. 435. 
63 Vahlne Westerhäll (2012) s. 14.  
64 Gunnarsson (2010) s. 26. 
65 Hydén (2002) s. 111 ff. och Vahlne Westerhäll (2012) s. 13. 
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absoluta rättigheter, utan att rätten är en manifestation av kompromisser för att 

uppnå materiell rättvisa.66 Rättens innehåll kan få en närmare utformning genom 

exempelvis myndighetsbeslut eller myndighetsreglering.67 För den enskilde kan 

detta innebära att situationen blir svårare att överblicka.  

För tillsynens del kan det vara svårare att bedöma om den rättsliga 

regleringen har åsidosatts på det socialrättsliga området, eftersom individuella 

omständigheter får stor betydelse för insatsernas utformning. Samtidigt får 

tillsynen en viktig roll för att standardisera vissa aspekter inom socialrätten. 

Anknytningen till professionskunskap formar också ramarna för tillsynen och 

innebär en större situationsbundenhet när insatser, åtgärder och verksamhet ska 

kontrolleras. Vidare blir den enskilde en viktig aktör i denna form av tillsyn, 

eftersom välfärdstjänsternas innehåll formas mellan professionsutövaren och 

individen. Ytterligare förutsättningar för den enskilde är att maktutövningen är 

mer eller mindre exklusiv, eftersom den enskilde som regel saknar möjlighet att 

få sina behov tillgodosedda på annat sätt. Tillsynen i synnerhet på 

socialtjänstområdet kan vidare beröra särskilt utsatta individer som kan ha 

svårigheter att på egen hand tillvarata sina intressen. Kontrollen genom tillsyn får 

också en särskild betydelse för enskilda, eftersom möjligheten till 

domstolsprövning på dessa områden är begränsad. Med beaktande av 

medborgarnas utsatthet på det socialrättsliga området är det även väsentligt att 

tillsyn på dessa områden innefattar bevakning av kollektiva medborgerliga 

intressen till gagn för de individer som inte kan ta tillvara sin rätt på egen hand.68  

Ytterligare två tillsynsområden som behandlas i studien gäller tydligt EU-

rättsligt styrda rättsområden, nämligen tillsynen över diskrimineringslags- 

respektive dataskyddslagstiftningen. Tillsynen omfattar många olika 

samhällssektorer och tillsynen bedrivs av tillsynsmyndigheterna 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) respektive Integritetsskyddsmyndigheten 

(IMY).69 Tillsynen omfattar rätten att inte bli utsatt för diskriminering, rätten till 

 
66 Mannelqvist (2003) s. 41 och Kotkas (2017) s. 22 samt där angivna källor. 
67 Gunnarsson (2010) s. 29. 
68 Ett liknande resonemang förs av Alexius Borgström (2009) s. 30 f. 
69 Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) hette Datainspektionen fram till den 1 januari 2021, prop. 

2020/21:1 utg.omr. 1 s. 90 ff. Namnbytet infördes genom SFS 2020:1140 och innebär inte ett 

förändrat tillsynsuppdrag. I denna studie, som till stora delar omfattar äldre material, används 

namnet Datainspektionen i fråga om äldre material och i övrigt namnet IMY. 
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dataskydd samt rätten till privatliv. Rättigheterna omnämns exempelvis i 

artiklarna 21 och 8 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, artiklarna 

13 och 8 i EKMR, 2 kap. regeringsformen samt flera FN-konventioner. Dessa 

tillsynsområden berör alltså konstitutionaliserade rättigheter. 

Diskrimineringslagstiftningen och dataskyddsbestämmelserna ska enligt 1 kap. 1 

§ diskrimineringslagen (2008:567) respektive artikel 1.2 i den allmänna 

dataskyddsförordningen (GDPR) motverka att överträdelser av enskildas 

rättigheter sker.70 Regleringen på detta område kan beskrivas som normrationell, 

det vill säga normerna står i centrum och ska bidra till likformighet. Det innebär 

bland annat att den enskildes rättsliga ställning i tillsynen i högre utsträckning kan 

uttolkas direkt genom den rättsliga regleringen. I båda exemplen styrs den 

enskildes rättsliga ställning av EU-rätt på primär- och sekundärrättslig nivå, vilket 

minskar den nationella lagstiftningens och tillsynsmyndigheternas mandat att 

forma ramarna för tillsynen. Samtidigt betonas tillsynsmyndigheternas 

oberoende i förhållande till riksdag och regering särskilt på dessa tillsynsområden, 

i synnerhet IMY.71  

Det femte tillsynsområdet som studeras är Riksdagens ombudsmän (JO), 

som utgör ett exempel på extraordinär tillsyn. JO är enligt 13 kap. 6 § 

regeringsformen ett parlamentariskt tillsynsorgan till skillnad från ovanstående 

statliga tillsynsmyndigheter.72 JO bedriver i huvudsak tillsyn över att de som 

utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar, inklusive 

ordinära tillsynsmyndigheter. JO ska enligt 2–3 §§ lagen (1986:765) med 

instruktion för Riksdagens ombudsmän särskilt tillse att saklighet och opartiskhet 

iakttas i verksamheten hos domstolar och förvaltningsmyndigheter och värna 

medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter i den offentliga verksamheten. 

JO representerar tillsyn som en del av den traditionella kontrollmakten i 

 
70 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 

fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 

uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 

4.5.2016, s. 1–88). 
71 Se avsnitt 8.3. och 7.2. 
72 I studien används för enkelhets skull främst begreppet tillsynsmyndighet och syftar då på 

samtliga tillsynsorgan som undersöks i studien, inklusive JO. Frågan huruvida JO utgör en 

förvaltningsmyndighet i regeringsformens mening är omdiskuterad, se avsnitt 9.3.3 och där angivna 

hänvisningar. 
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rättsstaten. Ombudsmannafunktionen har av flera internationella organisationer 

som exempelvis Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), 

Förenta Nationerna (FN) och Europarådet lyfts fram som viktig för att skydda 

grundläggande fri- och rättigheter.73 Den rättsliga regleringen av JO:s verksamhet 

får också här beskrivas som normrationell. JO ska fungera som garant av 

extraordinär natur för medborgarnas rättssäkerhet. JO:s tillsyn har därför en 

långtgående tradition och en särskild uppgift i fråga om att upprätthålla legitimitet 

för statsmakten bland medborgare. Den legitimitetsskapande uppgiften hos JO 

ger den enskilde en framträdande position i tillsynen. Den legitimitetsskapande 

uppgiften betonar också den extraordinära tillsynens betydelse för den enskilde i 

jämförelse med andra tillsynsformer.  

Utgångspunkten i studien är tillsynen av offentlig verksamhet. Alla 

individnära områden som speglar till synes olika tillsynsformer vore inte möjliga 

att behandla i studien och urvalet är därför inte tänkt att vara fullständigt. De 

frågor som specifikt rör den enskilde i förhållande till tillsyn av privatiserad 

verksamhet undersöks inte i studien. Skälet till detta är studiens fokus på 

tillsynens syfte som konstitutionellt kontrollverktyg för myndigheters agerande 

och beslutsfattande i förhållande till enskilda. Sekretessrelaterade frågor i 

handläggningen av tillsynsärenden hade kunnat inkluderas i de materiella delarna 

av undersökningen. Frågan om sekretess rör främst tillsynsobjekten och ter sig 

mindre central för den enskildes möjligheter till delaktighet i handläggning av 

tillsynsärenden. Tillsynens sanktioner är i och för sig något som kan ha betydelse 

för den enskilde, då sanktionerna kan medföra att tillsyn i högre grad resulterar i 

rättelse och kan få betydelse för att utkräva ansvar, men behandlas inte. Skälet är 

att sanktioner endast indirekt kan anses påverka den enskildes rättssäkerhet i 

individnära tillsyn såsom rättssäkerheten kommer till uttryck i studien. Inte heller 

tjänstemännens personliga straff- och arbetsrättsliga ansvar berörs mer än 

översiktligt, förutom där utkrävande av sådant ansvar utgör en uttalad del av 

tillsynen. I studien diskuteras grundläggande fri- och rättigheter och deras 

olikartade karaktär, exempelvis sociala rättigheter och rätten att inte utsättas för 

diskriminering. Rättigheternas materiella innehåll är endast av intresse för studien 

i den mån de är relevanta för att undersöka den rättsliga regleringen av tillsynen. 

 
73 Exempelvis Europarådets ministerkommittés rekommendation nr (85) 13, Venedigprinciperna 

(2019) och OSSE:s rapport (1998).  
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Ambitionen är alltså inte att fullständigt redogöra för rättigheternas materiella 

innehåll.  

Avgränsningsmässigt kan noteras att IVO, DO och IMY är 

tillsynsmyndigheter med fler uppgifter än de som undersöks i studien. IVO 

bedriver tillsyn enligt ett flertal lagar främst inom hälso- och sjukvård men också 

till viss del inom socialtjänst. I studien behandlas endast tillsynen av socialtjänsten 

enligt socialtjänstlagen (2001:453) och patientsäkerhetslagen (2010:659). Övrig 

lagstiftning omnämns för det fall att den har betydelse för bedrivandet av tillsyn 

enligt socialtjänstlagen eller patientsäkerhetslagen. IVO bedriver också 

verksamhet som ligger utanför tillsynen, i vart fall inte explicit omfattade av 

tillsynsuppdraget, men regleras av nyss nämnda lagar. Det gäller exempelvis den 

tillståndsprövning som IVO utför inom hälso- och sjukvården och därmed 

jämförlig verksamhet samt tillståndsprövning inom socialtjänst. Sådana inslag 

behandlas inte heller i studien.74 DO:s uppdrag enligt lagen (2008:568) om 

Diskrimineringsombudsmannen angränsar till tillsynsuppdraget, men ingår inte i 

detta och undersöks därför inte i studien. IMY:s tillsyn av att god sed iakttas i 

kreditupplysnings- och inkassoverksamhet undersöks inte heller. 

1.5. Teori, metod och material 

Detta är en rättsvetenskaplig studie som huvudsakligen behandlar det 

offentligrättsliga området. Rättsvetenskapen kan beskrivas som en normativ 

vetenskap som kan systematisera rätten.75 Gemensamt för rättsvetenskaplig 

forskning är att den i en eller annan form behandlar rättsregler. Rättsvetenskapen 

är dock mer än endast regelorienterad.76 Målsättningen kan vara att värna rättens 

koherens och skapa en överblick över rättsområden, men också att synliggöra 

inkoherens eller konflikter inom rätten.77 Tillsynen som undersöks spänner över 

flera områden och aktualiserar därför olika typer av normer och delar av 

rättsordningen. Primärt styrs tillsyn av den allmänna och speciella 

 
74 Datainspektionens initiala tillståndsprövning behandlas dock i den mån det är av relevans för 

myndighetens tillsyn. 
75 Hydén (2002) s. 20 f. och 32 f., Dalberg-Larsen (1994) s. 16 och Gräns (2018) s. 429. 
76 Lavin (1989) s. 117 och Wenander (2019) s. 98. 
77 Svensson (2014) s. 222 f. och Dalberg-Larsen (1994) s. 16 och 129. 
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förvaltningsrätten. Den allmänna förvaltningsrätten grundlägger en generell ram 

för hur problem som hänför sig till förvaltningsrättens område ska lösas. Här 

ingår principer och värden som kan preciseras eller som kan åsidosättas på grund 

av speciallagstiftning, den speciella förvaltningsrätten.78 Även förvaltningsrätts-

liga grundsatser ingår som en del av den allmänna förvaltningsrätten och 

påverkar därmed studien.79  

Förvaltningsrätten utgör en del av den offentliga rätten. Som akademiskt 

ämne sammanför den offentliga rätten förvaltningsrätten med högre stående 

rättsnormer i grundlagar, EU-rätt och EKMR. Den offentliga rätten styr hur den 

offentliga maktutövningen sker utgående från rättens premisser. Detta omfattar 

avvägningen mellan demokrati och rättsstatsideal, särskilt skyddet för enskildas 

rättigheter.80 För att i studien uttolka den förvaltningsrättsliga regleringen som 

rör tillsyn bör den alltså sättas i relation till den konstitutionella rätten inklusive 

EU-rätten och EKMR.81 För att bedöma EU-rättens inverkan på den nationella 

rättsordningen tillämpas ett antal principer.82 EU-rätten kan ha direkt effekt.  

Den direkta effekten är skälet till varför en EU-rättslig bestämmelse som 

innehåller en plikt för medlemsstaten kan tolkas som att den också skapar en rätt 

 
78 Strömberg & Lundell (2018) s. 15 och Ragnemalm (2014) s. 19. 
79 Tuori (2003) s. 553 och Marcusson (2020) s. 15 ff. 
80 Wenander (2019) s. 108 f. 
81 C-6/64, Flaminio Costa mot E.N.E.L, ECLI:EU:C:1964:66 s. 218: “Av dessa faktorer 

sammantagna följer att den rätt som uppkommit ur fördraget och som härrör från en autonom 

källa alltså inte, till följd av sin självständiga och särpräglade karaktär, kan rättsligt befinna sig i 

konflikt med någon som helst nationell lagtext utan att förlora sin gemenskapskaraktär och utan 

att den rättsliga grunden för själva gemenskapen sätts i fråga” och C-11/70, Internationale 

Handelsgesellschaft mbH mot Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, ECLI:EU:C:1970:114 

p. 3: ”Om den rätt som följer av fördragen, dvs. av en självständig rättskälla, skulle åsidosättas av 

bestämmelser i nationell lagstiftning, av vilket slag de än kan vara, skulle den förlora karaktären av 

gemenskapsrätt och den rättsliga grundvalen för själva gemenskapen hotas. Därför påverkas 

giltigheten av en gemenskapsakt eller dess verkan inom en medlemsstats territorium inte av att det 

görs gällande att den kränker grundläggande rättigheter i en medlemsstats författning eller 

principerna i dess författningsstruktur”.  Se även Reichel (2018) s. 114 och 123 f. 
82 Exempelvis principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 FEU, se även C-14/83, Sabine von Colson 

och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen, ECLI:EU:C:1984:153 p. 26. Samtidigt gäller 

principen om medlemsstaternas processuella och organisatoriska autonomi som begränsas av 

principen om likabehandling, effektivitet, tolkning av materiella EU-rättsliga beslut samt effektivt 

rättsskydd, Fenger (2004) s. 50 f. och 55 samt Reichel (2018) s. 114 f. och 126 f. 
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för individen att få en plikt utförd.83 Detta skiljer sig från en svensk 

förvaltningsrättslig kontext exempelvis inom delar av välfärdstillsynen. Enskilda 

individer anses på så sätt ha intressen som sammanfaller med de intressen som 

EU-rätten effektivt ämnar främja. Därmed följer en genomdrivande roll för 

individerna, som bidrar till att öka rättens effektiva implementering. Den 

enskildes möjlighet att framställa klagomål kan därför påverkas av huruvida det 

intresse den enskilde genom en kontrollprocess försöker skydda åtnjuter skydd 

av EU-rätten.84 EU-domstolens praxis har möjligen till följd av 

kontrollsvårigheter gått från ett genomdrivandesystem där skyddet av rättigheter 

står i centrum i riktning mot en lagföring som omfattar fler i egenskapen 

lagövervakare.85 Detta innebär att EU-rättens tillämplighet på ett visst 

tillsynsområde kan påverka den enskildes rättsliga ställning i tillsynen och vilka 

rättsliga principer som blir styrande för hur tillsynen som konstitutionellt 

kontrollverktyg kommer till uttryck.   

Förvaltningsrätten och den konstitutionella rätten är näraliggande och 

utövar växelverkan gentemot varandra genom att förvaltningsrätten 

konkretiserar den konstitutionella rätten. Samtidigt kan de konstitutionella 

 
83 C-26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot Nederländska 

skatteförvaltningen, ECLI:EU:C:1963:1: ”På samma sätt som gemenskapsrätten ålägger de enskilda 

förpliktelser, är den följaktligen även avsedd att oberoende av medlemsstaternas lagstiftning skapa 

rättigheter som blir en del av de enskildas rättsliga arv. Rättigheterna uppkommer inte enbart då 

detta uttryckligen sägs i fördraget, utan även på grund av de skyldigheter som fördraget på ett väl 

angivet sätt ålägger såväl de enskilda som medlemsstaterna och gemenskapens institutioner.” Se 

även Itzcovich (2012) s. 367. 
84 C-26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot Nederländska 

skatteförvaltningen, ECLI:EU:C:1963:1: ”Åberopandet av dessa rättigheter skulle riskera att bli 

verkningslöst om det kunde ske först efter verkställandet av ett nationellt beslut som fattats i strid 

med fördragets bestämmelser. Enskilda intressenters vaksamhet för att tillvarata sina rättigheter 

innebär en effektiv kontroll som läggs till den kontroll som enligt artiklarna 169 och 170 överlämnar 

åt kommissionens och medlemsstaternas omsorg.” Se även Engström (2003) s. 179 f. och Masing 

(1997) s. 37 ff. 
85 Se C-194/94, CIA Security International SA mot Signalson SA och Securitel SPRL, 

ECLI:EU:C:1996:172 p. 42–44, C-287/98, Storhertigdömet Luxemburg mot Berthe Linster, Aloyse Linster 

och Yvonne Linster, ECLI:EU:C:2000:468 p. 31–32 och 39, C-226/97, Brottmål mot Johannes Martinus 

Lemmens, ECLI:EU:C:1998:296 p. 31 och C-253/00, Antonio Muñoz y Cia SA and Superior Fruiticola 

SA v Frumar Ltd och Redbridge Produce Marketing Ltd., ECLI:EU:C:2002:497 p. 27–32. Detta skulle 

kunna vara en förklaring till varför enskildas rätt att framföra klagomål och få hjälp att tillvarata 

sina intressen inom ramen för tillsyn omnämns i direktiven som gäller dataskydd och 

diskriminering. 
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principerna hålla ihop förvaltningsrätten, som i sin bredd annars riskerar att 

fragmenteras.86 För förvaltningsrättens del har det skett en internationalisering 

och konstitutionalisering exempelvis i fråga om kontrollformer, som främjat 

möjligheten till domstolsprövning för enskilda. Den traditionella svenska 

utgångspunkten har främst varit granskning av andra förvaltningsmyndigheter 

samt den extraordinära tillsynen, förutom förvaltningsbesvär till regeringen.87 

Därutöver har det skett en konstitutionalisering i praktiken vid sidan om 

grundlag. Konstitutionaliseringen har exempelvis skett genom principerna om 

proportionalitet, ändamålsenlighet och god förvaltning samt att rätten att få 

förvaltningsbeslut prövade av domstol har tagits in i förvaltningslagen utan att 

detta framgår av grundlag.88 För studiens del innebär det att den konstitutionella 

rätten har fått ett tydligare genomslag i tillsynsregleringen på vissa områden. 

Tillsynsregleringen kan till följd av denna utveckling också i ökad utsträckning 

harmoniseras. 

1.5.1. Metodologiskt angreppssätt 

Metoden som används i studien är rättsvetenskaplig, vilket som begrepp inte 

entydigt kan definieras.89 I denna studie avses med rättsvetenskaplig metod en 

kvalitativ textanalys. Kunskap om rättens formella och materiella innehåll, som i 

denna studie rör tillsynens syften och funktioner enligt lagstiftningen och den 

enskildes rättsliga ställning i tillsynen, härrör från inomrättsliga kriterier och 

hierarkier.90 Gällande rätt utreds genom att analysera elementen i rättskälleläran 

med hjälp av juridisk argumentation på så sätt att resultatet återger hur 

rättsreglerna ska uppfattas i ett visst sammanhang.91 Tillsynens funktioner och 

syften i lagstiftningen utreds utgående från gällande rätt liksom den enskildes 

 
86 Cameron (2019) s. 333 f. samt Derlén, Lindholm & Naarttijärvi (2016) s. 38. 
87 Reichel (2006) s. 21 f. och 164 ff. och Warnling Nerep (2015). 
88 Marcusson (2016) s. 433 f.  
89 Nääv & Korling (2018) s. 18 f., Svensson (2014) s. 211, Peczenik (1995), Jareborg (2004), 

Sandgren (2004–05) och Heuman (2012) s. 275. Sammanfattningsvis kan sägas att det 

traditionella rättsinterna perspektivet fått konkurrens av andra, externa perspektiv på rätten som 

innebär att den ses som ett öppet och dynamiskt fenomen, Gräns (2018) s. 429 f. 
90 Olsen (2004) s. 109 ff. och Gräns (2013) s. 11. 
91 Kleineman (2018) s. 26 ff. 
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rättsliga ställning i tillsynen och hur ställningen har utvecklats över tid. Rätten 

systematiseras för att skapa en överblick över den individnära tillsynens rättsliga 

reglering.  

Beroende på tillsynsområde får rättskällor av olika dignitet olika stor 

betydelse för att utröna rättens innehåll. Den materiella rätten på varje studerat 

tillsynsområde periodiseras i skeden med början från 1950-talet eller därefter 

följande decennier, beroende på när särskild tillsynslagstiftning infördes. 

Rättsvetenskapen är i praktiken beroende av den historiskt förmedlade texten 

och får studeras utgående från de förutsättningarna.92 Det handlar om att försöka 

förstå specifika och historiskt situerade uttryck i normativa undersökningsobjekt, 

men varje försök att förstå är också historiskt situerat.93 Intresset för kunskap om 

tidsmässig förändring aktualiserar äldre rättsligt material. Trots att materialet 

huvudsakligen inte är äldre än omkring 1950-talet för tidsaspekten därför med 

sig en viss semantisk tolkningsproblematik. Tolkningsproblematiken beror på att 

såväl språkliga, politiska som rättsliga förhållanden varierar över tid.94 Det gäller 

också organisationen och utformningen av den statliga tillsynen.  

Tillsynens syften och funktioner knyter också an till att tillsyn utgör ett 

förvaltningspolitiskt styrmedel. För att förstå tillsynens syften och funktioner i 

lagstiftningen måste undersökningen också i någon mån inkludera de styrformer 

som gäller för den offentliga förvaltningen. Styrformerna har genomgått 

förändringar under 1900-talet och 2000-talet. Denna utveckling kan ha fått 

betydelse för tillsynens syfte och funktion och kan även ha inverkat på hur den 

enskildes ställning har reglerats i tillsynen. Ett exempel är den kontroll som i allt 

högre utsträckning sker genom gränsöverskridande förvaltning som en följd av 

EU-rätten och som på flera sätt utmanar den svenska förvaltningen och 

förvaltningsrätten.95 Rättsstatsprincipen som samlingsbegrepp används för att 

undersöka tillsynens syfte i egenskap av konstitutionellt kontrollverktyg. 

Rättsstatsprincipens innehåll hämtas till stor del från inomrättsliga källor såsom 

konstitutionell rätt, rättsliga principer och andra faktorer som inryms i vad som 

 
92 Samuelsson (2019) s. 199. 
93 Samuelsson (2019) s. 213 f. 
94 Ett exempel är begreppet tillsyn. Andra begrepp kan förekomma i äldre material för att beskriva 

de kontrollerande aktiviteterna, exempelvis statsuppsikt, SOU 1942:56 s. 167. 
95 Se kapitel 2. 
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kan kallas rättens djupstruktur.96 Rättigheterna som den individnära tillsynen ska 

skydda och graden av förrättsligande kan ha betydelse för bedömningen av om 

den rättsliga konstruktionen av tillsyn bidrar till att förverkliga rättssäkerhet 

genom tillsynen som konstitutionellt kontrollverktyg.  

En studie om tillsynens utveckling på de valda områdena skulle kunna 

genomföras på många sätt, aktualisera olika typer av frågor och analyser samt 

visa olika typer av resultat. Denna studie genomsyras i flera avseenden av ett 

specifikt intresse för att belysa den enskildes rättssäkerhet i och genom tillsynen. 

I det avseendet kan studien sägas utgå från den enskildes rättssäkerhet som 

perspektiv. Ett perspektiv kan vara ett hjälpmedel för analys av 

rättsvetenskapen.97 I denna studie innebär perspektivet ett sätt att i syfte, metod 

och analys genomgående sträva efter att belysa förutsättningarna för just den 

enskilde och tillsynens roll som konstitutionellt kontrollmedel. I studien kommer 

perspektivvalet delvis till uttryck redan i fråga om problemformuleringen och 

artikuleringen av syftet, där samlingstermen individnära tillsyn utgör sådan tillsyn 

som för den enskilde får särskild betydelse för dennes liv, hälsa och integritet.98 

Delsyftena präglas också av ett rättssäkerhetsperspektiv, eftersom de tar sikte på 

att belysa och analysera formella och materiella aspekter av rättssäkerhet för den 

enskilde. Inriktningen på individnära tillsyn ger rättssäkerhetsperspektivet en 

särskild relevans och gör att andra aspekter av tillsyn i egenskap av politiskt eller 

ekonomiskt-rationellt kontrollinstrument inte berörs i samma utsträckning. 

Perspektivvalet kan även belysa brister vad gäller exempelvis iakttagande av den 

enskildes fri- och rättigheter.99 Perspektivet som utgår från den enskildes 

rättssäkerhet ökar relevansen av att använda den konstitutionella rätten för att 

spegla tillsynens utveckling och reglering.  

Rättssäkerhetsperspektivet kommer också till konkret uttryck på fler sätt i 

studiens metod. Perspektivet är i detta avseende nära angränsande till 

rättssäkerhet som studieobjekt. Rättssäkerhet utreds rättsteoretiskt och som en 

del av den konstitutionella rätten som en viktig del av rättsstatsprincipen. Den 

 
96 Tuori (2016) s. 150 ff.  
97 Sandgren (1995–1996) s. 734 f. och 739 ff. 
98 Även ett rättsstatligt perspektiv hade varit möjligt att anta, men hade inte i lika hög grad korrelerat 

med kunskapsintresset för den enskildes rättssäkerhet. Studien hade då även behövt behandla ett 

bredare spektrum av rättsstatens syften och funktioner. 
99 Olsen (2004) s. 123. 
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individnära tillsynens funktion som konstitutionellt kontrollverktyg bedöms i 

förhållande till detta. Rättssäkerhetsperspektivet konkretiseras för att kunna 

användas i undersökningen av den materiella rätten. Konkretiseringen benämns 

i studien den enskildes rättsliga ställning och härleds från tre centrala delar av 

formell rättssäkerhet: individens tillgång till tillsyn genom anhängiggörande och 

partsställning, individens position i handläggning och beslutsfattande samt 

individens möjligheter att rättsligt angripa tillsynsbeslut. På så sätt kan också den 

enskildes rättssäkerhet som konsekvens i förhållande till tillsynsmyndigheten 

belysas. Därutöver används kriterierna för rättssäkerhet som underlag för att i 

bredare bemärkelse analysera hur förändringen av den enskildes ställning i 

tillsynen har påverkat den enskildes rättssäkerhet.100 Rättssäkerhet blir här ett 

rättsligt ideal att förhålla utvecklingen till och sätts i relation till tillsynens 

rättsstatliga syften och funktioner. Därmed kan den normativa regleringen av 

tillsynen på rättens ytnivå granskas och betraktas i förhållande till värden i djupare 

skikt av rätten.101  

1.5.2. Material, tolkning och rättskällornas inbördes förhållande 

Rättskälleläran utgör en central del av den juridiska metoden och med hjälp av 

denna systematik uttolkas rättens innehåll.102 Med gällande rätt avses de olika 

rättsliga lager eller de delar av rättsordningen i nationell och europeisk kontext 

av framförallt konstitutionell rätt, allmän och speciell förvaltningsrätt samt 

folkrätt som formar tillsynens villkor på de områden som undersöks i studien. 

De olika tillsynsområdena som studeras aktualiserar olika rättsliga lager. Denna 

diversitet har också medvetet beaktats i urvalet av tillsynsområden.  

Studien utgår från den normativa rättskälleläran, enligt vilken rättskällor 

delas in hierarkiskt och där det finns rättskällor som ska, bör och kan användas.103 

 
100 Se kapitel 10. 
101 Studien har i detta avseende hämtat inspiration från Tuori (2016) s. 185 f. Rättssäkerhet i 

individnära tillsyn utvecklas i kapitel 3.  
102 Lehrberg (2019) s. 95 och 99 ff. samt Kleineman (2018) s. 26 ff. I Strömholm (1996) s. 320 f. 

beskrivs rättskällefaktorer som sådana faktorer som faktiskt beaktas i rättstillämpningen och dessa 

kan indelas i rättskälleprinciper och övriga rättskällefaktorer. 
103 Det finns olika indelningar, se Lehrberg (2019) s. 99 ff., Strömholm (1996) s. 311 ff., Svensson 

(2007) och Heuman (2012) s. 275 f. Samtidigt kan ifrågasättas om rangordning av rättskällor är ett 
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Rättskällorna studeras alltså utifrån det faktum att de har ett auktoritativt värde.104 

Ett exempel på normativ eller värderande uppfattning om rättskälleläran har 

beskrivits av Peczenik.105 Bindande rättskällor som ska beaktas är bland annat 

lagar och föreskrifter. Rättskällor som inte är bindande men som bör beaktas är 

exempelvis förarbeten och prejudikat.106 I den tredje kategorin inryms rättskällor 

som inte är bindande, men som får beaktas, exempelvis doktrin, 

myndighetsinterna riktlinjer samt domstolsavgöranden som inte utgör 

prejudicerande praxis.107 Vad beträffar doktrin har uttalats att dess värde utgår 

från analysens inre logik.108 I studien används rättskällor ur de nyss nämnda 

kategorierna för att utreda samtliga delsyften. Vidare används skrivna 

konstitutionella rättskällor såsom grundlagar, andra författningar, EKMR och 

EU-fördragen samt deras förarbeten. Oskrivna konstitutionella rättskällor som 

allmänna rättsprinciper och rättspraxis används också.109 Lagar, förordningar och 

föreskrifter på tillsynsområdet analyseras liksom förarbeten, prejudicerande 

domstolsavgöranden och rättsvetenskaplig litteratur.  

Den nyss nämnda normativa uppfattningen av rättskällor kan till följd av 

exempelvis europeiseringen och internationaliseringen av rätten inte till fullo 

anses utgöra ett tillräckligt vasst instrument för att utvärdera rätten och föra en 

rättslig argumentation. Det har exempelvis tillkommit många rättskällor som inte 

så lätt kan insorteras i modellen. Utgående från studiens kunskapsintresse för den 

enskildes rättssäkerhet i individnära tillsyn inspireras studien därför av Tuoris 

tankar om rättens tre nivåer inom ramen för den kritiska rättspositivismen. Lagar 

och rättspraxis anses tillhöra rättens ytstruktur, juridikens allmänna läror anses 

tillhöra rättskulturen och fundamentala antaganden anses tillhöra rättens 

 
tillräckligt vasst instrument för att beskriva rättskällorna och förhållandet dem emellan. I den 

deskriptiva uppfattningen av rättskälleläran är utgångspunkten hur rättskälleläran betraktas i olika 

rättskällor, Heuman (2012) s. 275 f., 280 f. och s. 288 ff.  
104 Kleineman (2018) s. 33 och Lehrberg (2019) s. 99 f. och 103. 
105 Peczenik (1995) s. 212 f. 
106 Förarbeten ges ibland formell auktoritet och bedöms ibland utgående från förmågan att 

övertyga genom kraften i argumenten, Kleineman (2018) s. 28.    
107 Peczenik (1995) s. 213–218. Det finns liknande uppdelningar som gjorts av Aarnio (1987) s. 89 

ff., Gräns (2006–07) s. 784 och Frändberg (2005) s. 35 f. 
108 Kleineman (1994–1995) s. 621 ff.  
109 Derlén, Lindholm & Naarttijärvi (2016) s. 91. 
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djupstruktur, där djupstrukturen uppvisar den största graden av globalitet och 

stabilitet.110 Ett sådant synsätt på rätten möjliggör en kategorisering av 

rättskällorna, som inte behöver stå i strid med den normativa rättskälleläran.111 

Konkret yttrar sig inspirationen av Tuoris tankar framförallt i den rättsliga 

argumentationen kring vissa rättskällors värde. I studien betonas värdet av 

rättskällor som betonar tillsynens funktion som konstitutionellt kontrollverktyg, 

exempelvis rättsliga principer och europarättsliga källor som Venedigprinciperna 

och andra internationella standardiseringsinstrument för tillsyn.112  

Sverige är enligt 1 kap. 10 § regeringsformen medlem i EU. EU grundar sig 

på Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) och Fördraget om 

Europeiska unionen (FEU), vilket framgår av de båda fördragens första 

artiklar.113 Enligt artikel 1 FEUF fastställs i fördraget områdena för, 

avgränsningen av och de närmare villkoren för utövandet av unionens 

befogenheter. EU:s befogenheter kan vara exklusiva, delade eller stödjande, 

vilket framgår av artiklarna 3, 4 och 6 FEUF. I studien får EU-rätten framförallt 

betydelse för att studera och uttolka tillsynens materiella innehåll, den enskildes 

rättsliga ställning i tillsynen av dataskyddet respektive diskrimineringslagstift-

ningen samt tillsynens syften och funktioner som konstitutionellt 

kontrollverktyg. De nyss nämnda områdena innefattar delade befogenheter. 

Detta innebär att både unionen och medlemsstaterna får lagstifta och anta 

rättsligt bindande akter, vilket följer av artikel 2 FEUF. EU-rätten får även 

betydelse för hur den allmänna förvaltningsrätten tolkas och tillämpas på de 

områden där EU-rätten är tillämplig.114  

 
110 Tuori (2016) s. 154–161 och 174–185 samt Tuori (1999) s. 9 ff. 
111 Peczenik (2005) s. 271. 
112 Venedigkommissions dokument har åberopats i Europadomstolens avgöranden vid mer än 

200 tillfällen sedan år 2001, Venedigkommissionens hemsida, 

https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_references&lang=EN#ECHR  

(besökt den 11 oktober 2019). 
113 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 326, 26.10.2012, s. 47–390) 

respektive Fördraget om Europeiska unionen (EUT C 326, 26.10.2012, s. 13–390). Fördragen 

refereras till som FEUF och FEU. 
114 Det gäller exempelvis förhållandet mellan negativ rättskraft hos gynnande beslut enligt 

förvaltningslagen kontra principen om skydd för berättigade förväntningar som utvecklats av EU-

domstolen, se Wenander (2017). 
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Främst utgörs det undersökta materialet av EU-institutionernas normgivning i 

form av förordningar, direktiv, förarbeten samt rättspraxis från EU-domstolen. 

Exempelvis aktualiseras EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna när EU-

rätten tillämpas enligt artikel 51.1 i stadgan. Stadgan är rättsligt bindande för 

medlemsstaterna.115 Vid tolkning av stadgan ska enligt artikel 6.1 FEU 

vederbörlig hänsyn tas till förklaringarna som anger källor till bestämmelserna. 

Förarbeten till en EU-förordning kan utgöras av kommissionens förslag, 

debatter, resolutioner samt ändringsförslag från Europaparlamentet och 

deklarationer, protokollsanteckningar samt förklaringar i rådet som är 

publicerade av rådet och möjliga att ta del av.116 Förarbeten till lagstiftning, 

kommissionens förslag till lagstiftning och Europaparlamentets ändringsförslag 

har normalt varit underordnade källor för tolkning, men har genom EU-

domstolens praxis kommit att få en något starkare ställning.117 Soft law anses som 

regel inte vara bindande och kan inte kontrolleras av EU-domstolen.118 I 

praktiken har de icke-bindande dokumenten dock inte sällan en normerande 

verkan.119 Domstolspraxis har en väsentlig betydelse för att uttolka rätten. 

Tolkningsstilen i EU-domstolen har en särskilt rättsutvecklande och självständig 

karaktär och fokuserar mindre på lagstiftningens intentioner. EU-domstolen 

inriktar sig därför mer på att tolka teleologiskt och meta-teleologiskt.120 Ett skäl 

till detta är en avsikt att främja reglernas ändamålsenlighet (effet utile). Samtidigt 

innebär de EU-rättsliga principerna såsom legalitet och förutsebarhet att vissa 

gränser uppställs för tolkningen.121  

 
115 EU-domstolen har funnit att artikel 21.1 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna har 

horisontell direkt effekt i en tvist som omfattas av unionsrätten och att artikel 47 har direkt effekt, 

C-414/16, Vera Egenberger mot Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V., 

ECLI:EU:C:2018:257 p. 76–78. Det förstnämnda gällande artikel 21.1 upprepades i C-68/17, IR 

mot JQ, ECLI:EU:C:2018:696 p. 64–65 och 69. 
116 Munck (2014) s. 203. 
117 Exempelvis C-47/08, Europeiska kommissionen mot Belgiska Konungariket, ECLI:EU:C:2011:334 p. 

134–141, C-285/12, Aboubacar Diakité mot Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, 

ECLI:EU:C:2014:39 p. 29, Bergström och Hettne (2014) s. 59 och Reichel (2015) s. 350. 
118 T-258/06, Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska kommissionen, ECLI:EU:T:2010:214 p. 151–

154, som gäller rättsverkan hos ett meddelande om att inleda fördragsbrottsförfarande. 
119 C-322/88, Salvatore Grimaldi mot Fonds des maladies professionnelles, ECLI:EU:C:1989:646 p. 19. 
120 Fenger (2006) s. 88 f. och Reichel (2018) s. 122. 
121 Reichel (2015) s. 338. 
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För studien innebär det ovan sagda att EU-rätten på berörda områden blir 

avgörande för att undersöka tillsynens innehåll och form samt den enskildes 

rättsliga ställning. Det innebär vidare att tillsynens funktion som konstitutionellt 

kontrollmedel betonas på vissa områden där den kan sammankopplas med 

unionens grundrättigheter. Domstolspraxis får en större betydelse på de EU-

rättsligt styrda områdena i studien än övriga för att tolka rättsläget. Förarbeten 

inom EU-rätten blir en mindre väsentlig rättskälla som inte heller tillmäts lika 

stor vikt som nationella förarbetsuttalanden.  

EKMR är en av Europarådets traktater som antogs av Sverige år 1950 och 

trädde i kraft år 1953. Europadomstolen är enligt artikel 32 EKMR behörig att 

pröva mål gällande tolkning och tillämpning av konventionen. Konventionen 

införlivades i svensk rätt år 1995 genom lagen (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Enligt 2 kap. 19 § regeringsformen får lag eller annan 

föreskrift inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av EKMR. 

EKMR har på ett flertal sätt sammanflätats med EU-rätten. I artikel 67 FEUF 

anges att unionen ska utgöra ett område med frihet, säkerhet och rättvisa med 

respekt för de grundläggande rättigheterna. Enligt artikel 6 FEU ska unionen 

erkänna de rättigheter, friheter och principer som fastställts i EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna och stadgan har samma rättsliga värde som 

fördragen. Stadgan utökar dock inte unionens befogenheter enligt fördragen. Av 

artikel 6 FEU framgår vidare att unionen ska ansluta sig till EKMR och att de 

grundläggande rättigheterna enligt EKMR och enligt medlemsstaternas 

gemensamma konstitutionella traditioner ska ingå i unionsrätten som allmänna 

principer.122 Av artikel 52.3 i stadgan framgår att i den mån den omfattar 

rättigheter som motsvarar rättigheter enligt EKMR, ska de ha samma innebörd 

och räckvidd som i EKMR, men får vara mer långtgående. EU-domstolen har 

också fastslagit att iakttagande av mänskliga rättigheter är ett villkor för att 

gemenskapsrättsakter ska vara lagenliga och gemenskapen får inte vidta åtgärder 

 
122 Att de mänskliga rättigheterna enligt EKMR utgör grundläggande rättigheter som EU ska 

respektera som allmänna principer framgår också av EU-domstolens praxis, C-402/05 P och C-

415/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat International Foundation mot Europeiska unionens råd och 

Europeiska kommissionen, ECLI:EU:C:2008:461 p. 283 och C-305/05, Ordre des barreaux francophones 

et germanophone m.fl. mot Conseil des ministres, ECLI:EU:C:2007:383 p. 29. 
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i strid med mänskliga rättigheter.123 EKMR får i studien betydelse för att spegla 

tillsynsregleringens utveckling och sammankoppla denna utveckling med 

tillsynens funktion som konstitutionellt kontrollmedel. Konventionen får också 

betydelse för att belysa frågan huruvida tillsyn givet sin rättsliga konstruktion 

tillvaratar den enskildes fri- och rättigheter.  

I studien förekommer också tillsyn på välfärdsområdet som inte lika tydligt 

styrs av EU-rätten. Här får nationella förarbetsuttalanden ofta en mer 

dominerande roll som rättskälla än på de tillsynsområden som styrs av EU-rätten. 

Det socialrättsliga området utgör ett exempel på ett rättsområde där det 

förekommer både systematisk och teleologisk tolkning av källorna. Den 

systematiska tolkningsmetoden befattar sig främst med lagars systematik och 

teorier. Den teleologiska tolkningen fokuserar främst på lagens ändamål. I fråga 

om målrationella bestämmelser på socialrättens område är den teleologiska 

metoden vanligare, eftersom teleologin kan anses vara överordnad som struktur 

inom socialrätten.124 Den teleologiska metoden kan också kompletteras med ett 

tillägg, nämligen att ändamålsenlighet som tolkningsmetod endast kan accepteras 

så länge olika aktörers grundläggande rättigheter samt rättsliga principer 

respekteras.125 Båda dessa synsätt appliceras i studien för att undersöka den 

enskildes ställning i den materiella rätten på det socialrättsliga området.  Det kan 

särskilt nämnas att många rättskällor som bör och får beaktas används i studien 

för att undersöka strömningar i den rättsliga argumentationen om tillsyn över tid. 

Skälet till detta är att den enskilde vanligen inte utgör ett rättssubjekt i tillsynen 

och därför inte explicit synliggörs i starkare rättskällor. Den enskilde i tillsynen 

kan däremot återfinnas i exempelvis förarbeten, betänkanden, preamblar, skäl, 

soft law och så vidare beroende på aktuellt tillsynsområde.  

Därutöver används JO-beslut. JO kan inte ändra myndigheters beslut men 

kan framföra kritik i sina egna beslut. JO-beslutens ställning som rättskälla har 

 
123 C-402/05 P och C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat International Foundation mot 

Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen, ECLI:EU:C:2008:461 p. 284 och C-112/00, 

Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge mot Republik Österreich, ECLI:EU:C:2003:333 

p. 73 och där angiven rättspraxis. 
124 Vahlne Westerhäll (2012) s. 28. 
125 Kallio (2010) s. 93. 
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diskuterats i litteraturen.126 I vilken utsträckning besluten är prejudicerande är 

omdiskuterat.127 I studien används JO-beslut som en rättskälla som får beaktas. 

Besluten innefattar vanligen en väl genomtänkt och situationsrelaterad preventiv 

och vägledande legalitetskontroll.128 Därför blir JO:s beslut ofta viktiga för att 

uttolka förvaltningsrättens innehåll, då många förvaltningsrättsliga 

frågeställningar inte kan klarläggas genom exempelvis domstolsprövning.  JO-

beslut blir också en av få rättskällor för att undersöka tillsynen som bedrivs av 

tillsynsmyndigheterna, eftersom JO också bedriver tillsyn över dem. I studien 

bedöms JO:s beslut ha samma tyngd som förarbeten eller doktrin, men i vart fall 

inte samma tyngd som domstolsavgöranden.129 Besluten används alltså som en 

rättskälla, samtidigt som regleringen av JO:s tillsyn också utgör ett studieobjekt. 

I egenskap av rättskälla används JO:s beslut främst för att materiellt uttolka 

förvaltningsrättsliga aspekter, tillsynsregleringen och tillsynens bedrivande i fråga 

om den enskildes ställning i tillsynen.  

Rättsliga principer aktualiseras på alla tillsynsområden. Främst aktualiseras 

EU-rättsliga principer, konstitutionella samt förvaltningsrättsliga principer, som 

förutom formella krav kan inrymma värden, allmänna målsättningar och 

handlingssätt som det offentliga förväntas iaktta.130 Principer kan exempelvis 

innefatta skönsregler, vägledande normer samt allmänna rättsgrundsatser och 

ofta krävs att principer vägs mot varandra eller att principer indirekt vägs mot 

regler för att belysa reglernas ursprung.131 Värdena eller principerna fungerar 

sammanbindande för rätten och kan säkra kopplingen mellan rätt och moral. 

 
126 Ekroth (2001) s. 273 ff., Alexius Borgström (2001) s. 40 ff., Samuelsson & Melander (2003) s. 

41 och Bohlin (2016) s. 191. 
127 Hur stark prejudikatsverkan JO-beslut anses ha beror bland annat på hur JO:s inflytande 

betraktas och huruvida det finns andra fora för att göra rättsliga bedömningar. JO-beslut har särskilt 

på områden där prejudikat saknas en stark ställning enligt Alexius Borgström (2009) s. 22. JO:s 

beslut har också ansetts ha en prejudicerande verkan i offentligrättsliga situationer enligt 

Samuelsson & Melander (2003) s. 41. Ekroth (2001) s. 291 och Warnling-Nerep (2009a) s. 300 f. 

har påpekat att det kan finnas svagheter i JO-beslutens rättsvägledande funktion om två 

ombudsmän har olika uppfattning i en fråga.  
128 Alexius Borgström (2009) s. 21 f. 
129 Alexius Borgström (2001) s. 42, Ekroth (2001) s. 287 och 291, Axberger (2014) s. 52 f., Bohlin 

(2016) s. 191 och Bäckman (2013) s. 31. 
130 Mäenpää (2014) s. 54 och Graver (2006) s. 193 ff. Tridimas (2006) s. 29 ff. beskriver 

funktioner av EU-rättsliga principer. 
131 Gustafsson (2002) s. 38 ff. 
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Med hjälp av rättsprinciperna framträder rättens grundläggande karaktär.132 

Principer begränsar statens skönsmässiga utrymme och kan därför motverka 

godtyckligt beslutsfattande och bereda den enskilde skydd mot ingrepp eller 

passivitet av myndigheter.133 Rättsliga principer får i studien främst betydelse för 

att beskriva och konkretisera rättssäkerhetsperspektivet som används i 

undersökningen och analysen av tillsynen som konstitutionellt kontrollverktyg 

samt den enskildes rättsliga ställning. I en förvaltningsrättslig kontext kan 

offentligrättsliga principer få betydelse för möjligheterna att uttolka gränserna för 

myndighetens diskretionära rätt. Principer aktualiseras exempelvis för att 

bedöma tillsynsmyndigheters eventuella skyldigheter i fråga om hanteringen av 

enskilda anmälningar. Rättsliga principer används också i den rättsliga 

argumentationen. Både rättsstatlighet och rättssäkerhet i egenskap av rättsliga 

principer kan betecknas som samlingsbegrepp för flera olika rättsliga principer.134 

Rättsstatlighet och rättssäkerhet kan vara kodifierade eller gälla i form av rättsliga 

principer som exempelvis slagits fast genom domstolspraxis eller konkretiseras 

genom individuella fri- och rättigheter. Materialet som används för att undersöka 

dessa principer är främst konstitutionella rättskällor och litteratur inom 

områdena rättsteori och rättsfilosofi.  

Också folkrättsligt material används. Studien utgår från att primära 

folkrättsliga rättskällor utgörs av traktater, sedvanerätt och allmänna 

rättsgrundsatser. Domstolspraxis och doktrin utgör subsidiära rättskällor, som är 

kompletterande för att fastställa gällande rätt.135 Numera betraktas denna 

uppräkning inte som uttömmande.136 Kommittépraxis, riktlinjer och andra 

dokument från mellanstatliga organisationer som exempelvis FN, OSSE och 

Europarådet kan svårligen betraktas som rättskällor, men det förekommer att de 

åberopas i rättskällor.137 Inom folkrätten kan normernas styrka ha en betydelse 

 
132 Dalberg-Larsen (2004) s. 34 och Graver (2006) s. 212 ff. 
133 Wall (2014) s. 41 ff. 
134 Se särskilt kapitel 3. 
135 Artikel 38 (1) a-d i Stadga för den internationella domstolen, San Fransisco den 26 juni 1945, 

bilaga till FN-stadgan (1 UNTS XVI), SÖ 1946:1. 
136 Artikel 31 Wienkonventionen om traktaträtten, Wien den 23 maj 1969, SÖ 1975:1. 
137 Venedigkommissions dokument har åberopats i Europadomstolens avgöranden vid mer än 

200 tillfällen sedan år 2001, Venedigkommissionens hemsida, 

https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_references&lang=EN#ECHR (besökt 
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som går bortom deras juridiska status.138 Användningen av det folkrättsliga 

materialet bygger på folkrättsliga förutsättningar.139 I Sverige tillämpas en 

dualistisk modell, vilken innebär att en traktat som regel inte blir gällande 

internrättsligt utan att införlivas i lag.140 Ändå finns vissa indikationer på att denna 

gräns har luckrats upp.141 En traktat som har införlivats internrättsligt är EKMR, 

som används i studien. Exempelvis används internationella konventioner och 

domstolspraxis på flera tillsynsområden för att undersöka hur den materiella 

tillsynsregleringen förhåller sig till grundläggande fri- och rättigheter såsom rätten 

att inte bli utsatt för diskriminering, rätten till privat- och familjeliv samt rätten 

till effektivt rättsmedel. Också svagare folkrättsliga källor som FN-resolutioner 

är av betydelse. De har exempelvis i fråga om DO:s oavhängighet fått genomslag 

i nationella rättskällor. 

1.6. Tidigare forskning och forskningsbehov 

I svensk rättsvetenskaplig litteratur har tillsyn inte behandlats övergripande i 

någon större utsträckning.142 Trots att det finns en långtgående tradition i Sverige 

av ett klagoinstitut, har äldre förvaltningsrättslig litteratur inte heller nämnvärt 

 
den 11 oktober 2019). FN:s generalförsamling, resolution A/RES/48/134 av den 20 december 

1993, National institutions for the promotion and protection of human rights (Parisprinciperna) 

och Europeiska kommissionens mot rasism och intolerans (ECRI) General Policy 

Recommendation N°2 CRI(97)36 (1997) av den 13 juni 1997 on specialised bodies to combat 

racism, xenophobia, antisemitism and intolerance at national level har åberopats i fråga om 

regleringen av Diskrimineringsombudsmannens ställning, prop. 2007/08:95 s. 369.   
138 Thirlway (2006) s. 116 f. 
139 Se framförallt Wienkonventionen om traktaträtten mellan stater och internationella 

organisationer eller internationella organisationer sinsemellan, Wien den 21 mars 1986, SÖ 1988:36.   
140 Ehrencrona (2015) s. 781.  
141 Detta gäller enligt vad som anförs i HFD 2014 ref. 8 för FN/ECE:s (Förenta Nationernas 

ekonomiska kommission för Europa) konvention om tillgång till information, allmänhetens 

deltagande i beslutsprocesser och tillgång till överprövning i miljöfrågor (Århuskonventionens) 

ställning i svensk rätt. 
142 Malmberg (2004) har behandlat offentlighetsprincipens inverkan på effektiv tillsyn och von 

Essen (2010) har behandlat tillsynsbegreppet i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Höök 

& Lundin (2001) samt Sterzel (2020a) har behandlat tillsyn som en del av kontroll och 

ansvarsutkrävande. Lerwall (2016) har behandlat JO:s tillsyn av fristående skolor. 
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intresserat sig för frågan.143 Den enskildes ställning i tillsynen har veterligen inte 

tidigare analyserats specifikt i den rättsvetenskapliga litteraturen.144  

Frågor om tillsyn synes primärt ha beforskats inom andra vetenskapliga 

discipliner än rättsvetenskap, särskilt inom statsvetenskap och socialt arbete.145 

Exempelvis har effekter av tillsyn som en del i det så kallade 

”granskningssamhället” beskrivits i litteraturen.146 Något som också har 

behandlats är tillsynens effektivitet och granskningsstilar inom tillsyn, det vill säga 

hur tillsyn genomförs samt hur professionerna påverkas av tillsyn.147 Även 

tillsynen av äldreomsorgen har behandlats.148 På förvaltningsrättens område 

finns en riklig litteratur som bland annat har behandlat offentligrättsliga 

principers genomslag i förvaltningsrätten liksom förvaltningsrättens 

internationalisering.149 Den allmänna förvaltningsrättsliga litteraturen har också 

behandlat olika frågor av särskild betydelse för tillsyn, exempelvis frågor om 

anhängiggörande.150 

Tillsyn i enskilda sektorer samt den extraordinära tillsynen har behandlats i 

litteraturen. Exempelvis gäller det JO:s tillsyn.151 Detsamma gäller IMY:s 

tillsyn.152 Det är vanligt att tillsyn berörs kortfattat i litteratur om materiell rätt, 

exempelvis diskrimineringslagstiftningen, socialrätt och medicinsk rätt.153 

 
143 Rosas (1980) s. 68 f. och 150 f. och där angivna källor. 
144 Med undantag för Rosas (1980), som delvis behandlar svenska förhållanden vad beträffar 

enskildas anmälningar. Vahlne Westerhäll (2018) har också behandlat klagomål inom hälso- och 

sjukvården. 
145 Exempelvis Johansson (2006), Ekholm och Lindvall (2008), Ek (2012), Carlbaum, Hult, 

Lindgren, Novak, Rönnberg & Segerholm (2014), Hämberg (2017) och Hanberger & Lindgren 

(2019).  
146 Munro (2004), Braithwaite, John, Coglianese, Cary och Levi‐Faur (2007), Power (1997), Pollitt 

& Bouckaert (2011) samt Jacobsson, Pierre & Sundström (2019). 
147 Ek (2012) och Lindgren (2014). 
148 Hanberger & Lindgren (2019). 
149 Exempelvis Bull (2020), Lundin (2020), Marcusson (2020), Marcusson (2016), Sterzel (2020), 

Vahlne Westerhäll (2012a) och Åhman (2018).  
150 Exempelvis Hellners & Malmqvist (2010), Strömberg (1984), Strömberg & Lundell (2018) och 

Warnling-Nerep (2015).  
151 Exempelvis Alexius Borgström (2001), Alexius Borgström (2003), Alexius Borgström (2009), 

Axberger (2014), Bremdal (2011), Bull (2000), Eklundh (1996), Eklundh (2000), Ekroth (2001), 

Haller (1964), Lerwall (2009), Lerwall (2016), Marcusson (2011) och Sterzel (1969).  
152 Reichel & Lind (2014a) samt Reichel & Lind (2014b). 
153 Hämberg (2017), Lerwall (2001) och Rynning (2011).  
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Tillsynen av dataskydd har ofta behandlats relativt översiktligt i litteratur som 

berör rätten till dataskydd som grundrättighet i EU.154 EU-rättens inverkan på 

styrningen av förvaltningsmyndigheter inklusive tillsynsmyndigheter har också 

behandlats i litteraturen.155 Det finns exempel på studier som har innefattat 

komparationer av parlamentariska ombudsmannakonstruktioner inom EU och 

som också har behandlat den europeiske ombudsmannen.156 Förevarande studie 

utgör ett rättsvetenskapligt bidrag för att belysa individens rättssäkerhet i tillsynen 

relaterat till tillsynens rättsstatliga syften och funktioner. Rättssäkerhet och 

rättsstatlighet är begrepp som har undersökts i en rik flora av litteratur.157 

Det finns förutom denna avhandling behov av vidare forskning om tillsyn. 

Det vore exempelvis angeläget att undersöka tillsynens utveckling på olika 

områden under inflytande av EU-rätten, dataskyddstillsynens harmonisering 

inom EU och om EU-rättens styrning av tillsynen på sikt kommer att influera 

den nationellt styrda tillsynen och hur detta kan påverka den enskildes 

rättssäkerhet. Vidare finns ett behov av att undersöka hur den ordinära tillsynens 

utveckling påverkar förutsättningarna för den extraordinära tillsynen. Det finns 

också behov av att beforska den myndighetsinterna styrningen av tillsynen, som 

framförallt på välfärdsområdet har stor betydelse för tillsynsregleringens 

materiella innehåll. Det saknas vidare empirisk forskning om hur tillsynen faktiskt 

bedrivs. Sådan forskning skulle kunna ge kunskap om hur den enskildes 

rättssäkerhet kommer till uttryck i olika former av tillsyn, exempelvis hur 

tillsynsmyndigheter tillämpar offentligrättsliga principer i fråga om enskildas 

klagomål. Det finns också ett behov av att undersöka vad individtillsyn utgående 

från individuella ansvarsregler betyder för legalitet och legitimitet särskilt på det 

välfärdsrättsliga området.    

 
154 Exempelvis Brouwer (2008), Bygrave (2014), Bygrave (2002), Tzanou (2013), van der Sloot 

(2014), Siemen (2006), De Hert och Gutwirth (2009), Kosta (2015) och Kuner (2007). Hijmans 

(2016) gör en omfattande undersökning av dataskyddstillsynen.  
155 Reichel (2010) och Reichel (2006). 
156 Reif (2004), Kucsko-Stadlmayer (2008) och Matscher (1994). Den europeiske ombudsmannen 

undersöker enligt artikel 228 FEUF medborgares klagomål om missförhållanden inom EU:s 

institutioner, organ och byråer, dock ej beträffande EU-domstolen. Att vända sig till 

ombudsmannen utgör en grundläggande rättighet för varje medborgare enligt artikel 43 i EU:s 

stadga om de grundläggande rättigheterna.  
157 Se litteraturhänvisningar i kapitel 3 samt Wennerström (2007). 
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1.7. Disposition 

Studien är indelad i elva kapitel. I detta det första kapitlet introduceras 

avhandlingens ämne och de inledande utgångspunkterna för studien. Här 

framgår studiens syfte, delsyften, teoretiska utgångspunkter, metod- och 

materialfrågor, avgränsningar samt tidigare forskning och forskningsbehov. En 

fördjupad genomgång av de metodologiska och teoretiska synsätt som studien 

utgår från presenteras, bland annat synsätt på rätten och rättskällorna och även 

en presentation av de normtyper som typiskt sett förekommer i den tillsyn som 

behandlas i studien.  

I det andra kapitlet tecknas en allmän och övergripande bakgrundsbild av 

statlig tillsyn som bedrivs i Sverige. Kapitlet fördjupar ämnet för läsaren och 

ämnar ge förståelse för tillsyn som kontrollmedel, tillsynens generella mål och 

heterogenitet. Relevant terminologi för avhandlingen presenteras och tillsynen 

förklaras som förvaltningspolitiskt styrmedel. Tillsyn beskrivs också som ett 

indirekt eller direkt kontrollinstrument för att den enskilde ska kunna få rättelse. 

Vidare utvecklas hur tillsyn som rättslig kontrollform av förvaltningen har 

förändrats genom förvaltningspolitiska förändringar och genom gränsöverskri-

dande förvaltning som en följd av EU-rätten.  

I det tredje kapitlet undersöks rättssäkerhetsbegreppet och relateras till 

rättsstatsbegreppet. Rättssäkerhetsbegreppet beskrivs som värde och som 

juridiskt-tekniskt begrepp i en förvaltningsrättslig kontext, där både formella och 

materiella aspekter beaktas. Den enskildes rättssäkerhet i tillsynen undersöks och 

beskrivs som en konsekvens av tillsyn i dess egenskap av konstitutionellt 

kontrollverktyg, som en konsekvens av tillsyn i förhållande till 

tillsynsmyndigheten och som en del av den rättsliga konstruktionen av tillsyn, det 

vill säga den enskildes rättsliga ställning. Kapitlet beskriver den teoretiska 

grunden för att betrakta tillsyn som ett konstitutionellt kontrollverktyg. Kapitlet 

beskriver också ett analysverktyg för att undersöka den enskildes rättssäkerhet i 

tillsynens rättsliga konstruktion, som konkretiseras och operationaliseras genom 

den enskildes rättsliga ställning. Rättssäkerheten som den enskilde kan uppnå i 

förhållande till tillsynsmyndigheten beskrivs också. Metodmässigt används 

kapitlets slutsatser för att senare undersöka hur förändringen av den enskildes 

ställning i tillsynen har påverkat tillsynen i egenskap av konstitutionellt 

kontrollverktyg. 
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I det fjärde kapitlet behandlas den enskildes ställning i tillsynen enligt den 

allmänna förvaltningsrätten respektive den konstitutionella rätten. Tillsyn 

regleras vanligen genom speciell förvaltningsrätt, men i avsaknad av speciella 

bestämmelser blir den allmänna förvaltningsrättens regler styrande. Kapitlet är 

indelat i tre huvudsakliga moment: möjligheten för den enskilde att initialt få 

kontakt med en tillsynsmyndighet och få ett klagomål behandlat, den enskildes 

ställning i handläggningen av ett tillsynsärende och slutligen den enskildes 

möjligheter att rättsligt angripa ett tillsynsbeslut.  

De femte till nionde kapitlen innehåller en undersökning av den materiell-

rättsliga regleringen av tillsynen av socialtjänsten, hälso- och sjukvården, 

diskrimineringslagstiftningen, dataskyddet och JO:s extraordinära tillsyn av den 

offentliga förvaltningen. Kapitlen är periodiserade utgående från skeden då 

tillsynens konstruktion i rätten har genomgått förändringar och den enskildes 

rättsliga ställning i tillsynen eller synen på den enskilde i tillsynen har förändrats. 

Perioden som undersöks inleds omkring 1950-talet eller därefter följande 

decennier, beroende på när särskild tillsynslagstiftning infördes och sträcker sig 

till nutid.  

I det tionde kapitlet analyseras hur utvecklingen av den enskildes ställning i 

tillsynen över tid på de fem undersökta materiell-rättsliga områdena har påverkat 

den enskildes rättssäkerhet i tillsynen och tillsynens rättsstatliga funktioner.  

I det elfte kapitlet diskuteras och sammanfattas studiens resultat. 
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2. Tillsyn som rättslig och oberoende 

kontroll  
 

Tillsyn bedrivs och regleras på ett stort antal samhälls- och rättsområden. 

Följaktligen varierar förhållandena och förutsättningarna för olika verksamheter. 

Variationen av tillsyn återspeglas i form av en rik begreppsflora, som även 

antyder fenomenets trendkänslighet.158 Det finns ingen generell legaldefinition 

av tillsyn, även om det har föreslagits att det borde införas en sådan och att den 

statliga tillsynens innebörd borde tydliggöras i form av en allmän, nationell 

tillsynslag.159 Begreppet tillsyn används dessutom inte alltid kongruent inom den 

offentliga rätten. Tillsyn synes exempelvis ha en vidare definition i fråga om 

begränsning av allmänna handlingars offentlighet enligt 2 kap. 2 § 

tryckfrihetsförordningen  och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) än i 

offentligrättslig reglering i övrigt.160 Trots avsaknaden av formell definition 

förekommer en vanlig beskrivning av tillsyn i en svensk förvaltningsrättslig 

kontext som lyder: 

”verksamhet som avser självständig granskning för att kontrollera om 

tillsynsobjekt uppfyller krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter 

 
158 För en överblick av tillsynsterminologi, se SOU 2002:14 s. 93 ff.  
159 I Tillsynsutredningens betänkanden föreslogs att statlig tillsyn bör avgränsas till att avse i lag 

angivna uppdrag till offentliga organ och granska för medborgarna särskilt angelägna förhållanden 

så att dessa uppfyller författningsreglerade krav och vid behov verka för rättelse, se SOU 2004:100 

s. 50 f. Kärnan i tillsynen definierades som granskning som genomförs med stöd av lag och vanlige) 

en möjlighet för tillsynsmyndigheten att besluta om någon form av ingripande och förslaget till 

generell legaldefinition: ”oberoende och självständig granskning av tillsynsobjekt som syftar till att 

kontrollera om tillsynsobjektet uppfyller de krav och villkor som följer av lag, EG-förordning eller 

annan föreskrift och av särskilda villkor som har meddelats i anslutning till sådana föreskrifter samt 

beslut om åtgärder som syftar till att vid behov åstadkomma rättelse av den objektsansvarige”, SOU 

2004:100 s. 51. Förslaget har inte resulterat i lagstiftning, skr. 2009/10:79 s. 12, bet. 2009/10:FiU12 

och rskr. 2009/10:210. 
160 Prop. 2008/09:150 s. 355 f., RÅ 2010 ref. 121 gällande läkarlegitimationsärende hos 

socialstyrelsen, von Essen (2010) s. 69 och Höök s. 108 ff. I motiven till sekretesslagen (1980:100) 

anges att även rådgivning i tillsynsverksamhet ingår i sekretesslagens tillsynsbegrepp, prop. 

1979/80:2 Del A s. 235.   



 

50 
 

och vid behov kan leda till beslut om åtgärder som syftar till att åstadkomma 

rättelse.”161  

EU-rätten utövar inflytande över tillsynens innebörd på det unionsrättsligt styrda 

området, exempelvis beträffande dataskydd, diskrimineringslagstiftning samt 

djurskydds- och livsmedelskontroll. Inte heller inom EU-rätten definieras 

emellertid tillsyn generellt. Förutom tillsyn används även begrepp som 

oberoende övervakning och kontroll för att beskriva aktiviteterna.162 

Offentlig verksamhet följer av relationen mellan stat och medborgare, som 

kommer till uttryck i 1 kap. 1 § regeringsformen. Rättslig och oberoende kontroll 

av denna verksamhet som kan resultera i rättelse kan anses utgöra ett 

grundläggande element i tillsyn oavsett vilka former den har eller hur den 

granskande aktiviteten tituleras. Det är i egenskap av rättslig och oberoende 

kontroll av offentlig verksamhet som tillsyn huvudsakligen undersöks i denna 

 
161 Skr. 2009/10:79 s. 1. Finansutskottet uttalade att tillsynen bör bli tydligare, mer enhetlig och 

bygga på ett enhetligt tillsynsbegrepp, bet. 2009/10:FiU12 s. 1. Riksdagen har lagt regeringens 

skrivelse till handlingarna, rskr. 2009/10:210. Det finns flera exempel på att skrivelsens definition 

av tillsyn används som underlag för konstruktion av särskilda rättsregler där tillsyn definieras, se 

exempelvis 4 kap. 1 a § diskrimineringslagen (2008:567), 13 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) 

och 7 kap. 3 § patientsäkerhetslagen (2010:659). Tillitsdelegationen har föreslagit en förändrad 

inriktning av tillsynen, som dock ännu inte resulterat i lagstiftningsåtgärder, SOU 2018:47 s. 279 ff. 

och SOU 2018:48 s. 83 ff. 
162 Exempelvis artiklarna 51, 52 och 57 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 

95/46/EG (allmän dataskyddsförordning, GDPR) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1–88) som omnämner 

”tillsynsmyndighet” (”supervisory authority”), ”övervaka” (”monitor”) och ”fullständigt oberoende” 

(”complete independence”). Artikel 8 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna som omnämner 

”en oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs” (”compliance with these rules shall 

be subject to control by an independent authority”), artikel 8 a i tilläggsdirektiv 2002/73/EG till direktiv 

76/207/EEG som omnämner ”…ett eller flera organ för främjande, analys och kontroll av samt 

till stöd för likabehandling av alla personer utan åtskillnad på grund av könstillhörighet” (”a body or 

bodies for the promotion, analysis, monitoring and support of equal treatment of all persons without discrimination 

on the grounds of sex”) samt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 

av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- 

och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd som definierar 

offentlig kontroll som ”varje form av kontroll som utförs av den behöriga myndigheten eller av 

gemenskapen i syfte att verifiera efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 

bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd” (”any form of control that the competent authority or the 

Community performs for the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare 

rules”). 
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studie. Kontrollen är tänkt att försäkra medborgarna om att förhållandena inom 

ett visst samhälls- eller verksamhetsområde når upp till den standard och 

likvärdighet som staten genom rättsregler har garanterat medborgarna.163 Tillsyn 

kan på så sätt bidra till legalitet, legitimitet, rättssäkerhet, effektivitet och 

demokrati.164 Samtidigt kan noteras att rättslig och oberoende kontroll hos ett 

organ inte med självklarhet behöver innebära att det kvalificerar sig som 

tillsynsmyndighet enligt lagstiftningen. Detta kan illustreras av Nämnden för 

prövning av oredlighet i forskning, som enligt 7 § lagen (2019:504) om ansvar för 

god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning prövar anmälningar 

från forskningshuvudmän och andra samt själv kan initiera sådana ärenden. Trots 

att nämndens uppgifter i hög utsträckning liknar tillsynsmyndigheters och att 

nämnden jämförs med JO i flera avseenden påpekas att den ändå inte utgör en 

tillsynsmyndighet.165 

Välfungerande system för kontroll som möjliggör ansvarsutkrävande kan ha 

bland andra fiskala, rättsstatliga och demokratiska syften, som sammantaget kan 

bidra till att medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen stärks och 

upprätthålls.166 I fråga om tillsyn är det framförallt rättsstatliga och demokratiska 

syften som aktualiseras. Med rättsstatliga syften avses kontroll av att den 

offentliga makten utövas i enlighet med rättsreglerna. Ansvarsutkrävandet kan 

därför ses som en yttring av legalitetsprincipen. Kontrollen kan också ha 

demokratiska syften, det vill säga granska om den offentliga verksamheten 

bedrivs i enlighet med i demokratisk ordning fattade beslut.167 För att värna 

sambandet med demokrati borde kontrollen fokusera på att demokratiska värden 

efterlevs, som rättssäkerhet och offentligt etos.168 Den rättsliga och oberoende 

 
163 SOU 2002:14 s. 138 f.  
164 Skr. 2009/10:79 s. 5, SOU 2002:14 s. 139, bet. 2009/10:FiU12 s. 5 och SOU 2015:46 s. 64. 
165 Prop. 2018/19:58 s. 66 f. Det är således endast JO som genom extraordinär tillsyn övervakar 

att forskningshuvudmännen följer lagen. I betänkandet anfördes att den snäva definitionen av 

tillsyn inte kan inrymma Nämnden för prövning av oredlighet i forskning med beaktande av dess 

verksamhet, SOU 2017:10 s. 219. I en annan näraliggande lag, 34 § lagen (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor, finns dock en ordinär tillsynsmyndighet. 

Överklagandenämnden för etikprövning har tillsyn över att lagen, föreskrifter meddelade med stöd 

av den samt villkor som har meddelats i samband med godkännande vid etikprövning iakttas. 
166 Höök & Lundin (2001) s. 117 och s. 127.  
167 Höök & Lundin (2001) s. 126 f. 
168 Lundquist i SOU 1997:28 s. 81. 
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kontrollen som utövas genom tillsyn kompletterar den parlamentariska 

kontrollen och den rättsliga kontrollen som utövas genom domstolar. Kontrollen 

som sker genom tillsyn skiljer sig i flera avseenden från domstolskontroll. 

Tillsynsorganens prövningsram är vidare än domstolars, eftersom de inte 

behöver förfara kasuistiskt. Det innebär att tillsynsmyndigheterna kan utöva 

kontroll utifrån egna initiativ eller inkomna anmälningar. Tillsynen kan också 

inrikta sig på förvaltningsförfarandets regler och blir därmed vidare än 

domstolars kontroll, där domstolsprövningen fokuserar på det materiella 

innehållet.169 Medan överklagandemöjligheterna på det offentligrättsliga området 

är begränsade i sak och till formella beslut, möjliggör tillsyn rättelse i fler 

sammanhang inklusive löpande verksamhet som exempelvis processer och 

skeenden liksom i privatiserad verksamhet, där överklagandemöjligheterna är 

sämre.170 Den rättsliga kontrollen genom tillsyn kan uppmärksamma fel och 

försummelser i enskilda ärenden, brister i lagstiftningen och bidra med en 

systematisk uppföljning av rättstillämpningen. Tillsynen kan även få betydelse för 

möjligheten att utkräva ekonomiskt ansvar genom skadestånd och 

befattningshavares straffrättsliga ansvar respektive disciplinansvar.171 Den 

rättsliga kontrollen kan bidra med att utforma en ändamålsenlig praxis om 

ärendehandläggning och beslutsfattande samt en förvaltningspraxis som präglas 

av effektivitet och rättsenlighet – en preventiv legalitetskontroll.172 

Den rättsliga kontrollen utmärker tillsyn också i egenskap av 

förvaltningspolitiskt styrmedel.173 I statsvetenskaplig litteratur har tillsyn ofta 

beskrivits som ett av flera förvaltningspolitiska styrinstrument som baseras på 

kontroll eller granskning.174 Granskning kan utöver tillsyn också bedrivas genom 

resultatstyrning, utvärdering, uppföljning och revision. Tillsyn skiljer sig från 

 
169 Haas (2012) s. 665 och 699 f. 
170 SOU 2002:14 s. 158 f. Dock kan konstateras att tillsynen inte är heltäckande och exempelvis i 

fråga om tillsyn över fristående skolor lämnar luckor, se Lerwall (2016) s. 422 ff.   
171 Marcusson (2009) s. 248. 
172 Marcusson (2009) s. 248 och Alexius Borgström (2009) s. 21. 
173 von Essen (2010) s. 53 påpekar exempelvis att tillsyn skiljer sig från kvalitetsgranskning genom 

att regelmässigt rikta sig mot ett speciellt subjekt samt genom rättslig kontroll, medan 

kvalitetsgranskning vanligen innefattar fördjupad granskning på ett specifikt tema. 
174 Bengtsson & Ek (2013) s. 52 ff., Power (1997), Johansson (2006) och Johansson & Lindgren 

(2013).  
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övriga granskningsformer genom att tydligare vara reglerad genom och bedöma 

iakttagandet av rättsregler, inte relatera granskningen till tillgängliga resurser och 

i högre utsträckning rikta sig till medborgaren som avnämare.175  

Granskningen kan utgå från intern eller extern kontroll.176 Den externa 

kontrollen har i störst utsträckning påverkat utformningen av granskningen av 

offentlig verksamhet. Detta visas också av inrättandet av särskilda myndigheter 

för granskning och utvärdering.177 För att tillgodose den externa granskningens 

behov av kvalitetskontroll är det numera vanligt med krav på systematiskt 

kvalitetsarbete, som är en form av egenkontroll som ska bedrivas till stor del av 

verksamhetsutövarna själva. Den interna kontrollen brukar också motiveras med 

att den ökar medborgarnas förtroende för statlig verksamhet.178 Egenkontrollen 

ger ansvarsutkrävandet både horisontella och vertikala inslag och kan förstås mot 

bakgrund av ökad privatisering av välfärdstjänster. Genom egenkontrollen 

förstärks marknadsrationella hänsyn genom klientkontroll och konkurrens.179 

Egenkontrollens framväxt kan också förklaras av svårigheterna att utkräva ansvar 

på det välfärdsrättsliga området, där beslut ofta förväntas vara 

situationsanpassade och baserade på professionskunskap samt där 

missförhållanden kan bero på strukturella orsaker.180 Genom kontrollen som sker 

genom tillsyn etableras vissa grundläggande relationer mellan aktörerna, som i 

Tillsynsutredningens delbetänkande har illustrerats i enlighet med figur 1:181  

 
175 SOU 2002:14 s. 156 ff., SOU 2013:42 s. 64 och Bengtsson & Ek (2013) s. 49 ff.   
176 Rothstein (2010) s. 11 f. och Ahlbäck Öberg (2010) s. 505. 
177 Ahlbäck Öberg (2010) s. 505. Idén om extern granskning genom tillsynsmyndigheter har dock 

kritiserats för att exempelvis skapa misstroende och minska tilliten mellan myndigheter och 

medborgare, SOU 2013:40 s. 174, Skarhed (2013) s. 283 och Bull (2013) s. 155.  
178 Prop. 1997/98:136 s. 19. 
179 Kotkas (2016) s. 603 f.  
180 Alexius Borgström (2009) s. 23 ff. 
181 SOU 2002:14 s. 142. 
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Figur 1. Relationer i tillsyn som rättslig och oberoende kontroll 
 

Illustrationen åskådliggör i huvudsak tre relationer: relationen mellan 

tillsynsobjekt (den som står under tillsyn) och objektsansvarig (den fysiska eller 

juridiska person som bär juridiskt ansvar för att tillsynsobjektet uppfyller ställda 

krav), medborgare och tillsynsobjekt respektive tillsynsorgan och 

objektsansvarig.182 Medborgarens relation till tillsynsmyndigheten blir i denna 

illustration endast indirekt. Den fjärde relationen – den direkta kontakten mellan 

medborgare och tillsynsorgan - synliggörs inte i modellen, men den relationen är 

central för denna studie.183  

 
182 Den objektsansvarige kan också vara ekvivalent med tillsynsobjektet.  
183 Se avsnitt 2.3. 
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2.1. Verksamheter och begrepp inom tillsyn 

Inom ramen för rättslig och oberoende kontroll inryms flera typer av 

tillsynsverksamheter och begrepp. I detta avsnitt presenteras några för studien 

centrala sådana. Verksamheterna och de tillsynsrelaterade begreppen kan  

grupperas enligt figur 2:184 

 

Figur 2. Tillsyn som rättslig och oberoende kontroll 

 

Som regel har tillsynsorgan möjlighet att själva initiera tillsyn, vilket brukar kallas 

initiativtillsyn. Ett exempel är att tillsynsorganet genomför inspektionsverksam-

het. Tillsyn kan också vara externt initierad, vilket innebär att den har initierats 

av någon annan än tillsynsmyndigheten själv. Det kan exempelvis ske genom att 

enskilda inkommer med klagomål.185 Den externt initierade tillsynen har ibland 

beskrivits som reaktiv och initiativtillsynen som aktiv.186 Vidare kan en åtskillnad 

göras mellan verksamhetstillsyn respektive individtillsyn. Verksamhetstillsyn 

omfattar tillsyn över verksamheter som sådana, det vill säga en yttre kontroll av 

både verksamheternas egenkontroll och övrig verksamhet. Med individtillsyn 

avses tillsyn med inriktning mot anställda individer inom en viss verksamhet.187 

 
184 Illustrationen är inspirerad av illustration i SOU 2015:46 s. 78. 
185 SOU 2002:14 s. 94 f. och SOU 2015:46 s. 74. 
186 SOU 2013:42 s. 63. 
187 Prop. 1995/96:176 s. 35. 
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Systemtillsyn är också ett begrepp som återkommer i tillsynssammanhang. I 1 § 

förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkring 

anges exempelvis att myndigheten genom bland annat systemtillsyn ska värna 

rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Det innebär 

en granskning av om tillsynsobjektets egna system för styrning och kontroll 

säkerställer en korrekt och enhetlig tillämpning av det regelverk som 

tillsynsobjektet ska tillämpa. Systemtillsynen kan således beskrivas som en 

indirekt form av tillsyn som ligger nära kvalitetssäkring och främst fokuserar på 

processer, form och organisation i stället för innehåll.188 Systemtillsynen bygger 

på att skapa utpräglad kontroll och mätbarhet med hjälp av framförallt 

kvantitativa metoder och regelefterlevnad blir ett centralt signum för kvalitet.189  

Tillsyn kan också kategoriseras som ordinär eller extraordinär.190 Ordinär 

tillsyn har beskrivits som självständig, fokuserad på rättslig granskning, 

kontinuerligt och regelbundet utförd samt begränsad till ett visst område över 

vilket tillsyn utövas.191 Den ordinära tillsynen kan vara allmänt inriktad eller 

sektorspecifik. Som exempel på allmänt inriktad tillsyn som sträcker sig över ett 

flertal samhällssektorer kan nämnas tillsynen som bedrivs av 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och Diskrimineringsombudsmannen 

(DO). Den sektorspecifika tillsynen omfattar däremot begränsade 

samhällssektorer såsom Inspektionen för vård och omsorgs respektive Statens 

skolinspektions tillsyn enligt 13 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) och 2 § 

förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg 

respektive 26 kap. 2 § skollagen (2010:800) och 1 § förordningen (2011:556) med 

instruktion för Statens skolinspektion.192 Extraordinära tillsynsorgan är 

 
188 SOU 2002:14 s. 95. 
189 Att sådan tillsyn inte är tillräcklig för att åstadkomma exempelvis en likvärdig och lagenlig 

utbildning åt alla individer har påtalats av Riksrevisionen i förhållande till Skolinspektionens tillsyn, 

RiR 2013:16 s. 81 ff.  
190 Se begreppens användning i prop. 1967:32 s. 100, bet. 1967:K1LU1 s. 8, bet. 1975/76:KU22 s. 

48 f. och 51 ff., SOU 2013:42 s. 59 f., rapport av Åklagarmyndighetens tillsynsutredning den 1 

oktober 2010 s. 39 f., Marcusson (2011) s. 234 och Marcusson (2009) s. 252. 
191 SOU 2015:46 s. 76 ff. 
192 Vikten av ordinära tillsynsmyndigheter har framhållits av JO och av konstitutionsutskottet, bet. 

2010/11:KU16 s. 6 ff. och bet. 2011/12:SfU5y s. 3 f. Där framgår också att JO flera gånger berört 

frågan i yttranden och ämbetsberättelser. 
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Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK). Extraordinär tillsyn utgör 

ytterligare ett lager utöver den ordinära tillsynen och inkluderar även tillsyn över 

hur de ordinära tillsynsmyndigheterna bedriver sin verksamhet.193 JO är enligt 13 

kap. 6 § regeringsformen ett parlamentariskt tillsynsorgan och ska enligt 2–3 §§ 

lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän särskilt tillse att 

saklighet och opartiskhet iakttas i verksamheten hos domstolar och 

förvaltningsmyndigheter samt värna medborgarnas grundläggande fri- och 

rättigheter i den offentliga verksamheten. JO kan enligt 18 § instruktionen i vissa 

fall överlämna ett klagomål till en annan tillsynsmyndighet, vilket innebär att den 

ordinära tillsynen kan ses som en första instans om JO så bedömer. Som 

extraordinärt organ för tillsyn förväntas fokus vara väsentliga 

rättssäkerhetsfrågor och det är inte tänkt att JO ska ersätta ordinarie tillsyn.194  

Det har under lång tid påtalats ett behov av en översyn av den statliga 

tillsynen i Sverige.195 År 2000 tillkallades en särskild utredare för att utreda hur 

den statliga tillsynen kunde göras till ett tydligare och effektivare 

förvaltningspolitiskt instrument som bättre skulle kunna bidra till kontrollen och 

genomförandet av demokratiskt fattade beslut.196 Tillsynsutredningens 

betänkanden resulterade inte i en generell tillsynslag.197 Betänkandena resulterade 

dock i en regeringsskrivelse, som fastslår generella riktlinjer för hur en 

 
193 Exempelvis JO, beslut den 23 september 2019, dnr. 3661-2018, JO, beslut den 13 juni 2019, 

dnr. 1239-2018 och JO 2018/19 s. 122 gällande IVO samt JO, beslut den 11 juni 2010, dnr. 7126-

2009 gällande DO. Det finns också exempel på att JO är föremål för tillsyn av ordinära 

tillsynsmyndigheter såsom IMY, se kapitel 9.  
194 Bet. 1975/76:KU22 s. 48 f. och bet. 1967:K1LU1 s. 8 ff. 
195 Förvaltningspolitiska kommissionen föreslog exempelvis i sitt slutbetänkande att den statliga 

tillsynen skulle ses över, SOU 1997:57 s. 105 ff., vilket regeringen hörsammade i prop. 1997/98:136 

s. 45 f. 
196 Dir. 2000:62, 2002:84 och 2003:70. 
197 SOU 2002:14 och SOU 2004:100. I SOU 2004:100 s. 50 och 62 anfördes att tydlighet bidrar till 

ökad förutsägbarhet och därmed ökad rättssäkerhet för alla berörda, nämligen tillsynsorganen, de 

objektsansvariga och de personer eller samhällsintressen som skyddas av regleringen av tillsynen. 

Utredningen påpekade att tillsynen i idealfallet resulterar i ett ”binärt” beslut som entydigt gör klart 

om tillsynsobjektet uppfyller fastställda krav eller inte. Därför förutsattes tydliga normer och 

bedömningsgrunder som operationaliserar kraven så att det går att avgöra om de uppfylls eller ej. 

Den offentliga regleringens utformning inom ett politikområde ansågs avgöra förutsättningarna 

för att använda tillsyn som styrinstrument. 
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tillsynsreglering bör vara utformad.198 Riksdagen har ställt sig bakom skrivelsen 

och uttalat att den kan utgöra ett stöd och en vägledning för det fortsatta arbetet 

med att se över sektorlagar och deras tillsynsbestämmelser. Den kan också vara 

en utgångspunkt när regler för tillsyn på nya områden utformas.199  

I skrivelsen betonas att den offentliga tillsynen bidrar till att upprätthålla 

grundläggande värden i samhället såsom rättssäkerhet, effektivitet och 

demokrati. Det betonas vidare att tillsynen är viktig för att stärka efterlevnaden 

av rättsreglerna samt att medborgarna genom tillsynen ska kunna vara förvissade 

om att deras intressen tas till vara. För att bli mer effektiv och rättssäker anses 

tillsynen behöva bli tydligare och mer enhetlig.200 I första hand ska tillsynen ske 

genom dialog med de objektsansvariga och innan ytterligare åtgärder vidtas bör 

tillsynsmyndigheten försöka tillse en frivillig rättelse. Den som utsatts för ett 

ingripande bör vidare få en möjlighet att få detta överprövat.201 Trovärdighetsskäl 

motiverar att tillsyn bör utföras av ett organ som är självständigt från den 

verksamhet som tillsynen riktas mot. Som utgångspunkt förväntas tillsynen avse 

efterlevnaden av bindande föreskrifter. Tillsynsmyndigheten anses vara skyldig 

att lämna upplysningar om gällande rätt, men bör inte uppträda som konsult och 

ge råd om hur objekten ska agera i enskilda ärenden.202 Skrivelsen har också i 

regeringens mål och riktlinjer för den statliga förvaltningen och dess utveckling, 

organisation och styrning lyfts fram som utgångspunkt för utformning av 

effektiva och rättssäkra tillsynsregleringar.203 Riktlinjerna för tillsynens 

utformning har exempelvis iakttagits i fråga om tillsynen av socialtjänst, 

skolverksamhet och hälso- och sjukvård.  

I en senare skrivelse har påtalats att tillsynen inte enbart fyller en 

kontrollerande funktion, utan att den också är ett uttryck för statens roll att 

underlätta för enskilda och näringsliv.204 Regeringen har i och med inrättandet av 

Tillitsdelegationen aviserat en något förändrad syn på tillsyn framförallt av 

 
198 Skr. 2009/10:79. 
199 Bet. 2009/10:FiU12 s. 18, rskr 2009/10:210.  
200 Skr. 2009/10:79 s. 5 och 10.  
201 Skr. 2009/10:79 s. 43. 
202 Skr. 2009/10:79 s. 16 ff.  
203 Prop. 2009/10:175 s. 95 f. 
204 Skr. 2013/14:155 s. 25 f. 
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välfärdstjänster. Delegationen har framhållit att tillsynen bör vara lärande, 

samordnad mellan tillsynsmyndigheterna, effektiv och mindre motstridig 

sinsemellan tillsynsmyndigheter. Vidare har framhållits att tillsynen bör inta ett 

lärande förhållningssätt och fokusera på att följa upp resultat och konsekvenser 

av tillsynen för att återföra resultat till de granskade verksamheterna.205 

Tillitsdelegationen har följaktligen föreslagit en delvis förändrad inriktning av 

tillsynen, med syfte att göra tillsynen mer situations- och verksamhetsanpassad. 

Den förändrade inriktningen kan framförallt komma att påverka tillsynen av 

vård, skola och omsorg.206   

Tillsynens variation inom olika samhälls- och rättsområden kan å ena sidan 

betraktas som en nödvändig följd av de skilda förutsättningarna för 

verksamheterna, men å andra sidan betraktas som bidragande till ett 

förutsebarhetsproblem. För den enskilde medborgaren kan tillsynens brokiga 

innebörd framförallt resultera i att det kan vara svårt att veta vad för slags 

verksamhet en tillsynsmyndighet ska ägna sig åt och vad medborgaren kan 

förvänta sig i kontakterna med ett tillsynsorgan.207 Det finns även indikationer på 

att bristen på tydlig reglering av tillsyn inom välfärdssektorn leder till att 

tillsynsmyndigheter tenderar att fokusera på generella brister eller avsaknad av 

dokument framom att rikta kritik mot en bristfälligt bedriven verksamhet.208 Att 

enhetliggöra verksamheterna och terminologin inom tillsyn skulle mot denna 

bakgrund kunna medföra vissa förutsebarhetsvinster. Det möter emellertid 

svårigheter att reglera tillsyn generellt i lagstiftningen. Det finns en risk för att 

regleringen blir alltför vag för att kunna omfatta de olikartade verksamheter som 

bedrivs av tillsynsmyndigheter inom olika sektorer. Med beaktande av att EU-

rätten reglerar många områden där tillsyn utövas, kan en försiktighet med att 

fastslå generella nationella bestämmelser om tillsyn också ur det perspektivet vara 

motiverad.  

 
205 Dir. 2016:51 s. 14 ff. 
206 SOU 2018:48 s. 107 ff. och SOU 2018:47 s. 255 ff. Tillsynens inriktning vad gäller framförallt 

vård, skola och omsorg ska enligt förslaget tydliggöras i en skrivelse till riksdagen samt motivera 

vissa föreslagna lagändringar.  
207 Detta har berörts i prop. 2006/07:1, bilaga till utgiftsområde 2 s. 27.  
208 RiR 2013:16 s. 57, 76 och 83 ff. samt skr. 2013/14:200 s. 4.   
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2.2. Utvecklingstendenser i rättslig kontroll genom tillsyn 

Den offentliga förvaltningen har alltid varit underställd rättslig kontroll i någon 

form, beroende av statens och förvaltningens organisation. En effektiv och 

välfungerande kontroll förutsätter att det finns ett rättsligt ansvar som går att 

utkräva. Möjligheten att utkräva rättsligt ansvar är en grundläggande 

förutsättning för förvaltningens legitimitet ur medborgarens perspektiv.209 För 

att inom ramen för den rättsliga kontrollen kunna utkräva ansvar måste 

aktörernas autonomi balanseras mot kontrollbehovet.210 I den offentliga 

förvaltningen samverkar ett flertal olika interna och externa kontroll- och 

ansvarsutkrävandemodeller som omfattar statlig tillsyn. Interna modeller 

omfattar framförallt den hierarkiska kontrollen mellan myndigheter som sker av 

ordinära tillsynsmyndigheter men också den professionella kontrollen av 

myndigheters anställda. I externa ansvarsmodeller inkluderas de extraordinära 

tillsynsorganen JO och JK, den kontroll och det ansvarsutkrävande som sker av 

EU samt medborgarnas möjlighet till kontroll och ansvarsutkrävande. 

Medborgarnas kontroll och ansvarsutkrävande kan i fråga om beslut ske genom 

domstolsprövning men även genom tillsyn.211  För att undersöka den enskildes 

ställning i individnära tillsyn har det ett förklaringsvärde att kortfattat belysa olika 

influenser som präglar den rättsliga och oberoende kontrollens utformning och 

syften.  

2.2.1. Den traditionella kontrollen  

Sverige har som framkommit i avsnitt 1.1 en lång tradition av tillsyn. Den 

förvaltningspolitiska utvecklingen har också inneburit att flera system för 

granskning har utvecklats. JK och JO som inrättades år 1713 respektive 1809 

utgör de främsta exemplen på hur kontrollen av den offentliga förvaltningen 

traditionellt var utformad. Till följd av industrialiseringen och urbaniseringen 

inklusive regleringen av sociala frågor ökade den statliga tillsynen under 1800-

 
209 Höök & Lundin (2001) s. 117 och 128. 
210 Scott (2000) s. 39. 
211 Höök & Lundin (2001) s. 117 och 120 ff. 
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talet.212 Två tidiga tillsynsmyndigheter var Medicinalstyrelsen och 

Socialstyrelsen.213  Förutsättningarna för kontroll i den äldre förvaltningen var 

annorlunda såtillvida att förvaltningen var mindre omfångsrik, mer centraliserad, 

enhetlig och regelstyrd.214  

En grundläggande förutsättning för rättslig kontroll av statliga 

förvaltningsmyndigheter är att de enligt 12 kap. 1 § regeringsformen lyder under 

regeringen, bortsett från myndigheter under riksdagen. Av 12 kap. 2 § 

regeringsformen följer att förvaltningsmyndigheterna självständigt får bestämma 

hur de ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild, mot en 

kommun eller som rör tillämpningen av lag. Sverige saknar en tradition av 

konstitutionellt skydd i form av domstolskontroll på det förvaltningsrättsliga 

området. Domstolskontrollen motsvarades av besvärsinstitutet, som innebär att 

en myndighet på högre nivå kan överpröva besluts laglighet och lämplighet samt 

ändra beslut. Kontroll har också utövats av andra självständiga myndigheter, 

riksdagen inklusive tillsyn av de högsta laglighetsövervakarna JO respektive JK.215 

Detta kan uttryckas som att det administrativa (icke-judiciella) rättsskyddet har 

varit starkt genom förvaltningsmyndigheterna och de formella 

rättssäkerhetsgarantierna i det nationella förvaltningsförfarandet.216 Tillsynens 

historia följer således den moderna statens.217  

En utgångspunkt för den traditionella kontrollen är 1 kap. 4 § 

regeringsformen, som slår fast att riksdagen granskar rikets styrelse och 

förvaltning och alltså ger uttryck för parlamentarismens grundläggande kontroll. 

 
212 SOU 2013:42 s. 65. 
213 Se avsnitten 5.1 respektive 6.1. 
214 Marcusson (2012) s. 101. 
215 Marcusson (2009) s. 248 och Warnling-Nerep (2015) s. 29 ff. I EU-rätten är det i stället 

domstolskontroll som varit och är utgångspunkten för kontrollen av institutionernas agerande, 

Schermers & Waelbroeck (2001) s. 309 f. Domstolsprövning är också utgångspunkten i artikel 6 

EKMR och konventionen berör även effektiva rättsmedel i artikel 13. Rätten till domstolsprövning 

av förvaltningsbeslut har genomgått omfattade förändringar av dessa skäl, von Essen, Bohlin & 

Warnling Conradson (2020) s. 261 f., 276 ff. och 288 ff.  
216 Nergelius (2000) s. 16. Dock har detta förändrats och synliggörs i 2011 års regeringsform, där 

domstolar och förvaltningsmyndigheter nu regleras i olika kapitel. I motiven till regeringsformen 

lyfts även fram att ”domstolarna har en speciell och central funktion i en demokratisk rättsstat, 

bland annat som garanter för enskildas grundläggande rättigheter”, prop. 2009/10:80 s. 119 f.   
217 SOU 2002:14 s. 32. 
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I 13 kap. regeringsformen ges möjlighet för riksdagen att utöva kontroll över 

statsförvaltningen genom de kontrollorgan som där omnämns, bland andra JO, 

JK och Riksrevisionen. När regeringsformen reformerades uttalades i 

förarbetena till reformen att systemet med olika kontrollmedel har fungerat väl 

och att det saknades skäl för genomgripande förändringar av den grundläggande 

strukturen i bestämmelserna om kontrollmakten.218 Samtidigt har påpekats att 

kontrollmaktens reglering i regeringsformen inte är helt sammanhängande samt 

att kontroll och granskning av den offentliga förvaltningen inte är en särskilt 

central författningsfråga i styrelseskicket.219 Att granskningsmakten inte är 

starkare har lyfts fram som särskilt problematiskt vad beträffar parlamentariskt 

och rättsligt ansvarsutkrävande.220 Vidare har också anförts att 

kontrollmekanismerna inte samordnats med effektiva sanktioner och 

korrektionsmedel i tillräcklig utsträckning.221 

 Ytterligare en utgångspunkt för den traditionella kontrollen som bör 

omnämnas är det personliga ansvarsutkrävandet av den enskilde tjänstemannen 

som handlar om att fastställa huruvida denne har iakttagit gällande rätt och sina 

förpliktelser.222 Ansvarsutkrävandet för felaktigt handlande av offentligt anställda 

har sedan lång tid tillbaka kunnat ske straffrättsligt, arbetsrättsligt och 

skadeståndsrättsligt.223 I det straffrättsliga ansvarsutkrävandet finns en symbolisk 

dimension som handlar om allmänhetens förtroende för förvaltningens 

funktionsduglighet och gäller alltså inte bara ett individuellt ansvarsutkrävande 

av den enskilde tjänstemannen.224 Det arbetsrättsliga ansvaret inrymmer 

disciplinansvar enligt 14–15 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning. 

Disciplinansvaret angränsar till det straffrättsliga ansvaret och handlar om att 

faststlå huruvida den enskilde tjänstemannen har åsidosatt sina skyldigheter.225 

 
218 Prop. 2009/10:80 s. 112. 
219 Ahlbäck Öberg (2010) s. 502, Sterzel (1988) s. 677 och Sterzel (2008) s. 125 och 286.  
220 Sterzel (2020a) s. 275. 
221 Höök & Lundin (2001) s. 117 och 128. 
222 Frågan knyter an till tillsyn som behandlas i studien och omnämns därför kortfattat här, särskilt 

JO:s möjlighet att åtala tjänstemän och disciplinansvar i fråga om hälso- och sjukvårdens anställda, 

se avsnitten 9.1 och 6.2.  
223 Rydberg-Welander (2018) s. 999 ff. 
224 Bull (2013a) s. 482 f. och 488. 
225 Rydberg-Welander (2018) s. 1004. 
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Det disciplinära förfarandet har i miljöer där professionsstyrningen har varit stark 

ibland varit förbehållet professionen.226 

Över tid har privaträttsliga former av ansvarsutkrävande vunnit terräng över 

de offentligrättsliga, vilket också kan noteras i förändringen av styrningen av 

ämbetsmän som gått från byråkratisk i form av ett omfattande regelsystem till 

ekonomisk.227 Genom ämbetsansvarsreformen år 1976 minskade möjligheten att 

utkräva personligt straffansvar av tjänstemän, då det straffrättsliga ansvaret 

endast kunde åberopas i fråga om myndighetsutövning.228 Till följd av 

ämbetsmannens personliga och professionella ansvar för sitt eget agerande inom 

ramen för tjänsten hade denne en relativt autonom ställning i handläggningen, 

exempelvis vad beträffar bedömning av legalitetsfrågor. Tjänstemännens 

självständighet begränsade troligen arbetsgivarens inflytande utifrån aspekter 

som effektivitetssträvanden och kostnadsrationalitet.229 Regleringen av 

ämbetsansvaret anpassades mer och mer till arbetstagares villkor, vilket delvis 

förklarades av att den offentliga förvaltningen gått från judiciell kontroll till en 

betydande utvidgning av myndighetsfunktionen.230 Förändringen har också 

påverkat relationen till allmänheten som söker kontakt med den offentliga 

förvaltningen.231 

2.2.2. Utökad och marknadsanpassad kontroll  

I och med välfärdsstatens framväxt kom regelstyrningen av den offentliga 

förvaltningen delvis att övergå i ökad mål- och resultatstyrning.232 När 

lagstiftningstekniken och den offentliga verksamheten förändrades ställde detta 

krav på möjligheter till kontroll.233 Mål- och resultatstyrning bygger på en uttalad 

idé om utflödeskontroll, där återrapportering och utvärdering av verksamheten 

 
226 Bull (2013a) s. 484. 
227 Bull (2013a) s. 488 och Rydberg-Welander (2018) s. 1018.  
228 SFS 1975:667 och prop. 1975:78 s. 141 ff. 
229 Rydberg-Welander (2018) s. 1018. 
230 Bet. 1975:JuU22 s. 99. 
231 Rydberg-Welander (2018) s. 1001. 
232 Marcusson (2012) s. 101. 
233 Kulla (2014) s. 8. 
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är centrala komponenter.234 Syftet var att åstadkomma en lägre grad av 

detaljstyrning i förvaltningen, vilket samtidigt innebar ett ökat behov av statlig 

kontroll.235 Under 1990-talet ökade graden av decentralisering, privatisering, 

införande av marknadsliknande förhållanden samt internationalisering i offentlig 

verksamhet.236 Tillsyn har i det sammanhanget lyfts fram som ett kontrollmedel 

för att främja att minimikraven i välfärden uppfylls samt för att tillse likvärdighet 

och rättssäkerhet.237 

Kontrollen anpassades till marknaden bland annat genom 

implementeringen av managementbyråkratiska styrformer.238 Dessa styrformer 

står i kontrast till de krav som traditionellt uppställts på den offentliga 

förvaltningen såsom likabehandling, rättssäkerhet och förutsägbarhet, de 

professionella normsystemen och demokratiskt folkstyre.239 En tanke med de nya 

styrformerna var att de skulle kunna ersätta den äldre byråkratins regelstyrning 

genom att skapa styrbarhet och kontroll i en decentraliserad förvaltning.240 New 

Public Management (NPM) utgör en managementpolitisk styrform som har fått 

globalt genomslag och bland annat resulterat i att ledning och styrning har fått 

en mer prioriterad roll än den faktiska förvaltningsverksamheten i den offentliga 

sektorn. En konsekvens är att den offentliga sektorn har utvecklat 

 
234 Petersson (2005) s. 55, Lindgren (2014) s. 14 och Ahlbäck Öberg (2010) s. 505. 
235 Prop. 1997/98:136 s. 43 och Hall (2012) s. 30 och 66 ff.  
236 SOU 2002:14 s. 34. 
237 Hämberg (2017) s. 17, SOU 2007:82, SOU 2007:101 och SOU 2016:62. Privatiseringen har 

inneburit ett förändrat tillsynsuppdrag och att riksdagens kontroll över verksamheten har minskat. 

JO:s tillsyn begränsar sig exempelvis vad gäller privata organ till myndighetsutövning och i dessa 

sammanhang är den ordinära och extraordinära tillsynen inte överlappande i kompetensområden, 

Lerwall (2016) s. 422 f. Dock finns förstås ordinär tillsyn som exempelvis DO, Skolinspektionen 

och IMY, vilka samtliga utövar tillsyn över privata rättssubjekt. 
238 Hall (2012) s. 16, 24 och 27, Pollitt & Bouckaert (2011) s. 9 f., Bergmark & Lundström (2005) 

s. 326 och Kotkas (2016) s. 604. För en diskussion om begreppet management och dess förhållande 

till administrationsbegreppet, se Forssell & Ivarsson Westerberg (2014) s. 24 ff. Ett annat begrepp 

som används är marknadisering, som innebär att marknadens ekonomiska värden, principer och 

praktiker präglar den offentliga verksamheten, Strandberg (2013) s. 3 f. 
239 Almqvist (2006) s. 18, Agevall (2005) s. 24 och Forssell (1999) s. 7. 
240 Hall (2012) s. 295. 
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marknadsliknande handlingsmönster.241 I Sverige har NPM fått starkt genomslag 

på en övergripande systemnivå.242 Särskilt inom vård, skola och omsorg har 

styrformen implementerats för att effektivisera resursanvändningen och 

modernisera välfärden.243 På dessa områden ansågs en stark professionsstyrning 

tidigare vara den bästa garanten för att medborgarnas behov skulle kunna 

tillgodoses. NPM har inneburit en försvagad professionsstyrning.244  

Centrala inslag i NPM är ökad kostnadskontroll, åtskillnad mellan beställare- 

och utförarfunktioner, införande av ett professionellt ledarskap i stället för den 

klassiska ämbetsmannarollen, styrning av interna processer, konkurrens samt 

ökat kvalitetsansvar i förhållande till kunder.245 Kundorienteringen utgår dock 

inte från den enskilde medborgarens makt utan från en abstrakt och generaliserad 

kund representerad genom styrsystem.246 NPM kan som styrform sägas ha 

medfört ett behov av ökad statlig granskning, då välfärdstjänsternas innehåll är 

mindre enhetligt än tidigare.247 Samtidigt finns en omfattande kritik mot NPM.248 

Det beror bland annat på att granskning kan medföra negativa konsekvenser som 

exempelvis att handlingslogiker blandas, kostnader ökar, fokusområden smalnar, 

tilliten minskar och det är oklart om granskningen egentligen bidrar till något 

lärande.249 Politiskt gestaltar sig detta genom nya initiativ till en alternativ styrning 

av välfärden efter NPM.250 Granskningsexpansionen har beskrivits som en global 

normförändring, det vill säga att utvärdering, granskning och kontroll har blivit 

en självklarhet på grund av styrmodellernas krav på resultat. Det får förstås 

 
241 Greve (2002) s. 74 och 79 ff. och Hall (2012) s. 29. Greve (2002) ser NPM som en idé och 

tendens, en global reformrörelse, ett ledarskapskoncept, en förvaltningspolitisk inriktning, en teori 

om avtalsstyrning och en standard i fråga om styrning av den offentliga sektorn.  
242 Ahlbäck Öberg & Widmalm (2016) s. 8 f. 
243 Blomqvist (2016) s. 39 f. och 43. 
244 Forssell & Ivarsson Westerberg (2016) s. 34 samt Blomqvist (2016) s. 43 och 52. 
245 Ahlbäck Öberg & Widmalm (2016) s. 11 ff., Power (1997) s. 43 f., Bergmark & Lundström 

(2005) s. 326 och Forssell & Ivarsson Westerberg (2014) s. 202 f. 
246 Hall (2012) s. 36. 
247 Blomqvist (2016) s. 41 och 52. 
248 Exempelvis Ferlie & Steane (2002), Parker & Dent (1996), Kurunmäki (1999), Llewellyn (2001), 

Sehested (2002) och Stokes & Clegg (2002). 
249 Ivarsson Westerberg & Jacobsson (2013) s. 16 ff. och Ahlbäck Öberg (2020) s. 168 ff.  
250 Prop. 2014/15:1 s. 53.  
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konsekvenser också för tillsynens utformning.251 Den förvaltningspolitiska 

utvecklingen synes ha påverkat tillsynen i två väsentliga avseenden. Dels 

förefaller tillsynen ha ökat i omfattning och betydelse samt fått en förändrad 

roll.252 Dels verkar också formerna för kontrollen som utövas genom tillsyn ha 

förändrats och fått fler marknadsrationella karaktärsdrag.253  

Det ökade behovet av kontroll genom tillsyn kan betraktas som en naturlig 

följd av styrformer som fokuserar på kostnadseffektivitet och prestationsmät-

ningar.254 Ibland talas om det så kallade ”granskningssamhället” (audit society).255 

Med det avses att det har växt fram en marknad för kvalitets-, utvärderings- och 

rankningsmodeller till följd av olika valfrihetsmodeller och de styrformer som nu 

används i offentlig sektor.256 Expansionen av tillsyn indikeras exempelvis av 

inrättandet av ett flertal ordinära myndigheter för tillsyn och utvärdering.257 

Kritik mot denna utveckling har framförts mot bakgrund av att det ökade 

behovet av kontroll kan medföra mer administration och på så sätt motverka sitt 

syfte.258 Det kan också finnas en risk för att motsättningar mellan verksamheter 

och tillsynsmyndigheter uppstår samt att tilliten i samhället skadas.259 Begreppet 

”tillsynstalibanism” har myntats, för att illustrera bokstavstrogen tolkning av 

tillsynslagstiftningen, som fokuserar mer på form än innehåll.260  

Expansionen av granskningssystem indikerar en låg tillit till 

professionsstyrning.261 I stället finns en risk för en maktförskjutning från 

 
251 Hanberger & Lindgren (2019) s. 137 f. 
252 Petersson (2005) s. 55, Lindgren (2014) s. 27, Ahlbäck Öberg (2010) s. 505 och Hämberg (2017) 

s. 16.  
253 Kotkas (2016) s. 604 f. och Statskontoret (2020:40) s. 71. 
254 Forssell & Ivarsson Westerberg (2016) s. 19 f. och 35 och Forssell & Ivarsson Westerberg 

(2014) s. 193 ff. 
255 Begreppet myntades av Power (1997). För en översikt, se Greve (2002). . 
256 Johansson & Lindgren (2013) s. 20 och Forssell & Ivarsson Westerberg (2016) s. 19 f. 
257 Petersson (2005) s. 55, Lindgren (2014) s. 27 och Ahlbäck Öberg (2010) s. 505, Hämberg (2017) 

s. 16 och Kotkas (2016) s. 604.  
258 Forssell & Ivarsson Westerberg (2016) s. 19 f. och 35 och Forssell & Ivarsson Westerberg 

(2014) s. 193 ff. 
259 SOU 2013:40 s. 173 ff., Skarhed (2013) s. 283 och Bull (2013) s. 155. 
260 Alvesson (2019) s. 48 f. 
261 Hanberger & Lindgren (2019) s. 139, Hämberg (2017) s. 17 och där angivna källor samt Forsell 

& Jansson (2000) s. 12. 



 

67 
 

verksamheterna till utomstående experter.262  Det ökade behovet av styrning och 

utvärdering kan resultera i en konflikt för de yrkesverksamma mellan 

styrmodellens preferenser och professionella värderingar.263 Två exempel på 

verksamhet där minskad professionsstyrning har uppmärksammats är hälso- och 

sjukvården respektive skolan.264 Man kan också tala om att tjänstemannen i den 

offentliga förvaltningen som sådan har deprofessionaliserats, i betydelsen att 

autonomin och den egna kontrollen över arbetets innehåll har minskat samt att 

arbetsinsatsen har kommit att fokusera på mätbarhet. Kontroll i form av intern 

utvärdering utförs i högre utsträckning av myndighetens ledning och 

stödfunktioner.265 Denna utveckling skapar större förutsättningar för genomslag 

av managementbyråkratiska styrformer i den offentliga förvaltningen än om 

autonoma professionstillhöriga hade haft ett större inflytande över och tydligare 

ansvarat för sin egen verksamhet.  

Kontrollformerna genom vilka ansvar kan utkrävas har också blivit mer 

mångfasetterade.266 Tillsynen har exempelvis blivit tydligare inriktad på att 

identifiera och hantera risker.267 Detta antyder en i högre utsträckning 

systembaserad kontroll, vilket hänger samman med att tillsynens förväntas 

åstadkomma effektivitet.268 På välfärdsområdet kan noteras att kontrollen har fått 

både vertikala och horisontella inslag och utvecklats i marknadsrationell 

riktning.269 Aktörerna förväntas agera rationellt i förhållande till styrningsidealen 

och övervaka sina egna handlingar.270 Därför inriktar sig kontrollen i ökad 

utsträckning på egenkontroll hos verksamhetsutövarna själva.271 Detta har 

beskrivits som att tillsynen i Sverige utgår från ett arbetsmiljöperspektiv mer än 

ett syndabockstänkande och är en följd av medborgarnas tillit till en god 

 
262 Strandberg (2013) s. 3 f. 
263 Ahlbäck Öberg & Widmalm (2016) s. 14 och Ahlbäck Öberg, Bull, Hasselberg & Stenlås (2016) 

s. 93 ff. och s. 120. 
264 Forssell & Ivarsson Westerberg (2014) s. 111 ff., 137 ff. och 155 ff. 
265 Bull (2013a) s. 485 och 487. 
266 Scott (2000) s. 48 ff. och Kotkas (2016) s. 606.   
267 Czarniawska & Solli (2014) s. 28. 
268 Skr. 2009/10:79 s. 10 f.   
269 Kotkas (2016) s. 604 f. 
270 Hasselbladh (2008) s. 76 f.  
271 Scott (2000) s. 42 ff. 
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maktutövning.272 Några exempel på egenkontrollens genomslag i 

tillsynsregleringen utgörs av anmälningsskyldigheten lex Maria i 3 kap. 5 § 

patientsäkerhetslagen (2010:659), anmälningsskyldigheten lex Sarah i 14 kap. 3 § 

socialtjänstlagen (2001:453) samt patientklagomålssystemet i 7 kap. 

patientsäkerhetslagen. Ytterligare ett exempel på genomslaget av egenkontroll i 

tillsynen utgörs av juridiskt bindande styrsystem som införts i den offentliga 

förvaltningen, såsom Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).273 Den 

marknadsrationella inriktningen av tillsynen indikeras också av ökat kundfokus i 

verksamheten. Genom att betrakta enskilda som kunder och finansiärer på en 

offentlig marknad kan kontrollen över yrkesutövarna öka.274 Ökat kundfokus kan 

också vara ett sätt att gardera sig mot anmälningar från enskilda.275 För att 

exemplifiera utvecklingen kan nämnas 2018 års patientklagomålssystem som 

utformades med hjälp av metoden Customer Journey Mapping. Metoden används 

för att förstå en kunds beteende och behov samt skapa tjänster som efterfrågas 

av användaren.276 De brukarrättigheter och kundorienterade rättigheter utgående 

från valfrihet som framgår av patientlagen (2014:821) kan också ses som 

inspirerade av NPM.277 

Den förändrade styrningen av den offentliga förvaltningen har beskrivits 

som ett paradigmskifte, där visioner, strategier och mål samt fokus på ekonomisk 

effektivitet har trängt undan de traditionella byråkratiska organiseringstyperna.278 

Detta är inte okomplicerat ur ett rättssäkerhetsperspektiv, eftersom rättsstaten i 

viss mening kan sägas vara en byråkratisk stat, där byråkratins ramar skapar 

utrymme för beslut fattade på saklig grund.279 Administrativ effektivitet kan 

 
272 Jönson (2011) s. 89 f. och 193 ff. 
273 Kvalitetsledningssystem infördes för första gången av Socialstyrelsen genom Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om kvalitetssäkring i hälso- och sjukvård inklusive tandvård (SOSFS 

1993:9). Om svårigheterna för den statliga tillsynen att bedöma huruvida lex Maria och lex Sarah-

anmälningar indikerar missförhållanden eller ett ambitiöst kvalitetsarbete, se Jönson (2011) s. 51 f. 
274 Power (1997) s. 44 och Hasselbladh (2008) s. 71. 
275 Hall (2012) s. 141.  
276 SOU 2015:14 s. 24 f. 
277 Blomqvist (2016) s. 53. 
278 Almqvist (2006) s. 18, Agevall (2005) s. 24 och Forssell (1999) s. 7. 
279 Petersson (2005) s. 61 f.  
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knappast ersätta professionalism, objektivitet och legalitet i den offentliga 

förvaltningen och riskerar att distansera medborgarna från förvaltningen.280 För 

att mäta den kvalitet medborgarna har rätt till, exempelvis vad beträffar 

rättssäkerhet, krävs kvalitativa bedömningar i det enskilda fallet för att avgöra om 

ett beslut är väl underbyggt.281 Ett ökat fokus på egenkontroll i tillsynen av sociala 

tjänster kan vara problematiskt utifrån att det rör sig om kvalitetskrav som 

regleras i lag och därmed måste kunna kontrolleras externt, att det rör sig om 

utsatta individer som har ett behov av tjänsterna samt att dessa individer befinner 

sig i en beroendeställning gentemot det offentliga.282 Det finns även en risk för 

att tillsynens förändrade inriktning bidrar till att välfärdstjänsterna standardiseras 

och anpassas till granskningen.283  

Det har skett en omsvängning i synen på NPM som styrform i 

förvaltningen, vilket kan illustreras av Tillitsdelegationens förslag om 

tillitsbaserad styrning. Förslaget omfattar även tillsyn.284 Tillsynen föreslås bland 

annat i högre utsträckning bidra till verksamhetsutveckling, fokusera på 

kvalitativa aspekter, utgå från ett brukarperspektiv, vara mer framåtblickande, 

processorienterad, kontextkänslig samt lokalanpassad.285 Ett starkare 

brukarperspektiv förordas som innebär att tillsynen inte får avskärma sig från 

den materiella tillämpningen av olika former av dokumentationskrav, exempelvis 

kvalitetsledningssystem i vården. Hur dessa kvalitetsledningssystem fungerar i 

praktiken med avseende på medborgarna är alltså något som tillsynen enligt 

förslaget bör intressera sig för.286 Tillsynens inriktning föreslås bli tydliggjord 

genom en regeringsskrivelse och vissa lagändringar.287 Trots att tillsynen i den 

tillitsbaserade styrningen alltså är tänkt att byta spår förefaller den inte syfta till 

 
280 Bull (2013b) s. 237, Renuitz-Ursoiu (2013) s. 242 f. och 260 samt Aarnio (1997) s. 40 ff. 
281 Eklundh (2001–2002) s. 966 f. 
282 Kotkas (2016) s. 606 ff. 
283 Hanberger och Lindgren (2019) s. 139, Hämberg (2017) s. 25 f. och Forsell & Jansson (2000) 

s. 12. 
284 Dir. 2016:51, dir. 2017:119 och dir. 2019:6. Tillitsdelegationen har avgett följande betänkanden: 

SOU 2017:56, SOU 2018:38, SOU 2018:47, SOU 2018:48 och SOU 2019:43. 
285 SOU 2018:47 s. 279 ff. och SOU 2018:48 s. 83 ff. Enligt Statskontoret (2020:40) s. 70 har synen 

på tillsyn förändrats sedan år 2012 och gått från att ha fokuserat på organisatoriska aspekter till att 

numera fokusera på verksamhetsutveckling. 
286 SOU 2018:48 s. 89 f. 
287 SOU 2018:47 s. 348 f. 
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att stärka den enskildes rättsliga ställning i tillsynen. Det framstår som att den 

enskildes rättsliga intressen i tillsynen kommer att ställas mot en stärkt 

professionsstyrning jämfört med att i dagsläget ställas mot ekonomisk 

effektivitet.288 Ett styrmedel som tillkommit på välfärdsområdet är statlig 

kunskapsstyrning enligt förordningen (2015:155) om statlig styrning med 

kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst. Den statliga 

kunskapsstyrningen omfattar även Inspektionen för vård och omsorg (IVO).289  

2.2.3. Kontroll genom gränsöverskridande förvaltning inom EU 

Enligt artikel 1 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) 

fastställs i fördraget områdena för, avgränsningen av och de närmare villkoren 

för utövandet av EU:s befogenheter.290 Befogenheterna kan vara exklusiva, 

delade eller stödjande, vilket framgår av artiklarna 3, 4 och 6 FEUF. Enligt 

subsidiaritetsprincipen som framgår av artikel 5 fördraget om Europeiska 

unionen (FEU) ska beslut fattas så nära medborgarna som möjligt.291 EU ska, 

frånsett de områden där exklusiv befogenhet föreligger, bara vidta åtgärder när 

de är mer effektiva än de åtgärder som vidtas på nationell, regional eller lokal 

nivå. EU binds också av proportionalitetsprincipen, som framgår av samma 

bestämmelse, och innebär att unionens åtgärder till form och innehåll inte får gå 

utöver vad som är nödvändigt för att nå fördragens mål.  

Utgångspunkten är att EU och medlemsstaterna utgör sinsemellan 

självständiga rättsordningar, där parterna kan bestämma om utövande av 

offentlig makt inom ramen för den egna rättsordningen.292 Detta innebär att 

staterna har en institutionell autonomi och självmant får besluta om den internt 

 
288 Att ökad professionsmakt inte är riskfri visar frågan om fosterhemsplaceringar under 1950-talet 

och 1970-talet, där granskningen var i det närmaste obefintlig, tilliten till handläggarnas 

bedömningar stor och missförhållandena i fosterhemmen fick stora konsekvenser för de drabbade 

barnen, Bringselius (2014) s. 38. 
289 Om bakgrunden till statlig kunskapsstyrning, se SOU 2012:33 s. 137 ff. och SOU 2020:47 del I 

s. 269 f.  
290 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 326, 26.10.2012, s. 47–390). 
291 Fördraget om Europeiska unionen (EUT C 326, 26.10.2012, s. 13–390). 
292 Reichel (2010) s. 16 och 20 samt Jans, Prechal & Widdershoven (2015) s. 3. 
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verkställande funktionen.293 Enligt principen om tilldelade befogenheter i artikel 

5.2 FEU utgår EU:s befogenheter att vidta åtgärder från att medlemsstaterna har 

tilldelat unionen kompetens på det området. Artikel 6 g FEUF, som infördes 

genom Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och 

fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, innebär att EU:s 

kompetens i fråga om administrativt samarbete är begränsad till stödjande, 

samordnande eller kompletterande åtgärder.294  

Den nationella förvaltningen spelar en viktig roll för att ge EU-rätten ett 

effektivt genomslag i unionen. Av artikel 291.1 FEUF följer att medlemsstaterna 

har det primära ansvaret för att besluta om lagstiftningsåtgärder för att 

genomföra unionens bindande rättsakter. Medlemsstaterna bestämmer enligt 

artikel 288 FEUF form och tillvägagångssätt för att implementera direktiv, 

medan förordningar är direkt tillämpliga. Enligt lojalitetsprincipen i artikel 4.3 

FEU måste medlemsstaterna både genom positiva åtgärder främja EU-rätten och 

dessutom i negativt hänseende avstå från sådana åtgärder som kan hindra målen 

från att realiseras. Utgående från lojalitetsplikten har EU-domstolen utvecklat 

konstitutionella principer, exempelvis principen om ett effektivt rättsskydd och 

att nationella organ ska tolka nationell rätt utgående från EU-rätten.295  

Traditionellt har EU-rättslig implementering skett genom direkt, indirekt 

och delad administration. Indirekt administration eller integrerad förvaltning 

innebär att implementering sker delat mellan medlemsstater och EU:s 

institutioner eller mellan medlemsstaternas myndigheter.296 Av artikel 197.1 

FEUF framgår att EU-rättens faktiska genomförande är en fråga av gemensamt 

intresse för EU. Detta har också kommit att regleras på den inre marknaden. 

Skälet är att det behövs institutionella och processuella regler för att nå EU:s 

 
293 C-51–54/71, International Fruit Company NV and others v Produktschap voor groenten en fruit, 

ECLI:EU:C:1971 p. 4.  
294 Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om 

upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007 (EUT 

C 306, 17.12.2007, s. 1–271). 
295 Mål 14/83, Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen, 

ECLI:EU:C:1984:153 p. 18 och 26 samt C-188/89, A. Foster m.fl. mot British Gas plc., 

ECLI:EU:C:1990:313 p. 16–18. 
296 

Reichel & Lind (2014b) s. 28 och Reichel (2010) s. 21 f. 
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mål.297 Därför kan EU för att upprätthålla den inre marknaden om det anses 

nödvändigt anta sekundärlagstiftning som ålägger medlemsstaterna att inrätta 

organ som ska utföra vissa uppgifter. Det har också blivit mer vanligt att EU 

reglerar nationella förvaltningsmyndigheters organisation och arbetsformer.298 

Exempelvis på diskrimineringsområdet uppställs krav på att medlemsstaterna ska 

inrätta organ för främjande av likabehandling som kan implementera 

lagstiftningen och tillvarata de enskildas rättsliga intressen.299 

Tillsyn är ett område där EU-samarbetet märks och det vanliga är att 

medlemsstaterna har ansvar för att bedriva tillsynen, men att det kan ske 

tillsammans med andra organ inom en samverkande förvaltning.300 Den allmänna 

dataskyddsförordningen (GDPR) utgör ett exempel på att medlemsstaternas 

förvaltningsmyndigheter länkas samman i syfte att underlätta gränsöverskridande 

ärenden.301 De nationella tillsynsmyndigheterna utför sina uppdrag som tidigare 

enligt territorialprincipen som framgår av artikel 55.1 GDPR. Samtidigt finns ett 

långtgående och tydligt reglerat gränsöverskridande samarbete mellan 

myndigheterna, som utgör ett uttryck för delad förvaltning.302 De 

gränsöverskridande förvaltningsnätverken utgör exempel på internationellt 

samarbete som innebär att nationella förvaltningsmyndigheter samarbetar över 

gränserna formellt och informellt samt bildar en ny myndighetsstruktur.303 På 

diskrimineringsområdet märks internationaliseringen exempelvis genom 

samarbetsorganen European Network of Equality Bodies (Equinet) och 

Europeiska ombudsmannanätverket. 

 
297 Reichel (2015) s. 342 f. 
298 Reichel (2010) s. 63. 
299 Exempelvis artikel 13 i Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet 

av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180, 

19.7.2000, s. 22–26) och artikel 12 i Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om 

genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och 

tillhandahållande av varor och tjänster (EUT L 373, 21.12.2004, s. 37–43). 
300 Reichel (2010) s. 78. 
301 Kap. VII Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 

av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1–88), 

GDPR och Reichel & Lind (2014a) s. 504. 
302 Se avsnitt 8.3.2 samt Reichel & Lind (2014a) s. 507. 
303 Wenander (2010) s. 47 och Reichel (2010) s. 77. 
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Tillsyn är ett område där integrerad förvaltning fått ökat utrymme exempelvis på 

livsmedels- och konsumentskyddsområdet.304 Den integrerade förvaltningen kan 

innebära olika typer av utmaningar beroende på medlemsstaternas 

förvaltningsstruktur och konstitutionella traditioner, exempelvis den svenska 

förvaltningsmodellen med självständiga förvaltningsmyndigheter vid 

myndighetsutövning samtidigt som myndigheterna är underställda regeringen 

enligt 12 kap. 1–2 §§ regeringsformen samt förbudet mot ministerstyre.305 Det 

finns en risk för att den integrerade förvaltningen resulterar i fragmentisering och 

försvagad demokratisk legitimitet.306 Den integrerade förvaltningen innebär 

också att gränserna luckras upp i fråga om förvaltningens roll i staten när 

myndigheternas uppdrag vidgas så att de deltar i lagstiftningsarbete, 

implementering, rådgivning och tilldelas kompetenser att vidta repressiva 

åtgärder.307 Finansinspektionen utgör ett tillsynsorgan som kan agera som 

lagstiftare, beslutsfattare, övervakare samt har möjlighet att besluta om 

sanktionsavgifter. Denna maktkoncentration har lyfts fram som ett potentiellt 

rättssäkerhetsproblem.308 Dessa befogenheter står i kontrast till den i Sverige 

förankrade synen på tillsyn som innebär att den som regel bör åtskiljas från 

exempelvis normerande verksamhet.309 Ur förvaltningsmyndighetsperspektiv 

innebär det gränsöverskridande samarbetet inom tillsynen också ett antal 

ytterligare utmaningar som berör tolkning, exempelvis med anknytning till 

förvaltningsmyndighetens självständighet i enskilda ärenden enligt 

regeringsformen, kollegialt beslutsfattande, extraterritoriella aspekter och 

sekretessfrågor.  

 
304 Reichel (2010) s. 78 f. 
305 Reichel (2006) s. 308 ff. 
306 Reichel & Lind (2014a) s. 506 och 514 ff. samt Reichel & Lind (2014b) s. 42 f.  
307 Reichel (2010) s. 88.   
308 Warnling-Nerep (2009) s. 392. 
309 Skr. 2009/10:79 s. 14 ff. 
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2.3. Tillsyn som rättslig kontroll för den enskilde  

Tillsynen kan alltså betraktas i ett större sammanhang för att stärka den enskildes 

rättigheter.310 Det kan också uttryckas som att medborgaren är tillsynens primära 

intressent, oavsett vilken roll medborgaren spelar i tillsynsprocessen.311 

Tillsynsutredningen har beskrivit detta på följande sätt:  

”Tillsynens syfte är att skydda medborgarnas gemensamma intressen, särskilt inom 

områden som omfattar den enskilde individens rättigheter, trygghet och säkerhet 

samt upprätthållandet av goda livsmiljöer och olika marknaders funktionssätt. Den 

statliga tillsynsverksamheten syftar till att övervaka efterlevnaden av offentliga 

regleringar av förhållanden inom olika samhällssektorer. De normer som styr 

tillsynen avser att värna rättssäkerhet och effektivitet i verksamheter som är av stor 

betydelse för medborgarna eller grupper av medborgare. Genom tillsynen har 

medborgarna givit offentliga organ en rätt – och en skyldighet – att vid behov 

ingripa mot förhållanden, handlingar, processer m.m. vilka strider mot 

medborgarnas intressen som de har reglerats i lag. Tillsynen spelar på detta sätt en 

viktig roll för medborgarnas förtroende för såväl staten som för andra vitala 

funktioner i samhället.”312 

Utgående från tillsynens medborgaranknytning kan det argumenteras för att den 

bör vara tillgänglig för den enskilde i någon utsträckning. Detta relaterar också 

till sambandet mellan demokrati och legalitet och till vad som har benämnts som 

”demokratiskt delägarskap”, där enskilda är delaktiga i en demokratisk dialog och 

har möjlighet att kontrollera att maktutövningen sker i enlighet med den 

konstitutionella rättens ramar.313 Tillsynen kan för den enskilde innebära att den 

offentliga maktutövningen kan synas, att missförhållanden kan synliggöras, att 

intressen och rättigheter kan uppmärksammas och att eventuella brister kan 

utredas och konstateras.314  

Rättslig kontroll genom tillsyn kan aktiveras som ett direkt eller indirekt 

instrument för medborgare. Med direkt instrument menas att den enskilde 

 
310 SOU 2002:14 s. 139 f. 
311 Bengtsson & Ek (2013) s. 52.  
312 SOU 2002:14 s. 138 f. 
313 Naarttijärvi (2018) s. 212 och Lebeck (2018) s. 77 f. Frågan utvecklas i kapitel 3.  
314 I kapitel 4 diskuteras rättsverkan av klagomål och i vad mån den enskilde kan anhängiggöra ett 

ärende hos en tillsynsmyndighet. 
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genom rätten kan tillerkännas processuella rättigheter som denne kan utkräva 

genom egen aktivitet och få missförhållanden prövade.315 Initiativformerna för 

medborgarna kan bidra till att de enskildas rättigheter inte kränks, att legalitet 

iakttas och att medborgarna har möjlighet att utöva inflytande över 

förvaltningen.316 Genom att tillerkänna enskilda individer klagorätt i stor 

utsträckning möjliggör EU-rätten för enskilda individer att spela en aktiv roll. 

Medborgarnas direkta aktivitet utgör en del av det förvaltningsrättsliga 

rättsskyddet och kan samtidigt förstås som att medborgaren inte endast utgör ett 

ombud för sig själv, utan också ett ombud för rätten i syfte att den ska komma 

allmänheten till nytta. Medborgaren blir alltså ett verktyg för implementering av 

rätten. Kontrollen får av naturliga skäl en reaktiv karaktär, eftersom den främst 

kretsar kring inträffade händelser.317 Det kan visserligen också medföra att 

tillsynen är åtkomlig för färre individer om det finns kriterier som begränsar 

klagorätten (locus standi).318  

Som indirekt instrument för rättslig kontroll bedrivs tillsynen av offentliga 

myndigheter, exempelvis genom inspektioner och systemtillsyn. Kontrollen kan 

bidra till att enskildas rättsenliga intressen och rättigheter inte åsidosätts genom 

att värna regelefterlevnad och ändamålsenliga bedömningar. Den enskilde blir i 

sådana kontrollsystem oftast att betrakta som en informant som kan indikera 

brister i rutiner eller i verksamhetens allmänna kvalitet. Tillsynen som indirekt 

instrument får betydelse inte minst på det välfärdsrättsliga området, där 

rättsreglerna ger myndigheterna ansvar för att tillse att medborgarnas behov 

tillgodoses materiellt och flertalet beslut som fattas av myndigheter inte kan 

angripas genom domstolsprövning.319 Utgångspunkten är att alla individer inte 

 
315 Harlow & Rawlings (2009) s. 483 f. 
316 Rosas (1980) s. 19. 
317 C-26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot Nederländska 

skatteförvaltningen, ECLI:EU:C:1963:1: ”Åberopandet av dessa rättigheter skulle riskera att bli 

verkningslöst om det kunde ske först efter verkställandet av ett nationellt beslut som fattats i strid 

med fördragets bestämmelser. Enskilda intressenters vaksamhet för att tillvarata sina rättigheter 

innebär en effektiv kontroll som läggs till den kontroll som enligt artiklarna 169 och 170 överlämnar 

åt kommissionens och medlemsstaternas omsorg” och Masing (1997) s. 37 ff. 
318 Heede (2000) s. 86 f. 
319 Koillinen (2013) s. 139 och 141 diskuterar ett symbiotiskt förhållande mellan lagstiftningen och 

förvaltningen, där intern kontroll och demokratiskt ansvarsutkrävande framför domstolskontroll 

kan åstadkomma funktionalism i form av regulativ målrationalitet. 
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har förmåga att hävda sin rätt och därför är staten förmedlare av rättigheter och 

skyldigheter för medborgarna som kollektiv.320 Kontrollen kan alltså här 

beskrivas som vertikal och typiskt sett tillgänglig för alla (actio popularis).321  

Tillsynen kan alltså bidra till att medborgarnas gemensamma intressen och 

rättigheter tillgodoses på det sätt som avsetts i rättsreglerna och kan därmed 

utgöra en legitimitetsskapande faktor för staten.322 Som det indirekta 

tillsynsinstrument som befinner sig längst från den enskilde medborgaren kan 

betraktas de tillsynsorgan som egentligen är rena analysmyndigheter och inte tar 

emot enskilda klagomål. Ett sådant exempel utgörs av Inspektionen för 

socialförsäkringen, som enligt 1 § förordningen (2009:602) med instruktion för 

Inspektionen för socialförsäkringen genom systemtillsyn och 

effektivitetsgranskning ska värna rättssäkerhet och effektivitet. Systemtillsynen 

fokuserar på tillsynsobjektets egna system för styrning och kontroll.323 Ytterligare 

ett exempel utgörs av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som enligt 1–2 

§§ förordningen (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys ska följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom 

hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg ur ett patient-, brukar- samt 

medborgarperspektiv. Myndigheterna förväntas göra detta utan direkt kontakt 

med enskilda. Det har påpekats att ett sådant indirekt instrument innebär att 

tillsynsorganet har ett otillräckligt mandat, dels utifrån att det leder till 

överbelastning av den extraordinära tillsynen, dels eftersom det inte går att 

urskilja om problem har sin grund i olämplig lagstiftning, brister vid 

genomförandet av reformer eller felaktigheter i rättstillämpningen. En möjlighet 

 
320 Hydén (2002) s. 116 f.  
321 Heede (2000) s. 86 f. 
322 I regeringens mål och riktlinjer för den statliga förvaltningen och dess utveckling, organisation 

och styrning framhålls just tillsynens legitimitetsskapande funktion. Den offentliga tillsynen spelar 

en viktig roll för att stärka regelefterlevnaden i hela samhället och den bidrar till att upprätthålla 

grundläggande värden som rättssäkerhet, effektivitet och demokrati. Genom tillsynen ska 

medborgare och företag kunna vara förvissade om att deras intressen tas till vara. En väl 

fungerande tillsyn ökar tryggheten i samhället. Brister i tillsynen kan leda till ett minskat förtroende 

för demokratiska beslut, prop. 2009/10:175 s. 95 f. 
323 Det har föreslagits att uppdraget ska utökas med reguljär klagomålshantering, men förslaget har 

inte resulterat i lagstiftningsåtgärder, SOU 2015:46 s. 179 f. 
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att utreda enskildas anmälningar skulle kunna ge ökade insikter i vilken 

beslutskvalitet som regelsystem och tillämpning faktiskt leder till.324  

Tillsyn som direkt instrument för den enskilde förutsätter att denne på ett 

personligt plan kan aktivera tillsynen och etablera en direkt relation med 

tillsynsmyndigheten. En direkt relation kan uppstå mellan tillsynsorgan och 

medborgare i egenskap av framförallt anmälare. Klagomål kan beskrivas som ett 

krav på ansvarstagande, att någon ska ställas till svars för att den enskildes behov 

eller rätt inte har uppfyllts. Klagomål kan resultera i att den enskilde får rätt eller 

upprättelse.325 Möjligheten för den enskilde att inkomma med klagomål regleras 

som framkommit i avsnitt 1.1 ofta inte i tillsynslagstiftningen, men kan sägas 

utgöra en sedvana inom svensk förvaltningsrätt. Ibland regleras 

klagomålshantering i tillsynslagstiftningen, exempelvis i 7 kap. patientsäkerhetsla-

gen. EU-rätten uppställer i vissa fall också krav på en direkt relation mellan 

medborgare och tillsynsorgan. I artikel 8 i EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna föreskrivs att en oberoende myndighet ska kontrollera att reglerna 

om dataskydd följs. I EU-direktiv på diskrimineringsområdet uppställs också 

krav på medlemsstaterna att inrätta organ för främjande av likabehandling, som 

bland annat ska ha behörighet att bistå personer som utsatts för diskriminering 

genom att driva klagomål om diskriminering.326 Den direkta relationen mellan 

medborgare och tillsynsorgan är en förutsättning för tillsynsorganet att vidta 

vissa åtgärder. För att DO ska kunna väcka talan i mål gällande diskriminering 

enligt 6 kap. 2 § diskrimineringslagen (2008:567) involveras alltid en eller flera 

enskilda. 5 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän anger 

att tillsyn bland annat bedrivs genom prövning av klagomål, vilket förutsätter 

enskildas aktivitet. Oftast bygger den direkta relationen på principen actio 

 
324 Bet. 2011/12:SfU5y s. 5 och Marcusson (2011) s. 234 och 237 f. Ett ytterligare skäl Marcusson 

anför är att de extraordinära tillsynsorganen förutsätter att det finns ordinära organ och som sådana 

bör de också hantera klagomål från enskilda individer. Konstitutionsutskottet har påpekat att en 

väl fungerande extraordinär tillsyn förutsätter en ordinär sådan, bet. 2016/17:KU11 s. 19 och bet. 

2017/18:KU11 s. 21. 
325 Kjellberg (2019) s. 114. 
326 Exempelvis artikel 13 i Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet 

av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180, 

19.7.2000, s. 22–26) och artikel 12 i Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om 

genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och 

tillhandahållande av varor och tjänster (EUT L 373, 21.12.2004, s. 37–43). Se avsnitt 7.2. 
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popularis, det vill säga att vem som helst kan vända sig till ett tillsynsorgan med ett 

klagomål oavsett om man är personligen berörd eller inte. Det finns också 

exempel på situationer där kretsen individer som kan få ett klagomål utrett hos 

en tillsynsmyndighet är begränsad, locus standi, exempelvis patientklagomål enligt 

7 kap. patientsäkerhetslagen.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att tillsyn är ett vittomfattande begrepp 

som inkluderar många olika typer av verksamheter. I fokus för denna studie står 

tillsyn i egenskap av rättslig och oberoende kontroll av offentlig verksamhet som 

kan leda till rättelse. Genom rättslig och oberoende kontroll av den offentliga 

förvaltningen kan tillsyn bidra till legalitet, legitimitet, rättssäkerhet och 

demokrati. Tillsyn utgör en del av det administrativa rättsskyddet som har funnits 

mycket länge i den offentliga förvaltningen i Sverige. Tillsyn är till skillnad från 

andra kontroll- eller granskningsformer rättsligt styrd och har en tydligare 

medborgaranknytning. I jämförelse med den rättsliga kontroll som sker genom 

domstolsprövning skiljer sig tillsynen genom att bland annat inte vara kasuistisk, 

ha en vidare prövningsram och vara mer lättillgänglig för den enskilde. Tillsynen 

kan vidare granska procedurfrågor och faktiskt handlande. Tillsynens 

medborgaranknytning kan fungera indirekt eller direkt. I takt med att den 

offentliga förvaltningen har genomgått politiska och rättsliga förändringar har 

kontrollbehovet ökat och förändrats. Förändringen har också fått genomslag i 

fråga om hur den rättsliga och oberoende kontrollen bedrivs, exempelvis genom 

styrmetoder och effektiviseringssträvanden. Tillsyn fungerar också som 

mekanism för att implementera EU-rätten och därför har EU-rätten i olika 

avseenden påverkat kontrollens utformning. De ovan nämnda strömningarna 

kan tänkas påverka tillsynens rättsstatliga syften och funktioner samt den 

enskildes rättssäkerhet i tillsynen.   
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3. Rättssäkerhet i individnära tillsyn 
 

Rättssäkerhet i individnära tillsyn kan som nämnts framträda dels som 

konsekvens av tillsyn, dels genom den rättsliga konstruktionen av tillsyn. 

Rättssäkerhet som extern konsekvens avser att tillsyn kan anses fylla en viktig 

rättsstatlig funktion genom att utgöra ett konstitutionellt kontrollverktyg. Genom 

rättslig och oberoende kontroll av offentlig verksamhet kan tillsyn bidra till 

rättssäkerhet för den enskilde på olika tillsynsområden. Rättssäkerhet kan också 

vara en intern konsekvens av tillsyn som avser rättssäkerheten den enskilde har i 

förhållande till tillsynsmyndigheten. Genomslagskraften hos tillsyn som 

konstitutionellt kontrollverktyg och rättssäkerheten den enskilde kan uppnå i 

förhållande till tillsynsmyndigheten kan påverkas av den enskildes rättssäkerhet i 

tillsynens rättsliga konstruktion, exempelvis möjligheten till aktivt deltagande för 

den enskilde. På så sätt finns ett samband mellan rättssäkerhet för den enskilde i 

individnära tillsyn som konsekvens av tillsynen och genom tillsynens rättsliga 

konstruktion. Vilken betydelse tillsynen har som konstitutionellt kontrollverktyg 

för att bidra till den enskildes rättssäkerhet påverkas av faktorer som tillgången 

till andra rättsmedel. På vissa områden som rör för den enskilde näraliggande och 

väsentliga förhållanden som knyter an till den enskildes person och berör dennes 

grundläggande fri- och rättigheter, bör tillsynens rättsstatliga syften och 

funktioner vara särskilt viktiga. Sådan tillsyn benämns i denna studie med en 

samlingsterm som individnära tillsyn. Tillsynens funktion som konstitutionellt 

kontrollverktyg och den enskildes rättssäkerhet i individnära tillsyn genom 

tillsynens rättsliga konstruktion kan illustreras enligt följande figur 3: 

 

 
Figur 3. Tillsyn som konstitutionellt kontrollverktyg och den enskildes rättssäkerhet i tillsyn. 
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Hur rättssäkerhet för den enskilde i ett sammanhang av individnära tillsyn kan 

förstås är en komplex fråga. I detta kapitel undersöks rättssäkerhet för den 

enskilde som en konsekvens av tillsynen i egenskap av konstitutionellt 

kontrollverktyg, som en konsekvens i förhållande till tillsynsmyndigheten och i 

den rättsliga konstruktionen av tillsyn. Studien omfattar det förvaltningsrättsliga 

området, men de studerade områdena av tillsyn berör grundläggande fri- och 

rättigheter av olika karaktär och olika normtyper. Förståelsen för rättssäkerhet 

har sannolikt också genomgått förändringar över tid med beaktande av rätts- och 

samhällsutvecklingen. I kapitlet undersöks därför rättssäkerhet som 

rättsteoretiskt begrepp och rättslig princip för att utröna tillsynens funktion som 

konstitutionellt kontrollverktyg samt vad rättssäkerhet i förhållande till 

tillsynsmyndigheten kan innebära för den enskilde. Kapitlets slutsatser 

konkretiseras och operationaliseras i form av kriterier för rättssäkerhet för den 

enskilde i tillsynens rättsliga konstruktion, det vill säga den enskildes rättsliga 

ställning, som används för att undersöka den materiella rätten. Slutsatserna 

används senare för att undersöka hur förändringen av den enskildes ställning i 

tillsynen har påverkat tillsynen i egenskap av konstitutionellt kontrollverktyg. 

3.1. Rättsstatens tredelade kontroll av förvaltningen till skydd 

för den enskilde  

Rättsstatens idé kan betecknas som en ursprungligen liberal tanke som 

utvecklades i Tyskland under framförallt 1800-talet. Genom rättsstatens 

konstruktion skulle medborgarna skyddas mot statlig maktutövning.327 Idén 

byggde på att förvaltningens utövande av makt över medborgarna borde 

underkastas domstolskontroll och att normer borde kodifieras genom 

lagstiftning.328 Den makt som förvaltningen utövade ansågs utgöra ett större hot 

mot individens frihet än monarken eller lagstiftaren. Rättsstatsidén kan därför 

sägas bottna i olika aspekter av rättslig och oberoende förvaltningskontroll som 

 
327 Begreppet Rechtstaat i egenskap av styrelseskick lär först ha använts av K T Welcker år 1813, 

Hayek (1999) s. 526, not 26. 
328 Hayek (1999) s. 228 ff. Enligt en preussisk lag från år 1797 skulle alla konflikter mellan 

förvaltningsmyndigheter och enskilda medborgare hänskjutas till de allmänna domstolarnas 

prövning.  
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kan förhindra statligt maktmissbruk till skydd för den enskilde och dennes privata 

autonomi.329 Att den enskilde ställs i centrum i den rättsstatliga tankefiguren 

vinner också stöd genom att de värden som det offentliga ska respektera och 

främja också måste harmoniera med den politiska demokratins grundvärden, 

exempelvis att människan är ett självständigt rättssubjekt och bärare av mänsklig 

värdighet. Den enskilde individen intar en central plats i det demokratiska 

systemet i och med sitt egenvärde, som ska kunna utvecklas och skyddas i 

samhället genom exempelvis rättsregler som den enskilde kan göra gällande.330 

Detta har också beskrivits som att rättsstaten har en demokratisk funktion som 

kan förstås genom bland annat teorin om demokratiskt delägarskap.331 Den 

rättsstatliga förvaltningskontrollen kan kontrasteras mot den demokratiska 

kontrollen, som i stället för rättsstatsidén vann terräng i Frankrike efter franska 

revolutionen. Maktdelningsprincipen som utvecklades kom att stärka statens och 

förvaltningens makt och avskärma den från domstolskontroll. Därför erhöll 

individen inte något systematiskt skydd mot statens maktutövning.332  

Det är också möjligt att tala om rättsstaten i betydelsen ett paraplybegrepp 

för rättsliga principer som rör formella, processuella och materiella aspekter. 

Rättslig och oberoende kontroll i form av tillsyn kan fungera som verktyg för att 

implementera alla dessa tre aspekter. Principer som inryms under rättsstaten som 

samlingsbegrepp är exempelvis legalitet, rättssäkerhet, saklighet, oberoende och 

opartiska domstolar, effektiv rättslig prövning, respekt för grundläggande 

rättigheter och likhet inför lagen. Exemplen på vad rättsstatsprincipen kan 

innefatta formellt och processuellt är många. Möjligheten till en effektiv 

domstolsprövning för att kunna iaktta unionsrätten har exempelvis av EU-

 
329 Frändberg (1996) s. 24 f., Sterzel (1998) s. 49, Harlow & Rawlings (2009) s. 24 f. och Marcusson 

(2017) s. 25. Genom Tysklands inrättande av särskilda förvaltningsdomstolar ansågs rättsstatsidén 

vara fulländad, eftersom kontrollen över förvaltningsverksamheten då antogs öka, Hayek (1999) s. 

234 f. Rättsstatsidén återspeglas också i Europeiska kommissionens för demokrati genom lag 

(Venedigkommissionen), Opinion No. 897/2017, Principles on the Protection and Promotion of 

the Ombudsman Institution (”The Venice Principles”, Venedigprinciperna) (CDL-AD(2019)005) 

antagna den 15–16 mars 2019. 
330 Henrichsen (2003) s. 169 f. 
331 Naarttijärvi (2018) s. 214 f. 
332 Hayek (1999) s. 227 f.  
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domstolen betonats som en grundförutsättning för rättsstaten.333 Ett viktigt 

kriterium för rättsstatlighet utgörs av rättstillgänglighet, bland annat att den 

enskilde ska kunna få sin sak opartiskt prövad av exempelvis ett 

ombudsmannaorgan.334 I den materiella delen av rättsstatsprincipen innefattas 

iakttagande av allmänna rättsprinciper, vilket inkluderar grundläggande 

rättigheter.335 Även Europadomstolen har tolkat rättsstatsprincipen av materiell 

karaktär på så sätt att den berör alla bestämmelser i konventionen.336 Detta 

innebär att rättsstatsprincipen kan ses som en konstitutionell grundsats som har 

en koppling till respekten för demokrati och grundläggande rättigheter och att 

rättsstatsprincipen, demokrati och grundläggande rättigheter alla är avhängiga av 

varandra för att kunna förverkligas.  

Rättsstatsprincipens olika delar fastslås framförallt i grundlag samt i  

förvaltnings- och förvaltningsprocessrätten. Exempelvis stadgas i 1 kap. 1 § 

regeringsformen att den offentliga makten utövas under lagarna, i 1 kap. 9 § 

regeringsformen att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som 

fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet 

inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet, diskrimineringsskydd i 2 kap. 

12–13 §§ regeringsformen, rättsskipningens respektive förvaltningens 

självständighet i 11 kap. 3 § respektive 12 kap. 2 § regeringsformen, rätt att 

överklaga förvaltningsbeslut enligt 41 § förvaltningslagen (2017:900) och 

 
333 Se exempelvis Meddelande till Europaparlamentet och Rådet, En ny EU-ram för att stärka 

rättsstatsprincipen, 11.03.2014 KOM(2014) 158 slutlig, Europeiska kommissionens för demokrati 

genom lag (Venedigkommissionen) Report on the Rule of Law, CDL-AD(2011)003rev Study No. 

512/2009 antagen den 25-26 mars 2011 samt Venedigkommissionens checklista, The Rule of Law 

Checklist CDL-AD(2016)007 Study No. 711/2013 antagen den 11-12 mars 2016, C-64/16, 

Associação Sindical dos Juízes Portugueses mot Tribunal de Contas, EU:C:2018:117, p. 36, C-562/13, Centre 

public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-La-Neuve mot Moussa Abdida, EU:C:2014: 2453, p. 45 och C-

362/14 Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner, EU:C:2015:650, p. 95. Se även Sterzel 

(1998) s. 62, Hallberg (2005) s. 5 och Frändberg (1996) s. 27 ff.  
334 Venedigprinciperna (2019) och Frändberg (1996) s. 28. 
335 C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores v Council of the European Union, ECLI:EU:C:2002:462, p. 

38–39, där det anges att den enskilde har rätt till ett verksamt rättsligt skydd för rättigheterna och 

att kontrollen av hur gemenskapsrätten förhåller sig till de grundläggande rättigheterna utgör en 

konstitutionell garanti samt de förenade målen C-402/05 P och C-402/05 P, Yassin Abdullah Kadi 

och Al Barakaat International Foundation mot Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen, 

ECLI:EU:C:2008:461, p. 283 och 316.  
336 Stafford v. The United Kingdom, no. 46295/99, 28 maj 2002, p. 63. 
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processuella bestämmelser som framgår av förvaltningslagen samt 

förvaltningsprocesslagen (1971:291).  

Rättsstatsprincipen är också en av EU:s grundprinciper och ett värde som 

EU bygger på enligt artikel 2 fördraget om Europeiska unionen (FEU).337 Det 

omnämns i ingressen till FEU och ingressen till EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna.338 Dessutom är det en av Europarådets tre 

stöttepelare och omnämns i ingressen till Europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).339 

Enligt artikel 49 FEU får endast stater som förbinder sig att främja 

rättsstatsprincipen ansöka om medlemskap i EU. I artikel 7 FEU finns vidare en 

förebyggande mekanism respektive en sanktionsmekanism som kan aktiveras när 

artikel 2 i vissa avseenden åsidosätts eller riskerar att åsidosättas.340 År 2014 antog 

Europeiska kommissionen en ram för att göra det möjligt att bemöta 

systematiska hot mot rättsstatsprincipen i EU-länderna, som är tänkt att fungera 

som komplement till överträdelseförfaranden och förfarandet enligt artikel 7 

FEU.341  

Europarådets Venedigkommission har också bidragit till att standardisera 

rättsstatsprincipen. Venedigkommissionen har därigenom identifierat de 

 
337 Fördraget om Europeiska unionen (EUT C 326, 26.10.2012, s. 13–390). 
338 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 326, 26.10.2012, s. 

391–407). EU-domstolen har också uttalat att EU ”är en rättslig gemenskap av sådant slag att 

varken medlemsstaterna eller institutionerna kan undgå kontroll av om deras rättsakter står i 

överensstämmelse med gemenskapens grundläggande konstitutionella urkund”,   

C-294/83, Parti écologiste "Les Verts" mot Europaparlamentet, ECLI:EU:C:1986:166 p. 23.  
339 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, Rom den 4 november 1950, SÖ 1952:35, se även lagen (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
340 Detta kan exemplifieras genom kommissionens agerande mot Polen med huvudsakligt 

avseende på lagstiftning gällande domstolarnas organisering, Motiverat förslag i enlighet med 

artikel 7.1 i Fördraget om europeiska unionen angående rättsstatsprincipen i Polen, 2017/0360 

(NLE), 20.12.2017 KOM(2017) 835 slutlig. Kommissionen har även väckt talan mot Polen vid 

EU-domstolen på grund av överträdelserna av principen om rättsväsendets oberoende inklusive 

domares oavsättlighet, se Europeiska kommissionens pressmeddelande den 24 september 2018, 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5830_sv.htm  (besökt den 3 oktober 2019). 
341 Meddelande till Europaparlamentet och Rådet, En ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen, 

11.03.2014 KOM(2014) 158 slutlig. Där omnämns bland annat lagenlighet, rättssäkerhet, förbud 

mot godtyckligt utövande av exekutiva befogenheter, oberoende och opartiska domstolar, effektiv 

rättslig prövning, respekt för grundläggande rättigheter och demokrati samt likhet inför lagen.   

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5830_sv.htm
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huvudsakliga rättsstatliga fundamenten som legalitet, rättssäkerhet, förbud mot 

godtycke och skydd mot maktmissbruk, tillgång till oberoende och opartiska 

domstolar inklusive möjlighet att överklaga förvaltningsbeslut, respekt för 

mänskliga rättigheter, icke-diskriminering och likhet inför lagen.342 Också av 

Venedigprinciperna framgår att tillsynen har en viktig roll för att stärka 

demokrati, rättssäkerhet, god förvaltning samt skydd och främjande av mänskliga 

rättigheter respektive grundläggande friheter.343 För att tillsyn ska kunna fylla en 

sådan rättsstatlig funktion krävs rimligen att den är konstruerad på ett sådant sätt 

att den förmår implementera en eller flera av rättsstatsprincipens delar. En 

grundläggande förutsättning för det borde vara att tillsynen är tillgänglig och ger 

utrymme för den enskilde som ytterst berörs av tillsynens uppdrag. Exempelvis 

anges i Venedigprinciperna att den enskilde ska ha rätt att framföra klagomål till 

tillsynsorgan. Sådana klagomål anses utgöra ett tillägg utöver rätten till 

domstolsprövning.344      

3.2. Legalitet som rättsstatens fundament  

Legalitet utgör ett fundament för rättsstatsprincipen. Legalitetsprincipen kan 

därutöver betraktas som en hörnsten i rättssäkerhets- och 

demokratibegreppen.345 Detta innebär att legalitetsprincipen är en nödvändighet 

för att tillsynen ska kunna fungera som ett konstitutionellt kontrollverktyg och 

att legalitetsprincipen också måste iakttas inom tillsynen. Allmänt kan 

legalitetsprincipen beskrivas som ett skydd för den enskilde mot godtyckliga icke 

normbundna ingrepp av den offentliga makten. Den har betonats som 

grundläggande för rättsskydd, rättstrygghet, rättssäkerhet och rättslikhet.346 

 
342 Europeiska kommissionens för demokrati genom lag (Venedigkommissionen) Report on the 

Rule of Law, CDL-AD(2011)003rev Study No. 512/2009 antagen den 25-26 mars 2011 samt 

Venedigkommissionens checklista, The Rule of Law Checklist CDL-AD(2016)007 Study No. 

711/2013 antagen den 11-12 mars 2016. 
343 Europeiska kommissionens för demokrati genom lag (Venedigkommissionen) Opinion No. 

897/2017, Principles on the Protection and Promotion of the Ombudsman Institution (”The 

Venice Principles”, Venedigprinciperna) (CDL-AD(2019)005) antagna den 15–16 mars 2019 p. 1.  
344 Venedigprinciperna (2019) p. 15.  
345 Beyer (1990) s. 26 och Lebeck (2018) s. 73 ff. 
346 Frändberg (1996) s. 40. 
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Legalitetsprincipen kan motiveras utgående från bland annat individens 

autonomi, som kan öka genom förutsebarhet.347 Legalitet kan också ses som ett 

materiellt krav i form av ett minimimått av maktfördelning och konstitutionell 

demokrati.348 Genom normbundenhet skapas förutsättningar för att konstruera 

en brandvägg mot godtycke på så sätt att endast fastslagna rekvisit för en viss 

rättsföljd får beaktas.349 

Legalitetsprincipen utgör en grundsats i EU.350 I EU-domstolens praxis har 

legalitetsprincipen ofta uttryckts som en konsekvens av principen om 

rättssäkerhet för den enskilde.351 I EU:s ram för rättsstatsprincipen tolkas 

legalitetsprincipen i materiellt hänseende som att lagar stiftas i en öppen, 

redovisningsskyldig, demokratisk och pluralistisk process.352 Venedigkommiss-

ionen har lyft fram aspekter av legaliteten som lagens överhöghet, lagenlighet, 

förhållandet mellan nationell och internationell rätt, lagstiftningsprocess, 

regeringens möjlighet att utfärda rättsregler, undantag i nödsituationer och 

skyldighet att implementera rätten. Inom ramen för lagens överhöghet omnämns 

att ett effektivt rättsmedel ska finnas i fråga om beslut av myndigheter.353  

Legalitetsprincipen utgör en konstitutionell princip som framgår av 1 kap. 

1 § regeringsformen och innebär att den offentliga makten utövas under lagarna. 

När legalitetsprincipen infördes i regeringsformens portalparagraf år 1974 var det 

mot bakgrund av dess stora dignitet och i egenskap av att utgöra en del av den 

svenska folksuveränitetsprincipen.354 I motiven angavs att legalitetsprincipen 

 
347 Lebeck (2015) s. 99 f., Bull (1997) s. 413 ff. och Frändberg (2000-2001) s. 269 ff. 
348 Eckhoff (1986) s. 258. 
349 von Essen, Bohlin & Warnling Conradson (2020) s. 104. 

350 C-496/99, Europeiska kommissionen  v CAS Succhi di Frutta SpA, ECLI:EU:C:2004:236 p. 63 och 

Lebeck (2018) s. 154 f. 
351 Exempelvis T-138/07, Schindler Holding Ltd m.fl. mot Europeiska kommissionen, 

ECLI:EU:T:2011:362, p. 95–99, C-303/05, Advocaten voor de Wereld VZW v Leden van de Ministerraad, 

ECLI:EU:C:2007:261 p. 49 och C-308/06 Intertanko, The Queen, på begäran av International Association 

of Independent Tanker Owners (Intertanko) m.fl. mot Secretary of State for Transport, ECLI:EU:C:2008:312 

p. 70–71. 

352 Meddelande till Europaparlamentet och Rådet, En ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen, 

11.03.2014 KOM(2014) 158 slutlig.  
353 Venedigkommissionens checklista, The Rule of Law Checklist CDL-AD(2016)007 Study No. 

711 / 2013 antagen den 11–12 mars 2016 s. 11 ff. 
354 Prop. 1973:90 s. 228. 



 

86 
 

innebar att samtliga samhällsorgan var underkastade rättsordningens regler, även 

exempelvis sedvanerätt.355 Som svensk konstitutionell princip kan 

legalitetsprincipen sägas bestå av tre delar: normmässighet vid offentlig 

maktutövning, skarpt författningsstöd vid betungande beslut och strikt 

lagtolkning i vissa situationer. Vad gäller normmässighet omfattar 

legalitetsprincipen både ett negativt krav på att den offentliga makten inte får 

utövas i strid med lagarna och ett positivt krav på lagstöd.356 Den enskildes starka 

rättssäkerhetsintresse av att kunna förlita sig på förvaltningens självständighet 

ansågs motivera en rättslig reglering där självständigheten tryggades. 

Förvaltningens självständighet innebär att ingen förvaltningsmyndighet får 

påverka hur en annan förvaltningsmyndighet tillämpar en rättsregel eller i ett fall 

av myndighetsutövning mot enskild eller kommun.357 Skyddet för förvaltningens 

självständighet återfinns numera i 12 kap. 2 § regeringsformen. 

Legalitetsprincipen i konstitutionellt hänseende kan också förstås som att den 

kräver att fler bestämmelser i regeringsformen beaktas, exempelvis 1 kap. 9 § 

regeringsformen, kravet på lagstiftning som kan begränsa fri- och rättigheter i 2 

kap. regeringsformen, normgivningsmakten i 8 kap. regeringsformen och 

bestämmelsen i 8 kap. 18 § regeringsformen om ändring och upphävande av lag. 

Sammantaget kan sägas att den konstitutionella legalitetsprincipen utgör en 

minimiregel som begränsar handlingsutrymmet för förvaltningen i alla 

sammanhang av maktutövning.358  

Beroende på rättsområde kan legalitetsprincipen ha olika innebörd. I denna 

studie aktualiseras utöver vad som ovan nämnts främst legalitetsprincipens 

förvaltningsrättsliga innebörd. I Sverige dröjde det till slutet av 1940-talet innan 

legalitetsprincipen hävdades på förvaltningsrättens område.359 Det finns ett 

flertal exempel på legalitetsprincipens tillämpning i förvaltningsrättsliga 

sammanhang.360 Legalitetsprincipen framgår numera av 5 § förvaltningslagen 

 
355 Prop. 1973:90 s. 397 och bet. 1973:KU26 s. 59. 
356 Sterzel (1998) s. 113 ff. och Sterzel (2020) s. 79. 
357 Prop. 1973:90 s. 397 f. För en diskussion om hur samverkan påverkar förvaltningens 

självständighet, se Enqvist (2019) s. 326 ff. 
358 Prop. 2016/17:180 s. 57 f. och Åhman (2018) s. 458 f. 
359 Sterzel (1998) s. 52. 
360 RÅ 2010 ref. 9, gällande att beslut om ett långtgående rökförbud vid kriminalvårdsanstalt har 

ansetts förutsätta lagstöd, RÅ 2005 ref. 43, gällande saknat lagstöd för dröjsmålsränta vid återkrav 
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(2017:900), där det anges att en myndighet endast får vidta åtgärder som har stöd 

i rättsordningen. Legalitetsprincipen anses vara av central betydelse inom 

förvaltningsrätten då kravet på författningsstöd bildar en utgångspunkt för 

myndigheternas verksamhet vid ärendehandläggning, beslutsfattande och 

faktiskt verksamhet. Den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipen beskrivs som 

ett krav på att myndighetens agerande ska ha stöd i rättsordningen i vidsträckt 

mening och att all verksamhet en myndighet bedriver ska ha normmässig 

förankring. Det omfattar inte krav på ett specifikt bemyndigande eller stöd i en 

viss lagbestämmelse eller andra föreskrifter meddelade enligt 8 kap. 

regeringsformen.361 Vad som nyss nämnts har kritiserats bland annat mot 

bakgrund av att motivuttalandena riskerar att ge sken av att kravet på strikt 

lagtolkning vid ingripande åtgärder mot enskilda samt kravet på kvalificerat 

författningsstöd skulle ha minskat, när det i själva verket genom rättspraxis 

förhåller sig tvärtom.362  

I förvaltningsrätten har legalitetsprincipen uppfattats på två huvudsakliga 

sätt. Myndighetsbeslut måste vila på författningsstöd och för den enskilde 

betungande beslut på kvalificerat författningsstöd, helst lagstöd.363 Förutom 

föreskriftsstöd har icke-retroaktivitet och förutsebarhet i rättstillämpningen 

använts som komponenter för att analysera genomslaget av legalitetsprincipen i 

förvaltningsrätten. Vilken handlingsfrihet ramlagstiftningen ger myndigheter kan 

diskuteras, men det fria skönet kan inte anses vara obegränsat och förutsätter 

preciserade tolkningsprinciper.364 En annan aspekt av legalitetsprincipen är 

skyddet av den enskildes grundläggande fri- och rättigheter, som begränsar 

statens verksamhet till skydd för den enskilde.365 En strikt legalitetsprincip är svår 

att detaljreglera i förvaltningsrätten till följd av förvaltningens verksamhet. 

 
av bostadsbidrag, RÅ 2004 ref. 91, gällande tidsfrist för ansökan om arbetslöshetsersättning som 

ansetts sakna lagstöd, RÅ 2004 ref. 54, gällande saknat lagstöd för att utkräva ränta på fordran som 

avsåg återbetalning av för mycket uppburen ersättning från en socialförsäkring och RÅ 2003 ref. 

69, gällande frånvaro av lagstöd för länsstyrelsen att som villkor vid koncessionsrenskötsel 

föreskriva skyldighet att ta emot skötesrenar. 
361 Prop. 2016/17:180 s. 58 f. 
362 Åhman (2018) s. 462 ff. 
363 von Essen, Bohlin & Warnling Conradson (2020) s. 103 och Bull & Sterzel (2015) s. 20 och 49. 
364 Lebeck (2015) s. 93 ff. och Lebeck (2018) s. 401 ff. 
365 Vahlne Westerhäll (2002) s. 48 menar att begreppet rättighet är det kanske viktigaste begreppet 

som transplanterats från civilrätten till förvaltningsrätten.   
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Normativt kan man alltså knappast avhjälpa legalitetsproblemet, men däremot 

finns möjligheter processuellt. I ljuset av det ovan sagda kan reglering av tillsyn 

och den enskildes ställning i den vara ett sätt att öka legaliteten i den offentliga 

förvaltningen.  

Legalitetsprincipen kan beskrivas på en skala, där olika åtgärder kan kräva 

en striktare eller mindre strikt legalitet. Legalitetskravet får anses starkast i fråga 

om ärenden som innefattar myndighetsutövning. Om en viss åtgärd kan inkräkta 

på den enskildes fri- och rättigheter bör det vara frågan om maktutövning som 

får anses utgöra myndighetsutövning och föranleder en striktare legalitet. 

Faktiskt handlande omfattas också av kravet på legalitet, men knappast lika 

strikt.366 2017 års förvaltningslag har vidgat omfattningen av ärenden som 

omfattas av de särskilda förfarandereglerna när begreppet myndighetsutövning 

har utmönstrats. Därför kan legalitetsprincipen anses ha förstärkts genom 

lagen.367  

Det ovan sagda får betydelse för tillsyn i flera avseenden. Legalitet kan ses 

som en förutsättning för att tillsynen dels ska kunna resultera i rättssäkerhet för 

den enskilde på ett visst tillsynsområde och i förhållande till en tillsynsmyndighet, 

dels för att rättssäkerhet ska kunna uppnås för den enskilde genom tillsynens 

rättsliga konstruktion. Tillsyn kan generellt bidra till ökad legalitet, eftersom en 

av dess uppgifter är att tillse att rättsreglerna iakttas. Det blir också tydligt att 

tillsyn som huvudsakligen enda del av det förvaltningsrättsliga systemet kan 

bedöma myndigheters faktiska handlande och kritisera detta. Det gäller även 

sådant som kan anses innebära maktutövning men inte inryms inom 

myndighetsutövningsbegreppet.368 I detta avseende kan tillsyn sägas täcka ett 

slags legalitetshål i förvaltningsrätten och kan i den egenskapen bidra till 

rättsstatlighet. Det gäller inte minst den speciella förvaltningsrätten där det 

faktiska handlandet är omfattande och möjligheten till domstolsprövning liten, 

 
366 JO 2014/15 s. 182 samt Johansen (2019) s. 29 f. och s. 32 ff. Johansen har också utvecklat 

begrepp för att bedöma graden av legalitet i förvaltningsverksamhet, s. 197 ff. Myndighetsutövning 

definierades i 3 § förvaltningslagen (1971:290). Det innebar att de särskilda förfarandereglernas 

tillämpning begränsades, prop. 1971:30 del 2 s. 285 ff.  
367 Prop. 2016/17:180 s. 46 ff. 
368 Johansen (2019) s. 34. Johansen föreslår att förståelsen och systematiseringen av 

förvaltningsverksamheten borde utvecklas för att fånga dess olika former, vilket kräver att 

förvaltningsverksamheten inte längre betraktas som ett epifenomen i förvaltningsrätten. 
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exempelvis på hälso- och sjukvårdens område.369 Tillsynen kan vidare få 

betydelse för att i princip som enda kontrollinstans rättsligt granska 

genomförande av målsättningsstadganden främst riktade till rättstillämparen och 

som inte tillerkänner enskilda rättigheter. Ett sådant exempel utgörs av 1 kap. 2 

§ första stycket regeringsformen, som anger att den offentliga makten ska utövas 

med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

frihet och värdighet.370 Ytterligare ett exempel är förvaltningsmyndigheternas 

serviceskyldighet.371 

För att kunna tillvarata den enskildes autonomi, som utgör ett av 

legalitetsprincipens centrala skyddsobjekt, krävs dock att tillsynens konstruktion 

tillgängliggör tillsyn för den enskilde genom att denne själv kan fungera som ett 

aktivt subjekt.372 Utan en sådan reglering riskerar tillsynens effekt på legaliteten i 

den offentliga förvaltningen att bli försvagad i vart fall med beaktande av den 

enskildes autonomi. Om tillsynsregleringens konstruktion innefattar processuella 

bestämmelser som tillgängliggör tillsynen för den enskilde, kan legaliteten i 

tillsynen alltså stärkas. Därtill krävs också att tillsynen materiellt kontrollerar 

legalitet hos tillsynsobjekten. Legalitetsprincipens genomslag i tillsynsregleringen 

kan sannolikt variera. Systemtillsyn kan bara delvis besvara om legalitetsprincipen 

har iakttagits, eftersom detta förutsätter att beslut granskas för sig och bedöms i 

förhållande till andra beslut.373 Ur legalitetshänseende kan det ses som 

problematiskt med tillsyn som överhuvudtaget inte befattar sig med enskildas 

anmälningar. Exempelvis kan legalitetsprincipens genomslag anses vara 

jämförelsevis stort i tillsynsregleringen i den allmänna dataskyddsförordningen 

(GDPR), eftersom regleringen där är mer detaljerad, enhetlig och 

 
369 Det kan dock noteras att ärendehandläggning i hälso- och sjukvården har ökat till följd av 2017 

års förvaltningslag, se prop. 2016/17:180 s. 33 ff. 
370 JO, beslut den 25 maj 2010, dnr. 3834-2009 gällande Kronofogdens direkta inhämtande av 

tandläkarintyg i utsökningsärende, JO 2009/10 s. 398 gällande hemligt inspelade filmer som 

utredningsunderlag i färdtjänstärende och Bremdal (2014) s. 63. Se även avsnitt 5.4. 
371 Prop. 2016/17:180 s. 5. 
372 Om legalitetsprincipens betydelse för att trygga den enskildes autonomi, se Lebeck (2018) s. 74 

ff. Se även avsnitt 4.1. 
373 Eklundh (2001–2002) s. 966 f. 
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gränsöverskridande.374 Tillsynen av socialtjänst är däremot mer skönsmässig och 

sker på ett område styrt genom ramlagstiftning, där styrningen i högre grad har 

överlåtits till tillsynsmyndigheten. Högre legalitetskrav borde kunna uppställas på 

rättslig reglering av individnära tillsyn som kan anses skydda den enskildes fri- 

och rättigheter i något avseende.  

3.3. Förutsebarhet och godtagbarhet – två sidor av rättssäkerhet 

Legalitetsprincipen utgör en förutsättning för att rättsstatsprincipen ska kunna 

förverkligas. Legalitetsprincipen kan därutöver beskrivas som ett nödvändigt 

fundament till rättssäkerhet.375 Rättssäkerhet kan också beskrivas som en 

konsekvens av bland annat legalitetsprincipen. Legalitet bidrar nämligen till att 

skapa förutsebarhet.376 Legalitet kan alltså sägas främja rättssäkerhet utan att vara 

en del av den, bland annat genom att existensen av rättsregler och följsamhet 

gentemot dem medför ökad förutsebarhet.377  

Rättssäkerhetsbegreppet förefaller vara sammanbundet med idén om 

rättsstaten.378 Teoretiskt har rättssäkerheten också beskrivits som en 

skärningspunkt mellan rättsstatsprincipen och ett demokratiskt styrelseskick.379 

Rättssäkerheten kan förstås som ett fundamentalt och nödvändigt värde eller en 

princip inom rätten.380 Som princip i ljuset av den kritiska positivismen betraktad 

kan rättssäkerhet förekomma både på rättskulturnivå och i rättens 

djupstruktur.381 Det värde som framförallt skyddas är den enskildes autonomi 

och möjlighet att tillgodose väsentliga intressen som exempelvis liv, frihet och 

 
374 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 

fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 

uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 

4.5.2016, s. 1–88). 
375 Gustafsson (2002) s. 304 och 307 f. 
376 Zila (1990) s. 297 ff. 
377 Zila (1990) s. 305 och 297 och Jareborg (1992) s. 82. 
378 Scholz (1955) s. 3 och Gustafsson (2002) s. 317. 
379 Peczenik, Aarnio och Bergholtz (1990) s. 51. 
380 Alexy (2002) s. 52, Bertea (2007) s. 76 och Raitio (2003) s. 387. Om “socialt värde” se Zila 

(1990) s. 298.  
381 Tuori (1997) s. 433 ff. och Tuori (1999) s. 11 f. 
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hälsa.382 Som värde är rättssäkerheten dock inte absolut, utan måste vägas mot 

andra värden.383 Hur avvägningarna görs varierar beroende på sammanhang.  

3.3.1. Rättssäkerhet som rättsteoretiskt begrepp 

Rättssäkerhet har beskrivits som ett rättsligt tillstånd som erbjuder ett så 

fullständigt och verkningsfullt skydd för de enskildas livsvillkor som möjligt. 

Skyddet måste förverkligas opartiskt och rättvist och rätten tillämpas på ett 

korrekt sätt. Därmed kan rätten åtnjuta förtroende och erhålla legitimitet hos de 

enskilda.384 I strikt betydelse innebär rättssäkerhet att varje medborgare har rätt 

att kräva rättsligt skydd.385 Det kan ske genom att rättsordningen görs förutsebar 

och genom att en social värdeförankring sker av individens relation till staten.386  

Rättssäkerhetsbegreppet är ändå vidare än den säkerhet som rättssystemet som 

sådant skapar.387 Ofta framhålls att rättssäkerhet kan ses som en tvådelad eller 

dikotomiskt präglad princip, som består av en formell och en materiell sida.388 

Godtycklighet måste undvikas (formell rättssäkerhet) och beslutet måste vara 

korrekt och därmed acceptabelt (materiell rättssäkerhet).389  

 
382 Jareborg (1992) s. 81. 
383 Alexy (2002) s. 52, Bertea (2007) s. 76 och Zila (1990) s. 299.  
384 Scholz (1955) s. 3 f.: “Rechsicherheit bedeutet einen Rechtszustand, welcher die Lebensgüter möglichst 

vollständig und wirkungsvoll schützt und diesen Schutz unparteiisch und gerecht verwirklicht, daher auch mit den 

entsprechenden Rechtsschutzeinrichtungen versehen ist und das Vertrauen der Rechtsuchenden in gerechte 

Handhabung des Rechtes geniesst…Rechtsicherheit ist das gewährleistete Vetrauen in das Bestehen des Rechts und 

in seine unparteiische und Gerechte Handhabung.” 
385 Aarnio (1997) s. 191. 
386 Gustafsson (2002) s. 313 f. Gustafsson skiljer mellan den kontextuella aspekten respektive den 

juridisk-tekniska uttrycksformen av rättssäkerhet. 
387 Scholz (1955) s. 3 och Zila (1990) s. 299. Zila anser att rättssäkerhet som juridisk kategori 

“säkerhet av rätt”/rättens “bestämdhet” är detsamma som legalitet, som han dock betraktar som 

en förutsättning för rättssäkerhet. 
388 Vahlne Westerhäll (2012) s. 23 ff., Aarnio (1987) s. 3 ff., Aarnio (1997) s. 189 ff., Peczenik 

(1989) s. 31 ff. samt Peczenik (1995) s. 2 och 89 ff. 
389 Aarnio (1987) s. 3 och Aarnio (1997) s. 191. Andra begrepp som kan användas är extern 

rättssäkerhet, som syftar på säkerheten som individer har gentemot rättsordningen i form av 

säkerhet mot godtycke och skönsmässighet, och intern rättssäkerhet, som avser säkerheten som 

individen har i rättsordningen, det vill säga den enskildes förmåga att uppfatta förutsebarhet i 

rättsliga frågor och krav på hur rättssäkerheten ska tillgodoses, Gustafsson (2002) s. 311. 
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Formell rättssäkerhet har beskrivits som en rättsligt grundad förutsebarhet som 

inkluderar tre nödvändiga kriterier: klara och tydliga regler, att reglerna är 

publicerade och tillgängliga och att de rättstillämpande organen lojalt och korrekt 

tillämpar reglerna.390 Den formella rättssäkerheten kan anses öka i takt med att 

den enskilde kan förutse hur dennes angelägenhet kommer att hanteras.391 Den 

formella sidan av rättssäkerheten kräver också en rättsorganisation som bör bestå 

av en rättsskapande, konfliktlösande, regelbrottshanterande, exekutiv, 

kontrollerande och partsbiträdande funktion. Inom ramen för den 

kontrollerande funktionen inryms lagprövningsdomstolar, författningsdomstolar 

och tillsynsorgan.392 Enligt ett annat synsätt kan en åtskillnad göras mellan 

principer som gäller inom myndigheterna vid ärendehandläggning, exempelvis 

objektivitet och legalitet, samt de garantier som finns utanför dessa såsom 

möjligheten att överklaga till domstol och vända sig till extraordinär tillsyn.393 

Framförallt praktiska skäl motiverar att den formella rättssäkerheten bör anses 

omfatta både sådant som myndigheten självmant ska beakta i verksamheten och 

formella medel som den enskilde i olika sammanhang kan påkalla. Den formella 

delen av rättsäkerhetsbegreppet kan alltså förstås som en strävan efter att skapa 

förutsebarhet genom åtgärder för att utesluta godtycke ur det rättsliga 

beslutsfattandet. Formell rättssäkerhet ansågs dock med tiden inte vara tillräcklig 

för att skapa förutsättningar för rättssäkerhet.394  

Den materiella sidan av rättssäkerhet kräver att lösningarna i det juridiska 

beslutsfattandet också måste vara materiellt riktiga, vilket kan kallas ett krav på 

acceptans eller godtagbarhet.395 Den formella tillämpningen av en rättslig norm 

måste alltså balanseras mot etiska hänsyn.396 Den materiella rättssäkerheten tar 

alltså sikte på rättens innehåll, vilket är centralt inte minst i förvaltningsrättsliga 

sammanhang. Den materiella rättssäkerheten handlar om den enskildes 

materiella intressen och skyddsbehov. Det materiella skyddet baseras exempelvis 

 
390 Frändberg (2005) s. 288 f.. 
391 Wilhelmsson (1986) s. 32. 
392 Frändberg (2005) s. 49.  
393 Sundberg (1955) s. 112 ff. 
394 Frändberg (1984) s. 60, Peczenik (1995) s. 94 ff., Aarnio, (1987) s. 3 f. och Wilhelmsson (1986) 

s. 32 f. 
395 Aarnio (1997) s. 191 och Raitio (2013) s. 99. 
396 Vahlne Westerhäll (2012) s. 23 f. 
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på etiska principer såsom människovärdes-, behovs-, autonomi- och 

självbestämmandeprincipen. Den materiella rättssäkerheten kan sägas öka i takt 

med tilltron till att myndigheten kommer att avgöra ett ärende rättvist.397 Ur 

demokratisk synvinkel fyller materiell rättssäkerhet en viktig funktion i fråga om 

att rättsliga beslut ska basera sig på en förnuftig avvägning mellan hänsyn till 

förutsebarhet och andra etiska hänsyn, som exempelvis frihet och jämlikhet.398 

Transparens och tydliga beslutsmotiveringar har lyfts fram som väsentliga för att 

kunna åstadkomma extern kontroll som är viktig ur ett demokratiperspektiv.399 

Också den juridiska argumentationen kan sägas bidra till skapandet av materiell 

rättssäkerhet, även om den i sig inte kan göra beslut rättssäkra. Argumentationen 

får inte vara godtycklig och ska inrymma förnuftiga avvägningar mellan 

förutsebarhet och andra etiska hänsyn.400 Traditionellt är det främst den formella 

sidan av rättssäkerhetsbegreppet som stått i fokus, framförallt i betydelsen rättens 

förutsebarhet.401 Den formella rättssäkerheten har ibland beskrivits som mest 

central eller fundamental.402 Ett sådant synsätt kan försvaras med 

argumentationen att det ändå är svårare att korrumpera lag än det enskilda 

förvaltningsbeslutet.403 Det kan också försvaras med att den materiella rättvisan, 

som ligger till grund för materiell rättssäkerhet, möjliggör för resursstarka 

grupper att utöva större inflytande över att definiera dess innehåll jämfört med i 

fråga om den formella rättssäkerheten.404  

Det ovan sagda om rättssäkerhet kan få betydelse för individnära tillsyn i 

åtminstone tre avseenden som relaterar både till rättssäkerhet som konsekvens 

av tillsyn och till rättssäkerhet genom den rättsliga konstruktionen av tillsyn. För 

det första kan tillsynen som en del av rättsorganisationen bidra till rättsstatlighet, 

genom att den ombesörjer en kontrollerande funktion av den offentliga 

förvaltningen. Detta förutsätter att den enskilde, i egenskap av aktör i rättsstaten, 

 
397 Wilhelmsson (1986) s. 32. 
398 Peczenik, Aarnio & Bergholtz (1990) s. 52. 
399 Raitio (2013) s. 85 och Paunio (2012)  s. 327 ff. 
400 Peczenik, Aarnio & Bergholz (1990) s. 208 f. och Paunio (2012) s. 7.   
401 Prop. 1984/85:32 s. 36 och Peczenik (1989) s. 31. Han refererar också till Frändberg (1984) s. 

41, Opalek (1964) s. 497 ff. och Raz (1979) s. 210 ff.  
402 Raitio (2003) s. 11, Wilhelmsson (1986) s. 33 och Jareborg (1992) s. 87 ff.   
403 Raitio (2003) s. 387.  
404 Mathiesen (1985) s. 12 ff. 
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skyddas av vissa rättssäkerhetsgarantier i tillsynen. Dessa rättssäkerhetsgarantier 

bör för det andra finnas i den rättsliga regleringen av tillsyn, som därmed borde 

uppfylla vissa förutsebarhetskrav alternativt en processuell reglering som 

möjliggör reella kontrollmöjligheter gentemot myndigheterna. Att processuellt 

reglerad efterkontroll regleras i lagstiftningen när den traditionella 

förutsebarheten inte kan uppfyllas blir då ett sätt att åstadkomma formell 

rättssäkerhet av betydelse inte minst på välfärdsrättsliga områden.405 För det 

tredje kan rättssäkerhet få betydelse för hur tillsynsmyndigheter handlägger 

ärenden och även i fråga om hur tillsynens innehåll utformas av 

myndigheterna.406 Den tillsyn som bedrivs bör inte vara godtycklig, bör ha tydliga 

motiveringar i fråga om sina ställningstaganden och vara transparent. Besluten 

som fattas av tillsynsmyndigheter bör också vara godtagbara, det vill säga beakta 

etiska hänsyn. Om tillsynen bedrivs på ett sätt som inte anses åstadkomma 

acceptabla beslut riskerar det att skada allmänhetens tilltro till tillsynen, vilket 

också det kan betraktas som ett rättssäkerhetsproblem.  

3.3.2. Rättssäkerhet som förvaltningsrättslig princip 

I regeringsformen nämns rättssäkerhetsbegreppet i två sammanhang. Det anges 

dels som rubrik för bestämmelserna i 2 kap. 9–11 §§ regeringsformen, dels i 8 

kap. 22 § tredje punkten regeringsformen. Dessa bestämmelser stadgar rätten till 

domstolsprövning vid frihetsberövande, förbud mot retroaktiv lagstiftning, 

förbud mot tillfälliga domstolar samt rätten till en rättvis rättegång och inom 

skälig tid. Rätten till en rättvis rättegång infördes i 2 kap. 11 § regeringsformen 

först år 2010. Dittills hade rätten till en rättvis rättegång kunnat härledas från 

artikel 6 EKMR och innehållsmässigt till exempelvis den svenska 

processordningen, men inte till någon svensk grundlagsbestämmelse. Av 

rättssäkerhetsskäl ansågs en sådan bestämmelse vara motiverad. 

 
405 Gustafsson (2002) s. 273 och Christensen (1982) s. 37. Christensen har anfört att i 

socialförsäkringen är efterkontroll särskilt viktig för de enskilda, eftersom det där handlar om 

resursfördelning utifrån social rättvisa. Utrymmet för traditionella rättssäkerhetsgarantier är därför 

mindre. Rynning (2011) s. 317 har påtalat vikten av rättslig efterkontroll i hälso- och sjukvården på 

grund av den bristfälliga möjligheten att överklaga beslut gällande den egna vården genom 

förvaltningsbesvär. Efterkontrollen kan motiveras både av reparativa skäl och rättsbildningsskäl. 
406 Denna fråga utreds dock inte närmare i studien.  
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Rättssäkerhetsprinciperna som ställs upp i artikel 6 EKMR innefattar bland annat 

en rätt för part att bli hörd inför domstol och få möjlighet att lägga fram sin sak, 

ett kontradiktoriskt förfarande, parternas likställdhet, en tydlig processordning, 

rätt att förhöra vittnen och ta del av utredningen, kommunicering, tolkning och 

översättning samt rätt att delges kallelse till förhandling i domstol.407 Här 

specificeras alltså en del av de formkrav som omgärdar garantierna för en rättvis 

rättegång (formell rättssäkerhet).  

Rättssäkerhetsbegreppet förekommer också i 8 kap. 22 § tredje punkten 

regeringsformen. Enligt denna bestämmelse ska Lagrådets granskning avse hur 

förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav. Vad rättssäkerhetens krav här 

egentligen innebär har inte närmare utvecklats i förarbetena.408 I betänkandet 

anfördes dock att det krav på rättssäkerhet som gäller all demokratisk lagstiftning 

i ett samhälle har särskild betydelse när det gäller frågor som av de enskilda 

uppfattas som direkt ingripande i deras rörelse-, handlings- och åsiktsfrihet. I 

begreppet rättssäkerhet inryms att alla ska ha rimliga möjligheter att förutse hur 

samhällets regler kan komma att påverka deras egen ställning och att inrätta sig 

därefter.409 Det är alltså förutsebarhet som verkar vara det mest centrala kriteriet.  

Venedigkommissionen har också lyft fram olika aspekter av rättssäkerhet: 

tillgänglig lagstiftning, tillgängliga domstolsavgöranden, förutsebarhet, stabilitet 

och konsekvens hos lagstiftningen, principen om berättigade förväntningar både 

i fråga om lagstiftning och i fråga om myndighetsbeslut, icke-retroaktivitet, nullum 

crimen sine lege, nulla poena sine lege samt res judicata.410  

Av förvaltningsrättslig betydelse är också att alla EU-medborgare numera 

har rätt till god förvaltning enligt artikel 41 i EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Bestämmelsen gäller enligt artikel 51.1 medlemsstaterna vid 

tillämpning av unionsrätten.411 God förvaltning innebär att var och en har rätt att 

 
407 Prop. 2009/10:80 s. 160. 
408 Prop. 1978/79:195 s. 44 och 65. 
409 SOU 1978:34 s. 50. 
410 Venedigkommissionens checklista, The Rule of Law Checklist, CDL-AD(2016)007 Study No. 

711/2013 antagen den 11-12 mars 2016 s. 25 ff. 
411 Detta inkluderar bland annat rättsmedel mot nationella myndigheters beslut för att 

tillhandahålla ett effektivt skydd för den enskildes rättigheter och prövningen måste bland annat 

också kunna omfatta beslutsmotiveringen, se C-222/86, Union nationale des entraîneurs et cadres 

techniques professionnels du football (Unectef) mot Georges Heylens m.fl., ECLI:EU:C:1987:442 p. 14–17.  
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få sina angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist och inom skälig tid av 

unionens institutioner, organ och byråer. Detta innefattar bland annat en rätt att 

bli hörd, rätt till aktinsyn och en skyldighet för förvaltningen att motivera sina 

beslut. I praxis har uttalats att de grundläggande rättigheter som följer av 

unionens rättsordning är tillämpliga i fall som regleras av unionsrätten och när 

nationell lagstiftning omfattas av unionsrättens tillämpningsområde. Om 

unionsrätten är tillämplig innebär det att de grundläggande rättigheterna som 

framgår av stadgan är tillämpliga.412 En annan EU-rättsligt grundad princip är 

principen om berättigade förväntningar, som ska bidra till förutsebarhet i 

förvaltningen.413 Den har utvecklats av EU-domstolen och kan beskrivas som att 

gynnande beslut som är rättsenliga enligt huvudregeln inte får ändras.414 När det 

gäller gynnande beslut som är rättsstridiga avgör en intresseavvägning av den 

enskildes skäl att förlita sig på beslutets laglighet i förhållande till det allmännas 

intresse.415 Intresseavvägningen som här ska göras skiljer sig från bedömningen 

av negativ rättskraft för beslut enligt förvaltningslagen.  

De EU-rättsliga principerna får betydelse för förvaltningen på EU-rättens 

tillämpningsområde i enlighet med artikel 51.1 i EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna och artikel 5 FEU. Som regel har medlemsstaterna 

processuell autonomi på så sätt att de nationella förfarandereglerna kan användas 

för att genomföra EU-rätten, så länge de inte hindrar EU-rättens effektiva 

genomslag eller ger EU-rättsligt grundade rättigheter ett sämre skydd än 

rättigheterna som grundas på den nationella rätten.416 Vid ändring av beslut som 

strider mot EU-rätten ska den EU-rättsliga principen om skydd för berättigade 

förväntningar tillämpas före nationell förvaltningsrätt.417  

 
412 C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, ECLI:EU:C:2013:105 p. 19–21. 
413 C-212-217/80, Amministrazione delle finanze dello Stato v Srl Meridionale Industria Salumi and others ; 

Ditta Italo Orlandi & Figlio and Ditta Vincenzo Divella v Amministrazione delle finanze dello Stato, 

ECLI:EU:C:1981:270 p. 10. 
414 Wenander (2017) s. 472. 
415 C-90/95 P, Henri de Compte v European Parliament, ECLI:EU:C:1997:198 p. 35 och följande samt 

Craig (2012) s. 556 ff. 
416 Wenander (2017) s. 473 f. 
417 HFD 2016 ref. 13, C-568/11 Agroferm A/S mot Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 

ECLI:EU:C:2013:407 p. 49 och följande och C-383/06-385/06 Vereniging Nationaal Overlegorgaan 

Sociale Werkvoorziening (C-383/06) and Gemeente Rotterdam (C-384/06) v Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid and Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (C-385/06) v Algemene Directie voor 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-383/06&language=en
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Rättssäkerhet och rättsstatliga ideal har inte någon anrik historia i 

förvaltningsrätten, där statens intressen och effektivitet länge var de väsentliga 

utgångspunkterna.418 Det kan ha ett samband med den stora expansionen av 

offentlig sektor under 1900-talet, då förvaltningsrättslig teori också började 

framställa effektivitet och rättssäkerhet som varandras motsatser.419 Det första 

skedet av 1900-talets förvaltningsrätt innefattade ett rättssäkerhetsvärde som 

primärt skulle skydda de rättigheter enskilda kunde göra gällande i förhållande till 

statens makt och således skydda enskildas intressesfär. Rättsreglerna skulle 

återspegla respekten för individen från förvaltningen sida.420 Detta motsvarade i 

stort Max Webers synsätt på rättssäkerhet, det vill säga att den offentliga 

förvaltningen är organiserad enligt formella, byråkratiska principer som 

medborgarna lever under.421  

Rättssäkerhetsfokus var traditionellt formellt. Det innebar att processuella 

rättigheter för den enskilde i förvaltningsförfarandet och effektiva rättsmedel 

behandlades. Olika former av överklaganden, rätt till domstolstalan och 

lagprövning sågs som nödvändiga garantier för att motverka felaktiga beslut.422 

Under 1900-talet ökade användningen av rättsstatlighet och rättssäkerhet som 

begrepp inom den svenska förvaltningsrätten, exempelvis genom 

Regeringsrättens tillkomst år 1909.423 Det infördes även lagstiftning om 

förvaltningsförfarande. Målet med detta var att ge individen rättsskydd samt att 

uppnå legitimitet hos och skapa tillit i förhållande till förvaltningen.424 Efter andra 

världskriget när den offentliga sektorn ökade i omfång utvecklades idén om 

rättssäkerhet i den offentliga rätten.425  

 
de Arbeidsvoorziening, ECLI:EU:C:2008:165 p. 53. Hur pass långtgående konsekvenser detta kan få 

för förvaltningsrätten kan diskuteras med hänsyn till att det gällde återkrav som reglerades i en 

förordning, Wenander (2017) s. 477 ff. och Wall (2014) s. 311. 
418 Marcusson (2010) s. 242.  
419 Henrichsen (2003) s. 191.  
420 Scholz (1955) s. 3. 
421 Petersson (2005) s. 26 f.  
422 Marcusson (2012) s. 99.  
423 Marcusson (2010) s. 242. 
424 Kulla (2014) s. 7 f. 
425 Marcusson (2010) s. 242.  
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Utvecklingen från ett förvaltningsrättsligt rättssäkerhetsbegrepp i betydelsen 

formella handläggningsregler till ett vidare rättssäkerhetspektrum av materiellt 

innehåll, myndigheters bemötande mot enskilda och korrektiva åtgärder kan 

exemplifieras genom 1971 och 1986 års förvaltningslagar. När förvaltningslagen 

(1971:290) tillkom var ett uttalat syfte att förbättra den enskildes rättssäkerhet i 

kontakterna med det allmänna. Förvaltningsförfarandets former ansågs inte vara 

ensamt avgörande för att åstadkomma ökad rättssäkerhet. Också preventivt 

rättsskydd i form av exempelvis förvaltningspersonalens rekrytering, utbildning, 

rättslig ställning, myndigheternas organisation, tillsyn, offentlighetsprincipen 

samt korrektiva åtgärder såsom möjligheten att överklaga beslut ansågs ha 

betydelse.426  

Förvaltningslagen (1986:223) tillkom i syfte att fördjupa och stärka 

rättssäkerheten i vidare mening än den traditionella. Det ansågs inte vara 

tillräckligt med ett i juridisk mening korrekt förfarande och beslut genom 

opartisk, omsorgsfull och enhetlig handläggning. Därtill krävdes att 

myndigheterna skulle lämna snabba, enkla och entydiga besked och hjälpa den 

enskilde att ta tillvara sin rätt.427 Den formella rättssäkerheten i betydelsen 

förutsebarhet kompletterades med ett antal formulerade krav på rättsordningen. 

Enhetlighet, materiellt riktiga beslut, processuell riktighet, rimlig 

handläggningstid och systemkrav har anförts som exempel på innehåll i ett 

förvaltningsrättsligt rättssäkerhetsbegrepp.428 Hur rättssäkerhet för den enskilde 

konkretiseras genom tillsynens konstruktion som följer förvaltningslagen 

(2017:900) belyses i kapitel 4, det vill säga den enskildes ställning i tillsynen. Den 

rättssäkerhet för den enskilde som följer genom denna konstruktion kan påverka 

genomslaget av rättssäkerhet för den enskilde som intern och extern konsekvens 

av tillsyn.  

Rättssäkerhet har i den offentliga sektorn utvecklats till att fokusera allt mer 

på resultatriktighet, vilket också innebär materiellt rättssäkerhetsfokus. Materiell 

rättssäkerhet inkluderar en värderingsmåttstock, som innebär att gällande 

 
426 Prop. 1971:30 del 2 s. 278 f. 
427 Prop. 1985/86:80 s. 13 f.  
428 Marcusson (2010) s. 245 och 249 ff. 
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rättsregler bör skydda rättigheter som den enskilde kan göra gällande samt att 

skyddet ska vara rättvist och likformigt.429 En av förvaltningsförfarandets 

viktigaste målsättningar är att skydda människovärdet. Förvaltningsförfarandet 

kan på så sätt ses som ett osjälvständigt verktyg för att nå ett materiellt riktigt 

innehåll och förverkliga en materiell rättighet.430 Förändringen knyter an till 

välfärdsstatens utveckling. Välfärdsstaten som idé kan precis som rättsstaten 

härledas till 1800-talets Tyskland.431 Den välfärdsstatliga regleringen har 

beskrivits som rättsregler som är av särskild betydelse för medborgarnas 

välfärd.432 I dag har den välfärdsstatliga regleringen mer och mer tagit rättsstatens 

former för att trygga enskildas rätt. Domstolarnas roll har också stärkts.433 

Eftersom statens välfärdsstatliga uppdrag inkluderar att fördela resurser finns det 

en spänning mellan kollektivets intressen samt individens autonomi och 

rättigheter, som utgår från synen på människans rationalitet.434 Detta har också 

uttryckts som att välfärdsstaten inte inrymmer absoluta rättigheter. Rätten är en 

manifestation av kompromisser mellan kollektiva intressen hos olika grupper, där 

individer endast existerar i relation till andra och till samhället i stort.435  

Den klassiskt rättsstatliga lagstiftningen utgår från förutsebarhet och 

kontrollerbarhet och är som regel normrationell. Den välfärdsstatliga 

lagstiftningen utgår i högre utsträckning från målrationella hänsyn för att uppfylla 

den enskildes sociala behov.436 Det traditionella rättssäkerhetsbegreppet var i 

första hand anpassat för att garantera medborgerliga fri- och rättigheter.437 

Orsaken till detta var att rättsstaten inte hade några egentliga positiva förpliktelser 

gentemot medborgarna till skillnad från välfärdsstaten, vilket fört med sig nya 

krav på rättssäkerhet anpassad till välfärdsstatens uppdrag.438 Rättigheter inom 

 
429 Vahlne Westerhäll (2002a) s. 39 f. och där angivna källor. 
430 Kulla (2014) s. 5. 
431 Hayek (1999) s. 549, not 12. 
432 Kjønstad (2000) s. 203 ff. 
433 Hartlev (2012) s. 55. 
434 Lagergren (1999) s. 33 f. 
435 Kotkas (2017) s. 22 och där angivna källor. 
436 Vahlne Westerhäll (2002a) s. 37 f. 
437 Gustafsson (2002) s. 302. 
438 Eskeland (1987) s. 27 f. 
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socialrätten kan ofta karaktäriseras som kvasirättigheter eller annorlunda uttryckt 

en ”rätt att stå i kö”.439  Ökad offentlig kontroll och tillsynsorgan som kan hjälpa 

medborgare kan bidra till att förverkliga välfärdsrättsliga kvalitetskrav. Tillsyn 

kan ses som en nödvändig kompensation för målrationell lagstiftning som införts 

på förvaltningsrättens område. Denna lagstiftning har ofta inneburit en viss 

rättssäkerhetsförlust för den enskilde vad gäller förutsebarhet.440  

Rättssäkerhets- och rättsstatsrelaterade frågor har inte varit särskilt 

profilerade i den svenska förvaltningsrätten. Detta kan vara ett skäl till att 

förvaltningsrätten långsamt har anpassats till europarättens krav.441 Den 

långsamma anpassningen omfattar exempelvis rätten till domstolsprövning av 

förvaltningsbeslut. Sverige vidhöll under lång tid att betydelsen av 

domstolsprövning av förvaltningsbeslut var en fråga om praktikaliteter och inte 

en fråga om rättssäkerhet för den enskilde.442 Frågan om rätt till 

domstolsprövning av förvaltningsbeslut illustrerar hur europarätten har 

framtvingat en förändring i förvaltnings- och processrätten. Förändringen har 

stärkt den enskildes rättssäkerhet.443 Först år 1998 infördes 22 a § i 1986 års 

förvaltningslag. Bestämmelsen angav att överklagande som huvudregel skulle ske 

hos allmän förvaltningsdomstol.444 Bestämmelsen motiverades bland annat mot 

bakgrund av EKMR:s krav och vikten av den enskildes rättssäkerhet.445 Rätten 

till domstolsprövning av förvaltningsbeslut kan illustrera den internationalisering 

och konstitutionalisering som skett i förvaltningsrätten, framförallt utanför den 

skrivna konstitutionella rätten.446   

Förvaltningsrättens normer kan sägas ha genomgått en utveckling från 

rättsstatligt formella-rationella till välfärdsstatligt materiella-rationella och har 

enligt vissa källor därefter utvecklats till post-välfärdsstatliga. Den sistnämnda 

 
439 Vahlne Westerhäll, Thorpenberg & Jonasson (2009) s. 181 f.  
440 Henrichsen (2003) s. 192 f. och Kulla (2014) s. 7 f. 
441 Vahlne Westerhäll (2012a) s. 258. 
442 Prop. 1971:30 del 2 s. 88 f., Sjöberg (2005) s. 293 ff., Warnling-Nerep (2015) s. 27 och Wenander 
(2019a) s. 439. 
443 Lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut infördes mot bakgrund av 

Europadomstolens praxis, bland annat Sporrong and Lönnroth v. Sweden, no. 7151/75 och 7152/75, 

23 september 1982, se prop. 1987/88:69 s. 15 ff. och bilaga 5. 
444 SFS 1998:386. 
445 Prop. 1997/98: 101 s. 58 f. 
446 Marcusson (2016) s. 433 f. och Fenger (2013) s. 120 ff. 
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fasen karaktäriseras bland annat av att marknadsmässiga styrmedel förts in i 

förvaltningens interna och externa styrning.447 Det ovan sagda kan med avseende 

på individnära tillsyn tolkas som att tillsyn kan bidra till att den formella men 

också att den materiella rättssäkerheten värnas för den enskilde på flera sätt. Den 

formella rättssäkerheten kommer exempelvis till uttryck genom 

förvaltningslagens förfaranderegler som närmare belyses i kapitel 4 och genom 

rätten till god förvaltning i artikel 41 i EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Också i fråga om materiella bedömningar och avvägningar kan 

tillsynen få betydelse. Med tanke på att den enskildes rättssäkerhet under lång tid 

inte var en särskilt framträdande fråga inom förvaltningsrätten, är det också 

sannolikt att tillsynens primära funktion enligt lagstiftningen i de flesta fall inte 

har varit att tillvarata den enskildes intresse av rättssäkerhet. Detta gäller särskilt 

med beaktande av hur instansordningen inom förvaltningsprocessen har varit 

reglerad i svensk rätt under lång tid.448 Internationaliseringen och 

konstitutionaliseringen av förvaltningsrätten som beskrivits har antagligen också 

stärkt den enskildes rättssäkerhet i tillsynen, oavsett om rättssäkerheten kommit 

till uttryck i den rättsliga regleringen eller inte. Den normativa regleringen på 

förvaltningsrättens område har förändrats från norm- till materiell-rationell. 

Denna förändring kan få betydelse för tillsynens reglering och för hur tillsynen 

bedrivs, exempelvis att den processuella regleringen inom tillsynslagstiftning blir 

mer central. Där ingår de förvaltningsrättsliga förfarandereglerna som undersöks 

i kapitel 4, som kan anses förstärka den formella rättssäkerheten. 

  

 
447 Tuori (2003) s. 554 f. och 561. 
448 Som nämnts infördes 22 a § i 1986 års förvaltningslag genom SFS 1998:386 som trädde i kraft 

år 1998.  Bestämmelsen angav att överklagande som huvudregel skulle ske hos allmän 

förvaltningsdomstol.  
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3.4. Rättssäkerhet för den enskilde som konsekvens av tillsyn 

och i tillsynens rättsliga konstruktion  

Individnära tillsyn som rättslig och oberoende kontroll kan bidra till rättssäkerhet 

för den enskilde på olika tillsynsområden. Detta sker genom att tillsyn utgör ett 

konstitutionellt kontrollverktyg som kan illustreras på följande sätt: 

 

Figur 4. Tillsynen som konstitutionellt kontrollverktyg  

 

Illustrationen får förstås som att den individnära tillsynen genom rättslig och 

oberoende kontroll kan fungera som konstitutionellt kontrollverktyg och som 

sådant kan komplettera andra kontrollmedel i rättsstaten.  Detta sker genom att 

tillsynen kan bidra till att förverkliga rättsstatsprincipen i formellt, processuellt 

och materiellt hänseende. Dessutom kan tillsynens rättsliga och oberoende 

kontroll bidra med ökad legalitet. Vad som nyss nämnts relaterar alltså till 

rättssäkerhet som en extern konsekvens av tillsyn. Oavsett i vilken utsträckning 

tillsynen är tillgänglig för den enskilde, innebär existensen av tillsyn som rättslig 

och oberoende kontroll en förstärkning av rättsstatsprincipen. Rättssäkerhet i 

tillsynens konstruktion som på olika sätt möjliggör ett aktivt deltagande för den 

enskilde kan bidra till implementering av tillsynens syften.  

Formellt kan individnära tillsyn som konstitutionellt kontrollverktyg värna 

förutsebarhet i rättstillämpningen och lagenligheten i den offentliga 

förvaltningen. Tillsynens rättsliga och oberoende kontroll av den offentliga 

förvaltningen omfattar både beslut och faktiskt handlande. Kontrollen som sker 
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genom tillsyn kan därmed komplettera de rättsstatliga kontrollmedel som i övrigt 

omfattar den offentliga förvaltningen.  

Materiellt kan den individnära tillsynen i sin rättsstatliga funktion bidra till 

förverkligande av den enskildes grundläggande fri- och rättigheter. 

Processuellt kan den individnära tillsynen i sin rättsstatliga funktion möjliggöra 

en oberoende kontroll och tillgängliggöra en effektiv prövning. Tillsynen kan i 

processuellt rättsstatligt hänseende vara ett medel för att förverkliga formell och 

materiell rättsstatlighet.  

Legalitet utgör fundamentet för den individnära tillsynens rättsstatliga syften 

och funktioner. Tillsynen kan bidra till att den rättsliga regleringen iakttas i fråga 

om ärendehandläggning och faktiskt handlande i den offentliga förvaltningen, 

vilket särskilt gäller under förutsättning att tillsynen processuellt är tillgänglig för 

den enskilde.  

Rättssäkerhet har betydelse för att tillsynens funktion som konstitutionellt 

kontrollverktyg ska kunna uppfyllas relaterat till tillsynens konstruktion och 

materiella innehåll, som presenteras nedan. Om konstruktionen möjliggör att den 

enskildes rättssäkerhet tas tillvara i den individnära tillsynen, kan tillsynens 

rättsstatliga funktioner och syften uppfyllas i högre utsträckning och omvänt. 

Sammanfattningsvis kan tillsynen funktionellt beskrivas som ett 

konstitutionellt kontrollverktyg vars konsekvens kan vara rättssäkerhet för den 

enskilde på ett visst tillsynsområde. Den rättsliga och oberoende kontroll som 

tillsynen möjliggör är bred och kan avse både ärendehandläggning, 

beslutsfattande och faktiskt handlande. Beroende på kontext kan kontrollen som 

tillsynen kan bidra med vara av olika slag och regleringen av denna kontroll se 

olika ut. Den kontroll som tillsynen möjliggör kan i olika grad bidra till att 

tillsynens syfte att åstadkomma rättssäkerhet för den enskilde på ett visst 

tillsynsområde uppfylls. När det gäller tillsynens utformning måste den motsvara 

godtagbara rättsstatliga krav, bland annat innefatta rättssäkerhet för den enskilde. 

Kontrollens utformning innebär olika förutsättningar för den enskildes 

rättssäkerhet på det aktuella tillsynsområdet.  

Hur rättssäkerhetens tillvaratas för den enskilde kan variera utgående från 

vilken formell ställning den enskilde har i tillsynen och utgående från hur tillsynen 

faktiskt bedrivs. Den formella ställningen som den enskilde har i tillsynen torde 

till stor del påverkas av hur lagstiftningen har formulerat tillsynens syften och 

funktioner, vilket berörs i studiens första forskningsfråga. Den enskildes rättsliga 
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ställning utreds över tid i den materiella rätten och resultatet analyseras i avsnitt 

10.2. När det gäller hur tillsynen faktiskt bedrivs kan tillsynen bedöma och 

kontrollera det materiella innehållet i det som kontrollen avser, exempelvis 

lämplighetsavvägningar. Tillsyn kan således beroende på sin rättsliga 

konstruktion och sitt genomförande värna den enskildes formella och materiella 

rättssäkerhet i förhållande till tillsynsmyndigheten.  

Kriterierna för rättssäkerhet för den enskilde i den rättsliga konstruktionen 

av individnära tillsyn, även relaterade till den enskildes rättssäkerhet som en 

konsekvens av tillsynen i förhållande till tillsynsmyndigheten, bedöms mot 

bakgrund av tidigare avsnitt i kapitlet enligt följande: 

 

1) Legalitet betraktas som en förutsättning också för rättssäkerhet och avser 

huvudsakligen följande aspekter som bedöms hos tillsynens rättsliga 

konstruktion: 

a) Sker tillsynen genom positivt lagstöd? Frågan avser om tillsyn bedrivs 

formlöst eller genom särskild rättslig reglering.  

b) Regleras tillsynens innehåll i den materiella rätten? Frågan avser i hur 

stor utsträckning tillsynens innehåll materiellt styrs av rätten eller är 

delegerat till tillsynsmyndigheterna att avgöra.  

 

2) Formell rättssäkerhet avser huvudsakligen följande aspekter som bedöms 

hos tillsynen som också avser dess rättsliga konstruktion:  

a) Förutsebarhet. Är tillsynen och den enskildes ställning reglerad genom 

rättsregler? Innehåller rättsreglerna också processuella regler? Frågan 

avser hur pass starkt rätten styr tillsynens utformning. I studien 

omfattas huvudsakligen författningar. Är tillsynen transparent och 

sker den utan godtycke? Frågan har betydelse för förutsebarhet, men 

berör empiri och kan med tanke på materialet inte undersökas i 

studien.  

b) Tillgänglighet. Är tillsynen åtkomlig för den enskilde? Regleras tillsynens 

åtkomlighet i rättsregler? Frågan avser i vad mån den enskilde kan 

anhängiggöra ärenden hos en tillsynsmyndighet eller på annat sätt 

tillförsäkras tillgång till tillsyn. Frågan avser också om denna tillgång 

är rättsligt reglerad eller utgår från formlöshet. 

c) Överklagandemöjlighet. Är det möjligt för den enskilde att rättsligt 

angripa tillsynsbeslut? 
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3) Materiell rättssäkerhet avser främst följande aspekter som bedöms hos 

tillsynens rättsliga konstruktion och som kan utgöra en konsekvens av 

tillsynen: 

a) Finns förutsättningar för tillsynen att innehållsmässigt behandla 

avvägningar och bedömningar i sak? Frågan avser om den rättsliga 

regleringen av tillsynen möjliggör att tillsynen har ett sådant innehåll. 

Studien utsträcker sig därmed inte till en empirisk undersökning av 

om rättens möjligheter tillvaratas i tillsynsverksamheten.  

b) Skyddar tillsynen den enskildes grundläggande fri- och rättigheter? 

Frågan avser om den rättsliga regleringen av tillsynen tar sådan 

hänsyn. Studien utsträcker sig därmed inte till en empirisk 

undersökning av om rättens möjligheter tillvaratas i 

tillsynsverksamheten.  

 

Rättssäkerhetskriterierna för den enskilde i individnära tillsyn används på två 

huvudsakliga sätt i studien. Kriterierna används för att konkretisera och 

operationalisera rättssäkerhetsbegreppet i undersökningen av den enskildes 

rättssäkerhet i den rättsliga konstruktionen av tillsyn i den materiella rätten, det 

vill säga den enskildes rättsliga ställning. Den enskildes rättsliga ställning härleds 

från de ovan nämnda tre centrala delarna av formell rättssäkerhet: förutsebarhet, 

tillgänglighet och överklagandemöjlighet. Den enskildes rättsliga ställning i den 

individnära tillsynen omfattar som framkommer i följande kapitel individens 

tillgång till tillsyn genom anhängiggörande och partsställning, individens position 

i handläggning och beslutsfattande samt individens möjligheter att rättsligt 

angripa tillsynsbeslut. Förändringen av den enskildes rättsliga ställning analyseras 

i kapitel 10 och vad förändringen innebär för tillsynen i egenskap av 

konstitutionellt kontrollmedel diskuteras i kapitel 11, relaterat till rättssäkerhet 

som ett rättsligt ideal att förhålla rättsutvecklingen till.   
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4. Förvaltningsrättsliga utgångspunkter 

för den enskildes ställning i tillsyn 
 
Den enskildes rättsliga ställning avser som framkommit i studien tre huvudsakliga 

aspekter som relaterar till främst formell rättssäkerhet, nämligen förutsebarhet, 

tillgänglighet och överklagandemöjlighet. För att utreda dessa aspekter 

aktualiseras den allmänna förvaltningsrätten. I förvaltningsrättslig kontext kan 

den enskildes rättsliga ställning konkretiseras till a) individens tillgång till tillsyn 

genom anhängiggörande och partsställning, b) individens position i handläggning 

och beslutsfattande samt c) individens möjligheter att rättsligt angripa 

tillsynsbeslut. Närmare bestämmelser om tillsyn återfinns vanligen i den speciella 

förvaltningsrätten, exempelvis i socialtjänstlagen (2001:453), patientsäkerhetsla-

gen (2010:659) och skollagen (2010:800). 

I motiven till 2017 års förvaltningslag betonas att medborgarnas tilltro till 

förvaltningen avgörs av ett effektivt och rättssäkert förfarande samt 

myndigheternas förmåga att ge god service till enskilda så att de ska kunna ta 

tillvara sin rätt. Därför bör förvaltningsförfarandet präglas av ett tydligt 

medborgarperspektiv.449 Rätten till god förvaltning stadgas i artikel 41 EU:s 

stadga om de grundläggande rättigheterna och gäller enligt artikel 51.1 

medlemsstaterna vid tillämpning av unionsrätten.450 Av artikel 41 framgår att var 

och en har rätt att få sina angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist och inom 

skälig tid av unionens institutioner, organ och byråer. Detta innefattar bland 

annat en rätt att bli hörd, att få aktinsyn och en skyldighet för förvaltningen att 

motivera sina beslut. I praxis har uttalats att de grundläggande rättigheter som 

följer av unionens rättsordning är tillämpliga i fall som regleras av unionsrätten 

och när nationell lagstiftning omfattas av unionsrättens tillämpningsområde. Om 

unionsrätten är tillämplig innebär det att de grundläggande rättigheterna som 

framgår av stadgan är tillämpliga.451  

 
449 Prop. 2016/17:180 s. 21. 
450 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 326, 26.10.2012, s. 

391–407). 
451 C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, ECLI:EU:C:2013:105 p. 19–21. Se avsnitten 

1.5.2 och 3.3.2. 
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De förvaltningsrättsliga förfarandereglerna i förvaltningslagen syftar till att bidra 

till att myndigheternas beslutsunderlag blir korrekt och till att beslutsfattandet 

präglas av objektivitet, saklighet och öppenhet. Förfarandereglerna kan på så sätt 

främja allmänhetens förtroende för förvaltningen. Jämfört med 1986 års 

förvaltningslag har förfarandereglerna nu en vidare tillämpning.  Det beror på att 

förfarandereglerna inte längre ska tillämpas endast i ärenden som rör 

myndighetsutövning mot enskilda, vilket stärker de processuella 

rättssäkerhetsgarantierna.452 Trots att begränsningen i tillämpningsområdet för 

förfarandereglerna har tagits bort, betyder det inte att alla förfaranderegler blir 

tillämpliga i alla ärenden. Avgörande blir i stället om övriga förutsättningar som 

ställs upp för bestämmelsernas tillämpning i det enskilda fallet är uppfyllda eller 

inte. När det gäller vissa bestämmelser måste det exempelvis vara fråga om ett 

ärende där någon är part. Som kommer att visas i detta kapitel har enskildas 

klagomålsärenden till tillsynsmyndigheter vanligen inte ansetts innefatta 

myndighetsutövning mot den enskilde anmälaren. Den klagande har därför inte 

heller betraktats som part. Det finns dock vissa exempel på att enskilda har 

tillerkänts partsställning som anmälare i tillsynen.453 

I detta avsnitt behandlas de generella förutsättningarna för den enskildes 

ställning i tillsynen enligt den konstitutionella rätten och den allmänna 

förvaltningsrätten.  Avsnittet delas upp i tre huvudsakliga moment. Det initiala 

momentet behandlar vilken möjlighet den enskilde generellt har att påkalla 

tillsynsmyndigheters uppmärksamhet och få ett klagomål behandlat av ett 

tillsynsorgan. Nästa moment behandlar den enskildes ställning i handläggningen 

 
452 Prop. 2016/17:180 s. 48 ff.  Vad som avsågs med myndighetsutövning tydliggjordes i 3 § 

förvaltningslagen (1971:290), nämligen ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om 

förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande”, som 

ansågs träffa enskilda direkt på ett särskilt påtagligt sätt, prop. 1971:30 del 2 s. 285. I ärenden som 

omfattade sådana angelägenheter var de särskilda förfarandereglerna tillämpliga, det vill säga 

partsinsyn, muntlig handläggning, kommunikationsskyldighet, motiveringsskyldighet, 

underrättelseskyldighet och kommunikationsskyldighet i fråga om rättelse av förbiseendefel. 

Begreppet myndighetsutövning förekom fortsättningsvis som begrepp i flera bestämmelser i 

förvaltningslagen (1986:223) utan att definieras där och begreppet avsågs ha det innehåll som följde 

av rättspraxis, SOU 1983:73 s. 50. Också regeringsformens myndighetsutövningsbegrepp utgår 

från 1971 års förvaltningslag, prop. 1973:90 s. 397. 
453 Ett sådant exempel utgörs av patienter och närstående i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds 

tillsyn av hälso- och sjukvårdens personal såsom den tidigare var reglerad, se avsnitt 6.2.2. 
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av ett tillsynsärende. Det sista momentet behandlar den enskildes möjligheter att 

rättsligt angripa ett tillsynsbeslut.454  

4.1. Det första momentet – anhängighet och partsställning 

4.1.1. Hur ett tillsynsärende anhängiggörs och vem som kan anses vara saklegitimerad 

Ett grundläggande rättsligt problem för den enskilde anmälaren i statlig tillsyn är 

att kunna anhängiggöra ett ärende hos tillsynsmyndigheten. Det kan exempelvis 

gälla ett missförhållande som individen vill anmäla. En enskild kan enligt 19 § 

förvaltningslagen (2017:900) inleda ett ärende hos en myndighet genom en 

ansökan, anmälan eller annan framställning. Bestämmelsen är ny i förhållande till 

tidigare gällande förvaltningslag. Paragrafen kodifierar gällande ordning som 

tidigare skedde med hjälp av analogier från förvaltningsprocesslagen 

(1971:291).455 Begreppet ansökan syftar på situationer då den enskilde önskar att 

en myndighet ska fatta någon form av beslut som får faktiska verkningar. 

Ansökan kan också syfta på en begäran om en viss typ av prestation från 

myndighetens sida. Det kan till exempel handla om en begäran om godkännande 

för att få bedriva viss verksamhet, om tillstånd att få uppföra en byggnad eller 

liknande eller om att få en anställning hos myndigheten. Inledande av ett ärende 

genom en anmälan kan aktualiseras exempelvis i de fall då en anmälan måste 

göras till en tillstånds- eller tillsynsmyndighet enligt någon specialförfattning. 

Uttrycket annan framställning avser att omfatta andra tänkbara situationer när en 

enskild tar initiativ till att inleda handläggningen av ett ärende hos en 

myndighet.456  

För den enskilde är det av central betydelse huruvida en anmälan till en 

tillsynsmyndighet kan anses ha anhängighetsverkan. En handling som medför en 

plikt för myndigheten att behandla ett ärende har anhängighetsverkan.457 Det 

innebär också att myndigheten måste fatta beslut i ärendet.458 Frågan är också 

 
454 Delar av detta avsnitt har vidareutvecklats med utgångspunkt i Asplund (2018). 
455 Prop. 2016/17:180 s. 134.  
456 Prop. 2016/17:180 s. 304 f. 
457 Strömberg & Lundell (2018) s. 100 ff. 
458 Prop. 1971:30 del 2 s. 315. 
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vem som kan anhängiggöra ett ärende hos tillsynsmyndigheten. Det hänger 

samman med begreppet saklegitimation, det vill säga vilken anknytning till 

ärendet som krävs. I motiven till förvaltningslagen anges att frågan om 

saklegitimation, det vill säga om någon berörs på ett sådant sätt att myndigheten 

är skyldig att ta upp en framställning till saklig bedömning, beror på vad saken 

gäller och innehållet i den tillämpliga materiella regleringen i det enskilda fallet.459 

Anhängighetsverkan kan vara formell eller materiell.460 Är myndigheten inte 

behörig att pröva saken och det föreligger någon form av prövningshinder 

uppnås endast formell anhängighet och ärendet ska avvisas eller överlämnas till 

rätt myndighet. Om myndigheten är behörig att pröva ärendet och det saknas 

prövningshinder inträder materiell anhängighet, vilket också aktualiserar 

myndighetens sakprövningsskyldighet.461 Anmälan kan ibland vara en exklusiv 

form av anhängiggörande av ett ärende och anmälaren intar partsställning.462 För 

initiativärenden – exempelvis tillsyn, övervakning, inspektion och planering – kan 

det vara svårare att avgöra om ett ärende anhängiggörs eller inte.463 Detta har att 

göra med att en anmälan i sådana sammanhang normalt utgör ett förhållande 

som eventuellt kan föranleda en åtgärd ex officio av myndigheten.464 

Ett ärende kan också inledas på myndighetens initiativ. 19 § 

förvaltningslagen reglerar inte när myndigheten på egen hand inleder ett ärende 

eller om myndigheten inleder ett ärende hos annan myndighet.465 Det kan vara 

något svårare att bedöma när ett ärende inletts på myndighetens initiativ än när 

en enskild tar initiativet, exempelvis vid tillsyns- och inspektionsverksamhet. Ett 

gemensamt drag för sådana ärenden är dock att myndigheten, när ett ärende väl 

har inletts, är skyldig att göra någon form av prövning av den fråga som har 

 
459 Prop. 2016/17:180 s. 132.  
460 Hellners & Malmqvist (2010) s. 62.  
461 Strömberg & Lundell (2018) s. 100 ff. Se JO, beslut den 13 mars 2018, dnr. 4450-2016 vad 

beträffar formell och materiell anhängighetsverkan för klagomål i hälso- och sjukvården enligt 

tidigare gällande bestämmelser för klagomål. 
462 Så var exempelvis fallet i den tidigare gällande 24 § lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och 

sjukvårdspersonalen m.fl. Detta innebar att anmälaren intog partsställning, prop. 1978/79:220 s. 

59. Se avsnitt 6.2.2. 
463 Hellners & Malmqvist (2010) s. 62. 
464 Strömberg (1984) s. 342 f. 
465 Prop. 2016/17:180 s. 305. 
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aktualiserats. Ett ställningstagande görs genom beslut. För att veta om ett ärende 

har inletts är det av vikt att klargöra om myndigheten måste avsluta ärendet med 

ett beslut.466 När en tillsynsmyndighet inleder ett ärende mot bakgrund av en 

enskild anmälan anses detta som regel ske ex officio. Anmälan anses vanligtvis 

sakna materiell anhängighetsverkan, vilket också innebär att myndigheten i fråga 

inte behöver fatta något beslut i sak. Dock kan det anses följa av 

serviceskyldigheten i förvaltningslagen att myndigheten bör lämna besked om sitt 

ställningstagande till en inkommen anmälan.467 Ett ställningstagande av 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) att inte utreda en inkommen anmälan har 

av Justitieombudsmannen (JO) konstaterats utgöra ett beslut.468  

Formell anhängighetsverkan är inte tillräcklig för att anmälan ska få en 

handlingsdirigerande verkan för tillsynsmyndigheten. Därutöver krävs att 

anmälan har materiell anhängighetsverkan för anmälaren. I 10 § förvaltningslagen 

anges att den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som har 

tillförts ärendet. Partsinsynen begränsas i vissa fall enligt 10 kap. 3 § offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400). Det finns dock ingen definition av partsbegreppet 

i förvaltningslagen. Begreppet ska användas på samma sätt som i tidigare gällande 

lag.469 Partsbegreppet i 2017 års förvaltningslag åsyftar sökande, klagande och 

annan part. Att vara sökande innebär att ansöka om en åtgärd som regleras i 

offentligrättslig lagstiftning, klagande förutsätter att det finns ett 

förvaltningsbeslut som överklagas och annan part inbegriper andra såsom 

exempelvis den som är föremål för ett tillsynsärende och intar ställning som 

förklarande part.470 Den som i någon annan egenskap har ett intresse av saken 

anses normalt inte vara part i första instans. Skulle det ändå visa sig att dennes 

intresse i saken är av sådant slag att han eller hon tillerkänns klagorätt kan 

personen erkännas som part i högre instans. Intressenten uppträder då som 

 
466 Prop. 2016/17:180 s. 24. 
467 Strömberg (1984) s. 343. I RÅ 1975:32 tillerkändes anmälaren partsställning i ett mål gällande 

omprövning av beslut om nedläggning av lekskola.  
468 JO:s inspektion av DO den 17-19 februari 2014, dnr 595-2014 s. 4 f. 
469 Prop. 2016/17:180 s. 79 f. och 131, se även SOU 2010:29 s. 246 f. med hänvisningar. 
470 Prop. 2016/17:180 s. 294 f. Partsbegreppet definierades inte heller i 1971 eller 1986 års 

förvaltningslagar. Också i dessa lagar var sökande, klagande och annan part definierade på samma 

sätt, prop. 1971:30 s. 442 och prop. 1985/86:80 s. 66. 
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klagande i det ärende som inleds genom överklagandet.471 Däremot har den som 

tar ett initiativ genom en anmälan utan att ha någon närmare anknytning till 

ärendet normalt inte ställning som part.472  

Bestämmelsen om besvärsrätt ansågs i 1971 års förvaltningslag främst 

handla om att klarlägga kravet på saklegitimation hos den som anförde besvär. 

Den närmare uttolkningen av kretsen saklegitimerade borde ankomma på 

domstolarna att utveckla.473 Det traditionella kravet på saklegitimation ansågs 

förutsätta ett beslut som påverkar individens offentligrättsliga ställning eller rör 

ett av rättsordningen erkänt intresse. Om en intressent uppenbarar sig för 

myndigheten måste det bedömas huruvida intresset är så starkt att det kan grunda 

partsställning.474 Som intressenter omfattas inte personer som visserligen har 

tagit initiativ till ett ärende genom en anmälan men som saknar närmare 

anknytning till ärendet och därför saknar partsställning eller besvärsrätt. Om en 

myndighet kan ingripa ex officio kan vem som helst genom en anmälan rikta 

myndighetens uppmärksamhet på ett visst förhållande. Huvudregeln är därför att 

en anmälare saknar både partsställning och besvärsrätt då frågan endast anses 

angå myndigheten och den anmälde.475  

Enskildas klagomål till tillsynsmyndigheter har vanligen inte ansetts 

innefatta myndighetsutövning mot den klagande. Den som framställt klagomålet 

har därför inte heller betraktats som part.476 Att icke-författningsreglerade 

 
471 Variationer finns mellan olika tillsynsområden. En anmälan enligt rättsreglerna om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd har i JO 2002/03 s. 357 konstaterats innebära anhängiggörande hos 

myndigheten och anmälaren blir att betrakta som part. 
472 Prop. 2016/17:180 s. 79 f. och RÅ 1983 2:37. 
473 11 § förvaltningslagen (1971:291) och prop. 1971:30 s. 399. 
474 Hellners & Malmqvist (2010) s. 35 f. och 286 samt Strömberg & Lundell (2018) s. 97. 
475 RÅ 2010 ref. 29, gällande överklagbarhet hos dåvarande Datainspektionens beslut att inte vidta 

åtgärder med anledning av ett enskilt klagomål och RÅ 1977 ref. 115 gällande partsställning för 

person som ofredats av hundar i fråga om polismyndighets beslut att avliva hundarna som 

undanröjts av domstol. Se även Strömberg & Lundell (2018) s. 97 samt Warnling-Nerep (2015) s. 

143. 
476 Så är exempelvis fallet med patientklagomål mot hälso- och sjukvården, se prop. 2009/10:210 

s. 133. Det har även framkommit i praxis, RÅ 2005 ref. 22, som gällde rättsprövning i fråga om 

kritiska uttalanden från Socialstyrelsens sida som inte kunde anses innefatta myndighetsutövning 

mot den berörda läkaren. Även JO har uttalat att handläggning av tillsyns- eller klagomålsärenden 

inte innefattar myndighetsutövning mot enskild, JO 2015/16 s. 507. JO har uttalat att en 

myndighets anmälan till åtal inte utgör myndighetsutövning mot enskild bland annat eftersom ett 
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anmälningar inte innebär materiell anhängighetsverkan synes också vara det 

synsätt som framkommer i äldre förvaltningsrättslig litteratur.477 Undantag görs 

om anmälare tillerkänns klagorätt genom särskild lag eller i praxis.478 I rättspraxis 

har partsbegreppet kommit att utvidgas i viss mån.479 Utvidgningen av 

partsbegreppet har också konstaterats i beslut av JO.480 Frågan om 

anhängiggörande av enskildas anmälningar torde inte påverkas i sig genom 2017 

års förvaltningslags bestämmelser. Det torde därför fortsättningsvis krävas en 

speciell rättslig reglering för det aktuella tillsynsområdet för att den enskilde 

formellt och materiellt ska kunna anhängiggöra ett ärende hos en 

tillsynsmyndighet. Frågan är i vad mån förvaltningslagen i andra avseenden kan 

påverka hur enskildas anmälningar till tillsynsmyndigheter hanteras. 

4.1.2. Tillsynsmyndighetens serviceskyldighet gentemot den enskilde 

Den enskilde kan alltså som regel inte anhängiggöra ett ärende hos en 

tillsynsmyndighet. Den enskilde kan ändå ha andra rättsligt grundade 

förväntningar på tillsynsmyndigheten i det första momentet. I  6 § förvaltningsla-

gen anges att en myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga 

och enkla. Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan 

 
beslut om en sådan åtgärd inte har någon självständig rättsverkan mot enskilda, JO, beslut den 2 

juni 2015, dnr 5211-2013 s. 7. JO har vidare i ett beslut bedömt att Socialstyrelsens tillsynsåtgärd i 

form av ett kritiskt uttalande inte utgör myndighetsutövning mot enskild och därför inte kräver 

kommunicering, se JO, beslut den 27 april 2001, dnr 3160-1999. Det kan också konstateras att 

skälet till att patientsäkerhetslagen idag har särskilda förfaranderegler är för att 1986 års 

förvaltningslag inte var tillämplig på andra ärenden än sådana som var möjliga att överklaga med 

stöd av specialförfattningar. Detta har i och med 2017 års förvaltningslag förändrats. Vad gäller 

möjlighet att överklaga JO:s beslut som innefattar kritik, se Kammarrättens i Stockholm avgörande 

den 19 december 2018 i mål nr 6956-18. HFD meddelade ej prövningstillstånd, beslut den 1 

oktober 2019, mål nr 451-19. 
477 Sundberg (1955) s. 214 f., Westerberg (1978) s. 17 f., 99 f. och 116 samt Strömberg (1978) s. 

103 f. 
478 Hellners & Malmqvist (2010) s. 36.  
479 RÅ 1983 2:37, gällande rätt att få ta del av handlingar hos bankinspektionen för anmälare, RÅ 

1977 ref. 43, gällande partsställning för granne som yttrat sig i bygglovsärende och RÅ 1980 2:2, 

gällande partsställning för ägare av byggnad i mål om byggnadsminnesförklaring, där anmälan om 

byggnadsminnesförklaring gjordes av annan person. Se även Strömberg (1984) s. 339 ff.  
480 JO 1990/91 s. 337 och JO 1980/81 s. 468, som gällde rätt för ägare till grannfastighet att ha 

rätt att påfordra prövning i sak av en begäran om ingripande mot en olovlig byggnadsåtgärd.   
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ta till vara sina intressen i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans 

art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Bestämmelsen 

gäller som tidigare i all myndighetens verksamhet.481 Den enskilde anmälaren 

borde mot bakgrund av serviceskyldigheten kunna förvänta sig viss tillgänglighet 

och begränsade utredningsinsatser från tillsynsmyndighetens sida.  

Bestämmelsen uttrycker en allmän princip vad gäller förvaltningens 

kontakter med enskilda. Varje myndighet ska, i den utsträckning som är lämplig, 

lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör 

myndighetens verksamhetsområde. Frågor från enskilda ska besvaras så snart 

som möjligt. Den innebär bland annat att en myndighet på begäran av någon 

enskild som uppger sig överväga att inleda ett ärende – exempelvis genom att 

lämna in en ansökan om en förmån som myndigheten har att pröva – ska lämna 

upplysningar exempelvis om vilka krav som ställs för att ärendet ska behandlas i 

sak och vilka handlingar som den enskilde behöver lämna in för prövningen. 

Myndigheten är på motsvarande sätt också skyldig att exempelvis lämna 

upplysningar om myndighetens praxis inom sitt verksamhetsområde.482 I fråga 

om klagomål från enskilda rör det sig inte om ansökan om förmåner, varför 

omfattningen av serviceskyldigheten kan diskuteras.  

Bestämmelsen kompletteras av 9 § förvaltningslagen, enligt vilken ett ärende 

ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 

rättssäkerheten eftersätts.483 Bestämmelser om service i samband med 

tillhandahållande av allmänna handlingar finns även i 2 kap. 12 § 

tryckfrihetsförordningen samt i 4 kap. respektive 6 kap. 4 och 6 §§ offentlighets- 

och sekretesslagen. Det är oklart hur omfattande service den enskilde bör ges i 

olika situationer och inte heller tydligt vilka åtgärder som bör vidtas för att kunna 

svara på en viss fråga. Myndigheten bör ta hänsyn till vilka resurser som den 

enskilde har till sitt förfogande eller rimligen kan förväntas skaffa sig, men det är 

inte frågan om något krav på att genomföra omfattande rättsutredningar. 

Betydelsen av god service till enskilda har dock lyfts för allmänhetens tilltro till 

förvaltningen samt att förvaltningen bör präglas av ett medborgarperspektiv. I 

 
481 Prop. 2016/17:180 s. 291.  
482 Prop. 2016/17:180 s. 66 f. och 129. 
483 Prop. 2016/17:180 s. 293 f.  
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fråga om sambandet mellan rättssäkerhet och service påtalas att förvaltningen 

ska lämna snabba, enkla och entydiga besked på ett kostnadseffektivt sätt för att 

hjälpa den enskilde att ta till vara sin rätt.484 Upplysningar och råd som ges med 

stöd av bestämmelsen uttrycker inte beslut i förvaltningsrättslig mening även om 

mottagarens handlande kan påverkas, eftersom det är frågan om faktiskt 

handlande från myndighetens sida och inte ett normerande besked som 

mottagaren måste följa.485 För den enskilde kan de råd som ges och den utredning 

som görs få betydelse på flera sätt. Det kan påverka utformningen av ett klagomål 

och därmed påverka möjligheten för den enskilde att få myndigheten att initiera 

tillsyn. Det kan också möjliggöra att den enskilde vänder sig till andra instanser. 

Tillsynen av diskrimineringslagen inrymmer exempelvis preskriptionstider. 

Därför kan tillsynsmyndighetens rådgivning till den enskilde bli avgörande för att 

åtgärder ska kunna vidtas i tid.  

4.1.3. Tillsynsmyndighetens urval av ärenden 

Tillsynsmyndigheter får normalt diskretionärt fatta beslut om vilka anmälningar 

som ska föranleda initierande av tillsyn. Detta innebär dock inte att 

tillsynsmyndigheter får agera helt godtyckligt i sitt urval. Enligt 1 kap. 9 § 

regeringsformen ska domstolar och förvaltningsmyndigheter och andra som 

fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet beakta allas likhet inför 

lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Därför måste saklighet och 

opartiskhet beaktas i all verksamhet som bedrivs oavsett om det gäller 

ärendehandläggning eller faktisk verksamhet.486 Från det krav på saklighet som 

följer av 1 kap. 9 § regeringsformen kan initialt härledas ett krav på vissa 

utredningsåtgärder från den beslutande myndighetens sida.487 JO har i flera beslut 

framhållit att tillsynsmyndigheterna får svara för att göra bedömningar i sak i den 

materiella rätten.488 Samtidigt inskränks myndigheternas handlingsfrihet av 

 
484 Prop. 2016/17:180 s. 21 och 291. 
485 Prop. 2016/17:180 s. 24 f. 
486 Eka, Hirschfeldt, Jermsten & Starrsjö (2018) s. 64. 

487 Lundin (2020) s. 211.  
488 JO 2015/16 s. 507 och JO, dnr. 3661-2018, den 23 september 2019. Det sistnämnda JO-beslutet 

gällde IVO:s tillsyn i ärende gällande användning av sänggrindar utan patients dokumenterade 

samtycke. 
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likhetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen. Myndigheterna får endast beakta 

enligt rättsreglerna relevanta hänsyn och omständigheter. Likhetsprincipen 

uppställer också ett krav på konsekvens i beslutsfattandet, även om 

myndigheterna inte är förhindrade att ändra uppfattning i bedömningsfrågor.489  

För att kunna bedöma tillsynsmyndigheternas överväganden krävs att den 

enskilde anmälaren kan få insyn. I 23 § förvaltningslagen kodifieras 

officialprincipen och den EU-rättsliga omsorgsprincipen, men de gäller inom 

ramen för beredning av ärenden. Myndigheterna har ansvar för att tillse att 

underlaget i ett ärende är tillräckligt omfattande för att leda till ett materiellt riktigt 

beslut.490 Detta förutsätter att ett ärende föreligger. Bedömningen av huruvida 

ett ärende föreligger i tillsynssammanhang bör antingen baseras på att den 

enskilde har kunnat anhängiggöra ärendet hos tillsynsmyndigheten eller att 

samma myndighet har initierat ett ärende. För den enskilde anmälaren torde det 

således vara först i ett något senare skede av eventuell tillsyn som 

officialprincipen kommer att aktualiseras på det sätt som avses i 23 § 

förvaltningslagen.491  

Objektivitets- och saklighetskravet slås fast i 1 kap. 9 § regeringsformen. 

Saklighet och opartiskhet utgör även en del av god förvaltning som utgör en 

grundläggande rättighet i EU enligt artikel 41 i EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna, som enligt artikel 51.1 gäller medlemsstaterna vid tillämpning av 

unionsrätten. Rätten till god förvaltning ska enligt motiven till förvaltningslagen 

som utgångspunkt tillämpas av nationella myndigheter vid ärendehandläggning 

på unionsrättens område.492 Sådan ärendehandläggning kan förstås också 

aktualiseras på olika tillsynsområden. Rätten till god förvaltning har till vissa delar 

lyfts in i 5 § förvaltningslagen. Där anges grunderna för god förvaltning som 

legalitet, objektivitet och proportionalitet. En myndighet får endast vidta åtgärder 

som har stöd i rättsordningen. I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och 

 
489 Wennergren (1984) s. 378 och Strömberg & Lundell (2018) s. 72 f. 
490 Prop. 2016/17:180 s. 308. 
491 Samtidigt har JO i tillsynssammanhang gällande socialtjänstens verksamhet uttalat sig om 

officialprincipen när det gäller enskilda anmälningar och anfört att tillsynsorganet knappast kan 

underlåta att utreda en anmälan där grundläggande bestämmelser om ärendehandläggning har 

åsidosatts. Anmälaren har dock inte någon absolut rätt att få till stånd en utredning av de frågor 

som han eller hon tagit upp, JO 2006/07 s. 226, se särskilt s. 245 f. 
492 Prop. 2016/17:180 s. 44. 
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opartisk. Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan 

antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än 

vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt 

förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas 

mot. Ett grundläggande skäl till bestämmelsen är att i all verksamhet som 

myndigheter bedriver tydliggöra regeringsformens krav, också i fråga om faktiskt 

handlande och ren service.493 

Bestämmelsen i 1 kap. 9 § regeringsformen innebär att myndigheterna ska 

iaktta saklighet och opartiskhet samt handla fritt från godtycke. Enskilda får inte 

heller särbehandlas utan laga stöd.494 1 kap. 9 § regeringsformen gäller oavsett 

om det är frågan om myndighetsutövning eller faktiskt handlande. 

Objektivitetsprincipen har beskrivits som att den tar vid efter legalitetsprincipen 

vid lämplighets- eller skönsmässiga bedömningar.495 Den omfattar inte bara hur 

en sak faktiskt har handlagts och de verkliga skälen som ligger bakom ett beslut. 

Hur myndigheternas agerande uppfattas beaktas också.496 Vidare har kravet på 

objektivitet också beskrivits som omfattande hur myndigheten internt 

organiserar ärenden, eftersom också det kan påverka förtroendet för 

myndigheten.497 Kravet på opartiskhet synliggör en särskild sida av 

objektivitetsprincipen, nämligen att även det yttre förhållandet mellan den som 

utövar makt och den som är i beroendeställning har betydelse för 

maktutövningens legitimitet och det förtroende som medborgarna hyser för 

förvaltningen.498 Objektivitetsprincipen har en indirekt och direkt verkan. Direkt 

kan den fungera som grund för kritik eller resultera i straffrättsliga eller 

arbetsrättsliga ingrepp mot den som utför förvaltningsuppgifter.499 Indirekt kan 

 
493 Prop. 2016/17:180 s. 57 ff. 
494 Prop. 1973:90 s. 235. 
495 Eka, Hirschfeldt, Jermsten & Starrsjö (2018) s. 64.  
496 JO, beslut den 18 december 2018, dnr. 1179-2018 gällande huruvida Försäkringskassan 

belönade handläggare som fattade många avslagsbeslut och Bull & Sterzel (2015) s. 49. 
497 Bull (2020) s. 122. 
498 Bull (2020) s. 107.  
499 JO 2012/13 s. 419 angående gymnasieskolas förbud att låta politiskt partis ungdomsförbund 

sprida flygblad, JO 2010/11 s. 521 angående rektors vid kommunal grundskola beslut att ej medge 

information från fristående gymnasieskola, JO 2013/14 s. 546 angående politiskt partis 

ungdomsförbunds möjlighet att hålla bokbord på gymnasieskola, JO 2016/17 s. 610 angående 
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den förklara bestämmelser som syftar till att främja saklighet. Relationen mellan 

saklighets- och objektivitetskravet kan beskrivas som att sakligheten omfattar 

beslutets grunder (inre sida) och opartiskheten värnar beslutets och 

förvaltningens legitimitet (yttre sida).500  Det nyss sagda innebär att beslut får 

grundas endast på de hänsyn som enligt lagstiftningen får beaktas. Andra 

intressen än de som ska tillgodoses får inte beaktas. Godtycke är inte tillåtet. 

Resultatet av bedömningen måste vila på överväganden som objektivt kan anses 

vara riktiga.501  

Saklighetskravet kan ses som ett utflöde ur kravet på legalitet.502 Det kan 

bidra till att fånga upp det maktmissbruk som legalitetsprincipen inte kan komma 

åt. Kravet på saklighet kan alltså anses ha en självständig betydelse vid sidan av 

legalitetsprincipen, eftersom legalitetsprincipen sällan kan utgöra en gräns för 

maktutövningen. Vid otydliga formuleringar av rättsregler blir saklighetskravet 

en garanti för att vissa beslutsgrunder inte kan komma i fråga.503 Saklighet betyder 

främst att myndigheternas beslut inte ska gynna eller missgynna enskilda utan att 

detta har stöd i lag.504 Saklighetskravet omfattar också att offentligt anställda 

bemöter enskilda på ett korrekt sätt. Ett korrekt bemötande är viktigt för att de 

enskilda ska kunna känna förtroende för offentlig maktutövning.505 

Saklighetskravet kan också anses omfatta att beslut är förenliga med vissa 

fundamentala rättsgrundsatser, exempelvis medborgerliga fri- och rättigheter.506 

Saklighetskravet bör inte ses som att det bara är en precisering av 

legalitetsprincipens krav på lagstöd. Den moderna offentligrättsliga lagstiftningen 

är i hög utsträckning utformad för att ge förvaltningen ett visst 

bedömningsutrymme, ett fritt skön, som ofta kommer till uttryck genom 

 
politiskt ungdomsförbunds tillträde till gymnasieskolor och JO 2016/17 s. 42 angående 

Arbetsförmedlingens meddelande om risk för sanktioner till arbetssökande utan laglig grund.  
500 Bull (2020) s. 132 f. och 107.  
501 Lerwall (2009) s. 233 och Strömberg & Lundell (2018) s. 71. 
502 Wennergren (1984) s. 381 f.  
503 Bull (2020) s. 105 f.  
504 JO 2012/13 s. 461 om handläggning av begäran att få ta del av allmänna handlingar samt övriga 

JO-beslut som omnämns i not ovan. 
505 Bet. 2007/08:KU6 s. 14 f., JO 2014/15 s. 368 gällande innehållet i brev från Skatteverket och 

JO 2017/18 s. 180 angående byggnadsinspektörs uttryck i e-postmeddelande till enskild. 
506 Sundberg-Weitman (1981) s. 53 f. 
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lämplighetsbedömningar. Kravet på saklighet hindrar därför inte förvaltningen 

från att använda det bedömningsutrymme som ges i lag.507  

Dock begränsas myndigheternas handlingsutrymme av likhetsprincipen i 1 

kap. 9 § regeringsformen, som innebär att allas likhet inför lagen ska beaktas. För 

att konkretisera likhetsprincipen måste myndigheten skilja på irrelevanta och 

relevanta hänsyn. Bedömningen av vilka omständigheter som får beaktas framgår 

av rättsregler. Likhetsprincipen sträcker sig längre än objektivitetsprincipen. 

Även om flera val kan göras av myndigheten utgående från objektivitetsprincipen 

måste det finnas en konsekvens i den beslutande verksamheten, även om 

myndigheten kan förändra sin praxis i bedömningar.508 Här bör också nämnas 

principen om illojal maktanvändning, som kan förstås som ett begrepp som berör 

legalitets-, objektivitets- och likhetsprinciperna.509 Den verkar inte ha fått något 

större genomslag i den svenska förvaltningsrätten, vilket kan ha samband med 

den stora räckvidden av kravet på saklighet och objektivitet enlig 1 kap. 9 § 

regeringsformen.510 Inom EU-rätten kan man tala om en allmän 

förvaltningsrättslig princip om maktmissbruk. Principen har också etablerats som 

processtyp genom artikel 263.2 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(FEUF).511 Enligt EU-domstolens praxis kan maktmissbruk förstås som att en 

myndighet använder sin behörighet för annat än det angivna ändamålet, förutsatt 

att objektiva och relevanta omständigheter visar att beslutet fattats för att uppnå 

andra syften än de angivna.512   

Vad det i praktiken innebär att saklighet, opartiskhet och allas likhet inför 

lagen ska iakttas i tillsynsmyndigheters urvalsavvägningar är svårt att fastslå. I det 

 
507 Wennergren (1984) s. 378 och 382. 
508 Wennergren (1984) s. 378 och 381 f., Strömberg & Lundell (2018) s. 72 f. och Bull (2020) s. 

105 f. 
509 Principen har åberopats i JO 1996/97 s. 184 gällande Statens invandrarverks sortering av post 

och andra åtgärder i förhållande till boenden på flyktingförläggningar och JO 1997/98 s. 253 

gällande länsstyrelses tillsynsförrättning med stöd av alkohollagen. 
510 Strömberg & Lundell (2018) s. 72, Suksi (2015) s. 522 och Sundberg (1943) s. 103 och 168. 
511 Suksi (2015) s. 528. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 326, 26.10.2012, 

s. 47–390). 
512 C-331/88 The Queen v Minister of Agriculture, Fisheries and Food and Secretary of State for Health, ex 

parte: Fedesa and others, ECLI:EU:C:1990:391 p. 22 och följande samt T-551/93 Industrias Pesqueras 

Campos SA, Transacciones Maritimas SA, Recursos Marinos SA och Makuspesca SA mot Europeiska 

gemenskapernas kommission (förenade målen T-551/93, T-231/94, T-232/94, T-233/94 och T-

234/94), ECLI:EU:T:1996:54 p. 168. 
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enskilda fallet måste en bedömning alltid göras, som förstås inte kan detaljstyras. 

Även inom ramen för det fria skönet kan beslut baseras på ovidkommande 

hänsyn. I det sammanhanget får saklighetskravet betydelse som en garanti för att 

vissa beslutsgrunder inte kan komma i fråga. I de fall där rättsreglerna fastslår en 

inriktning av tillsynen ges visst utrymme åt tillsynsmyndigheten att forma urvalet. 

Ett sådant exempel utgörs av tillsynen av socialtjänstens verksamhet, som enligt 

2 § förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och 

omsorg som regel ska planeras och genomföras med utgångspunkt i egna 

riskanalyser. Om tillsynsmyndigheterna antar interna styrningsdokument 

gällande vilka faktorer som ska avgöra urval av klagomål kan detta bidra till 

konsekventa bedömningar grundade på godtagbara hänsyn. 

Också genom beslutsmotiveringar ökar den enskildes möjlighet att förstå 

grunden för tillsynsmyndighetens bedömning vidta eventuella ytterligare 

åtgärder. Motiveringsskyldighet enligt förvaltningslagen behandlas i avsnitt 4.2.2. 

Oavsett om motivering krävs enligt förvaltningslagen, kan myndigheten genom 

att motivera framförallt beslut att inte initiera tillsyn bidra till att legitimiteten för 

tillsynen ökar. Beslutsmotivering kan också möjliggöra för den enskilde att ta 

tillvara sina rättigheter på annat sätt.  

4.2. Det andra momentet - handläggning och beslutsfattande 

4.2.1. Tillsynsmyndighetens utredningsskyldighet  

När ett tillsynsärende inleds hos en tillsynsmyndighet blir frågan vilken ställning 

den enskilde har i ärendet och dess handläggning. Först och främst har 

myndigheterna ett utredningsansvar. Myndigheters utredningsskyldighet innebär 

ett ansvar för att leda utredningen och tillse att material som är nödvändigt för 

sakprövningen begärs. Officialprincipen kan anses ha varit en del av den 

förvaltningsrättsliga sedvanerätten redan innan den kodifierades.513 Enligt 23 § 

förvaltningslagen ska en myndighet se till att ett ärende blir utrett i den 

omfattning som dess beskaffenhet kräver. En enskild part som inleder ett ärende 

ska medverka genom att så långt som möjligt ge in den utredning som parten vill 

 
513 Petrén (1977) s. 154 och 162. 
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åberopa till stöd för sin framställning. Om det behövs ska myndigheten genom 

frågor och påpekanden verka för att parten förtydligar eller kompletterar 

framställningen.514 Inom EU-rätten gäller en liknande omsorgsprincip som ingår 

i den allmänna principen om god förvaltning.515 Officialprincipen innebär att 

myndigheten ytterst har ansvar för att underlaget i ett ärende är sådant att det 

leder till ett materiellt riktigt beslut och åtgärderna varierar utifrån ärendets 

karaktär. Om det gäller en förmån som den enskilde önskar ställs exempelvis 

lägre krav på myndighetens insatser än om myndigheten ska ingripa mot en 

enskild.516 Den enskilde förväntas bidra till utredningen så långt praktiskt möjligt.  

En myndighet som bedömer att det finns oklarheter eller ofullständigheter 

i den utredning som den enskilde har gett in till stöd för sin framställning, bör – 

i syfte att ärendet ska bli tillräckligt utrett – uppmana denne att rätta till bristerna. 

Bestämmelsen omfattar alla slags ärenden som den enskilde inleder, även sådana 

som inleds genom exempelvis en anmälan eller ett överklagande. Myndigheten 

kan förelägga den enskilde att komplettera ärendet. Om en framställning är så 

bristfällig att den inte kan läggas till grund för en prövning i sak kan den som 

regel avvisas bara om myndigheten har upplyst om att så kan ske och har begärt 

att handlingen ska kompletteras.517 En myndighet som begärt kompletteringar 

från enskild part kan enligt praxis inte utan vidare låta bli att pröva 

framställningen i sak med hänvisning till att komplettering saknas.518 I mer 

komplicerade ärenden som handlar om enskildas rättigheter men där 

myndigheten har ett självständigt ansvar för individens välbefinnande, 

exempelvis social omsorg, kan myndigheten inte utan vidare avslå och lämna 

ärendet utan åtgärd om den enskilde inte själv kan visa att han eller hon har rätt 

till bistånd.519  

 
514 Bestämmelsen fanns inte i 1986 års förvaltningslag men finns i 8 § förvaltningsprocesslagen 

(1971:291), som har tillämpats analogt. 
515 T-167/94, Detlef Nölle mot Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen, 

ECLI:EU:T:1995:169 p. 75–77. Se även Reichel (2006) s. 345 ff. 
516 Prop. 2016/17:180 s. 308 f. och JO 1996/97 s. 135 gällande allmän förvaltningsdomstols 

utredningsskyldighet vad gäller omhändertagande av tonåring enligt LVU.   
517 Prop. 2016/17:180 s. 130 och 133. 
518 RÅ 1975 ref. 69 som gällde underlåtenhet av den klagande att komplettera handlingar i ett 

kommunalbesvärsmål. 
519 Lundin (2020) s. 214. 
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Officialprincipen består av en formell och en materiell sida. 

Kommunikationsprincipen i 25 § förvaltningslagen kan ses som en del av 

officialprincipens formella sida. Innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende 

ska den, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta den som är part om allt 

material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid 

yttra sig över materialet.  Den materiella delen av officialprincipen är svårare att 

beskriva. Det finns ett förvaltningsrättsligt krav på att utreda ärendet. I det 

enskilda fallet är det emellertid mycket svårt att bedöma om officialprincipens 

materiella sida är uppfylld. Officialprincipen gagnar rättssäkerhet, men begränsas 

av effektivitetskrav, vilket måste balanseras av myndigheterna.520 Problemet för 

den enskilde anmälaren i tillsynen är att denne sällan tillerkänns partsställning om 

tillsynsmyndigheten initierar ett tillsynsärende. Det kräver i så fall en reglering 

som möjliggör att den enskilde formellt och materiellt kan anhängiggöra tillsynen. 

Många av förvaltningslagens förfaranderegler blir därför verkningslösa.  

För att kunna fatta beslut om när tillsyn ska initieras och för att hjälpa 

enskilda att ta tillvara sina rättigheter är det viktigt att tillsynsmyndigheterna 

utreder ärenden så fullödigt som möjligt. En intressant fråga är vilken roll den 

extraordinära tillsynen har om utredningsskyldigheten hos de ordinära 

tillsynsmyndigheterna inte iakttas fullt ut. JO har som huvudregel inte synpunkter 

på de bedömningar som tillsynsmyndigheten har gjort i ett visst ärende.521 JO har 

gällande socialtjänstens verksamhet uttalat sig om officialprincipen när det gäller 

enskildas anmälningar. Anmälaren har inte någon absolut rätt att få till stånd en 

utredning av de frågor som han eller hon tagit upp. Tillsynsmyndigheten kan 

dock knappast underlåta att utreda en anmälan där grundläggande bestämmelser 

om ärendehandläggning har åsidosatts.522 I ett senare beslut av JO handlade 

sakfrågan om användning av sänggrindar som hindrade patientens rörlighet utan 

stöd av samtycke inom hälso- och sjukvården. Patientklagomålet utreddes inte 

av den ordinära tillsynsmyndigheten i denna del. Trots långtgående bestämmelser 

om tillsynsmyndighetens utredningsskyldighet utdelades ingen kritik mot 

 
520 Lundin (2020) s. 211 f. 
521 JO 2015/16 s. 507, där JO dock framförde kritik mot IVO:s redogörelse för de bedömningar 

som låg till grund för beslut i ett patientklagomål.  
522 JO 2006/07 s. 226 gällande länsstyrelses tillsyn av socialnämnd och principer i fråga om 

inkomna klagomål. 



 

122 
 

myndigheten av JO.523 Det kan ifrågasättas att JO inte såg skäl att lämna 

synpunkter på tillsynsmyndighetens agerande mot bakgrunden av den uttryckliga 

utredningsskyldigheten av patientklagomål. Det gäller i synnerhet eftersom 

klagomålet rör den enskildes grundläggande fri- och rättigheter och det i stort 

sett saknas möjligheter för den enskilde att få saken behandlad hos andra 

instanser.524 

Serviceskyldigheten som framgår av 6 § förvaltningslagen korrelerar med 

officialprincipen. Den enskilde ska genom serviceskyldigheten få bistånd för att 

utredningen ska kunna bli så fullödig som möjligt.525 JO har också betonat att det 

uppställs höga krav på utredningsförfarandet vad gäller patientklagomål för att 

de enskilda och hälso- och sjukvården ska känna förtroende för 

tillsynsmyndigheten, vilket innefattar att det inte får råda några tvivel om vilka 

omständigheter myndigheten lagt till grund för sitt beslut och att 

omständigheterna är sakliga. För att kunna göra en bedömning av om en åtgärd 

ska vidtas, krävs att tillsynsmyndigheten har utrett vad som faktiskt har hänt.526 

Att ha utrett händelseförloppet är förstås också en förutsättning för att en 

tillsynsmyndighet ska kunna utdela kritik.527  

4.2.2. Motiveringsskyldighet 

Som enskild anmälare i tillsynssammanhang är det precis som i annan offentlig 

verksamhet viktigt att få klarhet i grunden till myndigheters ställningstaganden. 

Den enskilde kan få insyn i underlag för bedömningar och bedöma utsikterna för 

att vidta andra rättsliga åtgärder. Motiveringsskyldigheten, som regleras i 32 § 

förvaltningslagen, knyts inte längre till partsbehörighet, varför skyldighetens 

tillämplighet för den enskilde i tillsynen kan sägas ha vidgats i vart fall 

teoretiskt.528  Det är möjligt att detta kommer att få viss betydelse för den enskilde 

 
523 JO, beslut den 23 september 2019, dnr. 3661-2018. 
524 Utredningsskyldighetens omfattning kan i tillsynen av hälso- och sjukvården påverkas av 

EKMR, se avsnitt 6.5 och avsnitt 4.3.2. 
525 Lundin (2020) s. 213.  
526 JO 2015/16 s. 507. 
527 JO 2011/12 s. 401, som gällde länsstyrelsens handläggning av ett tillsynsärende enligt 

socialtjänstlagen. 
528 Jämför JO, beslut den 19 juni 2019, dnr 8358-2018 angående motiveringsskyldighet av beslut 

gällande tilldelning av forskningsbidrag. 
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anmälaren när tillsynsmyndigheten fattar beslut. Ett beslut som kan antas 

påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt ska enligt 32 § 

förvaltningslagen innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart 

obehövligt. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter 

som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för 

myndighetens ställningstagande. En motivering får i vissa fall utelämnas och det 

kan i sådana fall finnas en skyldighet att ge en motivering i efterhand. Den 

bredare motiveringsskyldigheten, som omfattar även beslut som inte är 

överklagbara, motiveras av bland annat EU-rättsliga faktorer och Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (EKMR).529  

I artikel 41 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna anges 

förvaltningens skyldighet att motivera sig inom ramen för god förvaltning. EU-

domstolen har konstaterat att beslutsmotivering är en skyldighet för 

medlemsstaterna i fråga om beslut som påverkar utövandet av grundläggande 

rättigheter som följer av fördragen.530 Rätten till god förvaltning gäller enligt 

artikelns ordalydelse i förhållande till EU:s förvaltning, men måste som nämnts 

iakttas när nationella myndigheter handlägger ärenden där EU-rätten är 

tillämplig. Principen om god förvaltning har enligt rättspraxis och förklaringen 

till stadgan ställning som allmän rättsprincip i unionen, vilket också innebär att 

dess tillämpningsområde får anses vara bredare än vad som följer av stadgans 

direkta lydelse.531 I ett nationellt sammanhang sker kontrollen av god förvaltning 

ofta genom en icke-judiciell prövning hos en förvaltningsmyndighet och inte i 

domstol. Därför får regelbrott sällan några direkta konsekvenser.532 

 
529 Prop. 2016/17:180 s. 190 f. Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna, Rom den 4 november 1950, SÖ 1952:35, se även lagen 

(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna.  
530 C-222/86, Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unectef) mot 

Georges Heylens m.fl., ECLI:EU:C:1987:442, p. 14–17. 
531 T-167/94, Detlef Nölle mot Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen, 

ECLI:EU:T:1995:169 p. 73 och 89 och Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande 

rättigheterna (EUT C 303, 14.12.2007, s. 17–35). 
532 Reichel (2006) s. 333. 
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Motiveringsskyldigheten utgör en avvägning mellan effektiv förvaltning och den 

enskildes intresse av transparens. Skyldigheten gäller både skriftliga och muntliga 

beslut.533 Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt 

sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart 

obehövligt. Kravet på att motiveringen ska vara klargörande innebär att den 

enskilde ska ges möjlighet att förstå hur myndigheten har resonerat i det enskilda 

fallet.534 Motiveringsskyldigheten innebär att myndigheten måste ange de skäl 

som har bestämt utgången i ärendet. Det innebär inte ett krav på en ingående 

redogörelse för sakförhållandena eller bedömningen av dem. Skälen ska dock 

presenteras på ett begripligt sätt för den enskilde med ett korrekt och enkelt 

språk. Uttrycket ”kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt” 

är avsett att ha samma innebörd som i bestämmelsen om besluts överklagbarhet. 

Objektiva grunder och faktiska verkningar av beslutet står i centrum för 

bedömningen. Bestämmelsen innebär att motiveringsskyldigheten i praktiken 

gäller för alla beslut som är överklagbara samt vissa beslut som inte får 

överklagas.  

Motiveringsskyldigheten gäller enligt huvudregeln för alla beslut under 

handläggningen som har faktiska verkningar för den enskilde. Många av de beslut 

som en myndighet fattar under förfarandet kan dock inte antas få sådana 

verkningar som avses i bestämmelsen. Det gäller i fråga om myndighetens beslut 

att inhämta upplysningar från andra myndigheter, beslut med förelägganden om 

kompletteringar i ärendet och kallelser till ett sammanträde och liknande. 

Motivering krävs inte om det är uppenbart obehövligt, vilket innebär att 

myndigheten vid en objektiv bedömning i princip självklart kan utgå från att 

någon motivering inte är behövlig, exempelvis vid avskrivning och återkallelse av 

ansökan. I motiveringen ska ingå uppgifter om vilka föreskrifter som har 

tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens 

ställningstagande och hur de värderats. I kravet på redovisning av 

omständigheterna i ärendet ligger också att myndigheten normalt bör förklara 

hur myndigheten har bedömt eventuella invändningar som den enskilde har gjort 

 
533 Prop. 2016/17:180 s. 191. 
534 Prop. 2016/17:180 s. 321. 
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i ärendet.535 Motiveringsskyldigheten omfattar slutliga beslut i enskilda fall som 

kan domstolsprövas och utgör också en del av rätten till en rättvis rättegång, 

eftersom parten måste få del av de skäl som den nationella domstolen grundar 

avgörandet på.536 Artikel 6 EKMR gäller inte förvaltningsförfarandet, men den 

aktualiseras ändå vid en rättslig prövning av förvaltningsförfarandet i domstol.537 

Motiveringsskyldigheten inträder också när en förvaltningsmyndighet efter 

överklagande handlägger ärenden som sista instans och frågan gäller ett beslut 

som rör någons civila rättigheter eller skyldigheter och därmed omfattar artikel 6 

EKMR.538 Motiveringsskyldigheten i 32 § förvaltningslagen är ett centralt inslag 

för att säkerställa rättssäkerhet för enskilda, eftersom den är avgörande för att 

den enskilde ska förstå ett beslut. Därför tillmäts den enskildes intressen stor 

tyngd. När det gäller beslut som kan överklagas kan motiveringen antingen 

övertyga om att beslutet är riktigt i sak eller ge underlag för överklagande.539 

JO har uttalat att motiveringsskyldigheten syftar till att garantera att ärenden 

prövas omsorgsfullt, klart och enhetligt samt möjliggör att beslut enklare ska 

kunna förstås. Även om ett beslut i ett tillsynsärende inte medför någon 

rättsverkan kan beslutet givetvis ändå få konsekvenser för exempelvis en individ 

som granskats. Bristfälliga motiveringar gör att bedömningen i sak kan 

ifrågasättas. Att tillsynsbeslut är välmotiverade är därför av största betydelse.540  

Vad gäller motiveringskravet i patientsäkerhetslagen har uttalats att tillsynen och 

klagomålshanteringen syftar till att göra hälso- och sjukvården säkrare. Besluten 

ska därför vara utformade på ett sådant sätt att de kan utgöra underlag för ett 

lärande. Det är vidare närmast en anständighetsfråga att den som är föremål för 

synpunkter vet vad dessa grundar sig på och vilka överväganden som 

myndigheten har gjort. Även anmälaren har ett berättigat intresse av att beslutet 

 
535 Prop. 2016/17:180 s. 321 f.  
536 C-70/95, Sodemare SA, Anni Azzurri Holding SpA och Anni Azzurri Rezzato Srl mot Regione 

Lombardia, ECLI:EU:C:1997:301 p. 19 och Hansen v. Norway, no. 15319/09, 2 oktober 2014, p. 72. 
537 Hadjianastassiou v. Greece, no. 12945/87, 16 december 1992 p. 33, Hirvisaari v. Finland, no 

49684/99, 27 september 2001 p. 30 och Sanjchez Cardenas v. Norway, no 12148/03, 4 oktober 2007 

p. 49. 
538 García Ruiz v. Spain [GC], no. 30544/96, 21 januari 1999 p. 26. 
539 Prop. 2016/17:180 s. 187 f. 
540 JO 2015/16 s. 507, JO 2014/15 s. 508, JO 2013/14 s. 543 gällande motivering i bygglovsärende, 

JO 2016/17 s. 42 och JO, beslut den 23 september 2019, dnr. 3661-2018. 
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motiveras, särskilt om beslutet innebär att det saknas grund för kritik. 

Motiveringen kan inverka på allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvården 

och tillsynsmyndigheten. Därför är det viktigt att myndigheten noga vinnlägger 

sig om att förklara varför en händelse som kanske har påverkat en patient negativt 

inte resulterar i kritik mot en viss person.541 Utgående från den utökade 

motiveringsskyldigheten i förvaltningslagen kan det inte uteslutas att vissa beslut 

som fattas av tillsynsmyndigheter kan antas påverka den enskilde anmälarens 

situation på ett inte obetydligt sätt och därmed ska innehålla en klargörande 

motivering, exempelvis i fråga om beslut som berör den enskildes fri- och 

rättigheter.542  

4.3. Det tredje momentet - att rättsligt angripa tillsynsbeslut    

4.3.1. Den enskildes möjlighet att begära ändring av beslut 

Många beslut som fattas av tillsynsmyndigheter är inte möjliga att överklaga. 

Därför blir ändring av beslut ett sätt för enskilda att försöka få 

tillsynsmyndigheten att överväga att initiera tillsyn eller att ompröva sitt 

ställningstagande i övrigt. Enligt 37 § förvaltningslagen får en myndighet ändra 

ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är 

felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon 

annan anledning. Ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild 

part får dock ändras till den enskildes nackdel bara om 1. det framgår av beslutet 

eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa 

förutsättningar får återkallas, 2. tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras 

omedelbart, eller 3. felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller 

vilseledande uppgifter. Bestämmelsen är ny jämfört med tidigare 

förvaltningslagar, men den kodifierar sedan tidigare gällande rättspraxis och 

begreppet omprövning har bytts ut mot ändring av beslut. Det är endast beslut 

som meddelas i första instans som får ändras.543 Bestämmelsen omfattar både 

 
541 Prop. 2009/10:210 s. 222 f.  
542 Jämför JO, beslut den 19 juni 2019, dnr 8358-2018.  
543 Prop. 2016/17:180 s. 328.  
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situationer där myndigheterna har en skyldighet och en möjlighet att ändra sina 

beslut.544 Tanken är inte att rättsläget gällande negativ rättskraft ska förändras 

genom regleringen. Skälet till att en ändring av ett beslut bedöms vara motiverad 

kan exempelvis vara att myndigheten i ett enskilt fall uppmärksammat 

ursprungliga felaktigheter av saklig eller processuell natur eller förekomsten av 

nya omständigheter. Något krav på att nya omständigheter framkommit som i 

det enskilda fallet motiverar ett nytt ställningstagande bör dock inte ställas upp. 

Ett beslut bör alltså som regel kunna ändras så snart det av något skäl finns 

anledning att dra slutsatsen att beslutet är oriktigt.545 Eftersom bestämmelsen är 

tänkt att kodifiera den praxis gällande negativ rättskraft som redan råder, kommer 

den sannolikt inte att betyda någon förändring för tillsynen. På så vis kvarstår 

möjligheten till ändring av beslut som det sätt genom vilket enskilda kan försöka 

få tillsynsmyndigheterna att initiera tillsyn. I så fall krävs att den enskilde kan visa 

att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter 

eller av någon annan anledning. För att den enskilde ska kunna visa detta bör 

tillsynsmyndigheten transparent ha redovisat sina skäl för att inte initiera tillsyn. 

Här kan EU-rätten få betydelse till följd av principen om berättigade 

förväntningar. Principen innebär särskilt i fråga om gynnande beslut som baseras 

på en felaktig rättstillämpning att en intresseavvägning mellan den enskildes 

intresse av förutsebarhet och det allmännas intresse av en korrekt tillämpning av 

rättsreglerna ska göras.546 I rättspraxis har fastslagits att den processuella 

autonomin som annars gäller för EU:s medlemsstater för att implementera rätten 

inskränks om det krävs på grund av hänsyn till EU-rättens effektiva genomslag.547 

Detta innebär att förvaltningslagens bestämmelser om negativ rättskraft hos 

 
544 Prop. 2016/17:180 s. 222.  
545 Prop. 2016/17:180 s. 228 ff.  
546 C-90/95 P, Henri de Compte mot Europaparlamentet, ECLI:EU:C:1997:198 p. 35 och följande. 

Jämför SOU 2010:29 s. 91 ff. och 589. 
547 HFD 2016 ref. 13 angående principen om berättigade förväntningar i fråga om återkrävande av 

EU-stöd, C-568/11 Agroferm A/S mot Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 

ECLI:EU:C:2013:407 p. 49 och följande samt C-383/06-385/06 Vereniging Nationaal Overlegorgaan 

Sociale Werkvoorziening (C-383/06) and Gemeente Rotterdam (C-384/06) v Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid and Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (C-385/06) v Algemene Directie voor 

de Arbeidsvoorziening, ECLI:EU:C:2008:165 p. 53. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-383/06&language=en
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gynnande beslut inte kan tillämpas i alla sammanhang till förmån för EU-rättsliga 

principer.548 Detta bör exempelvis kunna aktualiseras på dataskyddsområdet.  

4.3.2. Den enskildes möjlighet att överklaga beslut och få tillgång till ett effektivt rättsmedel 

I specialförfattningar som styr tillsynen på olika områden anges ofta 

överklagandeförbud. Förbuden innebär att tillsynsmyndighetens beslut både att 

välja att inte initiera tillsyn utgående från den enskildes klagomål eller beslut där 

myndigheten gjort en sakprövning inte är möjliga att överklaga av anmälaren. 

Som exempel kan nämnas 16 kap. 4 § socialtjänstlagen och 10 kap. 13 § 

patientsäkerhetslagen. Detta har att göra med att den enskilde i sådana 

sammanhang anses sakna ett av rättsordningen erkänt intresse genom 

saklegitimation.549 Ett undantag utgörs av den allmänna dataskyddsförordningen 

(GDPR), som ger den enskilde anmälaren rätt att överklaga vissa av 

Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) beslut till allmän förvaltningsdomstol.550 

Frågan är dock om överklagandeförbud i alla sammanhang rättsligt kan 

upprätthållas beroende på om besluten kan anses medföra vissa rättsverkningar 

för den enskilde.  

Enligt 41–42 §§ förvaltningslagen får ett beslut överklagas om det kan antas 

påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt. Ett beslut får överklagas av 

den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot.551 

Bestämmelserna kodifierar Högsta förvaltningsdomstolens praxis. 

Bestämmelserna omfattar endast beslut i enskilda fall och överklagbarheten får 

avgöras i rättspraxis utgående från allmänna förvaltningsrättsliga principer.552 Ett 

uttalande genom vilket en myndighet vill påverka andra myndigheter eller 

enskilda att handla på ett visst sätt kännetecknar ett förvaltningsbeslut. 

 
548 Wenander (2017) s. 477 ff. 
549 Vad beträffar möjligheten för den enskilde att överklaga JO:s beslut, se Axberger (2014) s. 83. 

Det förefaller ha varit möjligt i äldre rätt. 
550 Se avsnitt 8.3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det 

fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 

dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1–88). 
551 RÅ 1997 ref. 65, gällande rätt att överklaga vissa av Jordbruksverkets beslut. 
552 Prop. 2016/17:180 s. 332 f. och RÅ 2007 ref. 7 gällande anmodan till mottagare av socialt 

bistånd att sälja sin bil för att kunna erhålla bistånd som har ansetts utgöra ett överklagbart beslut.  
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Överklagandeinstitutets funktion är att möjliggöra för motparten att undanröja 

de oönskade konsekvenserna. Därför är i princip endast beslut som har eller är 

ägnade att få en påvisbar effekt för den som berörs möjliga att överklaga.553   

Det är därmed beslutets faktiska verkningar vid en objektiv bedömning som är 

avgörande för frågan om överklagbarhet. Att påverka någons situation avser 

beslutets faktiska verkningar, främst den personliga och ekonomiska 

situationen.554 Bestämmelsen avser alla slags beslut, även i jävs- och 

ombudsfrågor och andra beslut som rör förfarandet. Även ett beslut som saknar 

egentliga rättsverkningar omfattas om det har utformats på ett sätt som 

innehållsmässigt kan innebära konsekvenser, exempelvis råd och 

rekommendationer. Rubriceringen av myndighetens uttalande saknar däremot 

betydelse.555 Om en myndighet gör ett ställningstagande som faller inom 

beslutskompetensen men saknar faktiska verkningar som kan visas för den 

berörde uppkommer inte ett överklagbart beslut.556 Detsamma gäller om 

 
553 I HFD 2018 ref. 23 konstaterade domstolen en rätt att överklaga Revisorinspektionens 

tillsynsbeslut beträffande villkorsändring för revisorers och registrerade revisionsbolags 

ansvarsförsäkringar, trots att beslutet inte omfattades av myndighetens kompetens. Avgörandet 

innefattar även en omfattande genomgång av rättspraxis i fråga om besluts överklagbarhet. 
554 RÅ 2003 ref. 87, gällande beslut att överlämna ett ärende från en förvaltningsmyndighet till en 

annan som ansetts utgöra ett slutligt beslut som kan överklagas i vanlig ordning, RÅ 2004 ref. 8, 

angående offentliggjord skrivelse av Livsmedelsverket som trots kategorisering som information 

har ansetts utgöra ett överklagbart beslut, RÅ 2007 ref. 7, RÅ 2010 ref. 9, gällande att beslut om 

ett långtgående rökförbud vid kriminalvårdsanstalt som har ansetts förutsätta lagstöd samt RÅ 

2010 ref. 72, gällande överklagbarhet av brevsvar från Försäkringskassan angående ersättning för 

kostnader för rehabiliteringsutredning. I RÅ 1988 ref. 70 ansågs byte av handledare ha väsentlig 

betydelse för forskarstuderande och i RÅ 1992 ref. 65 ansågs det innebära påtaglig rättsverkan att 

inte medge person inom kriminalvården att ta emot obevakade besök. 
555 RÅ 1996 ref. 43, gällande beslut av kommunal tillsynsmyndighet om kemiska produkter som 

inte utgjorde föreläggande eller förbud, som med hänsyn till beslutens innebörd och faktiska 

verkningar har ansetts kunna överklagas genom förvaltningsbesvär och RÅ 2004 ref. 8, angående 

skrivelse av Livsmedelsverket, HFD 2014 ref. 56, gällande svar från CSN om preskription för 

låntagare som titulerats beslut som inte har ansetts överklagbart, jmf. RÅ 1996 ref. 3, gällande 

tillsynsbeslut av Skolverket om möjlighet för fristående skola att vidta åtgärder för att uppfylla vissa 

krav för godkännande, som inte har ansetts kunna överklagas särskilt. 
556 I HFD 2015 ref. 71 ansågs Riksarkivets beslut att avslå begäran om att gallra allmänna 

handlingar inte omfatta enskildas intressen och ansågs därför inte vara överklagbart och HFD 2017 

ref. 37, beträffande Kriminalvårdens ställningstagande om s.k. riktpunkt för när en intagen tidigast 

bedöms kunna beviljas permission som ansågs utgöra ett ej överklagbart beslut. Jfr. HFD 2012 ref. 

10, gällande beslut om avregistrering från sjukförsäkringsregistret som inte har ansetts vara 

överklagbart.  
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myndigheten inom sitt verksamhetsområde meddelar sin ståndpunkt utan att det 

föreligger beslutanderätt. Om detta inte sker i bindande former saknar det 

faktiska verkningar som krävs för att överklagbarhet ska uppkomma.557 Om en 

myndighet beslutar utanför sin kompetens och ger sitt ställningstagande en sådan 

utformning att det får eller är ägnat att få faktiska verkningar för någon, 

uppkommer ett överklagbart beslut.558  

Ytterligare en fråga är vem som i så fall har rätt att överklaga ett beslut. Vad 

gäller denna fråga finns en riklig praxis som innebär en generös tolkning av kravet 

på att beslutet ska ha gått den enskilde emot.559 Saknas påtagliga verkningar mot 

den som berörs av uttalandet går det som regel inte att överklaga. Det gäller för 

exempelvis principbeslut, icke bindande förhandsbesked och avsiktsförkla-

ringar.560 En anmälare kan normalt sett inte göra anspråk på att få överklaga ett 

beslut som rör anmälan, eftersom kravet på saklegitimation vanligen inte anses 

vara uppfyllt.561 Klagorätt kan ändå föreligga enligt bestämmelser i särskild 

lagstiftning. Klagorätt kan också föreligga för den enskilde i annan egenskap än 

som anmälare, exempelvis som närboende.562 Två mål som prövats av högsta 

instans och som relaterar till överklagbarhet av tillsynsbeslut som gäller enskildas 

 
557 RÅ 2010 ref. 29, gällande överklagbarhet av IMY: beslut att inte vidta åtgärder med anledning 

av ett enskilt klagomål och RÅ 2010 ref. 72, gällande överklagbarhet av brevsvar från 

Försäkringskassan angående ersättning för kostnader för rehabiliteringsutredning. I båda målen 

besvarades frågan nekande.  
558 HFD 2018 ref. 23 och RÅ 2007 ref. 7. Jmf RÅ 2010 ref. 72, som gällde brevsvar från 

Försäkringskassan angående ersättning för kostnader för rehabiliteringsutredning med motsatt 

utgång.  
559 Prop. 2016/17:180 s. 333 och HFD 2015 ref. 73, gällande att ett beslut i enlighet med en 

anmälan om namnändring ansågs ha gått den enskilde emot i förvaltningslagens mening sedan hon 

ångrat sig under processens gång. 
560 von Essen (2013) s. 168. 
561 RÅ 1977 ref. 115, gällande partsställning för person som ofredats av hundar i fråga om 

polismyndighets beslut att avliva hundarna som undanröjts av domstol, RÅ 2010 ref. 29, gällande 

överklagbarhet hos IMY:s beslut att inte vidta åtgärder med anledning av ett enskilt klagomål och 

regeringens beslut den 20 maj 1998 (dnr S98/920/J), gällande anmälares rätt att överklaga beslut 

av generalläkare enligt hälsoskyddslagen (1982:1080) om att bullerstörningar på grund av 

militärflygningar inte bedömdes utgöra en sanitär olägenhet. 
562 Exempelvis tidigare gällande 8 kap. 10 § lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 

område (1998:531, LYHS) och 11 kap. 4 § naturgaslagen (2005:403). Se även RÅ 1966 ref 17, 

gällande byggnadsnämnds rätt att överklaga beslut av länsstyrelsen och RÅ 1961 ref. 51, gällande 

förenings rätt att överklaga länsstyrelsens tillsynsbeslut angående fluoridering av dricksvatten och 

RÅ 1988 ref. 158 gällande patients rätt att överklaga HSAN:s beslut gällande felbehandling. 



 

131 
 

klagomål är av särskilt intresse för denna studie, RÅ 1996 not 190 och RÅ 2010 

ref. 29. I RÅ 1996 not 190 gällde frågan en enskild som inkom med ett klagomål 

till länsstyrelsen gällande tillsyn enligt vattenlagen. Anmälaren begärde att 

länsstyrelsen skulle vidta åtgärder mot bakgrund av diknings- och 

dämningsåtgärder som vidtagits av anmälarens granne och förorsakade 

översvämning på anmälarens mark. Länsstyrelsen kunde vid besök på platsen 

inte konstatera att det förelåg någon översvämning och då grannen dessutom 

vidtagit vissa rättelser avskrevs ärendet. Högsta förvaltningsdomstolen 

konstaterade precis som kammarrätten att beslut inom ramen för ett 

tillsynsärende inte är av den beskaffenheten att det kan bli föremål för 

överprövning hos förvaltningsdomstol.  

Detta ställningstagande upprepades i RÅ 2010 ref. 29, som gällde huruvida 

IMY:s beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av ett klagomål från en 

enskild skulle anses vara ett överklagbart beslut. Klagomålet gällde publiceringen 

av ett bolagsstämmoprotokoll med en påstådd felaktig uppgift på en banks 

webbsida. Anmälaren anförde att den felaktiga uppgiften var kränkande och 

begärde att få uppgiften ändrad eller borttagen. Myndigheten svarade att 

kränkningen inte var av sådan art att den stod i strid med personuppgiftslagen 

och att det därför inte fanns skäl att vidta åtgärder med anledning av klagomålet. 

Den enskilde överklagade beslutet med stöd av 51 § personuppgiftslagen 

(1998:204). Tillsynsmyndigheten hävdade i målet att det aktuella beslutet saknade 

de egenskaper som enligt praxis krävs för att överklagbarhet ska föreligga. Högsta 

förvaltningsdomstolen anförde att även om en författning anger att ett beslut kan 

överklagas kan utgångspunkten inte vara att alla sådana beslut är överklagbara. 

Överklagbarheten är begränsad till följd av allmänna principer som har utvecklats 

genom praxis. Myndighetens faktiska handlande eller underlåtenhet kan inte 

överklagas. Beslut får inte heller ha haft en alltför obetydlig verkan för parter eller 

andra om de ska vara möjliga att överklaga.563 Högsta förvaltningsdomstolen 

uttalade att det överklagade beslutet var fattat av tillsynsmyndigheten och att ett 

sådant avskrivningsbeslut enligt tidigare praxis inte ansetts vara överklagbart. 

Högsta förvaltningsdomstolens uttalande har också kritiserats. Skälet är att det de 

 
563 Se även prop. 1997/98:101 s. 50 f. gällande införande av allmän prövningsskyldighet i 1986 års 

förvaltningslag genom SFS 1998:386. 
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facto var sekundärrättslig lagstiftning som stadgade att ”sådana beslut av 

tillsynsmyndigheten som går en part emot kan överklagas till domstol”.564 Högsta 

förvaltningsdomstolen borde utifrån detta stadgande ha begärt ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen, vilket också hade yrkats i målet.565 Det 

har diskuterats om förvaltningslagen är tillämplig i JO:s verksamhet och om 

beslut av JO är överklagbara.566 Konstitutionsutskottet har uppmärksammat 

oklarheten och föreslagit att den utredning av JO-ämbetet som tillsattes år 2020 

ska utreda frågan och föreslå eventuella författningsändringar.567  

EU-rättsliga krav samt krav enligt EKMR måste beaktas i bedömningen av 

om rätt att överklaga föreligger. Av artikel 6.1 EKMR följer att var och en ska 

vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid inför en 

oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag vid prövningen av hans 

eller hennes civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot henne 

eller honom för brott. Artikel 13 EKMR stadgar att var och en vars i 

konventionen angivna fri- och rättigheter har kränkts ska ha tillgång till ett 

effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet. Artikel 13 omfattar personer 

som på rimliga grunder påstår sig ha blivit utsatta för ett konventionsbrott. Dessa 

personer har rätt att få frågan prövad och i förekommande fall rätt att erhålla 

rättelse eller gottgörelse.568 Det krävs dock inte tillgång till domstolsprövning – 

också administrativa rättsmedel kan accepteras. En förutsättning för att ett 

administrativt rättsmedel ska betraktas som tillräckligt effektivt är att den 

nationella regleringen medger en reell prövning av konventionsfrågan i 

klagomålet, att den enskilde praktiskt kan nyttja rättsmedlet och att gottgörelse 

kan lämnas vid en överträdelse av bestämmelsen. Organets befogenheter är också 

av betydelse i bedömningen och prövningen som görs måste i princip vara lika 

 
564 Artikel 28 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 

skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 

av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31–50). 
565 Leffler (2010–11) s. 567. 
566 Eklundh (1996) s. och Kammarrättens i Stockholm avgörande den 19 december 2018 i mål nr 

6956-18. HFD meddelade ej prövningstillstånd, beslut den 1 oktober 2019, mål nr 451-19. 
567 Bet. 2019/20:KU4 s. 30, se även riksdagsstyrelsens direktiv den 10 februari 2020, dnr 1191-

2019/20. 
568 Klass and Others v. Germany, no. 5029/71, 6 september 1978 p. 64 och Silver and Others v. United 

Kingdom, no. 5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 7107/75, 7113/75, 25 mars 1983 p. 113. 
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långtgående som av Europadomstolen i fråga om huruvida EKMR har överträtts. 

Det saknar betydelse om den enskilde kan förvänta sig framgång genom 

förfarandet.569 

I några avgöranden har Europadomstolen bedömt om tillgång till tillsyn kan 

utgöra ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13. Det har i praxis uttalats att artikel 

13 garanterar tillgängligheten till en gottgörelse gällande konventionsrättigheter 

såsom de är säkrade i den nationella rättsordningen. Den kompetenta nationella 

myndigheten måste dels kunna hantera klagomålet enligt konventionen, dels 

tillhandahålla gottgörelse. Rättsmedlet måste vara effektivt både de jure och de 

facto. De befogenheter och de processuella garantier som myndigheten förfogar 

över har betydelse för att bedöma om det är frågan om ett effektivt rättsmedel.570 

Avgörandet Leander v. Sweden behandlade utlämnande av handlingar och huruvida 

tillgång till JO och JK innebar tillgång till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13 

EKMR. Europadomstolen uttalade att både JO och JK kan ta emot enskildas 

klagomål och har en generell skyldighet att utreda sådana, i det här fallet gällande 

personalkontrollsystem. Europadomstolen lyfte fram den huvudsakliga 

svagheten som att tillsynsorganen inte kan fatta bindande beslut, även om 

besluten åtnjuter hög respekt. Domstolen uttalade:  

“…that the authority referred to in Article 13 (art. 13) need not necessarily be a 

judicial authority in the strict sense, but that the powers and procedural guarantees 

an authority possesses are relevant in determining whether the remedy is 

effective… It should also be borne in mind that for the purposes of the present 

proceedings, an effective remedy under Article 13 must mean a remedy that is as 

effective as can be…”.571  

Tillgång till JO och JK kunde enligt Europadomstolen ses som delar av ett 

effektivt rättsmedel enligt artikel 13.572 Det kan dock noteras att målet gällde 

nationell säkerhet och att kontexten därför kan tänkas innebära en vidare 

bedömningsmarginal (margin of appreciation). I avgörandet Segerstedt-Wiberg and 

others v. Sweden fann domstolen däremot inte att kontrollen som bland annat 

 
569 Danelius (2015) s. 428 ff. och där angiven rättspraxis.  
570 Segerstedt-Wiberg and others v. Sweden, no. 62332/00, 6 juni 2006 p. 117. Se Brouwer (2008) s. 167 

ff. och De Hert & Gutwirth (2009) s. 26 ff. 
571 Leander v. Sweden, no. 9248/81, 26 mars 1987 p. 83. 
572 Leander v. Sweden, no. 9248/81, 26 mars 1987 p. 81–84.  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["62332/00"]}
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utövades av JO och JK utgjorde ett effektivt rättsmedel på det sätt som krävdes 

i målet:  

“Turning to the present case, the Court observes that the Parliamentary 

Ombudsperson and the Chancellor of Justice have competence to receive 

individual complaints and have a duty to investigate them in order to ensure that 

the relevant laws have been properly applied. By tradition, their opinions 

command great respect in Swedish society and are usually followed. However, in 

the above-cited Leander judgment (§ 82), the Court found that the main weakness 

in the control afforded by these officials is that, apart from their competence to 

institute criminal proceedings and disciplinary proceedings, they lack the power to 

render a legally binding decision. In addition, they exercise general supervision and 

do not have specific responsibility for inquiries into secret surveillance or into the 

entry and storage of information on the Security Police register. As it transpires 

from the aforementioned judgment, the Court found neither remedy, when 

considered on its own, to be effective within the meaning of Article 13 of the 

Convention (ibid., § 84)”.573  

Europadomstolen har konstaterat att skyldigheten att uttömma nationella 

rättsmedel endast omfattar sådana som är tillräckligt säkra, vilket inkluderar att 

rättsmedlen ska vara tillgängliga och effektiva.574 Som regel finns det inte någon 

skyldighet att vända sig till tillsynsorgan som ett led i att uttömma nationella 

rättsmedel.575 Mot bakgrund av dessa avgöranden verkar det tveksamt om tillgång 

till tillsyn som sådan kan anses utgöra ett effektivt rättsmedel enligt EKMR. Detta 

innebär att de överklagandeförbud som vanligen återfinns i specialregleringen på 

olika tillsynsområden torde stå fast i förhållande till den enskilde.  

Artikel 47 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna fastslår rätten 

till ett effektivt rättsmedel inför domstol för var och en vars unionsrättsligt 

garanterade fri- och rättigheter har kränkts och rätt att få sin sak prövad i en 

rättvis rättegång. Stadgan är enligt artikel 51.1 bindande för medlemsstaterna när 

de tillämpar EU-rätten.576 Enligt rättspraxis har artikel 47 konstaterats ha direkt 

 
573 Segerstedt-Wiberg and Others v. Sweden, no. 62332/00, 6 juni 2006 p. 118. 
574 Aksoy v. Turkey, no. 21987/93, 18 december 1996 p. 51–52 och Akdivar and Others v. Turkey, no. 

21893/93, 16 september 1996 p. 65–67.  
575 Egmez v. Cyprus, no. 30873/96, 21 december 2000 p. 64–66 som gällde frihetsberövande. 
576 I praxis har uttalats att de grundläggande rättigheter som följer av unionens rättsordning är 

tillämpliga i fall som regleras av unionsrätten och när nationell lagstiftning omfattas av 

unionsrättens tillämpningsområde. Om unionsrätten är tillämplig är de grundläggande rättigheterna 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["21893/93"]}
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effekt.577 Att överklagandeförbud i strid med högre stående rättskällor inte kan 

upprätthållas följer av rättsstatliga principer. I nationell praxis finns många 

exempel på att överklagandeförbud som rör civila rättigheter eller skyldigheter i 

strid med EKMR eller den EU-rättsliga regleringen har åsidosatts.578 Högsta 

förvaltningsdomstolen har uttalat att vid en tvist om rättighetens eller 

skyldighetens karaktär bör den anses vara civil om det inte finns klart stöd för en 

annan bedömning, det vill säga det föreligger en presumtion för att en rättighet 

eller skyldighet har civil karaktär.579 Dessutom måste tvisten avse en rättighet eller 

skyldighet som följer av nationell rätt. I denna bedömning får förutom 

förskrifternas innehåll också betydelse om tillämpningen av föreskrifterna för 

den som uppfyller vissa villkor i praktiken har rätt till ett visst stöd eller en 

förmån. Om frågan rör en förmån som beviljas efter rent skönsmässiga 

överväganden är det inte frågan om en rättighet.580 

Artikel 47 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna syftar på 

effektivt rättsmedel inför domstol och synes inte omfatta den typ av 

administrativa rättsmedel som artikel 13 i EKMR kan omfatta. En referens görs 

dock till tillsyn i en annan bestämmelse, nämligen den europeiske 

ombudsmannen, som omnämns i artikel 43 i EU:s stadga. Av denna bestämmelse 

framgår att varje unionsmedborgare har rätt att vända sig till ombudsmannen vid 

missförhållanden i EU:s institutioners, organs eller byråers verksamhet, med 

undantag av EU-domstolen. Enligt artikel 228 FEUF har ombudsmannen 

befogenhet att ta emot sådana klagomål och ska undersöka och rapportera om 

 
som framgår av stadgan tillämpliga, C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, 

ECLI:EU:C:2013:105 p. 19–21. 
577 C-414/16, Vera Egenberger mot Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V., 

ECLI:EU:C:2018:257 p. 76–78. 
578 RÅ 2001 ref. 56, gällande rätt för markägare att överklaga jaktvårdsområdesförenings beslut 

med stöd av artikel 6 EKMR, RÅ 1997 ref. 65, gällande rätt att överklaga vissa av Jordbruksverkets 

beslut, HFD 2011 ref. 22, gällande beslut om statsbidrag till trossamfund som har ansetts kunna 

bli föremål för rättsprövning, HFD 2016 ref. 49, gällande beslut om statsbidrag till etnisk 

organisation som har ansetts röra en civil rättighet och därför ansetts vara överklagbart, HFD 2015 

ref. 79, gällande överklagandeförbud i jaktförordningen som inte har ansetts kunna upprätthållas 

mot bakgrund av unionsrätten, HFD 2018 ref. 46 gällande skogsägares rätt att överklaga beslut om 

skyddsjakt för älg samt HFD 2019 ref. 43 om rätt för idrottsförening att överklaga ett beslut om 

bidrag från Riksidrottsförbundet med stöd av EKMR. 
579 HFD 2019 ref. 10, som gällde beslut att ej bevilja ersättning för resekostnad i samband med 

sjukhusvård.   
580 HFD 2016 ref. 49 och HFD 2019 ref. 43. 
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dem. I EU:s stadga utgör artikel 43 en medborgarrättighet. Ytterligare en referens 

till tillsyn görs i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna inom ramen för 

rätten till dataskydd, som stadgas i artikel 8.3. Där framgår att en oberoende 

myndighet ska kontrollera att rätten till dataskydd efterlevs. I GDPR finns i 

artiklarna 51–59 bestämmelser om oberoende tillsynsmyndigheter som utgör ett 

eget kapitel. Rätten att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten återfinns dock i 

artikel 77, som inryms i kapitel VIII som behandlar rättsmedel, ansvar och 

sanktioner. I artikel 77 anges att utan att det påverkar något annat administrativt 

prövningsförfarande eller rättsmedel, ska varje registrerad som anser att 

behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot 

denna förordning ha rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, 

särskilt i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats 

eller där det påstådda intrånget begicks. Dessa två exempel visar att tillgång till 

tillsyn för den enskilde i dessa fall kan betraktas som grundläggande rättigheter 

för den enskilde. Formuleringen i särskilt artikel 77 i GDPR tyder på att just 

rätten att inge klagomål kan förstås som ett administrativt prövningsförfarande 

eller rättsmedel vid sidan av andra sådana. EU-domstolen har också slagit fast 

vissa kvalitativa krav på lagstiftning för att bedöma om rätten till dataskydd har 

åsidosatts, vilket också inkluderar tillgång till oberoende tillsynsmyndigheter för 

enskilda som vill begära skydd för sina uppgifter och möjligheter till en 

fullständigt oberoende utredning av tillsynsmyndigheten.581 EU-rätten har i 

ovanstående fall medfört en annorlunda förståelse för betydelsen av den 

enskildes rätt att få inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att den allmänna förvaltningsrätten 

inte synes tillförsäkra den enskilde i tillsynen någon stark rättslig ställning. Den 

enskilde anses som regel inte ha saklegitimation och anses därmed inte formellt 

eller materiellt kunna anhängiggöra ett tillsynsärende. Initierande av ett 

tillsynsärende sker i stället ex officio av tillsynsmyndigheten. Eftersom den enskilde 

anmälaren som regel inte erkänns som part blir de förvaltningsrättsliga 

 
581 C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd v Minister for Communications, Marine and Natural 

Resources and Others and Kärntner Landesregierung and Others, ECLI:EU:C:2014:238 p. 54–55 och 65–

66 C-203/15, C-698/15, Tele2 Sverige AB och Secretary of State for the Home Department mot Post- och 

telestyrelsen m.fl., ECLI:EU:C:2016:970 p. 123 och 125 och C-362/14, Maximillian Schrems mot Data 

Protection Commissioner, EU:C:2015:650 p. 57. 
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förfarandereglerna i princip verkningslösa och det är i princip inte möjligt att 

överklaga tillsynsmyndighetens beslut. Den enskilde kan endast begära ändring 

av beslutet enligt förvaltningslagens bestämmelser. Upplysningar och råd samt i 

många fall en motivering av tillsynsmyndighetens beslut kan den enskilde dock 

förvänta sig enligt den allmänna förvaltningsrätten. För tillsynsmyndigheternas 

del innebär den allmänna förvaltningsrätten att det uppställs krav på hur 

myndigheterna exempelvis gör urval, bedömningar och fattar beslut. Bland annat 

måste offentligrättsliga principer såsom official-, objektivitets- och 

saklighetsprincipen samt likhetsprincipen iakttas. De förvaltningsrättsliga 

förfarandereglerna kan också aktualiseras för tillsynsmyndigheterna när de 

handlägger ärenden. Det ovan sagda innebär att det är specialreglering på 

respektive tillsynsområde som i huvudsak fastslår den enskildes rättsliga ställning 

i tillsynen och i sin tur avgör den enskildes rättssäkerhet i tillsynen. I de följande 

kapitlen kommer den enskildes rättsliga ställning på fem tillsynsområden att 

undersökas samt hur denna ställning har förändrats över tid.   
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5. Tillsyn av socialtjänsten  
 

Tillgången till socialtjänstens verksamhet är en viktig aspekt av ett 

välfärdssamhälle. Verksamheten utgör också en del av den enskildes sociala 

rättigheter. De sociala rättigheterna utvecklades i Sverige bland annat genom 

fattigvård, som infördes under 1700-talet. Den enskilde hade vid denna tid en 

svag rättslig ställning och hjälpen som erhölls var inte att betrakta som en 

rättighet utan baserad på välvilja.582 I dag regleras sociala rättigheter folkrättsligt, 

EU-rättsligt och genom nationell lagstiftning. I socialrätten fastslås villkor för 

vem som har rätt att åtnjuta sociala rättigheter och på vilka villkor.583 Sociala 

rättigheter utmärks av att staten aktivt måste handla för att tillförsäkra den 

enskilde åtnjutande av rättigheterna och att det rör sig om ändliga resurser som 

ska fördelas. Rättigheterna har beskrivits som målsättningsbaserade 

rättighetsanspråk.584  

En betydande del av de sociala rättigheterna ska förverkligas genom 

kommuners och regioners försorg.585 Relationen mellan stat och kommun har 

därför haft stor betydelse för att utforma vård och omsorg sedan välfärdsstaten 

växte fram under efterkrigstiden och den kommunala sektorn expanderade. När 

sociala rättigheter ska förverkligas av kommunerna innebär det att det 

kommunala självbestämmandet måste balanseras mot nationell likvärdighet för 

medborgarna.586 Av denna anledning har det under lång tid förts en diskussion 

om huruvida staten borde överta ansvaret för de sociala insatserna för att göra 

dem mer jämlika för medborgarna.587 I avsaknad av ett sådant övertagande kan 

statlig tillsyn utgöra ett verktyg för att värna likvärdighet och regeluppfyllnad. 

Tillsynen av socialtjänsten utspelar sig alltså på det välfärdsstatliga området. 

Välfärd har beskrivits som något som under 1900-talet blev ett grundläggande 

uppdrag för staten och samhället vid sidan av statens uppdrag att upprätthålla 

 
582 Vahlne Westerhäll (2005) s. 370 f. 
583 Vahlne Westerhäll (2005) s. 385 och 369.  
584 Garland (2015) s. 624. 
585 De tidigare landstingen upphörde genom SFS 2019:973, prop. 2018/19:162 s. 446 ff. 
586 Bergmark & Minas (2007) s. 225 ff. 
587 SOU 1942:56 s. 40 f. 
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nationell suveränitet samt en fungerande rättsordning.588 Välfärdsstaten 

innefattar socialpolitiska idéer om statens ansvar att skapa en reglering för att 

understödja och beskydda medborgarna. Bakgrunden till idéerna utgörs främst 

av ett ökat krav på jämlikhet i demokratier, ett ökat behov av socioekonomisk 

säkerhet till följd av högre grad av arbetsdelning, marknadens expandering och 

förlusten av säkerhetsfunktioner som familjen.589 Välfärdsstaten har beskrivits 

som en stat som modifierar marknadskrafterna i syfte att garantera individer och 

familjer en minimiinkomst, minska den ekonomiska otryggheten i försörjningen 

och garantera att alla medborgare erbjuds bästa tillgängliga standard av vissa 

sociala tjänster.590 Idén om välfärdsstaten har sin grund i tanken om kollektivets 

ansvar och bästa.  Samhällets resurser bör komma alla till del så att de ska kunna 

färdas väl genom livet oavsett materiella, kulturella och personliga 

förutsättningar. Idén om välfärdsstaten brukar tidsmässigt placeras omkring förra 

sekelskiftet när den första socialförsäkringen skapades.591  

Välfärdspolitiken förändrades efter andra världskriget från att ha varit 

fokuserad på individen och dennes behov till att vara allmän och 

omfördelande.592 Välfärdsstaten ska förverkliga medborgarnas sociala rättigheter 

och ekonomiska trygghet genom ett ekonomiskt grundskydd för människor utan 

inkomst, vilket förutsätter omfördelning av resurser. Det kan exempelvis ske 

genom försäkran mot risker vid inkomstbortfall på grund av arbetslöshet, 

sjukdom eller ålder. Välfärdsstaten förverkligas också genom att erbjuda 

medborgarna grundläggande välfärdstjänster som exempelvis utbildning, social 

omsorg och hälso- och sjukvård på ett likvärdigt sätt för alla.593 De 

välfärdsstatliga värdena har beskrivits som att minska lidande, åstadkomma social 

stabilitet, jämställdhet och jämlikhet, oberoende hos den enskilde individen, 

rättvisa och tillit.594  

 
588 Qvarsell (2017) s. 54 f. 
589 Edling (2018) s. 117 och 133, Hugemark (1994) s. 20 och Evertsson (2002) s. 27. 
590 Sandmo (1991) s. 215. 
591 Qvarsell (2017) s. 52, Lind (2011) s. 187 och Hugemark (1994) s. 23. 
592 Hugemark (1994) s. 28 f., 31 och 35 samt Swärd (2019) s. 37. 
593 Bergmark och Minas (2007) s. 225 f., Blomqvist & Rothstein (2008) s. 35 och Blomqvist (2003) 

s. 7. 
594 Qvarsell (2017) s. 66. 
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En skillnad finns mellan normrationalitet som präglar det rättsstatliga idealet och 

målrationalitet, som präglar det välfärdsstatliga.595 I välfärdsstaten är formella 

rättssäkerhetskrav fortsättningsvis viktiga, men får också ge plats åt materiella 

sådana, som möjliggör att lagstiftningens mål, värden och principer kan 

förverkligas. Lagstiftningen ska kombinera förutsebarhet med individuell 

behovsbedömning och måste därför vara flexibel. Materiell rättssäkerhet kan 

ändå inte existera utan formell sådan. Därför krävs i fråga om sociala rättigheter 

och rättssäkerhet en balans mellan detaljreglering och skönsmässigt utrymme för 

att de välfärdsstatliga målen, värdena och principerna ska kunna upprätthållas.596  

Rätten i rättsstaten kännetecknas av rättigheter som förmedlas direkt från 

politiska beslutsfattare till individen, som genom egen aktivitet kan underställa 

missförhållanden prövning. Eftersom alla individer inte förmår hävda sin rätt, 

ska välfärdsstaten förmedla rättigheter och skyldigheter i större utsträckning. 

Individernas rättigheter förmedlas indirekt via myndigheter. Detta innebär att 

rättens innehåll och tillämpning förändras. Dels skapas avvägningsnormer där 

beslutsprocessen har korporativa drag, dels mål-medelnormer, där 

beslutsprocessen är dominerad av professionella bedömningar.597 Rättsstatens 

krav på förutsebarhet och formbundenhet kan vara svåra att kombinera med 

effektiv måluppfyllelse, som är en förutsättning i välfärdsstaten.598 

Rättsstatsprincipen behöver dock inte stå i motsatsförhållande till välfärdsstaten 

och gäller förstås också när välfärdsstatliga uppgifter utförs.599  

Undersökningen i detta avsnitt inleds vid mitten av 1950-talet när socialhjälp 

infördes i Sverige och har delats in i tre tidsmässiga skeden.600 Indelningen 

baseras på att tillsynen vid dessa skeden har genomgått förändringar i sin 

konstruktion vad beträffar den enskildes ställning i något avseende. Som kommer 

att visas i kapitlet ansågs tillsynen under det första skedet, som fokuserar på 

socialhjälpen, vara en viktig garant för att värna den enskildes sociala rättigheter 

på det kommunala området. Det första skedet var en period när den enskildes 

 
595 Vahlne Westerhäll (2002) s. 36 ff. och 51 ff. och Peczenik (1995) s. 53 f. 
596 Bäckman (2018) s. 323 f. och Bäckman (2013) s. 71 ff. 
597 Hydén (2002) s. 111 f. och 116 f. och Vahlne Westerhäll s. 46 f. samt s. 51 ff. 
598 Petersson (2005) s. 108 ff. 
599 Tuori (2003) s. 561 och Kindström Dahlin (2018) s. 295. 
600 I det första skedet görs dock vissa referenser till äldre lagstiftning, eftersom det är av betydelse 

för förståelse av de studerade rättsreglerna.  
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sociala rättigheter var svaga. Även om den enskilde inte var ett synligt subjekt i 

socialhjälpen eller i den statliga tillsynen av den, månade lagstiftningen om att 

den utsatte enskilde skulle kunna komma i kontakt med en statlig 

tillsynsfunktion. Tillsynen bedrevs av flera aktörer. I det andra skedet, som inleds 

år 1980, stärktes den enskildes sociala rättigheter. Den enskilde blev ett subjekt i 

lagstiftningen, men dennes ställning i tillsynen förstärktes inte nämnvärt. 

Samtidigt förändrades styrningen av välfärdsstaten och blev mer 

marknadsmässig, vilket fick betydelse både för socialtjänstens verksamhet och 

för tillsynen av den. Den statliga tillsynen kom att decentraliseras och idén om 

egentillsyn hos de aktörer som utövar verksamhet vann terräng. Denna 

utveckling fick betydelse för den enskilde i tillsynen och för den statliga tillsynen 

som sådan. Det tredje skedet inleds år 2010 genom den reform av 

socialtjänsttillsynen som genomfördes när tillsynen också centraliserades. 

Tillsynen definierades i lagstiftningen, blev mer detaljstyrd, förtydligad till sitt 

innehåll och fick en riskbaserad inriktning. I reformen berördes att tillsynen 

måste vara trovärdig och rättssäker på grund av den enskildes utsatthet. Den 

enskildes utsatthet har dock inte inneburit att dennes ställning formellt har stärkts 

i tillsynen. 

5.1. Det första skedet – åren 1956–1979 

Innan lagen (1956:2) om socialhjälp antogs var den enskilde hänvisad till 

fattigvård enligt 1918 års fattigvårdslag. Fattigvården hade utvecklats från 

allmosor till samhällelig hjälp, som medborgarna under vissa förutsättningar i det 

enskilda fallet kunde räkna med att erhålla.601 1956 års socialhjälpslag var en del 

av lagstiftningen som omfattade socialvården.602 Socialvården har beskrivits som 

en generell och behovsprövad hjälpform för att medborgaren i varje nödläge 

skulle kunna få erforderlig hjälp. Socialhjälpen skulle komplettera andra typer av 

förmåner såsom försäkringar. Idén byggde på att socialvården skulle utgöra en 

 
601 SOU 1950:11 s. 26. Ett statligt övertagande av fattigvården hade antagligen gjort att fattigvården 

hade kommit att betraktas mer som en rättighet för den enskilde, vilket lagstiftaren ville undvika, 

Pettersson (2011) s. 36.  
602 Separat lagstiftning gällde dock fortsättningsvis för barnavård enligt barnavårdslagen (1924:361) 

som ersattes av barnavårdslagen (1960:97) samt för nykterhetsvård enligt lagen (1931:233) om 

behandling av alkoholister (alkoholistlag), som ersattes av lagen (1954:579) om nykterhetsvård. 
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faktisk rättighet för den enskilde och inte framstå som avskräckande.603 

Socialvården inriktade sig allt mer på förebyggande åtgärder.604 Socialhjälpslagen 

reglerade förutom obligatorisk socialhjälp också andra för kommunen frivilliga 

sociala insatser.605 Lagen antogs bland annat för att samordna den sociala 

hjälpverksamheten.606 Tillsammans med kommunerna ansvarade staten för att 

vården gavs ett riktigt medicinskt och socialt innehåll.607 

Även innan 1956 års socialhjälpslag fanns en statlig tillsyn riktad mot 

kommunerna. Den högsta statliga tillsynen utövades först av Konungens 

befattningshavare. Denne kunde ingripa mot kommunerna efter besvär eller 

anmälan eller annars då missförhållanden kommit fram.608 Det fanns även en 

statlig fattigvårdsinspektion. Fattigvårdsinspektionen skulle utöva kontroll över 

hur fattigvården sköttes, samt bedriva rådgivande och informerande 

verksamhet.609 Till inspektionen var fattigvårdskonsulenter knutna. Deras  

uppgifter var att lämna upplysningar och råd, resa i distriktet och hålla sig 

informerade om fattigvårdsförvaltningens tillstånd. Fattigvårdskonsulenterna 

skulle särskilt tillse att sjuka understödstagare kunde erhålla underhåll och vård. 

Om någon anställd hade åsidosatt sina skyldigheter eller om det fanns anledning 

att anta att fel, försummelse eller missbruk förelåg, var det konsulentens ansvar 

att undersöka detta och om det fanns skäl försöka åstadkomma rättelse eller i 

annat fall anmäla saken till länsstyrelsen.610  

Länsstyrelsen hade under fattigvårdslagens tid stora maktbefogenheter 

inom ramen för tillsynen, som bedrevs i form av kontroller, rådgivning och 

upplysning.611 Mestadels ägnade sig länsstyrelsen åt att rätta fel i enskilda ärenden 

 
603 SOU 1950:11 s. 11. 
604 SOU 1942:56 s. 31. Enligt Grell (2016) s. 13 f. var de enskildas röster i diskussionen om 

socialvård inte närvarande förrän 1960–70-tal. 
605 12–13 §§ lagen (1956:2) om socialhjälp. 
606 Prop. 1955:177 s. 259 ff. 
607 Prop. 1967:68 s. 77 och prop. 1967:1, bil. 7 s. 48. 
608 SOU 1942:56 s. 167 f. 
609 Denna idé byggde på den statliga fattigvårdsinspektion som införts i Finland år 1888 och 

konsulentverksamheten som i Sverige bedrivits genom Svenska fattigvårdsförbundet sedan år 

1906. Dess funktion var huvudsakligen rådgivande enligt fattigvårdslagen, SOU 1963:30 s. 9 f. 
610 Kungl. Maj:ts instruktion (1919:410) för statens fattigvårdskonsulenter.  
611 SOU 1942:56 s. 171. 
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genom anmälningar eller besvär samt genom inspektionsbaserad verksamhet. 

Eftersom konsulenterna hade stora bevakningsområden, ägnade de sig i mindre 

omfattning åt inspektionsverksamhet.612  

Länsstyrelsen kunde i vissa fall förordna om rättelse.613 Rättelseinstitutet, 

som inte längre förekommer inom tillsyn, utgick från principen actio popularis. 

Möjligheten att anmäla missförhållanden eller underlåtenhet som inte var 

grundade i beslut och därmed inte kunde underställas länsstyrelsens prövning 

ansågs komplettera besvärsrätten. Anmälningarna kunde röra sig om 

missförhållanden i fattigvårdens handhavande, vid anstalterna och i fråga om 

mathållningen. På så sätt kunde rättelseinstitutet omfatta fattigvårdens faktiska 

handlande och gynna individer som inte själva kunde bevaka sin rätt.614 Anmälan 

kunde göras muntligen till fattigvårdskonsulenter samt -inspektörer och var tänkt 

att kunna utredas omgående vid inspektioner.615 

Organiseringen av tillsyn av fattigvården överfördes i stort sett till 

socialhjälpslagen. Tillsynen av verksamhet enligt socialhjälpslagen var tydligt 

regionaliserad och uppdelad på två instanser, Socialstyrelsen och 

länsstyrelserna.616 Samordning av tillsynen skedde bland annat genom 

socialvårdskonsulenter, som till en början var underställda Socialstyrelsen. 

Socialvårdskonsulenterna skulle biträda länsstyrelserna och kommunerna.617 I 

betänkandet till socialhjälpslagen uttalades att den regionala statliga närvaron i 

socialvården genom länsstyrelserna var viktig, både i fråga om 

besvärshandläggning och i fråga om tillsyn över socialvårdsorganen. Det ansågs 

inte eftersträvansvärt att centralisera tillsynen.618 Statens närvaro i fråga om tillsyn 

 
612 SOU 1942:56 s. 174. 
613 78 § 2 st. lagen (1918:422) om fattigvården införde rättelseinstitutet i denna form. Det var också 

möjligt att begära rättelse hos fattigvårdsinspektörer och fattigvårdskonsulenter. Bestämmelsen 

fördes över till 52 § tredje stycket lagen (1956:2) om socialhjälp.  
614 SOU 1918:7 del II s. 425 och SOU 1942:56 s. 167. 
615 Prop. 1918:135 s. 497. 
616 52–53 §§ lagen (1956:2) om socialhjälp. Socialstyrelsen stavades fram till år 1968 med gemener, 

men stavas i studiens löptext med versal.  
617 52 § lagen (1956:2) om socialhjälp. Socialvårdskonsulenternas verksamhet reglerades först av 

Kungl. Maj:ts instruktion (1925:134) för statens fattigvårds- och barnavårdskonsulenter och 

därefter av Kungl. Maj:ts instruktion (1960:718) för socialvårdskonsulenter. Begreppet 

socialvårdskonsulent började användas år 1953, SOU 1963:30 s. 13. 
618 SOU 1942:56 s. 174. 
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av verksamhet enligt socialhjälpslagen kan ses i ljuset av den förstärkta statliga 

styrningen under 1950- och 1960-talet i syfte att minska ojämlikhet.619 Det 

rådande synsättet var även då att statens makt måste regleras i lag och kunna 

kontrolleras av medborgarna.620 

Socialstyrelsens uppdrag var att genom råd och upplysningar bland annat 

verka för att socialhjälpsverksamheten ordnades och utvecklades på ett 

ändamålsenligt sätt.621 Tanken var att Socialstyrelsens tillsyn främst skulle bestå 

av att utfärda anvisningar för socialvårdens verksamhet. Myndigheten saknade 

befogenhet att besluta i individuella fall och avsågs inte på egen hand få ingripa 

mot de kommunala socialvårdsmyndigheterna.622 Socialstyrelsen fick sin 

nuvarande form år 1968 när en ny central förvaltningsmyndighet inrättades. 

Myndigheten skulle i huvudsak överta de arbetsuppgifter som ankommit på 

dåvarande socialstyrelsen, medicinalstyrelsen och medicinalstyrelsens 

sjukvårdsberedskapsnämnd..623 Socialstyrelsen fick vid denna tidpunkt alltså 

tillsyn över både socialvård och hälso- och sjukvård. Reformen genomfördes 

med beaktande av att beröringspunkterna mellan socialvården och hälso- och 

sjukvården ansågs kunna förbättra hjälpinsatserna. Det lyftes också fram att det 

fanns en risk för att den sociala problematiken inte skulle få lika stor 

uppmärksamhet som hälso- och sjukvården hos den nya Socialstyrelsen. 

Samtidigt fanns en medvetenhet om att patientens sociala situation kunde 

påverka diagnos och behandlingsresultat inom hälso- och sjukvården på ett 

gynnsamt sätt. Reformen ansågs därför underlätta för sjuka och utsatta 

människor.624 Under perioden 1968–2013 var Socialstyrelsen fortsättningsvis 

statlig tillsynsmyndighet för det som inledningsvis kallades socialvård och senare 

 
619 Vahlne Westerhäll (2002) s. 70 f. 
620 Hollander (2005) s. 213. 
621 53 § lagen (1956:2) om socialhjälp. 
622 SOU 1942:56 s. 187 f. 
623 2 § Kungl. Maj:ts instruktion (1967:606) för socialstyrelsen och prop. 1967:68 s. 1. Förslaget 

utarbetades av de år 1962 tillkallade utredningarna som rörde dåvarande Socialstyrelsens 

organisation (socialstyrelseutredningen) och organisationen och uppgifterna för dåvarande 

medicinalstyrelsen och till styrelsen knutna organ (MCA-utredningen). De avgav betänkandet SOU 

1965:49 om en gemensam central administration för socialvården och hälso- och sjukvården. 
624 Prop. 1967:68 s. 79 f. 
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blev socialtjänst genom socialtjänstlagen (1980:620) samt socialtjänstlagen 

(2001:453). 

Länsstyrelserna bedrev tillsyn av socialvården på regional nivå. De följde 

med biträde av socialvårdskonsulenterna noga tillämpningen av socialhjälpslagen 

och tillsåg att verksamheten  ordnades och handhades på ett ändamålsenligt sätt. 

Om kommunen underlät att lämna socialhjälp var det länsstyrelsens uppgift att 

förelägga kommunen att fullgöra sin skyldighet. Framkom något annat 

missförhållande, ankom det på länsstyrelsen  att avhjälpa missförhållandet.625 Vid 

sidan av tillsynen var länsstyrelserna också besvärsinstans för beslut som gällde 

socialhjälp, som alltså prövades som förvaltningsbesvär.626 Länsstyrelsen skulle 

då till skillnad från tillsynen i dag ålägga socialnämnden att utge hjälp i viss 

form.627 Länsstyrelsen vände sig vanligen till polismyndigheten på orten för att 

begära ett yttrande om den enskildes hjälpbehov. Det var problematiskt, 

eftersom polisen saknade förutsättningar att genomföra de ofta komplicerade 

utredningarna och bedömningarna av den enskildes behov.628 Länsstyrelsens 

beslut att ålägga en kommun att fullgöra sin skyldighet att utge socialhjälp eller 

att vidta en åtgärd för att avhjälpa ett missförhållande var möjlig att överklaga till 

kammarrätten.629 Denna bestämmelse verkar dock inte ha varit möjlig för 

enskilda att göra bruk av utan verkar snarast ha tagit sikte på kommunernas 

intressen. 

Ytterligare en nivå av statlig tillsyn över socialvården tillgänglig för den 

enskilde var socialvårdskonsulenterna.630 Konsulenterna var indelade i olika 

 
625 52 § lagen (1956:2) om socialhjälp. Länsstyrelsens starka roll som tillsynsorgan härstammade 

från 43 § lagen (1918:422) om fattigvården. 
626 54 § lagen (1956:2) om socialhjälp. Många andra kommunala beslut kunde angripas med hjälp 

av kommunallagens bestämmelser om kommunalbesvär. 
627 52 § lagen (1956:2) om socialhjälp. 
628 SOU 1950:11 s. 265 f. 
629 58 § lagen (1956:2) om socialhjälp, som omfattade åtgärder enligt 52 § andra och tredje styckena 

samma lag. 
630 Förutom socialvårdskonsulenterna fanns också andra konsulenter som fungerade vid 

länsstyrelserna, exempelvis barnavårdskonsulenter enligt Kungl. Maj:ts kungörelse (1960:720) med 

bestämmelser angående barnavårdskonsulenterna vid länsstyrelserna. De skulle enligt 2 § genom 

inspektion och på annat sätt hålla sig noggrant underrättade om förhållandena vid 

barnavårdsanstalterna. De skulle enligt 4 § samverka med socialvårdskonsulenterna och kunde 

enligt 5 § biträda socialstyrelsen i exempelvis inspektioner eller utredningar.   
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distrikt över landet.631 Konsulenterna har beskrivits som ”integrerade 

tillsynsorgan” underordnade såväl länsstyrelserna som Socialstyrelsen.632 

Socialvårdskonsulenterna bistod länsstyrelserna i utövandet av tillsynen över 

kommunernas socialhjälp och barnavård samt bistod Socialstyrelsen på vissa 

områden. Konsulenten fungerade också som föredragande och handlade 

ärenden hos länsstyrelsen.633 Konsulenterna bistod länsstyrelsen exempelvis 

genom att genomföra utredningar.634 Socialvårdskonsulenterna utförde 

inspektioner för att utröna om de som var i behov av socialhjälp fick tillgång till 

den.635 Uppdraget bestod av att avge yttranden om socialhjälp, barnavård och 

mödrahjälp på begäran av länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Konsulenterna gav 

också de kommunala nämnderna upplysningar och råd.636 I betänkandet till 

socialhjälpslagen anfördes att länsstyrelsens utredningsarbete ofta var förenat 

med brister och fokuserade på frågor av rättslig natur. Frågan om den enskildes 

personliga förutsättningar hamnade ofta i skymundan. Dessutom saknades 

erfarenhet av praktiskt socialvårdsarbete. Handläggningen hos länsstyrelsen var 

framförallt skriftlig, vilket inte ansågs ge tillräcklig information om och synliggöra 

den enskildes omständigheter. Mot denna bakgrund föreslogs förstärkt 

lekmannainflytande i organisationen genom socialvårdskonsulenter.637  

Vem som helst kunde göra en anmälan hos konsulenterna om att en 

kommun, kommunala nämnder eller anställda hade åsidosatt sina skyldigheter. 

Konsulentens uppgift var då att undersöka förhållandena och om skäl förelåg 

 
631 Se exempelvis Kungl. Maj:ts kungörelse (1969:662) om rikets indelning i 

socialvårdskonsulentdistrikt och Kungl. Maj:ts kungörelse (1960:719) om rikets indelning i 

socialvårdskonsulentdistrikt. 
632 SOU 1963:30 s. 67.  
633 3 § Kungl. Maj:ts instruktion (1965:789) för statens socialvårdskonsulenter, 1 § Kungl. Maj:ts 

instruktion (1960:718) för statens socialvårdskonsulenter och 1 § Kungl. Maj:ts instruktion 

(1925:134) för statens fattigvårds- och barnavårdskonsulenter. 
634 SOU 1950:11 s. 265 f. 
635 5§ Kungl. Maj:ts instruktion (1965:789) för statens socialvårdskonsulenter, 6 § Kungl. Maj:ts 

instruktion (1960:718) för statens socialvårdskonsulenter och 6 § Kungl. Maj:ts instruktion 

(1925:134) för statens fattigvårds- och barnavårdskonsulenter. 
636 3 § Kungl. Maj:ts instruktion (1965:789) för statens socialvårdskonsulenter, 2 § Kungl. Maj:ts 

instruktion (1960:718) för statens socialvårdskonsulenter och 2 § Kungl. Maj:ts instruktion 

(1925:134) för statens fattigvårds- och barnavårdskonsulenter. 
637 SOU 1942:56 s. 175 ff. 
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erinra om rättelse. Om det eventuella missförhållandet inte åtgärdades, skulle 

konsulenten anmäla saken hos länsstyrelsen.638 Det var alltså frågan om en 

utredningsskyldighet, som dock inte tillerkände den enskilde någon särskild 

formell rättslig ställning. I socialvårdskonsulentutredningens betänkande framgår 

att denna bestämmelse inte kom till användning så ofta, men att erfarenheten 

ändå visade att det var en nödvändig bestämmelse. Utredningen erinrade om 

några uppmärksammade fall, där en socialnämnd ekonomiskt medverkat till 

hjälpsökandes avflyttning från kommunen utan att hjälpa den enskilde att kunna 

försörja sig på den nya orten. Det påtalades att det huvudsakligen verkade vara 

frågan om formfel som förekom i handläggning av ärenden.639 I 1965 års 

instruktion för statens socialvårdskonsulenter utvecklades bestämmelsen om 

konsulentens förfarande vid anmälningar och det infördes ett skyndsamhetskrav. 

Om konsulenten hade mottagit en anmälan om att kommunen, de kommunala 

nämnderna eller anställda inom bland annat socialhjälpen hade åsidosatt sina 

skyldigheter eller om det annars fanns anledning att anta att fel, försummelse eller 

missbruk förekommit, skulle konsulenten snarast vidta åtgärder med anledning 

av anmälan. Enligt huvudregeln skulle den anmälde få chans att yttra sig över 

anmälan. Konsulenten skulle försöka förmå den anmälde till rättelse. Om det inte 

var möjligt eller annars påkallat skulle konsulenten anmäla det inträffade hos 

länsstyrelsen som tidigare.640  

Det faktum att tillsynsmyndighet och överprövande myndighet var en och 

samma – länsstyrelsen – var inte oproblematiskt. Oproblematiska var inte heller 

socialvårdskonsulenternas olika roller. Enligt socialvårdskonsulentutredningen 

var det inte ovanligt att enskilda klagade över de lokala socialorganens beslut i 

enskilda ärenden, såsom utebliven socialhjälp. Den enskilde kunde välja att vända 

sig antingen till socialvårdskonsulenten eller till länsstyrelsen för att få rättelse. 

Valet resulterade i att ärendets handläggning kunde ta olika lång tid. Detta kunde 

åsamka bekymmer för den enskilde, eftersom ärendena ofta var brådskande. Om 

den enskilde kontaktade socialvårdskonsulenten kunde denne ta kontakt med 

socialnämnden och utreda det inträffade. Konsulenten kunde inte utfärda 

 
638 9 § Kungl. Maj:ts instruktion (1925:134) för statens fattigvårds- och barnavårdskonsulenter och 

9 § Kungl. Maj:ts instruktion (1960:718) för statens socialvårdskonsulenter. 
639 SOU 1963:30 s. 21. 
640 6 § Kungl. Maj:ts instruktion (1965:789) för statens socialvårdskonsulenter. 
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bindande förelägganden. Om konsulenten inte var nöjd med utgången i ärendet 

kunde han eller hon överlämna det till prövning hos länsstyrelsen. I den 

processen brukade konsulentens yttrande ofta inhämtas. Om 

socialvårdskonsulenten däremot kom fram till ett godkänt resultat vid 

förhandlingarna avfördes det från vidare behandling. Om den enskilde var 

missnöjd med konsulentens beslut kunde han eller hon vända sig till länsstyrelsen 

för att pröva ärendet. Att vända sig till en socialvårdskonsulent riskerade alltså 

att bli en tidsmässigt mer omfattande process än om den enskilde i stället vände 

sig direkt till länsstyrelsen med ett klagomål.641 Socialvårdskonsulentutredningens 

uppfattning var att tillsynen var viktig på detta område. I utredningen redogjordes 

för konsulenters erfarenheter om att besvärsrätten hos länsstyrelsen inte var 

tillräcklig, eftersom många utsatta enskilda inte hade tillräcklig kunskap om 

besvärsmöjligheten.642   

Vem som helst kunde kontakta länsstyrelsen, socialhjälpsinspektören eller 

socialvårdskonsulenten med en anmälan om missförhållanden i fråga om tillsyn. 

Det ansågs inte kräva någon särskild reglering i lagstiftningen. Om en kommun 

inte lämnade obligatorisk socialhjälp skulle länsstyrelsen ålägga kommunen att 

göra detta. Vid andra former av missförhållanden skulle länsstyrelsen vidta 

åtgärder för att avhjälpa dem. Det anfördes att det stod var och en fritt att anmäla 

sådana missförhållanden till länsstyrelsen, men att en sådan anmälan endast hade 

karaktär av påstötning mot länsstyrelsen att ingripa ex officio. Därför ansågs 

anmälan kunna lämnas åt sidan om den betraktades som obefogad.643 Det 

betonades också att det var väsentligt att hålla isär tillsynen från 

besvärsförfarandet hos länsstyrelserna.644 

Relationen mellan stat och kommun diskuterades tidigt i fråga om den 

statliga tillsynen. I reformen år 1956 fördes ett förstatligande av de sociala 

insatserna på tal, som ansågs kunna bidra till tillämpning av enhetliga normer. 

Genom ett förstatligande skulle socialvården inte vara beroende av kommunens 

ekonomi.645 Socialvården förblev dock kommunal. Det kommunala självstyret 

 
641 SOU 1963:30 s. 69 f. 
642 SOU 1963:30 s. 67. 
643 Prop. 1955:177 s. 304 ff. 
644 Prop. 1955:177 s. 306. 
645 SOU 1942:56 s. 43. 
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ansågs under fattigvårdslagens tid stå i vägen för en statlig tillsyn som skulle ge 

bindande anvisningar. Därför ansågs det säkrast att tillsynen fick mest rådgivande 

uppgifter. Inför 1956 års reform diskuterades i betänkandet att decentraliseringen 

inom tillsynen inte kunde anses främja en god utveckling av socialvården och att 

det ökade statsbidraget borde leda till större kontroll utan att inskränka det 

kommunala självbestämmandet alltför kraftigt.646 Den statliga tillsynen borde 

enligt betänkandet bedriva rådgivande och vägledande verksamhet men inte ta 

sig formen av ”rigorös övervakning av behandlingen av individuella fall”.647 I 

stället borde Socialstyrelsen genom allmänna anvisningar leda hjälpverksamheten 

på önskvärda banor.648  

Sammanfattningsvis tog staten under det första skedet åren 1956–1979 

ansvar för att utveckla social rättvisa.649 Det skedde bland annat genom den 

statliga tillsyn som bedrevs på flera nivåer och regionaliserat för att tillse den 

enskildes tillgång till socialhjälp. Tillsynsmyndigheterna hade under detta skede 

fler uppgifter än endast tillsyn, exempelvis normerande och dömande uppgifter. 

Det fanns redan under detta skede också en folkrättslig reglering av sociala 

rättigheter, men den synes inte ha haft någon betydelse för den nationella 

regleringen av socialhjälp och behandlas därför i avsnitt 5.4. Inga större 

förändringar av tillsynen skedde egentligen fram till att 1980 års socialtjänstlag 

antogs. 

5.2. Det andra skedet – åren 1980–2009 

5.2.1. Den enskildes ställning i tillsynen enligt 1980 års socialtjänstlag 

Splittringen av socialvården på olika verksamhetsgrenar innebar enligt 

socialutredningens principbetänkande ett hinder för socialvårdens utveckling.650 

Den enskildes situation borde i stället bedömas utifrån en helhetssyn. För att ett 

individualiserat och situationsanpassat åtgärdsval skulle möjliggöras krävdes en 

 
646 SOU 1942:56 s. 171 f. 
647 SOU 1942:56 s. 172. 
648 SOU 1942:56 s. 172 f. 
649 Aulenbacher & Riegraf (2010) s. 240. 
650 SOU 1974:39 s. 87. 
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mindre detaljerad lagstiftning.651 Genom socialtjänstlagen (1980:620) 

sammanfördes socialvårdens olika verksamhetsgrenar. Trots att målet med 

socialtjänstlagen var en helhetssyn, blev resultatet emellertid snart mer 

specialisering av verksamheten genom inriktning i organisatoriska grenar. 

Specialiseringen uppstod mot bakgrund av behovet av ökad ekonomisk 

effektivitet och ökad kvalitet i klientarbetet.652 

När 1980 års socialtjänstlag antogs var den rättstekniskt unik. I egenskap av 

ramlag möjliggjorde lagen en socialpolitisk konstruktion av rättigheter, ett 

politiskt utrymme för socialpolitik och för professionella bedömningar i det 

enskilda fallet.653 Enskildas rätt till socialt bistånd ansågs vara beroende av 

faktiska behov och professionella bedömningar. Samtidigt som mål-medel-

normer möjliggjorde iakttagande av enskildas intressen riskerade förutsebarheten 

och kontrollerbarheten att försämras.654 Konstruktionen innebar också en risk 

för ökad variation i välfärden i fråga om kvalitet och tillgänglighet.655 Statlig tillsyn 

ansågs minska risken för sådan ojämlikhet.656  

Tillsynen var liksom innan år 1980 uppdelad på en central och en regional 

nivå och utövades av Socialstyrelsen respektive länsstyrelserna. Socialstyrelsen 

hade tillsyn över socialtjänsten i riket och skulle följa och vidareutveckla 

tillsynen.657 Socialstyrelsens tillsynsfunktioner definierades som att följa, leda och 

utveckla socialtjänsten genom att ta emot och förmedla kunskaper, samt redovisa 

uppfattningar om och påpeka behov av förändringar. Socialstyrelsens tillsyn var 

tänkt att spela en övergripande roll. Det uteslöt dock inte att enskilda ärenden 

kunde aktualiseras och klarläggas tillsammans med berörd länsstyrelse.658 1980 

års socialtjänstlag specificerade inte tillsynen i någon större utsträckning. Den 

enskildes ställning i tillsynen kom inte heller till direkt uttryck i lagen.  Betydelsen 

 
651 SOU 1974:39 s. 555. 
652 Grell (2016) s. 11 f. och där angivna källor. 
653 Åström i SOU 2000:38 s. 248. 
654 Vahlne Westerhäll (2018a) s. 35 f., Hollander (2005) s. 211, Åström i SOU 2000:38 s. 248 och 

prop. 1996/97:124 s. 42. 
655 Åström i SOU 2000:38 s. 248.  
656 Prop. 1996/97:124 s. 42. 
657 67 § socialtjänstlagen (1980:620). Socialstyrelsen övertog ansvaret för all tillsyn år 2010, se 

avsnitt 5.3.1. 
658 Prop. 1979/80:1 s. 458. 
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av den statliga tillsynen för individens trygghet, säkerhet och likvärdighet 

betonades. Det var tydligt att den enskilde skulle kunna komma i kontakt med 

samtliga statliga tillsynsorgan. Socialstyrelsens nya organisation var ytterst tänkt 

att garantera de enskilda människornas trygghet och säkerhet. Hälso- och 

sjukvård samt socialvård uppgavs ha sådan betydelse för individen att 

rättssäkerheten och tillgången till samhällsservice av godtagbar standard måste 

kunna kontrolleras genom statlig tillsyn.659  

Inriktningen av Socialstyrelsens tillsyn förändrades successivt från 

detaljkontroll till ramstyrning. Uppdraget konstaterades vara delvis motstridigt, 

eftersom det skulle beakta det kommunala självbestämmandet och samtidigt 

säkerställa kvalitetsmässig likvärdighet för medborgarna.660 Socialstyrelsens 

inspektionsverksamhet skulle i första hand ha karaktär av överläggningar med 

berörda och innefatta en skyldighet att påtala bristande legalitet. I detta ansågs 

också ligga ett rättskydd för den enskilde medborgaren. Det anfördes vidare att 

Socialstyrelsen på anmodan av bland annat enskilda skulle kunna granska 

påtalade förhållanden och uttala sig om styrelsen fann att anmärkningarna var 

befogade. Socialstyrelsen skulle även genom att ta upp fall som aktualiserats 

exempelvis genom media kunna värna den enskildes rätt till godtagbar vård.661  

Länsstyrelsernas uppdrag var att granska socialnämndernas tillämpning av 

lagen, att informera och ge råd till allmänheten i frågor som rörde socialtjänsten, 

att biträda socialnämnderna med råd i deras verksamhet, att främja samverkan på 

socialtjänstens område mellan kommunerna och andra samhällsorgan och i 

övrigt tillse att socialnämnderna fullgjorde sina uppgifter på ett ändamålsenligt 

sätt.662 Länsstyrelsen skulle fungera som kontaktorgan mellan Socialstyrelsen och 

den kommunala socialtjänsten. Därutöver skulle länsstyrelsen upplysa, vägleda 

och initiera utvecklingsarbete, informera allmänheten och fungera som 

”klagomur”. Uppdraget omfattade också att följa tillämpningen av 

socialtjänstlagen, tillföra samhällsplaneringen sociala aspekter och i vissa fall 

hänskjuta särskilt komplicerade rättsfrågor till Socialstyrelsen.663 Med tillsyn 

 
659 Prop. 1979/80:6 s. 18 f. och 22. 
660 Prop. 1979/80:6 s. 22. 
661 Prop. 1979/80:6 s. 29. 
662 68 § socialtjänstlagen (1980:620). 
663 Prop. 1979/80:1 s. 464 f. 
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avsågs att följa verksamheten bland annat i form av inspektion eller andra besök. 

Inom socialtjänsten ansågs det främst vara institutionsvården som kunde bli 

föremål för tillsyn och inspektion. Inspektionerna förväntades vara inriktade mot 

att skaffa kunskap om rådande förhållanden samt utbyte av information och 

erfarenheter.664 Vad beträffar tillsyn uttrycktes i betänkandet att den statliga 

tillsynen förutsattes ske genom effektivitetskontroll.665 Genom 1980 års lag 

försvann möjligheten för länsstyrelsen att ålägga kommuner någon bestämd 

åtgärd, vilket innebar att rättelseinstitutet inom tillsynen upphörde. Skälet var att 

statliga ingrepp inte ansågs behövas mot bakgrund av kommunernas sociala 

sakkunskap och det lokala politiska ansvaret.666 Ytterligare en förändring som 

inträffade var att socialvårdskonsulenternas verksamhet år 1981 inordnades i 

länsstyrelserna.667 

1980 års socialtjänstlag utgick från att den enskildes rättigheter och 

skyldigheter kunde förverkligas på flera sätt genom en jämnare standard mellan 

kommunerna, exempelvis genom tillsynsmyndigheternas roll.668 Tillsynen 

förändrades från detaljanvisningar och traditionell myndighetskontroll till ett 

ökat inslag av allmänna riktlinjer. Även om socialvården var politiskt förankrad 

på kommunal nivå, ansågs den ha sådan vikt för individen att kravet på 

rättssäkerhet och lika tillgång till samhällsservice i sista hand måste kunna 

kontrolleras genom statlig tillsyn. Kontrollen skulle dock utformas så att den 

kommunala självstyrelsen inte träddes för nära. Socialstyrelsens arbetsuppgifter 

förutsattes vara inriktade på samordnings- och utvecklingsarbete.669  

Under slutet av 1980-talet lade regeringen fram förslag på riktlinjer för 

verksamhetens huvudinriktning vid Socialstyrelsen. Socialstyrelsens tillsyn skulle 

främst inrikta sig mot att utveckla former och metoder för en systematiserad 

uppföljning och utvärdering av den granskade verksamheten. Detta 

överensstämde också med Socialstyrelsens egen ambition att gå från traditionell 

myndighetsutövning och detaljreglering till uppföljning, planering och 

 
664 Prop. 1979/80:6 s. 24 och 26 f. 
665 SOU 1974:39 s. 546 f. 
666 Prop. 1979/80:1 del 1 s. 465 f.  
667 SFS 1981:622. 
668 Prop. 1979/80:1 s. 142. 
669 Prop. 1979/80:1 s. 453 f. 
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kunskapsförmedling samt att fokusera på effektivitet och systematiska 

utvärderingar.670 Socialstyrelsen fick i uppdrag att utveckla former och metoder 

för att systematiskt kunna utvärdera och följa upp verksamhet hos kommuner 

och landsting och förmedla kunskap till dessa. Verksamheten var inte tänkt att 

omfatta detaljkontroll eller befattning med enskilda ärenden i någon större 

utsträckning.671 Individuella fall skulle i stället utredas av länsstyrelserna. 

Socialstyrelsens tillsyn skulle bestå av uppföljning och utvärdering gentemot 

fastställda mål. Kvalitet, säkerhet och enskildas rättigheter var föremål för 

kontroll.672 Tillsynen skulle nu inriktas på analys och värdering av verksamheter, 

främst effektivitet och kvalitet.673 Socialstyrelsens tillsyn beskrevs som bestående 

av två delar, dels uppföljning och utvärdering av socialsektorns verksamhet 

gentemot statens mål, dels kontroll av socialtjänsten vad gäller kvalitet, säkerhet 

och enskildas rättigheter. Tyngdpunkten i uppdraget var uppföljning och 

utvärdering. Det väsentliga i tillsynsfunktionen var att tillförsäkra alla 

medborgare en god service och vård, rättssäkerhet samt integritet.674 

Under det andra skedet decentraliserades styrningen över kommunerna.675 

Tillsynen över den kommunala sektorn blev nu också en fråga för den 

internationella rätten när Sverige ratificerade och signerade Europeisk 

konvention om kommunal självstyre som trädde i kraft år 1989.676 I artikel 8 i 

konventionen anges att administrativ tillsyn över kommunerna endast får utövas 

i enlighet med de förfaranden och i de fall som föreskrivs i grundlag eller annan 

lag och att administrativ tillsyn över kommunernas verksamhet normalt endast 

ska syfta till att säkerställa efterlevnad av lag och konstitutionella principer. 

Administrativ tillsyn i fråga om lämplighet får dock utövas av högre myndigheter 

 
670 Prop. 1987/88:100, bil. 7 s. 64 ff. Utskottet godkände riktlinjerna, men förutsatte att regeringen 

skulle återkomma med närmare preciseringar av uppdraget, bet. 1987/88:SoU16 s. 7. Så skedde 

genom prop. 1988/89:130.  
671 Prop. 1987/88:100, bil. 7 s. 64 ff. och prop. 1988/89:130 s. 7 samt 11 f.  
672 Prop. 1988/89:130 s. 9. 
673 Bet. 1988/89:SoU24 s. 10 och SOU 1994:139 s. 260. Inriktningen av Socialstyrelsens 

verksamhet fördes in i förordningen (1988:1236) med instruktion för socialstyrelsen genom SFS 

1989:802. 
674 Prop. 1988/89:130 s. 9. 
675 Exempelvis avskaffades en stor del av de specialdestinerade statsbidragen och ersattes av ett 

generellt statsbidragssystem, prop. 1991/92:150 s. 43 ff. 
676 Europeisk konvention om kommunal självstyrelse, Strasbourg den 4 november 1985, SÖ 

1989:34. 
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när det gäller uppgifter som delegerats till kommunerna. Tillsyn över 

kommunerna ska utövas på sådant sätt att det garanteras att 

kontrollmyndighetens ingripande står i proportion till betydelsen av de intressen 

som ska skyddas. 

5.2.2. En ny styrningslogik i det sociala arbetet  

Decentraliseringssträvandena förändrade tillsynens inriktning och den enskildes 

tillgång till statlig tillsyn på socialtjänstens område. Utvecklingen hade samband 

med förändringen av förvaltningspolitiken och dess styrformer under 1980-talet. 

Förändringen bidrog till att effektivitet och kvalitetskontroll på ett övergripande 

plan skulle stå i centrum för tillsynen av socialtjänstens verksamhet. Utvecklingen 

har beskrivits som en övergång från en välfärdsstatlig till en marknadsorienterad 

inriktning.677 Ökad privatisering kan illustrera denna utveckling. Genom 

privatisering kunde kostnaderna sänkas samtidigt som makt överfördes från det 

offentliga till privata aktörer. Ett resultat var ökad differentiering av utbudet av 

välfärdstjänster. Förändringen påverkade också synen på effektivitet.678 

Tidsperioden kom att kännetecknas av begrepp som exempelvis målstyrning, 

decentralisering, privatisering, valfrihet och brukarinflytande. Antalet privata 

vårdgivare ökade också.679 Förvaltningen kom i högre grad att influeras av 

marknadsorienterade styrformer.680 Från att ha fokuserat på rättssäkerhet, 

formaliserat beslutsfattande och likabehandling förändrades kommunernas 

fokus till att handla om marknader där medborgarna blev kunder.681 

Utvecklingen har beskrivits som att den ekonomiska maktutövningen under 

1990-talet segrade över den enskildes rätt.682  

Också det sociala arbetet påverkades av omstruktureringen av 

välfärdsstaten. Styrmodeller från privat sektor såsom New Public Management 

(NPM) infördes, vilket också fick konsekvenser för tillsynen. Effektivitet, 

 
677 Hugemark (1994) s. 178, Rothstein & Blomqvist (2008) s. 35 ff. och Blom (1998) s. 38. 
678 Blom (1998) s. 31 f. samt Rothstein & Blomqvist (2008) s. 36 ff. 
679 Blom (1998) s. 37 och där angivna hänvisningar och Bergmark & Lundström (2005) s. 326. 
680 Blom (1998) s. 33. Det gäller exempelvis skolan och hälso- och sjukvården, Rothstein & 

Blomqvist (2008) s. 161 ff. och 191 ff.  
681 Henning (1996) s. 125 f. 
682 Aulenbacher & Riegraf (2010) s. 235 f. och Vahlne Westerhäll (2005a) s. 114. 
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målstyrning, resultatutvärdering och kundstyrning togs nu i bruk.683 

Marknadsorienteringen av de sociala insatserna förändrade deras inriktning och 

synsättet på individen förändrades också. Successivt kom individen att betraktas 

som rationell, autonom och kapabel att fatta beslut. Individens roll som kund 

medgav inte lika stor delaktighet i insatsens utformning som tidigare. Mål- och 

resultatstyrningen tog sikte på kvantitativa indikatorer, vilket riskerade att få en 

försämrad effekt på relationsarbetet med klienten.684  

Ett problem med den nya styrningslogiken som kom att dominera det 

sociala arbetet var att den motverkade insatsernas kärna – att kunna möta 

människors behov och se till deras sociala rättigheter.685 Behovsanpassningen 

utgjorde en viktig del av kvalitén på det sociala arbetet.686 I betänkandet till 2001 

års socialtjänstlag anfördes att för att mål- och resultatstyrningen skulle vara 

framgångsrik måste målen vara mätbara och besluten fattas decentraliserat.687 

Införandet av de nya styrformerna kan därför sägas ha skapat ett behov av tillsyn 

anpassad till styrningens behov, gestaltat bland annat av ett ökat fokus på 

egenkontroll. Ett konkret exempel på att den statliga tillsynen i högre 

utsträckning blev fokuserad på att kontrollera verksamhetsutövarnas 

egenkontroll är lex Sarah, som infördes år 1999 och kom att innebära en 

förändrad inriktning av tillsynen.688 Egenkontrollen får betecknas som en stor 

förändring av hur den statliga tillsynen skulle bedrivas och av den enskildes 

ställning i tillsynen, eftersom kärnan av tillsynens materiella innehåll då kan sägas 

ha flyttat nedåt i hierarkin till verksamhetsutövaren själv och där sammanflutit 

med kvalitetsutvecklingsarbete. Egenkontrollen kan antagligen också sättas i 

samband med målstyrning i den förändrade styrningslogik som nu omfattade 

socialtjänstens verksamhet.  

 
683 Røysum (2005) s. 294 ff. 
684 Aulenbacher & Riegraf (2010) s. 240, Bruhn (2018) s. 53 samt Bruhn & Källström (2018) s. 12. 
685 Hasenfeld (2015) s. 1 samt Rothstein & Blomqvist (2008) s. 62 f. 
686 Aulenbacher & Riegraf (2010) s. 241. 
687 SOU 1999:97 s. 152. 
688 SFS 1998:855 och prop. 1997/98:113 s. 85 ff. 
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5.2.3. Den enskildes ställning i tillsynen enligt 2001 års socialtjänstlag  

1980 års socialtjänstlag visade sig innehålla inbyggda målkonflikter. Lagen skulle 

tillgodose både kommunens förutsättningar och den enskildes rätt och 

självbestämmande. Ur den enskildes perspektiv framhölls att rättssäkerhetskrav 

som förutsebarhet och likabehandling inte i tillräcklig utsträckning uppfylldes.689 

Under 1990-talet togs flera initiativ för att utvärdera och göra en översyn av 

socialtjänstlagen och dess tillsyn.690  

När socialtjänstlagen (2001:453) infördes organiserades tillsynen 

fortsättningsvis av Socialstyrelsen och länsstyrelserna.691 Den pågående 

decentraliseringen, det faktum att statsbidragen inte längre var riktade och att en 

ökande andel vård nu bedrevs i privat regi ökade behovet av kontroll.692 Genom 

2001 års lag utökades länsstyrelsens formella befogenheter i tillsynen av 

kommunal verksamhet så att länsstyrelsen fick rätt att inspektera verksamhet och 

inhämta upplysningar. Detta ansågs främja förutsättningarna för att bedöma 

kvalitet och säkerhet i verksamheten, särskilt mot bakgrund av den kommande 

samordningen mellan Socialstyrelsen och länsstyrelsen.693 Den statliga tillsynen 

ansågs vara viktig för att åstadkomma en korrekt och likvärdig tillämpning av 

lagstiftningen samt kunna bevaka den enskildes rättssäkerhet. Tillsynens kontroll 

och detaljanvisningar minskade till förmån för uppföljning, utvärdering, 

kunskapsförmedling och rådgivning.694 Tillsynens övergripande mål definierades 

som att förverkliga statens mål och skapa förutsättningar för jämlikhet mellan 

medborgarna.695 I betänkandet till socialtjänstlagen anfördes att tillsynen över 

socialtjänsten skulle vara inriktad på huruvida verksamheten var utformad och 

utfördes på det sätt som gav den enskilde stöd och hjälp enligt behov i olika 

livssituationer. I fråga om hälso- och sjukvården var fokus i tillsynen oftare på 

förutsättningar för god vård eller tillräcklig skicklighet.696  

 
689 SOU 1999:97 s. 76. 
690 Dir. 1991:50, dir.1997:109 och dir. 1998:70. 
691 13 kap. 1–2 §§ socialtjänstlagen (2001:453).  
692 SOU 1994:139 s. 249. 
693 13 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) i dess ursprungliga lydelse och prop. 2000/01:80 s. 

100 f. 
694 Prop. 2000/01:80 s. 99. 
695 SOU 1994:139 s. 260 f. 
696 SOU 1999:97 s. 345. 
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Tillsynen över socialtjänsten genomgick en fortsatt decentralisering. 

Utvecklingen kan förstås som att den enskildes tillgång till statlig tillsyn av 

rättssäkerhets- och legitimitetsskäl som tydligt präglat det första skedet inte 

betraktades som lika central längre. I stället verkar effektivitet ha blivit 

överordnad och kontrollen ha delegerats. Detta kan illustreras med att den 

statliga tillsynen i högre utsträckning kom att fokusera på sekundär kontroll av 

egenkontroll hos verksamheterna. Egenkontroll i form av klagomålshantering 

lyftes i socialtjänstutredningens betänkande fram som viktig både för den 

enskildes rättssäkerhet och för kvalitetsutvecklingen inom socialtjänsten. 

Klagomålshanteringen omnämndes som ett viktigt komplement till möjligheten 

att överklaga för att visa att den enskildes åsikter respekterades och fördes fram 

till berörd verksamhet.697 Det kan också noteras att det i betänkandet föreslogs 

att tillsyn i socialtjänstlagen skulle definieras på följande sätt: ”Tillsyn i denna lag 

är kontroll av laglighet och rättssäkerhet i individärenden i kommunal och enskild 

verksamhet som svarar för uppgifter inom socialtjänsten samt att verksamheten 

uppfyller de krav som anges i 7 §”.698 Förslaget, som betonade enskildas klagomål, 

genomfördes dock inte.  

Lex Sarah regleras numera i 14 kap. 7 § socialtjänstlagen och innebär att 

tillsynsmyndigheten ska ta emot anmälningar om avvikelser inom socialtjänsten 

och sammanställa dessa. Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett 

allvarligt missförhållande, ska snarast anmälas till tillsynsmyndigheten. Den 

utredning som gjorts med anledning av det inträffade ska bifogas anmälan och 

anmälan görs av socialnämnden. Anmälningsskyldigheten omfattar både utförda 

och underlåtna handlingar som innebär eller har inneburit ett allvarligt hot mot 

eller allvarliga konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska 

hälsa. Med en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande avses att det är fråga 

om en uppenbar och konkret risk. När anmälan kommer in ska nödvändiga 

åtgärder som situationen kräver vidtas av tillsynsmyndigheten enligt 3 kap. 1 § 

och 6 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah 

(SOSFS 2011:5). Ytterligare ett exempel på fokus på egenkontroll i tillsynen av 

socialtjänsten är tillsynsmyndighetens kontroll av hur verksamheterna fullgör sin 

 
697 SOU 1999:97 s. 270 ff. 
698 SOU 1999:97 s. 46.  
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skyldighet att bedriva egenkontroll. Det infördes vidare en bestämmelse i 3 kap. 

3 § socialtjänstlagen som anger att insatser i socialtjänsten ska vara av god kvalitet, 

som fortlöpande och systematiskt ska utvecklas och säkras.699 Socialstyrelsens 

arbete med att utarbeta föreskrifter och bedömningskriterier som kan 

konkretisera tillsynsarbetet är viktigt för att göra tillsynen mer enhetlig.700 

Socialstyrelsen utformade för det ändamålet föreskrifter för 

kvalitetsledningssystem.701  

Sammanfattningsvis var det under detta skede liksom tidigare möjligt för 

enskilda att vända sig till både länsstyrelserna och Socialstyrelsen med klagomål 

på socialtjänsten. Tillsynsmyndigheterna själva kunde också ta initiativ till 

utredningar av enskildas förhållanden, även om det inte explicit reglerades i 

rättsreglerna.702 JO synes ha förutsatt att tillsynen av socialtjänsten även 

innefattade handläggning av enskildas klagomål mot socialtjänsten.703 Under det 

andra skedet kom den statliga tillsynen att decentraliseras genom ökat fokus på 

egenkontroll av verksamhetsutövarna själva. 

5.3. Det tredje skedet – år 2010– 

5.3.1. Tillsynen av socialtjänsten centraliseras och samordnas 

År 2010 inleddes det första steget i en reform av den statliga tillsynen över 

socialtjänsten. I och med denna reform fördes länsstyrelsernas tillsyns- och 

tillståndsverksamhet enligt socialtjänstlagen över till Socialstyrelsen och 

samordnades med dess tillsyn av hälso- och sjukvården.704 Bakgrunden till 

reformen var att kommunerna hade fått ökat ansvar för vård, service och omsorg 

samtidigt som de hade blivit mer självständiga och den offentliga verksamheten 

 
699 SFS 2009:596. 
700 Prop. 2008/09:160 s. 56. 
701 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för utformningen av ledningssystem för kvalitet i 

verksamhet enligt bland annat socialtjänstlagen (2001:453) (SOSFS 2006:11). 
702 

Exempelvis prop. 2008/09:160 s. 45 och 111, bet. 2008/09:SoU22 s. 8 f. och 15 samt prop. 

2000/01:80 s. 99 f.  
703 JO 2006/07 s. 226.  
704 

13 kap. 1–2 §§ socialtjänstlagen (2001:453) som infördes genom SFS 2009:596, prop. 

2008/09:160 s. 42 ff. 
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till viss del privatiserats. Därför ansågs det finnas ett behov av att stärka och 

tydliggöra tillsynsansvaret, göra det mer effektivt, mindre sårbart och mer 

förtroendeingivande. Detta skulle ske genom en strukturerad samverkan mellan 

tillsyn av hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I utredningsuppdraget angavs att 

kravet på rättssäkerhet och lika tillgång till samhällsservice var en fråga som måste 

kunna kontrolleras genom statlig tillsyn utan att göra alltför stort intrång i den 

kommunala självstyrelsen.705  

Under många år framfördes omfattande kritik mot länsstyrelsernas tillsyn 

av socialtjänsten på grund av bristande effektivitet genom för få kontroller, dåliga 

kontrollmetoder och en avsaknad av nationell enhetlighet i tillsynen.706 

Länsstyrelserna ansågs exempelvis göra olika prioriteringar mellan granskande 

och främjande tillsyn, individanmälningar samt tillsyn på eget initiativ.707 

Dessutom ansågs socialkonsulenternas kompetens vara bristfällig. Dessa 

omständigheter ansågs kunna påverka den enskildes rättssäkerhet negativt och 

det ansågs också vara svårt för den enskilde att veta vart denne skulle vända sig. 

På hälso- och sjukvårdsområdet fanns däremot en central tillsynsmyndighet med 

en tillsynsplan för hela landet, ett strukturerat schema för alla handläggare, 

enhetliga begrepp och definitioner samt ett mer kontrollerande tillsynsarbete.708 

Socialstyrelsens tillsyn kritiserades för att vara för passiv, men var samtidigt 

begränsad i fråga om länsstyrelsernas myndighetsutövning mot enskild.709 

Syftet med reformen av tillsynen av socialtjänsten var att åstadkomma en 

stark, tydlig, mindre sårbar, samordnad, strukturerad och effektiv tillsyn. Med det 

 
705 Reformen bygger på förslaget av den utredning som 2004 tillsattes för att se över och överväga 

förändringar i organisationen av och ansvarsfördelningen för den statliga tillsynen inom 

socialtjänsten, dir. 2004:178 och dir. 2006:98. Dessa uppdrag redovisades i SOU 2006:57 och SOU 

2006:56. Statskontoret har utvärderat reformen på uppdrag av regeringen, regeringsbeslut 2013-

02-07, S2013/994/SAM, Statskontoret (2014:13).  
706 SOU 2002:14. 
707 SOU 2007:82 s. 389. 
708 Prop. 2008/09:160 s. 34 ff. De missförhållanden som präglade länsstyrelsernas tillsyn och 

tecknar en bakgrund till reformen har också belysts i utredningens slutbetänkande SOU 2007:82 s. 

260 och 403 ff. Utredningen framhöll att reformen ger en tydlighet för den enskilde, skapar 

oberoende och legitimitet och kan ge en helhetssyn utifrån ett vårdkedjetänkande. Att direkt skapa 

en ny tillsynsmyndighet hade på grund av missförhållandena i länsstyrelsernas tillsyn varit 

problematiskt att genomföra, SOU 2007:82 s. 414 ff. 
709 SOU 2007:82 s. 390. 
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menades enligt motiven att myndigheten skulle ha effektiva befogenheter och 

sanktionsmöjligheter om brister inte korrigerades, rätt kompetens och 

ändamålsenliga metoder. Tillsynen skulle vidare vara tydlig i förhållande till 

brukare och tillsynsobjekt i betydelsen att tillsynen skulle ges en tydlig och 

avgränsad definition i lag och innefatta renodlade tillsynsuppgifter. Avsikten med 

förändringen var också att tillsynen skulle bli mindre sårbar i fråga om kompetens 

och resurser. Genom att samordna insatserna ansågs förutsättningarna för 

rättssäkerhet öka exempelvis genom att förenhetliga arbetssätt, metoder och 

bedömningskriterier. Tydliga prioriteringar, strategier och tillgänglighet 

förväntades göra tillsynen mer effektiv.710 Många enskilda ansågs inte kunna 

hävda sina egna intressen eller föra sin talan och därför måste verksamheter och 

lagstiftning ta ett särskilt ansvar för dem.711  

Den ökade detaljregleringen av tillsyn som det tredje skedet resulterade i 

kan betraktas som positiv. Regleringen har inneburit ett enhetliggörande av 

tillsynen nationellt och skapat en större förutsebarhet för alla berörda, trots att 

den regionala närvaron av tillsyn kom att minska något. Samtidigt innebar 

reformen inte någon reglering av den enskildes ställning i tillsynen, även om det 

förutsattes att den enskilde fortsättningsvis skulle kunna vara en aktör i tillsynen. 

En formell reglering av den enskildes ställning i tillsynen hade kunnat motiveras 

mot bakgrund av vad som anfördes i förarbetena. Där angavs att den sociala 

tillsynen berör särskilt utsatta människor i beroendeställning till dem som arbetar 

i verksamheterna och deras anhöriga. Därför måste tillsynen fungera på ett 

trovärdigt och rättssäkert sätt. Reformen motiverades av att förtroendet för 

tillsynen måste förbättras på så sätt att medborgare ska kunna lita på att gällande 

bestämmelser faktiskt efterlevs. Tillsynen ansågs mot denna bakgrund vara att 

betrakta som en viktig demokrati- och rättssäkerhetsfråga för politisk legitimitet. 

Myndigheterna måste agera på ett rättssäkert sätt, vilket betonade vikten av 

enhetliga bedömningar av laglighetsfrågor. Det påtalades vidare att rättssäkerhet, 

likabehandling och rätten till att viss service garanteras i lag är viktigt ur 

 
710 Prop. 2008/09:160 s. 41 f. och 46. Det hade under flera år kommit ett flertal rapporter om att 

det inte var säkert att tillsynen som sköttes av flera aktörer kunde garantera säkerhet och kvalitet, 

se exempelvis Riksrevisionsverkets rapport 2002:6, Riksdagens revisorers granskningsrapport 

2001/02:15, förs. 2002/03:RR4 och Riksdagens revisorers rapport 2001/02:16, förs. 2002/03:RR8. 
711 Prop. 2008/09:160 s. 38. 
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brukarperspektiv. På ytterst viktiga områden för den enskilde, såsom hälso- och 

sjukvård och socialtjänst, ansågs det väsentligt att individen lätt kunde få kontakt 

med myndigheten.712  

Vikten av rätten att framföra klagomål och göra sin röst hörd för den 

enskilde lyftes i reformen fram som central i ett rättssäkert samhälle. Det ansågs 

dock vara svårt för den enskilde att kunna skilja på olika tillsynsmyndigheter och 

att hitta rätt för att framföra klagomål.713 Det framhölls att det kunde vara svårt 

att skilja insatser åt mellan exempelvis socialtjänstens olika delar och hälso- och 

sjukvården, både vad gäller ansvar och tillsyn. Därför fanns en risk för att den 

enskilde skulle hamna mellan stolarna i tillsynen. Detta var ett skäl till att tillsynen 

över socialtjänst och hälso- och sjukvården organisatoriskt och praktiskt 

integrerades för att bättre motsvara vårdkedjan. Tillsynens centrala uppgift 

formulerades som att oberoende granska verksamheter som regleras i lag. 

Därutöver måste också inrymmas andra uppgifter i myndigheternas arbete som 

kunde komplettera tillsynen, såsom rådgivning, vägledning, att följa upp brister 

och missförhållanden samt att återföra kunskap och erfarenheter.714 Det anfördes 

att tillsynsbegreppet måste vara anpassat för att både kunna granska lagstadgade 

krav och icke bindande anvisningar. Tillsynsmyndigheten måste vidare kunna 

upplysa om gällande rätt, men borde inte uppträda som konsult gentemot 

kommunen och uttala sin åsikt om hur ett konkret ärende ska handläggas.715 

Tre år efter tillsynsreformen, år 2013, genomfördes det andra steget av 

reformen. Socialstyrelsens tillsynsverksamhet bröts då loss och den nya 

tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inledde sin 

verksamhet. IVO har som huvudsaklig uppgift att svara för tillsyn av bland annat 

socialtjänst enligt 13 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Enligt 1 § förordningen 

(2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg ska 

verksamheten bedrivas strategiskt och effektivt samt på ett enhetligt sätt inom 

landet. IVO har sex regionala enheter som ansvarar för tillsyn, tillståndsgivning 

och godkännande av viss verksamhet.716 Utgångspunkten för en stärkt och tydlig 

 
712 Prop. 2008/09:160 s. 39 f. 
713 Prop. 2008/09:160 s. 40 f. och 45. 
714 Prop. 2008/09:160 s. 77. 
715 Prop. 2008/09:160 s. 72 f. och 77. 
716 Även Socialstyrelsen hade en regional uppdelning och en central funktion. 
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tillsyn över socialtjänsten är att kontrollera att lagstiftningen efterlevs och att en 

kvalitativt god vård, omsorg och insats för den enskilde ges på lika villkor över 

landet, vilket anses skapa förutsättningar för rättssäkerhet. En renodlad 

tillsynsmyndighet ansågs göra tillsynen effektivare i betydelsen en långsiktig 

planering, tydligare prioriteringar och ett utökat strategiskt arbete. Socialstyrelsen 

och IVO förutsattes dock ha ett effektivt kunskapsutbyte.717 Den regionala 

verksamheten har utformats mot bakgrund av det behov av viss geografisk 

närhet som föreligger vid ansökan om tillstånd för verksamheter.718 Andra skäl 

som nämndes var att kunna anpassa tillsynsverksamheten till länsstyrelsernas 

geografiska områden och samverka med länsstyrelserna.719 Det betonades att 

tillsynsmyndighetens organisation bör tillse att de bedömningar som de regionala 

tillsynsenheterna gör för att kontrollera att lagstiftningen följs bör vara så 

enhetliga som möjligt i landet.720  

5.3.2. Tillsynens innehåll specificeras 

År 2010 infördes ett flertal nya bestämmelser i socialtjänstlagen rörande tillsyn, 

bland annat närmare definitioner av innehåll och inriktning. Enligt nuvarande 

lydelse i 13 kap. 1–2 §§ socialtjänstlagen innebär socialtjänsttillsyn granskning av 

att verksamheten uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt 

beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Tillsynsuppdraget 

specificeras i 13 kap. 3 § socialtjänstlagen. Myndigheten ska kontrollera att brister 

och missförhållanden avhjälps, förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls 

genom tillsynen samt informera och ge råd till allmänheten. Andra uppgifter med 

syfte att vara lärande, förebyggande och stödjande måste också inrymmas, 

exempelvis uppföljning av brister, åtgärdande av missförhållanden samt 

förmedling av kunskap och erfarenheter som tillsynen ger. Det får inte råda några 

tvivel om vad som är rättslig granskning respektive råd och förslag på 

förbättringar. Myndigheten får inte uttala sig om bedömningen i ett enskilt fall. 

Ett lärande och pedagogiskt moment ingår också i tillsynsbegreppet mot 

 
717 Prop. 2012/13:20 s. 80 f. och 94 f. 
718 Prop. 2008/09:160 s. 47 f. och prop. 2012/13:20 s. 106. 
719 Prop. 2012/13:20 s. 106. 
720 Prop. 2012/13:20 s. 81. 
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bakgrund av behovet av återkoppling av kunskap för verksamheternas 

kvalitetssäkringsarbete. Tillsynsrollen bör också innefatta att allmänt sprida 

myndighetens erfarenheter.721 I den mån allmänheten eller verksamheter inom 

socialtjänsten vänder sig till tillsynsmyndigheten i ett ärende som kan bli föremål 

för tillsyn, är vägledningen och rådgivningen som förmedlas en del av 

tillsynsrollen.722 Vidare anges i 1 § förordningen (2013:176) med instruktion för 

Inspektionen för vård och omsorg att tillsynsverksamheten ska bedrivas 

strategiskt och effektivt och på ett enhetligt sätt. Syftet är enligt 2 § att granska 

att befolkningen får omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet 

med rättsreglerna med ett brukarperspektiv. Tillsynen ska planeras och 

genomföras med utgångspunkt i myndighetens egna riskanalyser. 

Innehållsmässigt ska tillsynen innefatta kontroll av hur de granskade 

verksamheterna fullgör sin skyldighet att bedriva egenkontroll. Resultatet av 

tillsynen ska redovisas till de granskade verksamheterna och berörd kommun.  

Lagstiftningens syn på vad tillsynen numera innehållsmässigt ska omfatta 

kan alltså kopplas till verksamhetsutövarnas egenkontroll, som vunnit terräng i 

tillsynen av socialtjänsten. I jämförelse med tidigare skeden har tillsynen fått en 

inriktning mot lärande och återkoppling av kunskap. Det får betraktas som en 

indikator av resultatstyrning i tillsynen, liksom det riskbaserade inslaget.723 Den 

statliga tillsynen har blivit mer detaljstyrd och fjärmat sig från den enskilde, trots 

brukarperspektiv, på grund av  den systematiska egenkontrollens genomslag. Det 

beror på att tillsyn av egenkontroll med nödvändighet förflyttar den statliga 

tillsynen längre från den enskilde. Den statliga tillsynens roll i att tillgodose ett 

lokalt kvalitetssäkringsbehov hos verksamhetsutövaren får anses fylla en annan 

funktion än att garantera den enskildes rättssäkerhet, även om den kan bidra till 

ett ökat förverkligande av den enskildes behov materiellt sett.  

Den kommunala egenkontrollen av socialtjänsten inklusive 

klagomålshantering lyftes i betänkandet fram som viktig för den statliga tillsynens 

effektivitet.724 Det infördes dock inte någon skyldighet för individen att i första 

hand framställa klagomål till verksamhetsutövaren innan kontakt med den 

 
721 Prop. 2008/09:160 s. 77 f. 
722 

Prop. 2008/09:160 s. 112. 
723 Se avsnitt 2.2.2. 
724 SOU 2007:82 s. 395 f. 



 

164 
 

statliga tillsynen. När det gäller överlämnande av tillsynsärenden från den statliga 

tillsynsmyndigheten till en socialnämnd för så kallad intern klagomålshantering 

har JO konstaterat att detta interna kvalitetssystem inte är ekvivalent med och 

inte kan ersätta den statliga tillsynen. JO uttalade:  

”Även om det råder viss oklarhet om innebörden av begreppet tillsyn torde den 

grundläggande förutsättningen vara att tillsyn skall utövas av en opartisk instans. 

Den kontroll som en socialnämnd har av sin egen verksamhet kan därför inte sägas 

utgöra en egentlig tillsyn. Länsstyrelsens tillsyn över socialtjänsten i länet är främst 

inriktad på s.k. verksamhetstillsyn. Tillsynen innefattar även handläggning av 

enskildas klagomål mot socialtjänsten. Det finns inte någon författningsregel som 

ålägger länsstyrelsen att utreda varje klagomål. Som en allmän princip gäller att en 

tillsynsmyndighet har tämligen stor frihet att bestämma om och hur en granskning 

av ett klagomål skall utföras. Den som har framfört ett klagomål har inte heller 

någon absolut rätt att få till stånd en utredning av de frågor som han eller hon har 

tagit upp i en anmälan. Även om en länsstyrelse har betydande frihet att själv 

avgöra om en anmälan skall utredas eller inte, finns det i praxis vissa principer för 

hur klagomål från enskilda personer skall handläggas. En utgångspunkt för 

tillsynen är t.ex. att länsstyrelsen bör vara återhållsam med att uttala sig i en fråga 

som är föremål för prövning av domstol. En annan utgångspunkt, som det torde 

råda enighet om, är att länsstyrelsen knappast kan underlåta att utreda en anmälan 

enligt vilken den kommunala nämnden skulle ha åsidosatt grundläggande 

bestämmelser om ärendehandläggningen. I många fall kan länsstyrelsen utöva en 

aktiv och ändamålsenlig tillsyn genom att vidarebefordra en anmälan till nämnden 

för eventuell åtgärd[…] Det finns givetvis även många andra situationer när det 

kan vara förenligt med länsstyrelsens uppgift som tillsynsmyndighet att överlämna 

en anmälan till nämnden för att handläggas inom ramen för nämndens interna 

klagomålshantering. Ett överlämnande bör givetvis aldrig ske om det finns en risk 

för att den enskilde, som ju faktiskt har begärt länsstyrelsens granskning av 

socialnämndens handläggning av ett ärende, inte skulle få sina klagomål prövade i 

vederbörlig ordning.”725 

I och med tillkomsten av IVO kom detaljstyrningen av tillsynens inriktning och 

syfte som nämnts att öka. Enligt 3 a och 4 §§ förordningen (2013:176) med 

instruktion för Inspektionen för vård och omsorg inkluderar tillsynsuppdraget 

även att framställa statistik för att uppnå syftet med tillsynen och samverka med 

andra berörda myndigheter för att uppnå ett effektivt kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte i arbetet med tillsyn. Den som bedriver socialtjänst ska enligt 

 
725 JO 2006/07 s. 226 på s. 244 f. 
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5 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ta emot och utreda klagomål samt 

synpunkter på verksamhetens kvalitet av vård- och omsorgstagare och deras 

närstående, personal, vårdgivare, de som bedriver socialtjänst, myndigheter och 

föreningar, andra organisationer samt intressenter. Vårdgivaren eller den som 

bedriver socialtjänst ska enligt 3 kap. 1 § och 2 kap. 1 § samma föreskrift ansvara 

för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet, som 

fastställer principer för ledning av verksamheten, ska användas för att 

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Inom 

ramen för det systematiska förbättringsarbetet ska den som enligt 5 kap. 1–2 §§ 

samma föreskrift bedriver socialtjänst fortlöpande bedöma om det finns risk för 

att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens 

kvalitet samt utöva egenkontroll. De inkomna rapporterna, klagomålen och 

synpunkterna ska enligt 5 kap. 6–8 §§ samma föreskrift sedan sammanställas och 

analyseras. Tanken är att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst ska 

kunna se mönster som indikerar brister i verksamhetens kvalitet och åtgärda 

dessa. Ytterligare en bestämmelse i 14 kap. 6 § socialtjänstlagen stadgar att ett 

missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande ska dokumenteras, 

utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål.  

Som tidigare nämnts har regeringen sjösatt en tillitsreform med syfte att 

utveckla formerna för den statliga styrningen genom att finna former för kontroll 

balanserad mot professionsstyrning. I reformen ingår att vidareutveckla så kallad 

tillitsfull styrning av välfärdstjänsterna, som bygger på ömsesidigt förtroende 

mellan aktörerna.726 Tillitsdelegationen har bland annat lämnat förslag om att 

tillsyn bör främja tillit och verksamhetsutveckling i högre utsträckning. Därmed 

bör tillsynen omfatta kvalitativa aspekter, utgå från ett bredare brukarperspektiv 

än ett smalare, juridiskt perspektiv och betona dialog, samskapande, hänsyn och 

situationsanpassning.727 Det föreslås också att regionala riskanalyser ska ges 

större genomslag i tillsynen.728 Det har anförts att tillsynen på exempelvis 

äldreomsorgens område har misslyckats med att lyfta fram de viktigaste 

 
726 Dir. 2016:51, dir. 2017:119 och dir. 2019:6. Tillitsdelegationen har avgett följande betänkanden: 

SOU 2017:56, SOU 2018:38, SOU 2018:47, SOU 2018:48 och SOU 2019:43. 
727 SOU 2018:48 s. 107 f. 
728 SOU 2018:48 s. 94 f. 
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personliga kvalitetsaspekterna för den enskilde. I stället har tillsynen kommit att 

fokusera på dokumenthantering och rutiner, vilket innebär att tillsynen inte 

bidrar till att säkerställa och utveckla god kvalitet. Det finns exempel på hur 

tillsynen riskerar att trivialisera allvarliga missförhållanden på äldreomsorgens 

område, när tillsynen i sådana sammanhang har resulterat i krav på förbättrade 

rutiner i verksamheten.729 Det har också påtalats att äldre som har hemtjänst och 

vistas på olika boenden inte alltid anses vara patienter i patientsäkerhetslagens 

mening. Eventuella klagomål som de vill framföra till tillsynsmyndigheten 

kommer i många fall att anses gälla omsorgsinsatser inom ramen för 

socialtjänstlagen. Därmed blir det för dem svårare att kunna utkräva ansvar och 

få upprättelse.730 Detta beror på att den enskilde i vissa fall formellt har en större 

möjlighet att få sitt ärende utrett enligt patientsäkerhetslagen jämfört med  

socialtjänstlagen.731 

Utredningen Framtidens socialtjänst har föreslagit att socialtjänsten bör 

arbeta mer förebyggande samt att tillsynen bör vara ett styrmedel som kan 

användas för att nå denna utveckling.732 Utredningen har också påpekat att en 

detaljstyrd tillsyn riskerar att granskningen av kvalitet och av att den enskilde får 

sina behov tillgodosedda får stå tillbaka.733  

5.4. De sociala rättigheternas påverkan på socialtjänsttillsynen  

Tillsynen på socialtjänstens område berör som nämnts den enskildes sociala 

rättigheter. Tillsyn kan bidra till förverkligande av sociala insatser och social 

trygghet för den enskilde, som kommer till uttryck i konstitutionell och 

internationell rätt. Frågan är om utvecklingen av sociala rättigheter har haft 

betydelse för utvecklingen av tillsyn på socialtjänstens område. I den genomgång 

som hittills gjorts i detta kapitel saknas i stort sett sådana indikationer. 

 
729 Andersson, Hanberger & Nygren (2019) s. 61 f. och 67 f. 
730 Kjellberg (2019) s. 113.  
731 Se avsnitt 6.4.1. 
732 SOU 2018:32 s. 64. Utredningen föreslår förändringar av socialtjänstlagens struktur och 

konstruktion, som dock inte direkt berör tillsynen. 
733 SOU 2020:47 del II s. 941.  
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Efter andra världskriget tillkom folkrättslig reglering av sociala rättigheter, såsom 

exempelvis rätten till arbete, till skäliga livsvillkor, fysisk och mental hälsa, social 

trygghet, hälsosam miljö och utbildning. Till största delen gällde denna reglering 

redan under åren 1956–1979, men något genomslag i den rättsliga regleringen av 

tillsynen på socialtjänstens område vid den tiden går inte att identifiera. Till sin 

karaktär skiljer sig de sociala rättigheterna åt från de civila rättigheterna på så sätt 

att de kräver positiva handlingar för att kunna realiseras för den enskilde.734 Ännu 

år 1980 ansågs sociala rättigheter inte vara utkrävbara av staten. De betraktades 

snarast som välfärdsstatliga skyldigheter som skulle tillhandahållas av staten i mån 

av möjlighet.735 Av denna anledning har tidigare ansetts att de sociala 

rättigheterna skulle vara av en annan natur än de civila rättigheterna, ett synsätt 

som på senare tid har ifrågasatts.736 Sociala rättigheter har samma funktion som 

de civila, men har en inbyggd svaghet såtillvida att de är svårare att utkräva för 

den enskilde.737 Även om det efter andra världskriget blev vanligare att sociala 

rättigheter lyftes in i den konstitutionella regleringen, blev rättigheterna i 

allmänhet formulerade som målsättningsstadganden.738  

Så blev också fallet i Sverige. De sociala rättigheterna är inte reglerade som 

rättigheter för den enskilde i svensk grundlag.739 Dock kan de sociala 

rättigheterna genom 1 kap. 9 § respektive 1 kap. 2 § regeringsformen anses 

grundade på likhets- och människovärdesprinciperna. I 1 kap. 2 § 

regeringsformen, som infördes år 1976 när grundläggande rättigheter infördes i 

regeringsformens andra kapitel, uttrycks bland annat att den offentliga makten 

 
734 SOU 1975:75 s. 163. 
735 Kotkas (2017) s. 16 och 22.  
736 Langford (2008) s. 30 och Scheinin (2005) s. 17. 
737 Vahlne Westerhäll (2005) s. 385. 
738 SOU 2008:125 s. 386. 
739 Vahlne Westerhäll (1996) s. 30 har föreslagit att de sociala rättigheterna borde 

konstitutionaliseras. I exempelvis Finlands grundlag är de sociala rättigheterna reglerade i 

grundlagen. Social trygghet är reglerad i 19 § grundlagen och bestämmelsen stadgar bland annat att 

alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv har rätt till 

oundgänglig försörjning och omsorg. Genom lag skall var och en garanteras rätt att få sin 

grundläggande försörjning tryggad vid arbetslöshet, sjukdom, arbetsoförmåga och under 

ålderdomen samt vid barnafödsel och förlust av en försörjare. Det allmänna skall, enligt vad som 

närmare bestäms genom lag, tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och 

sjukvårdstjänster samt främja befolkningens hälsa. Huruvida konstitutionaliseringen av de sociala 

rättigheterna har haft någon effekt i Finland i praktiken har ifrågasatts, se Kotkas (2017).  



 

168 
 

ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och 

kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. 

Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt 

verka för social omsorg, trygghet och goda förutsättningar för hälsa. Det 

allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och 

jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.  

Målbestämmelsen motiverades av att den enskildes välfärd är det 

övergripande målet med det allmännas verksamhet. De rättigheter som anknyter 

till den enskildes välfärd borde därför komma till uttryck i grundlagen. Däremot 

ansågs det inte görligt att föra in bindande bestämmelser om medborgares rätt 

till samhällelig service eller att utforma bindande minimiregler för sociala 

rättigheter i regeringsformen.740 Det ansågs dock rimligt att ange hur 

välfärdssamhällets avvägningar mellan ekonomiska och sociala förhållanden 

borde ske på ett sätt som fick avvägningarna mellan olika gruppers intressen att 

upplevas som rimliga och rättvisa.741  Eftersom de sociala rättigheterna medför 

en skyldighet för staten att agera och kräver tillgängliga resurser för att kunna 

förverkligas, anses målbestämmelsen inte tillerkänna enskilda rättigheter.742 Detta 

förhållande förändrades inte när grundlagen reviderades år 2011.743 Den 

internationella offentliga rättens samt EU-rättens utveckling, som innebär att 

sociala rättigheter numera har stärkts, beaktades inte.744  

Det har påpekats att 1 kap. 2 § regeringsformen ger uttryck för särskilt 

viktiga mål för samhällsverksamheten och att den kan användas för att uttolka 

andra bestämmelser trots att den inte är rättsligt bindande.745 Bestämmelsen 

anger grundläggande värderingar som ska styra all offentlig verksamhet.746 

Bestämmelsen får därför precis som 1 kap. 9 § regeringsformen betydelse 

framförallt i fråga om hur rättstillämpningen sker. 1 kap. 2 § regeringsformen 

 
740 Prop. 1975/76:209 s. 128, se även SOU 1975:75 s. 163. 
741 Prop. 1975/76:209 s. 99. 
742 Prop. 1975/76:209 s. 128 och Bremdal (2014) s. 59. 
743 Prop. 2009/10:80. De sociala rättigheterna diskuterades inte heller i grundlagsberedningens 

betänkande, SOU 2008:125. 
744 Lind (2009) s. 76 och 459. 
745 Prop. 2009/10:80 s. 188 och prop. 2001/02:72 s. 24. 
746 Nyman (1984) s. 289. 
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borde mot den bakgrunden kunna användas på samma sätt som 1 kap. 9 § 

regeringsformen, även om detta strider mot motivuttalandena.747 Kontrollen av 

att 1 kap. 2 § regeringsformen genomsyrar den offentliga verksamheten kan ske 

politiskt men även rättsligt genom framförallt den extraordinära tillsynen.748 På 

så sätt kan tillsynen bidra till att stärka de sociala rättigheternas genomslag i den 

offentliga förvaltningen.  

De sociala rättigheterna har alltså inte konstitutionaliserats genom att 

regleras i 2 kap. regeringsformen. Sociala rättigheter har inte betraktats som 

individuella rättigheter som kan utkrävas i domstol, utan som principer för 

lagstiftaren och skyldigheter för staten för att tillse medborgarnas behov.749 

Förvaltningsrättsligt grundade rättigheter brukar enligt litteraturen kräva att de är 

preciserade i lagtext, möjliga att angripa genom förvaltningsbesvär och går att 

göra till föremål för statlig tillsyn.750 Vad gäller sociala rättigheter kan det även få 

betydelse huruvida en förmån regleras som en rättighet eller en generell reglering, 

om förmånen är budgetberoende, om det finns en rätt att överklaga och om det 

finns angivna sanktionsmöjligheter gentemot myndigheter för utkrävande av 

individuella rättigheter.751 Långt ifrån alla sociala rättigheter i nationell rätt lever 

upp till det. Att utforma sociala rättigheter som rättigheter i grundlag hade varit 

ett sätt att i vart fall markera deras dignitet.  

I EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna finns flera bestämmelser 

som reglerar sociala rättigheter, exempelvis artikel 34 som innefattar en rätt till 

social trygghet och till socialt stöd.752 Stadgan kom genom Lissabonfördraget att 

bli bindande och införlivas i EU:s konstitutionella rätt.753 Genom artikel 34 i 

EU:s stadga erkänner och respekterar unionen rätten till social trygghet och 

sociala förmåner som garanterar skydd i vissa situationer. Var och en som är 

 
747 Bremdal (2014) s. 60 och 64. 
748 JO, beslut den 25 maj 2010, dnr. 3834-2009, JO 2009/10 s. 398 och Bremdal (2014) s. 63. 

749 Kotkas (2017) s. 25 f. 
750 Hollander (1995) s. 34 och där angivna hänvisningar. 
751 Westerhäll (1986) s. 629 och Bäckman (2013) s. 118. 
752 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 326, 26.10.2012, s. 

391–407). 
753 Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om 

upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007 (EUT 

C 306, 17.12.2007, s. 1–271). 
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bosatt och förflyttar sig lagligt inom unionen har rätt till social trygghet och 

sociala förmåner i enlighet med unionsrätten samt nationell lagstiftning och 

praxis. Stadgan utvidgar enligt artikel 51.2 inte EU:s kompetens och blir därför 

enligt artikel 51.1 med beaktande av subsidiaritetsprincipen endast tillämplig när 

unionsrätten tillämpas. Genom artikel 52.5 begränsas dock artikelns genomslag, 

eftersom artikel 34 tillhör de rättigheter som betraktas som så kallad princip.754 

Det innebär att rättigheten blir svagare och snarast får betraktas som en 

målsättning för unionens politiska aktörer. Principerna är inte avsedda att 

tillämpas direkt och blir främst ett tolkningsmedel. De kan inte åberopas 

självständigt om de inte genomförts genom lagstiftningsakter av EU eller om 

medlemsstaterna genomför EU-lagstiftning.755 Att sociala rättigheter främst ses 

som tolkningsmedel förenar målbestämmelsen i 1 kap. 2 § regeringsformen och 

hur sociala rättigheter regleras i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. 

Det saknas bestämmelser i EU-rätten som reglerar tillsyn av sociala rättigheter.  

Även EKMR kan få betydelse för sociala rättigheter, trots att den inte 

explicit reglerar sociala rättigheter.756 Dessa kan dock angränsa till negativa fri- 

och rättigheter såsom exempelvis rätten till privat- och familjeliv i artikel 8. Enligt 

Europadomstolens praxis har en individuell lagreglerad rättighet ansetts utgöra 

en civil rättighet enligt konventionen oavsett om de sociala rättigheterna har sin 

grund i privat- eller offentlig rätt. Även rätten till ekonomiskt bistånd har ansetts 

omfattad av konventionens skydd. Därför har artikel 6 EKMR ansetts bli 

tillämplig i fråga om den rättsliga prövningen av olika typer av sociala 

förmåner.757    

Inom folkrätten regleras sociala rättigheter exempelvis i FN-deklarationen 

om mänskliga rättigheter, FN:s konvention om medborgerliga och politiska 

 
754 Artikel 52 i Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna (2007/C 303/02) 

(EUT C 303, 14.12.2007, s. 17–35). 
755 Derlén, Lindholm & Naarttijärvi (2016) s. 435. 
756 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, Rom den 4 november 1950, SÖ 1952:35, se även lagen (1994:1219) om den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna.   
757 Salesi v. Italy, no. 13023/87 p. 19, 26 februari 1993 och Schuler-Zgraggen v. Switzerland, no. 

14518/89, 24 juni 1993 p. 43-46. Det senare fallet gällde invaliditetspension och tillgång till 

handlingar i överklagandeförfarandet.  



 

171 
 

rättigheter (ICCPR), FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering 

av kvinnor (ICEDAW), FN:s internationella konvention om avskaffandet av alla 

former av rasdiskriminering (ICERD), FN:s konvention om barnets rättigheter 

(CRC) och FN-konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

(ICESCR). Den traktat som tydligast behandlar sociala rättigheter är ICESCR 

och Sverige har varit bunden av konventionen sedan år 1976.758 Stater är enligt 

artikel 2 ICESCR skyldiga att till fullo nyttja sina tillgängliga resurser för att trygga 

att rättigheterna gradvis förverkligas i sin helhet utan diskriminering med hjälp 

av alla lämpliga medel, i synnerhet lagstiftning. I artikel 9 stadgas allas rätt till 

social trygghet och i artikel 11 tillerkänns var och en rätt till en tillfredsställande 

levnadsstandard för sig och sin familj. Det innefattar exempelvis mat, kläder och 

en lämplig bostad. I den generella kommentaren nr. 3 till konventionen anges att 

konventionen får anses ange en miniminivå för staterna.759 Konventionen 

reglerar inte hur tillsyn ska bedrivas av staterna.760 Enligt artikel 13 Europarådets 

sociala stadga ska staten tillse att personer som saknar och som inte genom egna 

ansträngningar eller på annat sätt kan skaffa sig tillräckliga medel för sin 

försörjning och som inte heller kan få sådana medel från ett 

 
758 FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, New York den 

16 december 1966, SÖ 1971:42, FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 

kvinnor, New York den 18 december 1979, SÖ 1980:8, FN:s internationella konvention om 

avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, New York den 7 mars 1966, SÖ 1971:40, FN:s 

internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, New York den 16 

december 1966, SÖ 1971:41 och FN:s konvention om barnets rättigheter, New York den 20 

november 1989, SÖ 1990:20, se även lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om 

barnets rättigheter. 
759 Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, ICESCR General Comment No. 

3, E/C.12/1990/8 av den 14 december 1990, The Nature of States Parties’ Obligations (Art. 2, 

Para. 1, of the Covenant) p. 10. 
760 Sedan år 2008 finns ett tilläggsprotokoll till konventionen som möjliggör för individer att 

framföra klagomål mot stater, som trädde i kraft år 2013, FN:s generalförsamling, resolution 

A/RES/63/117 av den 10 december 2008, Optional Protocol to the International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights. Tilläggsprotokollet möjliggör att enskilda och grupper av 

enskilda vänder sig till kommittén med klagomål mot staten efter att ha uttömt nationella 

rättsmedel. Sverige har inte signerat eller ratificerat tilläggsprotokollet. Sverige framförde även vid 

omröstningen när generalförsamlingen antog tilläggsprotokollet att staten inte var övertygad om 

att klagorätt för enskilda var det bästa sättet att främja de ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheterna, bland annat därför att karaktären på dessa rättigheter ofta gör det svårt att med 

precision ange när en kränkning ska anses ha begåtts, se socialministerns svar på fråga 2013/14:744 

av Gunvor G Ericson (MP), dnr. S2014/5697/EIS.  
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socialförsäkringssystem, får nödvändig social och medicinsk hjälp för att trygga 

sin rätt. Stadgan ratificerades av Sverige år 1962.761 Enligt artikel 6 i Nordisk 

konvention om socialt bistånd och sociala tjänster ska en person som omfattas 

av konventionen och som under en laglig tillfällig vistelse i ett nordiskt land 

behöver socialt bistånd eller sociala tjänster erhålla det från vistelselandet.762 I 

den ovan nämnda regleringen av sociala rättigheter saknas bestämmelser som 

förpliktigar staterna att reglera tillsyn av de sociala rättigheterna.  

De sociala rättigheterna har alltså inte varit och är inte särskilt starkt 

reglerade i det svenska rättssystemet. Rättigheterna anses generellt utgöra en del 

av det allmänna som fördelas av staten för att potentiellt möjliggöra 

medborgarnas deltagande i samhället, ”passive participation of the individual in 

prefabricated pieces of national product”.763 Detta kan bero på att frågan har ombesörjts 

politiskt och att det därför inte har funnits behov av konstitutionalisering av 

sociala rättigheter.764 Den moderna sociala välfärden byggde på att staten skulle 

tillgodose individers behov av materiell välfärd på ett jämlikt sätt.765 Frånvaron 

av en stark reglering av rättigheterna kan anses ha gett utrymme för tillämpning 

av utomrättsliga värden som exempelvis godhet och ansvar.766 Syftet som ska 

uppnås är social rättvisa som berör hela kollektivet och utgår från behov.767 

Medborgarna blir att betrakta som mottagare eller klienter i en välfärdsbyråkrati 

och har en viss rätt att dela allmännyttan genom exempelvis sociala tjänster.768 

De sociala rättigheterna kräver ett visst handlande av staten för att hjälpa utsatta 

 
761

 Europeisk social stadga, Turin den 18 oktober 1961, SÖ 1962:57. Ratificeringen har sedermera 

utsträckts till fler bestämmelser i stadgan, SÖ 1979:16. Sverige har även ratificerat två 

tilläggsprotokoll till den sociala stadgan, Tilläggsprotokoll till den europeiska sociala stadgan, 

Strasbourg den 5 maj 1988, SÖ 1989:22 samt Tilläggsprotokoll till den europeiska sociala stadgan 

angående ett kollektivt klagomålsförfarande, Strasbourg den 9 november 1995, SÖ 1998:36. Det 

senare innebar att ett kollektivt klagomålsförfarande infördes i förhållande till den övervakande 

kommittén.  
762 Nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster, Arendal den 14 juni 1994, SÖ 

1996:21, se även lagen (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster. 
763 Frankenberg (2010) s. 18 f. 
764 Kotkas (2017) s. 28 f. och 31. 
765 Kotkas (2017) s. 16. 
766 Kindström Dahlin (2018) s. 295. 
767 Vahlne Westerhäll (2018a) s. 33. 
768 Frankenberg (2010) s. 15 f. 
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grupper i samhället att få det bättre.769 Rättigheterna har traditionellt främjats 

genom politiska insatser och inte genom domstolsväsendet.770 Rättigheterna är 

alltid beroende av ändliga resurser och för att minska denna sårbarhet har en 

rättslig teknik med legala överprövbara rättigheter vuxit fram.771 

Sammanfattningsvis är regleringen av sociala rättigheter i den internationella 

rätten, EU-rätten, grundlag och i den nationella socialrätten att betrakta som svag 

för den enskilde individen. Rättigheterna har omnämnts, men det verkar inte ha 

haft någon större betydelse för tillsynens utveckling och rättigheterna kan inte 

sägas ha fått genomslag i den materiella rätten. Sociala rättigheter har inte genom 

den konstitutionella rätten fått genomslag som individuella rättigheter som 

möjliggjort för den enskilde att utkräva dem. De kvarstår därmed till största delen 

som välfärdsrättsliga skyldigheter och målsättningar. Det skulle i sig kunna tala 

för att den enskildes tillgång till statlig tillsyn borde vara tydligt reglerad i den 

nationella rätten för att minska individernas sårbarhet.  

5.5. Sammanfattning: Från decentraliserad till centraliserad 

tillsyn med fokus på egenkontroll 

Tillsyn av socialtjänstens verksamhet utmärks av flera faktorer som får betydelse 

för den enskildes ställning i tillsynen. Socialtjänstens verksamhet bedrivs av 

kommunerna och den statliga tillsynen av denna verksamhet måste därför 

förhålla sig till det kommunala självbestämmandet. Kommunernas ansvar för en 

stor del av det som i dag betraktas som välfärd sträcker sig tillbaka åtminstone 

till 1700-talet. Ett eventuellt statligt övertagande av huvudmannaskapet har dock 

diskuterats i samband med ett flertal reformer. Ett statligt ansvar hade kanske 

kunnat medföra att de sociala insatserna hade kommit att betraktas mer som 

rättigheter.772 Det utgör ett statligt ansvar att medborgarna likvärdigt tillförsäkras 

åtnjutandet av sociala rättigheter såsom socialtjänstens verksamhet. Detta 

innebär att den nationella likvärdigheten måste balanseras mot handlingsfriheten 

som det kommunala självbestämmandet kräver.773 Tillsyn utgör ett medel för att 

 
769 Lind (2009) s. 29. 
770 Kotkas (2017) s. 3. 
771 Bäckman (2018) s. 325. 
772 Pettersson (2011) s. 36. 
773 Bergmark & Minas (2007) s. 225 f. 
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staten ska kunna tillse att viss verksamhet uppfyller de krav som uppställs i lag 

och att den enskildes rättigheter har tillgodosetts. Vissa beslutstyper ger den 

enskilde möjligheten att få sin sak prövad i förvaltningsdomstol genom 

förvaltningsbesvär, men i många situationer finns endast tillsyn att tillgå inom 

socialtjänstens verksamhet.  

Socialtjänsten omfattas av en målstyrd ramlag. Ramlagstiftning utgör en 

lagstiftningsteknik där rättens innehåll till stor del skapas inom en viss 

verksamhet och därmed förändras. 1980 års socialtjänstlag har betecknats som 

banbrytande på det sätt som rättigheter formulerades. Lagen möjliggjorde ramar 

inom vilka den kommunala sektorn kan utforma socialpolitiken och ge 

socialarbetarna utrymme för professionella bedömningar i det enskilda fallet.774 

Detta har också beskrivits som att socialrätten inkluderar ett antal parallella 

normbildningsprocesser, som innebär att beslutsinnehåll formas av rätten, 

politiken och den sociala professionen.775 Samtidigt innebär lagstiftningens 

konstruktion en utmaning i fråga om förutsebarhet för den enskilde och vad 

denne kan förvänta sig, som också formar villkoren för tillsyn. En annan 

förutsättning för tillsynen på socialtjänstens område är att välfärdstjänster 

generellt utmärks av samtidighet i produktion och konsumtion. Tjänsterna 

materialiseras när utföraren möter den enskilde. Möjligheten till precision vid 

statlig tillsyn försvåras, eftersom det kan vara svårt att definiera tjänsternas 

kvalitet.776 Att utöva tillsyn över socialtjänsten har också särskilda förutsättningar 

mot bakgrund av att välfärdsprofessionellt arbete innebär arbete mot ett rörligt 

mål. Det rör sig om unika sociala kontexter, där det generella och väl beprövade 

är svårt att slå fast.777 Ytterligare en förutsättning för tillsynen på socialtjänstens 

område är att flera verksamheter som ingår här kan beskrivas som ett 

residualsystem, som träder in när de generella välfärdssystemen inte kan tillse 

medborgarnas behov. Därför berör dessa verksamheter färre individer än många 

andra välfärdstjänster och ofta socialt utsatta grupper med en svag 

samhällsposition.778 Den enskilde har som regel inte heller någon möjlighet att 

 
774 Åström i SOU 2000:38 s. 248. 
775 Åström i SOU 2000:38 s. 251.  
776 Sallnäs & Wiklund (2018) s. 22. 
777 Bruhn (2018) s. 41. 
778 Sallnäs & Wiklund (2018) s. 17. 
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vända sig till någon annan instans. Detta placerar den enskilde i en stark 

beroendeställning gentemot socialtjänsten.  

Gemensamma nämnare för alla undersökta tidsmässiga skeden i kapitlet är 

att lagstiftningens syn på de berörda individerna hela tiden har varit att det rör 

sig om en socialt utsatt, svag grupp. Den enskildes sociala rättigheter är 

förhållandevis svagt reglerade, även om möjligheten att underställa 

socialtjänstbeslut domstolsprövning genom förvaltningsbesvär ökade i och med 

1980 års socialtjänstlag. När det gäller utveckling av den rättsliga regleringen av 

sociala rättigheter har solidaritet, social rättvisa och grupprättigheter varit det 

centrala.779 Detta kan förstås som att det i Sverige har funnits en tradition av att 

betrakta sociala rättigheter som principer för lagstiftningen mer än som 

utkrävbara rättigheter för den enskilde.780 När andra fri- och rättigheter har stärkt 

sin position i normhierarkin genom att konstitutionellt förankras och tas in i EU:s 

konstitutionella rätt, kan det inte sägas att de sociala rättigheterna har getts något 

sådant genomslag, trots att rättigheterna delvis omnämns. Rättigheterna har en 

svagare rättslig konstruktion. Förverkligandet av sociala insatser utgör därför mer 

av en statlig skyldighet än en individuell rättighet. Det har antagligen bidragit till 

att de inte heller har slagit igenom som starka rättigheter i den nationella rätten 

och inte har stärkt den enskildes ställning i socialtjänsttillsynen. De svaga sociala 

rättigheterna kan också delvis förklara varför den offentliga förvaltningens 

förändrade styrformer har fått ett relativt stort genomslag på socialtjänstens 

område. Det kan argumenteras för att svagt reglerade sociala rättigheter i sig talar 

för en starkt reglerad tillgång till statlig tillsyn för den enskilde på socialtjänstens 

område. Vad som också genomgående framträder är att förarbetena till 

socialtjänstlagstiftningen framhåller den statliga tillsynen som väsentlig för att 

värna den enskildes rättssäkerhet med beaktande av att insatserna utförs av andra 

aktörer än staten. Vid varje reform har diskuterats om sociala insatser borde 

övertas av staten. Den statliga tillsynen har under de senaste decennierna 

bedrivits på flera olika nivåer och genomgått organisatoriska reformer som också 

påverkat tillsynens inriktning och bedrivande. För den enskilde som velat påkalla 

uppmärksamhet från tillsynsmyndigheterna har utvecklingen formellt inte 

inneburit några egentliga förändringar och aldrig varit explicit reglerad i 

 
779 Kotkas (2017) s. 28 f. 
780 Kotkas (2017) s. 25 f. 
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lagstiftningen. Indirekt har tillsynens former emellertid skapat olika utrymme för 

den enskilde under de olika skedena.  

Fram till år 1980 var tillsynen inte särskilt detaljerat reglerad, inte heller vad 

gäller mål och syfte. Den enskilde var inte heller synliggjord i den rättsliga 

regleringen. Tillsynen förefaller ha varit en fråga för de huvudsakliga centrala, 

regionala och lokala aktörerna Socialstyrelsen, länsstyrelserna och 

socialvårdskonsulenterna. Den enskilde kunde komma in med anmälningar om 

missförhållanden till alla instanser, men det saknades explicita rättsregler om 

detta och det var upp till mottagaren att ex officio inleda ett ärende på basen av 

en anmälan. Det förefaller tydligt att tillsynen organisatoriskt var sammanflätad 

med möjligheten till förvaltningsbesvär hos länsstyrelsen över kommunala beslut 

om exempelvis socialhjälp. Också socialvårdskonsulenterna hade i det här 

avseendet flera roller. Konsulenternas mandat sköttes individuellt också vad 

beträffar hur de skulle behandla enskildas anmälningar. Den enskildes tillgång till 

dessa nivåer av tillsyn var alltså inte direkt rättsligt reglerad och tillsynen kan 

därför sägas primärt ha berört staten och tillsynsobjekten och inte den enskilde 

mer än som ett objekt. Ändå fanns under detta skede ett fokus på att statlig tillsyn 

var en fråga om rättssäkerhet för den enskilde. Genom de olika vägarna till tillsyn 

som överlappade varandra, förefaller det också ha funnits en omsorg om att den 

enskilde faktiskt skulle kunna nå fram till den statliga tillsynen. I det första skedet 

var den enskilde visserligen ett objekt i rätten och rättigheterna inom 

socialhjälpens verksamhet få, men den statliga tillsynen var bred och 

regionaliserad. Missförhållanden som den enskilde drabbades av kunde därför 

uppmärksammas av flera aktörer. Det fanns en ambition i lagstiftningen att tillse 

en nationell likvärdighet för medborgarna i insatserna genom en hög närvaro av 

statlig tillsyn. Den nationella likvärdigheten togs på allvar i den första fasen i och 

med det överlappande nätet av statlig tillsyn över de sociala insatserna och 

socialvårdskonsulenternas utredningsskyldighet. Tillsynen synes mest ha 

sysselsatt sig med inspektioner och handläggning av individärenden. 

Under åren 1980–2009 var tillsynens organisation i stort sett densamma som 

tidigare. Under denna period utmärktes tillsynen av socialtjänsten av en tydligare 

innehållsmässig definition och av ökad rättslig styrning. Det blev tydligare att den 

statliga tillsynen av Socialstyrelsen skulle bedrivas på en mer övergripande och 

efterkontrollerande nivå, medan länsstyrelserna förväntades handha den 

egentliga tillsynsverksamheten. Fokus i den statliga tillsynen blev till viss del 
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kontroll av egenkontroll och verksamheternas egen kvalitetsutveckling 

sammanflätades med den statliga tillsynen. Detta kan betraktas som att den 

statliga tillsynen kom att fjärma sig från den enskilde i jämförelse med tidigare 

och att det blev färre statliga lager av tillsyn som överlappade varandra. Den 

enskilde omnämndes inte heller nu explicit i bestämmelserna om tillsyn. I 

förarbetena framhölls dock vikten av att tillsyn skulle komma utsatta enskilda till 

del och att tillsynen i den egenskapen fyllde en rättssäkerhetsfunktion. Vad som 

också inträffade var att ekonomiska hänsyn tydligare slog igenom i socialrätten.781 

Den marknadslogik som infördes genom nya styrformer utövade ett stort 

inflytande på välfärdssektorn. För den enskilde i tillsynen av socialtjänsten torde 

det ha haft effekt i fråga om tillsynens innehåll. Under den aktuella tidsperioden 

fick sociala rättigheter en större betydelse.782 Socialtjänstens verksamhet 

inrymmer ett flertal sociala rättigheter. Dessa rättigheter regleras i dag både 

folkrättsligt, EU-rättsligt och genom nationell lagstiftning, men har aldrig fått ett 

särskilt starkt konstitutionellt skydd. Utvecklingen verkar dock inte ha fått något 

större genomslag i fråga om tillsynen av socialtjänsten. 

Utvecklingen sedan år 2010 har inneburit att tillsynen av socialtjänsten samt 

hälso- och sjukvården har sammanlänkats och att tillsynen av socialtjänsten har 

centraliserats. Förutsättningarna för den enskildes ställning är fortsättningsvis  

olikartade i hälso- och sjukvården jämfört med i socialtjänsten. Tillsynen av 

socialtjänsten har blivit mer detaljreglerad både i inriktning och vad gäller syfte i 

jämförelse med tidigare och har kommit att mer och mer fokusera på 

verksamhetsutövarnas egentillsyn. Den statliga tillsynen förutsätts enligt 

lagstiftningen genomföras på ett riskbaserat och effektivt sätt. Utvecklingen har 

inneburit att tillsynens innehåll har styrts till en mer övergripande nivå. Tillsynen 

är alltså fortsatt decentraliserad till verksamhetsutövarna själva utan att detta har 

inneburit en reglering av den enskildes ställning i den statliga tillsynen. 

Klagomålens funktion i tillsynen av socialtjänsten i dag kan betraktas som en 

informationskälla till den riskbaserade tillsynen. Att klagomål primärt hanteras av 

verksamhetsutövaren själv får betecknas som en försvagning av den enskildes 

tillgång till tillsyn och som en försvagning av tillsynens oberoende och legitimitet 

i förhållande till den enskilde. Den enskilde är dock inte tvingad att vända sig till 

 
781 Vahlne Westerhäll (2005a) s. 114 f.   
782 Om inflytande av sociala rättigheter, se Langford (2008). 
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socialtjänstens egentillsyn innan man vänder sig till den statliga tillsynen. Det 

finns emellertid ingen rätt att få sitt klagomål utrett inom ramen för statlig tillsyn. 

Följaktligen torde den enskilde i många fall hänvisas till socialtjänstens 

egentillsyn. Det kan bli svårare att bilda sig en uppfattning om missförhållanden 

i sociala insatser när de i detalj hanteras hos socialtjänsten själv och den statliga 

tillsynen har blivit mer övergripande.  

Sammanfattningsvis har den enskildes ställning aldrig reglerats formellt i 

tillsynen på socialtjänstens område, vilket kan ha ett samband med synen på den 

enskilde som en svag individ med en begränsad autonomi. Med tanke på 

förutsättningarna i det sociala arbetets profession, som utgår från relationen 

mellan handläggare och enskild, kan man argumentera för att tillsynen i högre 

utsträckning borde inkludera att höra den enskilde för att alls kunna bedöma 

kvalitén i insatserna. Individens bild av de egna behoven och den hjälp denne 

behöver är rimligen nödvändig för att kunna bedöma om det materiella innehållet 

i insatsen har levt upp till socialtjänstlagens bestämmelser. Därutöver rör det sig 

om utsatta individer. Troligen är det för dem lättare att vända sig till en 

tillsynsmyndighet med färre krav på formaliteter än till en domstol för att hävda 

sin rätt. Inte minst utgående från beroendeställningen i förhållande till 

socialtjänsten får det anses som problematiskt att den statliga tillsynen i dag 

bygger på att det som förr var en materiell del av den statliga tillsynen numera 

utgör en del av socialtjänstens interna klagomålssystem. Genomslaget för 

styrformerna torde ha blivit större på välfärdsområdet mot bakgrund av den 

svaga regleringen av sociala rättigheter, klienternas utsatthet samt svårigheten att 

bedöma sociala insatser i efterhand. Förändringen av Socialstyrelsens tillsyn från 

kontroll till utvärdering och analys på en abstrakt nivå indikerar att den statliga 

tillsynen anpassades så att den svarade mot den sociala verksamhet som 

tillsynsobjekten faktiskt bedrev. Det resulterade bland annat i att individfokus på 

insatserna minskade. Effektiviseringssträvandena torde också ha möjliggjort en 

övergång till egentillsyn hos aktörerna samt en inriktning där tillsynen av 

socialtjänsten främst ska agera på en övergripande nivå. 
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6. Tillsyn av hälso- och sjukvården 
 

Tillgång till god vård utgör precis som socialtjänstens verksamhet en grundsten i 

ett välfärdssamhälle.783 Vården måste därför vara av god kvalitet och ges i sådana 

former att patienterna känner att den präglas av trygghet och säkerhet.784 

Regioner eller kommuner ansvarar enligt 2 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) för hälso- och sjukvården. Liksom socialtjänstens verksamhet omfattar 

hälso- och sjukvården också sociala rättigheter. Rätten till hälsa har under lång 

tid varit reglerad i folkrätten som en del av de sociala rättigheterna, som i likhet 

med andra sociala rättigheter uttrycker solidaritet framför individuell frihet.  

Stater har en positiv skyldighet att skydda och främja den enskildes hälsa och 

allmänhetens hälsa så långt som resurserna medger.785 Hälsa anknyter till flera 

civila rättigheter, exempelvis rätten till liv samt rätten till privat- och familjeliv i 

Europakonventionen (EKMR).786 Därför har Europadomstolens rättspraxis i 

vissa avseenden kommit att stärka rätten till hälsa. Exempelvis har konstaterats 

att stater måste ha ett adekvat system av hälsotjänster som är tillgängligt för alla 

individer vid livshotande tillstånd.787 Också EU-rätten har stärkt rätten till hälso- 

och sjukvård. Regleringen av hälso- och sjukvården är dock i likhet med 

socialtjänsten till stor del nationellt styrd, så även tillsynen.  

Statlig tillsyn över hälso- och sjukvården har en mycket lång historia och har 

funnits i omkring 500 år i Sverige. År 1571 inrättades bardskärarämbetet och år 

1663 Collegium Medicorum. Det sistnämnda var ett läkarsällskap som skulle 

ordna läkarvården och slå vakt om läkarnas ställning. Läkarsällskapet bedrev 

också tillsyn av den egna kåren. Kollegiet anses år 1688 ha övergått till att bli ett 

 
783 Vad gäller den välfärdsstatliga utvecklingen hänvisas till föregående kapitel om tillsynen av 

socialtjänsten.  
784 Prop. 1993/94:149 s. 27. 
785 Abbing Roscam (2012) s. 18. 
786 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, Rom den 4 november 1950, SÖ 1952:35, se även lagen (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
787 Cyprus v. Turkey, no. 25781/94 [GC], 10 maj 2001 p. 219, Nitecki v. Poland, no. 65653/01, 21 

mars 2002 och Pentiacova and others v. Moldova, no. 14462/03, 4 januari 2005.  
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statligt ämbetsverk.788 Framförallt läkarna har haft stort inflytande över vården 

inklusive sin egen kunskapsproduktion och arbetsprocess. Långt in på 1900-talet 

utgjorde läkaryrket en individuell och kollektiv tillämpning av personligt buren 

kunskap. Yrket förändrades i takt med att vården genomgick en teknologisering 

och specialisering. Från att den professionella autonomin var stark och den 

enskilde yrkesutövaren var det aktiva subjektet, försvagades den professionella 

autonomin och patienten blev ett subjekt.789 Teknologiseringen av vården har 

också medfört ett ökat behov av förrättsligande för att uppnå jämlik behandling 

av patienter i olika avseenden. Tidigare utgjorde sådana bedömningsfrågor något 

som hanterades genom professionsstyrning.790   

Tillsynen har sedan länge haft stark anknytning till hälso- och 

sjukvårdspersonalens personliga ansvar i form av disciplinansvar. Anknytningen 

kan förstås mot bakgrund av professionsstyrningens styrka inom hälso- och 

sjukvården, som avviker från utvecklingen i socialtjänsten och tillsynen av den. 

Till skillnad från många delar av socialtjänstens verksamhet kommer varje individ 

oundvikligen i kontakt med hälso- och sjukvården under sin livstid. En annan 

skillnad är att hälso- och sjukvårdspersonalen enligt 6 kap. 1 § 

patientsäkerhetslagen (2010:659) ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Det sker en normering av vad som utgör 

vedertagna insatser i medicinska sammanhang av framförallt Socialstyrelsen. En 

större detaljeringsgrad omfattar således insatserna. Detaljeringsgraden möjliggör 

också en tydligare granskning av de kvalitetskrav som uppställs på hälso- och 

sjukvården i jämförelse med socialtjänstens insatser. En likhet mellan sjukvården 

och socialtjänstens verksamhet är att båda har varit föremål för omfattande 

privatisering. År 2016 gjordes exempelvis 45 procent av alla besök hos 

primärvården hos privata vårdgivare.791  

Tillsynen av hälso- och sjukvården och dess personal kan ses i ljuset av 

tillgång till god vård och brukar av tradition delas upp i verksamhets- och 

individtillsyn. Verksamhetstillsyn avser den tillsyn som sker med avseende på 

 
788 SOU 1991:63 s. 55 och Axelsson (2011) s. 280 f. 
789 Bejerot & Hasselbladh (2003) s. 110 ff. 
790 Mikkola (2012) s. 34 f. 

791 Sveriges kommuner och landsting, Köp av verksamhet 2016. Kommuner, landsting och regioner 2006–

2016 s. 53.  
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hälso- och sjukvårdsverksamheten, exempelvis dess organisering, utbud av 

tjänster, medicinteknik och personaltillgång. Individtillsynen tar i stället sikte på 

yrkesutövningen av hälso- och sjukvårdspersonalen och hur personalen sköter 

sina förpliktelser.792 Med tanke på att hälso- och sjukvården utförs av regioner 

(tidigare landsting) och primärkommuner respektive privata vårdgivare, fyller den 

statliga tillsynen en viktig kontrollfunktion. Patienten befinner sig i hälso- och 

sjukvården i en utsatt situation och är beroende av god och trygg vård. Det är 

vidare som regel svårt för den enskilde att överblicka eller ifrågasätta de 

bedömningar som görs utifrån den medicinska sakkunskapen. Till stor del består 

hälso- och sjukvården dessutom av faktiskt handlande, som till skillnad från 

beslut inte går att angripa genom domstolsprövning.793 Tillsynen av hälso- och 

sjukvården och den enskilde patientens tillgång till den är mot bakgrund av 

ovanstående faktorer av särskild betydelse. Vidare kan förutsättningarna för att 

utöva tillsyn över hälso- och sjukvården i jämförelse med andra studerade 

tillsynsområden bli särskilt situationsbunden samt beroende av mötet mellan 

professionskunskap och den enskilde patienten.  

I kapitlet beskrivs utvecklingen av tillsynen i fyra skeden som inleds under 

1950-talet. Som tidigare nämnts tar studien sitt avstamp i den moderna statens 

tillsyn. Den tidsmässiga inledning i skeden som gjorts i kapitlet baseras på att 

tillsynen vid dessa skeden har visat sig genomgå förändringar i sin konstruktion 

som haft påverkan på den enskildes ställning i något avseende. Som kommer att 

visas i kapitlet bedrevs tillsynen av hälso- och sjukvården under det första skedet 

utan att den enskilde patienten var en synliggjord eller accentuerad aktör. Det 

gällde både verksamhets- och individtillsynen. Den enskilde patienten kunde 

vända sig till den statliga tillsynsmyndigheten, men saknade en formellt angiven 

rättslig ställning. Tillsynen som sådan var sparsamt reglerad i lagstiftningen. 

Under det andra skedet åren 1980–2009 skedde stora förändringar av tillsynen 

som innebar att patienten blev ett subjekt. Patienten och närstående tillerkändes 

partsställning i disciplinförfarandet, vilket innebar en tydlig förstärkning av den 

enskildes rättsliga ställning. På verksamhetstillsynens område förändrades 

styrningen av hälso- och sjukvården. Marknadsmässiga styrformer för vården 

 
792 Prop. 1993/94:149 s. 26 och 37 f., bet. 1993/94:SoU26 s. 5 och prop. 1995/96:176 s. 35. 
793 2017 års förvaltningslag innebär dock att fler formella beslut ska fattas inom hälso- och 

sjukvården, prop. 2016/17:180 s. 33 ff. 
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och tillsynen av den implementerades. Den statliga tillsynen decentraliserades 

genom införande av regionala enheter och samtidigt minskade detaljeringsgraden 

för att ge ökat handlingsutrymme åt vårdgivarna. Tillsyn av hälso- och sjukvården 

kom allt mer att bli synonym med kvalitetssäkring i förhållande till mål- och 

resultatstyrning och kvalitetssäkringen kom att regleras mer detaljerat. 

Vårdgivarnas egentillsyn blev därför också mer central. Som kommer att visas i 

det tredje skedet åren 2010–2017 förändrades framförallt individtillsynen. 

Gränsen mellan individ- och verksamhetstillsyn blev också mer diffus. 

Disciplinansvaret för hälso- och sjukvårdens personal avskaffades med syfte att 

stärka patientsäkerheten. Kvar fanns skyddsåtgärder som kunde vidtas mot 

anställda, men patienten och närstående förlorade sin partsställning i denna 

process. Som kompensation infördes en långtgående utredningsskyldighet för 

tillsynsmyndigheten. Utvecklingen i riktning mot förstärkt egentillsyn för 

vårdgivarna fortsatte. Det bildades också en ny tillsynsmyndighet. Det fjärde 

skedet inleddes i och med 2017 års patientklagomålsreform, som innebar att den 

långtgående utredningsskyldighet för den statliga tillsynen som hade införts år 

2010 till väsentliga delar avskaffades. Den statliga tillsynen blev sekundär i 

förhållande till vårdgivarnas egentillsyn. Därmed har patientens rättsliga ställning 

försvagats.  

6.1. Det första skedet – åren 1950–1979 

Under 1950-talet var det ytterst landstingens eller städernas ansvar att ombesörja 

vård för sjukdom, skada eller kroppsfel för enskilda utgående från deras vistelse- 

eller hemort.794 Den statliga medicinalstyrelsen bedrev fram till år 1968 den 

högsta tillsynen över den sjukvårdande verksamheten.795 Myndigheten utfärdade 

förskrifter för hälso- och sjukvården och bedrev samtidigt tillsyn av den, vilket 

avviker från hur tillsynsmyndigheternas roll idag normalt utformas. 

Medicinalstyrelsen utövade både verksamhets- och individtillsyn, det vill säga 

befattade sig också med disciplinärenden gällande medicinalpersonal. 

Disciplinärenden gällande medicinalpersonal prövades efter år 1947 av en 

särskild disciplinnämnd. Under detta skede hade alltså individ- och 

 
794 1 § lagen (1940:1044) om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus. 
795 6 § lagen (1940:1044) om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus, 7 § sjukhuslagen 

(1959:112) och 5 § sjukvårdslagen (1962:242). 
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verksamhetstillsynen nära anknytning. Vid sidan av dessa former av tillsyn 

bedrevs också egentillsyn vid sjukhusen på olika organisatoriska nivåer av 

sjukhusdirektören, sjukhusdirektionen och senare sjukhusstyrelsen. 

Professionsstyrningens inflytande över vården var stark och tillsynen byggde 

främst på kontroll och personligt ansvarsutkrävande.  

6.1.1. Kontroll genom verksamhetstillsyn 

Medicinalstyrelsen utövade som ovan nämnts det högsta inseendet över den 

allmänna hälso- och sjukvården och apoteksväsendet.796 Med lämpliga 

mellanrum och vid särskild anledning skulle man låta inspektera den 

sjukvårdande verksamheten.797 Medicinalstyrelsen bedrev bland annat tillsyn 

över bekämpandet av smittsamma sjukdomar, tillsyn av vården vid offentliga och 

enskilda ungdomsvårdsanstalter, psykiska barna- och ungdomsvården, 

distriktsvården, tandvården, apoteken med mera. Uppdraget var vittomfattande 

och handlade till stor del om kontroll. Tillsynen kunde bland annat innefatta 

inspektioner och undersökningar av hälso- och sjukvården.798 Lagstiftningen 

reglerade inte närmare hur tillsynen skulle bedrivas av medicinalstyrelsen. Den 

enskilde omnämndes inte i bestämmelsen om tillsyn och inte heller i motiven till 

den.799  

År 1968 sammanslogs den dåvarande socialstyrelsen och medicinalstyrelsen 

samt medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd. Socialstyrelsen fick 

därmed tillsyn över både hälso- och sjukvård samt socialvård. Socialstyrelsens 

tillsyn omfattade den allmänna hälsovården, bekämpandet av smittsamma 

sjukdomar, den sjukdomsförebyggande vården, den öppna och slutna sjukvården 

respektive tandvården, vården av psykiskt sjuka, sluten psykiatrisk vård, 

sjuktransportväsendet och apoteken.800 Sammanslagningen av myndigheterna 

synes dock inte ha påverkat konstruktionen av tillsyn på hälso- och sjukvårdens 

 
796 2 § Kungl. Maj:ts instruktion (1959:40) för medicinalstyrelsen. Kungl. Maj:ts instruktion 

(1965:778) för medicinalstyrelsen innebar inga större förändringar.  
797 1 § Kungl. Maj:ts sjukvårdsstadga (1963:70). 
798 4 § Kungl. Maj:ts instruktion (1959:40) för medicinalstyrelsen. 
799 Prop. 1947:67 s. 146 f., prop. 1959:19 s. 222 f. och prop. 1962:122. 
800 3 § Kungl. Maj:ts instruktion (1967:606) för socialstyrelsen. 
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område. Socialstyrelsen fortsatte att med lämpliga mellanrum eller vid händelse 

av särskild anledning inspektera den sjukvårdande verksamhet som stod under 

dess tillsyn.801 

I likhet med vad som gällde för socialvården fanns också en regional tillsyn 

av hälso- och sjukvården, även om det fanns vissa olikheter. Den regionala 

tillsynen bedrevs av förste provinsialläkaren i varje län. Provinsialläkare var 

medicinalväsendets mellaninstans mellan centrala och lokala hälso- och 

sjukvårdsorgan.802 Förste provinsialläkaren skulle bland annat utöva tillsyn över 

den allmänna hälso- och sjukvården inom länet, verkställa inspektioner samt ge 

länsstyrelsen och allmänheten inom länet råd och anvisningar om hälso- och 

sjukvården.803 Ytterligare uppdrag var att avge förslag, utlåtanden och rapporter 

samt utföra andra uppdrag åt medicinalstyrelsen.804 I förhållande till länsstyrelsen 

bistod förste provinsialläkaren främst genom en rådgivande roll i 

hälsovårdsangelägenheter och kunde avge yttranden och föreslå åtgärder för att 

komma till rätta med missförhållanden som läkaren hade uppdagat.805 Lokalt 

tillsyns- och inspektionsarbete var en av huvuduppgifterna för förste 

provinsialläkaren.806 Det fanns också en hälsovårdskonsulentorganisation som 

utformats på initiativ av hälsoförbunden.807 De allvarliga hygieniska risker som 

blivit en konsekvens av bland annat urbanisering, industrialisering och 

kommunikationer ansågs kräva utveckling av lokal tillsyn.808 Det fanns ett behov 

av att förbättra samordningen och knyta den samman med länsstyrelsernas 

verksamhet.809 Provinsialläkarsystemet ansågs dessutom kräva en översyn mot 

bakgrund av att en stor del av tjänsterna inte var besatta.810 

 
801 1 § Kungl. Maj:ts sjukvårdskungörelse (1970:703) och 1 § Kungl. Maj:ts sjukvårdskungörelse 

(1972:676). 
802 SOU 1958:15 s. 34. 
803 1 § allmänna läkarinstruktionen (1930:442). Om provinsialläkarväsendet, se SOU 1950:28 s. 370 

ff. 
804 4 § allmänna läkarinstruktionen (1930:442). 
805 5 § allmänna läkarinstruktionen (1930:442). 
806 SOU 1950:28 s. 376.  
807 Prop. 1961:181 s. 162. 
808 Prop. 1961:181 s. 151 f. 
809 SOU 1950:28 s. 370 ff. 
810 SOU 1958:15 s. 29. 
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Därför infördes år 1962 en länsläkarorganisation, som var underställd 

medicinalstyrelsen men fysiskt förlagd inom länsstyrelserna.  

Länsläkarorganisationen bestod av bland andra en länsläkare och 

länshälsovårdskonsulent.811 Organisationen avsågs kunna intensifiera sitt 

fältarbete och ge lokala sjukvårdsorgan råd.812 Uppgiften var bland annat att ha 

uppsikt över den öppna sjukvården, utöva tillsyn över vissa inrättningar samt ha 

inseende över personer som yrkesmässigt utövade hälso- och sjukvård.813 

Organisationens uppgift var i fråga om den allmänna vården särskilt att tillse att 

lagstiftningen följdes.814 Länsläkarorganisationens uppdrag var omfattande och 

berörde både vårdgivare och personal.815 Länsläkaren ledde tillsynen över den 

allmänna hälsovården och hade tillsyn över den öppna sjukvården i länet, 

verkställde inspektioner, undersökningar och andra tjänsteförrättningar samt gav 

råd åt länsstyrelsen och kommunerna. Det anställdes också 

länshälsovårdskonsulenter i organisationen. Deras uppgift var främst att ge råd 

åt hälsovårdsnämnderna och avsikten var inte att de skulle ha en kontrollerande 

eller inspekterande funktion. Länshälsovårdskonsulenterna var underställda 

länsläkaren och deras uppgift var främst verksamhet gällande livsmedel, vatten 

och veterinärfrågor.816  

Den närmaste tillsynen vid och ansvaret för förvaltningen av ett sjukhus 

utövades av sjukhusdirektören, sjukhusdirektionen och senare sjukhusstyrelsen. 

Direktionen kunde exempelvis fatta beslut om sjukvård, personalens 

tjänsteutövning samt entlediga personal. Direktionens beslut var för den som var 

missnöjd möjliga att överklaga till medicinalstyrelsen.817 Ytterligare en 

organisatorisk nivå infördes senare – sjukhusstyrelsen. Även styrelsens beslut var 

liksom direktionens möjliga att överklaga till medicinalstyrelsen.818 Den så kallade 

 
811 1 § Kungl. Maj:ts instruktion (1962:421) för länsläkarväsendet och prop. 1961:181 s. 120 ff. 

Bestämmelserna var i princip desamma i instruktionen (1965:792) för länsläkarväsendet. 
812 Prop. 1961:181 s. 158 f., se även SOU 1958:15 s. 35. 
813 3 § Kungl. Maj:ts instruktion (1962:421) för länsläkarväsendet. 
814 4 § Kungl. Maj:ts instruktion (1962:421) för länsläkarväsendet. 
815 7–8 §§ Kungl. Maj:ts instruktion (1962:421) för länsläkarväsendet. 
816 Prop. 1961:181 s. 161 f. 
817 10 och 12 §§ lagen (1940:1044) om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus. 
818 9, 11 och 30 §§ sjukhuslagen (1959:112), prop. 1959:19 s. 219 f. samt 9, 11 och 34 §§ 

sjukvårdslagen (1962:242). 
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lex Maria-bestämmelsen innebar en anmälningsskyldighet för styresman om 

någon i samband med behandling på sjukhuset åsamkats skada eller sjukdom av 

allvarlig beskaffenhet eller om det fanns anledning att befara att sådan skada eller 

sjukdom senare skulle komma att uppstå. Anmälan skulle ske ofördröjligen och 

göras till medicinalstyrelsen och polismyndighet. Detta var dock inte nödvändigt 

om det var uppenbart att vårdslöshet och försummelse inte hade förelegat vid 

behandlingen.819 Det fanns en korresponderande skyldighet för överläkare och 

övriga läkare vid sjukhus att omedelbart underrätta chefsöverläkaren eller 

styresmannen om förhållanden som kunde föranleda lex Maria-anmälan.820 

Anmälningsskyldigheten omfattade endast läkare som var anställda vid sjukhus 

och vårdhem.821 Lex Maria-bestämmelsen infördes redan år 1937 och riktade sig 

då endast till polismyndighet.822 Det initiala syftet med anmälan var att säkerställa 

bevisning i det enskilda disciplinärendet genom en snar och opartisk utredning.823  

Sjukvårdshuvudmännens egenkontroll av vården var sammanfattningsvis 

inte standardiserad under den här tiden. Professionsstyrningen på hälso- och 

sjukvårdens område var av tradition stark och läkaren den primära aktören och 

subjektet. Den enskilde patienten var inte synliggjord. Detta förändrades under 

1970-talet, då patienträttigheter fick ökad uppmärksamhet.824 

 
819 10 § Kungl. Maj:ts sjukhusstadga (1959:494), 8 § Kungl. Maj:ts sjukvårdskungörelse (1970:703) 

och 10 § Kungl. Maj:ts sjukvårdskungörelse (1972:676). 
820 31 § 6 p., 32 och 34 §§ Kungl. Maj:ts sjukvårdskungörelse (1972:676).  
821 Det fanns dock enligt 3 § 8 p. allmänna läkarinstruktionen (1963:341) en skyldighet för läkare 

att ofördröjligen polisanmäla om läkaren under sin verksamhet fått kännedom om att någon avlidit 

på annan plats än sjukvårdsinrättning under sådana förhållanden att det krävdes en fullständigare 

undersökning av den döda kroppen för att kunna fastställa dödsorsaken.  
822 1 § kungörelsen (1937:6) angående anmälan till polismyndighet rörande vissa vid behandling å 

sjukvårdsinrättning uppkomna skador m.m. Senare bestämmelser är i princip identiska, se 10 § 3 

st. Kungl. Maj:ts sjukvårdskungörelse (1972:676). Bestämmelsens bakgrund är att fyra patienter på 

Maria sjukhus år 1936 avled till följd av förgiftning, prop. 1981/82:97 s. 87. 
823 SOU 1979:78 s. 356 och 359. 
824 Rynning (2012) s. 122 och Rynning (2011) s. 309 ff. Ett exempel på att patienters rättigheter nu 

fick ökat fokus var att det inför 1970 års riksdag motionerades om att inrätta en 

vårdombudsmannainstitution. Förslaget avstyrktes dock, bet. 1970:ABU60 s. 6 f. och bet. 

1971:SoU37 s. 16 och 26. 
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6.1.2. Individtillsynen  

Tillsynen av personalen inom hälso- och sjukvården var central i 

medicinalstyrelsens verksamhet. År 1947 genomfördes en omorganisering av 

medicinalstyrelsen och det inrättades en särskild nämnd för handläggning av 

ärenden som rörde fel och försummelser av tjänstemän och yrkesutövare.825 

Bakgrunden till reformen var en önskan om att åstadkomma förutsättningar för 

en mer objektiv prövning av disciplinärendena både för patienten och 

yrkesutövaren. Det fanns även ett missnöje med hur disciplinärenden hade 

handlagts både från allmänhetens och från yrkesutövarnas sida. I betänkandet 

angavs att ett stort antal disciplinärenden grundade sig på anmälan om 

felaktigheter vid behandling och andra förseelser som kunde få ödesdigra 

konsekvenser för patientens hälsotillstånd och riskera dennes ekonomi. 

Medicinalstyrelsens beslut blev nämligen som regel avgörande också i fråga om 

skadestånd.826 En anmälan till medicinalstyrelsen och dess beslut kunde också få 

mycket vittgående konsekvenser för yrkesutövaren. Det stora flertalet 

anmälningar föranledde dock inte någon åtgärd. Vidtogs en åtgärd var det i regel 

frågan om en erinran om vikten av att tillämpa vissa behandlingsmetoder eller 

förfaringssätt eller att iaktta föreskrifter. Varning eller åtal vid domstol förekom 

mer sällan.827  

Disciplinnämndens uppgifter var handläggning av ärenden gällande fel eller 

försummelser i befattningen eller yrkesutövningen hos medicinalpersonalen, 

förelägganden om vite samt återkallande av behörighet att utöva verksamhet.828 

Endast medicinalpersonal, det vill säga vissa angivna kategorier, omfattades av 

disciplinnämndens tillsyn.829 Den som tillhörde medicinalpersonalen var bland 

 
825 30 § Kungl. Maj:ts instruktion (1947:573) för medicinalstyrelsen och prop. 1947:67 s. 146 f. 
826 Patientskadeförsäkring infördes först år 1975 och då i form av en frivillig försäkring genom ett 

konsortium av försäkringsbolag, SOU 1994:75 s. 37 och 39 f. Frågan om skadestånd till patienten 

var därför betydligt mer central. 
827 SOU 1946:20 s. 271. 
828 39 § Kungl. Maj:ts instruktion (1959:40) för medicinalstyrelsen. 
829 Kung. Maj:ts kungörelsen (1951:236) om ansvar i vissa fall för medicinalpersonal och Kungl. 

Maj:ts kungörelse (1964:428) om medicinalpersonal under medicinalstyrelsens inseende. Skyldighet 

för läkare respektive tandläkare att iaktta medicinalstyrelsens regler och samarbeta i fråga om 

styrelsens tillsyn fanns också i exempelvis 2 § den allmänna läkarinstruktionen (1963:341) 

respektive 55 § den allmänna läkarinstruktionen (1930:442) och 2 § den allmänna 

tandläkarinstruktionen (1963:666) respektive 2 § den allmänna tandläkarinstruktionen (1951:234).  
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annat tvungen att följa styrelsens föreskrifter, att lämna upplysningar och att 

infinna sig för överläggning.830 Medicinalpersonalen var skyldig att följa 

instruktioner och föreskrifter för yrkesutövningen samt skyndsamt meddela de 

upplysningar, förklaringar och underrättelser som styrelsen krävde för att undgå 

straffrättsligt ansvar.831 Vid fel eller försummelse i befattningen eller 

verksamhetsutövningen samt vid anmärkningsvärd okunskap om föreskrifter, 

kunde personalen tilldelas varning eller erinran och i svårare fall kunde 

åtalsanmälan ske av disciplinnämnden. Personalen kunde till en början också gå 

miste om lön eller suspenderas för viss tid.832  

Fram till år 1980 gällde att det fanns två disciplinära institut för 

medicinalpersonalen. Dels gällde disciplinansvar genom 1964 års 

medicinalkungörelse, dels genom lagen (1976:600) om offentlig anställning samt 

för kommunalt anställda genom kollektivavtal.833 Vidare reglerades ett 

straffrättsligt ansvar för hälso- och sjukvårdspersonal enligt lagen (1975:100) med 

vissa bestämmelser för personal inom hälso- och sjukvård m.fl. som var 

subsidiärt i förhållande till brottsbalkens bestämmelser. Den som utövade 

verksamhet inom hälso- och sjukvården kunde straffrättsligt hållas ansvarig om 

denne uppsåtligen eller av oaktsamhet bröt mot föreskrift som rörde hans eller 

hennes åligganden. Detta innebar ett mer långtgående straffrättsligt ansvar än för 

andra offentligt anställda som gällde fram till år 1975. Varje åsidosättande av en 

för yrkesutövningen utfärdad föreskrift utgjorde ett principiellt brott och 

omfattades av allmänt åtal, inklusive den som undandrog sig eller hindrade 

tillsynsmyndighetens kontroll.834  

 
830 3 § Kungl. Maj:ts kungörelse (1964:428) om medicinalpersonal under medicinalstyrelsens 

inseende. 
831 4 § Kungl. Maj:ts kungörelse (1964:428) om medicinalpersonal under medicinalstyrelsens 

inseende och 4 § lagen (1975:100) med vissa bestämmelser för personal inom hälso- och sjukvård 

m.fl. 
832 50–51 §§ Kungl. Maj:ts instruktion (1947:573) för medicinalstyrelsen och 48 § Kungl. Maj:ts 

instruktion (1959:40) för medicinalstyrelsen. 
833 Kungl. Maj:ts kungörelse (1964:428) om medicinalpersonal under medicinalstyrelsens inseende. 

Lagen (1976:600) om offentlig anställning ersatte statstjänstemannalagen (1965:274), 

kommunaltjänstemannalagen (1965:275) och stadgan (1965:602) om vissa tjänstemän hos 

kommuner m.fl.  
834 4 § lagen (1975:100) med vissa bestämmelser för personal inom hälso- och sjukvården m.fl. och 

4 § Kungl. Maj:ts kungörelse (1964:428) om medicinalpersonal under medicinalstyrelsens inseende. 
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När medicinalstyrelsen och den dåvarande socialstyrelsen slogs samman år 1968 

bibehölls disciplinnämnden, nu kallad Medicinalväsendets ansvarsnämnd. Det 

synes inte ha inneburit några större förändringar för tillsynens konstruktion. 

Ansvarsnämndens uppdrag var fortsättningsvis att bland annat handlägga 

ärenden om disciplinär bestraffning av, åtalsanmälan mot, flyttningsskyldighet 

för eller avstängning från tjänsten av medicinalpersonal vid fel eller försummelse 

i yrkesutövningen. Det var också möjligt att återkalla behörighet att utöva yrke 

eller verksamhet som meddelats av styrelsen.835 En kort tid efter reformen fick 

ansvarsnämnden ett förstärkt lekmannainflytande, som av rättssäkerhetsskäl 

skulle företräda allmänhetens intressen.836 I utskottsbetänkandet uttalades att 

ansvarsnämndens ställningstaganden hade stor betydelse dels för möjligheten för 

den enskilde att föra en skadeståndsprocess mot medicinalpersonalen eller 

huvudmannen, dels för fortsatt yrkesutövning för personalen. Omkring 10–15 

procent av de disciplinärenden som anhängiggjordes ledde till utdömande av 

påföljd.837  

Disciplinförfarandet för medicinalpersonalen byggde på uppfattningen att 

det var en intern angelägenhet mellan myndigheten och yrkesutövaren. I sig 

avvek detta synsätt inte från hur partsställningen i disciplinärenden i övrig 

offentlig verksamhet reglerades. Det betydde att patienter och anhöriga under 

denna period saknade möjlighet att materiellt anhängiggöra ett ärende hos 

disciplinnämnden. I stället ankom detta på nämnden. Vem som helst kunde dock 

göra en anmälan till nämnden, men det var helt avhängigt av nämnden om 

anmälan togs upp för prövning.838 Det förekom att anmälare ibland fick ta del av 

utredningarna, men anmälaren saknade en formell rätt att kräva delaktighet.839 I 

praxis fick anmälaren dock en mer aktiv roll.840 Sammanfattningsvis var patienten 

och anhöriga under detta skede inte synliggjorda inom tillsynen av hälso- och 

 
835 43 § Kungl. Maj:ts instruktion (1967:606) för socialstyrelsen. Se även 2 § lagen (1975:100) med 

vissa bestämmelser för personal inom hälso- och sjukvård m.fl.  
836 18 § Kungl. Maj:ts kungörelse (1970:736) om ändring i instruktionen (1967:606) för 

socialstyrelsen och utl. 1970:SU177 s. 6.  
837 SOU 1978:26 s. 113 och bet. 1971:SoU37 s. 22. 350 av anmälningarna ledde ej till åtgärder. 12 

överlämnades till åklagarmyndighet, i 4 fall återkallades legitimation, 31 fall ledde till varning och 

39 till erinran. År 1970 handlade ansvarsnämnden 436 disciplinärenden. 
838 Prop. 1978/79:220 s. 25 f.  
839 SOU 2008:117 s. 343 f. 
840 Prop. 1978/79:220 s. 25.  
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sjukvården och hade inte någon särskild formell rättslig ställning i verksamhets- 

eller individtillsynen. I det första skedet inriktade sig kontrollen på 

professionsutövningen och personligt ansvarsutkrävande. Tillsynen var överlag 

inte konstruerad för att formellt tillerkänna patienten eller anhöriga någon viss 

rättslig ställning.  

6.2. Det andra skedet – åren 1980–2009 

Under andra skedet förändrades villkoren för både verksamhets- och 

individtillsynen. På hälso- och sjukvårdsområdet infördes ramlagstiftning som 

ställde nya krav på styrformer till följd av mål- och resultatstyrning. Tillsynens 

kontrollerande och ansvarsutkrävande inslag i förhållande till hälso- och 

sjukvårdspersonalen bestod. Den enskilde patienten kom att bli subjekt i både 

vården och tillsynen av den. Patientens rättssäkerhet i tillsynen blev nu en 

prioriterad fråga. Tillsynsansvaret var under det andra skedet uppdelat på 

Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), 

förtroendenämnder, sjukhushuvudmännen samt hälso- och sjukvårdspersona-

len.  

6.2.1. Verksamhetstillsynen förändras genom nya styrformer 

Under 1980-talet initierades stora förändringar av styrningen av sjukvården, 

liksom många andra delar av den offentliga sektorn. Även Socialstyrelsens 

tillsynsverksamhet förändrades under 1980-talet.841 Den förändrade styrningen 

har beskrivits i tre delar, där Socialstyrelsen spelade en väsentlig roll. Under 

mitten av 1980-talet inleddes ett arbete för att finna metoder för kvalitetssäkring 

inom vården. I mitten av 1990-talet hade kvalitetssäkringsidéerna förankrats 

politiskt och fått rättsligt genomslag.842 Därefter implementerades kvalitets- och 

verksamhetsstyrningen, baserad på idéer om kundorienterad 

verksamhetsstyrning. Den kundorienterade verksamhetsstyrningen ersatte den 

 
841 Hugemark (1994) s. 9 ff., Bejerot & Hasselbladh (2003) s. 107, Rothstein & Blomqvist (2008) 

s. 191 ff., Bejerot, Kankkunen & Hasselbladh (2015) s. 26 och Bejerot & Hasselbladh (2017) s. 293 

f. och 299 ff. 
842 Bejerot & Hasselbladh (2003) s. 114 ff. 
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tidigare tilliten till professionens bedömningar. Kvalitetsstyrningens kännetecken 

är bland annat dokumentation, kommunikation, utvärdering och olika former av 

lönsamhetsmått.843 Utvecklingen resulterade i att patientinflytande, beställar- och 

utförarmodeller samt entreprenader infördes samtidigt som den professionella 

autonomin för hälso- och sjukvårdspersonalen försvagades. Utvecklingen i 

riktning mot kundnöjdhet tecknar en bakgrund till varför patienträttigheter 

uppmärksammades.844 Den försvagade professionsstyrningen var också ett 

resultat av teknologisering och specialisering av vården. När den enskilde 

läkarens kunskaper inte längre var styrande, skapades förutsättningar för en 

målstyrd hälso- och sjukvård.845  

En sådan målstyrd hälso- och sjukvård blev verklighet genom hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763). Den tidigare detaljerade lagstiftningen som 

fokuserade främst på sjukhusvård kom att ersättas av en målinriktad ramlag för 

hela hälso- och sjukvården. Den minskade detaljkontrollen som krävdes för ökad 

handlingsfrihet för kommuner och landsting förutsatte fortsättningsvis statlig 

tillsyn, som skulle bedrivas genom kontrollverksamhet i form av inspektioner 

och rådgivande åtgärder.846 Under detta skede var det vårdgivarnas ansvar att 

bedriva hälso- och sjukvårdsverksamhet med beaktande av de krav och mål som 

framgick i lag. Socialstyrelsens uppgift var att i sitt tillsynsarbete kontrollera 

verksamhetens kvalitet och säkerhet och bevaka den enskildes rättigheter samt 

att följa upp och utvärdera verksamheten.847 Den statliga tillsynen ansågs viktig 

för att kunna tillgodose likvärdig service och tillse den enskildes behov av god 

vård och rättssäkerhet. Socialstyrelsens uppdrag att tillgodose den enskilde 

patientens och verksamhetens medicinska, sociala och rättsliga krav lyftes fram 

som väsentligt i tillsynen.848 I betänkandet konstaterades att detaljkontrollen i den 

statliga tillsynen minskat. I stället fokuserades på ömsesidigt informationsutbyte, 

uppföljning och utvärdering. Kontrollen avsåg främst måluppfyllelse.849  

 
843 Bejerot & Hasselbladh (2003) s. 114 ff. 
844 Bejerot & Hasselbladh (2003) s. 107 och 110 f., Rothstein & Blomqvist (2008) s. 191 ff., Bejerot, 

Kankkunen & Hasselbladh (2015) s. 26 och Bejerot & Hasselbladh (2017) s. 293 f. och 299 ff. 
845 Bejerot & Hasselbladh (2003) s. 110 f. 
846 Prop. 1981/82:97 s. 16 f. och 90 f. 
847 27 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 
848 Prop. 1981/82:97 s. 90 f.  
849 SOU 1979:78 s. 354 f. 
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Också sjukvårdshuvudmännen var skyldiga att delta i det generella arbetet för att 

uppnå god vård och patientsäkerhet. Sjukvårdshuvudmännen var exempelvis 

skyldiga att anmäla vissa allvarliga skador i hälso- och sjukvården till 

Socialstyrelsen.850 Den regionala tillsynen av hälso- och sjukvården i form av 

länsläkarorganisationen avskaffades i samband med 1982 års hälso- och 

sjukvårdslag, då det inte ansågs finnas behov av statlig tillsyn i samma 

utsträckning.851 På grund av det stora antalet tillsynsobjekt var det också svårt att 

bedriva inspektionsverksamhet. Socialstyrelsens centrala tillsyn och 

huvudmännens egentillsyn ansågs tillräcklig.852 Detta kan jämföras med tillsynen 

av socialvården, där den regionala tillsynen med koppling till länsstyrelsen 

kvarstod fram till år 2011. Dock inrättades regionala tillsynsenheter inom 

Socialstyrelsen, som berörs längre fram i avsnittet.  

Syftet med lex Maria-bestämmelsen förändrades.853 Bestämmelsen om lex 

Maria innebar att anmälningsskyldigheten till polis togs bort. Anmälningarna 

riktades i stället endast till Socialstyrelsen. Dessutom vidgades 

anmälningsskyldigheten för alla anställda i förhållande till vårdgivaren. 

Anmälningsskyldigheten skulle dock fullgöras av huvudmannen och inte endast 

omfatta sjukhus.854 Bakgrunden var att syftet med bestämmelsen förändrades 

och inte längre i samma utsträckning var att tillse att disciplinär påföljd skulle 

drabba den som inom vården gjort sig skyldig till fel eller försummelse. I stället 

var syftet att förebygga skada och därigenom förbättra sjukvårdens kvalitet samt 

att värna allmän säkerhet i vården. Det anfördes också att 

anmälningsskyldigheten skulle gälla generellt vid sjukdom eller skada.855 

 
850 1 § förordningen (1982:772) om skyldighet för landstingskommuner att anmäla till 

socialstyrelsen vissa skador och sjukdomar som inträffat i hälso- och sjukvården. Landstingen var 

anmälningsskyldiga enligt bestämmelsen om skyldighet att anmäla vissa allvarliga skador. Genom 

SFS 1994:1291 utvidgades anmälningsskyldigheten till att omfatta alla huvudmän, även privata 

sådana. 
851 Prop. 1979/80:6 s. 130. 
852 Prop. 1979/80:6 s. 134 f. 
853 Förordningen (1982:772) om skyldighet för landstingskommuner att anmäla till socialstyrelsen 

vissa skador och sjukdomar som inträffat i hälso- och sjukvården. 
854 Prop. 1981/82:97 s. 92. 
855 SOU 1979:78 s. 358 f. 
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Meningen var att få till stånd en objektiv utredning och ge den enskilde och 

personalen en förklaring till varför en skada inträffat.856  

I början av 1980-talet föreslogs förändringar av Socialstyrelsens framtida 

roll och organisation, bland annat mot bakgrund av övergången till 

ramlagstiftning.857 Hälso- och sjukvården ansågs vara av sådan betydelse för den 

enskildes trygghet att rättssäkerhet och tillgången till service av godtagbar kvalitet 

måste kunna kontrolleras i sista hand genom statlig tillsyn. Samtidigt var 

Socialstyrelsens tillsyn en avvägning mellan motstridiga intressen i form av statlig 

kontroll, lokalt kommunalt inflytande och rättssäkerhet för den enskilde. Tanken 

var att tillsynen skulle begränsa inslagen av kontroll och detaljplanering och 

möjliggöra för ökad ramstyrning.858 Inspektionsverksamheten var tänkt att 

fungera som överläggningar och skulle inkludera fokus på rättsenlighet för att 

värna den enskildes rättsskydd. Socialstyrelsen skulle på anmodan av en enskild 

eller utgående från uppgifter i media kunna utöva inspektionsverksamhet och 

värna den enskildes rättsskydd.859 Den förändrade inriktningen av tillsyn kom till 

uttryck i Socialstyrelsens instruktion. Socialstyrelsens uppgift var särskilt att följa 

och utvärdera verksamheternas utveckling, kvalitet och säkerhet samt 

iakttagandet av den enskildes rättigheter.860 Socialstyrelsens verksamhet 

resulterade i minskad traditionell myndighetsutövning och detaljreglering 

respektive ökad uppföljning.861   

I slutet av 1980-talet omorganiserades Socialstyrelsen och det inrättades sex 

regionala enheter som skulle bedriva tillsyn över hälso- och sjukvården respektive 

tandvården. Tillsynen inriktades på uppföljning och utvärdering gentemot av 

staten uppställda mål och kontroll i fråga om kvalitet, säkerhet och den enskildes 

rättigheter. De regionala enheterna skulle överta ansvaret för att utreda enskilda 

ärenden. Den statliga tillsynen framhölls som ett viktigt bidrag till att alla 

medborgare skulle kunna tillförsäkrades en god hälsa på lika villkor. Vidare 

 
856 Prop. 1981/82:97 s. 92. 
857 Prop. 1979/80:6 s. 18 och 27. 
858 Prop. 1979/80:6 s. 18 f. och 22. 
859 Prop. 1979/80:6 s. 29. 
860 2 § förordningen (1988:1236) med instruktion för Socialstyrelsen i jämförelse med 3 § 

förordningen (1981:683) med instruktion för Socialstyrelsen och 3 § Kungl. Maj:ts instruktion 

(1967:606) för socialstyrelsen. 
861 Prop. 1988/89:130 s. 9. 
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framhölls att tillsynen kunde värna medicinsk säkerhet, rättstrygghet och 

integritet.862  

Under 1990-talet fokuserade Socialstyrelsens tillsyn primärt på 

systematiserad uppföljning och utvärdering av den tillsynade verksamheten. 

Syftet var att ge en bild av hur verksamhetsmålen i lagstiftningen uppfylldes och 

att öka verksamhetens effektivitet. Resultatet av uppföljningen förutsattes också 

bli återfört till verksamhetsutövarna.863 Tillsynens inriktning fick ett tydligt 

genomslag i rätten under 1990-talet, exempelvis genom införandet av 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kvalitetssäkring i vården.864 När 

åliggandelagen och disciplinpåföljdslagen infördes (se nästa avsnitt) uttalades 

apropå verksamhetstillsyn att den skulle säkerställa en god allmän kvalitet inom 

vården och därför främst skulle ske i förhållande till vårdgivarna. Det lyftes också 

fram att verksamhetstillsynen kunde gynna den enskilde patienten på ett generellt 

plan.865 Vad gäller Socialstyrelsens arbetssätt påpekades att tillsynen hade blivit 

mer preventiv, tematisk och fått prägel av det systematiska 

kvalitetssäkringsarbetet.866  

Vårdgivarnas egenkontroll blev ett allt mer centralt inslag i den statliga 

tillsynen när lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården antogs. Syftet 

med lagen var att enhetliggöra och samla Socialstyrelsens tillsynsansvar i fråga 

om individ- och verksamhetstillsyn och därigenom åstadkomma god kvalitet och 

hög patientsäkerhet i vården.867 Som skäl till varför behovet av tillsyn hade ökat 

nämndes resursknapphet och vårdgivarnas eget förnyelsearbete samt att 

bestämmelserna borde vara desamma i offentlig respektive privat vård. Den 

enskildes rättssäkerhet och tillgång till god vård lyftes fram som avgörande för 

dennes välfärd och trygghet.868 Vid denna tidpunkt användes cirka 45 procent av 

Socialstyrelsens tillsynsresurser till individtillsyn. Individtillsynen baserades 

främst på anmälningar av bland andra enskilda individer. Det påtalades att 

 
862 Prop. 1988/89:130 s. 9 och 18 f. 
863 Prop. 1987/88:100, bilaga 7 s. 61 f. 
864  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kvalitetssäkring i hälso- och sjukvård 

inklusive tandvård (SOSFS 1993:9) och bet. 1993/94:SoU26 s. 15. 
865 Prop. 1993/94:149 s. 37. 
866 Prop. 1993/94:149 s. 40. 
867 Prop. 1995/96:176 s. 59 f. 
868 Prop. 1995/96:176 s. 45. 
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utredningsmetodiken hade förändrats hos Socialstyrelsen till att fokusera på 

systematiska granskningar. Socialstyrelsen ägnade sig bara i liten utsträckning åt 

egna initiativärenden.869 Den nya tillsynslagen motiverades av att god vård ansågs 

kräva en förstärkt och aktiv tillsyn. Vårdgivarens egna aktiva insatser för 

verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckling framhölls för att förbättra och 

säkerställa god kvalitet respektive hög patientsäkerhet. Därför ansågs den statliga 

tillsynen vara komplementär till vårdgivarens tillsyn.870 Det uttalades vidare att 

Socialstyrelsens tillsyn fortsättningsvis skulle vara kontrollerande och 

förebyggande samt innefatta information om gällande rätt. I motsats till vad som 

gällde under 1980-talet var fokus nu kontroll. Den kontrollerande tillsynen 

bedrevs genom inspektioner i anslutning till enskilda ärenden och mer 

omfattande granskningar av riskområden. Det förebyggande arbetet var tänkt att 

utgå från kunskap genererad från tillsynsärenden.871 Samspelet mellan 

vårdgivarens egenkontroll och den statliga tillsynen poängterades. Den statliga 

tillsynen fick inte bli något alibi för vårdgivarna att frångå sitt ansvar för en 

systematisk och fortlöpande egenkontroll. Fyra grundförutsättningar angavs för 

tillsynen: att vårdgivarens kvalitetssäkring kompletterades av den statliga 

tillsynen, att tillsynen borde bygga på anmälningsförfarande och fortlöpande 

tillsynsinsatser, att förebyggande respektive kontrollerande insatser borde 

innefattas och sanktioner aktualiseras huvudsakligen efter dialog.872 Regleringen 

om lex Maria fördes också in i tillsynslagen och omfattade nu även statliga 

vårdgivare.873  

Ytterligare en lag, lagen (1998:531, LYHS) om yrkesverksamhet på hälso- 

och sjukvårdens område, tillkom under det andra skedet. Denna lag 

sammanförde de då fem gällande lagarna om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område.874 Det skedde med hänsyn till patientens intresse av 

 
869 Prop. 1995/96:176 s. 38. 
870 Prop. 1995/96:176 s. 43 f. och 46. 
871 Prop. 1995/96:176 s. 49 f. 
872 Prop. 1995/96:176 s. 46 ff. och 53 f. 
873 5 § lagen (1996:786) på hälso- och sjukvårdens område och prop. 1995/96:176 s. 67. Det fanns 

en korresponderande skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonalen att rapportera till vårdgivaren 

i 7a § lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården.  
874 LYHS ersatte lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens 

område, lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m., lagen 
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effektiva, lättillgängliga och tydliga ansvarsbestämmelser inom vården.875 Genom 

LYHS kom de så kallade skyddsåtgärderna mot hälso- och sjukvårdspersonalen 

att utvidgas genom prövotid. Åtgärden motiverades med att det vid 

offentligrättsliga ingripandena mot personalen ansågs lämpligt att söka lösningar 

i individuellt utformade åtgärder som skulle avhjälpa individens brister.876 

Disciplinpåföljdsbestämmelser framhölls som väsentliga för att värna 

patientsäkerheten och som en möjlighet till upprättelse för patienten.877 I LYHS 

infördes år 2010 en bestämmelse som definierade tillsynsbegreppet i lagen som 

granskning av att verksamhet och personal uppfyller krav och mål enligt 

lagstiftningen.878 En definition av tillsynsbegreppet inom hälso- och sjukvården 

ansågs kunna skapa realistiska förväntningar samt öka trovärdigheten och 

rättssäkerheten i tillsynen.879  

6.2.2. Patienten får partsställning i individtillsynen  

Socialstyrelsens tillsyn omfattade hälso- och sjukvårdspersonalen i 

yrkesutövningen.880 Individtillsynen på hälso- och sjukvårdens område 

förändrades i samband med att lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och 

sjukvårdspersonalen m.fl. antogs. Bakgrunden till reformen var att patienten 

hade blivit en viktig aktör inom hälso- och sjukvården som också hade börjat 

ifrågasätta och ställa krav på den. För att kunna värna en omsorgsfull och korrekt 

behandling av patienten samt dennes integritet och rättssäkerhet ansågs det vara 

viktigt att patienten kunde påtala fel i vården.881 1980 års lag innebar en förändrad 

syn på disciplinförfarandet och de av rättsordningen erkända intressena i detta 

förfarande. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) inrättades och 

 
(1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården, lagen (1994:954) om 

disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område och tillsynslagen (1996:786). 
875 Prop. 1997/98:109 s. 78 f. 
876 5 kap. 6 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och prop. 

1997/98:109 s. 113 ff. Övriga skyddsåtgärder hade tidigare införts i lagstiftningen. 
877 Bet. 1997/98:SoU22 s. 21. 
878 6 kap. 2 a § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område som 

infördes genom SFS 2009:599.  
879 Prop. 2008/09:160 s. 71. 
880 2 § lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.  
881 SOU 1978:26 s. 113. 
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konstruerades av rättssäkerhetsskäl som en självständig verksamhet i förhållande 

till Socialstyrelsen. Konstruktionen ansågs värna allmänhetens förtroende för 

nämndens saklighet och opartiskhet.882 HSAN prövade disciplinära ärenden och 

vissa behörighetsfrågor.883 Kretsen av anställda som kunde komma i fråga för 

disciplinpåföljd vidgades i förhållande till den så kallade medicinalpersonalen. I 

stället kom all personal som på något sätt medverkade i vårdarbetet att 

omfattas.884 För att disciplinansvar skulle kunna åläggas personalen krävdes att 

vederbörande uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som ålegat honom i 

hans yrkesutövning och felet inte var att betrakta som ringa. Disciplinpåföljderna 

var erinran och varning.885  

Genom 1980 års lag stärktes den enskilde individens ställning tydligt, då den 

patient som saken gällde eller, om patienten inte själv kunde anmäla saken, en 

nära anhörig till patienten erhöll partsställning i HSAN. Den enskilde blev då 

yrkesutövarens motpart.886 Partsställningen omfattade en patient som lidit på 

grund av personalens åtgärder, men däremot inte en patient som noterat ett 

missförhållande som drabbat någon annan. Vad beträffar nära anhöriga uttalades 

att deras klagorätt kunde aktualiseras exempelvis om patienten avlidit.887 Utöver 

patienter och närstående kunde även Socialstyrelsen, Justitiekanslern (JK) och 

Justitieombudsmannen (JO) materiellt anhängiggöra ett ärende hos HSAN.888 

Den enskildes rättsliga ställning i detta förfarande var unik i jämförelse med andra 

disciplinära förfaranden i den offentliga sektorn. De övriga disciplinära 

förfarandena betraktades som en intern angelägenhet mellan arbetsgivaren 

respektive den anställde och involverade inte andra intressenter.889 Innan år 1980 

hade en enskild patient ingen möjlighet att framtvinga en utredning om 

disciplinansvar mot anställda inom hälso- och sjukvården, men kunde i vissa fall 

 
882 Prop. 1978/79:220 s. 22 och bet. 1979/80:SoU16 s. 3. 
883 19 § lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. 
884 Prop. 1978/79:220 s. 17 ff. 
885 12 § lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.   
886 24 och 45 §§ lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.  
887 Prop. 1978/79:220 s. 59. 
888 24 § lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. 
889 Prop. 1978/79:220 s. 25 och 28 samt bet. 1979/80:SoU16 s. 9 och 12. 
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få del av utredningen.890 Funktionen hos en patients anmälan inskränkte sig då 

till påpekanden och gav inte patienten rätt att medverka i ärendet.891  

Den enskildes partsställning i disciplinansvarsärenden motiverades med att 

det ansågs angeläget att förbättra patienternas ställning inom och förtroende för 

hälso- och sjukvården respektive öka deras rättssäkerhet samt integritetsskydd.892 

Den enskildes aktiva roll i dessa ärenden ansågs berättigad mot bakgrund av 

hälso- och sjukvårdens särskilt ingripande verkan i den enskildes tillvaro, liv och 

hälsa.893 Patienternas rättssäkerhet betonades särskilt:  

”För patienternas rättssäkerhet och tilltro till ansvarsnämndens verksamhet är det 

nödvändigt att patienten ges tillfälle att spela en mera aktiv roll i det disciplinära 

förfarandet än den anmälaren i ett disciplinärende i allmänhet har. Förfarandet får 

inte bli en angelägenhet enbart mellan ansvarsnämnden och personalen. För den 

enskilde patienten kan det vara svårt att förstå och acceptera att han inte skulle ha 

samma rätt som den anmälde att föra talan i nämnden och bidra till utredningen. 

För att utredningen ska bli så fullständig som möjligt och ansvarsnämnden få ett 

säkert underlag för sin prövning är det av största betydelse att patienten får rätt 

bl.a. att ta del av aktmaterialet, att förebringa egen utredning och bevisning och att 

begära nämndens medverkan för fullständiga utredningar.”894  

Det infördes förfaranderegler som hämtades från förvaltningsprocesslagen.895  

HSAN var skyldig att tillse att varje ärende blev tillräckligt utrett och 

kommunicera det med anmälaren.896 Om anmälan eller ansökan var så bristfällig 

att den inte kunde läggas till grund för prövning i sak, skulle HSAN förelägga 

anmälaren eller sökanden att avhjälpa bristen.897 Kraven som uppställdes på den 

enskildes anmälan var inte särskilt höga mot bakgrund av patientens utsatthet 

och bristfälliga insyn i hur fel uppkommit och av vem. Det var tillräckligt att 

 
890 SOU 1978:26 s. 122. När HSAN inrättades var tanken att nämnden skulle befatta sig med 

juridisk prövning av ansvarsfrågorna medan Socialstyrelsen skulle utreda händelser i vården. 

Ansvarsfördelningen visade sig dock inte fungera helt som avsett, SOU 2008:117 s. 346. 
891 Bet. 1979/80:SoU16 s. 9. 
892 Prop. 1978/79:220 s. 17 och 26. 
893 Prop. 1978/79:220 s. 21 f.  
894 Prop. 1978/79:220 s. 26.   
895 Prop. 1978/79:220 s. 63.  
896 27, 31 och 35 §§ lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. 
897 26 § lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. 
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anmälan kunde vara en utgångspunkt för en utredning om saken. Om det 

framkom att någon annan än den som anmälts av den enskilde var ansvarig för 

felet kunde nämnden ändå pröva frågan om ansvar för denne och ålägga 

disciplinpåföljd.898 Av patienten krävdes inte heller något ansvarsyrkande i snäv 

mening i motsats till en anmälan från exempelvis Socialstyrelsen.899 Det krävdes 

dock att patienten lidit men av något som inträffat.900 Anmälningar som endast 

avsåg att fastställa om behandlingen varit riktig ur medicinsk synpunkt borde inte 

medges.901  

År 1986 infördes en möjlighet för HSAN att helt eller delvis överlämna 

ärenden som gällde en arbetstagare till arbetsgivaren för åtgärd. Det krävdes att 

det var uppenbart att ärendets behandling i nämnden inte var påkallat från allmän 

synpunkt eller för att tillvarata patientens rätt. Gällde klagomålet brister i 

kontakten mellan en patient och hälso- och sjukvårdspersonal eller annat 

liknande förhållande och om det fanns grundad anledning att anta att anmälan 

inte kunde föranleda disciplinpåföljd, fick nämnden överlämna anmälan till 

landstinget eller kommunen.902 Bestämmelsen infördes för att kunna avlasta 

HSAN från klagomål som rörde bemötandet från personalen eller bristande 

kontakt och information i vården. Denna typ av ärenden ansågs bäst kunna redas 

ut på plats genom förklaringar och tillrättalägganden. Huvudmannen fick själv 

avgöra hur de överlämnade ärendena bäst skulle handläggas. För att HSAN skulle 

ha rätt att överlämna ett ärende gällde dock att det måste vara uppenbart att 

någon disciplinär åtgärd inte kunde komma i fråga som kunde inverka på den 

enskildes rättssäkerhet. Det påtalades också att i ett ärende om överlämnande 

begränsades HSAN:s utredningsskyldighet. HSAN hade dock ingen skyldighet 

att överlämna ett ärende till sjukvårdshuvudmannen. Ett beslut av HSAN att 

överlämna ett ärende till sjukvårdshuvudmannen kunde överklagas genom 

förvaltningsbesvär av den enskilde.903  

 
898 Prop. 1978/79:220 s. 60 f.  
899 Bet. 1979/80:SoU16 s. 10.   
900 Prop. 1978/79:220 s. 59.  
901 Bet. 1979/80:SoU16 s. 10. 
902 38 § lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. som infördes genom 

SFS 1985:563. 
903 Prop. 1984/85:189 s. 34 f. och 52. 
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Klagokretsen när det gällde överklagande av HSAN:s beslut gällande 

disciplinansvar bestod av socialstyrelsen för att tillvarata allmänna intressen och 

den enskilde anmälaren som beslutet gått emot. Även annan som beslutet angick 

hade rätt att överklaga beslut om det gått den enskilde emot.904 Patientens 

överklaganderätt motiverades med att när patienten en gång fått partsställning 

kunde samma skäl åberopas för att tillerkänna patienten överklaganderätt. Det 

anfördes att intresset av patientens rättssäkerhet i prövningen av ett ärende 

legitimerade visst obehag för berörd hälso- och sjukvårdspersonal, kostnader och 

andra olägenheter som domstolsprövning kan medföra.905 Det uttalades vidare 

att förfarandet i HSAN inte var en angelägenhet endast mellan nämnden, 

myndigheten och personalen. För den enskilde skulle det uppfattas som ologiskt 

om denne inte skulle tillerkännas rätt att överklaga HSAN:s beslut. Patienterna 

kunde nu tillgodose sina egna rättigheter genom rätt att överklaga HSAN:s beslut. 

Därför begränsades möjligheterna att besluta om att ålägga eller skärpa 

disciplinpåföljder till situationer där det var påkallat från allmän synpunkt för det 

fall att JO eller JK överklagade HSAN:s beslut.906  

Disciplinansvarets utformning var inte given. Hittills hade som tidigare 

nämnts gällt att personalen stått under disciplinansvar i två avseenden: dels 

genom medicinalkungörelsen och dels genom det arbetsrättsliga 

disciplinansvaret för offentliganställda och för kommunalt anställda genom 

kollektivavtal. I motiven till lagstiftningen fördes en diskussion om att stanna vid 

endast ett arbetsrättsligt disciplinansvar för hälso- och sjukvårdspersonalen. En 

sådan lösning förkastades dock mot bakgrund av att hälso- och sjukvården är 

särskilt ingripande i den enskilda människans liv, som därför av rättssäkerhetsskäl 

borde få spela en aktiv roll i det disciplinära förfarandet. Vikten av en enhetlig 

bedömning för både patienter och personal framhölls också.907 I betänkandet 

utreddes huruvida ett arbetsrättsligt disciplinansvar borde införas i hälso- och 

sjukvården, som skulle ha inneburit att dessa hade jämställts med andra offentligt 

 
904 40 § lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl., prop. 1978/79:220 s. 

28 och bet. 1979/80:SoU16 s. 11 ff. 
905 Prop. 1978/79:220 s. 26 ff.  
906 Bet. 1979/80:SoU16 s. 13 ff. samt prop. 1978/79:220 s. 26 och 28 f. JO och JK:s möjlighet att 

överklaga medicinalansvarsärenden var tidigare oklar, SOU 1978:26 s. 122 f. 
907 Prop. 1978/79:220 s. 21 f. och 26. 
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anställda. Frågan borde dock enligt vad som sades i betänkandet ses ur en bredare 

synvinkel där både den enskilde yrkesutövaren och patientens intressen beaktas. 

För den enskildes skadeståndsanspråk vid sidan av vad patientskadeförsäkringen 

täckte, kunde ett offentligrättsligt disciplinansvar också vara viktigt. Patienten 

hade vidare ett intresse av att få veta om den medicinska behandlingen uppfyllde 

uppställda kvalitetskrav, särskilt utgående från svårigheten att förstå forskning 

och teknik inom vården.908 Ett offentligrättsligt disciplinansvar bibehölls dock 

som tillförsäkrade patienten partsställning med särskild hänsyn till patientens 

intresse av att få vara delaktig i disciplinförfarandet.909 Det kan nämnas att 

disciplinansvaret fick en större betydelse mot bakgrund av att det långtgående 

straffrättsliga ansvaret som tidigare omfattat hälso- och sjukvårdens personal 

avskaffades. Andra offentliganställda hade inte ett lika långtgående straffrättsligt 

ansvar.910 

År 1994 genomfördes en reform som innebar att lagen (1994:953) om 

åligganden för personal inom hälso- och sjukvården (åliggandelagen) och lagen 

(1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område 

(disciplinpåföljdslagen) ersatte den tidigare tillsynslagstiftningen på hälso- och 

sjukvårdens område.911 Bakgrunden till utvecklingen var att antalet ärenden hos 

HSAN hade ökat under årens lopp.  Därmed ökade behovet av ett mer effektivt 

förfarande med fokus på ärenden som innefattade en kvalificerad medicinsk och 

juridisk bedömning. Socialstyrelsens tillsyn hade dessutom fått en starkare 

inriktning mot att observera och åtgärda systemfel. Fokus i tillsynen var därmed 

 
908 SOU 1978:26 s. 116 f. Andra skäl som åberopades var att det då skulle bli olika regler för privat 

anställda och offentligt anställda om man skulle övergå till arbetsrättslig regering. Därutöver 

framhölls att ärendena ibland är svårbedömda och kräver prövningsorgan med överblick av hela 

vårdområdet. 
909 Prop. 1978/79:220 s. 21 f. och 26. 
910 Prop. 1978/79:220 s. 19. Det innebar dock inte att straffansvar inte kunde komma i fråga för 

hälso- och sjukvårdspersonalen på andra grunder. Omfattningen av det straffrättsliga ansvaret 

gällde tidigare varje åsidosättande av föreskrifter i yrkesutövningen, inklusive att undandra sig eller 

att hindra kontroll av Socialstyrelsen. Ämbetsansvaret avskaffandes och tjänstefel utmönstrades 

som särskilt brott år 1975. Skälet till avskaffandet av ämbetsansvaret var att det inte ansågs förenligt 

med dagens samhällsförhållanden att offentligt anställda skulle stå under straffansvar för nästa varje 

förseelse i tjänsten. Det ansågs också olämpligt med en straffrättslig och disciplinär sanktionsform 

för förseelser av samma slag, prop. 1975:78 s. 139 ff. och bet. 1975:JuU22 s. 100 f. 
911 Delar av 1980 års tillsynslag hade upphävts genom redan genom SFS 1985:563. 
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att förebygga risker i vården framför att fokusera på enskilda anställdas ansvar.912 

Syftet med tillsynen inklusive individtillsynen definierades som att bevaka hälso- 

och sjukvårdens kvalitet och säkerhet samt förebygga risker för patienter. 

Oavsett form av tillsyn uttalades att det allmänna måste säkerställa och 

kontrollera måluppfyllnad för hälso- och sjukvården samt korrigering av brister. 

Den mest effektiva kontrollen ansågs kunna göras av patienten själv, eftersom 

denne var i kontakt med vården och kunde synliggöra generella brister.913 

Tillsynsmyndighetens befogenheter förändrades inte. Där ingick att begära 

handlingar, prover med mera och även att utföra inspektioner av personalens 

verksamhet.914 Åliggandelagen specificerade skyldigheter för hälso- och 

sjukvårdspersonalen som stod under tillsyn av Socialstyrelsen. Exempelvis var 

personalen skyldig att ge sakkunnig och omsorgsfull vård så långt som möjligt 

utformad och genomförd i samråd med patienten.915  

Vad som utmärkte sjukvården och som utöver verksamhetstillsyn 

motiverade en särskild individtillsyn var att verksamheten i så hög grad berörde 

den enskilde vårdsökandes liv, hälsa och personliga integritet. Det poängterades 

att disciplinärt ingripande utgjorde en garanti för att patientsäkerhet skulle tas på 

allvar.916 HSAN prövade fortsättningsvis frågor om disciplinpåföljd.917 Genom 

åliggandelagen inskränktes disciplinansvaret dock till förseelser och 

felbehandlingar som ansågs motiverat utifrån patienternas intresse av god och 

säker vård.918 Socialstyrelsen hade fortsättningsvis en skyldighet att göra en 

anmälan till HSAN om det fanns skäl att överväga disciplinpåföljd, återkallelse 

av legitimation eller begränsning av förskrivningsrätt.919 Den patient som saken 

gällde eller om patienten själv inte kunde anmäla saken, en närstående, kunde 

anmäla det inträffade till HSAN. Det innebar att nämnden var skyldig att ta upp 

ärendet.920 Endast de som hade ett direkt intresse av att påtala och beivra 

 
912 Prop. 1993/94:149 s. 44. 
913 Prop. 1993/94:149 s. 48 f. 
914 13–14 §§ lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården. 
915 12 och 2 §§ lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården. 
916 Prop. 1993/94:149 s. 30 och 49. 
917 13 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område. 
918 Prop. 1993/94:149 s. 49.  
919 16 § lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården. 
920 19 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område. 
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begångna felaktigheter ansågs vara berättigade att anmäla felaktigheterna till 

HSAN. Om den berörda patienten själv inte ville klaga skulle ingen annan heller 

kunna göra det. För det fall att patienten inte själv kunde framföra klagomål 

kunde närstående liksom tidigare anmäla ärenden till HSAN. Därutöver kunde 

vem från helst inkomma med ett klagomål till Socialstyrelsen, som på eget 

initiativ kunde anmäla ärendet till HSAN.921 Vid händelse av överklagande från 

yrkesutövarens sida blev patienten och Socialstyrelsen dennes motparter.922 

Bestämmelserna om möjlighet för HSAN att överlämna en anmälan till landsting 

eller kommun respektive arbetsgivare samt överklagandebestämmelser 

överfördes till disciplinpåföljdslagen.923  

Genom disciplinpåföljdslagen infördes bestämmelser om vad patienten eller 

närstående som regel måste specificera i en anmälan till HSAN. Bland annat 

omfattade detta vem anmälan avsåg, vilken anmärkning som riktades mot den 

anmälde och de omständigheter som åberopades till stöd för anmälan.924 Dessa 

krav avsåg att förtydliga för den enskilde vilka uppgifter som var nödvändiga för 

att anmälan skulle kunna utredas, för att värna yrkesutövarnas rättssäkerhet samt 

för att öka HSAN:s effektivitet. Anmälaren förväntades specificera tillräckliga 

uppgifter för att HSAN skulle kunna identifiera en eller flera namngivna 

yrkesutövare. Vidare förutsattes anmälaren redogöra för vilka felaktigheter som 

begåtts och inte endast allmänt beskriva en händelse eller det allmänna innehållet 

i en patientjournal.925 Det visade sig att en stor andel av patientanmälningarna till 

HSAN inte uppfyllde detta krav. År 2007 fann Riksrevisionen att 40 procent av 

patientanmälningarna till HSAN var bristfälliga och gällande psykiatri 60 procent. 

Bristerna bestod främst av att patienterna trots förelägganden om 

kompletteringar från HSAN i många fall inte kunde peka ut vem anmälan avsåg 

eller kunde beskriva felet i behandlingen. Riksrevisionens bedömning var att 

HSAN borde ha informerat regeringen om denna problematik innan år 2006 då 

 
921 Prop. 1993/94:149 s. 89. 
922 40 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område. 
923 31, 32, 36–37 §§ lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område. 
924 21 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område. 
925 Prop. 1993/94:149 s. 113 och 127. 
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myndigheten först redogjorde för problemet samt att HSAN även borde ha 

förbättrat sitt informationsarbete till enskilda om hur en anmälan skulle göras.926  

Genom en lagändring i åliggandelagen infördes år 1996 en skyldighet för 

hälso- och sjukvårdspersonal att rapportera till vårdgivaren om en patient i 

samband med vård, behandling eller undersökning drabbats av eller utsatts för 

risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.927 Bestämmelsen motiverades av 

betydelsen av lex Maria-anmälningar för patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet i 

vården och utvidgades till att omfatta all hälso- och sjukvård.928 

Ytterligare en händelse som delvis berörde den statliga tillsynen under det 

andra skedet var införandet av förtroendenämnder (sedermera patientnämnder) 

genom lagen (1980:12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården.929 

Tillskapandet av dessa nämnder var en åtgärd som avsåg att främja kontakterna 

mellan patienterna och hälso- och sjukvårdspersonalen. Verksamheten hade en 

förebyggande karaktär och saknade möjligheter till disciplinära åtgärder. 

Patienten kunde vända sig direkt till förtroendenämnden, vars uppdrag var att 

verka för att patientens rättigheter skulle tas till vara. Nämnderna ansågs kunna 

avlasta HSAN, eftersom många ärenden hade sin grund i bristande information 

och kontakt.930 Erfarenheterna från nämndverksamheten visade att alla patienter 

inte var intresserade av att någon disciplinär åtgärd skulle vidtas mot personalen. 

En del patienter tog kontakt endast i syfte att få ersättning för skador som de 

ansåg hade uppkommit i samband med vård och behandling.931  

Det andra skedet som alltså inleddes år 1980 kan sammanfattas som att 

tillsynen fortsättningsvis byggde på kontroll i egenskap av personligt 

ansvarsutkrävande. Denna kontroll ansågs viktig för att värna patientsäkerhet, 

patientens rättsskydd och upprättelse samt en kvalitativt god vård. Det skedde 

 
926 RiR 2007:23 s. 35 och 58 f. Riksrevisionen ansåg att kravet på anmälningarnas innehåll borde 

mildras, s. 61. 
927 SFS 1996:789. 
928 Prop. 1995/96:176 s. 69 f. 
929 Nämnderna infördes som försöksverksamhet och blev sedan permanenta genom lagen 

(1992:563) om förtroendenämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården. Därefter reglerades 

verksamheten genom lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. 

Förtroendenämnderna omnämns endast kortfattat mot bakgrund av att studien fokuserar på tillsyn 

i betydelsen rättslig och oberoende kontroll.  
930 Prop. 1978/79:220 s. 30 f.  
931 Prop. 1991/92:148 s. 13.  
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ett ökat förrättsligande av patientens ställning. Den enskilde blev ett subjekt inom 

individtillsynen och tillerkändes formella och processuella rättigheter i 

disciplinförfarandet. Detta skedde med hänsyn till ökad rättssäkerhet och 

legitimitet, då hälso- och sjukvården ansågs ha en sådan grundläggande betydelse 

för den enskilde och för att patientens tilltro till ansvarsnämnden skulle öka. 

Rättssäkerhetsintresset överordnades den olägenhet som motparten (den 

anmälde arbetstagaren) kunde tänkas drabbas av. Patienten tillerkändes även rätt 

att överklaga ett beslut av ansvarsnämnden. Jämfört med andra disciplinärenden 

i den offentliga sektorn var detta unikt.  

6.3. Det tredje skedet – åren 2010–2017 

Under detta skede förändrades lagstiftningens syn på att personligt 

ansvarsutkrävande var viktigt för att åstadkomma patientsäkerhet. Det 

gestaltades genom ett förändrat ansvarssystem i hälso- och sjukvården som 

infördes genom patientsäkerhetslagen (2010:659), som trädde i kraft år 2011. 

Patientsäkerhetslagen kan förstås mot bakgrund av en internationell 

patientsäkerhetsdiskussion som inleddes redan under 1990-talet och 

uppmärksammade skador och dödsfall på grund av sjukhusvård.932 År 2007 

gjordes den första nationella vårdskademätningen i Sverige inom somatisk 

slutenvård. Omkring 100 000 patienter beräknades årligen ha fått en vårdskada 

och omkring 3 000 personer avled på ett år till följd av en vårdskada.933 Andelen 

patienter som drabbades av en vårdskada under sjukhusvistelse var därmed 

mellan 3–16 procent. Slutsatsen var att ett mer systematiskt 

patientsäkerhetsarbete skulle kunna minska det stora antalet patientskador.934 

Intresset att värna patientens rättssäkerhet och legitimitet genom tillsynen 

kvarstod i lagstiftningen.  

Tillsynen kom generellt att fokusera mer på vårdgivarens tillsyn av sin egen 

verksamhet. En systematiserad tillsyn ansågs kunna främja patientsäkerheten och 

minska antalet patientskador genom att balansera system- och individperspektiv. 

 
932 Exempelvis konstaterade Kohn, Corrigan, & Donaldson (1999) att vårdskador utgjorde den 

åttonde vanligaste dödsorsaken i USA. 
933 SOU 2008:117 s. 109. 
934 SOU 2008:117 s. 95. 
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Patientens ställning ansågs dessutom bli förstärkt inom vården genom 

inrättandet av en ny, oberoende tillsynsmyndighet. Vidare antogs behovet av 

tillsyn minska genom ökad patientsäkerhet.935 År 2013 bildades Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO), som sedan dess enligt 7 kap. 1 § patientsäkerhetslagen 

är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården och dess personal. Tillsynen 

ansågs vara ett styrmedel som ytterst skulle upprätthålla respekten för folkviljan. 

En väl fungerande tillsyn framhölls som viktig för att säkerställa att vården och 

omsorgen är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med gällande 

rättsregler. Tillsynen borde stärkas och bli mer kraftfull, vilket krävde integritet, 

tydlighet och likabehandling gentemot tillsynsobjekten. Ett syfte med 

tillsynsarbetet var enligt lagstiftningen att det skulle stå självständigt från 

normering, kunskapsutveckling och bidragsgivning.936 En fristående 

tillsynsmyndighet ansågs kunna underlätta för medborgarna att framföra 

klagomål eller anmäla brister gällande exempelvis hälso- och sjukvården och den 

ansågs kunna bidra till en mer effektiv tillsyn i betydelsen tydligare planering, 

prioriteringar och strategiskt arbete.937  

År 2015 infördes patientlagen (2014:821), som också reglerar tillsyn.938 

Lagen åskådliggör rättsregler av betydelse för patienter och syftar till att stärka, 

tydliggöra och främja patientens ställning, integritet, självbestämmande och 

delaktighet. Patientlagen upprepar redan gällande lagstiftning, varför den inte har 

inneburit förändringar för tillsynens del.  

6.3.1. Från disciplinansvar till skyddsåtgärder och utredning av patientklagomål 

Patientsäkerhetslagen innebar ett förändrat ansvarssystem inom hälso- och 

sjukvården. När det reformerade ansvarssystemet infördes hade antalet ärenden 

hos HSAN ökat. År 2007 handlades 4 525 ärenden varav 98 som initierats av 

Socialstyrelsen, vilket innebar en ökning med mellan 10–12 procent. I en tiondel 

 
935 Bet. 2009/10:SoU22 s. 22 ff. 
936 Prop. 2012/13:20 s. 90. 
937 Prop. 2012/13:20 s. 95. 
938 Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327. 
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av ärendena innebar besluten att disciplinåtgärd vidtogs mot den anmälde.939 För 

patientnämndernas del samma år inkom 24 065 klagomål och för Socialstyrelsen 

uppgick antalet ärenden till 5 713.940 Patientsäkerhetslagen innebar att 

disciplinpåföljderna varning och erinran utmönstrades. Hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd (HSAN) prövar sedan dess endast skyddsåtgärder, det vill säga 

frågor om prövotid, återkallelse av legitimation, återkallelse av behörighet att 

utöva yrke inom hälso- och sjukvården, begränsning av förskrivningsrätt och 

ansökningar om ny legitimation.941 Det infördes utökade möjligheter för staten 

att tillgripa skyddsåtgärden prövotid om en legitimerad yrkesutövare bedöms 

vara en risk för patientsäkerheten. Det huvudsakliga skälet till att avskaffa 

disciplinpåföljder var enligt motiven att öka hälso- och sjukvårdspersonalens 

engagemang i patientsäkerhetsarbetet, deras förståelse för sambandet mellan 

avvikelserapportering och ökad patientsäkerhet.942 Patientsäkerhetsutredningen 

konstaterade i sitt betänkande att disciplinansvaret hade en negativ inverkan på 

personalens benägenhet att rapportera avvikelser och på deras vilja att öppet 

diskutera negativa händelser i hälso- och sjukvården.943 Avskaffandet av 

disciplinansvaret innebar att patienten i enlighet med 9 kap. 1 § 

patientsäkerhetslagen inte längre kunde anmäla hälso- och sjukvårdspersonalen 

till HSAN och förlorade sin partsställning. Anmälningsförfarandet i förhållande 

till HSAN blev enligt 7 kap. 30 § patientsäkerhetslagen primärt 

tillsynsmyndighetens uppgift.  

Disciplinansvaret ersattes av en utökad klagomålshantering hos 

tillsynsmyndigheten med möjlighet att rikta kritik. Tillsynsmyndigheten var 

skyldig att efter anmälan pröva klagomål mot hälso- och sjukvården och dess 

 
939 HSAN:s årsredovisning för år 2007. 146 personer erhöll varning, 234 personer en erinran, i 31 

fall återkallades legitimationen, i 31 fall beslutades om prövotid och 8 läkare fick begränsad 

förskrivningsrätt. 
940 SOU 2008:117 s. 110. 
941 8 kap. patientsäkerhetslagen. I HFD 2011 ref. 70 uttalades att en sådan sanktion förutsätter 

konkreta och styrkta omständigheter. Målet gällde yrkande om prövotid för en legitimerad läkare. 
942 Prop. 2009/10:210 s. 97 f. Inför införandet av patientsäkerhetslagen övervägdes att allmän 

förvaltningsdomstol i stället för HSAN skulle pröva frågor om skyddsåtgärder. Utredningen 

framhöll dock nämndens sakkunskap på området som kunde gagna kvaliteten i bedömningarna 

och förtroendet för dem som berördes av HSAN:s verksamhet, SOU 2008:117 s. 355. 
943 SOU 2008:117 s. 315. 
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personal samt göra den utredning som behövdes för att kunna pröva 

klagomålet.944 Myndigheten fick avstå från att utreda uppenbart obefogade 

klagomål och klagomål som direkt saknade betydelse för patientsäkerheten där 

det saknades skäl att överväga åtalsanmälan. Klagomålet kunde då överlämnas 

till berörd patientnämnd. Det fanns som huvudregel en tidsgräns på två år från 

det att händelsen ägt rum för att tillsynsmyndigheten skulle utreda den.945 Syftet 

med att utreda en patients klagomål var att det förväntades medföra en bredare 

genomlysning av vilka fel som begåtts och av vem jämfört med tidigare system 

med disciplinpåföljder.946 Klagomålshanteringen hos tillsynsmyndigheten ansågs 

inte innebära att staten skulle avhända sig sina möjligheter att vidta åtgärder mot 

normöverträdelser.947 För den enskilde kom utredningsförfarandet att innebära 

två tydliga förändringar. För det första kunde nu vem som helst framföra ett 

klagomål till tillsynsmyndigheten till skillnad från den tidigare begränsningen till 

den patient som själv berörts av hälso- och sjukvårdspersonalens agerande och 

dennes närstående.948 Dock fick andra än den berörde patienten och dennes 

närstående inte samma rätt till insyn i utredningen, bortsett från den yrkesutövare 

eller vårdgivare som avsågs med klagomålet.949 För det andra var klagomålen inte 

begränsade till hälso- och sjukvårdspersonalens agerande, utan omfattade även 

hälso- och sjukvården. Den myndighet som skulle ta emot och utreda klagomålen 

var skyldig att säkerställa att klagomål och synpunkter togs om hand på ett 

professionellt och förutsebart sätt för den enskilde.950 Den nya innebörden av 

 
944 7 kap. 10–11 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659).  
945 7 kap. 12–13 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659).  
946 Prop. 2009/10:210 s. 98 och 179. 
947 Prop. 2009/10:210 s. 97 f. 
948 Se JO, beslut den 13 mars 2018, dnr 4450-2016, där IVO fick kritik för att utan lagstöd ha 

inskränkt kretsen som enligt den tidigare gällande lydelsen av patientsäkerhetslagen fick inkomma 

med klagomål, det vill säga vem som helst. IVO valde mot denna bakgrund att inleda ett 

initiativärende i stället för att utreda det som ett klagomålsärende enligt 7 kap. 12 § 

patientsäkerhetslagen. IVO borde enligt JO:s mening ha handlagt ärendet som ett klagomål och 

kommunicerat beslutsförslaget med anmälaren och den anmälde. I ärendet uppmärksammade JO 

även att 7 kap. 19 § patientsäkerhetslagen inte tydligt anger att ett beslutsförslag i sådana ärenden 

också ska kommuniceras på samma sätt, trots att det kan innefatta kritik mot vårdgivare eller hälso- 

och sjukvårdspersonal och inte heller kan överklagas. JO har därför väckt fråga om översyn av 

lagstiftningen i denna del. 
949 Prop. 2009/10:210 s. 133. 
950 Prop. 2009/10:210 s. 130. 
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patientklagomål innebar att den tidigare indelningen i individ- och 

verksamhetstillsyn blev mer diffus.  

För att formellt stärka den enskildes ställning i klagomålssystemet infördes 

förfaranderegler i 7 kap. patientsäkerhetslagen enligt modell från 

förvaltningslagen. Bakgrunden var att handläggning av anmälningar mot hälso- 

och sjukvården inte ansågs innefatta myndighetsutövning mot den enskilde 

anmälaren och att förvaltningslagens förfaranderegler därmed inte per automatik 

aktualiserades.951 Samma rättssäkerhetsskäl som anförts för att motivera 

patientens rättsliga ställning i det disciplinära förfarandet i HSAN anfördes i fråga 

om den enskilde anmälarens möjlighet att vara aktiv i utredningsförfarandet hos 

tillsynsmyndigheten, kunna få insyn i utredningen och ta del av 

utredningsmaterialet i klagomålen.952 IVO ska enligt 7 kap. 13 och 15 §§ 

patientsäkerhetslagen göra den utredning som behövs för att kunna pröva 

klagomålet och får utreda samt pröva omständigheter som inte har åberopats i 

anmälan. Om en utredning inleds ska anmälan och bifogade handlingar 

överlämnas till den vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal som klagomålet 

riktas mot eller kan anses vara riktat mot. Den som klagomålet avser, patienten 

och eventuell närstående till patienten har enligt 7 kap. 16 § patientsäkerhetslagen 

rätt att ta del av det som har tillförts ärendet och ska, innan ärendet avgörs, ges 

möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på det som har tillförts ärendet med 

vissa undantag. Om klagomålet avser hälso- och sjukvårdspersonal ska berörd 

vårdgivare höras i ärendet, om det inte är uppenbart obehövligt. 

Underrättelseskyldigheten gäller endast om IVO inlett en utredning av 

klagomålet.  

Enligt 7 kap. 18 § patientsäkerhetslagen ska IVO avgöra ärenden om 

klagomål genom beslut. Ett sådant beslut får inte fattas utan att anmälaren och 

den som klagomålet avser har beretts tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut 

i ärendet. IVO:s beslut ska vara skriftligt samt innehålla de skäl som ligger till 

 
951 Prop. 2009/10:210 s. 132 f. HSAN anförde däremot i sitt remissvar att Socialstyrelsens beslut 

kan innefatta myndighetsutövning mot den anmälda yrkesutövaren, varför förvaltningslagens 

förfaranderegler i det avseendet bör blir tillämpliga till skillnad från vad som gäller i relation till 

anmälaren/patienten. Patientsäkerhetsutredningen kom till samma slutsats som regeringen, se 

SOU 2008:117 s. 352 ff. 
952 Prop. 2009/10:210 s. 133. 
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grund för beslutet. Beslutet ska sändas till anmälaren, den som klagomålet avser 

samt berörd vårdgivare. I den ursprungliga lydelsen av bestämmelsen fick IVO 

då uttala sig om huruvida en åtgärd eller underlåtenhet av vårdgivare eller hälso- 

och sjukvårdspersonal stred mot lag eller annan föreskrift eller var olämplig med 

hänsyn till patientsäkerheten.953 Ur rättssäkerhetssynpunkt ansågs det vara viktigt 

att anmälaren och den som klagomålet avsåg innan ärendet avslutades fick lämna 

synpunkter på omständigheter och överväganden som beslutet grundar sig på 

och rätta till eventuella misstag, då beslutet inte är möjligt att överklaga. Det 

anfördes vidare att tillsynsmyndigheten i besluten exempelvis kan göra ett 

uttalande om att en viss åtgärd inte har utförts i enlighet med vetenskap och 

beprövad erfarenhet och därigenom rikta kritik mot en eller flera i hälso- och 

sjukvårdspersonalen eller vårdgivaren. Ett beslut kan också vara ”friande”, 

såtillvida att myndigheten inte har funnit något som ger anledning till kritik.954 

JO har uttalat att för att ett tillsynsärende ska kunna utmynna i kritik måste det 

faktiska händelseförloppet som bildar underlag för beslutet vara klarlagt på ett 

betryggande sätt. Avslutas ärendet med kritik måste skälen för beslutet redovisas 

på ett så klart och tydligt sätt att den granskade myndigheten ges besked om hur 

de påtalade bristerna ska kunna avhjälpas och hur en upprepning ska kunna 

förhindras. Innan en tillsynsmyndighet gör sin bedömning när det gäller en åtgärd 

eller underlåtenhet måste myndigheten reda ut vad som rent faktiskt har hänt. 

Om uppgifterna från anmälaren och den anmälda tjänstemannen skiljer sig åt 

måste tillsynsmyndigheten klargöra vilka uppgifter som har lagts till grund för 

myndighetens bedömning. Trots att beslutet inte medför någon rättsverkan kan 

det ändå få konsekvenser för den granskade individen, vilket ställer höga krav på 

tillsynsmyndighetens beslutsmotivering, som påverkar allmänhetens och vårdens 

förtroende för tillsynen och utgör en rättssäkerhetsfråga.955 JO har också i ett 

beslut funnit att det saknas ett klart och tydligt lagstöd för IVO att hämta in en 

yrkesutövares patientjournal inom ramen för ett tillsynsärende gällande hälso- 

 
953 Numera är detta en skyldighet, se avsnitt 6.4.1. 
954 Prop. 2009/10:210 s. 221 f.  
955 JO 2011/2012 s. 401, angående kritik mot länsstyrelse för handläggning av tillsynsärende och 

JO, beslut den 2 juni 2015, dnr. 5211-2013, angående allvarlig kritik mot IVO på grund av 

bristfälliga motiveringar av beslut i tillsynsärende. Se även Statskontoret (2014:23) s. 49 f. 
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och sjukvårdspersonalen i fråga och JO har därför väckt fråga om översyn av 

lagstiftningen i denna del.956 

I och med att den enskilde förlorade sin partsställning hos HSAN, innebar 

det också att den rätt patienten eller närstående hade haft att överklaga HSAN:s 

beslut om disciplinära åtgärder avskaffades. Tillsynsmyndigheten har enligt 10 

kap. 11 § patientsäkerhetslagen fortsättningsvis rätt att överklaga HSAN:s slutliga 

beslut i egenskap av part för att tillvarata allmänna intressen. När det gäller IVO:s 

och tidigare Socialstyrelsens beslut får endast ett fåtal av dem överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol enligt 10 kap. 13 § patientsäkerhetslagen. I motiven 

till patientsäkerhetslagen diskuterades den enskildes möjlighet att överklaga 

tillsynsmyndighetens och HSAN:s beslut. Den enskilde hade inte sedan tidigare 

haft någon möjlighet att överklaga HSAN:s beslut i behörighetsärenden och det 

ansågs fortsättningsvis inte finnas skäl för att införa en sådan. 

Beredningsunderlag för att föreslå en överklagandemöjlighet av 

tillsynsmyndighetens beslut i patientklagomål saknades vid detta tillfälle, men 

regeringen ansåg att frågan borde utredas snarast, också den enskilde anmälarens 

möjlighet att överklaga beslut. Detta indikerade också ett intresse för den 

enskildes rättsliga ställning. Trots avsaknaden av möjlighet att överklaga beslut 

inom ramen för tillsynen anfördes att patientens ställning skulle stärkas genom 

det nya klagomålsförfarandet och att patientens behov av upprättelse tillgodoses 

i högre utsträckning än genom utkrävande av disciplinansvar. Förutsättningarna 

för den enskilde att få svar på om något fel begåtts och vilka åtgärder som 

vidtagits för att felet inte skulle återupprepas ansågs öka både i fråga om hälso- 

och sjukvårdens verksamhet och dess personal. Den enskildes möjlighet att 

begära omprövning av tillsynsmyndighetens beslut enligt förvaltningslagen 

uppmärksammades, liksom möjligheten att vända sig till JO eller JK.957  

6.3.2. Patientsäkerhets- och systeminriktning av hälso- och sjukvårdens tillsyn 

Patientsäkerhetslagens syfte är enligt 1 kap. 1 § att främja hög patientsäkerhet 

inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. Patientsäkerhet 

definieras enligt 1 kap. 5–6 §§ patientsäkerhetslagen som skydd mot vårdskada, 

 
956 JO, beslut den 13 juni 2019, dnr. 1239-2018. 
957 Prop. 2009/10:210 s. 98 och 135 ff. 
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som innebär lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall 

som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens 

kontakt med hälso- och sjukvården. Som övergripande syfte med 

patientsäkerhetslagen framhölls att höja patientsäkerheten och därigenom 

minska antalet vårdskador. En av de viktigaste faktorerna för att öka 

patientsäkerheten ansågs vara vårdgivarnas systematiska patientsäkerhetsarbete 

som innefattar ansvarstagande för både verksamhet och personal.958  

Idéerna om patientsäkerhet bygger på en patientsäkerhetsdiskurs som 

utvecklats både i Europa och globalt. Exempelvis inleddes WHO:s arbete för 

patientsäkerhet genom World Allience for Patient Safety år 2005. Här berördes 

bland annat hur tillsyn kan bidra till ökad säkerhetsnivå och hur negativa 

händelser inom vården kan rapporteras inom ramen för obligatoriska eller 

frivilliga avvikelsesystem samt bidra till lärande i organisationen. Det ansågs vara 

viktigt att involvera patienten i detta arbete för att bearbeta händelsen och för att 

rapporteringen och utredningen av incidenterna skulle kunna öka 

patientsäkerheten. Den som rapporterade om sådana händelser borde inte heller 

bli bestraffad.959 Också inom Europarådet utvecklades ett patientsäkerhetsarbete 

som grundar sig på tillgång till vård som en medborgerlig rättighet. 

Patientsäkerhetsarbete framhölls som något som kunde bidra till vårdens 

kvalitetsutveckling. Europarådet uppmanade exempelvis medlemsländerna att 

inrätta händelserapporteringssystem till grund för lärande om ökad 

patientsäkerhet.960  

IVO har enligt 1 § förordningen (2013:176) med instruktion för 

Inspektionen för vård och omsorg som huvudsaklig uppgift att svara för tillsyn 

inom bland annat hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. Som en 

del av tillsynen ska myndigheten pröva klagomål mot hälso- och sjukvården och 

dess personal enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen samt 

tillståndsprövning. Verksamheten ska bedrivas strategiskt och effektivt samt på 

ett enhetligt sätt inom landet. IVO ska årligen lämna en särskild rapport till 

regeringen med en sammanfattande analys av bland annat arbetet med tillsyn och 

 
958 Prop. 2009/10:210 s. 100 och 127. 
959 WHO World Allience for Patient Safety, Forward Programme 2005. 
960 Europarådets ministerkommitté, Recommendation Rec(2006)7 of the Committee of Ministers 

to member states on management of patient safety and prevention of adverse events in health care 

av den 24 maj 2006. 
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klagomål enligt patientsäkerhetslagen. IVO ska enligt 7 kap. 4 § 

patientsäkerhetslagen inom ramen för sin tillsyn lämna råd och ge vägledning, 

kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps, förmedla kunskap och 

erfarenheter som erhålls genom tillsynen, samt informera och ge råd till 

allmänheten. Enligt 7 kap. 23 § patientsäkerhetslagen ska IVO vidta åtgärder om 

någon har brutit mot en bestämmelse som gäller verksamhet som står under 

deras tillsyn. Om IVO får kännedom om att hälso- och sjukvårdspersonal inte 

fullgör sina skyldigheter inom hälso- och sjukvården, ska inspektionen enligt 7 

kap. 29 § patientsäkerhetslagen vidta åtgärder för att skyldigheterna ska fullgöras. 

IVO förväntas i sådana fall föra en dialog med berörd vårdgivare som ansvarig 

för att verksamheten och exempelvis påpeka att personen i fråga bör ges råd och 

stöd.961 Om hälso- och sjukvårdspersonal är skäligen misstänkt för att i 

yrkesutövningen ha begått ett brott för vilket fängelse är föreskrivet, ska IVO 

enligt huvudregeln göra anmälan till åtal.  

Tillsyn av hälso- och sjukvården innebär enligt 7 kap. 3 § 

patientsäkerhetslagen granskning av att verksamhet och personal uppfyller 

lagenliga krav och mål. Tillsynen ska främst inriktas på granskning av att 

vårdgivaren fullgör sina skyldigheter enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen. Genom 

tillsynen av hälso- och sjukvården ska förutsättningar för en god patientsäkerhet 

skapas.962 IVO ska enligt 7 kap. 6 § patientsäkerhetslagen säkerställa att patienters 

erfarenheter fortlöpande används som underlag för beslut om tillsynens 

inriktning. Syftet med tillsynen av hälso- och sjukvården och dess personal är 

enligt 2 § förordningen med instruktion för IVO att granska att befolkningen får 

vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar 

och andra föreskrifter. Tillsynen ska planeras och genomföras med utgångspunkt 

i egna riskanalyser om inte annat följer av gällande rätt. Tillsynen ska även 

innefatta kontroll av hur verksamheterna fullgör sin skyldighet att bedriva 

egenkontroll och genomsyras av ett patientperspektiv. Resultatet av tillsynen ska 

redovisas till de granskade verksamheterna och till det landsting eller den 

kommun som berörs. Tillsynsmyndighetens organisation bör tillse att de 

bedömningar som de regionala tillsynsenheterna gör för att kontrollera att 

 
961 Prop. 2009/10:210 s. 228. 
962 Det har föreslagits att denna inriktning av tillsynen ska tas bort, SOU 2018:47 s. 349. Förslaget 

har hittills inte resulterat i lagstiftningsåtgärder.  
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lagstiftningen följs är så enhetliga som möjligt i landet.963 Tillsynsmyndighetens 

uppdrag bör överensstämma med den ökade tonvikten på vårdgivarnas ansvar 

och att verksamhetstillsynen i högre utsträckning ska inriktas på att kontrollera 

att vårdgivarna fullgör sina skyldigheter att bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete.964 Det betonades att tillsynsverksamheten ska ha ett 

systemperspektiv och ”inte ”jaga” enskilda individer”.965  

 

6.3.2.1. Initiativärenden 

Initiativärenden syftar på att IVO kan utreda andra händelser som anmäls av 

enskilda, rapporteras i media, lämnas som tips eller av något annat skäl 

uppmärksammas av myndigheten. Initiativärenden omgärdas inte av samma 

formkrav som patientklagomålen. IVO kan enligt 7 kap. 19 § 

patientsäkerhetslagen på eget initiativ inleda en utredning mot en vårdgivare eller 

hälso- och sjukvårdspersonal och den som berörs av utredningen ska då ges 

möjlighet att inkomma med yttrande. Inspektionen behöver dock inte höra en 

patient som berörs av utredningen om det inte finns skäl för det. Innan ärendet 

avgörs ska den vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal som är föremål för 

utredning ges tillfälle att yttra sig om det inte är uppenbart obehövligt.966  

Initiativärenden avser sådana ärenden som inletts efter initiativ från 

myndigheten utan att det föreligger något klagomål enligt närmast föregående 

paragrafer. IVO kan uttala kritik mot vårdgivare eller hälso- och 

sjukvårdspersonal i beslut som grundar sig på denna bestämmelse. Patienten 

behöver inte höras om han eller hon endast berörs perifert eller om hörande av 

patienten saknar betydelse för utredningen. Visar det sig däremot under 

utredningens gång att en patient sannolikt har drabbats av en vårdskada bör 

myndigheten kontakta patienten. Ett exempel på situationer där kommunicering 

med vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal är uppenbart obehövlig är om 

tillsynsmyndigheten först inleder ett initiativärende men inte går vidare med 

 
963 Prop. 2012/13:20 s. 81. 
964 Prop. 2009/10:210 s. 127. 
965 Prop. 2009/10:210 s. 129.  
966 Vad gäller frågan om i vilken utsträckning 7 kap. 18 § patientsäkerhetslagen blir tillämplig, se 

JO, beslut den 13 mars 2018, dnr 4450-2016. 
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utredningen.967 Huruvida beslutsförslag enligt 7 kap. 19 § patientsäkerhetslagen i 

likhet med beslut som fattas enligt 7 kap. 18 § samma lag ska kommuniceras med 

berörda parter innan IVO fattar beslut är inte klarlagt i motiven. JO har uttalat 

att rättssäkerhetsskäl talar för att även ett beslutsförslag som fattats enligt 7 kap. 

19 § patientsäkerhetslagen ska kommuniceras innan beslut fattas, bland annat 

mot bakgrund av att de inte kan överklagas.968 

 

6.3.2.2. Vårdgivarens egentillsyn och IVO:s tillsyn 

En av de viktigaste faktorerna för att öka patientsäkerheten anses vara att 

vårdgivarna bedriver ett systematiskt patientsäkerhetsarbete som innefattar 

ansvarstagande för både verksamhet och personal.969 Det systematiska 

patientsäkerhetsarbetet utgör en form av egentillsyn, som består av en inre och 

yttre kontroll. Den inre kontrollen bedrivs primärt av vårdgivaren själv och den 

yttre kontrollen av IVO.    

Den inre kontrollen utgörs av vårdgivarens ansvar för patientsäkerhet och 

innebär enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen att vårdgivaren har en skyldighet att 

bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vidare innefattas att kvaliteten 

inom hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och 

säkras. Det systematiska patientsäkerhetsarbetet innebär enligt 3 kap. 1–2 §§ 

patientsäkerhetslagen att vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera 

verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och 

sjukvårdslagen respektive tandvårdslagen upprätthålls samt vidta de åtgärder som 

behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Vårdgivare 

omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Enligt 1 kap. 2 § SOSFS 2011:9 ska 

föreskrifterna tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet som vårdgivare 

ska bedriva enligt patientsäkerhetslagen. Vårdgivaren ska enligt 3 kap. 1 § SOSFS 

2011:9 ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Det ska 

användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens 

kvalitet. Inom ramen för det systematiska förbättringsarbetet ska vårdgivaren 

enligt 5 kap. 1–2 §§ SOSFS 2011:9 fortlöpande bedöma om det finns risk för att 

 
967 Prop. 2009/19:210 s. 223 f.  
968 JO, beslut den 13 mars 2018, dnr 4450-2016. 
969 Prop. 2009/10:210 s. 100 och 127. 
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händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet 

och utöva egenkontroll för att kunna säkra verksamhetens kvalitet.  

Patienterna och deras närstående ska enligt 3 kap. 4 och 8 a–b §§ 

patientsäkerhetslagen också få möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. 

Vårdgivaren ska ta emot klagomål och synpunkter på verksamheten och ge 

klaganden en förklaring till vad som inträffat samt i förekommande fall en 

beskrivning på åtgärder för att en liknande händelse inte ska inträffa igen. 

Vårdgivaren ska enligt 3 kap. 3 § patientsäkerhetslagen också utreda händelser i 

verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Syftet 

med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet 

och ge underlag för beslut om åtgärder för att hindra att liknande händelser 

inträffar på nytt. Bestämmelsen motiveras av att främja en kultur som sätter 

patientens behov i centrum. Vårdgivaren är skyldig att besvara patientklagomål, 

men det är upp till varje vårdgivare hur detta förverkligas.970 IVO får också enligt 

7 kap. 12 § och 3 kap. 8 b § patientsäkerhetslagen överlämna klagomål till 

vårdgivaren eller patientnämnden om vårdgivaren inte fått möjlighet att fullgöra 

sina skyldigheter. Detta blir ett led i att vårdgivaren ska beredas möjlighet att 

åtgärda fel inom ramen för sin egenkontroll av verksamheten innan den yttre 

kontrollen som IVO bedriver tar vid.  

Hälso- och sjukvårdspersonalen är enligt 6 kap. 4 och 11 §§ 

patientsäkerhetslagen skyldig att bidra till hög patientsäkerhet och ska därför 

rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade 

kunnat medföra en vårdskada. Personalen ska vidare rapportera förskrivning av 

bland annat särskilda läkemedel som skäligen kan befaras stå i strid med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. En annan väsentlig del av vårdgivarens 

patientsäkerhetsarbete är enligt 3 kap. 3 § patientsäkerhetslagen att utreda en 

händelse som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Det centrala är 

inte att ta reda på om en viss individ har gjort fel, utan att om möjligt ta reda på 

vad som kan göras för att det inträffade inte ska hända på nytt. Utredningarna 

kan synliggöra behov av brådskande åtgärder, men är i övrigt avsedda att läggas 

till grund för det systematiska patientsäkerhetsarbetet.971 Kunskap om risker och 

 
970 Prop. 2009/10:210 s. 195 f. och prop. 2016/17:122 s. 73 f. 
971 Prop. 2009/10:210 s. 88. 
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negativa händelser och hur dessa ska hanteras är tänkta att forma en grund för 

lärande av hur verksamheten kan bli säkrare, exempelvis genom 

avvikelserapportering.972 För att förstärka vårdgivarens kontroll över 

patientsäkerhetsarbetet i verksamheten och underlätta tillsynen har vårdgivarna 

exempelvis en skyldighet att varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.973 

Patientnämnderna fyller som tidigare nämnts en stödjande funktion i förhållande 

till vårdgivarens patientsäkerhetsarbete enligt lagen (2017:372) om stöd vid 

klagomål mot hälso- och sjukvården.  

IVO utövar en yttre kontroll över vårdgivarens patientsäkerhetsarbete. Den 

största delen av IVO:s tillsyn ska fokusera på vårdgivarens egenkontroll, som 

regleras i 3 kap. patientsäkerhetslagen. Vårdgivarens egenkontroll utgör inte en 

del av den statliga tillsynen, men får betydelse för hur den statliga tillsynen ska 

bedrivas. Egenkontrollen reglerar inte den enskildes ställning formellt. Den 

enskilde kan gynnas av den externa kontrollen som IVO bedriver, men den sker 

indirekt och inte genom att den enskilde tillerkänns ställning som subjekt.  

Den yttre kontrollen består framförallt i att vårdgivaren enligt 3 kap. 5 § 

patientsäkerhetslagen har en anmälningsplikt i förhållande till IVO i fråga om 

händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex 

Maria). Anmälan ska göras snarast efter det att händelsen har inträffat. 

Vårdgivaren ska också ge in den utredning av händelsen som ska ha gjorts.  

Detsamma gäller enligt 3 kap. 6 § patientsäkerhetslagen om någon har drabbats 

av eller utsatts för risk att drabbas av annan allvarlig skada än vårdskada till följd 

av säkerhetsbrister i verksamheten eller vid enheten. En vårdgivare ska också 

enligt 3 kap. 7 § patientsäkerhetslagen snarast anmäla till IVO om det finns skälig 

anledning att befara att en person som är eller har varit verksam hos vårdgivaren 

och har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården kan utgöra en fara 

för patientsäkerheten. Närmare bestämmelser finns i Inspektionen för vård och 

omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade 

kunnat medföra en allvarlig vårdskada (HSLF-FS 2017:41). Utredningen som ska 

göras av vårdgivaren måste enligt 3 kap. 3 och 5 §§ patientsäkerhetslagen inges 

till IVO i samband med eller snarast efter anmälan. Vårdgivaren har vidare enligt 

3 kap. 8 § samma lag en informationsskyldighet i förhållande till patienten. IVO 

 
972 Prop. 2009/10:210 s. 66. 
973 Prop. 2009/10:210 s. 94. 
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ska enligt 7 kap. 8–9 §§ patientsäkerhetslagen säkerställa att händelser som 

anmälts enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen har utretts i nödvändig omfattning 

och att vårdgivaren vidtagit åtgärder för att uppnå hög patientsäkerhet samt 

sprida information till bland andra vårdgivare om händelserna som anmälts. 

Anmälningsskyldighetens syfte är att upprätthålla allmänhetens förtroende för 

hälso- och sjukvården, att möjliggöra insyn och möjlighet till en oberoende 

granskning samt att erfarenheterna ska kunna tas tillvara i lärande syfte.974 

Sammanfattningsvis innebär det tredje skedet att tillsynens fokus på kontroll 

och personligt ansvarsutkrävande minskat till förmån för systematiskt 

patientsäkerhetsarbete. Disciplinansvaret avskaffades och med det också den 

enskildes partsställning i disciplinärenden. Som kompensation infördes en 

långtgående utredningsskyldighet för den statliga tillsynsmyndigheten och 

skyddsåtgärder gentemot hälso- och sjukvårdspersonal kvarstod som 

kontrollform. Klagomålsförfarandet vidgades nu och kunde omfatta både hälso- 

och sjukvården och dess personal. I förfarandet tillmättes den enskildes 

rättssäkerhetsintresse vikt och det infördes förfaranderegler av 

förvaltningslagens modell. Verksamhetstillsynen kom att i allt högre utsträckning 

fokusera på vårdgivarnas egentillsyn och en systeminriktad tillsyn. Dessa 

bestämmelser gäller fortsättningsvis, men har numera begränsats, vilket skedde 

under det fjärde skedet.  

6.4. Det fjärde skedet – år 2018–  

Hälso- och sjukvårdstillsynen, i synnerhet verksamhetstillsynen, koncentrerade 

sig i tidigare beskrivna skeden allt mer på systemtillsyn. Den enskilde patientens 

och närståendes rättsliga ställning och rättssäkerhetsintresse var dock något som 

lagstiftningen genomgående uppmärksammade oavsett individtillsynens 

utformning. Den 1 januari 2018 infördes ett nytt patientklagomålssystem i 

patientsäkerhetslagen.975 Reformen har inneburit stora förändringar för den 

enskilde patienten och närstående. I korthet har reformen inneburit att väsentliga 

delar av den statliga tillsynen har delegerats till vårdgivare. Vårdgivarens 

egentillsyn är numera primär i förhållande till den statliga tillsynen i de flesta fall. 

 
974 Prop. 2009/19:210 s. 197 och prop. 1995/96:176 s. 67 ff. och 94. 
975 Lag (2017:378) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659), prop. 2016/17:122. Se även 

Vahlne Westerhäll (2018). 
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IVO:s utredningsskyldighet liksom den krets som kan framföra patientklagomål 

till IVO har begränsats. Genom 2017 års patientklagomålsreform har 

patientklagomålen för första gången ”ideologiskt” integrerats i den 

systembaserade verksamhetstillsynen. Det fjärde skedet kan därför sägas 

innebära att patientens rättsliga ställning i den statliga tillsynen och 

professionsstyrningen inom hälso- och sjukvården har försvagats till förmån för 

systemrationalitet.   

Utgångspunkten för att förändra klagomålssystemet var att göra 

klagomålshanteringen gällande hälso- och sjukvården enklare, mer ändamålsenlig 

och effektivare med bibehållen rättssäkerhet.976 Ändå omnämns begreppet 

rättssäkerhet varken i klagomålsutredningens del- eller slutbetänkande eller i 

propositionen.977 Det är talande, eftersom lagstiftningens syn på 

patientklagomålens syfte nu tydligt avviker från vad som uttalades under det 

andra och tredje skedet. I dessa skeden framhölls som tidigare framkommit 

patientens och närståendes intresse av inte minst formell rättssäkerhet som 

centralt och den enskildes inflytande i klagomålsprocessen hos ett statligt, 

oberoende tillsynsorgan ansågs vara en väsentlig fråga om legitimitet. Detta 

synsätt övergavs nu i lagstiftningen. Klagomålsutredningen utgick inte längre från 

den enskildes rättssäkerhet när förslaget till klagomålssystem utformades. 

Utredningen använde sig i stället bland annat av företagsekonomiska metoder för 

att kartlägga kunders beteenden och förväntningar i utformandet av 

klagomålssystemet.978 I betänkandet angavs att klagomålshanteringen borde utgå 

från patientens behov, bidra till ökad patientsäkerhet och vara resurseffektiv. 

Den begränsade utredningsskyldigheten skulle ge IVO ökat utrymme för 

riskbaserad tillsyn.979  

Klagomålsreformen kan förstås mot bakgrund av den ökade mängden 

patientklagomål hos IVO och patientnämnderna. Ärendebalansen av 

 
976 Dir. 2014:88. 
977 SOU 2015:14, SOU 2015:102 och prop. 2016/17:122. 
978 SOU 2015:14 s. 24 f. Utredningen använde sig av fokusgrupper med 26 deltagare och metoden 

Customer Mapping Services för att utröna vilka tjänster som efterfrågas av användarna i fråga om ett 

klagomålssystem inom hälso- och sjukvården. Metoden används för att förstå en kunds eller 

användares beteende eller behov och utifrån denna förståelse skapa tjänster.  
979 SOU 2015:14 s. 61 ff. 
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patientklagomålen hade ökat kontinuerligt sedan halvårsskiftet 2012 och vid 

årsskiftet 2013/14 fanns cirka 6 800 öppna ärenden hos IVO. Kostnaden för att 

utreda enskildas klagomål hade år 2014 tredubblats i jämförelse med år 2011.980 

I slutbetänkandet konstaterades stora samhällsekonomiska vinster om 

vårdgivarna skulle hantera klagomålen i jämförelse med patientnämnderna eller 

IVO.981 Patientnämnderna tog år 2013 emot 31 000 klagomål. Ändå fanns det 

indikatorer på att det skedde en underrapportering av vårdskador.982 

Vid sidan av patientklagomålsreformen infördes år 2017 hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30), som dock inte har fått någon större betydelse för 

tillsynen på området.983 En ytterligare förändring inträffade år 2018, när 

förvaltningslagen (2017:900) trädde i kraft. I 1986 års förvaltningslag fanns ett 

undantag som innebar att förvaltningslagen inte var tillämplig i hälso- och 

sjukvården, eftersom det ansågs svårt att skilja mellan ärendehandläggning och 

faktiskt handlande i verksamheten. Detta undantag har nu utmönstrats och 

innebär att de så kallade förfarandereglerna är tillämpliga även på hälso- och 

sjukvården. Förändringen motiveras av att handläggningen av ärenden som rör 

enskildas vård och hälsa bör präglas av stor respekt för den enskildes personliga 

integritet och självbestämmande. Därför bör patienten få information om 

omständigheter av betydelse för besluten i vården så att denne ska kunna ta 

tillvara sin rätt. Beslutsmaterialet blir då mer fullödigt.984 Dessutom begränsas 

förfarandereglerna inte längre till ärenden som innefattar myndighetsutövning 

mot någon enskild, utan ska som huvudregel tillämpas vid all 

ärendehandläggning.985 Vad detta kommer att betyda för tillsynen av hälso- och 

sjukvården återstår att se. En möjlig konsekvens är att patienters och närståendes 

missnöje med hälso- och sjukvården i högre utsträckning kan komma att kretsa 

kring formella fel och brister, vilket tillsynen hittills av förklarliga skäl inte har 

fokuserat mycket på. Sådana fel kan mot bakgrund av hur IVO:s utredningstillsyn 

har begränsats under det fjärde skedet bli svårare för den enskilde att få utredda 

 
980 Statskontoret (2014:23) s. 57, 61 och 65. 
981 SOU 2015:14 s. 61 f. 
982 SOU 2015:14 s. 50. 
983 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141. 
984 Prop. 2016/17:180 s. 33 ff. 
985 Prop. 2016/17:180 s. 53. 
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och det är möjligt att JO:s tillsyn kommer att få större betydelse i detta 

sammanhang.  

6.4.1. En begränsad utredning av patientklagomål för IVO 

Att IVO:s tillsyn begränsades och blev sekundär i förhållande till vårdgivarens 

egentillsyn skedde mot bakgrund av att klagomålen i störst utsträckning kommit 

att hanteras av den statliga tillsynen och inte av vårdgivarna. Detta  ansågs 

innebära en otillräcklig patientsäkerhet.986 Att patientsäkerhet inte skulle kunna 

uppnås genom den statliga tillsynens befattning med klagomål är ett synsätt som 

tydligt skiljer sig från tidigare synsätt i tillsynslagstiftningen på hälso- och 

sjukvårdens område. Tvärtom har den statliga tillsynens vikt för att tillse 

förverkligandet av en god och likvärdig vård genomgående framhållits vid sidan 

av andra insatser och likaså den enskildes aktiva deltagande i 

klagomålsförfarandet.  

IVO har enligt 7 kap. 10–11 §§ patientsäkerhetslagen en 

utredningsskyldighet av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. 

Den personkrets som kan framföra ett patientklagomål har dock begränsats till 

den patient som saken gäller eller en närstående till honom eller henne.987 IVO:s 

utredningsskyldighet är enligt 7 kap. 11 § patientsäkerhetslagen liksom tidigare 

begränsad vid uppenbart obefogade klagomål, om klagomålet saknar direkt 

betydelse för patientsäkerheten och det saknas skäl att överväga åtalsanmälan 

samt om händelsen ligger längre än två år tillbaka i tiden. Det har även införts en 

möjlighet för IVO att avstå från utredning om det rör beslut som går att 

överklaga med stöd av vissa tvångslagar. Också i sak har IVO:s 

utredningsskyldighet begränsats genom samma bestämmelse. IVO är skyldig att 

utreda klagomål som rör kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom som 

uppkommit i samband med hälso- och sjukvård. Skyldigheten gäller under 

förutsättning att skadan eller sjukdomen är bestående och inte ringa eller har lett 

till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. Vidare föreligger 

en utredningsskyldighet för IVO i fråga om klagomål som gäller tvångsvård eller 

 
986 Prop. 2016/17:122 s. 25 och 32.  
987 Se prop. 2016/17:122 s. 62 f. Dessförinnan kunde vem som helst framföra ett patientklagomål 

till IVO, se prop. 2009/10:210 s. 217. Se dock JO:s kritik av IVO i fråga om bedömning av 

klagokretsen, JO, beslut den 13 mars 2018, dnr. 4450-2016. 
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isolering enligt vissa lagar samt händelser i samband med hälso- och sjukvård 

som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat eller hotat patientens 

självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning. IVO:s utredningsskyldighet 

gäller under förutsättning att berörd vårdgivare fått möjlighet att fullgöra sina 

skyldigheter att utreda klagomål enligt patientsäkerhetslagen, men IVO får utreda 

klagomål även om dessa förutsättningar inte är uppfyllda. IVO har enligt 7 kap. 

12 § och 3 kap. 8 b § patientsäkerhetslagen möjlighet att överlämna klagomål till 

vårdgivaren eller patientnämnden om vårdgivaren inte har fått möjlighet att 

fullgöra sina skyldigheter. Därmed bereds vårdgivaren möjlighet att åtgärda fel 

inom ramen för sin egentillsyn av verksamheten innan den yttre kontrollen som 

IVO bedriver tar vid. IVO:s tillsynsansvar omfattar som tidigare nämnts enligt 7 

kap. 1 § patientsäkerhetslagen även hälso- och sjukvårdspersonal. Vid 

prövningen av klagomål som rör vårdpersonals agerande anförs i motiven att det 

också bör utredas om förutsättningarna i hälso- och sjukvårdens system fått 

betydelse för händelsen, exempelvis brister i uppföljning eller remisshantering.988 

2017 års patientklagomålssystem har av Socialstyrelsen illustrerats enligt följande 

figur 5:989 

 

Figur 5. Illustration av patientklagomålssystemet.  

 

 
988 Prop. 2016/17:122 s. 64.  
989 Socialstyrelsen (2018) s. 17. 
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Som huvudregel ska IVO därför inte ska vara första instans i klagomålssystemet. 

Patienten eller den närstående ska först framställa sitt klagomål till vårdgivaren 

eller patientnämnden, då vårdgivaren bäst anses kunna besvara patientens frågor. 

Det krävs inte bevis från patientens sida utan bör normalt räcka med att patienten 

uppger att vårdgivaren har getts möjlighet att besvara klagomålet.990 Obligatoriet 

att vända sig till verksamhetsutövaren innan statlig tillsyn aktualiseras avviker från 

hur statlig tillsyn vanligen är konstruerad och även från tillsynen av 

socialtjänstens verksamhet som IVO också ansvarar för enligt 13 kap. 1 § 

socialtjänstlagen.  

Patientklagomålssystemet har motiverats av skäl som hänför sig till 

resurseffektivitet, ändamålsenlighet och patientsäkerhet. Målet är att tillsynen ska 

bli mer systematisk, effektiv och patientcentrerad, vilket innebär att patienternas 

perspektiv ska vara utgångspunkten och att tillsynen ska bidra till att förebygga 

vårdskador och incidenter i hälso- och sjukvården. Särskilt patienter som inte 

själva förmår klaga på vården, exempelvis på grund av svåra sjukdomar och 

funktionsnedsättningar, anses vara gynnade av att patientklagomålssystemet nu 

innefattar en systematisk granskning på de områden inom vården där risken för 

vårdskador är som störst. Klagomålshanteringen anses utgöra en viktig del av 

patientcentrerad tillsyn, men bör inriktas på situationer där behovet av en 

objektiv granskning är störst.991 Vidare framhålls samhällsekonomiska vinster 

med att IVO:s utredningsskyldighet begränsas till tillsyn som kan tillgodose 

patienternas behov, öka patientsäkerheten och bidra till en effektiv 

resursanvändning, till förmån för att utveckla en patientcentrerad tillsyn och 

tillsyn som bygger på strategiska och riskbaserade analyser för att undvika 

vårdskador.992 Möjligheten att bedriva en effektiv och riskbaserad tillsyn för att 

förhindra vårdskador ansågs vara sämre innan patientklagomålsreformen, mot 

bakgrund av att den statliga tillsynsmyndigheten då hanterade omkring 7 000 

ärenden årligen och hade långa handläggningstider. År 2014 användes 60 procent 

av IVO:s resurser för tillsyn av hälso- och sjukvård till klagomålshantering och 9 

 
990 Prop. 2016/17:122 s. 61 och 54. 
991 Prop. 2016/17:122 s. 32, 48 f. och 54. 
992 Prop. 2016/17:122 s. 67 f. 
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procent till egeninitierad tillsyn.993 De långa handläggningstiderna för 

patientklagomål hos IVO har även kritiserats av JO.994  

Kraven på tydlighet och ställningstagande i de beslut som IVO fattar inom 

ramen för patientklagomålen har genom reformen skärpts. Att bättre klarlägga 

förhållanden inom hälso- och sjukvården som har blivit föremål för tillsyn kan 

gynna den enskilde patienten. I samband med att patientklagomålssystemet 

infördes gjordes en förändring i 7 kap. 18 § patientsäkerhetslagen som innebär 

att IVO i beslut i klagomålsärenden ska ta ställning till om en åtgärd eller 

underlåtenhet att handla varit i strid med lag eller annan föreskrift eller varit 

olämplig med hänsyn till patientsäkerheten.995 I detta ingår att ta ställning till om 

ett handlande varit förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet, till exempel 

om behandlingen av en patient varit förenlig med praxis. IVO:s tillsynsuppdrag 

måste rymma bedömningar av till exempel lämpligheten i medicinska beslut och 

inte, som ibland skett, endast inriktas mot förekomsten av dokumentation och 

egenkontroll. Vid prövningen av klagomålet som rör bedömningen av 

vårdpersonalens agerande i det enskilda fallet bör det också utredas om 

förutsättningarna i hälso- och sjukvårdssystemet som sådant också har haft 

betydelse för det som inträffade och inte bara den enskilda vårdpersonalens 

agerande. IVO:s bedömningar och ställningstaganden måste vara tydliga, väl 

formulerade och möjliga att förstå även för den som inte har medicinsk 

kunskap.996 

Vad beträffar begränsningen av kretsen som kan framföra patientklagomål 

till IVO motiveras den med hänsyn till patientens integritet, eftersom det annars 

kan förekomma att händelser utreds utan patientens godkännande och mot 

dennes vilja. Klagomål kan fortfarande anmälas via ombud och om patienten är 

ett barn kan exempelvis lärare, kuratorer eller andra som står barnet nära hjälpa 

till. Övriga har möjlighet att lämna synpunkter och iakttagelser till IVO.997 Vad 

 
993 Prop. 2016/17:122 s. 25 f. 
994 JO, beslut den 3 november 2014, dnr. 4018-2014 och JO, beslut den 28 oktober 2015, dnr. 

5787-2014, 6244-2014, 6330-2014, 7195-2014, 592-2015, 673-2015 och 768-2015.  
995 Prop. 2016/17:122 s. 64 f. I den ursprungliga bestämmelsen i patientsäkerhetslagen var detta 

en möjlighet men ingen skyldighet, prop. 2009/10:210 s. 221 f.  
996 Prop. 2016/17:122 s. 65. Vad gäller hur IVO formulerar sina beslut i tillsynsärenden och 

redovisar sakomständigheter, se JO, beslut den 2 juni 2015, dnr. 5211-2013. 
997 Prop. 2016/17:122 s. 62. 
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gäller de situationer där IVO ska vara skyldig att utreda patientklagomål anges 

exempelvis en operation som leder till nedsatt rörelseförmåga eller blodsmitta 

som leder till kronisk hepatit. Händelser som resulterat i ett väsentligt ökat 

vårdbehov kan exempelvis vara sådana som skapat mer påtagliga olägenheter för 

patienten, men även skador som inte lett till ett väsentligt ökat vårdbehov kan 

behöva utredas om de är bestående och inte ringa. Skadan eller sjukdomen måste 

inte vara ett resultat av aktivt handlande från vårdens sida. Vad gäller klagomål 

som omfattar händelser som påverkat patientens självbestämmande, integritet 

eller rättsliga ställning kan det exempelvis omfatta intyg som utfärdats av hälso- 

och sjukvårdens personal som allvarligt och på ett negativt sätt fått konsekvenser 

för patienten att få rätt i en rättslig tvist, att patienten inte samtyckt till viss 

medicinsk behandling eller att en orolig eller utåtagerande patient fått erfara 

frihetsinskränkningar utan lagstöd. Det kan också vara frågan om handlingar som 

hotat patientens integritet såsom journalintrång, om patienten blivit fastspänd 

eller inom ramen för behandlingen utsatts för övergrepp samt utlåtanden som 

har stor ekonomisk betydelse för patienten, dock ej regelmässiga läkarintyg som 

påverkat utgången av försäkringskasseärenden. Det blir IVO som närmare får 

avgöra omfattningen av utredningsskyldigheten.998 Patientklagomålens nya roll 

kan illustreras av följande bild från Patientmaktutredningens betänkande:999 

 

Figur 6: Illustration av den så kallade ”tillsynscykeln”. 

 

 
998 Prop. 2016/17:122 s. 54 ff.  
999 SOU 2013:44 s. 187. 
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Statistik indikerar att patientklagomålsreformen har inneburit en minskad 

arbetsbelastning för den statliga tillsynen. Under första halvåret av år 2018 inkom 

2 787 klagomål till IVO, vilket innebar en minskning med 46 procent jämfört 

med samma period år 2017. Av dessa avslutades 1 808 klagomål utan någon 

utredning i sak, till stor del på grund av att vårdgivare eller patientnämnd inte 

först kontaktats och för att de inte ansågs ingå i utredningsskyldigheten. 53 

ärenden avslutades efter utredning i sak.1000 Riksrevisionen har utvärderat IVO:s 

tillsyn efter genomförandet av 2017 års patientklagomålsreform. Slutsatsen är 

bland annat att IVO fortfarande inte har utvecklat arbetet med systematisk 

riskbaserad tillsyn, att tillsynen inte bedrivs strategiskt och det inte är möjligt att 

avgöra om eller hur tillsynen påverkar vården och omsorgen.1001  

Patientklagomålen har som framkommit ovan fått en allt starkare koppling 

till den systematiska och riskbaserade verksamhetstillsynen. Klagomålen utreds 

inte längre med primärt syfte att främja rättssäkerhets- och legitimitetsskäl för 

den enskilde individen, vilket starkt präglade det andra men också det tredje 

skedet. Patientklagomålen har i det avseendet närmat sig betydelsen av enskildas 

klagomål mot socialtjänsten. Vissa invändningar kan göras mot denna utveckling.  

Patientklagomålsreformen tar för det första inte i beaktande den 

beroendeställning som den enskilde patienten och närstående befinner sig i 

gentemot vårdgivaren. För det andra saknar vårdgivaren de sanktionsmöjligheter 

som den statliga tillsynen enligt 7 kap. patientsäkerhetslagen omfattas av, vilket 

begränsar tillsynens genomförande. För det tredje finns en stor andel enskilda 

vårdgivare som inte omfattas av offentlighetsprincipen. Insynen i och 

överblicken av vårdgivarnas egentillsyn riskerar mot denna bakgrund att bli 

mindre i jämförelse med transparensen i den statliga tillsynen. Det kan noteras 

att socialutskottet har framhållit att rätten att klaga på hälso- och sjukvården är 

starkt förknippad med patientens ställning i vården som helhet och uppmanat 

regeringen att snarast överväga vilka ytterligare åtgärder som skulle kunna stärka 

patientens ställning i praktiken.1002 

 
1000 Statskontoret (2018:26) s. 37. 
1001 RiR 2019:33 s. 56 och 63 f. Regeringen har inte aviserat särskilda åtgärder med anledning av 

Riksrevisionens iakttagelser, men avser bland annat följa myndighetens arbete för att åstadkomma 

mer enhetliga beslut och utveckla uppföljningen av tillsynens resultat, skr. 2019/20:121.   
1002 Bet. 2016/17:SoU16 s. 10. 
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6.4.2. Inriktningen av hälso- och sjukvårdstillsynen 

Ett av patientklagomålsreformens syften var att åstadkomma en mer 

patientcentrerad, systematisk, riskbaserad och förebyggande tillsyn för att 

förhindra vårdskador. Patientcentrerad tillsyn är tänkt att ge patienters kunskaper 

och erfarenheter betydelse vid tillsynens planering och genomförande, som 

primärt ska ske där vården bedrivs. Patientcentreringen anses också förutsätta en 

koppling mellan tillsynens olika instrument, såsom inspektioner och klagomål, 

att tillsynens resultat återkopplas till vårdgivaren för att bidra till lärande och 

utveckling samt att IVO snabbt agerar vid allvarliga patientsäkerhetsrisker. 

Patientcentrering presumeras leda till kvalitetsförbättringar ur patientens 

perspektiv.1003 IVO är enligt 7 kap. 4 och 4 a §§ patientsäkerhetslagen också 

skyldig att inom ramen för sin tillsyn höra patienter och deras närstående om 

förhållanden som tillsynen rör om det inte är olämpligt eller obehövligt. 

Synpunkter från patienter och närstående behöver inte inhämtas om det 

exempelvis är olämpligt utifrån patientens sjukdom. Ålder utgör inte ett skäl för 

att avstå från att höra patienten, men om patienten är ett barn ska hänsyn tas till 

dess ålder och mognad.1004 

För att säkerställa att patienters erfarenheter ligger till grund för beslut om 

tillsynens inriktning ska IVO systematiskt tillvarata information som 

patientnämnderna lämnar och samverka med nämnderna enligt 6–7 §§ lagen 

(2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.1005 

Patientnämnderna utgör inga tillsynsorgan, men avser att underlätta för patienter 

att framföra klagomål till framförallt vårdgivaren och garantera att patienterna 

får tillräckliga svar.1006 Årligen ska nämnderna lämna en redogörelse över 

verksamheten till IVO. Patienternas erfarenheter, synpunkter och klagomål anses 

utgöra viktiga informationskällor om vårdens brister och risker.1007 

Patientnämnderna syftar till att göra hälso- och sjukvården mer patientsäker och 

 
1003 Prop. 2016/17:122 s. 26 och 48 f., se även SOU 2015:102 s. 103 f. 
1004 Prop. 2016/17:122 s. 87. 
1005 Studien fokuserar på statlig tillsyn i betydelsen rättslig och oberoende kontroll, vilket inte 

omfattar patientnämndernas verksamhet. Eftersom nämndernas verksamhet dock ska underbygga 

den statliga tillsynen omnämns de kortfattat. 
1006 Prop. 2016/17:122 s. 36 f. Lagen ersatte lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. 
1007 Prop. 2016/17:122 s. 51 f. 
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bidra till en anpassning av vården utifrån patienternas behov och 

förutsättningar.1008 Patientnämndernas årliga analys av inkomna klagomål och 

synpunkter ska peka ut förbättringsområden inom hälso- och sjukvården ur 

patientens perspektiv och identifiera utmaningar i fråga om patientcentrering i 

hälso- och sjukvården och i relevanta fall även föreslå åtgärder som behöver 

vidtas i landstinget eller i kommunen i relation till identifierade problem- och 

riskområden.1009 Riskbaserad tillsyn anses utgöra en del av att tillsynen ska vara 

patientcentrerad. Information från klagomål ska ligga till grund för tillsynen och 

tillsynen ska också kunna identifiera riskindivider och vidta åtgärder mot 

dessa.1010 Tillsynen är tänkt att förebygga risker och brister i vården. Riskbaserad 

tillsyn innebär att patientsynpunkter inhämtas aktivt exempelvis under 

inspektioner. Patientcentrerad tillsyn framställs som en motsats till reaktiv tillsyn, 

som utreder redan inträffade missförhållanden.1011 I detta sammanhang kan 

också nämnas att den statliga kunskapsstyrningen omfattar även IVO:s tillsyn av 

hälso- och sjukvården genom förordningen (2015:155) om statlig styrning med 

kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.1012 Vidare har som 

tidigare nämnts lämnats förslag på en förändrad inriktning av hälso- och 

sjukvårdstillsynen. Tillsynen föreslås bli mer situations- och 

verksamhetsanpassad samt kvalitativt inriktad för att kunna värna både kontroll 

och utveckling. Tillsynen föreslås inte längre fokusera främst på det systematiska 

patientsäkerhetsarbetet utan i stället inrikta sig på en sammanvägd bedömning 

som kan gynna de enskilda individerna.1013 IVO ska enligt 7 kap. 4 och 6 §§ 

patientsäkerhetslagen lämna råd och ge vägledning, kontrollera att brister och 

missförhållanden avhjälps, förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls 

genom tillsynen samt informera och ge råd till allmänheten. Informationen får 

inte inkludera bedömning i konkreta fall.1014  

 
1008 Prop. 2016/17:122 s. 45 f. 
1009 Prop. 2016/17:122 s. 74. 
1010 Prop. 2016/17:122 s. 49. Statskontoret har konstaterat att 70 procent av IVO:s resurser gick 

till tillsyn som är författningsreglerad och inte ska eller får ge utrymme för riskbaserad tillsyn, 

Statskontoret (2015:8) s. 7. 
1011 SOU 2015:102 s. 167 och 105 f. 
1012 Om bakgrunden till statlig kunskapsstyrning, se dir. 2011:4 och SOU 2012:33. 
1013 SOU 2018:48 s. 113 och 108 f.  
1014 Prop. 2009/10:210 s. 214 och prop. 2008/09:160 s. 77. 
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6.4.3. Patientklagomål till vårdgivaren 

Genom det nya klagomålssystemet förväntas alltså primärt vårdgivaren hantera 

klagomål i vården.1015 Därför infördes också tydligare bestämmelser om hur 

patientklagomål ska tas emot hos vårdgivarna. Enligt 3 kap. 8 a–b §§ 

patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren från patienter och närstående ta emot 

klagomål mot och synpunkter på den egna verksamheten samt snarast besvara 

dem på lämpligt sätt. Vårdgivaren ska ge klaganden en förklaring till vad som 

inträffat och i förekommande fall, en beskrivning av vilka åtgärder som 

vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen. 

Vårdgivaren kan enligt 3 kap. 8 e § patientsäkerhetslagen överlämna ärendet till 

en annan vårdgivare om det står klart att klagomålet bör hanteras av denna.  

Ett fungerande klagomålssystem anses vara en central del av det 

systematiska patientsäkerhetsarbetet, då det kan uppmärksamma och förebygga 

vårdskador. Klagomålen kan gälla både oönskade händelser och situationer där 

patienten har kunskaper och erfarenheter som bidrar till lärande och utveckling 

inom vården. Den enskilde tillförsäkras ingen rätt att få sitt klagomål utrett hos 

vårdgivaren. Vårdgivaren bedömer om en utredning behövs eller inte för att 

kunna besvara klagomålet. När ett misstag har begåtts eller om ett agerande inte 

har varit lämpligt bör vårdgivaren be om ursäkt. Senast en arbetsdag efter att 

patienten framfört ett klagomål bör vårdgivaren ge patienten besked om att 

klagomålet har tagits emot och ge besked om när ett svar planeras. Svaret bör 

lämnas inom fyra veckor.1016 De interna klagomålen utgör enligt 3 kap. SOSFS 

2011:9 en del av ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet som 

vårdgivaren har att tillämpa.  

6.5. Rätten till hälsa och tillsyn av hälso- och sjukvården 

Rätten till hälsa kan beskrivas som en kortform för rätten till vård, grundläggande 

förutsättningar för hälsa och processuella rättigheter som relaterar till hälsa.1017 

Utvecklingen av hälso- och sjukvårdstillsynen som presenterats i tidigare avsnitt 

 
1015 Prop. 2016/17:122 s. 29 ff. Denna skyldighet infördes i patientsäkerhetslagen. Tidigare 

reglerades den i 5 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 
1016 Prop. 2016/17:122 s. 30 f. 
1017 Toebes (2001) s. 169 f. 
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kan beskrivas som att den enskilde patientens rättsliga ställning i formell mening 

först förstärktes för att sedan försvagas. Det finns skäl att relatera utvecklingen 

av hälso- och sjukvårdstillsynen till hur rätten till hälsa regleras i den 

konstitutionella rätten. Den EU-rättsliga och folkrättsliga regleringen kan ha 

betydelse för bedömningen av vilka krav som tillsynens rättsliga konstruktion i 

den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen ska harmoniera med. Främst de 

processuella delarna av rätten till hälsa är av intresse att undersöka i ett 

tillsynssammanhang.  

Enligt svensk grundlag utgör hälsa inte en individuell utkrävbar rättighet, 

vilket kan förklaras av konstitutionella rättigheters utveckling i Sverige.1018 Såsom 

en social rättighet kan hälsa kanske snarast användas som politiskt styrmedel för 

att uppnå ett kollektivt rättighetsskydd.1019 Den svenska hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen utgör främst en skyldighetslagstiftning, som innebär att 

samhället ska tillhandahålla hälso- och sjukvård. Den enskilde har därför 

begränsade rättsliga möjligheter att utkräva hälso- och sjukvård.1020 I 3 kap. 1 § 

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) anges att målet med hälso- och sjukvården 

är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges 

med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges 

företräde till vården. För att nå detta mål stadgas skyldigheter för huvudmän, 

vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal. Den möjlighet till 

domstolsprövning som föreligger för patienten i och med denna typ av 

lagstiftning är framförallt laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen 

(2017:725), som innebär att vissa beslut kan upphävas på de grunder som anges 

i 13 kap. 8 § kommunallagen.  

Rätten till hälsa kan alltså ur ett nationellrättsligt perspektiv sägas vara 

konstruerad genom skyldigheter för andra aktörer och utgör därmed en 

kvasirättighet för den enskilde.1021 Hälso- och sjukvårdslagstiftningen innehåller 

 
1018 Lind (2012) s. 71. 
1019 Lind (2009) s. 39 f. och Young (2010) s. 360 f. 
1020 Prop. 2016/17:43 s. 71. 
1021 Lind (2009) s. 37. 
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alltså huvudsakligen inte legala rättigheter.1022 Ett exempel på en legal rättighet 

som patienten har är rätten att begära ut sin journal. Ett nekande beslut kan 

överklagas till domstol. Som tidigare nämnts undantas hälso- och sjukvården inte 

från 2017 års förvaltningslag, vilket innebär att fler förvaltningsbeslut sannolikt 

kommer att fattas inom hälso- och sjukvården. Det kan inte uteslutas att en del 

av dessa sannolikt kommer att kunna överklagas genom förvaltningsbesvär. 

Möjligheten att frångå skyldighetslagstiftning och i stället införa en 

rättighetsbaserad hälso- och sjukvårdslagstiftning där patienten skulle få rätt att 

utkräva hälso- och sjukvård genom domstolsprövning har diskuterats. Problem 

som lyfts fram med en sådan förändring är att det skulle innebära stora 

förändringar av styrningen av hälso- och sjukvården, att domstolsprövningar 

skulle kräva omfattande expertmedverkan och vara resurskrävande för både 

rättsväsendet och vården samt svårigheter att utforma adekvata sanktioner som 

kunde tjäna patienten.1023 Tillgången till tillsyn kan sägas ha särskild betydelse 

mot bakgrund av att rätten till hälsa i den nationella rätten inte har konstruerats 

som en legal rättighet som patienten kan värna genom att vända sig till domstol 

om den inte uppfylls.1024  

Rätten till hälsa regleras numera i ett flertal internationella traktater. Först 

under 1990-talet fick rätten till hälsa egentlig betydelse inom folkrätten.1025 Hälsa 

ses i dag som mycket central för mänsklig värdighet.1026 Rätten till hälsa utgör en 

social rättighet som på många sätt är grundläggande för att kunna åtnjuta andra 

sociala rättigheter, exempelvis rätten till en adekvat levnadsstandard och 

utbildning. Stater har en positiv skyldighet att främja individens och allmänhetens 

hälsa så långt som resurserna räcker, exempelvis i tekniskt, organisatoriskt och 

 
1022 Rynning (2011) s. 314 ff. Begreppet legal rättighet har i förvaltningsrättslig litteratur tolkats 

bland annat som inkluderande precisering av förmåner och kriterier för att erhålla dem i lag, 

överklaganderätt samt förekomst av statlig tillsyn och sanktioner, se avsnitt 5.4. 
1023 SOU 1997:154 bil. 2 s. 285 ff. Samma synsätt bibehölls av Patientmaktsutredningen, SOU 

2013:44 s. 264. 
1024 SOU 1997:154 s. 62 f. och Lind (2009) s. 39 f. 
1025 Toebes (2001) s. 23. 
1026 Lind (2012) s. 76. 
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administrativt hänseende.1027 Rätten till hälsa har beskrivits som ett effektivt och 

integrerat hälsosystem som både inrymmer hälso- och sjukvård tillgängligt för 

alla samt bakomliggande faktorer såsom miljömässiga förhållanden, som 

påverkar samhällets, gruppers och den enskildes livsvillkor.1028 Rättigheten 

anknyter samtidigt också till civila rättigheter såsom rätten till liv, rätten att inte 

bli utsatt för tortyr och rätten till privat- och familjeliv.1029 De sociala och civila 

rättigheterna har av FN konstaterats vara odelbara och beroende av varandra.1030 

Dock finns en generell inbyggd svaghet i de ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheterna exempelvis genom avsaknad av klagomekanismer och genom 

bestämmelsernas lydelse. Möjligheten att stärka rättighetens konstruktion och 

genomdriva hälsa som en legal rättighet har diskuterats.1031 

I artikel 12 i FN-konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter (ICESCR) regleras rätten till hälsa. Den innebär bland annat att 

konventionsstaterna erkänner rätten för var och en att åtnjuta bästa möjliga 

fysiska och psykiska hälsa. Detta innefattar åtgärder som är nödvändiga för att 

exempelvis skapa förutsättningar som tillförsäkrar alla läkarvård och sjukhusvård 

i händelse av sjukdom. Sverige har varit bunden av konventionen sedan år 

1976.1032 Staten anses ha tre typer av skyldigheter. Staten får inte göra negativa 

 
1027 FN:s generalförsamling, Note by the Secretary-General, A/69/299 av den 11 augusti 2014, 

Right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health 

p. 21 och Abbing Roscam (2012) s. 18 ff. 
1028 FN:s ekonomiska och sociala råd, E/CN.4/2006/48 av den 3 mars 2006, Report of the Special 

Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical 

and mental health, Paul Hunt, och Eide (2006) s. 276 f. 
1029 Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, ICESCR, General Comment 

No. 14, E/C.12/2000/4 av den 11 augusti 2000, The Right to the Highest Attainable Standard of 

Health (Art. 12) p. 3 och 8.  
1030 Exempelvis Världskonferensen om mänskliga rättigheter, den 25 juni 1993, Vienna 

Declaration and Programme of Action p. I.5 och FN:s generalförsamlings resolution A/RES/421 

den 4 december 1950, Draft International Covenant on Human rights and measures of 

implementation: future work of the Commission on Human Rights p. V. 
1031 Koch (2009) s. 3, Young (2010) s. 360 f. och Scheinin (2001) s. 29 ff. Se även FN:s 

högkommissarie för mänskliga rättigheter, E/CN.4/1987/17 av den 8 januari 1987, Note verbale 

dated 5 December 1986 from the Permanent Mission of the Netherlands to the United Nations 

Office at Geneva addressed to the Centre for Human Rights ("Limburg Principles") p. B. 
1032 FN-konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, New York den 16 

december 1966, SÖ 1971:41. 
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ingripanden i den enskildes hälsa, den ska också skydda medborgarna och därtill 

vidta nödvändiga åtgärder såsom lagstiftningsmässiga, administrativa, 

resursmässiga och juridiska för att förverkliga rätten till hälsa.1033 Dessutom ska 

alla personer eller grupper av personer som är offer för en kränkning av rätten 

till hälsa ha tillgång till effektiva rättsliga eller andra lämpliga åtgärder både på 

nationell och på internationell nivå.1034 Detta behöver dock inte nödvändigtvis 

betyda tillgång till domstolsprövning, även om domstolsprövning ofta anses 

lämplig och möjliggör ett effektivt genomdrivande av rätten. Administrativa 

förfaranden som ur ett tids- och kostnadsperspektiv är tillgängliga för den 

enskilde är också godtagbara.1035  

År 1994 antogs WHO:s deklaration för att främja patienters rättigheter i 

Europa, som utgör icke-bindande soft law.1036 I punkt 6.5. anges att när patienter 

upplever att deras rättigheter har åsidosatts bör de ha rätt att framföra klagomål. 

Utöver tillgång till domstolsprövning bör det finnas oberoende mekanismer på 

institutionella och andra nivåer för att underlätta processerna att framställa, 

medla och lösa klagomålsärenden. Dessa mekanismer bör tillförsäkra att den 

information som relaterar till klagomålsprocessen finns tillgänglig för patienter 

och att en oberoende part kan bistå dem och ge råd om åtgärder. Mekanismerna 

bör vidare försäkra patienten biträde om nödvändigt. Patienter har enligt 

deklarationen en rätt att få sina klagomål utredda och hanterade på ett rättvist, 

effektivt och korrekt sätt samt att få information om resultatet.  

EKMR innehåller ingen explicit rätt till hälsa. Hälsa anknyter dock till ett 

flertal artiklar i konventionen och tilläggsprotokollen och har inom dessa ramar 

kommit att prövas integrerat av Europadomstolen. Vanliga artiklar som har 

aktualiserats i Europadomstolens praxis med beaktande av hälsa är artiklarna 2, 

 
1033 Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, ICESCR, General Comment 

No. 14, E/C.12/2000/4 av den 11 augusti 2000, The Right to the Highest Attainable Standard of 

Health (Art. 12) p. 33. 
1034 Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, ICESCR, General Comment 

No. 14, E/C.12/2000/4 av den 11 augusti 2000, The Right to the Highest Attainable Standard of 

Health (Art. 12) p. 59. 
1035 Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, ICESCR, General Comment 

No. 9, E/C.12/1998/24 av den 3 december 1998, The domestic application of the Covenant p. 9. 
1036 A Declaration on the Promotion of Patients’ Rights in Europe, ICP/HLE 121, antagen i 

Amsterdam den 28–30 mars 1994. 
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3, 8 och 14.1037 Människors fysiska och psykologiska integritet, deras inflytande i 

valet av medicinsk vård, samtycke och tillgång till information om hälsorisker är 

frågor som domstolen har bedömt faller inom ramen för artikel 8 EKMR.1038 

Genom Europadomstolens praxis har framkommit att den enskilde inte kan 

härleda en rätt till kostnadsfri allmänt bekostad vård eller mediciner enligt 

EKMR. Dock är stater skyldiga att tillhanda viss hälso- och sjukvård och att 

organisera den så att alla individer har en verklig tillgång till vården.1039 Genom 

Europadomstolens praxis har möjligheten för den enskilde att genomdriva rätten 

till hälsa som framgår av andra traktater stärkts, eftersom sådana också vävs in i 

Europadomstolens praxis. Gränsen mellan civila och sociala rättigheter har på så 

sätt blivit mer diffus.1040  

För tillsynens del är det framförallt praxis som relaterar till artikel 2 EKMR 

som aktualiseras. Europadomstolen har funnit att stater måste ha ett adekvat 

system för hälso- och sjukvård som är tillgängligt för alla i livshotande 

tillstånd.1041 Genom artikel 2 har staterna också en positiv skyldighet att ta fram 

regelverk som tvingar offentliga och privata sjukhus att vidta lämpliga åtgärder 

för att skydda patienternas liv.1042 Staten har alltså ett regulatoriskt ansvar.1043 Det 

krävs att rättssystemet också i praktiken effektivt kan svara mot patientens rätt 

till skydd, vilket bland annat kan ske genom att vidta disciplinåtgärder mot hälso- 

 
1037 Europarådet/Europadomstolen, Thematic report. Health-related issues in the case-law of the 

European Court of Human Rights (2015) s. 5, Scheinin (2001) s. 29, Abbing Roscam (2014) s. 328 

och Koch (2009) s. 60 f. 
1038 Trocellier v. France, no. 75725/01, 5 oktober 2006.  
1039 Harris, O'Boyle & Warbrick (2014) s. 213. 
1040 Europarådet/Europadomstolen, Thematic report. Health-related issues in the case-law of the 

European Court of Human Rights (2015) s. 4. Ett exempel är Europarådets konvention för skydd 

av mänskliga rättigheter och mänsklighetens värdighet när det gäller tillämpningen av biologi och 

medicin av den 4 april 1997 (ETS No 164), Oviedokonventionen, som åberopats i Glass v. the United 

Kingdom, no. 61827/00, 9 mars 2004 p. 58 och VO v. France [GC], no. 53924/00, 8 juli 2004 p. 35 

och 84. 
1041 Cyprus v. Turkey, no. 25781/94 [GC], 10 maj 2001 p. 219, Nitecki v. Poland, no. 65653/01, 21 

mars 2002 p. 1 och Pentiacova and others v. Moldova, no. 14462/03, 4 januari 2005.  
1042 Calvelli and Ciglio v. Italy [GC], no. 32967/96, 17 januari 2002 p. 49, VO v. France [GC], no. 

53924/00, 8 juli 2004 p. 89, Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal [GC], no. 56080/13, 19 december 

2017 p. 166. 
1043 Arskaya v. Ukraine, no. 45076/05, 5 december 2013 p. 63–66. 
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och sjukvårdspersonal.1044 Tillstånd som utfärdas av myndigheter på hälso- och 

sjukvårdens område kan också aktualisera ett ansvar enligt artikel 2. Detta beror 

på att stater är skyldiga att genom adekvata bestämmelser säkra hälso- och 

sjukvårdspersonalens kompetens för att skydda patienternas liv. Av betydelse för 

bedömningen är också på vilket sätt hälso- och sjukvårdspersonalen 

övervakas.1045 Europadomstolen har bedömt att det inte är tillräckligt att stater 

tar fram normer och standarder. Det krävs även mekanismer för att tillgodose 

effektiviteten som inkluderar att inspektera, övervaka och implementera 

bestämmelserna.1046 För att en stat ska kunna hållas ansvarig krävs dock ett 

konkret fall där regelverket har haft en effekt på patientens hälsa.1047 Om en 

patient dör på grund av brister i vården måste staten tillhandahålla ett oberoende 

juridiskt system för att möjliggöra utkrävande av ansvar.1048 Stater har också en 

positiv skyldighet att tillhandahålla och i praktiken tillämpa adekvata rättsregler 

för att möjliggöra för patienter att kräva skadestånd av vårdpersonal och för att 

få ersättning för skada.1049 Sådana krav kan också utgå från artikel 2 EKMR.1050 

Utgående från artikel 8 EKMR har härletts en rätt att inom en rimlig tid få en 

medicinsk expertrapport för att besvara om patienten utsatts för en medicinsk 

felbehandling.1051 Europadomstolen har konstaterat att en sådan expertrapport 

kan vara avgörande för att den enskilde ska kunna vidta rättsliga åtgärder mot 

 
1044 Arskaya v. Ukraine, no. 45076/05 p. 66, Calvelli and Ciglio v. Italy [GC], no. 32967/96, 17 januari 

2002 p. 53 samt VO v. France [GC], no. 53924/00, 8 juli 2004 p. 90. 
1045 Powell v.  United Kingdom, no. 45305/99, 4 maj 2000 p. 18. 
1046 Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal [GC], no. 56080/13, 19 december 2017 p. 189–190. 

Europadomstolen redogjorde här för hur den interamerikanska människorättsdomstolen resonerat 

i ett fall angående vilka organisatoriska krav som uppställts. Domstolen uttalade att man ska kunna 

klaga till en sådan instans, den ska kunna undersöka och lösa problemet med lämpliga disciplinära 

åtgärder eller andra juridiska förfaranden vid ett felaktigt beteende eller brott mot patienträttigheter. 
1047 Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal [GC], no. 56080/13, 19 december 2017 p. 188. 
1048 Powell v. United Kingdom, no. 45305/99, 4 maj 2000 p. 18, Calvelli and Ciglio v. Italy [GC], no. 

32967/96, 17 januari 2002 p. 49, Nitecki v. Poland, no. 65653/01, 21 mars 2002, Codarcea v. Roumanie, 

no. 31675/04, 2 juni 2009 p. 102 och Csoma v. Romania, no. 8759/05, 15 januari 2013 p. 43. 
1049 Csoma v. Romania, no. 8759/05, 15 januari 2013, p. 43, Codarcea v. Roumanie, no. 31675/04, 2 

juni 2009 p. 102–103 och mutatis mutandis, Calvelli and Ciglio v. Italy [GC], no. 32967/96, 17 januari 

2002, p. 48–51. 
1050 Colak and Tsakiridis v. Germany, no. 77144/01 och 35493/05, 5 mars 2009 p. 28–30 samt 

Calvelli and Ciglio v. Italy [GC], no. 32967/96, 17 januari 2002 p. 51. 
1051 K.H. and others v. Slovakia, no. 32881/04, 28 april 2009 p. 58. 
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vårdpersonal. Det måste vara en pålitlig och i rätt tid avgiven medicinsk rapport 

som kan identifiera om det har skett medicinsk felbehandling. Då kan den 

enskilde bestämma om denne vill vända sig till domstol eller vill vidta andra 

rättsliga åtgärder.1052 

Genom EU-rätten har rätten till hälso- och sjukvård kommit att stärkas. Det 

har bland annat skett då EU-rätten har medfört ett legalt rättighetsperspektiv på 

hälso- och sjukvård som inte återfinns i svensk nationell rätt, både genom 

rättsregler och genom domstolspraxis.1053 Detta har exempelvis resulterat i att en 

svensk medborgares rätt till gränsöverskridande sjukvård är möjlig att utkräva i 

domstol genom förvaltningsbesvär till skillnad från den hälso- och sjukvård som 

ges nationellt. Mot bakgrund av den formella försvagning som den enskilde 

patientens ställning har genomgått i den statliga tillsynen av hälso- och 

sjukvården är detta en intressant utveckling. EU ska enligt artikel 9 FEUF vid 

fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet beakta de krav 

som är förknippade med bland annat en hög hälsoskyddsnivå för människor. 

Enligt artikel 168.7 FEUF är det medlemsstaterna som har ansvar att organisera 

och ge hälso- och sjukvård.  

Rätten till hälsoskydd utgör en grundläggande rättighet som framgår av 

artikel 35 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.1054 Enligt 

bestämmelsen är var och en berättigad till förebyggande hälsovård och till 

medicinsk vård på de villkor som fastställs i nationell lagstiftning och praxis. En 

hög nivå av skydd för människors hälsa ska säkerställas vid utformning och 

genomförande av all unionspolitik och alla unionsåtgärder. Stadgan kom genom 

Lissabonfördraget att bli bindande och införlivas i EU:s konstitutionella rätt. 

Stadgan utvidgar enligt artikel 51.2 inte EU:s kompetens. Därför blir stadgan 

enligt artikel 51.1 med beaktande av subsidiaritetsprincipen endast tillämplig när 

unionsrätten tillämpas. Genom artikel 52.5 i stadgan begränsas artikelns 

genomslag, eftersom artikel 35 tillhör de rättigheter som betraktas som en så 

kallad princip. Principerna är inte avsedda att tillämpas direkt och kan inte 

åberopas självständigt om de inte genomförts genom lagstiftningsakter av EU 

 
1052 S.B. v. Romania, no. 24453/04, 23 september 2014 p. 74–75. 
1053 Lind (2009) s. 455 f. 
1054 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 326, 26.10.2012, s. 

391–407). 
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eller om medlemsstaterna genomför EU-lagstiftning. Principerna utgör primärt 

ett tolkningsmedel.1055 Det innebär att rätten till hälsoskydd är svag och snarast 

får betraktas som en målsättning för unionens politiska aktörer.1056 En förklaring 

till att rätten till hälsoskydd inte är särskilt stark kan vara att hälsa ur ett EU-

rättsligt perspektiv grundas på den inre marknadens fria rörlighet, vilket följer av 

artikel 114 FEUF.1057 Därmed har hälsoskydd främst betraktats som en fråga om 

marknad, produktion och gränsöverskridande handel. Hälsa har alltså primärt 

kommit att grundas på ett ekonomiskt intresse, inte en grundläggande rättighet 

inom EU.1058 Det gäller för övrigt sociala rättigheter generellt.1059 EU-domstolen 

har i flera avgöranden fastslagit att bestämmelserna om fri rörlighet för tjänster 

omfattar hälso- och sjukvård, oavsett organisering och finansiering av vården.1060 

Detta kan grunda en rätt till ersättning från hemlandet för den patient som får 

gränsöverskridande vård. Rätten till ersättning kan grundas antingen på 

samordningssystemet för socialförsäkringsförmåner eller på det så kallade 

patientrörlighetsdirektivet.1061  

Sammanfattningsvis kan konstateras att rätten till hälsa utgör en social 

rättighet som kan beröra rätten till liv och andra civila rättigheter. Kopplingen till 

en civil rättighet i EKMR möjliggör ett starkare skydd för den enskilde i hälso- 

och sjukvården jämfört med på socialtjänstens område. Artikel 2 EKMR 

inkluderar ett krav på ett oberoende utredningssystem av allvarliga vårdskador i 

 
1055 Artikel 52 i Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna (2007/C 

303/02), (EUT C 303, 14.12.2007, s. 17–35).  De ekonomiska och sociala rättigheterna i stadgan 

kan delas upp i kategorierna klara och tydliga individuella rättigheter, rättigheter som EU erkänner 

och respekterar samt målsättningar, Derlén, Lindholm & Naarttijärvi (2016) s. 435. 
1056 Lind (2009) s. 296. 
1057 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 326, 26.10.2012, s. 47–390). 
1058 Kosta (2015) s. 242 ff. 
1059 Lind (2009) s. 42. 
1060 C-158/96, Raymond Kohll v Union des caisses de maladie, ECLI:EU:C:1998:171 p. 18–21 och p. 33, 

C-157/99, B.S.M. Smits, gift Geraets, mot Stichting Ziekenfonds VGZ och H.T.M. Peerbooms mot Stichting 

CZ Groep Zorgverzekeringen, ECLI:EU:C:2001:404 p. 54–54 samt C-385/99, V.G. Müller-Fauré mot 

Onderlinge Waarborgmaatschappij OZ Zorgverzekeringen UA och E.E.M. van Riet mot Onderlinge 

Waarborgmaatschappij ZAO Zorgverzekeringen, ECLI:EU:C:2003:270 p. 38–39. 
1061 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 

samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1–123) respektive 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av 

patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45–65), 

patientrörlighetsdirektivet. 
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vissa situationer, som inte verkar ha diskuterats i fråga om hur tillsynssystemet 

på hälso- och sjukvårdens område har varit och är utformat. Trots att 

Europadomstolens praxis vad gäller rätten till liv kan komma att beröra också 

tillsynens utformning förefaller detta inte ha fått genomslag i den rättsliga 

regleringen. EU-rätten synes inte hittills ha inneburit direkta konsekvenser för 

tillsynen av hälso- och sjukvården.   

6.6. Sammanfattning: Från objekt till part och därefter 

informant  

Tillsynen av hälso- och sjukvården har en lång historia i Sverige och har 

genomgått stora förändringar. Det kan kopplas samman med den förändrade 

styrningen av hälso- och sjukvården, där tre nyckelbegrepp är decentralisering, 

transaktion och marknad. Utvecklingen resulterade i att den ursprungligen 

medicinska diskursen fick konkurrens av en ekonomisk diskurs, som i sin tur lagt 

grunden för en marknads- och patienträttighetsdiskurs.1062 Dessa tendenser har 

också fått  genomslag i tillsynen av hälso- och sjukvården.  

Till största delen utgör rätten till hälsa fortsättningsvis något som är 

beroende av den nationella lagstiftningen. Rätten till hälsa utgör liksom 

socialtjänstens verksamhet social rättigheter som omnämns i 

målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § regeringsformen.1063 I den svenska hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen finns få inslag av legala rättigheter. Patienten kan 

vanligtvis inte utkräva rättigheter genom domstolsförfarande, utan är hänvisad 

till att framföra klagomål. Klagomålen kan resultera i kritik gentemot vården eller 

dess anställda. Rätten till hälsa innebär främst att enskilda patienter ska förses 

med lika tillgång till offentligt finansierad vård beroende av tillgängliga 

resurser.1064 Därför kan hälsa främst betraktas som en kvasirättighet, som 

huvudsakligen realiseras genom skyldigheter för huvudmän, vårdgivare och 

hälso- och sjukvårdens anställda. Undantag gäller för patienter som söker 

gränsöverskridande vård inom EU och EES.  Liksom på socialtjänstens område 

är den enskilde utsatt i förhållande till sjukvården och får i ännu högre 

 
1062 Nordgren (2003) s. 41 ff., 77 ff. och 91 ff. 
1063 Angående 1 kap. 2 § regeringsformen, se avsnitt 5.4. 
1064 Prop. 2013/14:106 s. 41 och där angivna hänvisningar samt Rynning (2012) s. 124. 
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utsträckning förlita sig på de bedömningar som görs av hälso- och 

sjukvårdspersonal. Eftersom patienter har få möjligheter att vidta rättsliga 

åtgärder, kan tillgång till klagomekanismer betraktas som än viktigare.1065 

Hälso- och sjukvården har till skillnad från socialtjänsten en tydligare 

förankring i professionsstyrning, i vetenskaplighet och beprövad erfarenhet samt 

reglering av medicinsk behandling. Det nyss nämnda har skapat delvis andra 

förutsättningar för tillsynens bedrivande. Bland annat kan det förklara en del av 

varför personligt ansvarsutkrävande genom individtillsyn har varit ett starkt 

element i tillsynen under lång tid. Det personliga ansvaret har också varit striktare 

utformat än för andra offentliganställda. Under det första skedet var tillsynens 

kontrollerande och ansvarsutkrävande inslag stort i tillsynen, som också den till 

stor del styrdes av professionen. Den statliga tillsynen ansågs viktig för att tillse 

alla medborgares tillgång till hälso- och sjukvård. Det skedde dock inte genom 

att tillerkänna den enskilde patienten någon rättslig position.  

Under det andra skedet förändrades styrformerna för hälso- och sjukvården 

och den traditionella professionsstyrningen av hälso- och sjukvården minskade. 

En decentraliseringsprocess av hälso- och sjukvården inleddes under 1970-talet 

och pågick fram till 1990-talet, där statens ansvar delegerades till landstingen. 

Decentraliseringen skedde av effektiviseringsskäl och innebar att regelstyrning 

avskaffades och målstyrning infördes. Därefter följde ett transaktionsskede som 

påbörjades i slutet på 1980-talet och innebar att intresset för marknadsliknande 

modeller i sjukvården ökade. Parallellt med att marknadsmodeller introducerades 

blev patienträttigheter en angelägen fråga.1066 De ökade effektiviseringskrav och 

den mål- och resultatstyrning som infördes krävde implementering genom bland 

annat tillsyn. Socialstyrelsens tillsyn kom därför att genomgå stora förändringar 

under 1980–90-talen. Tillsynen blev sammanfattningsvis mer systembaserad och 

inriktad på kvalitetssäkring. Samtidigt blev patienten under detta skede en aktör 

och ett rättssubjekt. Det innebar en väsentlig förstärkning av patienters och 

närståendes formella rättsliga ställning när dessa tillerkändes partsställning i 

disciplinförfarandet i hälso- och sjukvården år 1980. Det var också en rättsligt 

sett unik ställning i jämförelse med andra enskilda, som inte tillerkändes 

 
1065 Rynning (2012) s. 132. 
1066 Nordgren (2003) s. 60 ff. och där angivna källor. 
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partsställning i disciplinära förfaranden i den offentliga sektorn.1067 Patientens 

rättssäkerhet och behovet av att skapa legitimitet för hälso- och sjukvården var 

skälet till att patienter och närstående tillerkändes partsställning i individtillsynen 

under närmare 30 år.  

Under det tredje skedet gick partsställningen för patienter och närstående 

i individtillsynen förlorad. Detta skedde i samband med att disciplinansvaret 

avskaffades i hälso- och sjukvården och patientsäkerhetslagen antogs. Skälet var 

att detta bäst ansågs främja patientsäkerheten och möjliggöra att 

missförhållanden i hälso- och sjukvården skulle kunna uppdagas och åtgärdas. 

Den enskildes rättssäkerhet var dock fortsättningsvis en fråga som 

uppmärksammades av lagstiftaren. Tillsynsmyndigheten ålades därför en 

långtgående utredningsskyldighet av patientklagomål. Patientklagomålen 

omfattade både hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdspersonal. Därför 

blev den tidigare skarpa gränsen mellan individ- och verksamhetstillsyn mindre 

synlig. Avskaffandet av disciplinansvaret kan beskrivas som kännetecknande för 

en övergång från fokus på personligt ansvarsutkrävande i tillsynen till ökad 

systemrationalitet genom systematiskt patientsäkerhetsarbete. Verksamhetstillsy-

nen fokuserade i allt högre utsträckning på vårdgivarnas egentillsyn och en 

systeminriktad tillsyn. Begreppet patientsäkerhet blev till stor del en fråga om 

indikatorer för uppföljning och utvärdering.  Denna utveckling fortsatte under 

det fjärde skedet. 

2017 års patientklagomålsreform markerar ett nytt förhållningssätt till 

patientklagomål inom ramen för statlig tillsyn. Den statliga tillsynen har blivit 

sekundär i förhållande till vårdgivarnas egentillsyn. Patientklagomålen har för 

första gången blivit en integrerad del av den systematiska tillsynen. Formellt sett 

innebär klagomålssystemet att den enskilde till stor del förlorat tillgång till den 

rättsliga ställning som införandet av förfaranderegler i patientklagomålen innebar 

när patientsäkerhetslagen trädde i kraft. Dessa förfaranderegler motiverades när 

de infördes av rättssäkerhetsskäl för den enskilde.1068 Lagstiftningens syn på 

ändamålsenlighet, patientsäkerhet och resurseffektivitet har lyfts fram i motiven 

till förändringarna, som innebär att vårdgivaren har övertagit det huvudsakliga 

 
1067 Prop. 1978/79:220 s. 25.  
1068 Den enskildes rättssäkerhet är inte en fråga som diskuterades i reformen annat än omnämndes 

i kommittédirektivet, dir. 2014:88 s. 1. 
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ansvaret för utredning av patientklagomål. Delegationen av den statliga tillsynen 

till vårdgivarna innebär också en försämrad transparens.  

Det är problematiskt att ökad patientsäkerhet och effektiv tillsyn framställts 

som motpol till den enskilde patienten som vill få sin sak prövad. Med beaktande 

av att endast få patienters klagomål numera kommer att utredas av IVO är den 

återstående vägen för de flesta enskilda som vill få sina angelägenheter utredda 

av annan än vårdgivaren antingen att vända sig till JO med ett klagomål eller att 

göra en polisanmälan. Den enskildes ställning i vården har formellt förstärkts 

genom förvaltningslagen, som innebär att hälso- och sjukvården inte längre 

endast anses utgöra faktisk verksamhet. Fler situationer kräver att beslut fattas, 

formaliseras och motiveras. Dock kan nämnas att det inte är tydligt inom hälso- 

och sjukvården vad som egentligen utgör ett beslut. En del av dessa beslut 

kommer sannolikt också att vara möjliga att angripa för den enskilde patienten 

genom förvaltningsbesvär, förutsatt att beslutet berör den enskildes civila 

rättigheter i den utsträckning som krävs. Tillgång till tillsyn kommer dock 

sannolikt att förbli ett mer betydelsefullt instrument för den enskilde än 

möjligheten att begära domstolsprövning för att bedöma händelser och insatser 

på hälso- och sjukvårdens område. 

Genom Europadomstolens praxis utgående från framförallt artikel 2 

EKMR kan utläsas ett regulatoriskt ansvar för stater, som berör den statliga 

tillsynen. Det handlar främst om att lagstifta, effektivt implementera, inspektera 

och övervaka bestämmelser som ska skydda patienter, som uppställer olika typer 

av krav på hälso- och sjukvårdens personal, som tillhandahåller ett oberoende 

system för att möjliggöra utkrävande av ansvar (vid dödsfall) och för patienten 

att kunna utkräva ersättning vid skada. Tillsynssystemets utformning och 

funktion är alltså en faktor av betydelse för att bedöma huruvida en stat lever 

upp till artikel 2 EKMR. Denna fråga synes inte ha diskuterats när 2017 års 

patientklagomålssystem utformades.  
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7. Tillsyn över 

diskrimineringslagstiftningen  
 

Jämlikhet utgör en grundläggande förutsättning för demokrati.1069 Den enskilde 

har under lång tid skyddats av likhetsprincipen. Förbudet mot diskriminering 

utgör en grundläggande och mänsklig rättighet som följer av folkrätten, EU-

rätten samt regleras i svensk grundlag. Innan det fanns specifik 

diskrimineringslagstiftning och tillsyn av den kunde de högsta 

laglighetsövervakarna utöva tillsyn över likhetsprincipen i offentlig sektor. 

Numera har diskrimineringsskyddet byggts ut och omfattar ett stort antal 

samhällsområden. Den specifika tillsynen av diskrimineringslagstiftningen skiljer 

sig från de två tidigare studerade områdena i flera avseenden. Tillsynen spänner 

över en mängd samhälls-, verksamhets- och rättsområden samt omfattar både 

offentlig och privat sektor. Diskrimineringsförbudet gäller alltså både horisontellt 

och vertikalt. Rätten att inte bli utsatt för diskriminering är starkare kodifierad 

och styrd av EU-rätten i högre utsträckning än de sociala rättigheter som har 

undersökts i tidigare kapitel. Att tillsynen sker i en kontext av till stor del 

civilrättslig lagstiftning kan ha betydelse för hur den rättsligt är konstruerad. 

Diskrimineringslagstiftningen kan ses som värnande korrektiv och 

distributiv rättvisa. Den korrektiva rättvisan värnas när ett diskriminerande 

beteende leder till rättsliga åtgärder, medan den distributiva rättvisan fokuserar 

mest på främjande åtgärder.1070 Lagstiftningen har, som kommer att visas i detta 

kapitel, alltid haft en särskild anknytning till det arbetsrättsliga området. Därmed 

berör tillsynen de olika parterna som organiserar arbetsmarknaden. Tillsyn är ett 

sätt att implementera diskrimineringsskyddet som blir väsentligt för att den 

enskilde ska kunna tillvarata sina rättigheter och för att på olika sätt minska och 

förebygga förekomsten av diskriminering i samhället. Den enskildes ställning i 

tillsynen på arbetslivsområdet påverkas av huruvida denne är medlem i en 

arbetstagarorganisation. Den processförande rollen hos tillsynsorganet har haft 

 
1069 Tridimas (2006) s. 62. 
1070 Chi-Hye Suk (2006) s. 412 ff. 
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avgörande betydelse för att kvalificera tillsynen på diskrimineringsområdet och 

samtidigt varit beroende av ett uttryckligt diskrimineringsförbud i arbetslivet. 

Som kommer att visas i kapitlet kan utvecklingen av tillsynen på det 

diskrimineringsrättsliga området beskrivas i åtminstone två huvudsakliga skeden. 

Under det första skedet reglerades diskrimineringsskyddet primärt i nationell 

arbetsrättslig lagstiftning och omfattade endast ett fåtal diskrimineringsgrunder. 

Tillsynens reglering varierade också beroende på diskrimineringsgrund. Det 

fanns ett flertal tillsynsmyndigheter med primärt rådgivande och främjande 

uppgifter, vilket inte betraktades som en del av tillsynen. Under det andra skedet 

förstärktes och harmoniserades diskrimineringsskyddet samt tillsynen av det till 

följd av EU-rättens utveckling.1071 Antalet diskrimineringsgrunder och 

samhällsområden som omfattades av diskrimineringsförbudet utvidgades. Från 

att ha fokuserat på att skapa goda förutsättningar för hög sysselsättning och ett 

högt socialt skydd på den inre marknaden, har EU-rättens diskrimineringsförbud 

successivt övergått till att tydligare grundas i den enskilde EU-medborgarens 

grundläggande rättighet att inte bli utsatt för diskriminering.1072  

7.1. Det första skedet – åren 1970–1998 

7.1.1. Skyddet mot diskriminering och nationella ombudsmän 

Icke-diskriminering utgör en mänsklig rättighet som sedan andra häften av 1900-

talet har slagits fast i många internationella konventioner. Principen framgår 

exempelvis av artikel 7 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

och innebär att alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen 

utan diskriminering av något slag. Under 1960-talet respektive 1970-talet tillkom 

också internationella konventioner som uteslutande tar sikte på att bekämpa 

diskriminering, som FN:s internationella konvention om avskaffandet av alla 

former av rasdiskriminering och FN:s konvention om avskaffande av all slags 

diskriminering av kvinnor.1073 I artikel 14 i Europeiska konventionen om skydd 

 
1071 För en överblick över diskrimineringsskyddets utveckling, se Christensen (2000) s. 56 ff. 
1072 Tridimas (2006) s. 60 f. 
1073 FN:s internationella konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, New 

York den 7 mars 1966, SÖ 1971:40 respektive FN:s konvention om avskaffande av all slags 

diskriminering av kvinnor, New York den 18 december 1979, SÖ 1980:8. 
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för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) 

återfinns ett diskrimineringsförbud som innebär att åtnjutandet av de fri- och 

rättigheter som anges i konventionen ska säkerställas utan någon åtskillnad såsom 

på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, 

nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, 

börd eller ställning i övrigt.1074  

Diskrimineringsskyddet genomgick en betydande förändring till följd av 

Sveriges medlemskap i EU år 1995. I EU-rätten förbjöds diskriminering på grund 

av nationalitet redan år 1957 och återfinns numera i artikel 18 FEUF.1075 Samma 

år fastslogs även icke-diskrimineringsprincipen mellan kvinnor och män 

beträffande lika lön vid anställning, som numera återfinns i artikel 157 fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).1076 Senare under 1970-talet 

antog EU lagstiftning mot diskriminering på grund av kön och nationalitet i fråga 

om exempelvis arbetsliv och socialförsäkring.1077 Syftet var att minska hindren 

på den gemensamma marknaden. Trots det tidiga skyddet mot diskriminering på 

grund av nationalitet fanns inget förbud mot rasdiskriminering i fördraget. Detta 

hindrade EU från att rättsligt angripa ras som diskrimineringsgrund annat än 

genom soft law. En förklaring till det under lång tid outvecklade skyddet mot 

rasdiskriminering i fördraget kan vara att unionen främst fokuserade på att 

 
1074 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, Rom den 4 november 1950, SÖ 1952:35, se även lagen (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Sedan år 2000 finns tilläggsprotokoll 12 till EKMR, Protocol No. 12 to the Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ETS No.177), Rom den 1 april 2005, 

som innebär att ett självständigt diskrimineringsförbud har införts. Protokollet trädde i kraft år 

2005. Av artikel 1 följer att varje rätt som anges i lag ska säkerställas utan diskriminering på någon 

grund såsom kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt 

ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. Ingen ska 

bli diskriminerad av en offentlig myndighet på någon sådan grund. Tilläggsprotokollet har dock 

inte undertecknats av Sverige.  
1075 Tidigare artiklarna 6 och 12 EG. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 

326, 26.10.2012, s. 47–390).  
1076 Tidigare artikel 119 EEG och artikel 141 EG. 
1077 Exempelvis Rådets direktiv 75/117/EEC av den 10 februari 1975 om tillnärmningen av 

medlemsstaters lagar om tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män och Rådets 

direktiv 76/207/EEC av den 9 februari 1976 om genomförande av principen om likabehandling 

av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt 

arbetsvillkor. 
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försöka hantera den ekonomiska kris som drabbat västra Europa efter andra 

världskriget.1078 I EU-rätten har det dock under lång tid funnits en allmän 

likabehandlings- och icke-diskrimineringsprincip. Icke-diskriminering och 

likabehandling ses ibland som två olika sidor av samma fenomen. Den förra kan 

betraktas som innefattande ett krav på frånvaro av diskriminering och den andra 

som innefattande positiva åtgärder.1079 EU-domstolen har uttalat att 

likabehandlingsprincipen är en av EU-rättens grundläggande principer som 

kommer till uttryck i fördragen och att de bestämmelser som i EU-rätten 

innehåller förbud mot diskriminering endast innebär en specificering av den 

allmänna principen.1080 

Likabehandlingsprincipen återspeglas också i 1 kap. 2 § regeringsformen, 

som anger att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors 

lika värde och att det allmänna ska motverka diskriminering av människor på 

grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös 

tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter 

som gäller den enskilde som person.1081 Domstolar, förvaltningsmyndigheter och 

andra som fullgör offentliga uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska 

enligt 1 kap. 9 § regeringsformen i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen 

och iaktta saklighet och opartiskhet. I 2 kap. 15 § regeringsformen finns också 

en bestämmelse om att lag eller annan föreskrift inte får innebära att någon 

missgynnas med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung. I 2 kap. 16 § 

regeringsformen finns en liknande bestämmelse som gäller kön. Bestämmelserna 

gäller även för utländska medborgare som vistas i riket enligt 2 kap. 22 § 7 st. 

Dessutom stadgar 2 kap. 23 § regeringsformen att lag eller annan föreskrift inte 

får meddelas i strid med Europakonventionen. Det saknades dock ett effektivt 

skydd för den enskilde mot diskriminering.1082  

 
1078 Solanke (2009) s. 164 f.  
1079 Tridimas (2006) s. 64. 
1080 C-414/16, Vera Egenberger mot Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V., 

ECLI:EU:C:2018:257 p. 76–78 och C-68/17, IR mot JQ, ECLI:EU:C:2018:696 p. 64–65 och 69. 

Om principen i EU-rätten i förhållande till förvaltningsrättens icke-diskrimineringsprincip, se 

Fenger (2013) s. 127. 
1081 Angående 1 kap. 2 § regeringsformen, se avsnitt 5.4. 
1082 SOU 1978:38 s. 134. 
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Trots att diskrimineringsförbudet sedan länge har varit etablerat i rättsordningen 

dröjde det innan specifik statlig tillsyn omfattade diskrimineringsområdet. När 

Europas stater under tiden efter andra världskriget reglerade 

likabehandlingsprincipen i sina konstitutioner, var oberoende organ för att 

effektivt implementera den ingenting som ansågs vara nödvändigt.1083 Det dröjde 

fram till 1960-talet respektive 1970-talet innan det togs nationella initiativ till 

ombudsmän för att på olika sätt motverka diskriminering. Detta skedde med 

inspiration från den amerikanska medborgarrättsrörelsen och de centrala FN-

konventionerna mot diskriminering, som trädde i kraft under 1960- och 1970-

talen.1084 Sådana organ kan möjliggöra för enskilda att effektivt tillvarata sina 

rättigheter.1085 

Tillkomsten av de nationella ombudsmännen på diskrimineringsområdet 

uppfattades initialt som kontroversiell i Sverige. Det berodde delvis på att dessa 

ombudsmän bidrog till ett skifte i konstruktionen av social rättvisa. Den svenska 

modellen hade till stor del fokuserat på klass.1086 Ombudsmännens tillkomst har 

beskrivits som ett svar på kritik mot välfärdsstaten från sociala rörelser, som 

ansåg att fler olikheter än klass grundade i kön, etnicitet, funktionshinder och 

sexualitet borde erkännas.1087 De nationella ombudsmännens tillkomst kan på så 

sätt sägas ha bidragit till övergången till en liberal välfärdsstat. Den liberala 

välfärdsstaten innefattade vid sidan av erkännande av fler maktstrukturer också 

ett ökat fokus på den enskilde individen. Individens civila rättigheter 

poängterades tydligare och diskriminering blev i större utsträckning en fråga om 

mänskliga rättigheter.1088  

7.1.2. Jämställdhetsombudsmannen 

Den första ombudsmannen på diskrimineringsområdet i Sverige var 

Jämställdhetsombudsmannen (JämO). JämO bildades år 1980 i samband med att 

 
1083 de Witte (2011) s. 158.  
1084 Kádár (2018) s. 145.  
1085 de Witte (2011) s. 167.  
1086 Hugemark & Roman (2014) s. 85 f. och 96 f. 
1087 Hugemark & Roman (2011) s. 6 ff. 
1088 Hugemark & Roman (2014) s. 85 f. och 96 f. 
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lagen (1979:1118) om jämställdhet i arbetslivet (jämställdhetslagen) antogs.1089 

Jämställdhetslagens syfte var att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om 

arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmönster. Lagen innebar ett förbud för 

arbetsgivare att missgynna en arbetstagare eller arbetssökande på grund av 

kön.1090 Könsdiskriminering som rättsligt begrepp existerade endast inom 

arbetsrätten.1091 Eftersom kön inte definierades rättsligt i nationell lagstiftning, 

EU-rätten eller i folkrätten ansågs könsdiskriminering vid denna tidpunkt endast 

omfatta biologiskt kön och uteslöt andra uttryck. Sexuell läggning var vid denna 

tidpunkt inte en diskrimineringsgrund och inte heller transsexuella skyddades av 

lagstiftningen. En sådan rättsutveckling skedde först under 2000-talet.1092   

JämO har beskrivits som något nyskapande på arbetsmarknaden, som 

tillkom för att hjälpa människor att hantera konflikter utan att åsidosätta den 

svenska modellen och arbetsmarknadens organisering.1093 Det politiska stödet 

för myndigheten har dock beskrivits som svagt vid dess tillkomst.1094 Det rådde 

inte enighet om hur jämställdheten borde främjas, vilket också omfattade 

huruvida det borde inrättas en jämställdhetsombudsman. Det fanns en rädsla för 

att JämO skulle hota ställningen hos arbetsmarknadens parter.1095 

Ombudsmannafunktionen inrättades bland annat mot bakgrund av att det ansågs 

finnas ett behov av en instans som kunde övervaka diskrimineringsförbudet, ta 

initiativ vid åsidosättande av lagstiftningen samt att vara ett stöd för den 

enskilde.1096 I Jämställdhetskommitténs betänkande påtalades att lagens 

 
1089 Det kan i sammanhanget nämnas att det år 1979 antogs två jämställdhetslagar av riksdagen. 

Riksdagen antog lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, prop. 

1979/80:56, bet. 1979/80:AU10, rskr. 1979/80:117. Det skedde efter att några partier efter valet 

år 1979 lyckades få majoritet med en röst för att genomföra delar av ett lagförslag som hade 

förkastats tidigare samma år, prop. 1978/79:175, bet. 1978/79:AU39, rskr. 1978/79:411. Därmed 

upphävdes den äldre lagen (1979:503) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. 
1090 1 § lagen (1979:1118) om jämställdhet i arbetslivet. Arbetslivet har beskrivits som en 

nyckelfaktor för att åstadkomma jämställdhet, bet. 1978/79:AU39 s. 11. 
1091 Lerwall (2001) s. 64. 
1092 Lerwall (2001) s. 113 ff.  
1093 Blomberg (2015) s. 50. 
1094 Hugemark & Roman (2011) s. 18 och 31 f. 
1095 Prop. 1978/79:175 s. 33 f., bet. 1978/79:AU39 s. 22, Blomberg (2015) s. 40 ff. samt Hugemark 

& Roman (2011) s. 18 och 31 f. 
1096 Prop. 1978/79:175 s. 34 f. 

https://lagen.nu/prop/1979/80:56
https://lagen.nu/prop/1979/80:56
https://lagen.nu/prop/1978/79:175
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efterlevnad inte endast kunde betraktas som en angelägenhet för parterna på 

arbetsmarknaden. Det fanns situationer där kollektivavtalen inte var heltäckande 

och dessutom situationer där olika arbetstagarintressen ställdes mot varandra. 

Jämställdhet i arbetslivet framhölls som en fråga om enskild rättvisa och även ett 

allmänt samhällsintresse på grund av dess följdverkningar. På så sätt motiverades 

en administrativ tillsyn över lagen utöver det arbete som bedrevs av 

arbetsmarknadens parter.1097 Som förebild för modellen åberopades tillsynen på 

det konsumentpolitiska området.1098 JämO:s ombudsmannamodell blev 

utgångspunkt för organiseringen av tillsynen på diskrimineringsområdet som 

senare förverkligades genom ytterligare tre ombudsmän.  

JämO:s uppdrag var att i första hand förmå arbetsgivare att frivilligt följa 

lagen och även i övrigt medverka i strävandena att främja jämställdhet i 

arbetslivet.1099 Uppgifterna bestod huvudsakligen av att ge information och 

rådgivning till enskilda och allmänheten, att genom överläggningar med parterna 

åstadkomma följsamhet gentemot jämställdhetslagen, att i tvister om 

överträdelse av diskrimineringsförbudet ge biträde åt enskilda, att föra talan när 

dom i tvisten ansågs vara betydelsefull för rättstillämpningen och att i övrigt 

främja jämställdheten i arbetslivet.1100 Rådgivnings-, informations- och 

främjandeuppdraget i förhållande till enskilda betraktades som väsentligt och 

näraliggande i förhållande till JämO:s tillsyn, men dock inte som en del av 

tillsynen.1101 Genom rådgivning och information till enskilda, ofta med 

svårigheter att själva ta tillvara sin rätt, ansågs JämO ha möjlighet att få insyn i 

missförhållanden och att självmant ta initiativ till tillsyn.1102  

Tillsyn synes i jämställdhetslagen ha uppfattats som kontroll. I förarbetena 

till lagen påpekades att JämO:s arbete med att övervaka diskrimineringsförbudet 

inte fick bli för inriktat på kontroll och tvång.1103 Det ansågs vara viktigt att JämO 

 
1097 SOU 1978:38 s. 156. 
1098 SOU 1978:38 s. 69. 
1099 10 § lagen (1979:1118) om jämställdhet i arbetslivet. 
1100 2 § förordningen (1980:415) med instruktion för jämställdhetsombudsmannen. Bestämmelsen 

var i princip identisk i den därpå följande 1 § förordningen (1988:128) med instruktion för 

jämställdhetsombudsmannen. 
1101 Prop. 1978/79:175 s. 102 ff. och 147. 
1102 Prop. 1978/79:175 s. 33 f. 
1103 Prop. 1978/79:175 s. 33 f. och bet. 1978/79:AU39 s. 22. 
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bedrev ett informellt arbete för att i förhållande till enskilda och andra vinna 

förtroende. Först när det stod klart att det inte gick att nå framgång på frivillig 

väg skulle andra åtgärder vidtas av myndigheten.1104 Tillsynsverksamheten 

bedrevs dels genom att ombudsmannen prövade anmälningar av enskilda om 

överträdelser av lagen, dels genom att initiera tillsyn på eget initiativ.1105 Inom 

ramen för tillsynen deltog JämO även i överläggningar och följde 

rättsutvecklingen.1106 JämO hade befogenhet att föra talan vid domstol för en 

enskild arbetstagare eller arbetssökande om denne medgav det och under 

förutsättning att JämO ansåg att en dom i tvisten kunde vara betydelsefull för 

rättstillämpningen. Efter anmälan kunde myndigheten hjälpa arbetstagare och 

arbetssökande som inte var fackligt organiserade med åtgärder som var 

motiverade vid tvister. Om den enskilde var medlem i en arbetstagarorganisation 

kunde JämO föra talan under förutsättning att organisationen inte ville företräda 

individen i en rättslig prövning.1107 

I jämställdhetslagen (1991:433) angavs fortsättningsvis att JämO i första 

hand skulle söka förmå arbetsgivare att frivilligt följa lagen och i övrigt medverka 

i strävandena att främja jämställdhet i arbetslivet.1108 Lagen innebar även att 

JämO:s talerätt utökades. Den tidigare gällande bestämmelsen att JämO bara 

skulle kunna driva fall av betydelse för rättstillämpningen vidgades även till fall 

som motiverades av särskilda skäl.1109 Särskilda skäl kunde exempelvis utgöras av 

att den enskilde befann sig i ett utsatt läge eller i händelse av ansträngda relationer 

mellan arbetstagare och arbetsgivare respektive arbetstagarorganisationer.1110 

Vad gäller anmälarkretsen uttalades i Jämställdhetskommitténs betänkande att 

envar skulle få möjlighet att vända sig till ombudet med anmälningar om att lagen 

 
1104 Prop. 1978/79:175 s. 102 f. 
1105 Prop. 1978/79:175 s. 146. 
1106 Prop. 1978/79:175 s. 102 f. 
1107 12 § lagen (1979:1118) om jämställdhet i arbetslivet och 2 § förordningen (1980:415) och 

(1988:128) med instruktion för jämställdhetsombudsmannen. 
1108 31 § jämställdhetslagen (1991:433). Tillsynsbestämmelsen var i princip oförändrad jämfört med 

tidigare gällande lag, prop. 1990/91:113 s. 116. Inte heller förordningen (1991:1438) med 

instruktion för JämO innehöll några större förändringar vad gäller tillsynens bedrivande. 
1109 46 § jämställdhetslagen (1991:433) och 1 § förordningen (1991:1438) med instruktion för 

Jämställdhetsombudsmannen och 2 § i den därpå följande förordningen (2007:1035) med 

instruktion för Jämställdhetsombudsmannen.  
1110 Prop. 1990/91:113 s. 94 f. 
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hade åsidosatts. Ombudsmannen kunde mot bakgrund av en sådan anmälan eller 

självmant initiera överläggningar med parterna på arbetsplatsen. Om JämO fann 

att lagstiftningen överträtts och att det inte gick att komma till en godtagbar 

uppgörelse, kunde myndigheten väcka talan i domstol.1111 Tyngdpunkten i 

JämO:s uppdrag förutsattes vara att ta emot anmälningar om överträdelser av 

lagen och i förekommande fall överlägga med parterna på arbetsplatsen.1112 En 

slutsats av detta är att principen om actio popularis förefaller ha varit tillämplig för 

den som ville inkomma med ett klagomål till JämO, men att JämO endast kunde 

väcka talan i domstol för den arbetstagare eller arbetssökande som var 

personligen berörd, som lämnat sitt samtycke och vars eventuella 

arbetstagarorganisation inte ville vidta rättsliga åtgärder.1113 Jämställdhetslagen 

reglerade inte klagomål från enskilda, varför dessa inte synes ha varit förenade 

med materiell anhängighetsverkan. Därmed bör utgångspunkten ha varit att 

JämO diskretionärt kunde välja vilka klagomål som skulle utredas.  

7.1.3. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering  

I regeringsförklaringen år 1985 angavs att det skulle inrättas en särskild 

ombudsman för att motverka diskriminering på etnisk grund.1114 Så skedde år 

1986 när Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) inrättades genom 

lagen (1986:442) mot etnisk diskriminering.1115 I lagen definierades 

diskrimineringsgrunden etnisk diskriminering som diskriminering på grund av 

ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.1116 Tillkomsten 

 
1111 SOU 1978:38 s. 14. 
1112 SOU 1978:38 s. 160. 
1113 För en redogörelse av JämO:s arbetssätt i relation till arbetstagarorganisationernas utredningar, 

se Blomberg (2015) s. 83 f. Blomberg anför att det i princip aldrig förekom att JämO initierade en 

utredning om arbetstagarorganisationen avskrivit ett ärende gällande en medlem som därefter vänt 

sig till JämO. 
1114 Prop. 1985/86:98 s. 22. Diskrimineringsutredningens förslag var att JämO skulle få 

tillsynsansvar över både jämställdhetslagen och lagen mot etnisk diskriminering, SOU 1983:18 s. 

120. 
1115 Ombudsmannens närmare verksamhet reglerades i förordningen (1986:446) med instruktion 

för ombudsmannen mot etnisk diskriminering. 
1116 Prop. 1985/86:98 s. 65 och 236 f. Definitionen överensstämde med definitionen i fråga om 

olaga diskriminering enligt 16 kap. 9 § BrB.  
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av DO kan förstås som en åtgärd för att främja förverkligandet av de 

invandringspolitiska målen jämlikhet, valfrihet och samverkan som slogs fast år 

1975.1117 Dessa mål tolkades som att uppnå lika rättigheter och möjligheter för 

invandrare i förhållande till den övriga befolkningen, respekt för den enskildes 

identitet och integritet samt att skapa goda etniska relationer. En 

ombudsmannafunktion var ett led i detta arbete.1118 Det var framförallt en oro 

för ökad diskriminering av invandrare i arbetslivet som motiverade 

lagstiftningen. Arbetssökande på den privata arbetsmarknaden var exempelvis en 

grupp som inte omfattades av något skydd mot diskriminering, bortsett från 

diskriminering på grund av kön.1119  

En grundläggande skillnad jämfört med tillsynen på 

könsdiskrimineringsområdet var att det saknades sanktionerade förbudsregler 

mot etnisk diskriminering på arbetslivets område. När Sverige antog FN:s 

rasdiskrimineringskonvention ledde det till att olaga diskriminering infördes som 

bestämmelse i brottsbalken, men arbetslivet lämnades utanför 

lagstiftningsåtgärderna främst mot bakgrund av att arbetsmarknadens parter 

ansågs få sköta denna fråga genom reglering i avtal.1120  

I stället för att inrätta ett förbud mot etnisk diskriminering på 

arbetslivsområdet och konstruera en tillsynsmyndighet enligt JämO:s modell, 

valdes en kompromisslösning.1121 Denna lösning innebar att DO endast fick 

rådgivande och utredande funktioner för att motverka etnisk diskriminering i 

arbetslivet och i övriga samhällslivet. Genom överläggningar och 

 
1117 1975 års beslut om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken, prop. 1975:26. Dessa 

riktlinjer utvecklade 1968 års riktlinjer för regleringen av invandrare till Sverige, som slagit fast 

målsättningen att utländska medborgare som bosatt sig i Sverige skulle omfattas av samma 

rättigheter och skyldigheter som majoritetsbefolkningen, prop. 1968:142 s. 89 ff. 
1118 Prop. 1985/86:98 s. 18. 
1119 Prop. 1985/86:98 s. 15 och 56. 
1120 Prop. 1985/86:98 s. 54. ICERD godkändes genom SÖ 1971:40, se prop. 1970:87.  
1121 Prop. 1985/86:98 s. 52 f., 61 och 65. Lagstiftningen bygger på det förslag som lämnades i Ds 

A 1985:6. I Diskrimineringsutredningens förslag förordades däremot en lag om förbud mot etnisk 

diskriminering på arbetslivets område, där JämO föreslogs bedriva tillsyn med i princip samma 

befogenheter som på jämställdhetslagens område, SOU 1983:18 s. 117 ff. 

Diskrimineringsutredningen föreslog också att Statens invandrarverk skulle ges 

tillsynsbefogenheter över statliga myndigheter och kunna behandla klagomål av enskilda, SOU 

1984:55 s. 225 och prop. 1985/86:98 s. 60 och 223. Dessa förslag genomfördes inte. 
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informationsarbete skulle myndigheten verka för att rätten att inte utsättas för 

diskriminering iakttogs. DO utgjorde därför inte en renodlad tillsynsmyndighet 

och fick inte den processförande roll som JämO hade. Skälet till att DO inte 

utformades som en tillsynsmyndighet synes ha varit att det inte ansågs vara 

möjligt att konstruera en tillsynsmyndighet på ett område där en sanktionerad 

förbudsregel mot diskriminering saknades.1122 En förklaring till att 

diskrimineringsgrunderna kön och etnicitet behandlades olika i lagstiftningen kan 

vara att etnicitet inte var lika politiskt institutionaliserat som kön och att 

incitamentet till att uppmärksamma etnisk diskriminering uppkom utanför 

politiken.1123 Lagen mot etnisk diskriminering hade ett bredare 

tillämpningsområde än jämställdhetslagen. DO:s verksamhet omfattade 

arbetslivet och samhällslivet i övrigt i form av offentlig och privat verksamhet, 

dock ej privatlivet. Exempelvis omfattades skola, boende, föreningsliv, hälso- 

och sjukvård, närings- samt arbetsliv.1124  

DO förväntades främja goda etniska relationer, öka kännedomen om 

lagstiftningen och på så vis förebygga rasism och diskriminering.1125 Genom råd 

och upplysningar till den enskilde som ansåg sig ha blivit utsatt för diskriminering 

kunde myndigheten bistå denne att tillvarata sina rättigheter. Överläggningar 

mellan olika parter, opinionsbildning och informationsarbete utgjorde olika sätt 

för DO att ta initiativ till åtgärder mot diskriminering.1126 Särskilt skulle 

diskriminering av arbetssökande motverkas.1127 DO:s insatser skulle vara sakliga, 

formlösa, enkla och aktiva. DO:s arbete med enskildas anmälningar framhölls 

som viktigt också i fråga om det mer generella arbetet. En anmälan skulle som 

regel inte avslutas med ett beslut i sak där frågan om diskrimineringsförbudet 

 
1122 Prop. 1985/86:98 s. 60 ff. DO:s befogenheter utökades senare till tillsyn, varför det är 

motiverat att belysa DO:s initiala funktion. JK ansåg att DO utgjorde en tillsynsmyndighet och 

uppmärksammade därför i sitt remissvar ett rättssäkerhetsproblem till följd av att DO:s uttalanden 

inte skulle kunna prövas rättsligt.  
1123 Hugemark & Roman (2014) s. 96. 
1124 Prop. 1985/86:98 s. 62 f. Det angavs även att lagens tillämpningsområde knöt an till Sveriges 

folkrättsliga konventionsåtaganden på området.  
1125 Prop. 1985/86:98 s. 65 ff. Närmare bestämmelser om DO:s verksamhet fanns i 2 § 

förordningen (1986:446) med instruktion för ombudsmannen mot etnisk diskriminering och 

därefter förordningen (1988:895) med instruktion för ombudsmannen mot etnisk diskriminering.  
1126 3 § lagen (1986:442) mot etnisk diskriminering. 
1127 4 § lagen (1986:442) mot etnisk diskriminering. 
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hade överträtts eller inte behandlades. Förfarandet förutsattes vara formlöst med 

telefonsamtal eller enkla brevsvar och i stället för ett beslut i ärendet skulle det 

läggas till handlingarna eller avskrivas. Myndigheten skulle inte ta ställning i 

enskilda ärenden eller peka ut enskilda som skyldiga till diskriminering. Det var 

inte heller möjligt att överpröva de åtgärder som myndigheten vidtog.1128  

Genom lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering utökades DO:s 

befogenheter och myndigheten fick en processförande roll. Förslaget utformades 

med JämO som modell.1129 DO kunde subsidiärt i förhållande till 

arbetstagarorganisationerna väcka talan i domstol med stöd av den enskildes 

samtycke. Ett beslut av myndigheten i sådana ärenden var inte överklagbart.1130 

Den processförande egenskapen var möjlig mot bakgrund av att sanktionerad 

förbudslagstiftning mot diskriminering infördes på arbetslivsområdet enligt 

jämställdhetslagens och JämO:s modell.1131 DO:s processförande roll 

motiverades med att, som DO själv anförde i sitt remissvar, en materiell reglering 

med ett skadeståndssanktionerat förbud till förmån för en utsatt grupp 

nödvändiggjorde någon form av stöd från det allmännas sida i de fall den fackliga 

organisationen av någon anledning inte önskade försöka att ta till vara de utsattas 

rätt. Den myndighet som hade särskild sakkunskap och engagemang på området 

borde därför få en processförande roll. Ett ytterligare skäl till DO:s utökade 

befogenheter var att Sverige fått kritik av FN:s rasdiskrimineringskommitté för 

avsaknaden av processbehörighet hos DO. DO:s processförande roll betraktades 

som ett värdefullt stöd för en enskild person som ansåg sig ha blivit utsatt för 

diskriminering. Möjlighet till hjälp av en statlig myndighet med sakkunskap 

ansågs minska den enskildes utsatthet och bidra till att fler individer skulle våga 

hävda sin rätt. Processföringens mediala effekt framhölls som något som skulle 

kunna ge diskrimineringslagen och DO genomslagskraft i samhället. Det restes 

samtidigt farhågor för att den processförande rollen skulle få myndigheten att 

framstå som mer av en övervakare än opinionsbildare, att balansen mellan de 

dubbla rollerna skulle påverkas negativt samt att allmänhetens tilltro till DO 

 
1128 Prop. 1985/86:98 s. 60 f. och 67 ff. 
1129 Prop. 1993/94:101 s. 74. 
1130 17 § lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering. 
1131 För en analys av hur lagen implementerade diskrimineringsförbudet, se Banakar (2004) s. 165 

ff.  
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skulle kunna skadas om myndigheten förlorade mål.1132 I betänkandet anfördes 

att myndighetens förebyggande arbete inte behövde bli lidande av att DO gavs 

rätt att föra process. Processföringsbefogenheten ansågs tvärtom kunna öka 

respekten för DO, även om antalet processer förväntades bli ringa.1133 

Processföringen var inte avsedd att inskränka hjälp till den enskilde enligt DO-

lagen. Den enskildes uppfattning av att ha blivit diskriminerad lyftes fram som 

utgångspunkt för DO:s tillsyn. Myndigheten förväntades hjälpa den enskilde på 

olika sätt oavsett myndighetens ställningstagande i diskrimineringsfrågan.1134 

Myndigheten hade en diskretionär rätt att bestämma vilka ärenden som 

myndigheten skulle driva rättsligt, även om tyngdpunkten i arbetet fortfarande 

var det generella arbetet utanför domstol. Målen förväntades vara sådana att 

rättsutvecklingen på området skulle föras framåt. Vad gällde DO:s klagomål från 

enskilda anförde DO som remissinstans att det fanns behov av en bestämmelse 

om att DO inte borde behövde motivera ett avslagsbeslut, eftersom detta var 

resurskrävande. En sådan bestämmelse infördes dock inte, eftersom enskildas 

besvikelse över att DO inte ville driva deras klagomål till domstol ansågs vara 

möjliga att hantera genom information om DO:s processföring.1135  

Regeringen tillsatte år 1997 en utredning för att göra en översyn av lagen 

mot etnisk diskriminering.1136 Den resulterade i lagen (1999:130) om åtgärder 

mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning. Bakgrunden var bland annat att etnisk diskriminering 

behövde motarbetas starkare och att DO:s åtgärder inte hade varit tillräckliga för 

att implementera den äldre lagen. Det hade framförts kritik mot att inga ärenden 

hade förts till Arbetsdomstolen av DO, trots att över 150 sådana fall hade 

anmälts till myndigheten.1137 Lagstiftningen föreslogs också mot bakgrund av att 

Sverige behövde göra anpassningar av diskrimineringslagstiftningen till följd av 

EU-medlemskapet. Det diskrimineringsskydd som då gällde enligt EU-rätten 

omfattade diskriminering på grund av nationalitet och kön. Skyddet mot etnisk 

 
1132 Prop. 1993/94:101 s. 74 ff. och SOU 1992:96 s. 190 ff.  
1133 SOU 1992:96 s. 192 f. 
1134 Prop. 1993/94:101 s. 89. 
1135 Prop. 1993/94:101 s. 76 f. 
1136 Dir. 1997:11. 
1137 Dir. 1997:11. 
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diskriminering borde i egenskap av mänsklig rättighet vara lika omfattande som 

skyddet mot könsdiskriminering. Vid denna tidpunkt fanns det inget 

diskrimineringsförbud gällande etniskt ursprung i EU-rätten.1138 DO:s 

befogenheter förblev dock i stort sett desamma genom 1999 års lag.1139 Tillsynen 

utvidgades dock till att omfatta arbetsgivarens aktiva åtgärder.1140 

Arbetsmarknadsutskottet ställde sig huvudsakligen bakom regeringens förslag, 

men föreslog till skillnad från regeringen att DO:s uppgifter också på andra 

områden än arbetslivet skulle regleras i lag i stället för i förordning och lade fram 

ett lagförslag om detta.1141 Riksdagens biföll utskottets förslag.1142  

7.1.4. Handikappombudsmannen 

Handikappombudsmannen (HO) inrättades som myndighet år 1994 genom 

lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen.1143 Detta skedde som en del av 

1994 års handikappreform. Reformen vilade dels på de handikappolitiska målen, 

full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning, dels på en 

miljörelaterad syn på funktionsnedsättning.1144 HO:s tillkomst harmonierade med 

FN:s standardregler om funktionshindrades rättigheter till full delaktighet och 

jämlikhet av år 1993. Av artikel 15.4 framgår att staterna bör överväga att inrätta 

en formell klagomekanism som ett led i att främja full delaktighet och jämlikhet 

 
1138 Prop. 1997/98:177 s. 19. 
1139 21–22 samt 37 §§ lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, 

förordningen (2007:1037) respektive (2008:1401) med instruktion för ombudsmannen mot etnisk 

diskriminering och prop. 1997/98:177 s. 52 f.  
1140 Prop. 1997/98:177 s. 53. 
1141 Bet. 1998/99:AU04 s. 74 f. och 88. Skälen som utskottet anförde var att det genom lagreglering 

blir en tydligare markering av vilken betydelse de aktiva insatserna mot etnisk diskriminering har, 

att en lag generellt sett får större genomslagskraft än en förordning och att endast riksdagen därmed 

kan ändra ombudsmannens arbetsuppgifter. FN:s så kallade Parisprinciper åberopades också, se 

avsnitt 7.2.4.  
1142 Rskr. 1998/99:140. 
1143 1989 års handikapputredning avgav sex betänkanden, varav inrättandet av 

Handikappombudsmannen föreslogs i SOU 1992:52. Förslag om inrättande av en 

handikappombudsman för att hjälpa funktionshindrade att utkräva sina rättigheter hade framlagts 

redan i SOU 1991:46. 
1144 Prop. 1993/94:219 s. 7 f. 
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för personer med funktionsnedsättningar och skydda deras intressen.1145 I EU-

rätten saknades ett uttryckligt förbud mot diskriminering på grund av 

funktionsnedsättning vid denna tid.1146 Det kan noteras att både JämO och JO 

avstyrkte inrättandet av HO mot bakgrund av att de såg en risk för att 

ombudsmannafunktionen skulle urvattnas.1147   

Ombudsmannamodellen utformades efter DO:s ursprungliga konstruktion 

och innefattade initialt inga processföringsbefogenheter.1148 Dock framhöll 

socialutskottet att möjligheterna att ge HO en processförande roll borde utredas 

ytterligare. Utskottet påpekade att grunden för rättspraxis ofta är ett enskilt mål, 

varför processföringsbefogenheten kan vara viktig för myndigheten.1149  

Riksdagen biföll utskottets förslag.1150 Handikapputredningen anförde att 

rättsliga åtgärder för att skydda vissa grupper från missgynnande kunde vara 

antingen individuella och möjliga att utkräva genom straff- eller civilprocess eller 

kollektivt inriktade och då omfatta tillsyn i övrigt. Utredningens bedömning var 

att för att en ombudsman skulle kunna få processföringsbefogenheter krävdes 

förbudsregler på ett visst område som kunde överträdas och möjlighet att föra 

talan mot sådana överträdelser för egen eller andras räkning genom straff- eller 

civilprocess.1151  

HO:s uppdrag var att bevaka frågor som angick funktionshindrade 

personers rättigheter och intressen för att uppnå full delaktighet i samhällslivet, 

värna jämlikhet samt se till att brister i lagstiftningen undanröjdes. Framförallt 

 
1145 FN:s generalförsamling, resolution A/RES/48/96 av den 20 december 1993, The Standard 

Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities. 
1146 Dock utfärdade Europeiska unionens råd år 1986 en rekommendation som berörde frågan, 

Council Recommendation of 24 July 1986 on the Employment of Disabled people in the 

Community (EGT L 225, 12.8.1986, s. 43–47).  
1147 Prop. 1993/94:219 s. 17. 
1148 I betänkandet föreslogs dock att arbetslivets tillgänglighet skulle omfattas av lagen och att HO 

skulle få processföringsbefogenheter, SOU 1992:52 s. 295 ff. och 353 f. Utredningen anförde att 

HO på så sätt skulle kunna fungera som garant för funktionshindrades rättigheter. Tanken var inte 

att ombudsmannen skulle fungera som advokat åt enskilda, men bidra till utveckling av rättspraxis 

samt vid särskilda skäl kunna väcka talan. 
1149 Bet. 1993/94:SoU27 s. 8 och 26. 
1150 Rskr. 1993/94:397. 
1151 SOU 1992:52 s. 347 f. 
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skulle ombudsmannen arbeta med uppföljning och utvärdering.1152 För att 

motverka att personer missgynnades eller på annat sätt utsattes för orättvis eller 

kränkande behandling på grund av funktionshinder kunde HO hålla 

överläggningar och bedriva informationsverksamhet.1153 HO skulle särskilt verka 

för att ge personer med funktionshinder förutsättningar för självständighet och 

självbestämmande genom att förebygga och bekämpa diskriminering, identifiera 

och undanröja hinder för full delaktighet i samhällslivet samt undanröja hinder 

för jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionshinder. Särskilt 

förväntades myndigheten upprätthålla kontakter med enskilda 

funktionshindrade.1154 HO:s tillsynsbeslut var inte möjliga att överklaga.1155 HO 

hade ansvar för att lämna information och råd för att den enskilde skulle kunna 

bevaka sina rättsliga intressen, men skulle inte fungera som ombud för den 

enskilde. Ombudsmannen förutsattes arbeta på ett generellt plan och inte med 

enskildas ärenden. Myndigheten avsågs inte heller ha någon tillsynsfunktion i 

förhållande till statliga och kommunala myndigheter. Uttalandena var inte tänkta 

att avse riktigheten i myndigheternas beslut, beröra om någon begått tjänstefel 

eller inkräkta på myndigheters reguljära ansvar för tillsyn.1156  

Regeringen beslutade att tillsätta en särskild utredare för att bland annat 

föreslå hur en lagstiftning med förbud mot diskriminering i arbetslivet av 

personer med funktionshinder borde vara utformad.1157 Utredningen resulterade 

i lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av 

funktionshinder. Lagen skulle motverka diskriminering i arbetslivet av personer 

med funktionshinder. Med funktionshinder avsågs varaktiga fysiska, psykiska 

eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till 

följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, uppstod därefter eller 

 
1152 1–2 §§ lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen. Begreppet funktionshinder ändrades 

senare till funktionsnedsättning för att ge uttryck för en miljörelaterad syn. 
1153 3 § lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen. 
1154 1–2 §§ förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen. 

Förordningen (2007:1034) med instruktion för Handikappombudsmannen hade i princip identisk 

lydelse. 
1155 9 § förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen. 
1156 Prop. 1993/94:219 s. 15 ff. 
1157 Dir. 1997:8. 
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kunde förväntas uppstå.1158 Ännu vid lagens tillkomst saknades ett uttryckligt 

förbud inom EU-rätten mot diskriminering på grund av 

funktionsnedsättning.1159 Lagen var inriktad på arbetslivet och 

diskrimineringsgrunden funktionshinder ansågs skilja sig från de andra 

diskrimineringsgrunderna, eftersom den kunde påverka förmågan att utföra ett 

arbete och ibland krävde särskilda insatser för att stärka den funktionshindrade 

och kompensera för funktionshindret i arbetslivet.1160 HO skulle se till att lagen 

följdes och i första hand försöka förmå arbetsgivaren att frivilligt följa 

föreskrifterna i lagen.  

Genom 1999 års lag fick HO en processförande roll och ett uppdrag att 

tillse att lagen följdes. Detta skedde mot bakgrund av de befogenheter som redan 

omfattade DO och JämO. Den processförande rollen synes ha varit särskilt 

betydelsefull för att kategorisera HO:s uppdrag som tillsyn.1161 HO kunde föra 

talan för den enskilde arbetstagaren eller arbetssökanden om den enskilde 

medgav det och om ombudsmannen fann att en dom i tvisten var betydelsefull 

för rättstillämpningen eller om det annars fanns särskilda skäl.1162 Talan skulle då 

behandlas som om den förts av arbetstagaren eller den arbetssökande själv.1163 

Om den enskilde var medlem i en arbetstagarorganisation hade denna rätt att i 

första hand företräda den enskilde.1164 Arbetsgivaren var skyldig att lämna vissa 

uppgifter till HO av betydelse för tillsynen och i fall HO biträdde en enskild. Det 

var också möjligt att vitesförelägga fullgörandet av denna skyldighet.1165 Det 

 
1158 1–2 §§ lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av 

funktionshinder. 
1159 Dock fanns den tidigare nämnda rekommendationen Council Recommendation 

(86/379/EEC) of 24 July 1986 on the Employment of Disabled people in the Community (EGT 

L 225, 12.8.1986) samt Rådets och företrädarna för medlemsstaternas regeringars resolution av 

den 20 december 1996 om lika möjligheter för människor med funktionshinder (EGT C 12 , 

13.01.1997, s. 1–2). 
1160 Prop. 1997/98:179 s. 18. 
1161 Prop. 1997/98:179 s. 74 ff. 
1162 25 § lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder 

och prop. 1997/98:179 s. 75.  
1163 31 § lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. 
1164 26 § lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. 
1165 18–19 §§ lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av 

funktionshinder. 
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innebar en tydlig förstärkning i fråga om den hjälp den enskilde kunde erhålla 

från HO som innebar en ökad harmonisering av diskrimineringslagstiftningen på 

andra områden i arbetslivet. HO kunde som tidigare verka i hela samhällslivet, 

exempelvis i skolor, boenden, hälso- och sjukvård och föreningsliv, men hade på 

dessa områden alltså inte samma befogenheter för att bistå den enskilde.1166   

7.1.5. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning 

Diskrimineringsskyddet för den enskilde stärktes när sexuell läggning erkändes 

som diskrimineringsgrund genom lagen (1999:133) om förbud mot 

diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Lagen syftade till att 

motverka diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, vilket avsåg 

homo-, bi- och heterosexuell läggning.1167 EU-rätten saknade vid denna tidpunkt 

bestämmelser om diskrimineringsskydd på grund av sexuell läggning på 

arbetslivets område.1168 Från svensk sida fanns en ambition att införa 

harmoniserade regler för de olika diskrimineringsgrunderna kön, etnisk 

tillhörighet, funktionshinder och sexuell läggning.1169 Trots att arbetsmarknadens 

parter inte ansåg att det behövdes en lag mot diskriminering på grund av sexuell 

läggning, ansåg regeringen att det förelåg ett faktiskt behov av att motverka 

otillbörlig diskriminering på grund av sexuell läggning genom lagstiftning och 

attitydförändring i samhället. En sådan attitydförändring ansågs bäst kunna 

åstadkommas genom en egen ombudsman.1170 

 
1166 Prop. 1997/98:179 s. 76. 
1167 1–2 §§ lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell 

läggning. 
1168 Dock fanns icke-bindande uttalanden om att diskriminering av homosexuella inte borde 

accepteras i Europaparlamentets Resolution 104/46 av den 13 mars 1984 on Sexual Discrimination 

in the Workplace (1984 O.J. C 104/46–48 (EC)), Europeiska kommissionens Recommendation 

(92/131/EEC) of 27 November 1991 on the protection of the dignity of women and men at works 

(EGT L 49, 24.2 1992, s. 1) samt Europaparlamentets Resolution A3-0028/94 av den 8 februari 

1994 on equal rights for homosexuals and lesbians in the EC, (O.J. C 61/40, 28.2.94). 
1169 Prop. 1997/98:180 s. 27. 
1170 Prop. 1997/98:180 s. 17 f. och 57. HomO samverkade praktiskt med DO på olika sätt. 

Utredningen mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning (SEDA) avrådde från 

inrättandet av en ny ombudsman och föreslog i stället att DO skulle anförtros processförande och 

rådgivande uppgifter och vissa andra uppdrag handhas av Folkhälsoinstitutet, SOU 1997:175 s. 162 

ff. och 169.  
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För att se till lagens efterlevnad inrättades Ombudsmannen mot diskriminering 

på grund av sexuell läggning (HomO). Tillsynens utformning lyftes fram som en 

viktig faktor för att åstadkomma en attitydförändring i samhället. HomO 

utformades enligt DO:s och JämO:s modell. Lagen innebar således inga nyheter 

när det gällde tillsynens konstruktion.1171 I instruktionen för HomO angavs att 

denne hade de uppgifter som framgick av lagen om förbud mot diskriminering i 

arbetslivet på grund av sexuell läggning och att ombudsmannen också skulle 

verka för att diskriminering på grund av sexuell läggning inte skulle förekomma 

på andra områden av samhällslivet. Särskilt genom rådgivning och på andra sätt 

skulle HomO medverka till att den som utsatts för diskriminering kunde ta 

tillvara sina rättigheter.1172 Tillsynsbesluten var inte möjliga att överklaga.1173 

HomO skulle tillse att lagen följdes genom opinionsbildande, rådgivande och 

processförande insatser.1174 I första hand skulle ombudsmannen försöka få 

arbetsgivare att frivilligt följa föreskrifterna i lagen.1175 HomO hade möjlighet att 

föra talan för enskild arbetstagare eller arbetssökande om den enskilde medgav 

det och om ombudsmannen fann att en dom var betydelsefull för 

rättstillämpningen eller annars vid särskilda skäl. Sådana beslut av myndigheten 

kunde inte överklagas.1176 Var den enskilde fackligt organiserad hade 

arbetstagarorganisationen rätt att i första hand föra talan.1177  

 
1171 Prop. 1997/98:180 s. 56 ff. 
1172 1 § förordningen (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund 

av sexuell läggning. Bestämmelserna var i princip identiska i 1–2 §§ förordningen (2007:1036) med 

instruktion för ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO). 
1173 9 § förordningen (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på 

grund av sexuell läggning. 
1174 Prop. 1997/98:180 s. 55. 
1175 16 § lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. 
1176 24 § lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. 
1177 25 § lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. 
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7.2. Det andra skedet – år 1999–  

7.2.1. EU:s diskrimineringsskydd utvecklas genom Amsterdamfördraget 

Omkring år 2000 utvecklades diskrimineringsskyddet i EU-rätten. Dessförinnan 

var diskrimineringsförbudet i EU-rätten begränsat till kön och nationalitet. 

Genom nuvarande artikel 19 FEUF som infördes genom Amsterdamfördraget 

och trädde i kraft år 1999 fick EU befogenheter att lagstifta mot diskriminering i 

större utsträckning än tidigare.1178 Mot denna bakgrund föreslog kommissionen 

år 1999 olika åtgärder för att motverka diskriminering. Bland annat lämnades ett 

förslag till direktiv mot rasdiskriminering och ett generellt direktiv gällande 

diskriminering inom arbetslivet. På könsdiskrimineringsområdet fanns redan 

gällande bestämmelser.1179  

I artikel 2 FEU anges att ett av unionens grundläggande värden är respekt 

för de mänskliga rättigheterna, vilket innefattar bland annat mångfald, icke-

diskriminering samt principen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Enligt 

artikel 3 FEU ska unionen upprätta en inre marknad och inom ramen för denna 

bekämpa diskriminering och bland annat främja jämställdhet mellan kvinnor och 

män. Vidare anges i artikel 8 FEUF att unionen i all sin verksamhet ska syfta till 

att undanröja bristande jämställdhet och främja jämställdhet mellan kvinnor och 

män. Enligt artikel 157.3 FEUF ska Europaparlamentet och rådet besluta om 

åtgärder för att säkerställa tillämpningen av principen om lika möjligheter och 

lika behandling av kvinnor och män i frågor som rör anställning och yrke, 

inklusive principen om lika lön för lika eller likvärdigt arbete.  

Diskrimineringsförbud återfinns i artiklarna 10, 18 och 19 FEUF och gör 

en distinktion mellan nationalitet som diskrimineringsgrund och de övriga 

 
1178 Tidigare artikel 13 EG, som infördes genom artikel 6 a EG. Amsterdamfördraget om ändring 

av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna 

och vissa akter som hör samman med dem (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1–88). 
1179 Förslag till rådets direktiv om genomförandet av principen om likabehandling av enskilda 

personer oavsett ras eller etniskt ursprung, KOM(1999) 566, ändrat genom Förslag till rådets 

direktiv om genomförandet av principen om likabehandling av enskilda personer oavsett ras eller 

etniskt ursprung, 29.06.2000, KOM(2000) 328 slutlig (EGT C 311 E , 31.10. 2000 s. 169–179) och 

Förslag till rådets direktiv om inrättande av allmänna ramar för likabehandling i arbetslivet, 

06.01.2000, KOM(1999) 565 slutlig (EGT C 177 E, 27.6.2000 s. 42–47). Direktiven beskrivs i 

avsnitten 7.2.2 och 7.2.3. Implementeringen av direktiven i svensk rätt beskrivs i avsnitt 7.2.5. 
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erkända diskrimineringsgrunderna. Enligt artikel 10 FEUF ska unionen vid 

utformningen och genomförandet av sin politik och verksamhet försöka 

bekämpa all diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion 

eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Enligt artikel 18 

FEUF ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden och 

Europaparlamentet och rådet kan anta bestämmelser i syfte att förbjuda sådan 

diskriminering genom ordinarie lagstiftningsförfarande. Enligt artikel 19 FEUF 

kan rådet genom enhälligt beslut i enlighet med särskilt lagstiftningsförfarande 

och efter Europaparlamentets godkännande vidta lämpliga åtgärder för att 

bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 

övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Europaparlamentet och 

rådet får i syfte att stödja åtgärderna som staterna vidtar i enlighet med ordinarie 

lagstiftningsförfarande anta grundläggande principer för stimulansåtgärder på 

unionsnivå, men detta får inte omfatta någon harmonisering av staternas lagar 

eller andra författningar. Med andra ord kan konstateras att EU lättare och mer 

omfattande kan vidta lagstiftningsåtgärder i fråga om nationalitet än vad beträffar 

de övriga diskrimineringsgrunderna. Kravet på enhällighet i artikel 19 FEUF gör 

det också mer komplicerat att anta lagstiftning med stöd av bestämmelsen.  

Icke-diskrimineringsprincipen kommer också till uttryck i artikel 21 i EU:s 

stadga om de grundläggande rättigheterna.1180 Bestämmelsen anger att all 

diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt 

ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan 

åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, 

funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden. Inom 

tillämpningsområdet för fördragen omfattar det också nationalitet. Rätten till 

jämställdhet mellan kvinnor och män på alla områden framgår av artikel 23 i 

stadgan. Enligt artikel 26 erkänns och respekteras rätten för personer med 

funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras 

integrering och deltagande i samhällslivet. EU-stadgans diskrimineringsgrunder i 

artikel 21 är fler än i de likabehandlingsdirektiv som presenteras i avsnitten 7.2.2 

och 7.2.3 och dessutom inte uttömmande. Artikel 21 i EU-stadgan ger till skillnad 

 
1180 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 326, 26.10.2012, s. 

391–407). 
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från artikel 19 FEUF inte EU befogenhet att anta lagstiftning i syfte att bekämpa 

vissa former av diskriminering. Den binder EU:s institutioner och organ vid 

utövande av sina befogenheter och medlemsstater när dessa tillämpar 

unionsrätten.1181 EU-stadgan har inneburit att EU-lagstiftningen har fått ett 

uttalat syfte att uppnå skydd för de grundläggande rättigheterna genom att främja, 

förverkliga och proaktivt förhindra åsidosättande av rättigheterna.1182  

Genom Lissabonfördraget som trädde i kraft år 2009 kom stadgan att bli en 

del av EU:s primärrätt. I artikel 6 FEU anges att EU:s stadga tillsammans med 

EKMR och EU-domstolens rättsprinciper tillhör grunderna för de europeiska 

rättigheterna. Stadgans diskrimineringsskydd har en självständig verkan till 

skillnad från artikel 14 EKMR.1183 EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna på diskrimineringsområdet har berörts i EU-domstolens rättspraxis. 

Tillämpningsområdena för direktiven på diskrimineringsområdet synes tolkas 

mindre restriktivt med beaktande av att de uttrycker bakomliggande EU-rättsliga 

principer.1184 Undantag från principen om icke-diskriminering har mot samma 

bakgrund tolkats strikt.1185  

För att upprätthålla den inre marknaden kan EU, om det anses nödvändigt, 

anta sekundärlagstiftning som ålägger medlemsstaterna att inrätta organ som ska 

utföra vissa uppgifter.1186 Tillsynsmyndigheter på diskrimineringsområdet utgör 

 
1181 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna (2007/C 303/02), (EUT C 

303, 14.12.2007, s. 17–35). Den enskilde bör dock kunna göra anspråk på rätten till ett effektivt 

rättsmedel inför domstol enligt artikel 47 i stadgan i fråga om de diskrimineringsgrunder som 

framgår där men som inte omnämns i artikel 19 FEUF. 
1182 Kosta (2015) s. 32 ff.  
1183 Tilläggsprotokoll 12 till EKMR, Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms (ETS No.177), Rom den 1 april 2005, som innebär att 

ett självständigt diskrimineringsförbud har införts. Tilläggsprotokollet utgör ett självständigt skydd 

mot diskriminering, men gäller inte i Sverige. 
1184 C-159/10, Gerhard Fuchs (C-159/10) och Peter Köhler (C-160/10) mot Land Hessen, 

ECLI:EU:C:2011:508 p. 62, 65, 73 och 75 samt C-391/09, Malgožata Runevič-Vardyn and Łukasz 

Paweł Wardyn mot Vilniaus miesto savivaldybės administracija and Others, ECLI:EU:C:2011:291 p. 43. 
1185 C-341/08, Domnica Petersen mot Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe, 

ECLI:EU:C:2010:4 p. 60. Åldersdiskriminering har också bedömts i målen C-229/08, Colin Wolf 

mot Stadt Frankfurt am Main, ECLI:EU:C:2010:3 och C-250/09, Vasil Ivanov Georgiev mot Tehnicheski 

universitet - Sofia, filial Plovdiv, ECLI:EU:C:2010:699. 
1186 Reichel (2010) s. 63. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-159/10&language=sv
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exempel på sådana organ.1187 Utanför Europa saknas internationell eller regional 

lagstiftning som tvingar stater att tillsätta icke-diskrimineringsorgan.1188 För 

många nationella rättssystem innebar både de materiella reglerna om 

diskriminering och den institutionella regleringen en nyhet. Modellen med 

ombudsmän mot diskriminering hämtades från Storbritannien och 

Nederländerna för att förbättra möjligheterna att genomdriva rätten.1189 Idén om 

ombudsmän mot diskriminering har också beskrivits som rotad i Nordens 

tradition av justitieombudsmän, den internationella rörelsen för organ för att 

främja mänskliga rättigheter, utvecklandet av en ny självständig 

förvaltningsauktoritet i den europeiska offentliga rätten och behovet av 

institutionella krav för att effektivt kunna implementera rätten.1190 

Kommissionen har konstaterat att nationella organ mot diskriminering fungerar 

som ”jämlikhetens väktare” och avsevärt kan stärka direktivens implementering 

och tillämpning. Organen kan förverkliga rättigheter på ett effektivt sätt genom 

att vara lättillgängliga för enskilda och mindre kostnadskrävande än 

domstolar.1191 Organen tillhandahåller expertkunskaper och kan bidra till ett 

minskat mörkertal av diskriminering.1192 För enskilda som utsatts för 

diskriminering är det svårt att hävda sina rättigheter utan information och 

experthjälp.1193 I de stater där det finns sådana organ har de spelat en viktig roll 

 
1187 Endast vad beträffar etnisk diskriminering och könsdiskriminering uppställs krav på sådana 

organ enligt direktiven, se avsnitt 7.2.2 respektive 7.2.3. 
1188 Kádar (2018) s. 146. Dock finns FN:s Parisprinciper, se avsnitt 7.2.4. 
1189 de Witte (2011) s. 159. 
1190 de Witte (2011) s. 162. 
1191 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, Gemensam rapport om 

tillämpningen av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen 

om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (”direktivet om 

likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung”) och av rådets direktiv 2000/78/EG av den 

27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling (”direktivet om 

likabehandling i arbetslivet”), 17.1.2014, KOM(2014) 02 slutlig s. 16. 
1192 European Union Agency for Fundamental Rights (2017) s. 42. Ändå är det enligt rapporten 

endast en av åtta som anmäler diskriminering baserat på etnisk bakgrund till organen. 
1193 Meddelande från kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén samt regionkommittén, Icke-diskriminering och lika möjligheter för alla – en 

ramstrategi, 1.6.2005, KOM(2005) 224 slutlig s. 4. 
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för att mobilisera nationella domstolar i att förverkliga enskildas rätt att inte bli 

utsatta för diskriminering.1194  

7.2.2. Tillsynen över diskrimineringsförbudet på grund av ras eller etniskt ursprung m.fl. 

diskrimineringsgrunder i EU-rätten 

Tillsynen av diskrimineringslagstiftningen har påverkats av den EU-rättsliga 

regleringen på rasdiskrimineringsområdet. År 2000 antogs Rådets direktiv 

2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om 

likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung 

(rasdiskrimineringsdirektivet).1195 Direktivet antogs på basen av artikel 19 FEUF 

som infördes genom Amsterdamfördraget.1196 Det omfattar enligt artikel 3 

arbetslivet och områden som bland andra sociala förmåner, hälso- och sjukvård, 

utbildning och tillhandahållande av varor och tjänster. Diskriminering lyfts i skäl 

9 och 12 fram som något som kan undergräva unionens mål om hög 

sysselsättning och en hög nivå på socialt skydd samt skapa sämre förutsättningar 

för tolerans, demokrati och delaktighet.  Rasdiskrimineringsdirektivet innebar 

förutom den första regleringen av rasdiskriminering också den första EU-

rättsliga regleringen av tillsyn över diskrimineringsförbudet och en normering av 

förvaltningens organisation på detta område.1197  

I artikel 13 i rasdiskrimineringsdirektivet anges att medlemsländerna ska 

utse ett eller flera organ för främjande av likabehandling av alla personer utan 

åtskillnad på grund av ras eller etniskt ursprung. Dessa organ får utgöra en del av 

ett organ som på nationell nivå har till uppgift att tillvarata de mänskliga 

rättigheterna eller att ta tillvara enskildas rättigheter. Medlemsstaterna ska 

säkerställa att behörigheten för dessa organ omfattar att på ett oberoende sätt 

bistå personer som utsatts för diskriminering genom att driva klagomål om 

diskriminering, utan att det påverkar rättigheterna för personer som har blivit 

diskriminerade eller för föreningar, organisationer eller andra rättsliga enheter 

 
1194 de Witte (2011) s. 167. 
1195 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om 

likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180, 19.7.2000, s. 22–

26). 
1196 Tidigare artikel 13 EG. 
1197 Om rasdiskrimineringsdirektivet, se Howard (2010) och Howard (2007). 
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som anges i artikel 7.2, att genomföra oberoende undersökningar om 

diskriminering och att offentliggöra oberoende rapporter om och lämna 

rekommendationer i frågor som rör sådan diskriminering. Enligt skäl 24 kommer 

skyddet mot diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung att stärkas om 

varje medlemsstat har ett eller flera organ med uppgift att analysera problemen, 

studera tänkbara lösningar och ge praktiskt stöd till dem som utsätts för 

diskriminering. Möjligheten till processföring för tillsynsorganet lyfts alltså fram 

som central för att utmärka tillsynen också i rasdiskrimineringsdirektivet, i likhet 

med vad som gällde de nationella ombudsmännen mot diskriminering som 

beskrivits i tidigare delavsnitt. 

År 2000 infördes Rådets direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän 

ram för likabehandling (arbetslivsdirektivet). Enligt artikel 1 fastställer direktivet 

en allmän ram för bekämpning av diskriminering i arbetslivet på grund av religion 

eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Direktivet 

motiveras liksom rasdiskrimineringsdirektivet enligt skäl 11 av hög 

sysselsättningsnivå och hög nivå av socialt skydd. Direktivet saknar dock 

bestämmelser om jämlikhetsorgan, men i artikel 9 finns bestämmelser om den 

enskildes rätt till rättsliga eller administrativa förfaranden.  

Trots att rasdiskrimineringsdirektivet har betraktats som det mest ambitiösa 

på sitt område i EU:s historia, fick det en långsam och bristfällig 

implementering.1198 Jämlikhetsorganen tillämpade också olika arbetssätt. För att 

främja harmonisering tillkom år 2007 nätverket European Network of Equality Bodies 

(Equinet), som består av medlemsstaternas jämlikhetsorgan.1199 De båda 

direktivens införlivande i unionens medlemsstater har följts upp av 

kommissionen i genomföranderapporter. År 2006 konstaterades att många stater 

implementerat rasdiskrimineringsdirektivet sent. Sverige tillhörde det fåtal stater 

som gått längre än vad direktivet kräver genom att låta jämlikhetsorganet ta sig 

an alla diskrimineringsgrunder.1200 År 2007 konstaterade Europaparlamentet att 

 
1198 Solanke (2009) s. 183. 
1199 Kádár (2018) s. 146. 
1200 Rapport från kommissionen till Rådet och Europaparlamentet, Tillämpning av direktiv 

2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer 

oavsett deras ras eller etniska ursprung, 30.10.2006, KOM(2006) 643 slutlig. 

 s. 5. 
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nästan alla medlemsstater hade inrättat jämlikhetsorgan. Många av organen tog 

emot klagomål från enskilda, men antalet klagomål var lågt och flertalet organ 

drev på grund av bristande resurser endast ett fåtal fall till domstol. Många organ 

saknade också en tillräckligt oberoende ställning. Jämlikhetsorganens 

befogenheter och resurser ansågs behöva öka för att på lämpligt sätt kunna hjälpa 

personer som utsatts för diskriminering genom att bland annat undersöka 

klagomål och driva ärenden till domstol.1201 År 2008 konstaterades att många 

stater hade antagit mer ambitiösa bestämmelser än vad som angavs i 

arbetslivsdirektivet för att låta jämlikhetsorgan bedriva verksamhet relaterad till 

samtliga diskrimineringsgrunder. Kraftfulla likabehandlingsorganen lyftes fram 

som viktiga inslag för att genomföra en effektiv diskrimineringslagstiftning.1202 

År 2014 konstaterades att få klagomål fortsättningsvis togs emot till 

jämlikhetsorganen liksom endast ett fåtal klagomål blev föremål för 

processföring i domstol. Mörkertalet vad gäller diskriminering bedömdes vara 

stort. Nationella jämlikhetsorgan lyftes fram som viktiga för att göra 

klagomålsförfarandet mer tillgängligt för den enskilde. Vad beträffar 

rasdiskrimineringsdirektivet konstaterade kommissionen att det fanns tydliga 

skillnader mellan likabehandlingsorganens behörigheter och resurser. Att 

effektivt kunna utföra sina uppgifter ansågs kräva att jämlikhetsorganen kunde 

bistå enskilda som utsatts för diskriminering. Kommissionen aviserade en 

granskning av att jämlikhetsorganen faktiskt utförde de uppgifter som är 

fastställda i direktivet.1203 Vad gäller arbetslivsdirektivet konstaterade 

 
1201 Europaparlamentets resolution (2007/2094(INI)) av den 27 september 2007 om tillämpning 

av direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling 

av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EUT C 219E , 28.8.2008, s. 317–324), p. J-N 

och 35. 
1202 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén och Regionkommittén - Genomförandet av direktiv 2000/78/EG av den 27 

november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet, 19.6.2008, 

KOM/2008/0225 slutlig s. 9. 
1203 Rapport från Kommissionen till Europaparlamentet och Rådet, Gemensam rapport om 

tillämpningen av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen 

om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (”direktivet om 

likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung”) och av rådets direktiv 2000/78/EG av den 

27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling (”direktivet om 

likabehandling i arbetslivet”), 17.1.2014, KOM/2014/02 slutlig s. 6 och 12. 
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Europaparlamentet att klagomålshanteringen måste förbättras på nationell nivå. 

Genom jämlikhetsorganen ansågs möjligheten till rättslig rådgivning och 

prövning samt förtroendet för myndigheterna öka. Medlemsstaterna 

uppmanades att underlätta klagomålsprocessen och att erbjuda ett kostnadsfritt 

stöd för att juridiskt följa upp diskriminering.1204   

Kommissionen lade år 2008 fram ett förslag till rådsdirektiv om 

genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller 

övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.1205 Direktivet har inte 

antagits. Syftet med förslaget var att också utanför arbetslivet genomföra 

principen om likabehandling beträffande dessa diskrimineringsgrunder och 

harmonisera diskrimineringsskyddets miniminivå i unionen.1206 Kommissionen 

har i sin handlingsplan mot rasism 2020–2025 aviserat att den kommer att lägga 

fram en övergripande strategi för att säkerställa att EU-stadgan tillämpas i 

medlemsstaterna samt att jämlikhet och icke-diskriminering förverkligas för alla 

människor.1207 Handlingsplanen betonar jämlikhetsorganens betydelse för att 

säkerställa att enskilda personer och grupper som utsätts för diskriminering kan 

åtnjuta sina rättigheter. Jämlikhetsorganens roll och oberoende är avsedda att 

följas upp, liksom det eventuella behovet av ny lagstiftning för att stärka organens 

roll. Kommissionen uppmuntrar medlemsstaterna att möjliggöra strategiska 

 
1204 Europaparlamentets resolution (2015/2116(INI)) av den 15 september 2016 om tillämpning 

av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 

likabehandling i arbetslivet (direktivet om likabehandling i arbetslivet) p. 84. 
1205 Förslag till Rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer 

oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, 2.7.2008, 

KOM(2008) 426 slutlig. 
1206 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén och Regionkommittén - Ickediskriminering och lika möjligheter: Ett förnyat 

engagemang, 2.7.2008, KOM(2008) 420 slutlig. Förslaget grundade sig på tidigare artikel 13 EG. I 

förslaget till direktiv föreslogs under artikel 12 att medlemsstaterna ska inrätta ett eller flera organ 

för främjande av likabehandling av alla personer för de aktuella diskrimineringsgrunderna. 

Förslaget motiverades av att det kan vara svårt och kostsamt att vidta rättsliga åtgärder för personer 

som anser att de har utsatts för diskriminering. 
1207 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén samt Regionkommittén, En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan mot rasism 

2020-2025, 18.9.2020, KOM(2020) 565 slutlig s. 2. Rasdiskrimineringsdirektivet kommer att följas 

upp år 2021 och eventuell ny lagstiftning kommer att föreslås senast år 2022, s. 4. 
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rättsprocesser på nationell nivå för att tydliggöra och förbättra skyddet mot 

diskriminering.1208  

7.2.3. Tillsynen över diskrimineringsförbudet på grund av kön i EU-rätten 

Likabehandlingsdirektiven på könsdiskrimineringsområdet är de äldsta och 

infördes under 1970-talet, men hade initialt inga bestämmelser om tillsyn.1209 

Direktiven antogs på basen av artiklarna 100 respektive 235 EEG, det vill säga 

med hänsyn till den inre marknaden. Rasdiskrimineringsdirektivets bestämmelser 

om tillsyn fick utgöra modell också på könsdiskrimineringsområdet. En sådan 

bestämmelse infördes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/73/EG av den 23 september 2002 om ändring av rådets direktiv 

76/207/EEG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor 

och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt 

arbetsvillkor (likabehandlingsdirektivet). Tilläggsdirektivet grundades på artikel 

141.3 fördraget, det vill säga en specifik rättslig grund för att vidta 

gemenskapsåtgärder som säkerställer tillämpningen av principen om lika 

möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i frågor som rör anställning 

och yrke, inklusive principen om lika lön för lika arbete eller likvärdigt arbete. 

Medlemsstaterna skulle utse och genomföra de nödvändiga förberedelserna för 

ett eller flera organ för främjande, analys och kontroll av samt till stöd för 

likabehandling av alla personer utan åtskillnad på grund av könstillhörighet. 

Dessa organ fick utgöra en del av de organ som på nationell nivå hade till uppgift 

att tillvarata de mänskliga rättigheterna eller att ta till vara enskildas rättigheter. 

Medlemsstaterna skulle säkerställa att behörigheten för dessa organ hade samma 

 
1208 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén samt Regionkommittén, En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan mot rasism 

2020-2025, 18.9.2020, KOM(2020) 565 slutlig s. 4 f. 
1209 Likalöneprincipen för kvinnor och män genomfördes genom Rådets direktiv 75/117/EEG av 

den 10 februari 1975 om tillnärmningen av medlemsstaternas lagar om tillämpningen av principen 

om lika lön för kvinnor och män. I artikel 6 anges att medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att likalönsprincipen tillämpas genom effektiva medel. Direktivet saknar 

dock bestämmelser om tillsynsorgan. Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om 

genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till 

anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (likabehandlingsdirektivet) saknade 

också bestämmelser om tillsynsorgan. 
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omfattning som i rasdiskrimineringsdirektivet. Explicit nämndes främjande, 

analys och kontroll som jämlikhetsombudets uppgifter.1210 Kommissionen 

påpekade att många stater saknade jämlikhetsorgan när direktivet infördes, vilket 

kunde förklara den stora variationen av organens utformning. En viktig uppgift 

som lyftes fram var organens uppgift att bistå enskilda och därför borde organen 

också medvetandegöra enskilda om sin existens. Uppgifter från medlemsstaterna 

visade enligt kommissionen att enskilda hellre vänder sig till jämställdhetsorgan 

än till domstolar på grund av organens sakkunskap, mindre byråkratiska 

arbetssätt och det kostnadsfria förfarandet. Organens självständighet lyftes fram 

som väsentlig för att organen skulle kunna utföra sina uppgifter.1211  

Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande 

av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och 

tillhandahållande av varor och tjänster antogs liksom rasdiskrimineringsdirektivet 

utgående från artikel 19 FEUF.1212 I artikel 12 anges att medlemsstaterna ska utse 

och genomföra de nödvändiga förberedelserna för ett eller flera organ för 

främjande, analys och kontroll av samt till stöd för likabehandling av alla personer 

utan åtskillnad på grund av kön. Dessa organ får utgöra en del av myndigheter 

som på nationell nivå har till uppgift att tillvarata de mänskliga rättigheterna eller 

enskildas rättigheter eller att genomföra principen om likabehandling. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att behörigheten för organen har en viss 

omfattning som är identisk med vad som ovan anges i artikel 13 direktivet om 

likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung. Enligt skäl 25 bör skyddet mot 

könsdiskriminering stärkas genom att det i varje medlemsstat utses ett eller flera 

 
1210 Artikel 8 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG av den 23 september 2002 

om ändring av rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om likabehandling 

av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt 

arbetsvillkor (EGT L 269, 5.10.2002, s. 15–20). 
1211 Rapport från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet, Rapport om tillämpningen 

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG av den 23 september 2002 om ändring 

av rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor 

och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor, 

29.7.2009, KOM/2009/409 slutlig s. 7.  
1212 Tidigare artikel 13.1 EG. Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om 

genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och 

tillhandahållande av varor och tjänster (EUT L 373, 21.12.2004, s. 37–43). 
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organ med behörighet att analysera problem, undersöka tänkbara lösningar och 

ge praktiskt stöd till människor som utsätts för diskriminering.  

1976 och 2002 års direktiv upphävdes genom Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen 

om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet. Det 

antogs med stöd av artikel 157 FEUF.1213 Artikel 20 i direktivet anger att 

medlemsstaterna ska utse och genomföra de nödvändiga förberedelserna för ett 

eller flera organ för främjande, analys och kontroll av samt till stöd för 

likabehandling av alla personer utan könsdiskriminering. Dessa organ får utgöra 

en del av de organ som på nationell nivå ansvarar för att tillvarata de mänskliga 

rättigheterna eller att värna enskildas rättigheter. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att behörigheten för dessa organ har en omfattning som är identisk med artikel 

13 i rasdiskrimineringsdirektivet med tillägget att organet eller organen även ska 

ha behörighet att utbyta tillgänglig information med motsvarande organ på 

europeisk nivå, exempelvis ett framtida europeiskt jämställdhetsinstitut. 

I skäl 22 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EU av den 

7 juli 2010 om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män 

som är egenföretagare anges att skyddet av egenföretagare, makar till 

egenföretagare och, om och i den utsträckning de erkänns i nationell lagstiftning, 

livspartner till egenföretagare mot könsdiskriminering bör stärkas genom att det 

i varje medlemsstat inrättas ett eller flera organ med behörighet att analysera 

problemen, undersöka tänkbara lösningar och ge praktiskt stöd till personer som 

utsätts för diskriminering.1214 Direktivet antogs med stöd av artikel 157 FEUF. 

Dessa organ kan vara desamma som de som på nationell nivå har till uppgift att 

genomföra principen om likabehandling. I artikel 11 samma direktiv anges att 

medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att det eller de organ som 

utsetts i enlighet med artikel 20 i direktiv (2006/54/EG) också har behörighet 

för främjande, analys och övervakning av samt stöd för likabehandling av alla de 

personer som omfattas av det här direktivet, utan könsdiskriminering. 

 
1213 Tidigare artikel 141 EG. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 

2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och 

män i arbetslivet (EUT L 204, 26.7.2006, s. 23–36). 
1214 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EU av den 7 juli 2010 om tillämpning av 

principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av 

rådets direktiv 86/613/EEG (EUT L 180, 15.7.2010, s. 1–6). 
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Medlemsstaterna ska se till att uppgifterna för de organ som avses i punkt 1 har 

en omfattning som är identisk med artikel 13 i rasdiskrimineringsdirektivet med 

tillägget att organet eller organen även ska ha behörighet att på lämplig nivå 

utbyta tillgänglig information med motsvarande organ på europeisk nivå, 

exempelvis med det europeiska jämställdhetsinstitutet. 

Kommissionen har utfärdat en rekommendation om hur likalöneprincipen 

mellan kvinnor och män ska stärkas. Enligt punkt 13 bör stater tillse att de 

nationella jämställdhetsorganens befogenheter omfattar könsbaserad 

lönediskriminering och ge dem vissa befogenheter för att utföra detta uppdrag. 

Punkt 14 anger att medlemsstaterna bör ge organen rätt att företräda individer i 

mål om lönediskriminering. I punkt 23 i ingressen framhålls 

jämställdhetsorganens avgörande betydelse för en verkningsfull tillämpning av 

likalöneprincipen. Processuella och kostnadsmässiga hinder för att förverkliga 

principens genomslag bör avhjälpas genom att organen får företräda individer 

och på så sätt också kan avhjälpa bristen på tillgång till domstolsprövning.1215 

Kommissionen har i genomföranderapporteringen betonat jämlikhetsorganens 

betydelse för att principen om lika lön mellan kvinnor och män förverkligas och 

tillämpas på ett enhetligt sätt genom att underlätta och bidra till att fler fall prövas 

i domstol. Dock konstaterades stora variationer i jämlikhetsorganens 

befogenheter inom unionen. Organens betydelse för att på ett oberoende sätt ge 

stöd till personer som utsätts för diskriminering framhölls.1216 Vikten av att 

organen i praktiken hjälper enskilda individer i utsatthet betonades, liksom fokus 

på övervakning och regelefterlevnad. Därför ansågs det viktigt att tillsynsarbetet 

på nationell nivå intensifierades. Medlemsstaterna uppmanades att tillse att 

jämlikhetsorganen systematiskt tillhandahåller ett fullgott skydd för enskilda i 

praktiken.1217 I EU:s handlingsplan 2017–2019 för att åtgärda löneklyftan mellan 

 
1215 Kommissionens rekommendation (2014/124/EU) av den 7 mars 2014 om stärkande av 

principen om lika lön för kvinnor och män genom bättre insyn, KOM(2014)1405 (EUT L 69, 

8.3.2014, s. 112–116). 
1216 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet och Europeiska ekonomiska 

och sociala kommittén, EU:s handlingsplan 2017-2019, Åtgärda löneklyftan mellan kvinnor och 

män, 20.11.2017, KOM(2017) 678 slutlig s. 10. 
1217 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet och Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén, Rapport om tillämpningen av rådets direktiv 2004/113/EG om genomförande 
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kvinnor och män uttrycktes att jämställdhetsorganens roll borde stärkas genom 

förtydliganden i direktiven och genom att fastställa standarder som rör 

oberoende, effektivitet och befogenheter. Organens kontrollfunktion i praktiken 

betonades.1218 I EU:s agenda för rättsliga frågor till 2020 lyfts jämlikhetsorganens 

funktion för att stärka den enskildes rätt till effektiva rättsmedel fram.1219  

7.2.4. Standarder för jämlikhetsorgan och nationella institutioner för mänskliga rättigheter  

Enligt alla tidigare nämnda likabehandlingsdirektiv utom arbetslivsdirektivet 

(2000/78/EG) ska EU:s medlemsstater alltså utse ett eller flera organ för 

främjande, analys och kontroll av samt till stöd för likabehandling av alla personer 

utan åtskillnad på grund av de skäl som framgår av respektive direktiv. Organen 

ska enligt bestämmelserna i direktiven på ett oberoende sätt bistå personer som 

blivit diskriminerade, kunna genomföra oberoende undersökningar, 

offentliggöra oberoende rapporter och kunna lämna rekommendationer i frågor 

som rör diskriminering. Enligt direktiven (2006/54/EG) och (2010/41/EU) ska 

organen även utbyta tillgänglig information med motsvarande organ på europeisk 

nivå. Jämlikhetsorganens struktur, funktion och uppdrag varierar i olika 

medlemsstater och kan leda till otillräcklig tillgång till skydd för medborgarna.  

Behovet av att harmonisera jämlikhetsorganens befogenheter och funktioner har 

föranlett utveckling av standardiseringsinstrument av framförallt FN, 

Europarådet och EU. Trots att denna standardisering utgörs av soft law har den 

haft viss inverkan på hur tillsynen av diskrimineringslagstiftningen har utformats 

i Sverige.  

FN har sedan år 1946 arbetat för att medlemsstaterna ska inrätta nationella 

institutioner för skydd av de mänskliga rättigheterna på nationell nivå.1220 Under 

 
av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande 

av varor och tjänster, 5.5.2015, KOM(2015) 190 slutlig s. 12 f. 
1218 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet och Europeiska ekonomiska 

och sociala kommittén, EU:s handlingsplan 2017-2019, Åtgärda löneklyftan mellan kvinnor och 

män, 20.11.2017, KOM(2017) 678 slutlig s. 5. 
1219 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén samt Regionkommittén, EU:s agenda för rättsliga frågor till 2020 – Att stärka 

förtroendet, rörligheten och tillväxten inom EU, 11.3.2014, KOM(2014) 144 slutlig s. 6. 
1220 Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, National Human Rights 

Institutions, Professional Training Series No. 4, 1995 s. 3 f. 
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de senaste 20 åren har FN:s generalförsamling och andra FN-organ antagit ett 

flertal resolutioner med betydelse för nationella institutioner för mänskliga 

rättigheter. Det har också antagits en särskild resolution gällande rollen för 

ombudsmän och andra nationella institutioner för mänskliga rättigheter.1221  I 

artikel 33 punkterna 2–3 i FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (ICRPD) stadgas en skyldighet för parterna att utse eller 

inrätta en så kallad oberoende mekanism, bland annat för att förebygga 

konventionsbrott och främja samt övervaka genomförandet av konventionen.1222 

Av ICRPD framgår att vid utseendet eller upprättandet av mekanismen ska 

konventionsstaterna beakta de principer som hänför sig till statusen och 

funktionen hos de nationella institutionerna för skydd och främjande av de 

mänskliga rättigheterna.1223 ICRPD har för övrigt godkänts på EU:s vägnar 

genom rådets beslut.1224  

Under 1990-talet stärktes det politiska stödet för att införa särskild reglering 

för att implementera mänskliga rättigheter vid sidan av exempelvis domstolar. 

Det ansågs kräva mer än övervakning och rättslig implementering för att 

underlätta för enskilda att ta tillvara sina rättigheter, nämligen nationella 

institutioner.1225 Den mest centrala FN-resolutionen om nationella institutioner 

för främjande och skydd av mänskliga rättigheter, de så kallade Parisprinciperna, 

antogs av FN:s generalförsamling år 1993.1226 Även i senare resolutioner som 

Wiendeklarationen rekommenderas FN:s medlemsstater att inrätta nationella 

 
1221 FN:s generalförsamlings resolution A/RES/67/163 av den 20 december 2012, The role of the 

Ombudsman, mediator and other national human rights institutions in the promotion and 

protection of human rights. 
1222 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll 

till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning New York den 13 

december 2006, SÖ 2008:26. 
1223 Här avses FN:s generalförsamling, resolution A/RES/48/134 av den 20 december 1993, 

National institutions for the promotion and protection of human rights (Parisprinciperna). 
1224 Rådets beslut av den 26 november 2009 om ingående från Europeiska gemenskapens sida av 

Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

(2010/48/EG). 
1225 de Witte (2011) s. 163. 
1226 FN:s generalförsamling, resolution A/RES/48/134 av den 20 december 1993, National 

institutions for the promotion and protection of human rights (Parisprinciperna). 
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institutioner för mänskliga rättigheter med beaktande av Parisprinciperna.1227  

Parisprinciperna är inte juridiskt bindande, men har inverkat på hur DO:s 

ställning har reglerats i svensk rätt.1228 I Parisprinciperna anges riktlinjer för de 

nationella institutionernas status, befogenheter, uppgifter, sammansättning samt 

garantier för oberoende. Därutöver finns kompletterande principer som gäller 

kommittéer med kvasijuridisk status, som är av mer frivillig art. Parisprinciperna 

anger att en nationell institution ska ha befogenhet att främja och skydda 

mänskliga rättigheter. Institutionens mandat ska vara så brett som möjligt och 

dess sammansättning samt befogenheter ska fastslås i grundlag eller annan 

författning. Den nationella institutionen ska bland annat ha ansvar för att 

självständigt begära yttranden, ge utlåtanden, rekommendationer eller rapporter, 

uppmärksamma kränkningar av mänskliga rättigheter och på olika sätt medverka 

i rapporteringsarbetet till FN-organ. Infrastrukturen och finansieringen måste 

vara tillräcklig och institutionen ska inte stå under sådan finansiell kontroll av 

regeringen att det kan påverka dess oavhängighet.  

Den nationella institutionen ska i fråga om arbetsmetoder fritt överväga alla 

frågor inom ramen för dess kompetens, höra vem som helst och skaffa all 

nödvändig information för att bedöma situationer inom behörigheten, tillsätta 

arbetsgrupper, hålla samråd med andra organisationer och utveckla relationerna 

till medborgarorganisationer. Enligt de fakultativa kompletterande principerna 

kan en nationell institution bemyndigas att höra eller överväga klagomål och 

vädjanden som gäller enskilda fall. Enskilda individer, deras ombud, tredje parter, 

medborgarorganisationer, fackföreningar eller andra intresseorganisationer kan 

föra sin sak till den nationella institutionen. I sådana fall kan kommittéerna 

anförtros att via medling försöka lösa situationen i godo eller enligt lag genom 

bindande beslut. Den som vädjat i saken ska få information om sina rättigheter 

och de rättsmedel som står till buds. Klagomål eller vädjanden ska tas emot eller 

överföras till behörig myndighet inom de ramar som lagen föreskriver och 

rekommendationer ska riktas till de behöriga myndigheterna i synnerhet genom 

förslag till ändringar eller reformer av lagstiftning, föreskrifter och administrativ 

 
1227 FN:s generalförsamling, resolution A/RES/48/121 av den 14 februari 1994, World 

Conference on Human rights.  
1228 Prop. 2007/08:95 s. 378 f. 
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praxis. De nationella institutionerna för mänskliga rättigheter har sedan 1993 

etablerat en koordinerande kommitté som ombesörjer samarbetet mellan dessa 

institutioner (GANHRI).1229 Nationella institutioner kan av GANHRI tilldelas 

status A-C, där A-status innebär att Parisprinciperna till fullo är uppfyllda. 

GANHRI hade den 4 mars 2019 erkänt 78 nationella institutioner med A-status. 

DO, som är den enda svenska institution som omnämns av GANHRI, har 

fortsättningsvis B-status, vilket innebär att Parisprinciperna delvis har 

beaktats.1230  

År 1997 antog Europakommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) en 

allmän policyrekommendation om jämlikhetsorgan för att bekämpa rasism, 

xenofobi, antisemitism och intolerans på nationell nivå.1231 Den har reviderats 

genom ECRI:s allmänna policyrekommendation om jämlikhetsorgan för att 

bekämpa rasism och intolerans på nationell nivå som antogs år 2017.1232 Enligt 

punkterna 1–2 bör medlemsstater etablera ett eller flera de facto och de jure 

självständiga jämlikhetsorgan för att bekämpa rasism och intolerans, vars 

ställning bör regleras i lag eller grundlag. Enligt punkt 10 bör jämlikhetsorgan 

främja jämlikhet och bekämpa diskriminering samt stödja enskilda som utsatts 

för diskriminering. Jämlikhetsorganen bör ges möjlighet att bistå enskilda vid 

domstolsprövning. Stödfunktionen bör enligt punkt 14 omfatta att ta emot 

klagomål, ge stöd till personer som utsätts för diskriminering inför myndigheter 

och domstolar samt att representera enskilda i domstol. Organen bör enligt punkt 

15 ha rätt att välja vilka klagomål de utreder och ärenden de beslutar att föra till 

domstol baserat på offentliga urvalskriterier. I rekommendationens explanatory 

 
1229 Global Alliance of National Human Rights Institutions. Fram till år 2016 användes 

beteckningen International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion 

and Protecting of Human Rights (ICC). 
1230 
https://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20Chart%20%2804%20Marc

h%202019.pdf  (besökt den 2 oktober 2020). I Ds 2019:4 har föreslagits att det ska inrättas en ny 

nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige, men förslaget har ännu inte blivit föremål 

för lagstiftningsåtgärder. 
1231 Europeiska kommissionens mot rasism och intolerans (ECRI) General Policy 

Recommendation N°2 CRI(97)36 (1997) av den 13 juni 1997 on Specialised bodies to combat 

racism, xenophobia, antisemitism and intolerance at national level.  
1232 Europeiska kommissionens mot rasism och intolerans (ECRI) General Policy 

Recommendation N°2 (CRI(2018)06) av den 7 december 2017, Equality bodies to combat racism 

and intolerance at national level. 

https://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20Chart%20%2804%20March%202019.pdf
https://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20Chart%20%2804%20March%202019.pdf
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report anges att jämlikhetorganen har en viktig roll för att bistå människor som 

ofta inte har resurser för att själva genomdriva sina rättigheter.1233 

Jämlikhetsorganen får dock många klagomål och därför är det viktigt att de 

prioriterar utredning och processföring beträffande vissa av dem. Alla klagande 

bör dock initialt tillhandahållas stöd. Organen bör anta riktlinjer för strategisk 

processföring och därigenom utveckla rättspraxis gällande olika 

diskrimineringsgrunder samt strukturell diskriminering. För att värna transparens 

och saklighet bör jämlikhetsorganen offentliggöra kriterier för hur dessa urval 

görs.1234 Equinet utformade även år 2016 övergripande standarder för 

jämlikhetsorgan.1235  

För att säkerställa att organen fungerar korrekt och enhetligt inom unionen 

antog kommissionen år 2018 en rekommendation om standarder för 

jämlikhetsorgan.1236 Syftet är enligt punkt 1 att fastställa åtgärder som 

medlemsstater kan tillämpa för att hjälpa till att förbättra jämlikhetsorganens 

oberoende och verkningsfullhet, i synnerhet vad gäller deras förmåga att 

säkerställa att individer och grupper som utsätts för diskriminering till fullo kan 

nyttja sina rättigheter. Rekommendationen betonar att oberoende 

jämlikhetsorgan spelar en avgörande roll för att genomföra unionslagstiftningen 

på ett konsekvent sätt samt att bidra till en hållbar utveckling av jämlika och 

inkluderande demokratiska samhällen.1237 Medlemsstaterna bör enligt punkt 1.1 

överväga att utöka jämlikhetsorganets uppdrag och även utsträcka det till direktiv 

2000/78/EG. Medlemsstaterna bör enligt punkt 1.1.2(1) beakta att tillhandahålla 

oberoende bistånd till personer som blivit diskriminerade genom att ta emot och 

hantera enskilda eller kollektiva klagomål, tillhandahålla rättsligt stöd till enskilda 

och följa upp deras klagomål, delta i medling och förlikning, representera den 

 
1233 Explanatory report till Europeiska kommissionens mot rasism och intolerans (ECRI) General 

Policy Recommendation N°2 (CRI(2018)06) av den 7 december 2017 p. 71–72. 
1234 Europeiska kommissionens mot rasism och intolerans (ECRI) General Policy 

Recommendation N°2 (CRI(2018)06) av den 7 december 2017, Equality bodies to combat racism 

and intolerance at national level p. 80–81. 
1235 European network of equality bodies (Equinet), Developing Standards for Equality Bodies, 

working paper (2016).  
1236 Kommissionens rekommendation (EU) 2018/951 av den 22 juni 2018 om standarder för 

jämlikhetsorgan (EUT L 167, 4.7.2018, s. 28–35) skäl 18, 25 och 28. 
1237 Kommissionens rekommendation (EU) 2018/951 av den 22 juni 2018 om standarder för 

jämlikhetsorgan (EUT L 167, 4.7.2018, s. 28–35) skäl 30. 
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enskilde i domstol och agera expert. Där det är relevant bör effektiva rättsmedel 

och korrekta rättsförfaranden enligt punkt 1.1.2(6) omfatta organens 

befogenheter, särskilt möjlighet att överklaga bindande beslut av organen till 

domstol om en sådan möjlighet finns enligt nationell rätt. Det framgår vidare av 

punkt 1.2.3(1) och (2) att medlemsstaterna bör säkerställa att det är möjligt att 

lämna in klagomål muntligen, skriftligen och via Internet på ett språk som den 

klagande väljer som är vanligt i staten. Att inkomma med klagomål ska vara enkelt 

och kostnadsfritt för den enskilde.     

7.2.5. Diskrimineringsskyddet byggs ut  

År 2004 infördes lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering.1238 Den 

syftade till att motverka diskriminering som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen innebar att 

diskrimineringsskyddet utvidgades till ett antal samhällsområden och var ett led 

i att implementera rasdiskrimineringsdirektivet respektive arbetslivsdirektivet i 

Sverige. Religion och annan trosuppfattning infördes som ny 

diskrimineringsgrund.1239 Tillsynsansvaret för lagen delades mellan DO, HomO 

och HO och dessa skulle försöka förmå dem som omfattades av förbuden att 

frivilligt följa lagstiftningen.1240 De tre ombudsmännen hade processuell 

behörighet att föra den enskildes talan om denne medgav det.1241 Lagen innebar 

i övrigt inga nyheter för den enskildes ställning i tillsynen.  

En grupp som enligt likabehandlings- och arbetslivsdirektivet skulle 

omfattas av skydd var studenter vid högre utbildning. År 2001 infördes lagen 

(2001:1286) om likabehandling av studenter vid högskola.1242 Dess syfte var att 

på högskoleområdet främja lika rättigheter för studenter och sökande och att 

motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion 

 
1238 Prop. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7 och rskr. 2002/03:207. 

1239 Prop. 2002/03:65 s. 70 ff. och 80 ff. 
1240 19 § lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och prop. 2002/03:65 s. 161 ff. 
1241 22 § lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering. 
1242 Prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5 och rskr. 2001/02:101. 
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eller annan trosuppfattning, sexuell läggning samt funktionshinder.1243 

Diskrimineringsförbudet omfattade direkt och indirekt diskriminering, 

instruktion att diskriminera, trakasserier och förbud mot repressalier.1244 

Tillsynen av lagen bedrevs av JämO, DO, HomO och HO. Ombudsmännen 

skulle försöka förmå högskolorna att frivilligt följa lagen.1245 Ombudsmännen 

kunde som parter föra skadeståndstalan och i samband med det också annan 

talan för en student eller sökande som medgav det.1246 Då betraktades talan som 

om den förts av studenten eller den sökande själv.1247  

Bakgrunden till lagen var att studenter vid högskolor och universitet inte 

omfattades av de arbetsrättsliga diskrimineringslagarna och att EU-direktiven 

krävde att också studenter skulle ges skydd. På grund av att studenter inte enkelt 

kunde föras in i befintlig lagstiftning infördes en separat lag.1248 Om en student 

vände sig till fel ombudsman skulle ärendet överlämnas till rätt ombudsman och 

det framhölls att studenten då inte skulle lida någon rättsförlust. Tillsynen utgick 

precis som i fråga om de arbetsrättsliga lagarna i första hand från att högskolorna 

frivilligt skulle förmås att följa lagstiftningen. Den enskilde studenten eller 

sökanden kunde vända sig till ombudsmännen för att få råd och stöd. 

Ombudsmannen kunde agera efter klagomål från enskilda studenter eller 

sökande exempelvis vid misstankar om diskriminering och om högskolorna 

underlåtit att ingripa mot misstänkta trakasserier eller repressalier. 

Ombudsmännens processförande roll lyftes fram som viktig för att den enskilde 

studenten eller sökanden skulle kunna ta tillvara sin rätt.1249  

Det infördes också en möjlighet för en student eller sökande som ett visst 

beslut angick att överklaga det till Överklagandenämnden för högskolan, på den 

grunden att beslutet stred mot förbudet mot direkt eller indirekt diskriminering 

eller förbudet mot repressalier.1250 Nämndens beslut var inte överklagbara, men 

 
1243 1 § lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan och prop.  
1244 7–11 §§ lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. 
1245 16 § lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. 
1246 18 § lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. 
1247 20 § lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. 
1248 Prop. 2001/02:27 s. 23. 
1249 Prop. 2001/02:27 s. 80 f. 
1250 14 § lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. 
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bestämmelsen var subsidiär i förhållande till överklagandebestämmelser i andra 

författningar.1251 Förslaget utgick från att det krävdes en effektiv, proportionerlig 

och avskräckande sanktion för att genomföra diskrimineringsförbudet och att 

den utsatte måste kunna få sin sak prövad. Den som ansåg att 

likabehandlingsprincipen hade åsidosatts hade också rätt till tillgång till rättsliga 

eller administrativa förfaranden inbegripet förlikningsförfaranden.1252 För att 

nämnden skulle undanröja ett beslut och återförvisa det till högskolan krävdes 

förutom att beslutet stred mot någon av diskrimineringsförbudet att 

diskrimineringen eller repressalierna kunde antas ha inverkat på utgången.1253  

Ytterligare en lag som implementerade EU-direktiven var lagen (2006:67) 

om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever.1254 Lagens syfte var att främja barns och elevers lika rättigheter samt att 

motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen hade också till 

ändamål att motverka annan kränkande behandling.1255 Ett grundläggande motiv 

var utbildningsväsendets uppdrag att fostra demokratiska medborgare, vilket mot 

bakgrund av skolans historia av kränkningar ansågs vara angeläget. 

Lagstiftningen innebar att skyddet mot diskriminering inom delar av 

utbildningsområdet kompletterades och ansågs också kunna bidra till ökade 

kunskaper om barn och elevers rättigheter.1256 JämO, DO, HomO, HO samt 

Statens skolinspektion hade tillsammans tillsyn över lagen och om en enskild 

vände sig till fel myndighet skulle detta inte vara förenat med några 

rättsförluster.1257 Ombudsmännen fick föra skadestånds- eller annan talan för 

den elev som medgav det och med stöd av vårdnadshavarnas samtycke. En sådan 

 
1251 15 § lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan och prop. 2001/02:27 s. 

78. 
1252 Ds 2000:71 s. 77 f. 
1253 Prop. 2001/02:27 s. 77 f. 
1254 Prop. 2005/06:38 s. 69 ff., bet. 2005/06:UbU4 och rskr. 2005/06:149. 
1255 1 § lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn 

och elever. 
1256 Prop. 2005/06:38 s. 73 och 75 f. 
1257 16 § lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn 

och elever och prop. 2005/06:38 s. 115 ff. 
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talan skulle då behandlas som om barnet eller eleven själv fört den.1258 Tillsynens 

processförande befogenheter motiverades med att kunna ta tillvara det enskilda 

barnets rätt och att det var betydelsefullt att få sakkunnig hjälp för att föra talan 

i domstol. En myndig elevs samtycke ansågs inte nödvändigt för att 

tillsynsmyndigheterna skulle få föra talan i ett mål och i fråga om yngre barn 

beroende på myndigheternas lämplighetsöverväganden.1259 

Sverige lyckades inte implementera arbetslivsdirektivet i sin helhet i tid, 

vilket resulterade i att kommissionen påbörjade ett överträdelseförfarande mot 

Sverige i mars 2007. Saken gällde bristande implementering i fråga om 

diskrimineringsgrunderna religion, trosuppfattning, funktionshinder, ålder och 

sexuell läggning. Ärendet lades ned i september år 2010 sedan Sverige infört ny 

lagstiftning på diskrimineringsområdet.1260 Denna diskrimineringslagstiftning var 

för första gången sammanhållen. 

7.2.6. En sammanhållen diskrimineringslagstiftning och tillsyn  

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig förvaltningsmyndighet som 

inrättades 1 januari 2009 genom diskrimineringslagen (2008:567). De fyra 

dåvarande ombudsmännen kom samtidigt att sammanslås till en 

ombudsmannamyndighet och diskrimineringslagen ersatte de tidigare gällande 

lagarna.1261 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning inklusive 

sammanslagning eller samordning av några eller samtliga ombudsmän mot 

diskriminering utreddes på regeringens uppdrag och utredningens 

 
1258 20 och 22 §§ lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 

av barn och elever. 
1259 Prop. 2005/06:38 s. 119. 
1260 Europeiska kommissionens meddelande 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_10_1235 (besökt den 2 november 

2019). 
1261 Dessa lagar var jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering 

i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (1999:132) 

om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, lagen (1999:133) om 

förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2001:1286) om 

likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och lagen 

(2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 
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slutbetänkande lämnades år 2006.1262 Sammanslagningen förordades av flera skäl. 

Skyddet mot diskriminering skulle bli mer enhetligt i innehåll och form. En 

gemensam ombudsman skulle markera att alla människor är lika i värde och 

rättigheter samt att det inte finns några hierarkier mellan olika 

diskrimineringsgrunder. Sammanslagningen avsågs också underlätta för den 

enskilde som utsatts för diskriminering, särskilt om en diskriminerande handling 

kan hänföras till mer än en diskrimineringsgrund. De olika 

diskrimineringslagarna var vid denna tidpunkt i stort sett harmoniserade och de 

fyra ombudsmännen hade likartade uppgifter. Det anfördes att en sammanslagen 

myndighet för alla diskrimineringsgrunder och samhällsområden får större 

genomslagskraft, tyngd och auktoritet än en separat myndighet för varje 

diskrimineringsgrund. Ytterligare ett argument var att nya 

diskrimineringsgrunder enklare kunde tillföras en gemensam ombudsman och att 

tillsynsarbetet förväntades bli tydligare.1263 I förarbetena till diskrimineringslagen 

utvecklades bakgrunden till DO i egenskap av organ för likabehandling utifrån 

gällande bestämmelser i direktiv (2000/43/EG), direktiv (76/207/EEG), ändrat 

genom direktiv (2002/73/EG) och direktiv (2004/113/EG). Enligt tidigare 

motivuttalanden uppfyller DO och JämO uppfyller de krav som framgår av 

direktiven.1264 Det gjordes också hänvisningar till FN:s generalförsamlings 

Parisprinciper från 1993 och till de grundläggande principer för nationella 

institutioner som arbetar mot rasism, främlingsfientlighet, antisemitism och 

intolerans som antagits av Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans 

(ECRI) år 1997.1265  

DO:s uppdrag regleras huvudsakligen i diskrimineringslagen (2008:567), 

lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen (DO-lagen) och 

 
1262 Dir. 2002:11, dir. 2003:69, dir. 2005:8 och SOU 2006:22. En samordning eller sammanslagning 

av ombudsmän var något som förordats vid flera tillfällen dessförinnan, se t.ex. prop. 1997/98:180 

s. 54 f. och bet. 1998/99:AU04. 
1263 Prop. 2007/08:95 s. 363 f. 
1264 Prop. 2002/03:65 s. 162 och prop. 2004/05:147 s. 119. 
1265 Prop. 2007/08:95 s. 369. FN:s generalförsamling, resolution A/RES/48/134 av den 20 

december 1993, National institutions for the promotion and protection of human rights 

(Parisprinciperna) samt Europeiska kommissionens mot rasism och intolerans (ECRI) General 

Policy Recommendation N°2 CRI(97)36 (1997) av den 13 juni 1997 on specialised bodies to 

combat racism, xenophobia, antisemitism and intolerance at national level. 
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föräldraledighetslagen (1995:584).1266 Diskrimineringslagen omfattar enligt 1 kap. 

4 § diskrimineringslagen i dag diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

och ålder.1267 Att DO:s uppgifter regleras i lag i stället för förordning har lyfts 

fram som viktigt för ombudsmannens självständighet och oberoende i 

förhållande till regeringen. Vikten av ombudsmannens verksamhet betonas på så 

sätt dels för den som utsätts för diskriminering, dels för statsmakterna.1268 DO:s 

tillsyn spänner över ett flertal samhällssektorer: arbetslivet, 

utbildningsverksamhet, arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsför-

medling utan offentligt uppdrag, start eller bedrivande av näringsverksamhet, 

yrkesbehörighet, medlemskap i vissa organisationer, varor, tjänster och bostäder, 

allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och sjukvården, 

socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd, 

värnplikt och civilplikt samt offentlig anställning. Det kan nämnas att DO:s 

tillsyn vad gäller offentlig verksamhet i generell bemärkelse är begränsad som 

framgår av 2 kap. 17 § diskrimineringslagen. Bestämmelsen träffar bemötande 

och inte verksamheten som sådan. Frågan om att åstadkomma ett mer 

heltäckande skydd mot diskriminering i den offentliga verksamheten har 

uppmärksammats av DO och är för närvarande föremål för utredning.1269 

DO ska enligt 4 kap. 1 § diskrimineringslagen utöva tillsyn över att 

diskrimineringslagen följs och i första hand försöka få dem som omfattas av 

lagen att frivilligt följa den. Med tillsyn menas enligt 4 kap. 1 a § 

diskrimineringslagen en självständig granskning som har till syfte att kontrollera 

om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagen. Denna 

definition av tillsynens innebörd i diskrimineringslagen infördes år 2017.1270 

Bestämmelsen har utformats i linje med de riktlinjer som anges i regeringens 

 
1266 Reglering av DO:s verksamhet finns även i förordningen (2008:1401) med instruktion för 

Diskrimineringsombudsmannen.  
1267 Det faktum att den enskilde anmälaren i fråga om exempelvis funktionsnedsättning också 

måste konceptualisera sina förmågor under funktionshindersbegreppets rättsliga innebörd belyses 

av Engwall (2016).  
1268 Prop. 2007/08:95 s. 369. 
1269 Dir. 2020:102. 
1270 SFS 2016:828. 
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skrivelse om en tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn.1271 Tillsynens viktigaste 

funktion anses vara förebyggande och följaktligen ska den inte vara av polisiär 

eller felsökande karaktär. Kontrollens viktigaste uppgift sägs vara att stärka de 

flesta tillsynsobjekts vilja att följa reglerna. Tillsynens inriktning omfattar alla 

verksamheter som bedrivs inom ramen för tillsyn. Tillsynsmyndigheten har vissa 

befogenheter inom ramen för sin tillsyn, men inte inom annan verksamhet som 

myndigheten bedriver.1272 DO bör främst sträva efter förlikningar och 

uppgörelser utom rätta samt förmå arbetsgivare eller utbildningsanordnare att 

frivilligt följa lagens föreskrifter om aktiva åtgärder.1273 Den enskilde kan också 

förvänta sig råd, information och stöd av DO. DO:s rådgivning bör vara enkel 

och formlös och ombudsmannen har ett handlingsutrymme för att agera efter 

vad som bedöms ändamålsenligt.1274 Tillsynen är alltså fortsättningsvis kopplad 

till områden som omfattas av ett förbud mot diskriminering. På övriga områden 

ska DO enligt 1–2 §§ DO-lagen bland annat informera, utbilda, överlägga och ha 

andra kontakter med myndigheter, företag, enskilda och organisationer. En för 

den enskilde central del av tillsynen är klagomålshanteringen, som behandlas i 

följande avsnitt.   

7.2.7. DO:s arbete med enskildas klagomål 

Tillsynen som bedrivs av DO består av flera delar, varav tillsynen som utgår från 

utredning av enskildas anmälningar är den mest centrala för den individ som vill 

få hjälp av DO.1275 DO tar emot anmälningar från enskilda, men hanteringen av 

anmälningar regleras inte närmare i diskrimineringslagen. När det gäller 

diskrimineringsförbudet saknar DO sanktioner bortsett från möjligheten att 

väcka talan i domstol. Som en av DO:s uppgifter nämns i 4 kap. 2 § 

diskrimineringslagen att DO får föra talan i domstol för en enskild som medger 

det. Bestämmelsen hänvisar till 6 kap. 2 § diskrimineringslagen, som anger att 

DO som part får föra talan för en enskild som medger det om inte en 

 
1271 Prop. 2015/16:135 s. 109. 
1272 Prop. 2015/16:135 s. 75 f. 
1273 Prop. 2007/08:95 s. 370 ff. 
1274 Prop. 2007/08:95 s. 569 f. 
1275 Frågan om DO:s arbete med enskildas klagomål har behandlats av Asplund (2018). 
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arbetstagarorganisation har rätt att föra talan för den enskilde.1276 Detta kan 

tolkas som att enskildas anmälningar utreds för att DO eventuellt ska kunna 

inleda en rättsprocess för enskild som medger det.1277 I de fall det saknas en 

enskild skadelidande är diskrimineringsförbudet och tillsynen av det 

begränsade.1278 Inrättandet av DO med den talerätt som myndigheten har var ett 

led i att tillförsäkra enskilda personer som diskriminerats ett lämpligt och 

effektivt rättslig skydd som följer av EU-rätten.1279 Tillsynen bör i första hand 

sträva efter förlikningar och uppgörelser utom rätta samt att förmå arbetsgivare 

eller utbildningsanordnare att frivilligt följa lagens föreskrifter om aktiva åtgärder. 

Först när möjligheten till frivillig samverkan är uttömd bör ombudsmannen 

initiera domstolsprövning.1280 Ombudsmannen bör dels agera på ett individuellt 

plan genom att ge råd, stöd och upplysningar till dem som utsatts för 

diskriminering, dels agera på ett mer generellt plan genom att ta initiativ till olika 

former av åtgärder mot diskriminering, såsom överläggningar och andra 

kontakter som bygger på frivillighet med myndigheter, företag, enskilda och 

organisationer samt genom utbildning, information och liknande.1281 Den 

erfarenhet som ombudsmannen får av arbetet med individuella fall bör utnyttjas 

 
1276 Detsamma gäller en ideell förening som enligt sina stadgar har att ta till vara sina medlemmars 

intressen och som inte utgör en arbetstagarorganisation (antidiskrimineringsverksamheter). För att 

få föra talan ska föreningen med hänsyn till sin verksamhet och sitt intresse i saken, sina 

ekonomiska förutsättningar att föra talan och förhållandena i övrigt vara lämpad att företräda den 

enskilde i målet. Antidiskrimineringsverksamheter kan erhålla statligt stöd enligt förordningen 

(2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering.  
1277 

En annan möjlig tolkning av enskildas anmälningar är att betrakta dem som anmälningar om 

att diskrimineringsförbudet har överträtts med en önskan om att DO ska gripa in även på annat 

sätt än genom att väcka talan i domstol, eftersom också andra typer av tillsyn kan ge en känsla av 

upprättelse för den enskilde, SOU 2016:87 s. 234. I betänkandet föreslås även att det ska föras in 

en bestämmelse i diskrimineringslagen om att DO:s talerätt avser ärenden där det behövs 

vägledande avgöranden eller annars finns särskilda skäl för att föra talan i syfte att bättre motivera 

hur DO använder sin talerätt, SOU 2016:87 s. 231. Betänkandet har inte blivit föremål för 

lagstiftningsåtgärder. 
1278 En eventuell utvidgning av diskrimineringsförbudet i detta avseende utreds för närvarande, 

dir. 2020:102.   
1279 Prop. 2007/08:95 s. 430.  
1280 Prop. 2007/08:95 s. 371 och 544. 
1281 Prop. 2007/08:95 s. 379. 
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i den generellt inriktade verksamheten.1282 Klagomålen kan leda till utredning 

eller till speciella främjandeåtgärder. DO:s sanktioner i utredningar är enligt 4 

kap. 3 § diskrimineringslagen att kalla till överläggning och få in upplysningar 

från den som omfattas av diskrimineringsförbudet. DO fattar ibland beslut om 

rekommendationer.1283 Om DO beslutar att väcka talan i ett ärende avslutas 

anmälningsärendet och ett processärende inleds.1284 DO avgör själv vilka ärenden 

som myndigheten vill föra till domstol.1285 I regeringens strategi för de nationella 

minoriteterna anfördes att DO står inför flera utmaningar, bland annat att ge 

upprättelse åt en större andel av de personer som utsätts för och anmäler 

diskriminering samt att få en större andel av dem som utsätts för diskriminering 

att anmäla detta. Ett första viktigt steg mot en sådan utveckling är att enskilda 

blir medvetna om sina rättigheter och förstår hur man går till väga för att få den 

upprättelse lagen kan möjliggöra.1286  

Under en tid har framförts kritik mot att DO utreder endast en liten andel 

av enskildas anmälningar som inkommer till myndigheten, sällan väcker talan i 

domstol samt ingår få förlikningar.1287 Statistiskt kan konstateras att endast 

omkring en tiondel av alla inkomna anmälningar till DO resulterar i att 

tillsynsärenden initieras och utreds. År 2017 inkom 2 475 anmälningar, år 2016 

inkom 2 264 anmälningar till myndigheten och DO fattade beslut att inleda 

 
1282 Prop. 2007/08:95 s. 380. DO själv betonar också att målsättningen med individanmälningarna 

är att de liksom övrig tillsyn ska ha ett främjande syfte och bidra till utveckling och 

samhällsförändring. Från att tidigare ha fokuserat på om en överträdelse har skett i ett enskilt fall 

för att utreda den enskilde anmälarens situation och anspråk, syftar utredningarna nu i huvudsak 

till att utreda om tillsynsobjekten efterlever lagstiftningen och risk för eventuella framtida 

överträdelser. De allra flesta ärenden som utreds avslutas numera med tillsynsbeslut där DO om 

utredningen ger grund för det uttalar sig om eventuella överträdelser, brister eller risker för 

diskriminering som har observerats, DO:s årsredovisning för 2016 s. 32. 
1283 

Exempelvis Diskrimineringsombudsmannens beslut den 20 februari 2014 angående 

Polismyndighetens s.k. ”Kringresanderegister”, GRA 2013/617. 
1284 Utformningen av beslut när DO avslutar ärenden tilldrog sig viss kritik för terminologi och 

innehåll vid JO:s inspektion av DO den 17–19 februari 2014, dnr 595-2014 s. 4 f.  
1285 Prop. 2007/08:95 s. 559. 
1286 Prop. 2008/09:158 s. 39 f. I betänkandet SOU 2016:87 presenteras förslag på hur arbetet mot 

diskriminering kan organiseras och effektiviseras för att ge förutsättningar för enskilda att ta till 

vara sina rättigheter. Utredningen fokuserar särskilt på DO:s arbete med enskilda anmälningar och 

initierande av rättsprocesser. 
1287 Exempelvis Svenæus (2018), Engholm (2017), Svenæus (2017) och Schömer, Svenæus och 

Viklund (2014) och Crafoord (2011). 
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tillsynsärenden i 204 av dessa fall. För år 2015 var siffrorna 2 382 inkomna 

anmälningar varav 264 anmälningar resulterade i tillsynsärenden. År 2014 inkom 

1 949 anmälningar och myndigheten inledde 224 tillsynsärenden.1288 DO:s 

processföring är i praktiken mycket begränsad. År 2019 väckte DO talan i 5 fall, 

för år 2018 var siffran 4 och år 2017 väcktes talan i 10 fall.1289 Utredningen om 

bättre möjligheter att motverka diskriminering har i sitt betänkande gjort en 

översyn av DO:s roll och uppdrag. Utredningen har bland annat lämnat förslag 

på hur arbetet mot diskriminering kan organiseras och effektiviseras mot 

bakgrund av att många som diskriminerats inte får stöd och hjälp med att ta till 

vara sina rättigheter. I betänkandet föreslås att DO initialt ska utreda betydligt 

fler ärenden än i dagsläget. Skälen som motiverar detta är enligt utredningen 

bland annat det EU-rättsliga sanktionsintresset, att en initial utredning kan 

resultera i bättre beslutsunderlag för DO vad gäller att välja ut ärenden att driva 

till domstol och kan gynna den enskilde som har möjlighet att besluta att själv 

väcka talan i domstol. Enligt utredningen har DO genom sin möjlighet att kalla 

till överläggningar och begära in uppgifter samt myndighetens 

diskrimineringsrättsliga expertis betydligt bättre möjligheter att få upplysningar 

och utreda ärenden än den enskilde. Vidare anfördes att DO:s processföring har 

ett vidare syfte än den enskildes upprättelse, som snarast är att se som en 

gynnsam bieffekt. Syftet är att åstadkomma en förändring för många 

medborgare.1290   

 
1288 DO:s årsredovisningar för åren 2014 s. 46, 2015 s. 42 f. och 2016 s. 40 och 2017 s. 57. Uppgift 

om antal initierade tillsynsärenden till följd av enskildas anmälningar för år 2017 saknas i 

årsredovisningen. I DO:s årsredovisning för 2016 s. 40 nämns siffran 204 ärenden, som dock inte 

endast avser ärenden som initierats utgående från enskildas anmälare. Registrator hos DO uppger 

i e-post den 27 februari 2018 att 139 tillsynsärenden initierades till följd av enskildas anmälningar 

under år 2016. 
1289 Prop. 2020/21:1 utg. omr. 13 s. 35. Ett fall av särskilt intresse som för närvarande pågår i EU-

domstolen är C-30/19 Diskrimineringsombudsmannen mot Braathens Regional Aviation AB. En fråga som 

har aktualiserats i och med DO:s processföring är om svaranden genom ett processrättsligt 

tvistlösningsinstitut där denne medger ett yrkande om diskrimineringsersättning men utan att 

vitsorda diskriminering kan uppnå att rättegången avslutas och huruvida käranden då saknar 

möjlighet att få prövat i domstol om diskriminering skett och i förekommande fall konstatera detta. 

I förslaget till avgörande har generaladvokaten besvarat frågan nekande. Domstolsprövning ska 

alltså i sådana fall inte hindras, GA Saugmandsgaard Øe i C-30/19 Diskrimineringsombudsmannen mot 

Braathens Regional Aviation AB, ECLI:EU:C:2020:374 p. 130. 
1290 SOU 2016:87 s. 234 ff. Behovet av att se över DO:s roll och mandat aviserades bland annat i 
budgetpropositionen för 2014, prop. 2013/14:1 utg.omr. 13 s. 45 f. 
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En fråga som tilldragit sig uppmärksamhet är barns rättsliga ställning i DO:s 

tillsyn på skolans område.1291 Statens skolinspektion och Barn- och elevombudet 

bedriver tillsyn över verksamhet enligt skollagen (2010:800), vilket innebär att ett 

barn som utsätts för kränkande behandling utan kausalsamband med en 

diskrimineringsgrund kan vända sig dit och få biträde av Barn- och elevombudet 

för att föra saken till domstol. Om det inträffade har att göra med en 

diskrimineringsgrund är den enskilde i stället hänvisad till DO. DO får väcka 

talan enligt diskrimineringslagen om den enskilde ger sitt samtycke och DO får 

diskretionärt får avgöra urvalet. DO har dock fattat beslut om att inte driva fall 

av trakasserier vidare till domstol där barn misstänks ha blivit utsatta, det vill säga 

ett generellt beslut om att inte biträda enskilda individer som grundar sig på deras 

ålder.1292 Detta ställningstagande har ändrats och innebär att kränkningar som 

utförs av barn under 7 år som regel inte omfattas av DO:s tillsyn enligt DO:s 

bedömning.1293 Konsekvensen av DO:s val av arbetssätt är att möjligheten till 

rättslig prövning är större för ett barn som blir mobbat i skolan på grund av sin 

klädsel än ett barn som utsätts för samma sak på grund av sin religiösa 

tillhörighet. Det har diskuterats om DO:s beslut i sig kan utgöra ett exempel på 

åldersdiskriminering.1294 Det kan också diskuteras huruvida DO:s beslut är 

förenligt med 1 kap. 9 § regeringsformen. Utredningen om bättre möjligheter att 

motverka diskriminering har föreslagit att tillsynen över diskriminering inom 

skollagsreglerad verksamhet flyttas från DO till Statens skolinspektion och 

samordnas med bestämmelserna om kränkande särbehandling.1295 Regeringen 

har tillsatt en särskild utredare för att se över vilka eventuella åtgärder som 

behövs för att säkerställa att bestämmelserna om aktiva åtgärder i 

diskrimineringslagen efterlevs, är ändamålsenliga och analysera om att 

tillsynsansvaret över diskriminering i verksamhet enligt skollagen kan flyttas till 

Statens skolinspektion.1296  

 
1291

 Refors Legge (2016) och SOU 2016:87. 
1292 DO:s beslut den 10 oktober 2015, LED 2015/221 handling 5.  
1293 DO:s beslut den 3 november 2016, LED 2015/221 handling 6. 
1294 Refors Legge (2016) s. 395 ff. 
1295 SOU 2016:87 s. 501 ff. 
1296 Dir. 2018:99, dir. 2019:63 och dir. 2020:102. 
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Också den enskilde studentens rättsliga ställning i DO:s tillsyn har 

uppmärksammats.1297 Diskriminering i högskoleväsendet angrips delvis i en 

offentligrättslig ordning till skillnad från övriga fall som prövas av allmän 

domstol. Denna ordning gällde redan enligt tidigare gällande lagstiftning och 

fördes över till den nuvarande diskrimineringslagen.1298 Enligt 4 kap. 18 § 

diskrimineringslagen får beslut av statliga universitet eller högskolor i fråga om 

utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) överklagas till Överklagandenämn-

den för högskolan. Det gäller om beslutet strider mot diskrimineringsförbudet i 

2 kap. 5 § diskrimineringslagen om beslutet avser tillträde till utbildning, 

tillgodoräknanden, anstånd med studier eller fortsättning av studier, byte av 

handledare, indragning av handledare eller andra resurser vid utbildning på 

forskarnivå eller vid en ingripande åtgärd mot en student, om beslutet strider mot 

diskrimineringsförbudet i 1 kap. 4 § 3 p. diskrimineringslagen eller förbudet mot 

repressalier i 2 kap. 19 § diskrimineringslagen. Om överklagandenämnden finner 

att det överklagade beslutet strider mot något av förbuden och att frågan kan 

antas ha inverkat på utgången, ska beslutet undanröjas och ärendet återförvisas 

till universitetet eller högskolan vid behov. Överklagandenämndens beslut får 

enligt 4 kap. 19 § diskrimineringslagen inte överklagas. Överklagandenämndens 

sammansättning regleras i förordningen (2007:991) med instruktion för 

Överklagandenämnden för högskolan. I EU-domstolens praxis finns exempel på 

att överklagandenämnden har betraktats som en domstol som kunnat begära 

förhandsavgörande av EU-domstolen.1299 När bestämmelsen infördes i 

diskrimineringslagen ifrågasattes den av överklagandenämnden själv mot 

bakgrund av att det saknas möjlighet till formell bevisupptagning, att klagandena 

i samtliga diskrimineringsärenden saknat rättsligt biträde, att nämnden saknar 

möjlighet att besluta om rättshjälp eller rättegångskostnader samt att nämnden 

inte i något fall funnit tillräckliga skäl för att bifalla ett överklagade i ett 

diskrimineringsärende. Nämndens förslag hörsammades inte mot bakgrund av 

att möjligheten att överklaga ansågs ha sådan vikt att den måste finnas kvar. EU-

direktiven på diskrimineringsområdet kräver att alla som anser att 

 
1297 Ds 2010:20 s. 151 f.  
1298 14 § lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, Ds 2000:71 s. 78.  
1299 C-407/98, Katarina Abrahamsson och Leif Anderson mot Elisabet Fogelqvist, ECLI:EU:C:2000:367 

p. 28–38. 



 

290 
 

likabehandlingsprincipen har åsidosatts ska ha tillgång till rättsliga eller 

administrativa förfaranden för att säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna.1300  

Studenternas rättssäkerhet skulle kunna stärkas genom att det i stället blev 

möjligt att överklaga denna typ av beslut till förvaltningsdomstol, där exempelvis 

full bevisprövning skulle gälla. Det vore dock samtidigt att skilja bedömningen 

av frågorna i sak i två olika fora. En del beslut på högskolor kan redan nu 

överklagas till förvaltningsdomstol.1301 Samtidigt har i fråga om bristande 

tillgänglighet påpekats att situationen för den student som anmäler 

diskriminering av en högskola på grund av bristande tillgänglighet kan vara mer 

förmånlig än för andra som gör gällande diskriminering på grund av bristande 

tillgänglighet. Skälet är att överklagandenämnden till skillnad från vad som är 

fallet i en civilrättslig talan kan tillse att tillgängligheten materialiseras för 

studenten, exempelvis genom att besluta att en tröskel ska tas bort.1302 En faktor 

som ytterligare stärker studentens rättsliga ställning i tillsynen av 

diskrimineringslagen är att en student genom att vända sig till 

överklagandenämnden kommer att kunna anhängiggöra sitt ärende, då detta 

förfarande sker inom ramen för överklagande av ett beslut. Vad gäller nuvarande 

förhållanden torde för övrigt inga hinder föreligga för DO att i vart fall bistå 

studenter med hjälp av DO-lagen.   

7.3. Sammanfattning: Från nationell rådgivning till europeisk 

harmonisering 

Utvecklingen av tillsyn på diskrimineringsområdet visar att den i flera avseenden 

skiljer sig från tidigare studerade tillsynsområden. Tillsynen har genomgående 

haft en stark anknytning till arbetslivsområdet och därmed utspelat sig i en 

kontext formad av arbetsmarknadens parter och civilrättsliga förutsättningar. 

Kanske just därför har det som ansetts kvalificera tillsynen varit förekomsten av 

diskrimineringsförbud och processförande befogenheter hos det organ som 

bedrivit tillsyn över detta förbud. De rådgivande och främjande uppdragen som 

tillsynsmyndigheterna också har haft har alltså betraktats som uppgifter vid sidan 

 
1300 Prop. 2007/08:95 s. 212 f. 
1301 Exempelvis 12 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100), som anger att beslut om avstängning 

och varning får överklagas till förvaltningsdomstol.  
1302 Ds 2010:20 s. 151 f. 
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om tillsyn, till skillnad från socialtjänst- respektive hälso- och sjukvårdsområdet. 

I jämförelse med de tidigare undersökta områdena av individnära tillsyn har EU-

rätten och den internationella rätten haft en betydande inverkan på tillsynens 

konstruktion. Det gäller inte minst i förhållande till enskildas klagomål. 

Diskrimineringslagstiftningen sammanför fortsättningsvis tillsyn och 

domstolsprövning på ett sätt som är ovanligt i jämförelse med annan statlig 

tillsyn. Processföring kan numera ske genom tillsynsmyndigheten, andra aktörer 

eller av den enskilde själv. Det innebär att den enskilde i vart fall teoretiskt har 

en större möjlighet att genomdriva rätten genom domstol, vilket tillsynen är tänkt 

att underlätta. 

Trots att likabehandlingsprincipen och diskrimineringsförbudet har funnits 

länge i internationell och svensk lagstiftning, har implementeringsmekanismer av 

diskrimineringsförbudet i form av ordinär tillsyn ingen lång historia i Sverige. 

Utvecklingen som har studerats i detta kapitel kan delas in i två skeden. Under 

det första skedet var diskrimineringslagstiftningen nationellt reglerad, begränsad 

samt varierande i fråga om diskrimineringsgrunder. Diskrimineringsskyddet får 

under denna period betecknas som fragmentiserat och svagt för den enskilde. 

Åren 1980, 1986 och 1994 tillkom nationella ombudsmän i Sverige för att 

motverka diskriminering på grund av kön, etnisk diskriminering respektive 

funktionsnedsättning. Ombudsmännens tillkomst välkomnades inte av alla mot 

bakgrund av erkännandet av en mer komplex maktstruktur i samhället samt på 

grund av rädsla för att regleringen av tillsynen skulle inskränka inflytandet hos 

arbetsmarknadens parter. Möjligheten till processföring förefaller ha betraktats 

som en kvalificerande och integrerad del av ombudsmännens tillsyn. DO 

betraktades inledningsvis år 1986 inte som tillsynsmyndighet, men blev 

sedermera en sådan till följd av utökade befogenheter.  

Under det första skedet saknade EU-rätten större betydelse för 

tillsynsregleringens utformning. I EU-rätten fanns initialt ett skydd mot 

diskriminering i primärrätten på grund av nationalitet och kön. Däremot fanns 

det inte förrän år 1999 någon laglig grund för EU att lagstifta vad beträffar andra 

diskrimineringsgrunder. Under det första skedet hade folkrättslig soft law viss 

inverkan på hur tillsynen reglerades. FN:s Parisprinciper innehåller icke-bindande 

reglering av jämlikhetsorgan som kan hjälpa den enskilde att ta tillvara sin rätt att 

inte bli utsatt för diskriminering. I motivuttalanden till 

diskrimineringslagstiftningen har gjorts referenser till FN:s Parisprinciper. 
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Tillkomsten av Handikappombudsmannen präglades av FN:s standardregler, 

vilka utgör ett annat sådant exempel. Den enskilde var en central aktör i tillsynen 

av diskrimineringslagstiftningen. Tillsynsmyndigheternas betydelse för att hjälpa 

utsatta enskilda till rätta med hjälp av stöd och sakkunskap betonades. 

Myndigheterna förutsattes ta emot enskildas anmälningar, hjälpa den enskilde 

tillrätta på olika sätt och hade i vissa fall möjlighet att väcka talan i domstol, till 

skillnad från de hittills undersökta tillsynsmyndigheterna på välfärdsområdet. 

Dock saknade den enskilde möjlighet att formellt anhängiggöra ärenden hos 

tillsynsmyndigheterna. 

För den enskilde kom det andra skedet att innebära en förbättring när det 

gäller att kunna få hjälp att ta tillvara sin rätt att inte bli utsatt för diskriminering. 

EU-rätten blev central för regleringen av diskrimineringslagstiftningen och 

bidrog till harmonisering av den. Från att initialt ha varit en fråga om den inre 

marknadens funktion i fråga om att uppnå hög sysselsättning och ett gott socialt 

skydd genom samordnade insatser av medlemsländerna, kom EU:s 

diskrimineringslagstiftning allt tydligare att grundas på den enskilde EU-

medborgarens grundläggande rätt att inte bli utsatt för diskriminering. Genom 

Amsterdamfördraget år 1999 erkändes fler diskrimineringsgrunder i fördraget 

och därmed möjliggjordes lagstiftning för att bekämpa diskriminering på fler 

grunder än nationalitet och kön. Dock kvarstod en hierarki mellan 

diskrimineringsgrunderna som också kommer till uttryck i fördraget, eftersom 

regleringen av nationalitet möjliggör antagande av lagstiftning med ordinärt 

förfarande medan detsamma för de övriga diskrimineringsgrunderna kräver ett 

särskilt lagstiftningsförfarande och enhällighet för att kunna antas. En slutsats 

som kan dras av detta är att diskrimineringsskyddet vad gäller nationalitet under 

lång tid förefaller ha varit en integrerad del av EU:s rättsliga reglering och politik 

och inte betraktas som kontroversiell i unionen.  

De tre direktiv som antogs år 1999 möjliggjorde ett utvidgat 

diskrimineringsskydd för den enskilde på fler samhällsområden än arbetslivet. 

Rasdiskrimineringsdirektivet innebar att tillsyn av bestämmelserna för första 

gången kom att regleras i EU-rätten och samma bestämmelse infördes senare i 

likabehandlingsdirektivet. Särskilda krav uppställdes på vilken kapacitet 

tillsynsorganen skulle ha. Likaså lyftes tillgången till processföring och 

tillsynsorganets skyldighet att bistå den enskilde på olika sätt fram i EU:s direktiv 

och möjliggjorde för den enskilde att utan att riskera rättegångskostnader kunna 
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få sin sak prövad i domstol. Denna utveckling tyder på en ökad förståelse i EU 

för implementeringens betydelse för att kunna genomföra rätten och hjälpa 

utsatta individer att ta tillvara sina rättigheter.  

Bristande implementering av diskrimineringsdirektiven har under lång tid 

varit ett problem inom EU. För den enskilde individen som utsätts för 

diskriminering och söker hjälp hos ett tillsynsorgan skulle det utgående från 

Lissabonfördraget vara möjligt att införa starkare och mer harmoniserade verktyg 

inom ramen för tillsynen, då EU:s stadga om grundläggande rättigheter nu har 

blivit en del av primärrätten och omfattar icke-diskriminerings- samt 

likabehandlingsprincipen. Det vore därmed teoretiskt möjligt för EU att ta 

initiativ till en ökad harmonisering och detaljreglering av tillsynen inom unionen 

grundad på EU-medborgarens konstitutionella rättigheter. Den fragmentiserade 

regleringen har tilldragit sig kritik för att rasdiskrimineringsdirektivet borde 

vidareutvecklas till den fjärde generationen av jämlikhetslag och gå från formell 

till materiell jämlikhet.1303 Lissabonfördragets inverkan på diskrimineringsskyd-

det synes åtminstone ha bidragit till domstolspraxis som tolkar direktiven som 

tydligare grundade i icke-diskrimineringsprincipen än tidigare.1304  

På nationell nivå har en ökad harmonisering skett för att implementera 

direktiven på diskrimineringsområdet, inklusive regleringen av tillsyn. Ett 

exempel på det är att det numera finns en tillsynsmyndighet, DO, och en 

huvudsaklig diskrimineringslag. DO uppvisar i egenskap av statlig 

tillsynsmyndighet vissa särdrag. Möjligheten till processföring är ett exempel. 

Verksamheten regleras i en särskild nationell lag. Det finns garantier för DO:s 

oberoende av regeringen som fastslås i EU-direktiv, FN-traktater och FN:s 

Parisprinciper. Trots att DO ska garanteras oberoende och medges frihet att fatta 

diskretionära beslut finns det kritiska synpunkter på hur DO bedriver sitt arbete, 

särskilt vad gäller enskildas klagomål. DO har svårt att ta tillvara den enskildes 

rätt utan att bedriva en mer repressiv tillsyn. Det är mot den bakgrunden möjligt 

att DO:s utredningsskyldighet i framtiden kommer att lagfästas med beaktande 

 
1303 Schiek & Chege (2009) s. 5. 
1304 EU-domstolen har funnit att artikel 21.1 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna har 

horisontell direkt effekt i en tvist som omfattas av unionsrätten och att artikel 47 har direkt effekt, 

C-414/16, Vera Egenberger mot Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V., 

ECLI:EU:C:2018:257 p. 76–78. Gällande artikel 21.1 upprepades detta i C-68/17, IR v. JQ, 

ECLI:EU:C:2018:696 p. 64–65 och 69. 
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av den enskildes rättigheter. Det skulle i så fall troligen innebära att den enskilde 

materiellt kommer att kunna anhängiggöra ett ärende hos DO genom 

diskrimineringslagstiftningen.  
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8. Tillsyn av dataskyddet 
 

Dataskydd kan beskrivas som en samlingsterm för en rad olika faktorer som rör 

personuppgiftsbehandling.1305 Ett generellt syfte med dataskydd är att 

åstadkomma rättvisa i databehandling. För att åstadkomma detta tillämpas olika 

principer för hur behandlingen får ske. Regleringen av dataskydd kan ses som ett 

sätt att åstadkomma en hållbar balans mellan den enskildes integritetsrelaterade 

intressen och intresset av att behandla personuppgifter för olika ändamål. 

Dataskyddet bygger i grunden på att dels skydda mot intrång i den enskildes 

privata sfär, dels tillförsäkra den enskilde en viss informationsmässig 

autonomi.1306 Autonomin har ansetts innebära att individen i egenskap av subjekt 

ska tillerkännas viss makt att bestämma över personuppgiftsbehandlingen som 

rör denne. Autonomin motiveras både med hänsyn till den enskildes personliga 

intressen och med hänsyn till det allmännas intresse av ett fritt, demokratiskt 

samhälle.1307 På ett normativt plan har betydelsen av att reglera databehandling 

med tiden ökat för att hävda andra intressen i förhållande till exempelvis 

effektivitetssträvanden i informationssamhället. Det beror bland annat på att 

databehandling utgör en viktig förutsättning för välfärdsstaten.1308 

EU:s dataskyddslagstiftning inriktar sig enligt artikel 4 i den allmänna 

dataskyddsförordningen (GDPR) på informationshantering som kan härledas till 

en identifierad eller identifierbar person.1309 Sådan lagstiftning har funnits i 

Europa sedan 1970-talet och uppstod som ett svar på den ökade centraliserade 

personuppgiftsbehandlingen, etableringen av stora dataregister och risken för 

 
1305 De Hert & Gutwirth (2009) s. 3. 
1306 Bygrave (2002) s. 167 f. och Tzanou (2013) s. 89. 
1307 Rouvroy & Poullet (2009) s. 57 och 78 f. 
1308 Bygrave (2014) s. 4 f. 
1309 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 

fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 

uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1–88). 

Bestämmelsen återfanns tidigare i artikel 2 (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG 

av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31–50, 

dataskyddsdirektivet). 
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missbruk.1310 Lagstiftningen syftade generellt till att skydda den enskildes 

rättigheter och friheter vid databehandling.1311 Detta skedde redan då primärt 

genom att enskilda inkom med klagomål till tillsynsorgan och inte genom 

domstolsprövning. Tillsynsmyndigheterna i Europa har alltså under lång tid 

hanterat enskildas klagomål och även bedrivit tillsyn på eget initiativ.1312 

Dataskyddstillsynen i Europa har utvecklats i riktning mot en högre grad av 

deltagande av bland andra den enskilde som berörs av databehandlingen.1313 

Precis som i fallet med diskrimineringslagstiftningen berör tillsynen av 

dataskyddet ett flertal samhälls-, verksamhets- och rättsområden och styrs idag i 

ännu högre grad än diskrimineringsområdet av EU-rätten. Dataskyddet utgör en 

stark rättighet för den enskilde som grundar sig i att den utgör en konstitutionell 

grundrättighet i EU, som även regleras i Europeiska konventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) och i 

grundlag.1314 I likhet med diskriminering är det därmed också mer näraliggande 

att kunna begära domstolsprövning för den enskilde än vad det är på det 

välfärdsrättsliga området.  

Som kommer att visas i detta kapitel har skyddet för enskildas integritet 

alltid stått i centrum för tillsynen av dataskyddet, men den enskildes ställning har 

successivt kommit att stärkas. Utvecklingen av dataskyddstillsynen kan beskrivas 

i åtminstone tre skeden. Under det första skedet då nationell rätt styrde tillsynen 

av dataskyddet var den enskilde främst att betrakta som ett osynligt subjekt. EU-

rättens reglering av dataskyddet och dess tillsyn kom att innebära påtagliga 

förändringar både av skyddet som sådant och tillsynen av dataskyddet. Den 

enskildes ställning kom precis som på diskrimineringsområdet att stärkas genom 

tillsynen. Något den EU-rättsliga regleringen också förde med sig på båda 

områdena var att betona ett större oberoende hos tillsynsmyndigheterna. 

Dataskyddets konstitutionalisering har möjliggjort EU-rättslig reglering på 

 
1310 Boehm (2012) s. 20 f. och Bygrave (2002) s. 93 f. 
1311 Hondius (1975) s. 1. 
1312 Bygrave (2014) s. 100 och 169 samt Bygrave (2002) s. 70. 
1313 Bygrave (2014) s. 101. 
1314 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, Rom den 4 november 1950, SÖ 1952:35, se även lagen (1994:1219) om den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna. 
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förordningsnivå, som dels harmoniserat tillsynen av dataskyddet i EU, dels 

inneburit en långtgående delad förvaltning med EU och andra medlemsstaters 

tillsynsorgan. Den delade förvaltningen avviker från hur tillsynsmyndigheter 

traditionellt bedriver sitt arbete. Tillsyn har också för första gången förankrats i 

EU:s konstitutionella rätt och således blivit en del av varje EU-medborgares rätt 

till dataskydd. Det gör den enskildes ställning i tillsynen mycket stark och innebär, 

med beaktande av tillsynens konstruktion i övrigt, att tillsyn kommit att få 

ytterligare en ny innebörd i rätten.  

8.1. Det första skedet – åren 1973–1997 

8.1.1. En svensk dataskyddslagstiftning  

Den svenska datalagen (1973:289) var världens första av sitt slag med nationell 

räckvidd.1315 Lagen tillkom med huvudsakligt syfte att skydda den enskilde mot 

otillbörliga intrång i den personliga integriteten på grund av automatisk 

databehandling av personuppgifter.1316 Redan initialt indikerades ett samband 

mellan rätten till privatliv i EKMR och dataskyddets utveckling. Även om 

datalagen genom sitt fokus på den enskildes personliga integritet berörde artikel 

8 EKMR framtvingades inte lagen av folkrättsliga krav.1317 Bakgrunden till lagens 

tillkomst var särskilt 1970 års folk- och bostadsräkning, som aktualiserade en 

samhällsdiskussion om hur personuppgifter gällande enskilda hade samlats in 

och hanterats av myndigheterna. Det skedde också en försäljning av sådana 

personuppgifter från myndigheternas sida. Händelserna aktualiserade behovet av 

en lagstiftning som angav vad som var tillåtet och inte i fråga om myndigheters 

möjligheter att använda automatisk databehandling i förhållande till enskilda.1318 

Personuppgifter definierades i datalagen som upplysningar om enskilda 

 
1315 Prop. 1993/94:116 s. 5. Det fanns dock en regional föregångare i förbundsstaten Hesse i 

Tyskland, Datenschutzgesetz 7 okt. 1970, § 6, 1 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 

Hessen 625 (1970). 
1316 Prop. 1973:33 s. 89 f. och SOU 1972:47 s. 56 ff.  
1317 Nationella dataskyddslagar refererar vanligen till rätten till privatliv, men det närmare innehållet 

får sökas i EKMR, Bygrave (2001) s. 277 f. Se vidare avsnitt 8.2.1.3 och avsnitt 8.3.  
1318 Prop. 1973:33 s. 40 f.  
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personer.1319 Med automatisk databehandling avsågs tekniker som möjliggjorde 

att stora samlingar information kunde sammanföras, sammanställas och 

analyseras på ett sätt som kunde skada den enskildes privatliv på ett otillbörligt 

sätt. För att minska riskerna för missbruk och för enskildas tillit ansågs insyns- 

och kontrollmöjligheterna vara viktiga.1320 Datainspektionen utövade tillsyn över 

att den automatiska dataskyddsbehandlingen inte medförde ett otillbörligt 

intrång i den personliga integriteten.1321 Datalagen betraktades redan vid sin 

tillkomst som ett provisorium, som skulle behöva följas upp och förändras inom 

en snar framtid.1322  

Datalagen utgick från tillståndsplikt vid förande eller inrättande av 

personregister.1323 Datainspektionen prövade frågor om tillstånd och var skyldig 

att utfärda sådana om den automatiska databehandlingen inte ansågs medföra 

otillbörligt intrång i den personliga integriteten. Registren blev föremål för 

löpande tillsyn.1324 Det ankom också på Datainspektionen att utfärda föreskrifter 

om hur registret fick föras.1325 Datainspektionen kunde ingripa med nya eller 

ändrade föreskrifter för registren eller återkalla ett tillstånd att hålla ett 

dataregister om otillbörligt intrång i den personliga integriteten skedde.1326 

Regleringen byggde alltså initialt på att Datainspektionen fyllde ut reglerna och 

dessa villkor blev en del av den materiella regleringen av 

personuppgiftsbehandlingen. Myndighetens stora utrymme att utforma 

tillsynsuppdraget kan förstås mot bakgrund av att erfarenheter från tillsyn av 

dataskydd saknades både nationellt och internationellt.1327 I motiven till datalagen 

uttalades att den enskildes integritetsskydd måste tillmätas stor betydelse vid 

 
1319 1 § datalagen (1973:289). 
1320 Prop. 1973:33 s. 89 f. och SOU 1972:47 s. 60 f. 
1321 15 § datalagen (1973:289). Rådgivning och information skulle också lämnas av 

Datainspektionen, 3 § Kungl. Maj:ts instruktion (1973:292) för datainspektionen. 
1322 Prop. 1973:33 s. 92 och bet. 1973:KU19 s. 7. 
1323 2 § datalagen (1973:289) och prop. 1973:33 s. 91 f. 
1324 3 § datalagen (1973:289) och 2 § Kungl. Maj:ts instruktion (1973:292) för datainspektionen 

samt prop. 1973:33 s. 89 f.  
1325 5–6 §§ datalagen (1973:289).  
1326 18 § datalagen (1973:289). 
1327 Prop. 1973:33 s. 95 och SOU 1993:10 s. 274. 
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utformningen av reglerna om personregister.1328 Det var omdiskuterat vad som 

egentligen åsyftades med den enskildes integritet och hur långtgående datalagens 

integritetsskydd skulle utsträckas. I avvägningen mellan det allmänna intresset av 

informationsinsamling och allmänna handlingars offentlighet samt den enskildes 

integritet ansågs det vara nödvändigt med en fredad sektor för den enskilde där 

varken det allmänna eller andra enskilda kunde ingripa. Uppgifter som initialt 

lyftes fram som exempel på påtagligt intrång för enskilda var begångna brott, 

påföljder, tvångsåtgärder, sjukdomar, socialhjälp samt religiösa och politiska 

åskådningar.1329 Lagstiftningens initiala utformning med tillståndsförfarande för 

att få behandla personuppgifter kan förstås mot bakgrund av att det vid den här 

tidpunkten endast fanns uppskattningsvis 4 000 dataregister som innehöll 

personuppgifter i Sverige. Omkring 1 500 av dem beräknades bli undantagna från 

tillståndstvånget och omkring 500 register beräknades tillkomma per år.1330  

Den enskilde var inte något synligt subjekt i datalagens tillsynsreglering trots 

att lagen främst motiverades av den enskildes integritetsskyddsintresse. Även om 

datalagen inte formellt reglerade klagomålshanteringens utformning hos 

Datainspektionen och vad den enskilde kunde förvänta sig i fråga om denna, 

förutsattes att enskilda skulle kunna framföra klagomål till Datainspektionen. 

Datainspektionen skulle fungera som dataombudsman eller klagomur. Tanken 

var att enskilda skulle kunna vända sig dit och framföra klagomål eller göra 

förfrågningar om användning av automatisk databehandling för 

personregistrering. Myndigheten skulle bedriva tillsyn genom att utreda klagomål 

från enskilda eller på eget initiativ, utföra inspektioner, infordra upplysningar och 

på olika sätt tillförsäkra allmänheten insyn.1331 Datainspektionen ansågs ha en 

nyckelroll för att förhindra integritetskränkningar i samband med upprättande 

och förande av personregister. Allmänhetens förtroende för verksamheten 

poängterades därför och det ansågs viktigt att myndigheten besvarade och 

utredde enskildas klagomål i tillräcklig utsträckning.1332 Det diskuterades om 

rättssäkerhetsskäl motiverade en separat dataombudsman som skulle ha tillsyn 

 
1328 Prop. 1973:33 s. 89 f.  och bet. 1973:KU19 s. 9. 
1329 Prop. 1973:33 s. 93 f., bet. 1973:KU19 s. 7 och SOU 1972:47 s. 56 ff.  
1330 SOU 1972:47 s. 98. 
1331 Prop. 1973:33 s. 65 och 104, se även SOU 1972:47 s. 97. 
1332 Bet. 1973:KU19 s. 13. 
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över Datainspektionens handhavande samt om medborgarnas kontrollbehov 

motiverade att Datainspektionen borde inrättas som en förvaltningsmyndighet 

under riksdagen, men dessa förslag förverkligades inte.1333 Kontrollbehovet av 

Datainspektionens tillsyn fick i stället ske genom JO:s allmänna tillsyn. JK gavs 

möjlighet att föra talan mot inspektionens beslut för att tillvarata allmänna 

intressen. Denna möjlighet att överklaga positiva beslut från Datainspektionen 

gällande personuppgiftsbehandling motiverades av rättssäkerhetsskäl och gällde 

alltså inte den enskilde vars personuppgifter behandlades. JK fick i stället 

företräda enskildas integritetsskyddsintressen. Datainspektionens beslut 

överklagades till regeringen, trots att bland andra JO framhöll att domstol borde 

pröva besluten till följd av att de var rättsskapande och behandlade offentlighets- 

och sekretessreglerna.1334 I praktiken kom JK:s möjlighet att överklaga 

Datainspektionens beslut sällan till användning.1335 

8.1.2. Internationella organisationer reglerar dataskyddet 

Mot bakgrund av den nationella lagstiftningsaktiviteten på dataskyddsområdet 

under 1970-talet väcktes intresset för frågan hos flera europeiska 

organisationer.1336 Europarådet engagerade sig tidigt i frågan om dataskydd och 

antog under 1970-talet två resolutioner med syfte att ta fram lagstiftning för att 

skydda enskildas personuppgifter.1337 De tidiga instrumenten innehöll 

rekommendationer, där behovet av tillsyn lyftes fram för implementering av 

dataskyddsbestämmelserna och för att tillgodose den enskildes rättigheter.1338    

På 1980-talet tillkom de första rättsliga instrumenten i Europa som specifikt 

reglerade dataskydd av Europarådet och OECD. EU-rättens reglering av 

 
1333 Prop. 1973:33 s. 103 f. och bet. 1973:KU19 s. 13 f. 
1334 25 § datalagen (1973:289) och prop. 1973:33 s. 103 f. och 150 f. Datainspektionens beslut 

ansågs ofta innefatta ett politiskt inslag och därför bedömdes regeringen vara lämplig 

överprövandeinstans, bet. 1987/88:KU5 s. 19 och bet. 1988/89:KU28 s. 9. 
1335 Prop. 1997/98:44 s. 105. 
1336 Lynskey (2013) s. 62 f. och Boehm (2012) s. 21. 
1337 Europarådets ministerkommitté, Resolution (73) 22 on the protection of the privacy of 

individuals vis-à-vis electronic data banks in the private sector av den 26 september 1973 och 

Europarådets ministerkommitté, Resolution (74) 29 on the protection of the privacy of individuals 

vis-à-vis electronic data banks in the public sector av den 20 september 1974. 
1338 van der Sloot (2014) s. 316. 
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dataskydd kom alltså senare.1339  OECD antog år 1980 riktlinjer för att skydda 

privatlivet och gränsöverskridande flöden av personuppgifter.1340 Syftet med dem 

var att försöka undvika risker för personlig integritet och individens frihet 

utgående från hur personuppgifter behandlas. I punkt 19 anges att staterna ska 

etablera procedurer eller institutioner för att implementera principerna, 

exempelvis medel för den enskilde att utöva sina rättigheter samt reglera lämpliga 

sanktioner och åtgärder.   

Därefter antog Europarådet den så kallade dataskyddskonventionen av år 

1980, som ratificerades av Sverige år 1982 och trädde i kraft år 1985.1341 

Anslutningen till konventionen föranledde vissa ändringar av datalagen.1342 

Konventionen har genom sin konstruktion dragit upp huvudlinjerna i nuvarande 

EU-rättsliga skydd för personuppgiftsbehandling och utövat inflytande över 

utveckling och förståelse av dataskyddsbestämmelser i Europa de senaste 

decennierna.1343 Konventionen innehåller bestämmelser till skydd för enskilda 

vid automatisk databehandling av personuppgifter. I artikel 10 i 

dataskyddskonventionen anges att konventionsstaterna åtar sig att införa 

lämpliga sanktioner och rättsmedel för överträdelser av dessa bestämmelser i 

nationell lag. I den förklarande rapporten till konventionens åttonde artikel anges 

att den enskilde bland annat måste ha tillgång till effektiva rättsmedel om dennes 

rättigheter inte respekteras. Av konventionens explanatory report avseende artikel 

10 framgår att effektivt dataskydd genom sanktioner och åtgärder får förverkligas 

på det sätt som staterna själva vill.1344 Dataskyddskonventionen innehöll 

inledningsvis inga bestämmelser om tillsyn, men sådana infördes senare.1345  

 
1339 Boehm (2012) s. 4 f. 
1340 OECD Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal 

Data (1980). Rekommendationen godtogs av Sverige och i datalagens senare förarbeten bedömdes 

lagen leva upp till riktlinjerna, prop. 1981/82:189 s. 46 ff. 
1341 Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av 

personuppgifter, Strasbourg den 28 januari 1981, SÖ 1982:50.  
1342 Prop. 1981/82:189 s. 45 f. 
1343 Boehm (2012) s. 21 och Lynskey (2013) s. 61. 
1344 Europarådets Explanatory Report to the Convention for the Protection of Individuals with 

regard to Automatic Processing of Personal Data av den 28 januari 1981. 
1345 Detta skedde år 2001 genom ett tilläggsprotokoll, se avsnitt 8.2.1.1. En tidig studie som 

jämförde dataskyddsmyndigheter innan det infördes internationella standarder är Flaherty. Han 

konstaterade att självständiga tillsynsmyndigheter som kan implementera lagstiftningen är 
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FN antog år 1990 vägledande riktlinjer om datoriserade register med 

personuppgifter.1346 I riktlinjerna stadgas ett antal principer som ska tillämpas vid 

personuppgiftsbehandling. I princip 8 anges att varje stat ska tillsätta en 

myndighet som ska utöva tillsyn över principerna för dataskydd. Myndigheten 

ska vara oberoende och opartisk samt ha kapacitet att vidta sanktionsåtgärder vid 

händelse av åsidosättande av de rättsregler som ska implementera principerna. 

Myndigheten ska också kunna bistå den enskilde. 

8.1.3. Tillsynen i den reformerade datalagstiftningen 

När datalagen reformerades år 1982 var bakgrunden till detta att 

Datainspektionens verksamhet till största delen dominerades av 

tillståndsärenden i stället för tillsyn. Trots att ett förenklat förfarande införts hade 

tillståndsärendena ökat och resurserna för att bedriva tillsyn bedömdes som 

otillräckliga. Syftet med reformen var att rationalisera Datainspektionens 

verksamhet för att den skulle fokusera på särskilt betydelsefulla frågor ur 

integritetssynpunkt.1347 Detta skulle bland annat åstadkommas genom ett 

anmälningsförfarande för licens i stället för det tidigare kravet på tillstånd. 

Anmälningsförfarandet skulle sedan utgöra en viktig grund för inspektionens 

tillsynsverksamhet.1348 Det uppskattades dock senare att endast cirka 10 procent 

av licenspliktiga personregister anmäldes till Datainspektionen och att det var de 

mest skötsamma aktörerna som gjorde en anmälan. Därför utgjorde licenserna 

inget bra underlag för tillsynen och tillsynen kunde inte ge enskilda insyn i vilka 

register de fanns med.1349  

Fram till år 1980 diariefördes cirka 1 300 tillsyns- och rådgivningsärenden 

hos Datainspektionen. Bland dessa fanns utredningar med anledning av enskildas 

klagomål till myndigheten, inspektioner och myndighetens egna initiativ. 

Klagomålen från enskilda handlade exempelvis om felaktiga noteringar i 

 
nödvändigt för att åstadkomma en fungerande lagstiftning på dataskyddsområdet, Flaherty (1989) 

s. 381.   
1346 FN:s generalförsamling, resolution 45/95 av den 14 december 1990, Guidelines concerning 

computerized personal data files. 
1347 SFS 1982:446, SFS 1982:482 samt prop. 1981/82:189 s. 13 f. och 20. 
1348 Prop. 1981/82:189 s. 25. 
1349 Prop 1997/98:44 s. 97 f. 
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bankkonton, felaktiga namn- och adressuppgifter, bristande underrättelser om 

dataregistrering och felregistreringar om dödsfall. Myndighetens tillsynsarbete 

bestod därutöver av skriftväxling med allmänheten i frågor som rörde automatisk 

databehandling och integritetsskydd.1350 Datainspektionens tillsynsverksamhet 

omfattade vid den här tidpunkten bland annat utredningar och åtgärder med 

anledning av enskildas klagomål. Enligt Datainspektionen berodde många av 

klagomålen på bristande kunskaper om datalagen eller missförstånd. 

Inspektionen menade att det fanns ett uppenbart behov av myndighetens roll att 

fungera som klagomur vad gäller personregister och att dess tillsynsverksamhet 

var viktig för att undanröja missförstånd och obefogad dataoro. Vid felaktiga 

registreringar var det annars svårt för den enskilde att få rättelser genomförda 

och ofta hade informationen spritt sig till andra register.1351  

Ett av målen med tillsyn som lyftes fram var att enskilda inom skälig tid 

skulle få fullständiga och klarläggande svar på klagomål samt förfrågningar. 

Hanteringen av klagomål ansågs inverka på inspektionens förtroende för att 

fullgöra sina uppgifter som allmänhetens dataombudsman. Datainspektionens 

tillsyn bestod också av att på eget initiativ hindra integritetsintrång genom bland 

annat inspektionsbesök och samråd med registeransvariga både av rutinmässiga 

skäl samt på förekommen anledning.1352 I samband med reformen av datalagen 

diskuterades om Datainspektionens verksamhet borde avgränsas till endast 

tillståndsverksamhet och att uppdraget att ta emot klagomål från allmänheten 

skulle skötas av en annan instans inrättad antingen under regeringen eller 

riksdagen. Datainspektionen avrådde från en sådan lösning bland annat för att 

det skulle splittra myndighetens sakkunskap samt att enskilda redan uppfattade 

myndigheten som en allmänhetens dataombudsman.1353 I samband med att 

Europarådets dataskyddskonvention trädde i kraft i Sverige infördes en 

bestämmelse om att Datainspektionen med uppmärksamhet skulle följa 

utvecklingen och vidta de åtgärder som behövdes för att inom sitt 

verksamhetsområde lämna myndigheter, organisationer och enskilda råd och 

 
1350 Prop. 1981/82:189 s. 72. 
1351 SOU 1978:54 s. 227. 
1352 SOU 1978:54 s. 27 f. 
1353 SOU 1978:54 s. 227 ff.  
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upplysningar samt fullgöra de skyldigheter som avsågs i artikel 13 i 

konventionen.1354  

Under 1980-talet fortsatte Datainspektionens tillsynsverksamhet att 

bedrivas genom utredning av allmänhetens klagomål, inspektioner, rådgivning 

och andra åtgärder som vidtogs på eget initiativ av Datainspektionen. Mest tid 

ägnade Datainspektionen åt anmälningar och enskildas klagomål. Åren 1985–86 

inkom 159 tillsynsärenden enligt datalagen och fram till åren 1988–1989 var 

antalet mellan 159–193 per år. Övriga ärenden främst initierade av 

Datainspektionen var 107 st under åren 1985–1986, därefter 108, 203 och 513 

för åren 1988–1989.1355 Dessutom gjordes 55 inspektioner under åren 1986–

1989.  Datainspektionens erfarenhet var att mycket av problemen som framkom 

genom tillsynen berodde på bristfälliga kunskaper om datalagens krav på 

registrering. Av de klagomål som inkom från enskilda fokuserade en stor del på 

direktreklam. Datainspektionen menade därför att bättre information och 

utbildningsinsatser skulle kunna minska förekomsten av ogrundade klagomål.1356  

Datalagen reformerades år 1994. Bakgrunden var att det kvarvarande kravet 

på tillstånd hade blivit orimligt och inte lämnat tillräckligt utrymme för tillsyn i 

Datainspektionens verksamhet. Då tillsynen inte fick tillräckligt utrymme hos 

myndigheten ansågs det finnas en risk för att datalagen inte kunde efterlevas. 

Trots de förenklingar och andra åtgärder som redan tidigare hade vidtagits när 

det gällde tillståndsförfarandet kvarstod ett resursproblem för Datainspektionen, 

som fortsättningsvis skulle utfärda licens för personuppgiftsbehandling i det 

enskilda fallet.1357 Reformen innebar att Datainspektionen fick utökad 

normgivningskompetens och kunde utfärda föreskrifter för inrättande och 

förande av register inom vissa verksamheter, som därmed inte behövde särskilt 

tillstånd.1358 Detta var möjligt till följd av en ändring av 8 kap. 7 § regeringsformen 

som genomförts tidigare samma år, genom vilken regeringen fick möjlighet att 

 
1354 3 § i 1973 års instruktion som infördes genom SFS 1985:731, 3 § förordningen (1987:17) med 

instruktion för Datainspektionen och prop. 1981/82:189 s. 82 f.  
1355 SOU 1990:61 s. 64 f. 
1356 SOU 1990:61 s. 66 f och 69 ff. 
1357 SFS 1994:1485 och prop. 1993/94:217 s. 14 f. 
1358 Prop. 1993/94:217 s. 12 ff. och 30 f. 
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delegera normgivningskompetens i fråga om automatisk personuppgiftsbehand-

ling till Datainspektionen.1359 I samband med ändringen av regeringsformen 

uttalades att en ny datalag fick vänta på att EU skulle ta ställning till 

integritetsskyddsfrågan. Under tiden var intentionen att Datainspektionens 

tillståndsprövningar skulle minskas genom olika åtgärder.1360 Reformen innebar 

också att överklaganden av Datainspektionens beslut prövades av 

förvaltningsdomstol i stället för av regeringen, bortsett från beslut som gällde 

statliga förvaltningsmyndigheter som registeransvariga.1361   

I betänkandet diskuterades att i ett renodlat tillsynssystem kan exempelvis 

frågor om straffansvar komma att få en mera framträdande roll. Det anfördes att 

det av allmänpreventiva skäl var viktigt att upptäcka fallen där avsteg från 

föreskrifter i datalagen ägde rum och att dessa verkligen borde resultera i 

lagföring och straff. Därför borde Datainspektionens roll i ett renodlat 

tillsynssystem inriktas mer mot en ombudsmannalik funktion, där avvikelser 

övervakas och påtalas.1362 Det uttalades vidare angående den framtida 

tillsynsverksamheten att huvuduppgiften förutsattes bli att genom inspektioner 

och kontroll se till efterlevnaden av bestämmelserna och integritetsskyddet. 

Underlaget för tillsynen skulle utgöras av de anmälningar om register som 

Datainspektionen förde.1363 Dock borde myndigheten ägna viss uppmärksamhet 

åt det flertal register som inte behövde anmälas.1364  

8.2. Det andra skedet – åren 1998–2009 

8.2.1. Dataskyddsdirektivet genomförs genom personuppgiftslagen (1998:204, PUL) 

Dataskyddslagstiftningen genomgick en stor förändring till följd av Sveriges EU-

medlemskap år 1995. År 1998 trädde Europaparlamentets och rådets direktiv 

 
1359 SFS 1994:1480 och prop. 1993/94:116 s. 13 ff. 
1360 Prop. 1993/94:116 s. 6 f. 
1361 25 § datalagen (1973:289), bet. 1994/95:KU10 s. 11, rskr. 1994/95:35. Se även prop. 

1993/94:217 s. 26 ff. och prop. 1993/94:116 s. 12. 
1362 SOU 1990:61 s. 181 f. 
1363 SOU 1990:61 s. 164. 
1364 SOU 1993:10 s. 266 f.  
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95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet) 

i kraft.1365 Det skedde mot bakgrund av att kommissionen utfärdat en 

rekommendation för staterna att anta dataskyddskonventionen som inte hade 

hörsammats i någon större utsträckning.1366 Direktivet ansågs uttrycka och 

förstärka principerna i dataskyddskonventionen.1367 Det antogs formellt på grund 

av artikel 100a EEG-fördraget, det vill säga med hänsyn till den inre marknadens 

funktion.1368 Dataskyddsdirektivet skulle samtidigt tillvarata den enskildes 

rättigheter, även om det inte formellt antogs på den grunden.1369Direktivet syfte 

var att skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt rätten 

till privatliv, i samband med behandling av personuppgifter. Medlemsstater fick 

varken begränsa eller förbjuda flödet av sådana personuppgifter sinsemellan.1370 

Direktivet hade initialt ett splittrat fokus som fokuserade både på den inre 

marknadens behov och på den enskildes rättigheter.1371 Hänsynen till 

marknadsharmonisering försvagades och fokus på grundläggande rättigheter 

förstärktes också senare genom praxis av EU-domstolen.1372 Vid sidan om 

 
1365 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för 

enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 

uppgifter (EGT L 281, 23/11/1995 s. 31–50). 
1366 Europeiska kommissionens Recommendation (81/679/EEC) of 29 July 1981 relating to the 

Council of Europe Convention for the protection of individuals with regard to automatic 

processing of personal data (EGT L 246, 29.8.1981, s. 31–31). År 1989 hade endast sju 

medlemsländer ratificerat dataskyddskonventionen. Därför var kommissionen tvungen att agera 

för att skapa lagstiftning på området, vilket skedde år 1990, Lynskey (2013) s. 62. 
1367 Skäl 11 till dataskyddsdirektivet. 
1368 Senare artikel 95 EG, numera artikel 114 FEUF. EU:s befogenheter att anta rättsakter för att 

skydda personuppgifter inom unionen har utvidgats sedan dataskyddsdirektivets tillkomst och 

återfinns i artikel 16 FEUF. Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen 

(EEG) av den 25 mars 1957. 
1369 Skäl 2–3 till dataskyddsdirektivet.  
1370 Artikel 1 i dataskyddsdirektivet. 
1371 Lynskey (2013) s. 59 f. 
1372 Se C-101/01, Brottmål mot Bodil Lindqvist, ECLI:EU:C:2003:596 p. 96–97 samt C-275/06, 

Productores de Música de España (Promusicae) mot Telefónica de España SAU, ECLI:EU:C:2008:54 p. 63–

64. Se även Europadomstolens avgöranden S. and Marper v. United Kingdom, no. 30562/04 samt no 

30566/04, den 4 december 2008 p. 66–67 och Rotaru v. Romania, no. 28341/95, 4 maj 2000 p. 55. 

Lynskey (2013) s. 74 menar dock att EU-domstolen försvagade dataskyddet genom att det inte i 

tillräcklig utsträckning beaktades som en fristående rättighet skild från rätten till privatliv. 
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dataskydd bidrog direktivet till icke-diskriminering, mot bakgrund av det extra 

skydd som stadgades för så kallade känsliga personuppgifter, som tangerade olika 

diskrimineringsgrunder.1373  

I Sverige införlivades dataskyddsdirektivet genom personuppgiftslagen 

(1998:204), som var en generell lag som ersatte datalagen.1374 Datalagen ansågs 

vara alltför föråldrad för att kunna tillförsäkra den enskilde ett gott 

integritetsskydd. Lagstiftning av hanteringsmodell ansågs vara en förutsättning 

som följde av direktivet, det vill säga som reglerade hanteringen av 

personuppgifter oavsett om uppgifterna missbrukades.1375 Personuppgiftslagens 

syfte var att skydda människor från att deras personliga integritet skulle utsättas 

för kränkningar genom behandling av personuppgifter.1376 Lagen gällde för sådan 

behandling av personuppgifter som var helt eller delvis automatiserad och för 

annan behandling av personuppgifter om de ingick i eller var avsedda att ingå i 

en strukturerad samling av personuppgifter som var tillgänglig för sökning eller 

sammanställning.1377 Personuppgiftslagen byggde på två lagliga grunder för 

behandling av personuppgifter. Antingen skedde personuppgiftsbehandlingen 

med stöd av den enskildes samtycke eller på grund av att behandlingen var 

nödvändig av vissa definierade skäl.1378 Vissa grundläggande krav på 

behandlingen uppställdes, men i övrigt var det upp till den 

personuppgiftsansvarige att vidta adekvata säkerhetsåtgärder för 

behandlingen.1379 Genom personuppgiftslagen blev det möjligt att överklaga 

många beslut av Datainspektionen till allmän förvaltningsdomstol. JK:s rätt att 

överklaga inspektionens beslut avskaffades till följd av lagstiftningens ändrade 

karaktär där tillstånd för personuppgiftsbehandling inte längre krävdes.1380 

 

 
1373 Tzanou (2013) s. 91 f. 
1374 Lagen hade en vidare tillämpning än EU-rättens tillämpningsområde, prop. 1997/98:44 s. 40 

f. 
1375 Prop. 1997/98:44 s. 29 och 36 f. 
1376 1 § personuppgiftslagen (1998:204). 
1377 5 § personuppgiftslagen (1998:204). 
1378 10 § personuppgiftslagen (1998:204). 
1379 9 och 31 §§ personuppgiftslagen (1998:204). 
1380 51 § personuppgiftslagen (1998:204) och prop. 1997/98:44 s. 104 f. 
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8.2.1.1. Oberoende tillsynsmyndigheter  

Den EU-rättsliga regleringen av dataskyddet innebar en tydlig förändring vad 

beträffar den enskildes ställning i tillsynen. Dataskyddstillsynen blev också mer 

omfattande. Tillsynens betydelse för att tillförsäkra den enskilde skydd för 

dennes personuppgifter och även den enskildes olika rättigheter i förhållande till 

de nationella tillsynsmyndigheterna lyftes fram i direktivet.1381 

Dataskyddskonventionen, som hade stor betydelse för dataskyddsdirektivets 

konstruktion, fick en större betydelse för tillsynen av dataskyddet sedan 

Europarådet antog dess tilläggsprotokoll år 2001. I artikel 1 anges att 

tillsynsmyndigheten ska utreda klagomål av enskilda. Tilläggsprotokollet trädde i 

kraft i Sverige år 2004.1382  

Enligt dataskyddsdirektivet skulle det i varje medlemsstat utses en eller flera 

myndigheter som hade till uppgift att fullständigt oberoende övervaka 

tillämpningen av den nationella rätten.1383 Oberoende tillsynsmyndigheter i 

medlemsstaterna ansågs vara av avgörande betydelse för skyddet av enskildas 

personuppgifter.1384 Det har också uttalats av EU-domstolen.1385 Oberoendet 

syftar till att säkerställa en effektiv och tillförlitlig övervakning av att 

bestämmelserna om skydd för enskildas personuppgifter iakttas. De nationella 

tillsynsmyndigheterna ska garantera skydd av personuppgifter och säkerställa en 

riktig avvägning mellan den grundläggande rätten till privatliv och de intressen 

 
1381 Skäl 62–63 till dataskyddsdirektivet. 
1382 Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to 

Automatic Processing of Personal Data, regarding supervisory authorities and transborder data 

flows (ETS No. 181). Sverige har anslutit sig till protokollet, 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/181/signatures?p_auth=3t6qKYVn (besökt den 22 november 2020). I skäl 

11 till dataskyddsdirektivet hänvisas till dataskyddskonventionen. 
1383 Artikel 28.1 i dataskyddsdirektivet. 
1384 Skäl 62 till dataskyddsdirektivet. 
1385 C-518/07 Kommissionen mot Tyskland, EU:C:2010:125 p. 23, C-614/10, Kommissionen mot 

Österrike, EU:C:2012:631 p. 37, C-288/12 Kommissionen mot Ungern (2014) ECLI:EU:C:2014:237 p. 

47 samt C-362/14 Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner (2015) ECLI:EU:C:2015:650 

p. 40. I fråga om oberoende har tillsynsmyndigheterna ansetts ha vissa likheter med Europeiska 

centralbanken enligt artikel 130 FEUF, Hijmans (2016) s. 360. Frågan om oberoende aktualiserar 

också FN:s Parisprinciper, Greenleaf (2012) s. 6 och avsnitt 7.2.4.  

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/181/signatures?p_auth=3t6qKYVn
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/181/signatures?p_auth=3t6qKYVn
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som ett fritt flöde av personuppgifter innebär.1386 Oberoendet har av EU-

domstolen tolkats som att tillsynsmyndigheterna ska kunna utöva sina uppgifter 

utan påverkan utifrån. Det har ansetts utesluta varje åläggande och all annan 

påverkan utifrån, direkt eller indirekt, som kan inverka på beslutsfattandet och 

som kan hindra myndigheterna från att fullgöra uppgiften att säkerställa en riktig 

avvägning mellan skyddet för rätten till privatliv och ett fritt flöde av 

personuppgifter.1387 Att tillsynsmyndigheternas anställda inte var bundna av 

instruktioner vid utövandet av sina uppgifter ansågs vara nödvändigt för att 

myndigheterna skulle uppfylla kravet på oberoende, men inte tillräckligt.1388 

Risken för att medlemsstatens kontrollmyndigheter skulle kunna påverka 

tillsynsmyndigheternas beslut i politiskt hänseende ansågs tillräckligt för att 

åsidosätta tillsynsmyndigheternas möjligheter att utöva sina uppgifter på ett 

oberoende sätt.1389 Oberoendet har också ansetts innebära en skyldighet för 

medlemsstater att respektera tillsynsmyndigheternas mandattid tills den löper ut 

och avsluta den i förtid endast under vissa förutsättningar.1390 

Tillsynsmyndigheternas oberoende har vidare tolkats som att helt diskretionärt 

kunna utreda klagomål.1391 Det som dock begränsade tillsynsmyndigheternas 

frihet var att de var skyldiga att höra en person som inkommit med ett klagomål 

och informera om utgången.1392 Flera skäl som anknyter till den enskilde har lyfts 

fram för att oberoende tillsynsmyndigheter inrättades. Det hade att göra med 

behovet av harmonisering som krävde nya kontrollmekanismer, behovet av en 

strukturerad implementering för att effektivt kunna skydda enskildas rätt och 

 
1386 C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650 p. 41–42 

och där angiven praxis. Detta framgick också av skäl 62 i preambeln till dataskyddsdirektivet. 
1387 C-518/07 Kommissionen mot Tyskland, EU:C:2010:125 p. 30 och C-614/10, Kommissionen mot 

Österrike, EU:C:2012:631 p. 41 och 43. 
1388 C-288/12, Kommissionen mot Ungern, ECLI:EU:C:2014:237 p. 53 och C-614/10, Kommissionen 

mot Österrike, EU:C:2012:631 p. 42. 
1389 C-288/12, Kommissionen mot Ungern, ECLI:EU:C:2014:237 p. 53, C-518/07 Kommissionen mot 

Tyskland, EU:C:2010:125 p. 36 och C-614/10, Kommissionen mot Österrike, EU:C:2012:631 p. 52. I 

dessa tre avgöranden har EU-domstolen uttryckt att de nationella åtgärderna för att implementera 

dataskyddsdirektivet inte uppfyllde kraven på oberoende på olika sätt enligt direktivet. 
1390 C-288/12, Kommissionen mot Ungern, ECLI:EU:C:2014:237 p. 55. 
1391 C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650 p. 57. 

Hijmans (2016) s. 372 f. har anfört att tillsynsmyndigheternas oberoende borde anses omfatta 

prioritering av klagomål.  
1392 Artikel 28.4 i dataskyddsdirektivet. 
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behovet av teknisk expertis som flexibelt och proaktivt skulle kunna skydda 

enskilda. De oberoende tillsynsmyndigheterna utgjorde en ny förvaltningsform 

som har utvecklat den traditionella maktdelningen.1393   

Inom EU förekommer två huvudsakliga modeller av tillsyn, ombudsmanna- 

respektive regleringsmodellen. Regleringsmodellen fokuserar på att 

tillsynsorganet ska uppnå legalitet, men inte nödvändigtvis tillgodose den 

enskildes behov av upprättelse. Ombudsmannamodellen fokuserar på den 

enskildes ställning, situation och behov av upprättelse men inte nödvändigtvis på 

personuppgiftsbehandlingen i bredare bemärkelse. Sverige valde att införliva 

direktivet genom tillsyn i form av ombudsmannamodellen.1394 Datainspektionen 

var liksom tidigare den tillsynsmyndighet som enligt dataskyddsdirektivet skulle 

verka för att människor skyddades mot att deras personliga integritet kränktes 

genom behandling av personuppgifter och myndigheten hade också vissa andra 

tillsynsuppdrag.1395 Inspektionen skulle särskilt inrikta sin verksamhet på att 

informera om gällande regler samt ge råd och hjälp åt personuppgiftsombud. 

Syftet med tillsynen var ytterst att myndigheten skulle kunna konstatera om den 

behandling av personuppgifter som utfördes var laglig.1396 Antalet inkomna 

klagomål var 279 st år 2008.1397 För åren 2009–2011 var siffrorna 233, 332 och 

312 st inkomna klagomål. En del klagomål föranledde Datainspektionen att 

inleda tillsyn. Alla som klagade fick besked i någon form. De flesta klagomålen 

avsåg personuppgiftsbehandling inom kund- och medlemsförhållanden, på 

Internet, hos myndigheter och i arbetslivet. Förutom den tydliga ökningen av 

antalet klagomål år 2010 skedde inga större förändringar över tid.1398  

 

 
1393 Hijmans (2016) s. 330 ff. och 362. 
1394 Kuner (2007) s. 14 f. 
1395 1–2 och 4 §§ förordningen (1998:1192) med instruktion för Datainspektionen och artikel 28 

dataskyddsdirektivet. Datainspektionen tillsåg vidare att god sed iakttogs i kreditupplysnings- och 

inkassoverksamhet och hade ett flertal andra tillsynsuppdrag. 
1396 Prop. 1997/98:44 s. 102 f. 
1397 Datainspektionens årsredovisning för 2010 s. 19. 
1398 

Datainspektionens årsredovisning för 2011 s. 18. 



 

311 
 

8.2.1.2. Tillsynsmyndigheternas uppdrag 

Dataskyddsdirektivet byggde på anmälningsplikt gentemot tillsynsmyndig-

heten.1399 I personuppgiftslagen infördes en principiell skyldighet att anmäla all 

automatiserad personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten med de 

undantag som direktivet medgav. Anmälningsskyldigheten kunde dock i stället 

fullgöras gentemot ett personuppgiftsombud, om ett sådant tillsatts av den 

personuppgiftsansvarige.1400 Möjligheten att utse personuppgiftsombud 

framgick av dataskyddsdirektivet. Personuppgiftsombudets funktion var att på 

ett oberoende sätt säkerställa att bestämmelserna tillämpades samt att föra ett 

register över den personuppgiftsansvariges behandlingar och i tveksamma fall 

vad gäller regeltillämpning rådfråga tillsynsmyndigheten. Gentemot den enskilde 

fyllde personuppgiftsombuden en roll för att få rättelse när det fanns anledning 

att misstänka felaktig personuppgiftsbehandling.1401  Personuppgiftsombudet 

hade till uppgift att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige 

behandlade personuppgifter på ett lagligt, korrekt sätt och i enlighet med god sed 

samt påpeka eventuella brister. Vidare förelåg en anmälningsskyldighet gentemot 

tillsynsmyndigheten om det fanns misstanke om att den personuppgiftsansvarige 

åsidosatte bestämmelserna och inte vidtog rättelse.1402 Personuppgiftsombudet 

var skyldigt att rådgöra med tillsynsmyndigheten vid tveksamhet om 

regeltillämpning och hade en skyldighet att hjälpa den registrerade att få rättelse 

vid misstanke om felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.1403 År 2006 

genomfördes en reform som innebar att personuppgifter som strukturerats för 

att påtagligt underlätta sökning skulle omfattas av en missbruksmodell. Vid 

behandling av personuppgifter i ostrukturerat material var endast ett fåtal 

bestämmelser i personuppgiftslagen tillämpliga och ingen anmälan behövde ske 

till tillsynsmyndigheten.1404 Detta bedömdes vara förenligt med EU-rätten och 

 
1399 Artikel 18 i dataskyddsdirektivet. I motiven till personuppgiftslagen framgick dock att 

regeringen hellre ville frångå licens- och tillståndssystemet och koncentrera tillsynsmyndigheternas 

verksamhet till att ge råd, sprida kunskap om reglerna och utöva tillsyn över dem, prop. 1997/98:44 

s. 98 f. 
1400 36–37 §§ personuppgiftslagen och prop. 1997/98:44 s. 97 ff. 
1401 

Artikel 20 i dataskyddsdirektivet och prop. 1997/98:44 s. 98 f. 
1402 38 § personuppgiftslagen (1998:204). 
1403 40 § personuppgiftslagen (1998:204). 
1404 

SFS 2006:398 och
 
prop. 2005/06:173 s. 38 ff. 
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missbruksregeln omfattades också av tillsyn.1405 Genom reformen underlättades  

tillsynsuppdraget. 

Tillsynsmyndigheterna hade vissa befogenheter vid inkorrekt 

personuppgiftsbehandling såsom undersökningsbefogenheter samt effektiva 

befogenheter att ingripa innan en behandling ägde rum, exempelvis att kunna 

besluta om blockering, utplåning eller förstöring av uppgifter, förbud mot 

behandling samt att kunna ge den registeransvarige varning eller tillrättavisning. 

Vidare fanns en befogenhet att inleda rättsliga förfaranden när de nationella 

bestämmelser som antagits till följd av detta direktiv hade överträtts eller att 

uppmärksamma de rättsliga myndigheterna på dessa överträdelser. 

Förteckningen var inte uttömmande och medlemsstaten hade visst skönsmässigt 

bedömningsutrymme.1406 För part skulle det också finnas en möjlighet att 

överklaga beslut som gick denne emot. Dessa bestämmelser omsattes i 

personuppgiftslagen.1407 

Tillsynsmyndigheten kunde på olika sätt få reda på att personuppgifter 

behandlades eller kunde komma att behandlas på ett olagligt sätt. Sådan 

information kunde komma fram i samband med ett tillsynsbesök, framgå av 

kontakter med ett personuppgiftsombud, av en insänd anmälan om 

behandlingen eller genom ett klagomål från exempelvis någon registrerad eller 

konkurrent. I sådana fall borde myndigheten i första hand försöka att 

åstadkomma rättelse genom påpekanden eller liknande förfaranden. I annat fall 

borde myndigheten vid vite förbjuda den personuppgiftsansvarige att fortsätta 

att behandla personuppgifter på annat sätt än genom att lagra dem.1408 

Den enskildes tillgång till tillsyn betonades i dataskyddsdirektivet. 

Tillsynsmyndigheterna skulle ges nödvändiga resurser för att utföra sina 

uppgifter, såsom befogenhet att – särskilt när det gällde klagomål från enskilda 

personer – undersöka och intervenera samt befogenheter att inleda rättsliga 

förfaranden. Tillsynsmyndigheterna var även tvungna att garantera insyn i 

behandlingen av uppgifter och förväntades också bistå varandra.1409 Var och en 

 
1405 Prop. 2005/06:173 s. 31 ff. och 46. 
1406 Artikel 28.3 i dataskyddsdirektivet och C-230/14, Weltimmo s.r.o. mot Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, ECLI:EU:C:2015:639 p. 49. 
1407 31–32 samt 43 §§ personuppgiftslagen (1998:204). 
1408 Prop. 1997/98:44 s. 102 f. 
1409 Skäl 63–64 till dataskyddsdirektivet. 
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kunde på egen hand eller företrädd av en organisation vända sig till 

tillsynsmyndigheten med begäran om skydd för sina fri- och rättigheter med 

avseende på behandling av personuppgifter. Den berörda personen skulle 

informeras om vilka följder hans begäran hade fått. Var och en kunde i samband 

med tillämpningen av de nationella bestämmelser som hade antagits med stöd av 

artikel 13 i direktivet till tillsynsmyndigheten ge in en begäran om att få 

kontrollera om en behandling var tillåten. Den berörda personen skulle sedan 

informeras om vilka följder begäran hade fått.1410   

Den så kallade territorialprincipen var rådande under direktivets tid. En 

tillsynsmyndighet fick inom sitt territorium utöva sina befogenheter oavsett 

vilken nationell lagstiftning som gällde för den aktuella behandlingen. När 

enskilda riktade klagomål mot behandlingen av personuppgifter till en 

tillsynsmyndighet, kunde myndigheten undersöka klagomålet oavsett vilken 

rättsordning som var tillämplig, men dock inte nödvändigtvis vidta alla slags 

sanktioner. Myndigheten kunde dock använda sina utredningsbefogenheter 

oavsett tillämplig rättsordning.1411 EU-domstolen har också konstaterat att den 

enskilde hade rätt att vända sig till tillsynsmyndigheten med en begäran om skydd 

för dennes fri- och rättigheter, även om kommissionen beslutat att 

personuppgifter fick föras över till stater utanför EU.1412 Ett sådant beslut kunde 

inte heller anses omintetgöra eller inskränka de befogenheter som de nationella 

tillsynsmyndigheterna uttryckligen ges i artikel 8.3 i EU:s stadga om 

grundläggande rättigheter och gavs i artikel 28 i dataskyddsdirektivet.  

Tillgången till tillsyn påverkade inte rätten till domstolsprövning för den 

enskilde. Var och en, utan att det påverkade möjligheten att utnyttja ett 

administrativt förfarande enligt dataskyddsdirektivet, hade rätt att föra talan inför 

domstol om sådana kränkningar av rättigheter som skyddades av den nationella 

lagstiftningen.1413 Det har emellertid påpekats att domstolarna sällan medverkade 

till att värna dataskyddet under denna period, vilket även gällde EU-domstolen 

 
1410 Artikel 28.4 i dataskyddsdirektivet. 
1411 Artikel 28.6 i dataskyddsdirektivet och C-230/14, Weltimmo s.r.o. mot Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, ECLI:EU:C:2015:639 p. 54–55 samt 57. 
1412 C-131/12, Google Spain SL och Google Inc. mot Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) och 

Mario Costeja González, ECLI:EU:C:2014:317 p. 78–79. 
1413 Artikel 22 i dataskyddsdirektivet.  
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och Europadomstolen.1414 EU-domstolen har uttalat att om någon påstår att 

dennes rätt till skydd för personuppgifter har kränkts, måste tillgängliga 

administrativa rättsmedel uttömmas hos nationella förvaltningsmyndigheter 

först, om detta inte på ett oproportionerligt sätt påverkar rätten till ett effektivt 

rättsmedel.1415 Generaladvokatens tolkning var dock att en rättslig prövning 

troligen inte förutsatte att den enskilde först hade uttömt andra rättsmedel som 

exempelvis att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.1416  

Det etablerades en arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på 

behandlingen av personuppgifter (artikel 29-gruppen).1417 Bland annat 

företrädare för tillsynsmyndigheter ingick där. Arbetsgruppen skulle vara 

rådgivande och oberoende, men det fanns ingen tillgång till den för enskilda. 

Arbetsgruppen utredde frågor som rörde regeltillämpning, bidrog till 

harmonisering av rättsläget, informerade kommissionen om eventuella skillnader 

mellan medlemsstaternas regleringar till nackdel för personuppgiftskyddet och 

utarbetade rapporter.1418 Det inrättades också en oberoende tillsynsmyndighet 

som skulle bedriva tillsyn över personuppgiftsbehandlingen inom EU:s 

institutioner och organ, den europeiska datatillsynsmannen, som tog emot 

klagomål från enskilda.1419 

När personuppgiftslagen tillkom uttalades i betänkandet att närmare 

bestämmelser saknades om när tillsynsmyndigheten skulle inleda tillsyn i 

rättsreglerna. Därför ansågs myndigheten ha det diskretionära utrymmet att 

besluta när inledande av tillsyn var motiverat. Beslutet kunde grunda sig på annat 

ärende, tips, beslutad tillsynsplan, klagomål från enskilda eller skrivelser från 

personuppgiftsförbud. Datainspektionen ansågs inte vara skyldig att inleda ett 

 
1414 Bygrave (2014) s. 179. 
1415 C-73/16, Peter Puškár mot Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky och Kriminálny úrad finančnej správy, 

ECLI:EU:C:2017:725 p. 76 och 125. 
1416 GA Kokott i C-73/16, Peter Puškár mot Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky och Kriminálny úrad 

finančnej správy, ECLI:EU:C:2017:253 p. 40–45. 
1417 Artikel 29 i dataskyddsdirektivet. 
1418 Artikel 30 i dataskyddsdirektivet. 
1419 Artikel 41 och 46 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 

december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen 

behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, 

s. 1–22). 
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tillsynsärende på grund av en gjord anmälan, men alla som klagade fick ett besked 

av myndigheten.1420 I RÅ 2010 ref. 29 prövades frågan om den enskilde 

anmälaren under vissa omständigheter hade rätt att kräva att tillsynsmyndigheten 

skulle vidta vissa åtgärder mot bakgrund av dennes anmälan till myndigheten. 

Klagomålet gällde publicering av en påstådd felaktig uppgift på en webbsida, som 

den klagande ansåg vara kränkande. Den klagande ville få tillsynsmyndighetens 

hjälp att få uppgiften ändrad eller borttagen. Myndigheten meddelade i en 

skrivelse att myndigheten inte bedömde kränkningen vara lagstridig och 

avslutade därför ärendet utan åtgärder. I avgörandet konstaterades att beslutet att 

inte vidta åtgärder och avsluta ärendet saknade de egenskaper som enligt praxis 

krävs för överklagbarhet. Beslutet innehöll en bedömning av de faktiska 

omständigheter som den klagande hade påtalat, men var inte verkställbart och 

hade endast skickats till anmälaren. Tillsynsmyndigheten ansågs inte vara bunden 

av beslutet eller den bedömning som legat till grund för det. Därför bedömdes 

tillsynsmyndighetens beslut inte vara överklagbart för den enskilde anmälaren, 

vilket även konstaterats i det tidigare avgörandet RÅ 1996 not 190.1421 

 

8.2.1.3. Dataskyddets konstitutionella grund i Europakonventionen 

Artikel 8.1 EKMR anger att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och 

familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Enligt artikel 8.2 EKMR får en 

offentlig myndighet inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med 

stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till 

statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, 

förebyggande av oordning eller brott, skydd för hälsa eller moral eller för andra 

personers fri- och rättigheter. Syftet med bestämmelsen är att skydda individer 

 
1420 SOU 2016:65 s. 81. 
1421 I äldre underrättsavgöranden har samma bedömning gjorts när det gäller överklagbarheten av 

IMY:s beslut för den enskilde anmälaren, se Länsrättens i Stockholm beslut den 30 oktober 2001, 

mål nr 14081-01 E och Kammarrättens i Stockholms beslut den 23 maj 2002, mål nr. 6675-2001, 

Länsrättens i Stockholm beslut den 17 augusti 2001, mål nr. 11312-2001 E och Kammarrättens i 

Stockholm beslut den 28 september 2001, mål nr. 5347-2001. I SOU 2004:6 s. 219 uttalas att en 

myndighets beslut att betala ut skadestånd för lagstridig behandling av personuppgifter eller avslå 

en framställning inte bör få överklagas av den enskilde, då besluten är interna och administrativa 

på så sätt att besluten inte direkt berör den enskilde. 
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från godtyckligt intrång från offentliga myndigheter.1422 Dataskydd omnämns 

inte i EKMR, men har i praxis ansetts utgå från rätten till privat- och familjeliv 

enligt artikel 8. Exempelvis har artikel 8 ansetts utgöra ett skydd för personlig 

autonomi i fråga om informationsbehandling, skydd för onödig insamling och 

behandling av personuppgifter samt ett krav på oberoende tillsynsmyndigheter 

för att skydda den enskildes rättssäkerhet och förhindra maktmissbruk, särskilt i 

fråga om övervakningssystem.1423 Europadomstolens tolkning av dataskydd 

begränsas av tillämpningsområdet för artikel 8.1424  

EKMR har haft stor inverkan på hur rätten till dataskydd har konstruerats 

rättsligt. I de tidiga dataskyddsinstrumenten ansågs dataskydd vara något som 

något som utgick från och kompletterade rätten till skydd för privat- och 

familjeliv enligt artikel 8 EKMR, eller som en tvilling till denna rättighet.1425 Att 

dataskyddet skulle skydda privatlivet framgick även av Europarådets resolutioner 

och av artikel 1 i dataskyddsdirektivet.1426 Även den europeiska 

dataskyddskonventionen hänvisar i artikel 1, i sin preambel och i explanatory 

memorandum till rätten till privat- och familjeliv.1427 Rätten till privat- och familjeliv 

är alltså äldre än rätten till dataskydd och dataskyddet har växt fram ur den 

förstnämnda.1428 Numera utgör rätten till dataskydd en separat konstitutionellt 

grundad rättighet inom EU som slås fast i EU:s stadga om de grundläggande 

 
1422 Niemietz v. Germany, no. 13710/88,  p. 29 och 31. För en överblick av Europadomstolens 

rättspraxis i fråga om rätten till dataskydd, se Brouwer (2008) s. 152 ff. 
1423 De Hert & Gutwirth (2009) s. 18 ff. 
1424 Siemen (2006) s. 57. 
1425 De Hert & Gutwirth (2009) s. 14 ff. 
1426 Europarådets ministerkommitté, Resolution (73) 22 on the protection of the privacy of 

individuals vis-à-vis electronic data banks in the private sector av den 26 september 1973 och 

Europarådets ministerkommitté, Resolution (74) 29 on the protection of the privacy of individuals 

vis-à-vis electronic data banks in the public sector av den 20 september 1974. 
1427 Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av 

personuppgifter, Strasbourg den 28 januari 1981, SÖ 1982:50. Dataskyddskonventionen har också 

åberopats av Europadomstolen i uttolkningen av rätten till privat- och familjeliv enligt EKMR, 

Amann v. Switzerland, no. 27798/95, 16 februari 2000 p. 65 och Rotaru v. Romania, no. 28341/95, 4 

maj 2000 p. 43. 
1428 C-92/09 Volker und Markus Schecke GbR och Hartmut Eifert (C-93/09) mot Land Hessen, 

ECLI:EU:C:2010:662 p. 47 och 52. För en redogörelse för ytterligare rättspraxis, se Boehm (2012) 

s. 25. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["13710/88"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["28341/95"]}
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rättigheterna vid sidan om rätten till privat- och familjeliv.1429 EKMR har 

samtidigt fått en förstärkt betydelse inom EU:s konstitutionella system, varför 

konventionen fortsättningsvis har betydelse för uttolkningen av EU:s dataskydd. 

Exempelvis anges i artikel 6 FEU att unionen ska erkänna de rättigheter, friheter 

och principer som fastställs i EKMR, som ska ha samma rättsliga värde som 

fördragen, att unionen ska ansluta sig till EKMR och att de grundläggande 

rättigheterna i EKMR ska ingå i unionsrätten som allmänna principer.   

EKMR har alltså fått en allt större betydelse och inte förlorat i aktualitet, 

trots att den inte som EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna reglerar 

dataskyddet explicit i någon bestämmelse. Europadomstolens tolkningar har 

fortsättningsvis betydelse för utvecklingen av dataskyddssystemet i Europa, inte 

minst i EU-rätten.1430 EKMR gällde förstås redan under den första fasen av 

dataskyddets utveckling, men kom under det andra skedet att få en stärkt 

position. Den stärkta positionen berodde dels på att Lissabonfördraget antogs år 

2009, dels på att konventionen införlivades i svensk rätt år 1995 genom lagen 

(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna och därmed blev direkt tillämplig.  

Gemensamt för rätten till privat- och familjeliv samt dataskydd är att de ska 

skydda mot allvarliga intrång i den enskildes personliga sfär som kan uppkomma 

genom det moderna informationssamhället och rättigheterna  interagerar på olika 

sätt.1431 Rättigheterna är dock inte identiska och de kan också komma i konflikt 

med varandra.1432 Dataskyddet kan ses som en del av privatliv i fråga om att det 

rör kontrollen över personlig information, men privatliv är ett bredare begrepp 

som omfattar många rättigheter och värden som begränsar möjligheten att göra 

intrång i den enskildes personliga sfär.1433 Medan rätten till privatliv har beskrivits 

som det skydd i den personliga sfär som gäller för den enskilde på olika plan, kan 

dataskyddet beskrivas som åtgärder för att skydda personer från att skadas av 

informationsbehandling.1434 Rätten till privat- och familjeliv innehåller många 

 
1429 Se avsnitt 8.3. 
1430 Boehm (2012) s. 23.  
1431 Tzanou (2013) s. 88 f. och Rouvroy & Poullet (2009) s. 45. 
1432 Boehm (2012) s. 27  
1433 Kuner (2009) s. 307 och 309. 
1434 Bygrave (2002) s. 22 f. 
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aspekter, där dataskyddet utgör en.1435 Dataskyddet har också betydelse för fler 

grundläggande fri- och rättigheter än rätten till privat- och familjeliv.1436 Medan 

skyddet för privat- och familjeliv traditionellt har handlat om att bestämma 

omfattningen och karaktären av uppgifter som avslöjas, fokuserar dataskyddet 

på hur databehandling ska få ske i stället för avslöjande av uppgifter.1437 

Dessutom inkluderar dataskyddet fler procedurregler än de substantiella regler 

som anknyter till rätten till privat- och familjeliv, som dessutom ofta måste 

beaktas utifrån subjektiva kriterier.1438 I både fallet med dataskydd och rätten till 

privat- och familjeliv är proportionalitetsprincipen central för att bedöma hur 

uppgifter får behandlas i avvägningen mellan den enskildes och det allmännas 

intresse.1439 Europadomstolens avgöranden vad gäller artikel 8 behandlar inte 

sällan avvägningar mellan yttrandefrihet och rätten till respekt för privat- och 

familjeliv. Många avgöranden gäller det straffrättsliga området.  

Begreppet dataskydd användes första gången av Europadomstolen år 1997 

i målet Z. v. Finland, men i sak har Europadomstolen behandlat dataskydd även 

dessförinnan.1440 Europadomstolen har uttalat att privatlivet är ett omfattande 

begrepp som inte uttömmande kan eller bör definieras.1441 Skyddet för 

personuppgiftsbehandling kan omfattas av artikel 8, så länge behandlingen faller 

inom ramen för artikelns tillämpningsområde privat- och familjeliv, hem och 

korrespondens. Det kan exempelvis gälla personregister som innehåller känsliga 

personuppgifter såsom religiös övertygelse, sexuell läggning, missbruk eller 

politisk uppfattning. Artikel 8 EKMR kan få betydelse för bedömningen om 

sådana uppgifter får registreras, om den enskilde själv har rätt att ta del av 

uppgifterna samt skydd för att uppgifterna inte ska komma andra till kännedom. 

 
1435 Z. v. Finland, no. 22009/93, 25 februari 1997 p. 95, L.L. v. France, no. 7508/02, 10 oktober 

2006 p. 43, I. v. Finland, no. 20511/03, 17 juli 2008 p. 38 och S. and Marper v. United Kingdom, 

nr 30562/04 och no 30566/04, den 4 december 2008 p. 103.  
1436 Boehm (2012) s. 84 ff.  
1437 van der Sloot (2014) s. 307 f. 
1438 Tzanou (2013) s. 90 och Brouwer (2008) s. 239. 
1439 Van Kück v. Germany, no. 35968/97, 12 juni 2003 p. 71. 
1440 Z. v. Finland, no. 22009/93, 25 februari 1997, Klass and others v. Germany, no. 5029/71, 6 

september 1978, Malone v. The United Kingdom, no. 8691/79, 2 augusti 1984 och Leander v. Sweden, 

no. 9248/81, 26 mars 1987.   
1441 Costello-Roberts v. The United Kingdom, no. 13134/87, 25 mars 1993 p. 36. 
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Europadomstolen har uttalat att skyddet för personuppgifter är av fundamental 

betydelse för den enskildes rätt till privat- och familjeliv enligt artikel 8 EKMR. 

Vad gäller informationslagring hos myndigheter ska nationell rätt säkerställa att 

sådana uppgifter är relevanta och inte omfattar mer än nödvändigt med hänsyn 

till ändamålet för vilka de lagras, bevaras i en form som omöjliggör identifiering 

av de registrerade personerna samt inte behandlas för en längre tid än vad som 

krävs för det syfte för vilket uppgifterna har lagrats. Europadomstolen har också 

påtalat att det måste finnas adekvata garantier för att personuppgifterna effektivt 

skyddas från missbruk.1442 

Europadomstolens praxis har också betydelse för dataskyddstillsynens 

konstruktion och frågan om effektivt rättsmedel enligt artikel 13 EKMR. Artikel 

8 EKMR har av Europadomstolen tolkats som innebärande en negativ skyldighet 

för staterna, men också en positiv skyldighet ingår som en naturlig del av ett 

effektivt skydd för privat- och familjelivet. Skyldigheten kan illustreras av att 

införa åtgärder som garanterar att rätten till privatliv respekteras. I detta 

inkluderas även fysiska personers relationer gentemot varandra samt effektiva 

sanktioner.1443 Dataskyddets positiva del har tolkats som att det primärt består av 

att säkra skyddet för enskildas privatliv genom skyddsmekanismer.1444 I första 

hand omfattas det allmännas åtgärder av artikel 8 EKMR, men konventionen kan 

alltså även få viss betydelse för förhållanden mellan enskilda.1445 

Europadomstolen har utgående från artikel 8 EKMR uppställt krav på 

oberoende tillsynsorgan för att tillförsäkra enskilda ett effektivt rättsmedel, dels 

utifrån enskildas rättssäkerhet och skydd mot maktmissbruk, dels behovet av 

kontrollmekanismer som kan balansera motstridiga intressen exempelvis vid 

 
1442 S. and Marper v. United Kingdom, no. 30562/04 och no. 30566/04, den 4 december 2008 p. 103, 

Segerstedt-Wiberg and Others v. Sweden, no. 62332/00, 6 juni 2006 p. 87, I. v. Finland, no. 20511/03, 17 

juli 2008 p. 38 och Mockuté v. Lithuania, no. 66490/09, 27 februari 2018 p. 93. 
1443 Von Hannover v. Germany, no. 59320/00, 24 juni 2004 p. 57 och 70, Airey v. Ireland, no. 6289/73, 

9 oktober 1979 p. 17 och 32, I. v. Finland, no. 20511/03, 17 juli 2008 p. 36 och K.U. v. Finland, no. 

2872/02, 2 december 2008 p. 43 och 48. 
1444 

Boehm (2012) s. 26. 
1445 NJA 2007 s. 747 gällande skadestånd med direkt tillämpning av EKMR mellan enskilda, NJA 

2008 s. 946 gällande respekt för privat- och familjeliv mellan enskilda, Von Hannover v. Germany, no. 

59320/00, 24 juni 2004 p. 54, X and Y v. The Netherlands, no. 8978/80, 26 mars 1985 p. 11 och 23 

samt Van Kück v. Germany, no. 35968/97, 12 juni 2003 p. 70. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["62332/00"]}
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övervakning.1446 Det har också uppställts krav på oberoende kontrollmekanismer 

där särskilt känsliga personuppgifter behandlas för att kunna balansera 

motstridiga intressen.1447 I målet Segerstedt-Wiberg and Others v. Sweden bedömde 

Europadomstolen att varken JO, JK eller dåvarande Datainspektionens tillsyn 

motsvarade kraven på ett effektivt rättsmedel enligt artikel 13 EKMR. JO:s och 

JK:s tillsyn innefattade visserligen klagomålsutredning, men det saknades 

tillräcklig effektivitet i tillsynsorganens konstruktion var för sig med beaktande 

av att tillsynsorganen inte kan ändra beslut. Dåvarande Datainspektionens 

befogenheter bedömdes generellt som tillräckliga, men det saknades uppgifter i 

målet om tillsynens effektivitet i praktiken.1448 Det har blivit allt svårare för den 

enskilde att kunna visa hur och i vilken utsträckning rätten till privat- och 

familjeliv har åsidosatts i dataskyddssammanhang och att det har uppstått en 

individuell skada, exempelvis vid massövervakning. Därför kan 

Europadomstolen i sådana situationer göra en bedömning av eventuella 

överträdelser in abstracto och exempelvis utreda maktrelationen i fråga samt 

lagstiftningens kvalité. Det är således inte nödvändigt att den enskilde bevisar 

konkret och faktisk skada.1449  

Dataskyddsdirektivet var gällande fram till den 25 maj 2018, när EU:s 

allmänna dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft. Därför överlappar de 

andra och tredje skedena varandra, vilket beskrivs i nästa avsnitt. Det finns ändå 

skäl att tala om ett nytt skede år 2009, eftersom dataskyddet då fick en 

konstitutionell grund i EU-rätten genom Lissabonfördraget.  

8.3. Det tredje skedet – år 2009–  

År 2000 antogs EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna som soft law. I 

artikel 8 i stadgan utgör rätten till dataskydd en rättighet som är separerad från 

 
1446 Klass and others v. Germany, no. 5029/71, 6 september 1978, Leander v. Sweden, no. 9248/81, 26 

mars 1987 och Rotaru v. Romania, no. 28341/95, 4 maj 2000. Se även Brouwer (2008) s. 167 ff. 
1447 Z. v. Finland, no. 22009/93, 25 februari 1997 p. 95–99. 
1448 Segerstedt-Wiberg and others v. Sweden, no. 62332/00, 6 juni 2006 p. 118 och 120. Se även avsnitt 

3.4.  
1449 Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, 4 december 2015 p. 281 och 294–298 samt Szabó och 

Vissy mot Ungern, no. 37138/14, 12 januari 2016 p. 82. Se även van der Sloot (2018) s. 543 ff. EU-

domstolen har också gjort likartade bedömningar, se avsnitt 8.3.2. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["62332/00"]}
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rätten till privat- och familjeliv, som regleras i artikel 7. Detta har tolkats som att 

i europeisk konstitutionell kontext förväntas dataskyddet addera något till rätten 

till privatliv.1450 Dataskyddet lösgjorde sig terminologiskt från rätten till 

privatliv.1451 Genom EU-stadgan fick EU:s lagstiftning ett uttalat syfte att uppnå 

skydd för grundläggande rättigheter genom att främja, förverkliga och även 

proaktivt förhindra åsidosättande av dessa rättigheter.1452 Även EU-domstolen 

har erkänt dataskyddet som en grundläggande rättighet.1453 EU-domstolen har 

retroaktivt tolkat dataskyddsdirektivet som att det utgår från artikel 8 i EU-

stadgan, trots att stadgan tillkom först år 2000.1454 EU-domstolen har vidare 

uttalat att bestämmelserna i dataskyddsdirektivet ska tolkas mot bakgrund av de 

grundläggande rättigheterna.1455  

EU-stadgan blev bindande genom Lissabonfördraget år 2009 och 

dataskyddet ingår sedan dess som en grundrättighet i EU:s primärrätt genom 

artikel 16 FEUF. EU har enligt artikel 16 FEUF tilldelats befogenheter att 

fastställa bestämmelser om skydd för enskilda personer när det gäller behandling 

av de personuppgifter som rör dem i medlemsstaterna om verksamheten 

omfattas av unionsrättens tillämpningsområde och den fria rörligheten av 

personuppgifter.1456  I artikel 16.2 FEUF anges att Europaparlamentet och rådet 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska fastställa bestämmelser 

 
1450 Tzanou (2013) s. 90. 
1451 Detta tydliggörs ytterligare genom GDPR, se avsnitt 8.3.1. 
1452 Kosta (2015) s. 32 ff. 
1453 C-275/06, Productores de Música de España (Promusicae) mot Telefónica de España SAU, 

ECLI:EU:C:2008:54 p. 63. EU-domstolen har även uttalat detta i C-73/07, Tietosuojavaltuutettu mot 

Satakunnan Markkinapörssi Oy och Satamedia Oy, ECLI:EU:C:2008:727 p. 53–54. 
1454 C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, EU:C:2015:650 p. 72–73, C-

131/12, Google Spain SL och Google Inc. mot Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) och Mario 

Costeja González, ECLI:EU:C:2014:317 p. 69 och C-230/16, Coty Germany GmbH v Parfümerie Akzente 

GmbH, ECLI:EU:C:2017:941 p. 30–31. I det sistnämnda avgörandet uttalade EU-domstolen att 

dataskyddsdirektivet får betraktas som att det implementerar artikel 8 i EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna. 
1455 C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, EU:C:2015:650 p. 38 och där 

angiven praxis, C-274/99 P,  Bernard Connolly mot Europeiska kommissionen, EU:C:2001:127 p. 37 samt 

C-465/00, Rechnungshof (C-465/00) mot Österreichischer Rundfunk m.fl. och Christa Neukomm (C-138/01) 

och Joseph Lauermann (C-139/01) mot Österreichischer Rundfunk, ECLI:EU:C:2003:294 p. 68. 
1456 EU:s befogenheter att anta rättsakter för att skydda personuppgifter inom unionen har 

utvidgats sedan dataskyddsdirektivets tillkomst. Innan artikel 16 FEUF tillkom gällde artikel 100a 

i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EEG). 
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om skydd för enskilda personer när det gäller behandling av personuppgifter hos 

unionens institutioner, organ och byråer och i medlemsstaterna, när dessa utövar 

verksamhet som omfattas av unionsrättens tillämpningsområde, samt om den 

fria rörligheten för sådana uppgifter. Oberoende myndigheter ska kontrollera att 

dessa bestämmelser följs. En konsekvens av Lissabonfördraget är att EU-

domstolens praxis på dataskyddsområdet utgår från att rättigheterna är 

införlivade i EU:s rättsordning. Därmed krävs ingen koppling till EU:s inre 

marknad längre och sekundärrätt måste också ge vika om den skulle stå i strid 

med stadgan.1457 Sammantaget har dataskyddet fått en mer autonom definition 

än många andra rättigheter, men måste samtidigt balanseras mot andra 

grundläggande rättigheter.1458 Utvecklingen har beskrivits som att stadgan har 

inneburit att traditionen av domstolsprövning post hoc har skiftat fokus till 

lagstiftningsprocessen.1459 Detta kan vara en delförklaring till tillsynens förstärkta 

roll som sedermera har kunnat iakttas på dataskyddets område. Att dataskyddet 

tryggades i EU:s primärrätt var en nödvändig förutsättning för att senare kunna 

anta GDPR. 

I artikel 8.1 i EU-stadgan anges att var och en har rätt till skydd av de 

personuppgifter som rör honom eller henne. Dessa uppgifter ska enligt artikel 

8.2 behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda 

personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har 

rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få 

rättelse av dem. En oberoende myndighet ska enligt artikel 8.3 kontrollera att 

dessa regler efterlevs. I förklaringen till artikel 8 i EU-stadgan anges att den 

grundas på artikel 286 EG (numera artikel 16 FEUF), dataskyddsdirektivet, 

artikel 8 EKMR och Europarådets dataskyddskonvention. Även 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 45/2001 om skydd för 

 
1457 C-92/09 Volker und Markus Schecke GbR och Hartmut Eifert (C-93/09) mot Land Hessen, 

ECLI:EU:C:2010:662. Det har anförts att Lissabonfördraget har inneburit att det har blivit svårare 

att frikoppla sociala och ekonomiska krafter från varandra i unionen, se Numhauser-Henning & 

Rönnmar (2013) s. 3. 
1458 C-92/09 Volker und Markus Schecke GbR och Hartmut Eifert (C-93/09) mot Land Hessen, 

ECLI:EU:C:2010:662 p. 48 och där angiven praxis, se även Kosta (2015) s. 141 f.  
1459 Kosta (2015) s. 34. 
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enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar 

personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter omnämns.1460  

EKMR har fortsättningsvis en stark anknytning till EU-rätten på 

dataskyddsområdet. Enligt artikel 52.3 i EU-stadgan ska rättigheterna i stadgan 

ha samma innebörd och räckvidd som sina motsvarigheter i EKMR, även om 

bestämmelsen inte hindrar unionsrätten från att tillförsäkra ett mer långtgående 

skydd. Därför har Europadomstolens praxis gällande artikel 8 EKMR betydelse 

för att tolka artikel 7 och 8 i EU-stadgan.1461 EU-domstolen har uttalat att rätten 

till respekt för privatliv vad avser behandling av personuppgifter som följer av 

artiklarna 7–8 i stadgan omfattar varje uppgift som rör en fysisk person som är 

namngiven eller på annat sätt kan identifieras samt att de begränsningar som 

lagligen kan göras vad gäller skydd för personuppgifter är desamma som tolereras 

enligt artikel 8 EKMR.1462 Tolkningen av artikel 8 i stadgan i fråga om att 

inskränka rätten till privat- och familjeliv genom databehandling måste enligt 

EU-domstolen ske i ljuset av EKMR.1463 Korsreferenserna till EKMR innebär att 

autonomin av dataskyddets reglering i stadgan kan anses vara begränsad.1464 

Dessutom anger artikel 6 FEU att EU förbinder sig att respektera grundläggande 

rättigheter enligt EKMR och bestämmelsen möjliggör även att EU ansluter sig 

till EKMR. EU har också förbundit sig till att referera till Europarådets 

standarder, särskilt EKMR, när unionen utvecklar sina grundläggande 

rättigheter.1465 EU-domstolen har uttalat att dataskyddet inte kan delas upp i en 

 
1460 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna, (2007/C 303/02), (EUT C 

303, 14.12.2007, s. 17–35). 
1461 C-465/00, Rechnungshof (C-465/00) mot Österreichischer Rundfunk m.fl. och Christa Neukomm (C-

138/01) och Joseph Lauermann (C-139/01) mot Österreichischer Rundfunk, ECLI:EU:C:2003:294 p. 71 

och följande. 
1462 C-92/09 Volker und Markus Schecke GbR och Hartmut Eifert (C-93/09) mot Land Hessen, 

ECLI:EU:C:2010:66 p. 52.  
1463 C-465/00, Rechnungshof (C-465/00) mot Österreichischer Rundfunk m.fl. och Christa Neukomm (C-

138/01) och Joseph Lauermann (C-139/01) mot Österreichischer Rundfunk, ECLI:EU:C:2003:294 p. 68–

69. 
1464 Kosta (2015) s. 96 f. 
1465 Memorandum of understanding between the Council of Europe and the European Union, 

2007. 
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del som täcks av EKMR respektive en del som täcks av EU:s lagstiftning. 

Dataskyddsdirektivet ansågs därför vara tillämpligt på helheten.1466 

För tillsynens del innebär det faktum att dataskyddet nu regleras inom 

ramen för EU:s konstitutionella rätt att tillsynen grundas på artikel 8.3 i EU:s 

stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 16.2 FEUF.1467 Existensen 

av en oberoende tillsynsmyndighet är numera en integrerad del av rätten till 

dataskydd som följer av EU:s konstitutionella rätt.1468 Normativt kan det anses 

ha inneburit en förhöjd status för tillsynen. För en nationell 

förvaltningsmyndighet är det unikt att dess mandat utgår direkt från EU:s 

konstitutionella rätt. I och med att dataskyddet nu utgör en separat rättighet har 

proportionalitetsprincipen fått ett större utrymme i beslut rörande tillsyn. 

Allvarlighetsgraden i fråga om regelbrott kan också anses öka genom att tillsynen 

av dataskyddet utgår från den konstitutionella rätten.1469 Den EU-rättsliga 

implementeringsmekanismen har traditionellt utgått från direkt, indirekt och 

delad administration. Indirekt administration, som aktualiseras i fråga om 

dataskydd, innebär att implementering sker delat mellan medlemsstater och EU:s 

institutioner eller mellan medlemsstaternas myndigheter. EU kan också verka för 

implementering genom att individer direkt eller genom myndigheters försorg ges 

verktyg för en effektiv tillämpning av lagstiftningen. Den sistnämnda strategin är 

tydlig i fråga om utvecklingen av dataskyddtillsynen.1470  

För den enskilde i tillsynen av dataskyddet innebar konstitutionaliseringen 

av detsamma att artikel 28 i dataskyddsdirektivet fick läsas tillsammans med 

artikel 16 FEUF och artikel 8.3 i stadgan. Rätten till effektiva rättsmedel i artikel 

47 i stadgan aktualiserades också. Detta förutsatte att den nationella rätten 

exempelvis kunde uppfylla principerna om likhet och effektivitet.1471 Frågan är 

om konstitutionaliseringen av tillsynen som en del av rätten till dataskydd, som 

 
1466 C-28/08 P, Europeiska kommissionen mot The Bavarian Lager Co. Ltd, ECLI:EU:C:2010:378 p. 103. 
1467 Det innebär också vissa begränsningar av tillsynens uppdrag, Hijmans (2016) s. 333 ff. 
1468 Bygrave (2014) s. 172 och Hustinx (2009) s. 133.  
1469 Bygrave (2014) s. 148 f. och 59. 
1470 Reichel & Lind (2014b) s. 28 ff. Artikel 6 g FEUF som infördes genom Lissabonfördraget 

innebär att EU:s kompetens inom administrativt samarbete gäller stödjande, samordnande och 

kompletterande åtgärder. Det framgår av art 197.1 FEUF att det faktiska genomförandet av 

unionsrätten ska betraktas som en fråga av gemensamt intresse.  
1471 Hijmans (2016) s. 370 f. 
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därmed också omfattas av rätten till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 47 i 

stadgan, innebär att dataskyddstillsynen i sig skulle kunna anses utgöra ett 

effektivt rättsmedel i EU-rättslig mening. En annan möjlighet är att rätten till 

effektivt rättsmedel i fråga om tillsyn som en del av rätten till dataskydd fullgörs 

genom tillgång till domstolsprövning.1472 Frågan har aktualiserats i EU-

domstolen. Det gällde frågan huruvida en tillsynsmyndighet inom dataskyddet 

hade en diskretionär rätt att prioritera mellan anmälningar från enskilda och välja 

att avstå från åtgärder med anledning av klagomål som endast omfattade en eller 

ett fåtal individers intressen. Då staten drog tillbaka målet kom frågan dock aldrig 

att prövas.1473 Möjligen skulle en tillsynsmyndighet kunna anses ha ett 

diskretionärt utrymme mot bakgrund av den enskildes tillgång till 

domstolsprövning i fråga om dataskydd.1474 Det kan nämnas att EU-domstolen 

har funnit att artikel 47 i EU-stadgan vad gäller rätten till ett effektivt 

domstolsskydd har direkt effekt.1475 EU-domstolen har prövat mål gällande bland 

annat massövervakning där det kan vara särskilt svårt för den enskilde att påvisa 

kränkningar av rätten till dataskydd. I sådana situationer gör domstolen en 

prövning in abstracto och fokuserar på lagstiftningens kvalitet i fråga om tydliga 

och precisa regler som slår fast minimikrav för att minska missbruksrisken och 

otillåten tillgång till personuppgifter. Kraven omfattar också tillgång till tillsyn 

samt rättsmedel för enskilda. Avsaknad av tillsyn kan vara en faktor som 

resulterar i bedömningen att viss lagstiftning saknar nödvändiga kvalitéer och 

därmed kan medföra ett konstaterat konventionsbrott.1476 EU-domstolen har 

uttalat att ”medlemsstaterna måste i alla händelser garantera att en oberoende 

myndighet kontrollerar att den skyddsnivå som säkerställs i unionsrätten iakttas 

vad gäller skyddet för fysiska personer vid behandlingen av personuppgifter. En 

 
1472 Se även avsnitt 3.4. 
1473 C-192/15, T. D. Rease och P. Wullems mot College bescherming persoonsgegevens, ECLI:EU:C:2015:861. 
1474 Hijmans (2016) s. 373 och 336. 
1475 C-414/16, Vera Egenberger mot Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V., 
ECLI:EU:C:2018:257 p. 78. 
1476 C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd v Minister for Communications, Marine and 

Natural Resources and Others and Kärntner Landesregierung and Others, ECLI:EU:C:2014:238 p. 54–55 

och 65–66 samt C-203/15 och C-698/15, Tele2 Sverige AB och Secretary of State for the Home Department 

mot Post- och telestyrelsen m.fl., ECLI:EU:C:2016:970 p. 123 och 125. Se även van der Sloot (2018) s. 

544 f. 
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sådan kontroll krävs uttryckligen enligt artikel 8.3 i stadgan och utgör enligt 

domstolens fasta praxis en grundläggande beståndsdel i skyddet för enskilda i 

samband med behandlingen av personuppgifter. Annars skulle de personer vars 

personuppgifter har lagrats berövas sin rätt enligt artikel 8.1 och 8.3 i stadgan att 

vända sig till de nationella tillsynsmyndigheterna med begäran om skydd för sina 

personuppgifter”.1477 Vidare har konstaterats att de nationella 

tillsynsmyndigheterna måste kunna genomföra en fullständigt oberoende 

utredning av huruvida överföringen av personuppgifter har skett lagligt efter 

begäran av en enskild.1478 Klagorätten kan därför sägas har vidgats i denna typ av 

mål, men är fortfarande begränsad till locus standi i de traditionella fallen.1479  

8.3.1. Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och nationella kompletterande 

bestämmelser 

Mot bakgrund av konstitutionaliseringen av dataskyddet i EU ville 

kommissionen ge prioritet åt skyddet av personuppgifter på alla politikområden, 

samtidigt som inremarknadsaspekten och det fria flödet av personuppgifter 

avsågs stärkas. Kommissionen framhöll tillsynsmyndigheternas roll som 

avgörande för att övervaka och garantera individens rättigheter. Därför borde 

tillsynsmyndigheterna stärkas i fråga om nödvändiga befogenheter och resurser 

för att kunna utföra sina uppdrag nationellt och vid gränsöverskridande 

samarbete.1480 EU-domstolen betonade också vikten av tillsynens oberoende.1481  

Den 25 maj 2018 genomfördes en dataskyddsreform inom EU, som innebär 

att den enskildes skydd för personuppgiftsbehandling har stärkts samt att 

tillsynen av dataskyddet har konsoliderats och fått en central betydelse inom EU. 

Reformen bestod av två delar. För det första innefattade reformen antagandet av 

 
1477 C-203/15 och C-698/15, Tele2 Sverige AB och Secretary of State for the Home Department mot Post- 

och telestyrelsen m.fl., ECLI:EU:C:2016:970 p. 123.  
1478 C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650 p. 57. 
1479 van der Sloot (2018) s. 543. 
1480 Europeiska kommissionen, Kommissionens meddelande till Europaparlamentet, Rådet, 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén, Ett samlat grepp på skyddet 

av personuppgifter i Europeiska unionen, 4.11.2010 KOM(2010) 609 slutlig s. 3 ff. och 17 f. 
1481 C-518/07, Kommissionen mot Tyskland, ECLI:EU:C:2010:125. 
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den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), som ersätter dataskyddsdirekti-

vet som nu har upphävts enligt artikel 94 GDPR.1482 För det andra innefattade 

reformen antagandet av det så kallade nya dataskyddsdirektivet, som reglerar 

personuppgiftsbehandling i den brottsbekämpande verksamheten, som dock inte 

behandlas närmare här.1483 Reformen skedde mot bakgrund av bland annat en 

resolution av Europaparlamentet.1484 Behovet av att kunna implementera 

bestämmelser om dataskydd genom stärkt tillsyn hade uppmärksammats redan 

tidigare av Europeiska rådet.1485 Ett skäl till reformen var bristande effektivitet 

och resurser inom tillsynsmyndigheterna i de olika medlemsstaterna samt 

bristande harmonisering av dataskyddsdirektivet.1486 GDPR syftar till att försöka 

lösa två problem, dels att principerna som slagits fast i dataskyddsdirektivet inte 

tillräckligt svarade mot den tekniska utvecklingen, dels att det nationella 

regelverket inte tillräckligt skyddade enskildas privatliv eller tillhandahöll den 

enhetlighet som krävdes för rättssäkerhet och ekonomisk tillväxt.1487 I skäl 13 till 

GDPR uttrycks detta som att en förordning anses kunna säkerställa en enhetlig 

skyddsnivå i unionen och undvika avvikelser som hindrar den fria rörligheten av 

personuppgifter inom den inre marknaden. Förordningen anses ge enskilda 

individer lika rättigheter och skyldigheter och tillse att övervakningen av 

dataskyddet och dess sanktioner blir enhetliga och tillsynsmyndigheternas 

samarbete effektivt. Vid den här tidpunkten kan noteras att 

 
1482 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 

fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 

uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1–88). 
1483 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för 

fysiska personer med av seende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att 

förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och 

det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT 

L 119, 4.5.2016, s. 89–131). 
1484 Europaparlamentets resolution (2011/2025(INI)) av den 6 juli 2011 om ett samlat grepp på 

skyddet av personuppgifter i Europeiska unionen (EUT C 33E , 5.2.2013, s. 101–110). 
1485 

Europeiska rådet, The Stockholm Programme - An open and secure Europe serving and 
protecting citizens (2010/C 115/01), 2010, p. 3–4. 
1486 

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Access to data protection remedies 

in EU Member States, 2013 s. 58 ff., Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Data 

Protection in the European Union, the role of National Data Protection Authorities, 2010 s. 42 ff. 

samt Hijmans (2016) s. 367. 
1487 Rotenberg & Jacobs (2013) s. 630. 
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informationssamhället hade förändrats markant sedan dataskyddsdirektivets 

tillkomst. År 2017 använde över 85 % av Europas befolkning Internet.1488 

Andelen Internetanvändare i Europa år 1995 var mindre än 1 %.1489  

GDPR omfattar all personuppgiftsbehandling förutom i brottsbekämpande 

verksamhet. Som följer av artikel 288 FEUF har GDPR i egenskap av förordning 

allmän giltighet, är till alla delar bindande och direkt tillämplig i varje 

medlemsstat. Dock anges i skäl 8 till GDPR att den i vissa delar förutsätter 

förtydliganden eller begränsningar genom nationell rätt samt att det finns 

utrymme för att införliva delar av förordningen i nationell rätt för att uppnå 

samstämmighet eller begripliggöra de nationella bestämmelserna, i likhet med ett 

direktiv. Skiftet från direktiv till förordning som regleringsform har som tidigare 

nämnts inneburit att utgångspunkten inte är den inre marknaden utan primärt 

den enskildes grundläggande rättigheter.1490 Den inre marknaden är dock 

fortfarande en del av motiveringen till GDPR, även om det formella motivet är 

dataskyddet i egenskap av grundläggande rättighet.1491 Sverige har antagit 

lagstiftning som kompletterar GDPR, bland andra lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen). 

GDPR utgår liksom tidigare gällande dataskyddsdirektiv från att skyddet för 

fysiska personer vid behandling av personuppgifter utgör en grundläggande 

rättighet enligt artikel 8.1 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och 

artikel 16.1 FEUF, vilket framgår av skäl 1 till GDPR. I skäl 4 i preambeln anges 

också att rätten till skydd av personuppgifter inte utgör en absolut rättighet, utan 

ska förstås utifrån sin uppgift i samhället och vägas mot andra grundläggande 

rättigheter i enlighet med proportionalitetsprincipen. GDPR skyddar enligt 

artikel 1 fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätt till 

skydd av personuppgifter. Förordningen är enligt artikel 2 tillämplig på 

behandling av personuppgifter som helt eller delvis görs automatiskt och på 

 
1488 Statistik för global Internetanvändning, https://www.internetworldstats.com/stats4.htm 

(besökt den 15 juni 2019). 
1489 Rotenberg & Jacobs (2013) s. 623. 
1490 Denna utveckling är inte unik och har tidigare skett på socialpolitikens område, Kosta (2015) 

s. 10. 
1491 Kommissionens meddelande till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska sociala 

kommittén samt regionkommittén, Skydd av den personliga integriteten i en uppkopplad värld. En 

europeisk ram för personuppgiftsskydd för tjugohundratalet, 25.1.2012 KOM(2012) 9 slutlig. 
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annan behandling som ingår eller kommer att ingå i ett register. Med 

personuppgifter avses enligt artikel 4.1 varje upplysning som avser en identifierad 

eller identifierbar fysisk person.  Enligt 1 kap. 2 § dataskyddslagen har 

bestämmelserna i GDPR utvidgats till att bland annat omfatta även 

personuppgiftsbehandling som sker utanför det område som regleras av 

unionsrätten. 

Att stärka den enskildes rättssäkerhet är ett viktigt bakgrundsmotiv till 

GDPR, som innebär att skyddet för behandling av personuppgifter för första 

gången har kommit att regleras på ett enhetligt sätt inom EU. Att skapa ett mer 

ändamålsenligt och mer rättsligt förutsebart skydd för den enskildes 

grundläggande rättigheter, i synnerhet rätten till personlig integritet i samband 

med behandling av personuppgifter, har lyfts fram som en central orsak till den 

gemensamma och harmoniserade ramen för skyddet av personuppgifter inom 

EU. Eftersom överträdelser av bestämmelserna om skydd allvarligt kan äventyra 

enskildas grundläggande rättigheter, föreslogs kraftfulla åtgärder från EU och 

dess medlemsstater, eftersom det annars fanns risk för bristande tilltro från 

allmänhetens sida.1492 Dataskyddsdirektivet ansågs inte vara tillräckligt för att 

kunna förhindra en bristande enhetlighet i dess genomförande, vilket hindrade 

den ekonomiska verksamheten på unionsnivå enligt skäl 9 i preambeln. Enligt 

skäl 10 i preambeln bör nivån på skyddet av fysiska personers rättigheter och 

friheter vid behandling av personuppgifter vara likvärdig i alla medlemsstater för 

att säkra en enhetlig och hög skyddsnivå för fysiska personer samt för att 

undanröja hindren för flödena av personuppgifter inom unionen. Det finns ett 

behov av att stärka rättssäkerheten för fysiska personer mot bakgrund av att den 

tekniska utvecklingen och globaliseringen skapat nya utmaningar vad gäller 

skyddet för personuppgifter. Detta kräver enligt skäl 6–7 till GDPR 

harmonisering, ett kraftfullt tillsynsarbete och bättre kontroll över de egna 

personuppgifterna för enskilda. Ett effektivt skydd av personuppgifter 

förutsätter enligt skäl 11 i preambeln bland annat en förstärkning och 

specificering av de registrerades rättigheter, likvärdiga befogenheter för 

övervakning och att det säkerställs att reglerna för skydd av personuppgifter 

 
1492 Resolution (2011/2025(INI)) av den 6 juli 2011 om ett samlat grepp på skyddet av 

personuppgifter i Europeiska unionen (EUT C 33E , 5.2.2013, s. 101–110) p. A, C och D. 
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efterlevs och att sanktionerna för överträdelser är likvärdiga. Genom GDPR har 

möjligheten till implementering stärkts, vilket överensstämmer med den trend 

som generellt råder med mer fokus på individen i dataskyddet, eftersom dessa 

implementeringsregler syftar till att säkra den enskildes intressen.1493  

8.3.2. En förstärkt och gränsöverskridande tillsyn  

Genom GDPR har tillsynen blivit ett skarpare och mer koherent instrument för 

implementering av rätten till dataskydd inom EU. Dataskyddets ökade fokus på 

implementering av processuella mekanismer har förklarats som skälet till att 

tillsynen allt mer måste baseras på reaktiv kontroll, som även inkluderar enskildas 

deltagande.1494 En eller flera tillsynsmyndigheter måste enligt artikel 51 GDPR 

inrättas för att övervaka förordningens tillämpning i syfte att skydda fysiska 

personers grundläggande rättigheter och friheter i samband med behandling samt 

underlätta det fria flödet av personuppgifter inom unionen. De definieras i artikel 

4.21 GDPR som oberoende offentliga myndigheter. Av artikel 52 framgår att 

tillsynsmyndigheterna ska garanteras ett fullständigt oberoende när de utför sina 

uppgifter och utför sina befogenheter. Enligt artikel 78 GDPR är 

tillsynsmyndigheten dock inte helt oberoende, eftersom den bland annat står 

under ansvar inför domstol. Att tillsynsmyndigheterna utgör ett väsentligt inslag 

i skyddet av fysiska personers personuppgifter lyfts också fram i skäl 117 i 

preambeln. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utgör enligt 3 § förordningen 

(2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 

tillsynsmyndighet i Sverige vad beträffar GDPR och dataskyddslagen.1495 Tillsyn 

av personuppgiftsbehandling på olika områden förekommer av ett flertal 

myndigheter, även om IMY är den centrala.1496  

 
1493 van der Sloot (2014) s. 317 f. 
1494 Bygrave (2002) s. 84 f. och 88 f. 
1495 Tillsyn av personuppgiftsbehandling sker dock enligt ett stort antal nationella lagar och av flera 

tillsynsmyndigheter. För en överblick, se SOU 2016:65 s. 75 ff. 
1496 Det har utretts om tillsynen av personuppgiftsbehandling borde centraliseras till IMY. I 

betänkandet uttalades att en annan ordning inte skulle ge ett bättre skydd för enskildas personliga 

integritet och att det varken var möjligt eller lämpligt att överföra all tillsyn till en 

tillsynsmyndigheten, men vissa överföringar föreslogs exempelvis av Post- och telestyrelsens samt 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsuppdrag, SOU 2016:65 s. 15 och 17 f. 
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Tillsynsmyndigheternas oberoende funktion som övervakare av dataskydd är 

unika i EU-rätten. De konkretiserar dataskyddets institutionella dimension som 

EU-rätten har utvecklat.1497 Etableringen av oberoende tillsynsmyndigheter i 

medlemsstaterna anses väsentligt för att skydda enskildas personuppgifter i EU. 

Tillsynsmyndigheterna utgör de naturliga första kontakterna för allmänheten. 

Myndigheterna förväntas bedriva informationsarbete i förhållande till 

allmänheten, utan att ge den enskilde skräddarsydda, individualiserade råd. 

GDPR ska stärka myndigheternas oberoende och harmonisera tillsynen för att 

mer effektivt hantera klagomål, göra inspektioner, fatta beslut, utfärda effektiva 

och avskräckande sanktioner samt utfärda administrativa böter. 1498 

Tillsynsmyndigheternas befogenheter som de kan använda när de utför sina 

uppgifter består enligt artikel 58 GDPR av tre typer: utredningsbefogenheter, 

korrigerande befogenheter (exempelvis radering av personuppgifter och 

utdömande av administrativa sanktionsavgifter) samt befogenheter att utfärda 

tillstånd och ge råd. Enligt artikel 58.5 GDPR ska den nationella lagstiftningen 

fastställa att tillsynsmyndigheten har befogenhet att upplysa rättsliga myndigheter 

om överträdelser av förordningen och vid behov inleda eller på annat vis delta i 

rättsliga förfaranden för att verkställa bestämmelserna. Varje medlemsstat får 

enligt 58.6 GDPR föreskriva att tillsynsmyndigheten har ytterligare befogenheter, 

men så har inte skett i Sverige.1499 Tillsynsmyndigheterna är enligt artikel 55 

behöriga att utföra de uppgifter och befogenheter de har enligt GDPR i varje 

stat. Uppgifterna anknyter tydligt till den enskilde som vill få hjälp av en 

tillsynsmyndighet. Bland tillsynsmyndigheternas uppgifter i artikel 57.1 kan 

särskilt lyftas fram att övervaka och verkställa tillämpningen av GDPR. En 

uppgift är också att öka medvetenheten hos allmänheten om bland annat 

skyddsåtgärder, regler och rättigheter vad gäller personuppgiftsbehandling. 

Myndigheterna ska vidare på begäran tillhandahålla information till registrerade 

om hur de ska utöva sina rättigheter och om så krävs samarbeta med 

tillsynsmyndigheter i andra stater. Tillsynsmyndigheterna ska behandla klagomål 

från en registrerad eller från ett organ, en organisation eller en sammanslutning 

 
1497 Hijmans (2016) s. 328. 
1498 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och Rådet, Starkare skydd, nya 

möjligheter – riktlinjer från kommissionen om den direkta tillämpningen av den allmänna 

dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018, 24.01.2018 KOM(2018) 43 slutlig s. 10 f. 
1499 SOU 2016:65 s. 154 f. 
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enligt artikel 80 GDPR. Där så är lämpligt ska myndigheten undersöka den 

sakfråga som klagomålet gäller och inom rimlig tid underrätta den enskilde om 

hur undersökningen fortskrider samt om resultatet, särskilt om det krävs 

ytterligare undersökningar eller samordning med annan tillsynsmyndighet. Varje 

tillsynsmyndighet ska också enligt artikel 57.2 underlätta inlämning av klagomål 

genom exempelvis ett särskilt formulär som också kan fyllas i elektroniskt, men 

det utesluter inte andra kommunikationsformer. Tillsynsmyndigheter får som 

regel inte ta ut avgifter av den registrerade, vilket följer av artikel 57.3 GDPR.  

GDPR innebär ett utvidgat gränsöverskridande samarbete mellan 

tillsynsmyndigheterna. De utför sitt uppdrag som tidigare enligt 

territorialprincipen enligt artikel 55.1 GDPR, men dessutom genom ett 

långtgående och tydligt reglerat gränsöverskridande samarbete som sker genom 

delad förvaltning. Paradoxalt nog grundas tillsynen konstitutionellt ändå på 

oberoende.1500 Tillsynsmyndigheterna ska enligt artikel 51 GDPR och skäl 123 i 

preambeln bidra till en enhetlig tillämpning av GDPR i unionen och därför 

samarbeta sinsemellan och med kommissionen. Det sker på flera olika sätt, vilket 

utvecklas i skälen 133–134. Det ska också enligt skäl 135 skapas en mekanism för 

enhetlighet när det gäller samarbete mellan tillsynsmyndigheterna som främst ska 

tillämpas när en tillsynsmyndighet avser anta en åtgärd som är avsedd att ha 

rättsverkan som i väsentlig grad påverkar ett betydande antal registrerade i flera 

medlemsstater. I artikel 62 GDPR finns bestämmelser om gemensamma insatser 

för tillsynsmyndigheterna. De ska exempelvis vid behov genomföra 

gemensamma insatser såsom utredningar. Om ett betydande antal enskilda 

påverkas av att personuppgifter behandlas ska tillsynsmyndigheterna ha rätt att 

delta i de gemensamma insatserna.1501 Det har påpekats att den sammansatta 

förvaltningen har en fragmentiserad struktur, vilket gör det svårt att balansera 

motstående intressen, att nå enhetliga beslut samt att utöva kontroll och styrning 

över den.1502  Varken EU eller medlemsstaterna kan kontrollera den sammansatta 

förvaltningen och den opererar dessutom i horisontellt plan i motsats till EU-

domstolen.1503  

 
1500 Reichel & Lind (2014a) s. 504 och 507. 
1501 Bestämmelser om gemensam handläggning av enskildas klagomål mellan 

dataskyddsmyndigheter presenteras i avsnitt 8.3.3. 
1502 Reichel & Lind (2014a) s. 514 ff. samt Reichel & Lind (2014b) s. 42 f.  
1503 Reichel & Lind (2014b) s. 42 ff. 
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För att bidra till en enhetlig tillämpning av GDPR i unionen ska 

tillsynsmyndigheterna enligt artikel 63 GDPR samarbeta med varandra och med 

kommissionen genom förvaltningsorganisationen den Europeiska 

dataskyddsstyrelsen (EDPB), som ersatt Artikel 29-gruppen. Alla 

dataskyddsmyndigheter ingår enligt artikel 68 i styrelsen och 

dataskyddsmyndigheterna måste i vissa fall enligt artikel 64 GDPR vända sig till 

styrelsen. Styrelsen är tillförsäkrad oberoende enligt artikel 69. Organets 

uppgifter består enligt artikel 70 GDPR bland annat av att tillse att förordningen 

tillämpas enhetligt. Det sker bland annat genom att övervaka och säkerställa att 

bestämmelserna om yttranden som styrelsen ska avge till behöriga 

tillsynsmyndigheter i vissa fall enligt artikel 64 iakttas samt att anta bindande 

beslut i eventuella tvister mellan ansvariga och berörda tillsynsmyndigheter enligt 

artikel 65. Styrelsen ska också enligt artikel 70 ge råd, utfärda riktlinjer, 

rekommendationer och bästa praxis i olika frågor. Styrelsens beslut kan angripas 

genom att vända sig till domstol enligt artikel 263 FEUF och skäl 143 till GDPR. 

Därutöver finns ytterligare en oberoende tillsynsmyndighet, den europeiska 

datatillsynsmannen, som enligt artikel 52 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av 

unionens institutioner, organ och byråer ska säkerställa att fysiska personers 

grundläggande fri- och rättigheter, särskilt rätten till dataskydd iakttas. Det sker 

enligt artikel 57.1 e samma förordning bland annat genom att  ta emot klagomål 

av enskilda.1504 

GDPR har också inneburit andra förändringar för tillsynen. Genom GDPR 

har det i många sammanhang blivit obligatoriskt att utnämna så kallade 

dataskyddsombud, vilket framgår av artikel 37. Ombuden tillsattes tidigare 

frivilligt. Dataskyddsombudens uppdrag är precis som tillsynsmyndigheternas att 

tillse efterlevnaden av GDPR. Dataskyddsombuden spelar också en viss roll i 

förhållande till enskilda enligt artiklarna 38–39. Enligt artikel 38.4 GDPR får den 

registrerade kontakta dataskyddsombudet med avseende på frågor som rör 

 
1504 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd 

för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens 

institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av 

förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39–98). 
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behandlingen av dennes personuppgifter och utövande av rättigheter enligt 

förordningen.  

EU-domstolen har konstaterat att det av en ombudsmannamekanism i 

tredjeland krävs att den möjliggör rätt till rättsmedel som motsvarar artikel 47 i 

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna för att en adekvat skyddsnivå ska 

vara säkerställd. Detta innefattar möjlighet till rättslig prövning inför en 

oavhängig domstol för att erhålla tillgång till, rätta eller radera 

personuppgifter.1505 När det gäller att bedöma ett organs oberoende fästs bland 

annat vikt vid ledamöternas oavsättlighet, tillsättning, sammansättning, 

tillämpliga jävsregler samt att organet är utomstående i förhållande till den 

beslutande myndigheten.1506 

8.3.3. Den enskildes rätt att klaga till tillsynsmyndigheten  

Genom GDPR har enskilda getts verktyg för att genomdriva sina rättigheter både 

i förhållande till nationella tillsynsmyndigheter och till tillsynsmyndigheter i andra 

medlemsstater.1507 Den enskilde har enligt artikel 77.1 GDPR rätt att lämna in ett 

klagomål till en tillsynsmyndighet utan att det påverkar andra administrativa 

prövningsförfaranden eller rättsmedel. Klagorätten gäller den som anser att 

behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot 

GDPR. Härmed kan konstateras att klagorätten förefaller vara begränsad i fråga 

om den krets som kan göra anspråk på rätten i jämförelse med många andra fall 

av klagomål i tillsyn. Artikel 77 innebär att den enskilde har rätt att lämna in ett 

klagomål till en tillsynsmyndighet särskilt i den medlemsstat där den enskilde har 

sin hemvist eller sin arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks. Enligt 

artikel 80 GDPR kan den enskilde ge vissa organ eller sammanslutningar i 

uppdrag att lämna in ett klagomål för hans eller hennes räkning, att utöva de 

rättigheter som avses i artiklarna 77, 78 och 79 GDPR samt att utöva rätten till 

ersättning i artikel 82 GDPR om det föreskrivs i nationell rätt. Den enskildes rätt 

 
1505 C-311/18, Data Protection Commissioner mot Facebook Ireland Limited och Maximillian Schrems, 

ECLI:EU:C:2020:559 p. 194–195. 
1506 C-274/14, Banco de Santander SA, ECLI:EU:C:2020:17 p. 58 och 62–63. 
1507 Det har dock ifrågasatts om tillsynen kan hjälpa den enskilde, som ofta finner sig maktlös inför 

att försvara sina rättigheter vid missförhållanden vad gäller exempelvis massövervakning, van der 

Sloot (2014) s. 324. 



 

335 
 

att framföra klagomål inom ramen för tillsynen kan betraktas som en 

kärnfunktion i dataskyddslagstiftningen. Mot denna bakgrund har det i 

litteraturen efterlysts ett klargörande av vilken ställning den enskilde anmälaren 

egentligen har i GDPR och huruvida denna ställning baseras på locus standi eller 

actio popularis. Den enskilde anmälarens ställning enligt GDPR har tolkats som 

vilande på locus standi och således som att den utgår från den enskildes subjektiva 

och faktiska rättigheter för att den enskilde ska kunna betraktas som ett så kallat 

datasubjekt i GDPR:s mening.1508   

Den personuppgiftsansvarige har vissa informationsskyldigheter gentemot 

den enskilde som anknyter till klagomål. I artikel 12.1 GDPR stadgas bland annat 

en rätt till klar och tydlig information som den enskilde kan begära av den 

personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige ska underlätta utövandet 

av den registrerades rättigheter enligt artikel 12.2 GDPR. Utan dröjsmål och 

senast en månad efter begäran ska den personuppgiftsansvarige ge den enskilde 

information om vilka åtgärder som vidtagits, vilket dock får förlängas med två 

månader enligt artikel 12.3 GDPR. Om den personuppgiftsansvarige inte vidtar 

åtgärder enligt begäran, ska denne utan dröjsmål och senast en månad efter att 

ha mottagit begäran informera den registrerade om orsaker till att åtgärder inte 

vidtagits och om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet 

och begära rättslig prövning. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig 

kan den personuppgiftsansvarige vägra att tillmötesgå begäran enligt artikel 12.5 

GDPR. Rätten att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet och 

kontaktuppgifter till dataskyddsombud är enligt artiklarna 13–14 GDPR något 

som ska ingå regelmässigt i informationen som ska tillhandahållas om 

personuppgifterna samlas in från den registrerade. Rätt till information om bland 

annat rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet följer av artikel 15 

GDPR.  

Tillsynsmyndigheten ska enligt artiklarna 57.1 och 77.2 GDPR behandla 

klagomål från enskilda, vilket innefattar en skyldighet att där det är lämpligt 

undersöka sakfrågan och inom rimlig tid underrätta den enskilde om hur 

undersökningen framskrider och om resultatet. Enligt artikel 77.2 GDPR ska den 

tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts underrätta den enskilde om 

hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir samt även 

 
1508 Balboni, Pelino & Scudiero (2014) s. 398 f. 
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möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78. Rimlig tid för att underrätta den 

enskilde enligt artikel 78.2 innebär att den enskilde i normala fall ska få besked 

inom tre månader. Dataskyddslagen innehåller däremot inga bestämmelser om 

den enskildes rätt att lämna in ett klagomål eller om IMY:s skyldighet att 

handlägga klagomålet inom rimlig tid. I motiven till dataskyddslagen anges att 

svensk rätt saknar uttryckliga bestämmelser om den enskildes rätt att inkomma 

med klagomål till tillsynsmyndigheten. Eftersom denna rätt framgår explicit av 

artikel 77 GDPR, och tillsynsmyndighetens skyldighet att behandla sådana 

klagomål regleras i artikel 57.1, ansågs en nationell reglering inte behövas. 

Detsamma gällde också ett antal skyldigheter som tillsynsmyndigheten har 

gentemot den enskilde.1509 Klagomålen från enskilda har ökat kraftigt till IMY 

sedan förordningen infördes. Samma utveckling kan noteras i hela EU och tyder 

på att medborgarnas förväntningar på att personuppgifter ska hanteras korrekt 

har ökat. År 2017–2018 inkom 524 klagomål enligt dåvarande 

personuppgiftslagen. Under det första året efter att GDPR träff i kraft 2018–

2019 emottogs 3 493 klagomål, varav 3 082 rörde GDPR. År 2019–2020 

emottogs 3 439 klagomål, varav 2 947 klagomål rörde GDPR.1510 För åren 2015–

2017 var antalet inkomna klagomål endast 252, 214 respektive 246 st.1511 

Den gränsöverskridande tillsynen och det avancerade samarbetet mellan 

tillsynsmyndigheter inom EU innebär förändringar för den enskilde i tillsynen. 

Tillsynsmyndigheter kan enligt artikel 4.22 beröras av personuppgiftsbehandling 

på grund av att den personuppgiftsansvarige eller –biträdet är etablerad på 

medlemsstatens territorium, att registrerade som är bosatta i 

tillsynsmyndighetens medlemsstat i väsentlig grad påverkas av eller kommer 

påverkas av behandlingen eller att ett klagomål har lämnats in till 

tillsynsmyndigheten. Ibland involveras flera tillsynsmyndigheter, exempelvis om 

 
1509 Prop. 2017/18:105 s. 152 f. I betänkandet till dataskyddslagen föreslogs dock att en särskild 

dröjsmålstalan enligt GDPR skulle införas i dataskyddslagen mot bakgrund av 2017 års 

förvaltningslag. Om behandlingstiden för klagomålet översteg tre månader skulle myndigheten på 

skriftlig begäran från den registrerade lämna besked om man tänkte utöva tillsyn eller inte. Vid 

ytterligare dröjsmål skulle tillsynsmyndigheten vara tvungen att avslå den registrerades begäran 

genom ett motiverat beslut som skulle kunna domstolsprövas. I betänkandet uttalades också att 

när det gäller tillsynsbeslut i ärenden initierade genom klagomål borde även den som har framställt 

klagomålet få kännedom om beslutet genom att en kopia SOU 2017:39 s. 306 ff. och 314.  
1510 Datainspektionens rapport 2020:4 s. 12. 
1511 

Datainspektionens årsredovisning för 2017 s. 22. 
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ett klagomål har skickats till flera av dem. Vid gränsöverskridande 

personuppgiftsbehandling är den ansvariga tillsynsmyndigheten enligt artikel 56 

GDPR den myndighet som är belägen i den stat där den personuppgiftsansvarige 

har sitt huvudsakliga verksamhetsställe enligt artikel 60.  Dock gäller enligt artikel 

56.2 GDPR ett undantag som innebär att tillsynsmyndigheten är behörig att 

behandla ett klagomål som lämnats in till denna eller överträdelse av GDPR om 

sakfrågan endast rör ett verksamhetsställe i staten eller i väsentlig grad påverkar 

registrerade endast i medlemsstaten. Enligt artikel 60.1 GDPR ska den ansvariga 

tillsynsmyndigheten samarbeta med de andra berörda tillsynsmyndigheterna i en 

strävan för att uppnå samförstånd. Bestämmelsen innehåller också regler om hur 

myndigheterna ska gå tillväga när flera tillsynsmyndigheter involveras i ett 

klagomål. Då ska den enskilde få del av beslutet och så även den 

personuppgiftsansvarige av den tillsynsmyndighet som får emotta klagomålet, 

vilket följer av artikel 60.7 GDPR. Av skäl 124 i preambeln framgår att även när 

en registrerad som inte är bosatt i medlemsstaten har lämnat in ett klagomål, bör 

den tillsynsmyndighet som klagomålet har lämnats in till också anses vara en 

berörd tillsynsmyndighet. Det här innebär att en enskild kan lämna in ett 

klagomål till flera tillsynsmyndigheter samtidigt. Om flera tillsynsmyndigheter 

involveras ska beslutet att helt eller delvis avslå den registrerades klagomål tas av 

den tillsynsmyndighet som klagomålet har lämnats in till, vilket framgår av skäl 

125 i preambeln. Om tillsynsmyndigheterna är överens om avvisande eller avslag 

av delar av ett klagomål och att vidta åtgärder gällande en annan del av klagomålet 

ska ett separat beslut antas för var och en av dessa delar av frågan. Den ansvariga 

tillsynsmyndigheten ska enligt artikel 60.9 anta beslutet om den del som gäller 

åtgärder som avser den personuppgiftsansvarige och underrätta den enskilde. 

Tillsynsmyndigheten ska anta beslutet för den del som gäller avvisande eller 

avslag på klagomålet och meddela det till den enskilde. GDPR har alltså inneburit 

att en så kallad one-stop-shop-mekanism har införts i tillsynen.  

Trots fördelarna med en gränsöverskridande och mer harmoniserad tillsyn 

riskerar den även att skapa en sämre förutsebarhet för den enskilde i fråga om 

var och av vilken tillsynsmyndighet ett klagomål faktiskt kommer att behandlas 

och hur beslutsfattandet samt möjligen också regeltillämpningen kommer att ske. 

Detta kan resultera i bristande legitimitet och att den enskilde uppfattar att 

dennes rätt till effektiva rättsmedel och en rättvis rättegång enligt artikel 47 i EU-
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stadgan inte iakttas.1512 Hittills har IMY varit berörd myndighet i totalt 486 

gränsöverskridande tillsynsärenden enligt GDPR och ansvarig eller berörd 

myndighet i 186 ärenden där tillsyn initierats.1513   

Det kan också nämnas att Europarådets dataskyddskonvention 

moderniserades med ett tilläggsprotokoll år 2019.1514 Protokollet har viss 

betydelse för klagomålshanteringen inom tillsynen och kan möjligen bidra till att 

stärka den enskildes ställning i hur tillsynen praktiskt utförs. Förslaget synes 

efterlikna GDPR inte minst när det gäller klagomålshanteringens utformning i 

tillsynen. Enligt artikel 11.1 g i tilläggsprotokollet har den enskilde rätt att få 

tillgång till hjälp av en tillsynsmyndighet enligt artikel 15 oavsett dennes 

nationalitet eller bostadsort. Enligt artikel 19 p. 4 ska varje tillsynsmyndighet 

hantera frågor och klagomål av enskilda gällande deras dataskydd och ska hålla 

de enskilda informerade om hur dessa utvecklas. Rätten för den enskilde att klaga 

till en tillsynsmyndighet om dennes rättigheter och frihet är nära kopplad till 

rätten till lämpliga åtgärder och hänger samman med artiklarna 9 och 12. 

Myndigheterna ska få möjlighet att definiera prioriteringar för att hantera 

klagomål.1515   

8.3.4. Rätt att överklaga beslut och rätt till effektiva rättsmedel i tillsynen 

En viktig fråga är huruvida den enskilde har rätt att överklaga 

tillsynsmyndighetens beslut att inte vidta några åtgärder med anledning av ett 

klagomål och om den enskilde kan fordra att klagomålet utreds av 

tillsynsmyndigheten. Under dataskyddsdirektivets tid uttalade EU-domstolen att 

den person som kommit in med en begäran till en tillsynsmyndighet ska ha 

tillgång till rättsmedel genom vilka han eller hon vid nationella domstolar kan 

 
1512 Hijmans (2016) s. 370 ff., 393 f. och 407 f. 
1513 Prop. 2020/21:1, utg.omr. 1 s. 84. 
1514 Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic 

Processing of Personal Data (CETS No.223) av den 10 oktober 2018. Sverige signerade protokollet 

den 10 oktober 2018, men har ännu inte ratificerat det, 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/223/signatures 

(besökt den 6 oktober 2020). 
1515 Europarådets Explanatory Report to the Protocol amending the Convention for the 

Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (CETS No. 223), 

2018 p. 122. 
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angripa det beslut som gått den enskilde emot.1516 Enligt skäl 143 till GDPR bör 

varje fysisk och juridisk person ha rätt till ett effektivt rättsmedel vid behörig, 

nationell domstol mot ett beslut av en tillsynsmyndighet som har rättsliga följder 

för denna person. Den enskilde har rätt till ett effektivt rättsmedel i åtminstone 

två avseenden som anknyter till tillsynen.  

För det första omfattas rätten till ett effektivt rättsmedel i förhållande till 

tillsynsmyndigheten. Artikel 78.1 GDPR stadgar en överklagandemöjlighet för 

bland andra fysiska personer. Den enskilde har rätt till ett effektivt rättsmedel 

mot ett rättligt bindande beslut rörande denne som har meddelats av en 

tillsynsmyndighet. Detta gäller under förutsättning att myndigheten underlåter 

att behandla ett klagomål eller underlåter att informera den enskilde inom tre 

månader om hur utredningen av klagomålet fortskrider respektive underlåter att 

fatta beslut med anledning av klagomålet. Rätten till ett effektivt rättsmedel avser 

enligt skäl 143 till GDPR också beslut att avvisa eller avslå klagomål, men inte 

åtgärder som inte är rättsligt bindande, exempelvis yttranden och råd av 

tillsynsmyndigheten. Talan ska enligt artikel 78.3 GDPR väckas vid domstol i den 

medlemsstat där tillsynsmyndigheten har sitt säte.  

För det andra har den enskilde rätt till ett effektivt rättsmedel i förhållande 

till en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde enligt artikel 79, om 

rättigheterna som stadgas i GDPR har åsidosatts. Talan väcks i domstol i den stat 

där den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är etablerade. 

Varken artiklarna 78 eller 79 påverkar tillgängliga administrativa 

prövningsförfaranden eller prövningsförfaranden utanför domstol, inklusive 

rätten att lämna in klagomål enligt artikel 77 GDPR. I skäl 142 till förordningen 

anges att vissa organ eller organisationer kan spela en roll i tillvaratagandet av den 

enskildes skydd för personuppgiftsbehandling. Om en enskild anser att hans eller 

hennes rättigheter har kränkts enligt GDPR, bör denne kunna vända sig till vissa 

typer av organ, organisationer eller sammanslutningar som bedriver 

personuppgiftsskyddande verksamhet för att låta organisationen företräda den 

enskilde i fråga om att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet eller vid 

domstolsprövning.  

I Sverige har hittills antagits ett mer kritiskt förhållningssätt till den enskildes 

rätt att överklaga beslut av tillsynsmyndigheten. Av rättspraxis enligt 

 
1516 C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, EU:C:2015:650 p. 64. 
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personuppgiftslagen framgår att tillsynsmyndighetens beslut att inte vidta 

åtgärder med anledning av anmälan eller att avskriva ett tillsynsärende inte har 

ansetts vara överklagbart.1517 Enligt 7 kap. 3 § dataskyddslagen får 

tillsynsmyndighetens beslut enligt GDPR och enligt 6 kap. 2–3 §§ 

dataskyddslagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol. I 7 kapitlet 

dataskyddslagen finns också angivet vissa andra beslut som får överklagas. 

Övriga beslut enligt GDPR eller dataskyddslagen får enligt 7 kap. 5 § 

dataskyddslagen inte överklagas. Det ansågs inte vara nödvändigt med en särskild 

överklagandebestämmelse i dataskyddslagen vad gäller beslut som fattas enligt 

GDPR, eftersom rätten att överklaga beslut följer av allmänna 

förvaltningsrättsliga principer och även av förvaltningslagen. Talerätten ansågs 

därför vara lika omfattande som artikel 78.1 GDPR och omfatta beslut som 

myndigheten fattar enligt både dataskyddslagen och GDPR.1518 Det ansågs vidare 

vara oklart om GDPR medger en rätt för enskilda att överklaga beslut av 

tillsynsmyndigheten, exempelvis att inte vidta åtgärder med anledning av ett 

klagomål. Skäl som ansågs tala för en rätt att överklaga var artikel 77.2 i GDPR 

samt skäl 143 till förordningen. Mot en rätt att överklaga ansågs tala att det skulle 

underminera tillsynsmyndighetens oberoende ställning om tillsynsmyndigheter-

nas beslut ovillkorligen skulle ge rätt till domstolsprövning enligt artikel 8.3 i EU-

stadgan och artikel 52.1 i GDPR. Tolkningen av artikel 57.1 GDPR som gjordes 

utgick därför från att tillsynsmyndigheten inte har någon ovillkorlig skyldighet att 

vidta tillsynsåtgärder eller ens närmare undersöka ett klagomål. Tvärtom 

uttalades att både svensk tillsynstradition och GDPR:s lydelse talar för att 

tillsynsmyndigheten i stor utsträckning får bestämma vilka ärenden som ska 

drivas och på vilket sätt. Det framgår inte heller av GDPR att ett formellt beslut 

måste fattas i varje klagomåls- eller tillsynsärende. Av dessa anledningar ansågs 

det vara oklart huruvida GDPR innebär ett krav på att den enskilde ska ha rätt 

att överklaga tillsynsmyndighetens beslut att inte vidta åtgärder utgående från ett 

klagomål. Hur som helst ansågs detta inte kräva några ändringar i svensk rätt, 

eftersom domstolarna ändå kommer att få bedöma rättsläget med beaktande av 

GDPR.1519 

 
1517 RÅ 2010 ref. 29. 
1518 Prop. 2017/18:105 s. 163. 
1519 Prop. 2017/18:105 s. 164 f. 
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Den tolkning av GDPR:s ovan nämnda bestämmelser som görs i 

dataskyddslagens förarbeten kan ifrågasättas. Att svensk tillsynstradition vanligen 

inkluderar en diskretionär rätt för myndigheten att välja vilka klagomål som ska 

utredas kan inte tillmätas någon större betydelse i sammanhanget, eftersom 

GDPR styr tillsynsmyndigheternas valmöjligheter. Frågan huruvida den enskilde 

genom ett klagomål enligt GDPR anhängiggör ett ärende hos 

tillsynsmyndigheten som i så fall förpliktigas till att utreda och besvara det torde 

få klargöras av domstol. Det gäller också huruvida det finns en rätt för den 

enskilde att överklaga tillsynsmyndighetens beslut med anledning av ett klagomål. 

GDPR utgår tydligt från att den enskilde ska ha rätt att inkomma med klagomål 

och dessutom få dem utredda inom en viss tid samt ha möjlighet att vända sig 

till domstol om så inte sker. Artiklarna 57.1, 77.2 samt 78.2 i GDPR förutsätter 

att tillsynsmyndigheterna ska behandla klagomål från enskilda, där det är lämpligt 

utreda sakfrågan och inom normalt tre månader underrätta den enskilde om hur 

klagomålet utreds och eventuella beslut som fattats. Dessa bestämmelser 

korresponderar med den enskildes rätt att inkomma med klagomål enligt artikel 

77 GDPR. Enligt skäl 143 till GDPR krävs ett effektivt rättsmedel också i fråga 

om avvisande eller avslag av beslut och den som berörs är den enskilde som 

lämnat in klagomålet. Vidare anges i artikel 77.2 GDPR att tillsynsmyndigheten 

ska underrätta den enskilde om hur arbetet fortskrider och resultatet av 

klagomålet, inbegripet möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78 

GDPR.1520 Detta talar för att många beslut av tillsynsmyndigheten troligen bör 

omfattas av rätten till ett effektivt rättsmedel för den enskilde som klagat. Enligt 

artikel 78.1 måste beslutet dock vara bindande för den enskilde, vilket inte är 

fallet om en tillsynsmyndighet beslutar att inte vidta åtgärder. Dock anges i skäl 

143 i GDPR att rätten till effektivt rättsmedel också ska omfatta beslut att avvisa 

eller avslå klagomål, förutsatt att de är rättsligt bindande. Med tanke på att EU-

domstolen i olika avgöranden lyft fram tillsynens väsentliga betydelse för den 

enskildes rätt till dataskydd verkar det inte sannolikt att domstolen skulle göra en 

snäv tolkning till den enskildes nackdel i detta avseende. Det gäller i synnerhet 

med beaktande av den omfattande regleringen av enskildas klagomål i GDPR, 

 
1520 EU-domstolen har tolkat artikel 28.3 i dataskyddsdirektivet som att den person som kommit 

in med en begäran till en tillsynsmyndighet ska ha tillgång till rättsmedel med vilka han eller hon 

vid nationella domstolar kan angripa det beslut som gått den enskilde emot, se exempelvis C-

362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, EU:C:2015:650 p. 64.  
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rätten till rättsmedel i förhållande till tillsynsmyndigheten och tillsynens betydelse 

som en del av den enskildes grundläggande rätt till dataskydd. En inskränkning 

av tillsynsmyndigheternas diskretionära val kan minska deras oberoende, men 

kan sannolikt anses vara godtagbar mot bakgrund av målsättningen med GDPR. 

Det kan vidare konstateras att IMY:s ställningstaganden att inte utreda klagomål 

torde betraktas som beslut i förvaltningsrättslig mening, alldeles oavsett vad 

GDPR anger.1521  

8.4. Sammanfattning: Vägen till konstitutionell rättighet  

I jämförelse med de tidigare studerade tillsynsområdena utmärks 

dataskyddstillsynen av att den relaterar till en i hög grad processuellt inriktad 

rättighet. Som förutsättning gäller att den enskilde inte har en materiell rätt till 

sina personuppgifter, men däremot rätt till insyn och processuella rättigheter för 

att bevaka att personuppgifterna inte behandlas på ett otillåtet sätt. Att 

personuppgiftsbehandlingen sker lagenligt är även en grundläggande 

förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Genom EU-rättens inflytande har 

implementering genom tillsyn och skydd för den enskildes grundläggande 

rättigheter flutit samman, vilket har gett dataskyddet som konstitutionell rättighet 

en institutionell dimension. Det innebär också att dataskyddstillsynen har 

konstitutionaliserats. 

Dataskyddstillsynen har reglerats och regleras fortsättningsvis genom två 

huvudsakliga typer av processuella bestämmelser, dels bestämmelser för hur 

behandlingen får ske, dels bestämmelser om implementering och övervakning av 

reglerna. I den sistnämnda kategorin ingår kontrollmekanismer som kan vara 

interna eller externa, där de interna sker av den som bedriver databehandling och 

de externa kan ske antingen genom subjektiv kontroll av den enskilde vars data 

behandlas eller objektiv kontroll genom tillsynsmyndigheter.1522 Tillsynen kan 

fungera både reaktivt och förebyggande genom både paternalistiska och 

deltagande kontrollformer.1523 Dataskyddstillsynens reglering utgår alltså precis 

som tillsynen av hälso- och sjukvården från att aktörerna själva ska ta ansvar för 

 
1521 Detta har JO konstaterat i fråga om DO:s ställningstaganden att inte utreda klagomål, JO:s 

inspektion av DO den 17-19 februari 2014, dnr 595-2014 s. 4 f. 
1522 Hondius (1975) s. 209 f. 
1523 Bygrave (2002) s. 84 ff. 
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egenkontrollen. Skillnaden är att tillsynen av dataskyddet därutöver ger den 

enskilde individen en stark ställning i den statliga tillsynen. Tillsynens 

huvudsakliga syfte på dataskyddsområdet kan beskrivas som att skydda privata 

och offentliga intressen mot skadliga effekter av databehandling och att bevaka 

utvecklingen på området. Trots att dataskyddet och diskrimineringsförbudet 

egentligen konstitutionellt har en lika stark grund har det inte lett fram till en 

motsvarade starkt reglerad tillsyn för diskrimineringsförbudet som GDPR 

inrymmer. Det kan tänkas bero på att dataskyddsfrågor är mindre kontroversiella 

än diskrimineringsfrågor inom unionen.  

Utvecklingen av lagstiftningen på dataskyddsområdet kan beskrivas i tre 

skeden, där det första skedet utgjordes av nationell lagstiftning som var utformad 

i en tid då databehandlingen inte var särskilt omfattande. Därefter utarbetades 

dataskyddsreglering av flera internationella organisationer som exempelvis 

Europarådet, FN, OECD och EU. Regleringen av tillsynen av den svenska 

datalagen var vid denna tidpunkt inte särskilt omfattande och 

tillsynsmyndigheten hade stort utrymme att utforma det materiella innehållet i 

rättsreglerna, som också utgick från ett centraliserat tillstånds- och 

licensförfarande. Den enskildes personliga integritet har alltid varit det centrala 

skyddsintresset i den svenska dataskyddslagstiftningen. Detta innebar dock inte 

att den enskildes position inom tillsynen var särskilt reglerad, men det förutsattes 

att den enskilde skulle kunna stå i kontakt med tillsynsmyndigheten och att den 

enskilde skulle kunna framföra klagomål. JO och JK hade rätt att överklaga 

tillsynsbeslut av Datainspektionen till regeringen och kunde indirekt företräda 

enskildas intressen. Den enskilde kan successivt sägas ha blivit ett allt mer centralt 

subjekt i tillsynen av lagstiftningen, vars rättigheter inom tillsynen har förstärkts. 

Även om nationella och internationella dataskyddsbestämmelser anknöt till 

rätten till privatliv enligt artikel 8 EKMR, fick detta reell betydelse först under 

det andra skedet. 

Det andra skedet kan beskrivas som en konsekvens av att Sverige anslöt sig 

till EU. Skyddet för personuppgifter kom till största delen att regleras genom 

EU:s sekundärrätt, det så kallade dataskyddsdirektivet, som genomfördes i 

svensk rätt genom personuppgiftslagen. Härmed blev EU-domstolens rättspraxis 

en väsentlig rättskälla för att uttolka personuppgiftsregleringen. Vid denna 

tidpunkt hade databehandlingens omfattning förstås också blivit betydligt mer 

omfattande än tidigare. Tillsynen kom att bli mer harmoniserad inom EU och ett 
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mer väsentligt verktyg än tidigare för att åstadkomma regelefterlevnad. Under 

detta skede är det tydligt att den enskildes position i tillsynen stärktes. I takt med 

att databehandlingen ökade, blev det nödvändigt att utveckla den rättsliga 

regleringen till att i stället decentralisera ansvaret för personuppgiftsbehandlingen 

för att åstadkomma rättelse. Dataskyddsdirektivet medförde en skyldighet för 

tillsynsmyndigheten att höra en person som inkommit med ett klagomål och 

informera om utgången, vilket talar för att det i princip förelåg en 

utredningsskyldighet. Direktivet innebar också att den enskilde hade rätt till ett 

effektivt rättsmedel i fråga om tillsynsbeslut som gick denne emot. Dock 

besvarades frågan om den enskildes rätt att överklaga tillsynsbeslut i svensk 

rättspraxis nekande. Med den EU-rättsliga regleringen följde även ett visst 

samarbete mellan tillsynsmyndigheterna. Än så länge vilade dataskyddsdirektivet 

huvudsakligen på den inre marknadens grund. 

Under det tredje skedet som inleddes år 2009 förändrades dataskyddets 

incitament.  Från att inledningsvis i och med dataskyddsdirektivet primärt ha vilat 

på den inre marknadens grund, kom dataskyddet att i egenskap av grundläggande 

rättighet för den enskilde förankras i EU:s konstitutionella rätt. I EU:s 

konstitutionella rätt kom dataskyddet också att regleras självständigt vid sidan av 

rätten till privatliv. Det innefattar även tillsynen av dataskyddet, som explicit 

regleras. Som en röd tråd genom dataskyddets historia går förhållandet till den 

enskildes rätt till privatliv. Privatlivet kan anses fordra ogenomtränglighet, medan 

dataskyddet kan anses fordra transparens. Dataskyddet kan framförallt främja 

processuell rättvisa och bidra till att skydda andra fri- och rättigheter samt den 

personliga autonomin. Utvecklingen under detta skede är ett resultat av det 

faktum att skyddet för personuppgifter numera till stor del regleras genom EU:s 

primärrätt, framförallt GDPR, med kompletterande nationell lagstiftning. 

Databehandlingen är i dag mer omfattande än tidigare och kravet på en 

harmonisering av reglerna inom EU har ökat. Tillsynen har blivit ett allt mer 

väsentligt verktyg för att skapa förutsättningar för att 

personuppgiftsbehandlingen ska ske i enlighet med rättsreglerna. Den enskilde 

har därför blivit en allt mer central aktör som tillerkänts ett flertal rättigheter 

också inom tillsyn, inklusive rätt till effektiva rättsmedel för att kunna tillvarata 

sina rättigheter. Tillsynen är betydligt mer detaljerat reglerad och för den enskilde 

finns flera sätt att rättsligt hävda sina intressen inom ramen för tillsynen. 

Utvecklingen av tillsynen av skyddet för personuppgifter kan sägas gå i tydlig 
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riktning mot ett alltmer reparativt system, vilket med nödvändighet innebär ett 

ökat fokus på den enskilde vars rättigheter har åsidosatts i en konkret situation. 

I dagsläget kan man betrakta den enskilde som ett rättssubjekt i tillsynen med 

uttalade rättigheter och det torde inte finnas något område för tillsyn i svensk rätt 

där den enskildes ställning är starkare än i tillsynen av de centrala delarna av 

dataskyddet. Den enskildes förstärkta formella position inom tillsynen av 

dataskyddet och de rättigheter och rättsmedel som numera ska stå den enskilde 

till buds inom tillsynen kan tolkas som ett sätt att stärka EU-rättens 

genomslagskraft i medlemsstaterna. Målsättningen att uppnå en mer 

harmoniserad tillsyn inom EU är tydligare och genomförs också genom ett 

omfattande samarbete mellan datatillsynsmyndigheter inom EU och vissa andra 

organ.  

Under det tredje skedet bytte Datainspektionen namn till IMY. Den 

enskilde blev ett tydligare subjekt med uttalade rättigheter i tillsynen, vilket 

tydligast kommer till uttryck genom GDPR. Den enskilde har rätt att inkomma 

med klagomål till tillsynsmyndigheten, har rätt till information av myndigheten 

vad gäller klagomålet och har även möjlighet att angripa tillsynsmyndighetens 

passivitet genom domstolsprövning. Frågan om tillsynsmyndigheten är skyldig 

att utreda klagomål samt om tillsynsbeslut är möjliga att överklaga för den 

enskilde med stöd av GDPR har ännu inte prövats av EU-domstolen. Det verkar 

troligt att den enskilde genom att inkomma med ett klagomål kan anses 

anhängiggöra ett ärende hos tillsynsmyndigheten som därför har en 

utredningsskyldighet, liksom att tillsynsbeslut enligt GDPR kommer att anses 

vara möjliga att överklaga för den enskilde.   

När ansvaret för personuppgiftsbehandlingen under det tredje skedet 

decentraliserades medförde det behov av effektiva implementeringsmekanismer. 

En sådan mekanism är effektiva sanktionsåtgärder för tillsynen, en annan de i 

många fall obligatoriska dataskyddsombuden som också bidrar till en 

infrastruktur av regelefterlevnad. För att det delegerade ansvaret ska respekteras 

och för att enskilda ska kunna känna tillit till att personuppgifterna behandlas på 

ett regelenligt sätt när de förs över gränserna, fyller tillsynen en viktig roll. 

Tillsynens allt mer utvecklade gränsöverskridande samarbetsformer med EU:s 

organ och andra nationella tillsynsmyndigheter innebär nya utmaningar för 

förvaltningsstrukturen men också för den enskilde som söker hjälp hos en 

tillsynsmyndighet. Förstärkningen av den enskildes rättigheter inom ramen för 
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tillsynen kan också komma att innebära förändringar av hur den enskilde i 

tillsynen betraktas inom svensk förvaltnings- och förvaltningsprocessrätt.  

Från att tillsynen under det första skedet var knutet till ett centraliserat 

tillståndsförfarande som reglerades med föreskrifter i det enskilda fallet, har 

tillsynen tydligare utformats för att kunna ingripa mot missbruk och regelbrott. 

Ansvaret för att tillse att personuppgiftsbehandlingen är regelenlig har till stor 

del delegerats till den personuppgiftsansvarige. Från att det under 1970-talet var 

de europeiska staternas nationella rätt som inspirerade till EU-rättslig reglering, 

har dataskyddet nu kommit att bli en del av EU:s primärrätt och en 

grundläggande rättighet inom EU med långtgående implementeringsmekan-

ismer, där tillsyn är den främsta. Samtidigt som dataskyddet nu regleras på högsta 

normhierarkiska nivå inom EU-rätten, har behovet av att kunna föra 

personuppgifter över gränserna ökat på grund av den tekniska utvecklingen och 

informationssamhället. Därför har behovet av harmoniserade regler successivt 

ökat. Förstärkningen av den enskildes rätt inom EU-rätten är inte unik för 

dataskyddet, utan en konsekvens av en syn på den enskilde som en rationell 

individ som kan ta tillvara sina egna intressen med hjälp av tillräcklig information 

och adekvata rättsliga verktyg. Detta synsätt harmonierar också med att EU-

rätten utvecklas i riktning mot att stärka formerna för ansvarsutkrävande. 
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9. Justitieombudsmännens tillsyn 
 

Tillsynen som bedrivs av Riksdagens ombudsmän (JO) skiljer sig på flera sätt 

från tillsynen som har beskrivits på de tidigare undersökta områdena. Som 

tillsynsorgan har JO en anrik historia, som sträcker sig långt tillbaka i tiden. JO 

har också betecknats som Sveriges främsta konstitutionella exportprodukt.1524 

Riksdagen ska enligt 1 kap. 4 § regeringsformen granska rikets styrning och 

förvaltning. För detta ändamål omnämns i 13 kap. regeringsformen riksdagens 

kontrollmakt, som utöver JO-funktionen består av konstitutionsutskottet och 

Riksrevisionen.1525 Hittills undersökta tillsynsorgan utgör förvaltningsmyndig-

heter som omfattas av förvaltningslagens bestämmelser, vilket i JO:s fall är mer 

omdiskuterat.1526 Av 13 kap. 6 § regeringsformen framgår att riksdagen väljer en 

eller flera ombudsmän som ska utöva tillsyn över tillämpningen av lagar och 

andra författningar i offentlig verksamhet. 13 kap. 2 § riksdagsordningen anger 

att riksdagens ombudsmän ska vara fyra, varav en chefsjustitieombudsman.1527 

JO:s uppdrag är alltså personligt och ombudsmännen står enligt 2 § fjärde stycket 

lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän (JO-instruktionen) 

inte under tillsyn av varandra.  

I motiven till 1974 års regeringsform uttrycks att JO intar en stark ställning 

som garanti av extraordinär natur för medborgarnas rättssäkerhet.1528 Trots att 

JO alltid har förknippats med medborgarintresset är den enskildes rättsliga 

ställning i JO:s tillsyn under den långa verksamhetstiden mer oklar.1529 JO:s tillsyn 

 
1524 Nergelius (2018) s. 307. JO-ämbeten har införts i andra nordiska och europeiska länder, 

Kanada, USA med flera. Även den europeiske ombudsmannen utgår från JO:s modell, Bull (2000) 

s. 334. Den europeiske ombudsmannen kan enligt artikel 228 FEUF ta emot klagomål från fysiska 

och juridiska personer gällande unionsinstitutionernas, unionsorganens eller unionsbyråernas 

verksamhet med undantag för EU-domstolen. För en presentation av den europeiska 

ombudsmannen, se Heede (2000). För en rättshistorisk studie av JO, se Alexius Borgström (2003). 
1525 Prop. 1973:90 s. 414 f. Begreppet kontrollmakt har dock ifrågasatts mot bakgrund av att 

riksdagen inte kan påverka JO eller Riksrevisionen i någon större utsträckning, Sterzel (2014) s. 25 

f. samt Bull & Sterzel (2015) s. 273.  
1526 Se avsnitt 9.3.3. 
1527 Motsvarande bestämmelse fanns i 8 kap. 10 § 1974 års riksdagsordning.  
1528 Prop. 1973:90 s. 430 f. 
1529 Petrén (1991) s. 87 ff. 
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kan beskrivas som extraordinär i förhållande till andra tillsynsorgan. Det 

extraordinära följer av 12 kap. 1 och 13 kap. 6 §§ regeringsformen samt 18 § lagen 

(1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän och innebär att JO utgör 

ett parlamentariskt kontrollorgan. JO har tillsyn över myndigheter och deras 

tjänstemän. Klagomål kan överlämnas av ombudsmannen till annan myndighet 

om det bedöms lämpligt och den mottagande myndigheten inte tidigare har utrett 

klagomålet. Dessa mottagande myndigheter utgör oftast ordinära 

tillsynsmyndigheter och kan exemplifieras med de tidigare undersökta exemplen 

av individnära tillsyn. JO:s tillsyn överlappar alltså den tillsyn som andra 

tillsynsmyndigheter bedriver och utgör en ytterligare möjlighet av tillsyn för den 

enskilde. Därför är tillsynen avsedd att inrikta sig på väsentliga 

rättssäkerhetsfrågor.1530 JO kan också bedriva tillsyn av hur de ordinära 

tillsynsmyndigheterna sköter sina uppgifter.1531 Det finns även exempel på att 

ordinära tillsynsmyndigheter kan utöva tillsyn av hur JO bedriver sin 

tillsynsverksamhet.1532 Förutom JO finns ytterligare ett extraordinärt 

tillsynsorgan, Justitiekanslern (JK). JO och JK kan i vissa situationer hänskjuta 

klagomål mellan varandra, vilket framgår av 18 § JO-instruktionen och 15 § 

förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern. 

Alltsedan sin tillkomst genom regeringsformen år 1809 har ombudsmannen 

förknippats med medborgarnas rättssäkerhet och tilltro till rättsstaten.1533 Trots 

de stora samhällsmässiga och konstitutionella förändringarna som har skett, har 

behovet av JO-funktionen uppenbarligen kvarstått till modern tid också globalt 

sett. Detta kan tyda på att JO i sin roll fyller en grundläggande rättsstatlig 

funktion, oberoende av tidevarv, trender och politiska system. JO har precis som 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 

 
1530 Bet. 1967:K1LU1 s. 10 f. 
1531 JO, beslut den 23 september 2019, dnr. 3661-2018, JO, beslut den 13 juni 2019, dnr. 1239-

2018, JO 2018/19 s. 122 gällande IVO:s tillsyn och JO, beslut den 11 juni 2010, dnr. 7126-2009 

gällande DO:s tillsyn.   
1532 Exempelvis IMY:s beslut den 5 oktober 2010, dnr. 663-2010. Beslutet gällde kritik mot att JO 

i sin tillsyn av offentliga befattningshavare enligt IMY:s mening hade åsidosatt integritetsskyddet 

för enskilda tjänstemän enligt personuppgiftslagen (1998:204). JO bedömer numera att det på 

grund av GDPR inte är möjligt att publicera enskildas namn i tillsynsbeslut som finns publicerade 

på hemsidan och använder sig därför av pseudonymer i de elektroniskt publicerade besluten. 

Originalbesluten innehåller fortsättningsvis namn på enskilda tjänstemän, enligt e-postmeddelande 

från JO den 20 november 2019. 
1533 Utl. 1954: K1LU1 s. 14 f. och bet. 1967: K1LU1 s. 8. 
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ett tillsynsuppdrag som täcker ett flertal samhälls-, verksamhets- och 

rättsområden. Tillsynen begränsas dock på så sätt att den främst ska beakta 

legalitet, saklighet och opartiskhet. Som kommer att visas i detta kapitel har JO:s 

tillsyn genomgått få förändringar över tid i jämförelse med de tidigare undersökta 

exemplen. Den indelning i tidsperioder som gjorts synliggör framförallt de olika 

synsätt på individens ställning i JO:s tillsyn och tillsynens inriktning som 

framkommit under årens lopp. Till skillnad från tillsynen på diskriminerings- och 

dataskyddsområdet har EU-rätten haft ett mycket begränsat inflytande över JO:s 

tillsyn, som utgår från Sveriges konstitutionella traditioner.  

9.1. Det första skedet – JO:s första tid som tillsynsorgan 

9.1.1. Ett konstitutionellt kontrollorgan för medborgarnas rättssäkerhet 

När JO-ämbetet infördes genom år 1809 års regeringsform var det en global 

nyhet. Det skedde med stöd av den regeringsform som tillkom år 1809 efter 

statsvälvningen och byggde på erfarenheterna av frihetstidens ständerregemente 

och Gustav den III:s envälde. I den maktdelningsmodell som infördes fyllde JO 

en viktig roll som verktyg för att kunna kontrollera den verkställande makten och 

förvaltningsmyndigheterna.1534 I inrättandet av JO-ämbetet kan ideologiskt 

spåras upplysningens idéarv och liberalistiska ideal om individens frihet och 

likhet inför lagen.1535 När JO tillkom fanns redan en förebild i Justitiekanslern 

(JK), utan vilken JO knappast skulle ha tillkommit.1536 1809 års regeringsform 

innebar att både kungen och riksdagen fick varsitt rättsvårdande organ med 

delvis identiska befogenheter.1537 Inrättandet av JO kan betraktas som att folkets 

säkerhet mot makten och folkets övertygelse om sin säkerhet mot makten skulle 

ha en egen garant.1538 JK, som inrättades redan år 1713, är möjligen världens 

 
1534 Bet. 1967:K1LU1 s. 5, Axberger (2014) s. 18 och Kucsko-Stadlmayer (2008) s. 2 och 4. 
1535 Nerd (1983–84) s. 147 och Kucsko-Stadlmayer (2008) s. 5.  
1536 Nygren (2013) s. 27. 
1537 Axberger (2014) s. 11.  
1538 Bexelius (1981) s. 13 f. Att JO blev en ”allmänhetens ombudsman” till skillnad från JK har 

också förklarats med den politiska utvecklingen, i vilken JO kom att förknippas mer med demokrati 

och folkstyre, Nygren (2013) s. 27. 
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äldsta fortfarande existerande institution som kontrollerar offentlig 

förvaltning.1539   

Enligt 96 § i 1809 års regeringsform skulle rikets ständer utse en 

justitieombudsman som i egenskap av riksdagens ombud skulle ha tillsyn över 

lagarnas efterlevnad av domare och ämbetsmän och åtala de domare och 

ämbetsmän som åsidosatte sina förpliktelser i olika avseenden.1540 JO:s tillsyn 

över myndigheternas efterlevnad av lagstiftningen var vid sidan av 

konstitutionsutskottets granskning av statsråden den riksdagskontroll som 

utformades för kontroll av regeringsmakten.1541 JO tillkom alltså som 

kontrollfunktion i sammanhanget maktdelning mellan lagstiftande och 

verkställande makt.1542 Meningen var att tillhandahålla en av regeringen 

oberoende bevakning av hur alla ämbeten sköttes.1543 På så sätt avhjälptes ett 

kontrollproblem på grund av frånvaron av ministerstyre i svensk rätt.1544 

Ombudsmannafunktionen var tänkt att fungera som garant för allmänhetens tillit 

till de rättsstatliga institutionerna och verkade alltså redan genom sin existens.1545 

Bevakningen skulle ske både för riksdagens del och medborgarnas, både ”värn 

för folkets samfällda och varje enskild medborgares rättigheter”.1546 JO hade 

enligt 1810 års instruktion allmän tillsyn över lagar, författningars och 

instruktioners efterlevnad av domare, ämbets- och tjänstemän samt var skyldig 

 
1539 Bull (2013) s. 153. Detta skedde av Karl XII och funktionen kallades vid den tidpunkten 

Kungens Högste Ombudsman. Denne fyllde funktionen som kungens främste representant och 

skulle kontrollera tjänstemän och domare. År 1719 ändrades namnet till JK. Sterzel (1969) s. 175 

har ifrågasatt att JO initialt var ett led i konstitutionell kontroll över kungamakten.  
1540 96 § i 1809 års regeringsform: ”Riksens ständer skola vid varje Riksdag förordna en för 

lagkunskap och utmärkt redlighet känd man, att, såsom deras ombud, efter den instruktion 

de för honom komma att utfärda, hava tillsyn över lagarnes efterlevnad av domare och ämbetsmän 

samt att vid vederbörliga domstolar i laga ordning tilltala dem, som uti sina ämbetens utövning av 

väld, mannamån eller annan orsak någon olaglighet begå, eller underlåta att sina ämbetsplikter 

behörigen fullgöra. Vare dock han i all måtto underkastad samma ansvar och plikt, som allmän lag 

och rättegångsordning för actorer utstaka.” 
1541 Axberger (2014) s. 18. 
1542 Eklundh (2000) s. 424 och Haller (1964) s. 40. 
1543 Bexelius (1981) s. 14 f. Andra skäl som Bexelius omnämner är som en moderator mellan 

konung och folk, och effektivare kontroll över domare och andra ämbetsmän än Justitiekanslern. 
1544 Gellhorn (1966) s. 195 och Eklundh (2000) s. 424.  
1545 Axberger (2014) s. 12 f. 
1546 Sterzel (1969) s. 171. 
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att åtala dem som åsidosatte sina ämbeten. Främst anmärkte JO på och beivrade 

fel som härrörde från egennytta, vrångvisa väld eller grov försumlighet eller 

beredde en osäkerhet för medborgarnas rättigheter.1547 Denna inriktning av 

tillsynen kvarstod i senare instruktioner.1548 Tillsynen utövades främst genom 

inspektioner och fokuserade särskilt på domstolar, åklagar- och polisväsende 

samt fångvård. De flesta justitieombudsmän var tidigare domare.1549 Tanken var 

att JO skulle utöva tillsyn över mer övergripande frågor, medan JK förväntades 

bedriva en högre grad av detaljkontroll.1550 Det fanns en möjlighet för JO att 

överlämna ärenden till JK, som dock praktiskt inte fick någon större betydelse.1551 

JO förväntades angripa begångna fel som kunde resultera i åsidosatta rättigheter 

för medborgarna genom åtal eller andra åtgärder.1552  

9.1.2. Från åtal till klagomålshantering 

JO:s tillsyn syftade redan från början till att garantera att medborgarnas skulle 

kunna åtnjuta sina rättigheter. Det var främst genom möjligheten att inkomma 

med klagomål till JO avseende domare eller ämbetsmän som den enskilde kunde 

aktivera JO:s tillsyn. JO-ämbetet var ändå initialt konstruerat som ett 

åklagarämbete. Man tänkte sig närmast att ombudsmannen skulle granska 

domstolsväsendets och förvaltningens tillstånd i stort och beivra allvarligare 

missförhållanden genom att väcka åtal.1553  Om JO konstaterade att formkraven 

för anmälan var uppfyllda kunde JO väcka åtal. Formkraven utgjordes av krav på 

skriftlighet och att eventuell bevisning bifogats av den enskilde. För att väcka åtal 

krävdes också att anmälan var förenlig med grunderna för tillsynen och sakens 

vikt och beskaffenhet motiverade åtal. Vid mindre fel kunde JO skriftligen anvisa 

 
1547 1–2 §§ Instruction för Rikets ständers Justitieombudsman år 1810. Bestämmelserna var 

oförändrade också genom Instructionen (1830:30) för Rikets Ständers Justitieombudsman. 
1548 1-2 §§ instruktionen (1915:132) respektive (1941:140) för riksdagens justitieombudsman. 
1549 Bet. 1963:KBa1LU1 s. 3 och 6. 
1550 Bet. 1967:K1LU1 s. 5 och Sterzel (1969) s. 174 f. 
1551 Bet. 1963:KBa1LU1 s. 13. 
1552 Bexelius (1981) s. 16 f. 
1553 Bet. 1967:K1LU1 s. 5.  
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den klagande till JK i stället.1554 Denna möjlighet kom dock sällan att nyttjas.1555 

JO kunde också, om JK inte agerade och JO ansåg klagomålet vara gott grundat, 

under vissa förutsättningar biträda den enskilde och ta upp klagomålet.1556 Det 

kan tilläggas att handläggningsregler i den offentliga förvaltningen var sparsamt 

utvecklade vid denna tid.1557 Dessutom saknades förvaltningsdomstolar där 

förvaltningsbeslut kunde angripas.  

Den enskildes relation med JO kom som tydligast till uttryck i 

klagomålshanteringen. Klagomålshanteringen var initialt liten i jämförelse med 

exempelvis inspektionsverksamheten.1558 Under JO:s första hundra år inkom 

endast cirka 7 000 klagomål. Under samma period väcktes omkring 1 050 åtal, 

det vill säga omkring 10 åtal per år.1559 Tidigt i verksamheten växte det fram en 

praxis efter modell från domstolarna där JO i stället för att väcka åtal påtalade 

mindre fel vid exempelvis inspektioner. Denna informella erinranspraxis 

formaliserades först genom 1915 års JO-instruktion som en särskild 

åtalsunderlåtelserätt. Vid den tidpunkten var erinran redan den vanligaste 

åtgärden som JO vidtog.1560 Erinran kunde komma i fråga om en domare eller 

tjänsteman på grund av ovarsamhet gjort fel, om denne hade rättat sig eller angett 

en förklaring till det inträffade.1561 Det kan tilläggas att år 1915 inrättades också 

militieombudsmannen (MO), i samband med att den allmänna värnplikten 

infördes, som innebar att JO:s tillsynsuppdrag i fråga om försvarsmakten kom 

att skötas via denna ombudsman. Under de första hundra åren skedde betydande 

förändringar i JO:s praxis, där JO gick från ett åklagarämbete, som på eget 

initiativ kunde motverka felaktigheter av tjänstemännen, till att övergå allt mer 

till att pröva enskildas klagomål genom att erinra tjänstemän om eventuell 

 
1554 9 § Instructionen (1830:30) för Rikets Ständers Justitieombudsman.  
1555 Sterzel (1969) s. 177. 
1556 10 § Instructionen (1830:30) för Rikets Ständers Justitieombudsman. 
1557 Bexelius (1981) s. 268 f. 
1558 SOU 1985:26 s. 157. Detta synes också ha varit avsikten, Sterzel (1969) s. 175 och 177 samt 

Bull (2000) s. 335.  
1559 SOU 1975:23 s. 35 f., JO:s hemsida, http://www.jo.se/sv/Om-JO/Historik/ (besökt den 3 

januari 2018) och Bull (2000) s. 335. 
1560 3 § instruktionen (1915:132), bet. 1963:KBa1LU1 s. 4, SOU 1975:23 s. 36 och Axberger (2014) 

s. 19. 
1561 3 § i instruktionen (1915:132) för riksdagens justitieombudsman.  
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olämplig ärendebehandling.1562  Förändringen av JO:s inriktning har förklarats 

med att parlamentarismen innebar att JO som konstitutionell garanti förlorade 

en del av sin betydelse. I stället blev JO en mer uttalad instans för enskilda, dit 

var och en kunde vända sig med klagomål mot myndigheter och tjänstemän.1563 

Ännu under decennierna 1920–1950 inkom endast i snitt 500 klagomål till JO 

per år.1564 Andelen väckta åtal från JO:s sida var under åren 1920–1940 2–3 

procent av ärendena. Åren 1950 och 1960 var siffran kring 1 procent.1565  

Klagomålshanteringen blev central i JO:s verksamhet från andra delen av 

1900-talet.1566 Statens expanderande förvaltning skapade nya problem gällande 

rättssäkerhet och beslutskvalitet.1567 Tillsynen förändrades och blev mer folkligt 

tillvänd och klagomålshanteringen utgjorde den största delen av 

verksamheten.1568 JO:s inspektionsverksamhet fick mindre utrymme.1569  

9.1.3. 1957 års reform 

År 1957 genomfördes en reform av JO-ämbetet, som framförallt innebar att JO:s 

tillsyn utvidgades till att omfatta alla som var underkastade ämbetsansvar, 

inklusive kommunala befattningshavare.1570 Detta skedde genom en förändring 

av 96 § regeringsformen.1571 Utvidgningen av tillsynen till kommunal förvaltning 

i fråga om ämbetsansvar motiverades med den enskildes rättsskyddsbehov var 

lika stort oavsett vem som hade anförtrotts de offentligrättsliga uppgifterna. Att 

kommunala organ inte stod under JO:s tillsyn trots att de i ökad utsträckning 

anförtrotts offentligrättsliga uppgifter ansågs inte godtagbart. Farhågorna om att 

JO skulle komma att inskränka det kommunala självbestämmandet ansågs vara 

 
1562 Nerd (2013) s. 147. 
1563 SOU 1975:23 s. 35 f. 
1564 SOU 1985:26 s. 157. 
1565 JO:s ämbetsberättelse för 1973, PM av JO Petrén bil 3 s. 611 ff. 
1566 SOU 1975:23 s. 35 f. 
1567 Bet. 1975/76:KU22 s. 48 f. 
1568 Bull (2000) s. 335. 
1569 Axberger (2014) s. 20 f.  
1570 Prop. 1956:161 s. 32 ff. 
1571 SFS 1957:498. Sterzel (1969) s. 247 har anfört att det för att vidga JO:s uppdrag har ansetts 

krävas grundlagsändringar i högre utsträckning än vad beträffar andra kontrollorgan under 

riksdagen.  
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överdrivna.  JO:s prövning avsågs inte omfatta lämplighetsavvägningar i fråga 

om kommunala beslut och åtgärder i de fall där lagstiftningen möjliggjorde 

sådana diskretionära bedömningar för den kommunala förvaltningen.1572 

Utskottet ansåg dock att en begränsningsregel borde införas för att trygga den 

kommunala självstyrelsen.1573 Följden blev att 1957 års JO-instruktion 

kompletterades med en sådan regel. Bestämmelsen innebar att JO:s tillsyn av 

kommunal verksamhet inte skulle innebära intrång i det kommunala 

självbestämmandet eller onödigt hämma den kommunala verksamheten.1574  

1957 års reform motiverades också av en önskan om att effektivisera JO:s 

tillsyn över förvaltningen. För detta ändamål ansågs det viktigt att JO fick mer 

tid över till egna initiativ och inspektioner och inte i lika hög utsträckning 

fokuserade på klagomål.1575 Utskottet konstaterade att JO:s tillsyn varit inriktad 

främst på rättsväsendet, medan förvaltningen i övrigt inte granskats i samma 

utsträckning. För att granska förvaltningen krävdes både egna initiativ och 

klagomålsbehandling.1576 Önskemålet att JO:s tillsyn i högre utsträckning borde 

fokusera på förvaltningsmyndigheterna hade påtalats under flera år.1577 I och med 

expansionen av den statliga verksamheten ökade behovet av en kontrollinstans 

av den offentliga förvaltningen. Förvaltningsmyndigheternas betydelse för och 

ingripande verkan i enskildas liv ökade och kunde vara lika kännbara som 

domstolsbeslut. I domstolarna var den enskilde dock tillförsäkrad tydligare 

rättssäkerhetsgarantier. Därför var JO:s inriktning på förvaltningsmyndigheter 

motiverad.1578 Efter riksdagens uttalande år 1954 om att JO rutinmässigt borde 

bedriva tillsyn av förvaltningsmyndigheter förstärktes denna inriktning av 

 
1572 Prop. 1956:161 s. 32 ff. 
1573 Utl. 1956: K1LU2 s. 12 f. Riksdagen förklarade därför det ursprungliga förslaget vilande för 

ytterligare utredning, rskr. 1956:342. 
1574 Prop. 1957:127 s. 19, utl. 1957: L1U33 s. 34 ff. och rskr. 1957:291. Begränsningsregeln infördes 

i 9 § instruktionen (1957:165) för riksdagens ombudsmän. Se även SOU 1957:2 s. 56 ff. 
1575 Utl. 1954:K1LU1 s. 15 och Petrén (1953) 87 ff. 
1576 Utl. 1954:K1LU1. s. 6, 16 och 18. Se även SOU 1955:50 s. 110. 
1577 Utl. 1947:KU22 s. 13, utl. 1952:KU11 s. 14 f. och utl. 1948:L1U1 s. 4.  
1578 SOU 1955:50 s. 110 ff. 
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tillsynen.1579 Först efter 1957 års reform blev det dock möjligt för JO att 

systematiskt fokusera på förvaltningsmyndigheter i tillsynen.1580  

Utskottet framhöll vikten av både klagomålsbehandling och egna initiativ. 

Dessutom poängterades det personliga momentet, det vill säga att varje 

medborgare kan vända sig till en bestämd ombudsman, inte en opersonlig 

myndighet.1581 Samtidigt infördes en bestämmelse som innebar att JO var 

tvungen att avgöra ärenden som hade överlämnats till denne.1582 För den 

enskildes del innebar reformen år 1957 att denne fortsättningsvis förväntades 

inkomma med ett skriftligt klagomål och bifoga handlingar och bevis för att 

styrka det påstådda.1583 Det infördes också en uttrycklig reglering av JO:s tillsyn 

som extraordinär vad gäller klagomål som omfattade den kommunala sektorn. 

Den enskilde kunde inte få hjälp av JO förrän möjligheten till rättelse genom 

kommunal myndighet eller ett överklagande av en kommunal myndighets beslut 

hade prövats.1584 Innan reformen uttalade utskottet även att det borde utredas 

om JO skulle kunna överlämna fler ärenden till andra myndigheter för att få 

resurser över till annan tillsyn, främst inspektioner. Utskottet betonade att det 

var viktigt att JO fortsatte att främja medborgarnas rättssäkerhet och inte blev ett 

organ för rutinmässig kontroll och av den anledningen borde behålla sin 

diskretionära rätt att ingripa.1585 Innan 1957 års reform motiverade JO vanligen 

inte sina beslut att inte vidta åtgärder med anledning av ett klagomål. Utskottets 

önskemål var att sådana beslut skulle motiveras, även om det inte bedömdes att 

en reglering var möjlig att införa.1586 Efter 1957 års reform började JO tydliggöra 

motiveringen till beslut där klagomål inte kunde avfärdas som betydelselösa eller 

ogrundade, men ändå inte ledde till åtal, erinran, framställan till regeringen eller 

liknande åtgärder från JO:s sida.1587 För den enskilde torde detta förändrade 

 
1579 Utl. 1954:K1LU1 s. 6 och bet. 1963:KBa1LU1 s. 6. 
1580 Bet. 1963:KBa1LU1 s. 14. 
1581 Utl. 1954:K1LU1 s. 16. 
1582 1 § instruktionen (1957:165) för riksdagens ombudsmän. 
1583 15 § instruktionen (1957:165) för riksdagens ombudsmän.  
1584 9 § instruktionen (1957:165) för riksdagens ombudsmän. 
1585 Bet. 1963:KBa1LU1 s. 16 f. 
1586 Utl. 1957:1LU33 s. 36 och bet. 1963:KBa1LU1 s. 4. 
1587 Bet. 1963:K1BaLU1 s. 14 och Sterzel (1969) s. 185. 
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arbetssätt ha inneburit ett tydliggörande av varför JO valde att inte ingripa i 

ärenden.  

9.2. Det andra skedet – 1967 års reform  

Enskildas klagomål till JO ökade påtagligt från mitten av 1950-talet. Åren 1949–

1956 inkom i snitt omkring 530 klagomål per år. Från år 1956 till 1957 skedde en 

ökning av klagomål till närmare 760 och året därpå 818 inkommande klagomål. 

Åren 1960–1962 inkom i snitt 975 klagomål per år och åren 1963–64 var antalet 

omkring 1 230 st. Klagomålen hade enligt JO inte bara blivit fler utan också mer 

komplicerade att bedöma. JO:s arbetssätt innebar dessutom mer arbete, eftersom 

även klagomål som lämnades utan åtgärd försågs med motivering av JO sedan 

slutet av 1950-talet.1588 Att ärendena kommit att omfatta betydligt fler områden 

lyftes också fram som ett skäl till de ökade kraven på JO.1589 Själv ansåg JO att 

ett skäl till ökningen av klagomål var att medborgarna hade blivit allt mer 

medvetna om möjligheten att vända sig dit.1590  

Den stora ökningen av enskildas klagomål till JO föranledde ett nytt 

riksdagsinitiativ år 1963 om att utreda JO-funktionen.1591 Utredningen 

resulterade i 1967 års JO-reform, vars framträdande syfte var att vidta åtgärder 

för att begränsa antalet klagomål från enskilda som JO behövde befatta sig 

med.1592 Reformen innebar också andra förändringar, bland annat att JO-ämbetet 

och MO-ämbetet slogs samman samt att ytterligare en befattning som JO tillkom 

– Riksdagens ombudsmän, som blev tre till antalet.1593 I 1967 års JO-instruktion 

angavs fortsättningsvis att ombudsmännen främst borde ingripa när enskilds 

rättssäkerhet kränkts eller satts i fara eller när någon åsidosatt sin tjänsteplikt av 

 
1588 SOU 1965:64 s. 55 f. 
1589 Bet. 1967:K1LU1 s. 7 f. 
1590 SOU 1965:64 s. 58. 
1591 1963 års JO-utredning, rskr. 1963:132.  
1592 Prop. 1967:32 s. 99 ff., bet. 1967:K1LU1 s. 9 ff. och rskr.1967: 382. 
1593 Utvidgningen av antalet ombudsmän var möjlig genom den ändring av regeringsformen som 

genomfördes genom SFS 1965:47. 1963 års JO-utredning avrådde dock från en utökning av antalet 

ombudsmän mot bakgrund av att det ansågs finnas en risk för att det personliga momentet i 

tillsynen skulle gå förlorat och att det fanns en risk för att ombudsmännens praxis skulle bli 

varierande, SOU 1965:64 s. 183 f.  
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egennytta, mannamån eller grov försummelse.1594 Fortsättningsvis angavs också 

att den enskilde borde anföra klagomål skriftligen och bifoga eventuellt 

bevismaterial för utredningen.1595 Det infördes dock en bestämmelse om att JO 

borde lämna klagomål utan åtgärd om det från allmän och särskild synpunkt var 

av ringa betydelse att saken prövades.1596 Vidare fick JO möjlighet att överlämna 

klagomålet till en annan myndighet om en fråga som väckts genom klagomål var 

av sådan beskaffenhet att den lämpligen kunde utredas och inte tidigare prövats 

av denna myndighet.1597 En sådan bestämmelse fanns sedan tidigare för 

kommunal sektor.1598  

Förändringarna motiverades av JO-ämbetets växande arbetsvolym för att 

ombudsmannen skulle kunna bredda och intensifiera tillsynsverksamheten.1599 

Förslaget att möjliggöra för JO att överlämna klagomål till annan myndighet för 

prövning och att avvisa klagomål hade i princip mottagits positivt av 

remissinstanserna och det påtalades att en allmän synpunkt var att JO borde få 

friare händer att avvisa eller överlämna klagomål till annan myndighet.1600 En 

möjlighet att minska arbetsbelastningen inom ämbetet diskuterades också, 

nämligen att kraftigt inskränka prövningsskyldigheten eller till och med avskaffa 

den och låta ombudsmännen få rätt att diskretionärt välja bland klagomålen. 

Detta önskemål hade förts på tal av både JO och JK, men något sådant förslag 

hade inte framförts av utredningen.1601  

Frågan om huruvida JO egentligen var skyldig att uppta alla klagomål till 

prövning var något som fick stor betydelse för diskussionen om hur regleringen 

av JO:s tillsyn borde förändras. 1963 års JO-utredning utgick från att JO hade en 

skyldighet att uppta och pröva alla klagomål som anfördes oavsett vilken 

betydelse klagomålen hade för den enskilde eller för den allmänna 

 
1594 3 § instruktionen (1967:928) för riksdagens ombudsmän. 
1595 7 § instruktionen (1967:928) för riksdagens ombudsmän. 
1596 8 § instruktionen (1967:928) för riksdagens ombudsmän. 
1597 9 § instruktionen (1967:928) för riksdagens ombudsmän. 
1598 9 § instruktionen (1957:165) för riksdagens ombudsmän angav att JO inte kunde ingripa i ett 

enskilt klagomål förrän möjligheten till rättelse genom kommunal myndighet eller överklagande av 

sådan myndighets beslut hade prövats. 
1599 Prop. 1967:32 s. 14. 
1600 Prop. 1967:32 s. 103 f.  
1601 Prop. 1967:32 s. 105. 
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rättssäkerheten. Utredningen betraktade denna skyldighet för JO som vidsträckt 

och ansåg att den försvårade möjligheterna att främst ägna sig åt de mera 

väsentliga rättssäkerhetsuppgifterna. Utredningen föreslog därför tre åtgärder 

som skulle kunna råda bot på situationen: att ombudsmännen borde ges rätt att 

avvisa klagomål i de fall då klaganden inte utnyttjat sin möjlighet till rättelse via 

annan myndighet eller genom överklagande, att tidsbegränsa prövningen för 

klagomål och att möjliggöra avvisning av klagomål vid ringa betydelse. 

Utredningens tolkning var att inspektioner av JO först kunde komma i fråga efter 

att klagomålen behandlats.1602 Också i propositionen synes utgångspunkten ha 

varit att JO hade en prövningsskyldighet av klagomål, som dock borde 

inskränkas.1603  

Utskottet uttalade att JO aldrig hade haft någon formell prövningsskyldighet 

av enskildas klagomål och att en sådan prövningsskyldighet därför inte borde 

omnämnas i instruktionen enligt utredningens förslag.1604 Stöd för denna 

uppfattning kan också hittas i äldre instruktioner till JO.1605 Utskottet anförde att 

frågan om ombudsmännen prövningsskyldighet kunde betraktas från två 

synvinklar: ur allmänt hänseende respektive formellt rättsligt. Ur allmän synpunkt 

ansåg utskottet att det fanns viktiga principer som JO hade att beakta som 

vägledande i fråga om enskildas klagomål. Utskottet bedömde det som värdefullt 

att JO inte visade klagomål ifrån sig, även om effektivitetshänsyn inte medgav 

detta önskemål fullt ut. Formellt rättsligt konstaterade utskottet att det inte 

förelåg någon skyldighet för ombudsmännen att pröva inkomna klagomål och 

att det tvärtom historiskt hade funnits särskilda begränsningsregler i fråga om 

klagomål till JO. Dessa regler hade inte ersatts med någon föreskrift om att 

ombudsmännen var skyldiga att pröva klagomål. Vidare saknade 

regeringsformen en hänvisning till de enskilda klagomålen och förutsättningarna 

för utredning av dem. Utskottet ansåg inte heller att någon sådan bestämmelse 

borde införas, utan att ombudsmännen diskretionärt borde få bedöma vilka 

klagomål som skulle utredas. Därför frångick utskottet utredningens förslag om 

att lagstifta om undantag från en allmän prövningsskyldighet av klagomål till 

 
1602 SOU 1965:64 s. 55 f., 61 f. och 64 ff. 
1603 Prop. 1967:32 s. 105. 
1604 Bet. 1967:K1LU1 s. 10 f. 
1605 Bet. 1967:K1LU1 s. 5. 
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JO.1606 I stället valde utskottet att förorda att ombudsmännen regelmässigt borde 

avvisa eller överlämna ärenden under vissa förutsättningar genom en form av 

generalklausul.1607 Riksdagen godtog utskottets förslag, som infördes i 8 § i 1967 

års JO-instruktion.1608 

När det gällde JO:s funktion i förhållande till de enskilda medborgarna 

konstaterade utskottet att bevakningen av de grundläggande medborgerliga 

rättigheterna mot övergrepp från myndigheternas sida, som initialt var den mest 

väsentliga uppgiften, nu var mer perifer i den moderna rättsstaten. Det 

rättssäkerhetsmotiv som utskottet kunde iaktta för JO:s del var att den mer 

omfattande förvaltningen, medborgarnas rättigheter och skyldigheter och 

samhällets snabba förändringstakt gett ett överskådlighetsproblem, som också 

påverkade rättssäkerheten negativt. Därtill var det svårt att tillsätta alla nya 

tjänster i förvaltningen med kvalificerad personal. Utskottet lyfte fram att JO:s 

existens som ett helt självständigt organ utanför den offentliga förvaltningen dit 

enskilda kunde vända sig med klagomål bidrog till att medborgarnas förtroende 

för rättsordningen stärktes. Just JO:s självständighet, också i förhållande till 

riksdagen, utgjorde enligt utskottet grunden för dess stora betydelse.1609  

Utskottet konstaterade även att i egenskap av extraordinärt organ kunde JO inte 

ersätta de allmänna, grundläggande rättssäkerhetsgarantierna eller de ordinära 

rättsmedlen, eftersom ämbetet inte kunde rätta felaktiga beslut. Även om JO-

ämbetet skulle expandera, skulle den enskildes rättsskydd inte nämnvärt kunna 

förbättras.1610 Utskottet varnade också för att JO riskerade att bli ett organ för 

rutinmässig kontroll, då uppdraget egentligen handlade om att främja 

medborgarnas rättssäkerhet. Rättsskyddet bedömdes bättre kunna främjas 

genom att effektivisera de ordinarie tillsynsmyndigheternas verksamheter.1611 

Utskottet anförde att JO borde försöka prioritera de väsentliga ärendena och att 

inspektionsverksamheten borde öka. En begränsning av klagomålen ansågs 

 
1606 Bet. 1967:K1LU1 s. 10 f. 
1607 Bet. 1967:K1LU1 s. 26 och 30 och SOU 1965:64 s. 89 ff. 
1608 Rskr. 1967:382. 
1609 Bet. 1967:K1LU1 s. 6 f. 
1610 Bet. 1967:K1LU1 s. 8. 
1611 Bet. 1967:K1LU1 s. 8 och 16. 
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väsentlig. Utskottet påtalade också att bland JO:s verktyg i tillsynen var 

åtalsfunktionen nu perifer i förhållande till erinran.1612  

9.3. Det tredje skedet – 1975 års reform och senare utveckling 

1974 års regeringsform medförde inga påtagliga förändringar av JO:s verksamhet 

i förhållande till den tidigare gällande regeringsformen.1613 Inte heller år 2011 när 

regeringsformen reformerades ansågs det finnas skäl för genomgripande 

förändringar av den grundläggande strukturen i bestämmelserna om 

kontrollmakten.1614 Riksdagen väljer enligt 13 kap. 6 § regeringsformen en eller 

flera ombudsmän som ska utöva tillsyn över tillämpningen av lagar och andra 

föreskrifter i offentlig verksamhet.  

9.3.1. 1975 års reform  

Efter att 1967 års reform genomförts, fortsatte enskilda att kontakta JO i allt 

högre utsträckning. År 1968 inkom 2 120 klagomål, år 1969 omkring 2 700 

klagomål och för åren 1970 och 1971 var siffrorna cirka 2 600 respektive 3 150 

st. Arbetsbelastningen var betydande för JO. År 1972 tillsattes en utredning mot 

bakgrund av framförallt den stora arbetsbördan hos ombudsmännen.1615 Under 

utredningens gång konstaterades dock att klagomålen inte hade fortsatt att öka 

på samma sätt som befarat.1616 Ärenden där den klagande inte var personligen 

berörd ökade liksom klagomålen mot kommunala myndigheter. Allt oftare 

klagades det på det materiella innehållet i beslut.1617 

 
1612 Bet. 1967:K1LU1 s. 5 f., 8 och 10 f. 
1613 Prop. 1973:90 s. 430 ff. och SOU 1972:15 s. 209. 
1614 Prop. 2009/10:80 s. 112. I litteraturen har tvärtom påpekats att kontrollmaktens reglering i 

regeringsformen är osammanhängande samt att kontroll och granskning av den offentliga 

förvaltningen i själva verket inte är en så central författningsfråga i styrelseskicket som man skulle 

kunna tro, Ahlbäck Öberg (2010) s. 502, Sterzel (1988) s. 677 och Sterzel (2008) s. 125 och 286. 
1615 Bet. 1972:KU19 s. 8 f.  
1616 SOU 1975:23 s. 33. 
1617 SOU 1975:23 s. 13 f. och 88. I betänkandet användes begreppen partsintresse och icke-

partsärende, som här inte synes syfta på att den enskilde anmälaren skulle ha förvaltningsrättslig 

partsställning och därmed materiellt kunnat anhängiggöra ett ärende hos JO. Det skulle i så fall 

tyda på en prövningsskyldighet hos JO. I stället verkar begreppet ha syftat på en enskild anmälare 

som var personligen berörd av det aktuella klagomålet. 
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Utvecklingen resulterade 1975 års JO-reform och 1976 års JO-instruktion. JO:s 

uppdrag var att särskilt tillse att domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin 

verksamhet iakttog saklighet och opartiskhet och att medborgarnas 

grundläggande fri- och rättigheter inte träddes för när i den offentliga 

verksamheten.1618 Ombudsmännens tillsyn bedrevs genom prövning av klagomål 

från allmänheten och genom inspektioner och andra undersökningar.1619 Detta 

innebar ett förtydligande av att klagomålsprövningen var det mest väsentliga 

inslaget i JO:s tillsyn.1620  Som tidigare gällde att klagomål anfördes skriftligen och 

att den enskildes uppgift var att bifoga eventuella handlingar till stöd för ärendets 

utredning och bedömning.1621 Om saken som klagomålet gällde lämpligen kunde 

utredas hos annan myndighet, och om myndigheten inte prövat saken tidigare, 

fick JO liksom tidigare överlämna klagomålet dit.1622 JO var dock skyldig att 

skyndsamt meddela den enskilde om klagomålet avvisats, avskrivits, överlämnats 

eller upptagits till utredning.1623 Ombudsman skulle verkställa de 

utredningsåtgärder som fordrades för prövning av klagomål och andra 

åtgärder.1624 Det angavs att JO inte borde utreda förhållanden som var äldre än 

två år om det inte från allmän synpunkt kunde betraktas som väsentligt att frågan 

utreddes.1625 

JO:s betydelse för den enskilde och betydelsen av enskildas klagomål i JO:s 

verksamhet betonades i reformen. Utskottet konstaterade att JO:s huvuduppgift 

var att tillvarata den enskildes intresse av en lagenlig och korrekt behandling från 

de offentliga organens sida. Denna verksamhet utövade JO främst genom att 

pröva enskildas anmälningar mot statliga och kommunala myndigheter och 

företrädare för dessa samt genom att vid inspektioner granska myndigheters 

praxis i olika avseenden. Utskottet bedömde att JO:s uppgift ökat när 

förvaltningen vidgats i omfattning och när lagstiftningen blivit mer komplex.1626 

 
1618 3 § lag (1975:1057) med instruktion för justitieombudsmännen. 
1619 5 § lag (1975:1057) med instruktion för justitieombudsmännen. 
1620 Bet. 1975/76:KU22 s. 69 f. 
1621 17 § lag (1975:1057) med instruktion för justitieombudsmännen. 
1622 18 § lag (1975:1057) med instruktion för justitieombudsmännen. 
1623 19 § lag (1975:1057) med instruktion för justitieombudsmännen. 
1624 21 § lag (1975:1057) med instruktion för justitieombudsmännen. 
1625 20 § lag (1975:1057) med instruktion för justitieombudsmännen. 
1626 Bet. 1975/76:KU22 s. 48 f. 
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JO-ämbetets främsta uppgift ansågs vara att bevaka den enskildes intresse av en 

lagenlig och korrekt behandling från de offentliga organens sida. Från 

allmänhetens sida uppfattades JO som ett värn för rättssäkerheten, en instans dit 

var och en kunde vända sig med klagomål. Just vad beträffar 

klagomålsprövningen hade en ökande arbetsbelastning kunnat iakttas. 

Klagomålsprövningen var enligt utskottet otvivelaktigt JO:s viktigaste uppgift 

och den som var mest ägnad att uppfylla syftet med verksamheten. 

Klagomålshanteringen bedömdes vara av största betydelse för att allmänhetens 

förtroende för JO skulle bevarades i en tid när samhället blev mer komplicerat 

och svåröverskådligt.1627 

Eftersom JO:s höga arbetsbelastning var ett problem, genomfördes som 

ovan nämnts ett antal förändringar av hur JO skulle arbeta med enskildas 

klagomål. Utskottet konstaterade att JO inte har någon skyldighet att utreda alla 

klagomål och inte heller tidigare har haft en sådan skyldighet. Därför borde JO-

instruktionen inte styra ombudsmännens diskretionära val på det sätt som 

utredningen hade föreslagit. Med tanke på JO-ämbetets utpräglade 

förtroendekaraktär borde ombudsmannen själv få fatta beslut om att underlåta 

att pröva anmälningar från enskilda. Utskottet godtog däremot en bestämmelse 

om ökad överlämning av ärenden till andra tillsynsmyndigheter. Utredningens 

förslag att tidsmässigt begränsa JO:s prövning av klagomål godtogs av utskottet 

mot  bakgrund av ämbetsansvarsreformens bestämmelser om disciplinpåföljd 

som hade en likalydande tidsmässig begränsning.1628 Utskottet diskuterade även 

utredningens förslag vad gäller att avvisa klagomål när klaganden hade kvar sina 

ordinarie besvärsmöjligheter. JO borde i allmänhet underlåta att ta upp klagomål 

när ordinarie besvärsmöjligheter fortfarande var tillgängliga, men då informera 

den enskilde om de möjligheter som stod denne till buds. Utskottet uttalade också 

att JO inte skulle överpröva de ordinarie beslutsmyndigheternas avgöranden i sak 

och därför inte göra uttalanden i rättstillämpningsfrågor innan ett ärende slutligen 

avgjorts av ordinarie besvärsinstans. Dock förväntades JO ingripa för det fall att 

en myndighet agerat direkt olagligt eller kränkt den enskildes rättigheter.1629 

Tidigare uttalanden om att JO bör förbli ett organ av extraordinär natur för 

 
1627 Bet. 1975/76:KU22 s. 51. 
1628 Bet. 1975/76:KU22 s. 52 f. 
1629 Bet. 1975/76:KU22 s. 53. 
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medborgarnas rättssäkerhet som inte ska ersätta tillsyn som ankommer på andra 

organ i samhället upprepades. Utskottet erinrade om att JO som självständigt 

verkande institution som de enskilda kan vända sig till med klagomål bidragit till 

stärkt förtroende för rättsordningen hos medborgarna och självständigheten 

också i förhållande till riksdagen lyftes fram för dess betydelse. Det anfördes att 

den extraordinära tillsynen påverkades av den ordinära tillsynen och dess villkor, 

men att JO inte var tänkt att ersätta den ordinära tillsynen. Utskottet konstaterade 

att även om JO alltsedan sin tillkomst varit utformat som ett åklagarämbete, hade 

detta kommit att utnyttjas allt mindre särskilt i och med 

ämbetsansvarsreformen.1630 Eftersom utskottet värdesatte klagomålsprövningen 

i hög utsträckning, påpekades att inspektionsverksamheten hellre än 

klagomålshanteringen borde inskränkas och att inspektionsverksamheten främst 

inriktas på sådant som JO fann särskild anledning att kontrollera, exempelvis ett 

stort antal klagomål.1631 Utredningen konstaterade att det inte låter sig göras att 

väsentligen minska JO:s klagomålsprövning eftersom det är en viktig del av 

verksamheten och gett JO dess plats i allmänhetens medvetande. En begränsning 

borde i stället ske vad gäller de rutinartade inspektionerna av myndigheterna.1632  

JO:s rätt att underlåta åtal var fram till att lagen (1975:1057) med instruktion 

för justitieombudsmännen antogs den enda formella grunden för kritiska 

uttalanden från JO:s sida. Då infördes en bestämmelse som innebar att JO kunde 

avgöra ärenden genom beslut i vilka denne fick uttala sig om huruvida åtgärd av 

myndighet eller befattningshavare var lagstridig eller annars felaktig eller 

olämplig. JO fick också göra uttalanden för att främja en enhetlig och 

ändamålsenlig rättstillämpning.1633  JO:s befogenhet att göra uttalanden kom nu 

att bli det centrala i tillsynen. Bakgrunden var att JO ägnade sig åt uttalanden i 

betydligt högre utsträckning än att väcka åtal eller göra disciplinanmälningar. 

 
1630 Bet. 1975/76:KU22 s. 49. 
1631 Bet. 1975/76:KU22 s. 54 f. 
1632 SOU 1975:23 s. 12. 
1633 6 § lagen (1975:1057) med instruktion för justitieombudsmännen. Tidigare gällande 12 § 

instruktionen (1967:928) för riksdagens ombudsmän innebar att JO vid fel av ej allvarlig 

beskaffenhet i stället för att väcka åtal eller göra anmälan till myndighet med disciplinär 

bestraffningsrätt kunde låta saken bero vid erinran, vunnen rättelse, avgiven förklaring eller vad 

som i övrigt förekommit. 12 § i 1967 års JO-instruktion kodifierade tidigare gällande praxis, bet. 

1967:K1LU1 s. 26. 



 

364 
 

Praxis var att uttala sig mer eller mindre kritiskt om myndighetens eller 

tjänstemannens handlande, ofta i form av uttryckliga erinringar. Uttalandena 

avsåg också lämplighet i fråga om handlingssätt och vägledande uttalanden om 

lagtolkning och rättstillämpning. Därför borde ombudsmannens vägledande 

uttalanden förankras i instruktionen. Uttalandena skulle vara väl underbyggda 

och nyanserade, men detaljreglerades inte. Det ansågs med hänsyn till JO-

ämbetets utpräglade förtroendekaraktär viktigt att ombudsmännen själva fick 

utforma praxis kring sina uttalanden.1634 Övergången till uttalanden har beskrivits 

som en vändpunkt med tanke på JO:s centrala historia som åklagare när tillsynen 

också delvis förlorade sin förankring i rättsordningen.1635 Kontrollen ändrade 

karaktär från en åklagarfunktion till att utdela kritik mot att fel begåtts.1636 Dock 

kan påpekas att JO under lång tid hade väckt åtal i endast ett fåtal av ärendena.1637 

För den enskilde hade förändringen en reell effekt, eftersom denne var 

förhindrad att väcka skadeståndstalan om åtal inte väcktes.1638   

Verkningarna av JO:s tillsyn för den enskilde anmälaren kom att påverkas 

genom den så kallade ämbetsansvarsreformen, som genomfördes år 1975. Då 

minskade möjligheten för JO att bedriva tillsyn i form av att väcka åtal.1639 

Ämbetsansvarsreformen innebar att ämbetsansvaret hos statliga och kommunala 

myndigheter avskaffades och det område som förblev straffbart begränsades till 

brottstyperna oriktig myndighetsutövning, mutbrott och brott mot tystnadsplikt. 

Tjänstemännens arbetsförhållanden kom härigenom att anpassas till den övriga 

arbetsmarknaden.1640 I stället utvidgades det disciplinära ansvaret. Där hade JO 

befogenhet att anmäla ärenden om disciplinansvar till vederbörande myndighet 

eller till domstol, dock ej på det kommunala området.1641  

 
1634 Bet. 1975/76:KU22 s. 61 f. och 70. 
1635 Petrén (1984) s. 306. 
1636 SOU 1975:23 s. 12, Petrén (1984) s. 308 och Axberger (2014) s. 19.  
1637 Ännu i början på 1900-talet väcktes åtal i 5–10 procent av ärendena men år 1970 hade 

åtalsfunktionen i princip upphört, se JO Petréns skrivelse till riksdagen den 17 januari 1972, tryckt 

i JO:s ämbetsberättelse 1973 s. 611 f. 
1638 JO Petréns skrivelse till riksdagen den 17 januari 1972, tryckt i JO:s ämbetsberättelse 1973 s. 

611 ff.  
1639 Med tanke på frekvensen av åtal som väcktes kan det dock ifrågasättas att detta egentligen 

hade någon praktisk betydelse.  
1640 Prop. 1975:78 s. 1. 
1641 Bet. 1986/87:KU2 s. 21. 
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9.3.2. 1986 års reform och tillsynens inriktning 

I slutet av 1970-talet var antalet klagomål till JO omkring 3 100 per år. Enskildas 

klagomål fortsatte att öka hos JO under 1980-talet. En topp kom åren 1982 och 

1983 med 3 688 klagomål. Åren 1983 och 1984 gick antalet klagomål ned till cirka 

3 400 st. Den farhåga som 1972 års utredning hade att klagomålen skulle öka 

konsekvent besannades alltså inte.1642 När 1983 års JO-utredning tillsattes skedde 

det för att förutsättningslöst utvärdera 1975 års reform av JO-ämbetets 

verksamhet och organisation.1643 Ordningen som etablerats år 1975 kom dock 

att bestå i fyra mer eller mindre separata tillsynsmyndigheter under varje JO, 

bland annat mot bakgrund av de meningsskiljaktigheter som rådde mellan de 

olika ombudsmännen exempelvis vad gäller tillsynens inriktning och rättsstatliga 

ideal.1644 Konstitutionsutskottet definierade JO:s huvuduppgift som att tillvarata 

de enskildas intresse av en lagenlig och korrekt behandling från myndigheternas 

sida. Utskottet uttalade att JO utgör en av många faktorer som värnar enskildas 

rättssäkerhet. Den offentliga sektorns tillväxt och komplexitet har snarast ökat 

behovet av JO-ämbetet som ett fristående organ som genom sin oberoende 

ställning kan motverka fel i den offentliga verksamheten. JO:s verksamhet består 

främst av uttalanden och därför är det av stor betydelse att de har tyngd och 

genomslagskraft.1645 Som extraordinärt organ för tillsyn är det inte tänkt att det 

ska ersätta den tillsyn och rättstillämpning som sker av andra organ i samhället. 

Det följer också av att JO inte kan ändra eller upphäva fattade beslut.1646   

Betänkandet resulterade i 1986 års JO-instruktion. 

Chefsjustitieombudsmannen och justitieombudsmännen har enligt 1–2 §§ JO-

instruktionen tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar 

och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden. Under 

ombudsmännens tillsyn står bland andra statliga och kommunala myndigheter, 

tjänstemän och andra befattningshavare vid dessa myndigheter. Ombudsmännen 

står inte under varandras tillsyn. Ombudsmännen ska enligt 3 § JO-instruktionen 

särskilt tillse att domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet iakttar 

 
1642 SOU 1985:26 s. 157. 
1643 Bet. 1982/83:KU7 s. 8 f. 
1644 Axberger (2014) s. 25 f. och chefs-JO:s svar den 29 februari 1984, C 12-1983. Chefs-JO 

menade att tillsynen borde vara aktivt förebyggande i stället för reaktiv. 
1645 Bet. 1986/87:KU2 s. 10 f. 
1646 Bet. 1975/76:KU22 s. 49. 
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regeringsformens bud om saklighet och opartiskhet och att medborgarnas 

grundläggande fri- och rättigheter ej träds för när i den offentliga verksamheten. 

Här återfinns alltså en viktig uppgift för JO, nämligen att belysa innebörden av 

objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen. 

JO:s tillsyn består av flera olika delar, där klagomålsprövningen 

fortsättningsvis är den som tydligast berör den enskildes kontaktmöjligheter med 

JO. Enligt 6 § JO-instruktionen avgörs ärende genom beslut, där ombudsmannen 

får uttala sig om huruvida åtgärd av myndighet eller befattningshavare strider mot 

lag eller annan författning eller annars är felaktig eller olämplig. Ombudsman får 

även göra sådana uttalanden som avser att främja en enhetlig och ändamålsenlig 

rättstillämpning.1647 Enligt 6 § kan JO också initiera ett disciplinärt eller 

straffrättsligt förfarande genom anmälan. JO bör enligt 19 § skyndsamt lämna 

klaganden besked om klagomålet avvisas, avskrivs eller överlämnas till annan 

eller upptas till utredning. I 20 § JO-instruktionen har det getts en uttrycklig 

rekommendation till ombudsmännen att inte befatta sig med förhållanden som 

är äldre än två år om inte särskilda skäl föreligger. JO-instruktionen anger inga 

begränsningar i fråga om vem som kan vända sig till JO med ett klagomål. Actio 

popularis synes vara det synsätt som råder.1648 Enligt 13 kap. 6 § regeringsformen 

får en ombudsman föra talan i de fall som anges i instruktionen. JO får i egenskap 

av särskild åklagare väcka åtal mot befattningshavare som genom att åsidosätta 

vad som åligger honom eller henne i tjänsten eller uppdraget har begått annan 

brottslig gärning än tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott. JO har också i 

vissa andra fall möjlighet att väcka talan.  

I 1986 års reform lyftes JO:s relation med enskilda medborgare tydligt fram 

av remissinstanserna. Konstitutionsutskottet uttalade att JO mer än något annat 

organ i samhället fyller uppgiften att i den enskildes föreställning om sitt eget 

förhållande till överheten konkretisera idén om rättsstaten. När enskildas 

primärkontakter med myndigheterna sätts i centrum för rättssäkerhetsarbetet 

 
1647 Som framgått ska det normalt inte vara JO:s uppgift att ge vägledande råd och anvisningar om 

hur en viss lagstiftning ska tillämpas, bet. 1986/87:KU2 s. 21. 
1648 Det finns dock enstaka exempel där JO synes ha menat motsatsen, exempelvis JO 1985/86 s. 

313. I SOU 1975:23 s. 105 och SOU 1985:26 s. 160. förordades att klagomål inte borde avvisas för 

den som inte har personligt intresse av saken. Se även Strömberg (1982) s. 94. 
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och syftet är att åstadkomma medborgarnära rättsskydd får JO en viktig roll.1649  

Klagomålsprövningen ska ha prioritet i förhållande till andra uppgifter och styr i 

praktiken JO-verksamheten.1650 I betänkandet uttalades att JO:s principiella frihet 

att bestämma inriktningen av sin tillsyn borde nyttjas med stor försiktighet vad 

gäller de enskildas klagomål. Klagomål borde inte avvisas endast för att JO ska 

hinna med annan verksamhet.1651 Även om JO alltså ska tillvarata riksdagens 

intresse av en lagenlig förvaltning, sker detta genom att den enskildes relation till 

det allmänna ställs i förgrunden i JO:s arbete.1652  

Inom ramen för klagomålsprövningen kan JO lämna råd och uppgifter för 

att hjälpa enskilda till rätta. Tanken är dock inte att JO ska bedriva någon allmän 

advokatverksamhet eller ge råd rörande tvister mellan enskilda. I första hand bör 

tillsynen gälla den författningstillämpning som redan har ägt rum. JO:s 

arbetsuppgifter bör inte utan anledning innefatta vägledande råd och anvisningar 

för hur lagstiftning bör tillämpas.1653 Det har påpekats att JO:s granskning främst 

fokuserar på handläggningsregler och processuella frågor.1654 JO utreder normalt 

inte klagomål gällande missnöje med en myndighets beslut i sak. Det beror ofta 

på att JO:s tillsyn inte ska ersätta eller föregripa en möjlig domstolsprövning av 

frågan. Det kan också bero på att JO vanligen saknar den särskilda kunskapen i 

sak.1655 I fråga om tillsyn över kommunala myndigheter och tjänstemän har det 

av hänsyn till den kommunala självbestämmelsen inte ansetts lämpligt att JO 

prövar rena skälighetsfrågor respektive frågor om den kommunala 

kompetensen.1656 Det faktum att processuella frågor står i centrum för JO:s 

bedömningar innebär en skillnad i förhållande till förvaltningsbesvär, som även 

fokuserar på  bedömningen i sak, vilket många anmälare sannolikt inte är insatta 

 
1649 Bet. 1986/87:KU2 bil. 1 s. 66 och 76. 
1650 Bet. 1986/87:KU2 s. 19 f. 
1651 

SOU 1985:26 s. 156 f. 
1652 Se Gustaf Petréns diskussion om JO:s roll i förhållande till lagstiftaren respektive enskilda i 

Petrén (1991) s. 87 ff. 
1653 Bet. 1986/87:KU2 s. 20 f. 
1654 JO 1995/96 s. 176, JO 1991/92 s. 452 och Bonnor (2003) s. 242. 
1655 JO:s ämbetsberättelse 2018/19:JO1 s. 24 som berör klagomål till JO gällande medicinska 

bedömningar samt Ekroth (2001) s. 183.  
1656 Bohlin (2016) s. 189 f. 
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i.1657 JO kan också finna att ett beslut är felaktigt därför att det exempelvis strider 

mot allmänna värderingar.1658 Genom att redovisa lämplighetsbedömningar, 

främst grundade i den rättsliga regleringen exempelvis genom att tolka god 

förvaltningssed eller myndighetsetik, kan JO bidra till en uppförandekod för det 

allmänna.1659  

Förutom att utreda klagomål kan JO enligt 5 § JO-instruktionen företa 

undersökningar och inspektioner. JO ska enligt 11 § JO-instruktionen också 

årligen tillställa riksdagen en tryckt ämbetsberättelse som ska innehålla en 

redogörelse för de åtgärder som vidtagits med stöd av vissa bestämmelser samt 

en översikt över verksamheten i övrigt. JO kan enligt 18 § JO-instruktionen 

överlämna ett klagomål till en annan tillsynsmyndighet.1660 Detta presumerar att 

den ordinära tillsynen är eller kan vara en första instans för den enskilde 

anmälaren, i vart fall om JO bedömer att så bör vara fallet.1661 Utskottet 

förordade en intensifierad inspektionsverksamhet med granskning av 

kommunala och landstingskommunala organ som fullgör statliga uppgifter. 

Utskottet ansåg att lagstiftaren inte bör styra över inriktningen av JO:s olika typer 

av inspektioner, exempelvis rutininriktade respektive ämnesinriktade 

inspektioner och projektverksamhet. Det bör i stället överlämnas till JO för 

bedömning.1662 Konstitutionsutskottet har även framhållit betydelsen av JO:s 

 
1657 Ekroth (2001) s. 185.  
1658 JO 1977/78 s. 246, som gällde huruvida JO hade tillsyn över allmänna reklamationsnämnden, 

JO 1983/84 s. 223, som gällde anstånd med militärtjänstgöring och JO 1990/91 s. 264, som gällde 

lantbruksstyrelsens föreskrifter för rävars rörelsefrihet inom pälsproduktion. 
1659 JO 1997/98 s. 66, som gällde inspektion av tingsrätt och Axberger (2014) s. 38. Alexius 

Borgström (2009) s. 26 har med beaktande av att JO sällan uttalar sig i lämplighetsbedömningar 

påtalat att enskildas klagomål på välfärdsområdet ter sig mindre verkningsfulla.  
1660 Möjligheten infördes genom instruktionen (1967:928) för riksdagens ombudsmän. 

Konstitutionsutskottet har vid flera tillfällen påpekat att ombudsmännen i större utsträckning 

borde använda sig av möjligheten att överlämna ärenden till annan myndighet bland annat med 

hänsyn till JO-ämbetets extraordinära karaktär i förhållande till de ordinarie tillsynsorganen och 

med syfte att begränsa sin egen prövning av klagomål, se bet. 1975/76:KU22 s. 1, 52 och 89, bet. 

1996/97:KU28 s. 3 f. 
1661 

För en kritisk synpunkt på hur väl sådana överlämnanden fungerar i praktiken och hur 

behandlingen av enskildas klagomål i ordinär tillsyn påverkar den extraordinära tillsynen, se 

Skarhed (2013) s. 280 ff. 
1662 Bet. 1986/87:KU2 s. 20 f. 
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inspektionsverksamhet, som på grund av klagomålens omfattning i tillsynen inte 

bedöms få det utrymme som JO önskar.1663  

Antalet nya ärenden hos JO har fortsatt att öka och klagomålsbehandlingen 

utgör fortsättningsvis en stor del av JO:s tillsyn. Under åren 2017–2018 

registrerades cirka 8 750 nya klagomål från enskilda medan de nya klagomålen 

för åren 2018–2019 uppgick till cirka 8 950 st. Migrations- och 

kriminalvårdsrelaterade klagomål har ökat mest.1664 Konstitutionsutskottet har 

vid flera tillfällen uppmärksammat att ordinär tillsyn är en förutsättning för att 

JO ska kunna utöva sitt extraordinära tillsynsuppdrag väl.1665 

Konstitutionsutskottet har liksom JO under flera år framhållit att det är 

problematiskt att det saknas ordinära tillsynsorgan inom exempelvis kriminalvård 

och socialförsäkring och många andra områden, som resulterar i särskilt många 

klagomål till JO. Därmed kan JO inte fullgöra sin uppgift som ett extraordinärt 

tillsynsorgan på det sätt som är meningen.1666 Likaså har konstitutionsutskottet 

påpekat behov av ordinarie tillsyn över migrationsområdet. Utskottet föreslog att 

riksdagen genom ett tillkännagivande skulle uppmana regeringen att låta utreda 

bristen på reguljär tillsyn för migrations- och socialförsäkringsområdet för att 

frigöra resurser hos JO, vilket hörsammades av riksdagen.1667 I senare 

betänkanden konstaterade utskottet att flera frågor gällande behovet av ordinär 

tillsyn var under utredning.1668  

Frågan om JO:s åklagarfunktion kan få ny aktualitet mot bakgrund av att 

riksdagen har ställt sig bakom konstitutionsutskottets förslag att skärpa 

bestämmelserna om tjänstefel.1669 Utskottet har anfört att 1975 års 

ämbetsansvarsreform medförde en betydande avkriminalisering av fel och 

försummelse i offentlig verksamhet. Ett utökat straffansvar för tjänstefel skulle 

 
1663 Bet. 2012/13:KU12 s. 6 och bet. 2015/16:KU7 s. 17. 
1664 JO:s ämbetsberättelse 2019/20:JO1 s. 13 f.  
1665 Bet. 2016/17:KU11 s. 19 och bet. 2017/18:KU11 s. 21. I bet. 2018/19:KU11 s. 16 upprepades 

dessa omständigheter, men utskottet ville avvakta pågående utredningar. 
1666 Bet. 2010/11:KU16 s. 8, bet. 2012/13:KU12 s. 10, bet. 2013/14:KU1 s. 33 och bet. 

2013/14:KU11 s. 11. 
1667 Bet. 2011/12:KU6 s. 12 och rskr. 2011/12:160. Utskottets ställningstagande har upprepats i 

bet. 2013/14:KU1 s. 33. 
1668 Bet. 2014/15:KU11 s. 15 och bet. 2015/16:KU7 s. 17. 
1669 Rskr. 2017/18:229. 



 

370 
 

enligt utskottets mening stärka skyddet för medborgarnas rättssäkerhet och öka 

förtroendet för den offentliga verksamheten och kunna innebära ett stöd för 

tjänstemän och förvaltningens självständighet.1670 En sådan utveckling skulle 

möjligen kunna sätta en mer straffrättslig prägel på JO:s funktion.   

Konstitutionsutskottet har föreslagit en översyn av JO. Bakgrunden till 

detta är att JO:s verksamhet och förutsättningar har förändrats i flera avseenden 

sedan 1980-talet. JO anses fortsättningsvis vara en garant för medborgarnas 

rättssäkerhet och ombudsmännens självständighet ses som helt avgörande för 

tillsynsuppdragets trovärdighet och legitimitet. Utgångspunkten är att JO:s 

grundläggande uppdrag och struktur ska bevaras och att dess konstitutionella 

uthållighet och oberoende ska säkerställas.1671 Riksdagen har bifallit utskottets 

beslutsförslag.1672 Riksdagsstyrelsen har tillsatt en parlamentarisk utredning. Den 

ska bland annat utreda hur JO:s tillsyn av klagomål påverkas av den ordinära 

tillsynens utredning av klagomål.1673  

9.3.3. Förvaltningsrättsliga frågor i JO:s tillsyn 

Såsom ett organ underställt riksdagen kan diskuteras om JO utgör en 

förvaltningsmyndighet och om förvaltningslagen (2017:900) är tillämplig på JO:s 

verksamhet. Detta kan få betydelse för den enskildes förhållande till JO i 

tillsynen, exempelvis vad beträffar beslutsmotiveringar och 

överklagandemöjligheter, men det har också betydelse för JO:s oberoende. Om 

JO anses utgöra en förvaltningsmyndighet omfattas den av förvaltningens 

självständighet som stadgas i 12 kap. 2 § regeringsformen.1674 I regeringsformen 

anges vid sidan av de beslutande församlingarna endast en annan typ av offentliga 

organ, nämligen myndigheter. Dessa utgörs av regeringen, domstolarna och 

förvaltningsmyndigheterna. Ingen ytterligare kategori organ anges i förarbetena 

till regeringsformen.1675 JO:s organisatoriska hemvist borde således vara bland 

 
1670  Bet. 2017/18:KU37 s. 36 f. 
1671 Bet. 2019/20:KU4 s. 27 ff. 
1672 Rskr. 2019/20:102. 
1673 Riksdagsstyrelsens direktiv den 10 februari 2020, dnr 1191-2019/20. 
1674 Vad gäller förvaltningslagens inverkan på JO, se även kapitel 4. 
1675 Prop. 1973:90 s. 233 och SOU 1972:15 s. 123.  
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förvaltningsmyndigheterna.1676 I förarbetena till 2017 års förvaltningslag 

omnämns JO som ett exempel på en förvaltningsmyndighet under riksdagen. 

Förvaltningslagen synes vara tillämplig på JO:s verksamhet med vissa 

undantag.1677 Detsamma gäller förarbetsuttalanden till tidigare gällande 

förvaltningslagar.1678 Konstitutionsutskottets utgångspunkt synes dock vara att 

JO inte utgör en regelrätt förvaltningsmyndighet och att JO är helt fristående i 

förhållande till den offentliga förvaltningen.1679 JO skulle då kunna anses ha frihet 

att själv besluta om frågor om handläggning utöver det som framgår av JO-

instruktionen.1680 JO själv har i ett ärende kommit fram till att organet inte är en 

förvaltningsmyndighet och att förvaltningslagen inte är tillämplig.1681 I 

litteraturen är frågan omdiskuterad.1682  

Förvaltningslagens tillämplighet i JO:s verksamhet samt möjligheten att 

överklaga JO:s beslut är omdiskuterad och för närvarande föremål för 

utredning.1683 I 14 kap. 8 § riksdagsordningen (2014:801) anges att beslut av ett 

riksdagsorgan i ett förvaltningsärende som får överklagas enligt särskilda 

bestämmelser prövas av allmän förvaltningsdomstol i de fall som riksdagen 

 
1676 I Förvaltningsrättens i Stockholm avgörande den 21 juni 2018, mål nr 12697-18, konstaterade 

förvaltningsrätten att JO är att betrakta som en förvaltningsmyndighet och således omfattas av 

förvaltningslagens bestämmelser. 
1677 Prop. 2016/17:180 s. 25 f., se även s. 32 som anger att undantag från brottsbekämpande 

verksamhet omfattar åklagarverksamheten hos JO. I SOU 2010:29 s. 113 anges att 

förvaltningsorgan som lyder under riksdagen utgör förvaltningsmyndigheter, men JO omnämns 

inte. 
1678 Prop. 1985/86:80 s. 57 och 20 samt prop. 1973:90 s. 232 f. 
1679 Bet. 1975/76:KU22 s. 48 f. och bet. 1986/87:KU2 s. 11. 
1680 SOU 1975:23 s. 93 ff. samt SOU 1985:26 s. 77 ff. och 165 f. I utskottsbetänkandena bet. 

1975/76:KU22 och bet. 1986/87:KU2 ifrågasätts inte dessa bedömningar.  
1681 JO:s ämbetsberättelse 1994/95:JO1 bil. 2 s. 607 f. 
1682 von Essen, Bohlin & Warnling Conradson (2020) s. 24 och 29 omnämner JO som en 

myndighet under riksdagen som enligt regeringsformens uppdelning bör sortera under 

förvaltningsmyndigheter såsom organisatoriskt begrepp. Ekroth (2001) s. 164 gör bedömningen 

att JO inte utgör en förvaltningsmyndighet. Eklundh (1996) s. 204, 207 och 209 menar att 

regeringsformen gör en tydlig skillnad mellan konstitutionell kontroll och förvaltningsmyndigheter 

samt menar att förvaltningslagen i vart fall inte kan bli tillämplig på JO:s tillsyn. Hellners (1996) s. 

133 ff. kommer till samma slutsats. Wieslander (1995) s. 70 anser att JO inte formellt är bunden av 

förvaltningslagens bestämmelser.   
1683 Ekroth (2001) s. 157 ff., Eklundh (1996) och Hellners (1996). Bet. 2019/20:KU4 s. 30 och 

riksdagsstyrelsens direktiv den 10 februari 2020, dnr. 1191-2019/20. 
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bestämmer och i annat fall av Riksdagens överklagandenämnd.1684 Lagen 

(1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen 

och riksdagens myndigheter omfattar enligt 1 § c också JO.  6 § samma lag anger 

att utöver vad som anges i denna lag får ett beslut av Riksdagsförvaltningen eller 

myndigheter bara överklagas med stöd i författning. Konstitutionsutskottet har 

uttalat att lagen endast gäller överklagande av administrativa beslut.1685 Beslut 

inom ramen för JO:s tillsyn fattas enligt 6 § lagen (1986:765) med instruktion för 

riksdagens ombudsmän (JO-instruktionen). JO-instruktionen anger inga 

överklagandebestämmelser för dessa beslut. Frågan huruvida den enskilde 

anmälaren har rätt att överklaga JO:s kritikbeslut har i förarbetena under de 

senare decennierna besvarats nekande.1686  

Kammarrätten i Stockholm har prövat huruvida ett beslut av JO som fattats 

enligt 6 § JO-instruktionen kan överklagas. Den klagande ansåg att JO:s beslut 

kommit att påverka hennes goda namn och rykte negativt på grund av den kritik 

som JO uttalat mot henne. Hon åberopade överklagbarhet grundad på 

förvaltningslagen, EU-rätten och EKMR. Kammarrätten konstaterade att varken 

regeringsformen, riksdagsordningen eller JO-instruktionen reglerar frågan om 

överklagbarhet av sådana beslut. Kammarrätten åberopade förarbetsuttalanden 

som betonade JO:s roll som extraordinärt och självständigt organ och 

konstaterade att avsikten inte synes ha varit att JO:s tillsynsbeslut skulle vara 

möjliga att överklaga. Kammarrätten prövade också huruvida JO:s beslut var 

möjligt att överklaga med stöd av artikel 6 EKMR och konstaterade att det då 

krävs att det är frågan om en reell och seriös tvist som avser en rättighet i nationell 

rätt samt att den kan karaktäriseras som en civil rättighet. Detta ansågs inte vara 

fallet med JO:s beslut.1687 

 
1684 Samma bestämmelse fanns också i 9 kap. 5 § i 1974 års riksdagsordning.  
1685 Bet. 1999/2000:KU19 s. 11. 
1686 SOU 1968:27 s. 84 och SOU 1985:26 s. 61. Axberger (2014) s. 83 menar dock att JO:s 

tillsynsbeslut verkar ha varit möjliga att överklaga i äldre tider. 
1687 Kammarrättens i Stockholm avgörande den 19 december 2018, mål nr 6956-18. Avgörandet 

överklagades till HFD, som beslutade att inte meddela prövningstillstånd, beslut den 1 oktober 

2019, mål nr 451-19. Jämför RÅ 2005 ref. 22, gällande kritik mot en läkare av Socialstyrelsen, där 

det uttalades att det rättsliga begreppet myndighetsutövning inte omfattar alla fall där ett beslut kan 

sägas ha faktiska och för den enskilde negativa verkningar. Europeiska konventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Rom den 4 november 1950, SÖ 

1952:35, se även lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
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Konstitutionsutskottet (KU) är intressant ur ett tillsynsperspektiv för den 

enskilde anmälaren som inte är nöjd med JO:s agerande. KU ska enligt 13 kap. 1 

§ regeringsformen granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas 

handläggning. Andra utskott och riksdagsledamöter får skriftligen väcka frågor 

om statsrådens tjänsteutövning eller handläggningen av regeringsärenden. 

Enskilda kan kontakta utskottet även om det inte framgår av 13 kap. 

regeringsformen. Sådana skrivelser anmäls normalt vid utskottssammanträden 

och kommer på så sätt till ledamöternas kännedom. Det är dock precis som i 

många andra sammanhang av tillsyn KU som enväldigt beslutar vilka 

anmälningar och företeelser som ska granskas. 1972 års JO-utredning framhöll 

att konstitutionsutskottet inte ska betraktas som en överklagandeinstans samt 

saknar resurser och anledning att granska enskilda beslut av JO.1688 1983 års JO-

utredning påpekade att det inte finns några formella hinder mot att KU granskar 

beslut från JO eller att utskottet har synpunkter på JO:s agerande. Utredningen 

påpekade dock att KU:s roll framför allt är att generellt granska ombudsmännens 

verksamhet och inte att fungera som överprövningsorgan.1689 Det är alltså 

teoretiskt möjligt för den enskilde anmälaren som är missnöjd med JO:s 

bedömning att vända sig till KU. Hittills har KU dock konsekvent valt att inte 

behandla sådana anmälningar mot JO.1690  

Huruvida förvaltningslagen är tillämplig på JO:s verksamhet kan få viss 

betydelse för oberoende i JO:s tillsyn. Frågan är dock om det får några större 

praktiska konsekvenser i tillsynsverksamheten. Den enskilde kan inte formellt 

och materiellt anhängiggöra ett ärende hos JO och blir inte att betrakta som part 

i ett tillsynsärende. JO:s beslut är inte formellt rättsligt bindande.1691 

Förvaltningslagens eventuella tillämplighet på JO:s verksamhet skulle dock 

kunna få betydelse exempelvis i fråga om motivering av beslut och besluts 

överklagbarhet, beroende av vilken påverkan JO:s tillsynsbeslut i ett enskilt fall 

bedöms ha för den enskilde.1692 Det är tveksamt huruvida JO-beslut inte i något 

sammanhang skulle kunna anses innebära en sådan väsentlig påverkan på den 

 
1688 SOU 1975:23 s. 138. 
1689 SOU 1985:26 s. 267 f. 
1690 Petrén (1991) s. 87 ff.  
1691 Eklundh (1996) s. 204 och JO:s ämbetsberättelse 1994/95:JO1 bil. 2 s. 607 f. 
1692 Se kapitel 4.  
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enskilde att beslutet skulle kunna omfattas av förvaltningslagens 

överklagandebestämmelse. I rättspraxis har uttalats att möjligheten till 

domstolsprövning av förvaltningsbeslut allt mer kommit att uppfattas som en 

viktig rättsstatlig princip och att beslut därför ska anses röra civila rättigheter eller 

skyldigheter om det inte finns klart stöd för en annan bedömning.1693 Att ett 

tillsynsbeslut av JO enligt 6 § JO-instruktionen skulle kunna röra en enskilds 

civila rättigheter torde inte gå att en gång för alla utesluta, eftersom frågan har att 

göra med exempelvis de rättsmedel som står den enskilde till buds i en viss given 

situation. Tillgång till JO (och JK) genom klagomålsbehandling har i 

Europadomstolens praxis visat sig ha viss betydelse i fråga om huruvida en 

enskilds rätt till ett rättvist rättsmedel har beaktats i vissa sammanhang.1694 Även 

om dessa fall gällde specifika situationer och det är tveksamt vilka slutsatser som 

kan dras på ett mer generellt plan kan det inte uteslutas att själva tillgängligheten 

till JO:s tillsyn för den enskilde skulle kunna innebära tryggande av en civil 

rättighet i vissa sammanhang, nämligen rätten till ett rättvist rättsmedel enligt 

artikel 13 EKMR. Också i artikel 47 i EU-stadgan om de grundläggande 

rättigheterna omnämns rätten till effektivt rättsmedel inför domstol, som dock 

inte synes omfatta den typ av administrativa rättsmedel som artikel 13 EKMR 

kan omfatta.1695 JO:s tillsyn kan anses värna särskilt uppfyllandet av god 

förvaltning som stadgas i artikel 41 i EU-stadgan.1696 

9.3.4. Standardisering av ombudsmannafunktionen 

På både diskriminerings- och dataskyddsområdet har tillsynens utformning till 

stor del styrts genom rättsligt bindande bestämmelser, som har som framkommit 

i kapitel 7 och 8. Tillsynen har således harmoniserats inom EU. Dessutom har 

 
1693 HFD 2018 ref. 46, som gällde en skogsägares rätt att överklaga ett beslut gällande nekad 

skyddsjakt efter älg trots överklagandeförbud med hänvisningar till HFD 2016 ref. 49, gällande rätt 

att överklaga beslut om statsbidrag för organisation, HFD 2014 not. 14, gällande ansökan om 

rättsprövning för beslut att bilda naturreservat samt RÅ 2001 ref. 56, gällande rätt för markägare 

att överklaga jaktvårdsområdesförenings beslut med stöd av artikel 6 EKMR.  
1694 Leander v. Sweden, no. 9248/81, 26 mars 1987 p. 81–84 och Segerstedt-Wiberg and Others v. Sweden, 

no. 62332/00, 6 juni 2006 p. 118. Se avsnitt 3.4.  
1695 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 326, 26.10.2012, s. 

391–407). 
1696 God förvaltning diskuteras i avsnitt 3.3.2, 4.1.3. och 4.2.2. Se även Lerwall (2016). 



 

375 
 

ett antal icke-bindande standardiseringsinstrument haft betydelse för 

utformningen av tillsynens rättsliga reglering på dessa områden. Det förekommer 

standardiseringsinstrument även för parlamentariska ombudsmän, men dessa 

verkar hittills inte ha haft någon större betydelse för regleringen av JO:s uppdrag.  

Standardiseringsinstrumenten har ökat i antal och det finns indikationer på att de 

kan få betydelse för regleringen av JO:s verksamhet, i vart fall genom att de 

tydligare används som måttstock. I direktivet för en parlamentarisk utredning om 

en översyn av JO:s uppdrag, ställning, verksamhet och organisation som tillsattes 

år 2020 anges att utredningen ska beskriva och analysera hur de svenska reglerna 

förhåller sig till ombudsmannarekommendationer av Venedigkommissionen och 

andra internationella organ.1697 

FN har antagit ett antal resolutioner om ombudsmannafunktionen och 

andra nationella institutioner för mänskliga rättigheter.1698 Även Europarådet har 

antagit resolutioner gällande ombudsmannafunktionen. Där omnämns bland 

annat att alla ombudsmän ska vara garanterade oberoende i fråga om vad de 

utreder och det gäller även i fråga om hur utredningen av klagomål ska 

bedrivas.1699 Likaså framgår att alla personer ska ha tillgång till ombudsmannen 

när det gäller missförhållanden i den offentliga förvaltningen.1700 Europarådets 

Venedigkommissions standardiseringsarbete har berörts vid flera tillfällen i 

studien. Venedigkommissionens standardiseringsarbete torde vara det som 

kommer att kunna få störst genomslag i den rättsliga regleringen av JO:s 

verksamhet mot bakgrund av dess genomslag i exempelvis Europadomstolens 

avgöranden.1701 Av Venedigprinciperna framgår att tillsynen spelar en viktig roll 

för att stärka demokrati, rättssäkerhet, god förvaltning samt skydd och främjande 

 
1697 Riksdagsstyrelsens direktiv den 10 februari 2020, dnr 1191-2019/20 s. 3 ff. 
1698 Tre exempel är resolutionerna 67/163 den 20 december 2012, 69/168 den 18 december 2014 

och 71/200 den 19 december 2016. 
1699 Europarådets parlamentariska församlings rekommendation 1615 (2003) The institution of 

Ombudsman av den 8 september 2003 p. 7.2. 
1700 Europarådets parlamentariska församlings resolution 1959 (2013) Strengthening the institution 

of ombudsman in Europe av den 4 oktober 2013 p. 4.1.6. 
1701 Venedigkommissions dokument har åberopats i Europadomstolens avgöranden vid mer än 

200 tillfällen sedan år 2001, Venedigkommissionens hemsida, 

https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_references&lang=EN#ECHR (besökt 

den 11 oktober 2019). 
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av mänskliga rättigheter respektive grundläggande friheter.1702 För att tillsyn ska 

kunna fylla en sådan rättsstatlig funktion krävs rimligen att den är konstruerad på 

ett sådant sätt att den förmår implementera en eller flera av rättsstatsprincipens 

delar. En grundläggande förutsättning för det borde vara att tillsynen är tillgänglig 

och ger utrymme för den enskilde som ytterst berörs av tillsynens uppdrag. 

Exempelvis anges i Venedigprinciperna att den enskilde ska ha rätt att framföra 

klagomål till tillsynsorgan. Sådana klagomål anses utgöra ett tillägg utöver rätten 

till domstolsprövning.1703      

JO ingår även i Europeiska ombudsmannanätverket, där andra nationella 

och regionala ombudsmän samt den europeiska ombudsmannen ingår. Det 

frivilliga nätverket etablerades år 1996 och syftar till att möjliggöra för den 

enskilde att få hjälp av rätt tillsynsorgan.1704 Nätverket har också antagit ett 

uttalande om vissa kriterier för hur tillsynen ska bedrivas. Av uttalandet framgår 

att ombudsmännen ska bistå allmänheten på ett opartiskt, verkningsfullt och 

rättvist sätt genom att behandla klagomål mot offentliga myndigheter i en 

medlemsstat. Efter att ha undersökt ett klagomål och funnit det vara motiverat 

kan en ombudsman kritisera vad som har inträffat och uttala ärendet borde ha 

handlagts. Om ett klagomål inte tas upp till prövning bör den enskilde få del av 

skälen till det. De flesta ombudsmän utreder inte ett klagomål om den myndighet 

som klagomålet riktas mot inte först har fått en skälig möjlighet att behandla 

saken. Möjligheten att kontakta en ombudsman ska vara kostnadsfri och 

tillgänglig för alla.1705    

 
1702 Europeiska kommissionens för demokrati genom lag (Venedigkommissionen), Opinion No. 

897/2017, Principles on the Protection and Promotion of the Ombudsman Institution (”The 

Venice Principles”, Venedigprinciperna) (CDL-AD(2019)005) antagna den 15–16 mars 2019 p. 1. 

Venedigkommissionen utgör Europarådets rådgivande organ i författningsfrågor, se 
http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation.  
1703 Europeiska kommissionens för demokrati genom lag (Venedigkommissionen), Opinion No. 

897/2017, Principles on the Protection and Promotion of the Ombudsman Institution (”The 

Venice Principles”, Venedigprinciperna) (CDL-AD(2019)005) antagna den 15–16 mars 2019 p. 15.  
1704 European Network of Ombudsmen, https://www.ombudsman.europa.eu/en/european-

network-of-ombudsmen/about/en (besökt den 1 oktober 2019). 
1705 The European Network of Ombudsmen, Statement adopted at the Sixth Seminar of the 

National Ombudsmen of EU Member States and Candidate Countries, Strasbourg 14-16 October 

2007. 
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JO ingår i The International Ombudsman Institute (IOI), som etablerades år 

1978. Institutet samlar parlamentariska ombudsmän i världen och vill främja god 

förvaltning.1706 IOI har utarbetat riktlinjer för bästa praxis vad gäller att skapa 

förutsättningar för starka och oberoende kontrollmekanismer. I dessa betonas 

att alla medborgare ska ha tillgång till en helt oberoende tillsynsmekanism vid 

felaktigheter i offentlig service. Ombudsmän ska tillhandahålla fria, oberoende 

och objektiva granskningar av klagomål.1707  

9.4. Sammanfattning: Rättssäkerhetscentrerad tillsyn av offentlig 

förvaltning i två sekel  

JO utgör ett anrikt tillsynsorgan som sedan regeringsformens tillkomst år 1809 

utgör en del av riksdagens kontrollmakt som också uppvisar en stark 

kontinuitet.1708 Genom historien får JO sägas ha behållit sin aktualitet trots 

samhälleliga och konstitutionella förändringar och en stor expansion av staten 

under 1900-talet. Det är också tydligt att det har funnits ett likartat behov av 

tillsyn på många andra håll i världen. I alla tider har JO utmärkts av funktionen 

som oberoende kontrollorgan för att värna medborgarnas rättssäkerhet och 

tilltro till rättsstaten samt att motverka fel i den offentliga förvaltningen.1709 

Också i sak fokuserar JO:s tillsyn på den enskildes rättssäkerhet. JO:s tillsyn synes 

inte nämnvärt ha påverkats av rättens internationalisering, till skillnad från 

exempelvis dataskydds- och diskrimineringsområdet. Frågan om JO:s tillsyn i 

vissa fall kan utgöra ett effektivt rättsmedel enligt EKMR skulle dock få betydelse 

för tillsynens reglering. Hittills har inte standardiseringsinstrument framtagna av 

internationella organisationer haft någon direkt inverkan på den rättsliga 

regleringen av JO:s tillsyn. Detta kan emellertid gå mot en förändring, särskilt 

vad beträffar Venedigkommissionens och IOI:s arbete. 

 
1706 International Ombudsman Institute, http://www.theioi.org/the-i-o-i (besökt den 1 oktober 

2019).  
1707 IOI Best Practice Paper, Developing and reforming Ombudsman institutions. An IOI guide 

to those undertaking these tasks, 2017, https://www.theioi.org/publications/ioi-best-practice-

papers (besökt den 3 oktober 2020).  
1708 Sterzel (1969) s. 247. 
1709 Utl. 1954: K1LU1 s. 14 f., bet. 1967:K1LU1 s. 8 och bet. 1986/87:KU2 s. 11. 

http://www.theioi.org/the-i-o-i
https://www.theioi.org/publications/ioi-best-practice-papers
https://www.theioi.org/publications/ioi-best-practice-papers
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JO uppvisar flera särdrag i jämförelse med den ordinära tillsynen. Ett särdrag är 

att tillsynen har genomgått få förändringar över tid. De förändringar av betydelse 

som ägt rum under den studerade tidsperioden är 1957 års reform för att 

effektivisera tillsynen och låta den omfatta det kommunala området, 1967 års 

reform för att begränsa JO:s klagomålsutredning samt utvidga antalet 

ombudsmän och 1975 års reform för att återigen betona JO:s 

klagomålsutredning. Tillsynsorganets organisering med fyra självständiga 

ombudsmän är också en unik konstruktion i jämförelse med de andra studerade 

tillsynsorganen. Tillsynens personliga prägel har ansetts ha ett särskilt värde. Till 

skillnad från den ordinära tillsynen bedriver JO allmän tillsyn över i princip hela 

förvaltningen. I takt med att den ordinarie tillsynen utvecklades under 1900-talet 

och kom att omfatta stora delar av välfärdsstaten fick tillsynen fler aktörer som 

den enskilde kunde vända sig till. Från att ha varit nästan det enda till buds 

stående tillsynsorganet blev JO ett av flera. JO kunde fokusera på de områden 

som inte täcktes av den ordinära tillsynen, som också har specialkunskaper på de 

områden som är föremål för tillsyn. 

JO har hela tiden varit ett extraordinärt tillsynsorgan först i förhållande till 

JK och senare i förhållande till den ordinära tillsynen. Samtidigt finns också 

exempel på att ordinär tillsyn kan omfatta JO, exempelvis IMY:s tillsyn. Stora 

delar av JO:s tillsynsområde överlappar andra tillsynsorgans 

verksamhetsområden. Det finns emellertid också områden där ordinär tillsyn 

saknas, exempelvis migrations- och kriminalvårdsområdet. En konsekvens av att 

tillsynen är extraordinär är att JO inte borde fungera som ett organ för 

rutinmässig kontroll.1710 Det har ofta framhållits att en effektiv extraordinär 

tillsyn förutsätter en välfungerande ordinär tillsyn. Om ordinära 

tillsynsmyndigheter befattar sig med enskildas klagomål i lägre utsträckning finns 

en risk för att ett högre antal klagomål kommer att riktas till de extraordinära 

tillsynsorganen.1711 JO kan öka förtroendet för tillsynen genom att utöva tillsyn 

över den ordinära tillsynen och även fungera som förebild för den ordinära 

 
1710 Bet. 1963:KBa1LU1 s. 16 f. 
1711 Bet. 2010/11:KU16 s. 8, bet. 2012/13:KU12 s. 10, bet. 2013/14:KU1 s. 33 och bet. 

2013/14:KU11 s. 11. Denna utveckling kan också iakttas hos Justitiekanslern, Skarhed (2013) s. 

284. 
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tillsynen som bedrivs.1712 För den enskilde anmälaren innebär den extraordinära 

tillsynen en ytterligare möjlighet att få klagomål utredda.    

År 1957 utvidgades JO:s tillsyn även till att omfatta kommunal verksamhet 

med hänsyn till den enskildes behov av effektiva rättsmedel på det sociala 

området. Tillsynen skulle dock ske på ett sätt som inte hämmade den kommunala 

självstyrelsen. JO:s tillsyn fokuserade initialt på rättsväsendet, men blev under 

1950-talet mer fokuserad på förvaltningsmyndigheterna. Tillsynen bedrevs 

initialt genom att JO väckte åtal baserat på vad som framkommit vid inspektioner 

och genom att ta emot klagomål från enskilda. Den enskilde hade inte någon 

särskild rättslig ställning till följd av åtalsplikten. Genom åtalsplikten  kunde den 

enskilde få en viss upprättelse genom att en tjänsteman som begått fel utkrävdes 

straffansvar. Åklagarfunktionen försvagades tidigt och övergick till 

erinranspraxis som tillämpades vid mindre fel. I början av JO:s tid som 

kontrollorgan utgjorde klagomålshanteringen endast en liten del av tillsynen. 

Ganska snart kom JO att inrikta sin tillsyn på klagomål, som i och med 

välfärdsstatens utbyggnad ökade i antal. Klagomålen ökade särskilt efter att den 

kommunala verksamheten blev föremål för tillsyn och efter mitten av 1900-talet 

under välfärdsstatens framväxt.1713 Verksamheten har numera övergått till att 

värna en korrekt rättstillämpning genom vägledande beslut som kan innefatta 

kritik. 

JO kan i egenskap av riksdagens kontrollorgan anses ha ett starkare 

incitament för en medborgarorienterad inriktning av tillsynen än ordinära 

tillsynsmyndigheter.1714 Även om den extraordinära kontrollfunktionen hos JO 

visserligen kan motivera att endast ett fåtal ärenden utreds årligen från 

rättssäkerhetssynpunkt riskerar en sådan sållning av klagomål att skada 

allmänhetens tilltro till JO. Med beaktande av sin rättsstatliga funktion kan JO 

alltså anses ha ett moraliskt ansvar för att behandla enskildas klagomål.1715 

Lagstiftningen har angett att verksamheten primärt ska innefatta hantering av 

klagomål, men inte tillerkänt den enskilde någon formell rättslig ställning som 

 
1712 Eklundh (2001–2002) s. 973. 
1713 För en sammanfattning av utvecklingstendenserna, se Sterzel (1969) s. 179 f. 
1714 Denna inriktning stöds också av Venedigprinciperna, Opinion No. 897/2017, Principles on 

the Protection and Promotion of the Ombudsman Institution (”The Venice Principles”) (CDL-

AD(2019)005) antagna den 15–16 mars 2019.  
1715 Wennergren (1977) s. 209 och Petrén (1984) s. 312. 
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denne kunnat göra anspråk på. JO:s tillsyn ska bidra till att upprätthålla 

rättssäkerhet för den enskilde i förvaltningen. Därmed är och förblir 

klagomålshanteringen väsentlig i tillsynsverksamheten, vilket kan förklara varför 

betydelsen av de enskildas klagomål i tillsynen kvarstår. Samtidigt innebär fokus 

på klagomål också att JO:s utrymme för annan typ av tillsyn minskar.  

Sedan lång tid tillbaka har utgångspunkten varit att klagomålsprövning ska 

ha prioritet i förhållande till andra arbetsuppgifter hos JO. JO:s 

klagomålsprövning har ansetts vara mest ägnad att uppfylla syftet med JO:s 

verksamhet i stort.1716 Detta syfte har definierats som att i första hand tillvarata 

individens intresse av en lagenlig och korrekt behandling från de offentliga 

organens sida.1717 Enskildas möjlighet att vända sig till JO kan stärka 

medborgarnas förtroende för rättsordningen.1718 I praktiken är det 

klagomålshanteringen som i stor utsträckning styr JO:s verksamhet. Utrymmet 

för andra uppgifter beror av klagomålshanteringen.1719 Det har också uttalats att 

i fråga om råd och upplysningar som JO lämnar inom ramen för 

klagomålsprövningen för att hjälpa enskilda till rätta ska JO inte bedriva någon 

allmän advokatverksamhet eller ge råd rörande tvister mellan enskilda.1720 Under 

decenniernas gång har det vidtagits olika typer av effektiviseringsåtgärder för att 

minska JO:s arbetsbelastning på grund av klagomålsutvecklingen.  

Flera grundläggande och intressanta förvaltningsrättsliga frågor i JO:s 

verksamhet är omdiskuterade. En sådan är huruvida JO egentligen utgör en 

förvaltningsmyndighet i regeringsformens mening och om JO omfattas av 

förvaltningslagen. Förvaltningslagens tillämplighet kan exempelvis påverka 

 
1716 Bet. 1975/76:KU22 s. 51, rskr. 1975/76:27, bet. 1986/87:KU2 s. 1 och 19, rskr. 1986/87:3 

samt bet. 2015/16:KU7 s. 17. För att jämföra med JK infördes år 1996 en begränsningsregel som 

innebär att ett klagomål ska prövas av JK endast om frågans beskaffenhet ger anledning att ta upp 

saken till prövning, 15 § förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern.  
1717 Bet. 1975/76:KU22 s. 48 f. och 51. 
1718 Bet. 1967:K1LU1 s. 6. 
1719 Bet. 1986/87:KU2 s. 19. Det var också JO-utredningens slutsats att JO:s frihet att inte ta upp 

en anmälan för närmare granskning bör nyttjas med stor försiktighet, eftersom den har stor 

betydelse för enskilda. Utredningen ansåg det vara av största vikt att klagomål inte avvisas för att 

JO exempelvis ska hinna med annan verksamhet, men påtalade dock att för att tillgodose 

rättssäkerhet är det effektivaste medlet inspektions- och projektverksamheten som JO bedriver, se 

SOU 1985:26 s. 142 f. och 156.  
1720 Bet. 1986/87:KU2 s. 20. 
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frågan om motivering av JO:s beslut samt frågan om överklagbarhet av JO:s 

beslut, beroende på dess rättsverkningar för den enskilde. En annan fråga som 

varit föremål för omfattande diskussioner under årens lopp är om den enskilde 

formellt och materiellt kan anses anhängiggöra ett ärende hos JO. Frågan har 

varit föremål för diskussion under lång tid, trots att JO hittills inte har 

konstaterats ha en prövningsskyldighet.1721 Svaret på ovanstående 

förvaltningsrättsliga frågor kan få betydelse för den enskildes rättssäkerhet, men 

också för JO:s oberoende.  

 

  

 
1721 Bet. 1967:K1LU1 s. 10 f. 
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10. Tillsynens syften i lagstiftningen 

och den enskildes rättssäkerhet 
 

Som framkommit i kapitlen 5–9 är den enskildes ställning inte enhetligt reglerad 

på de undersökta områdena av individnära tillsyn och har till största delen också 

genomgått förändringar över tid. Individnära tillsyn är ett i denna avhandling 

konstruerat begrepp som fungerar som samlingsterm för den tillsyn som 

undersöks. Denna tillsyn berör till sitt innehåll för den enskilde näraliggande och 

väsentliga förhållanden som knyter an till den enskildes person och relaterar till 

dennes grundläggande fri- och rättigheter. I detta kapitel redogörs för studiens 

resultat beträffande hur den individnära tillsynens syften, former och funktioner 

över tid har beskrivits i lagstiftningen och hur den enskildes rättssäkerhet i 

tillsynens konstruktion på de fem olika områdena har förändrats under den 

studerade tidsperioden. 

10.1. Den individnära tillsynens syften i lagstiftningen 

Den enskildes ställning i individnära tillsyn påverkas av hur lagstiftningen har 

definierat tillsynens syfte, form och funktion, vilket utgör också en del av det 

andra delsyftet i studien. I detta avsnitt diskuteras därför resultaten från den 

materiell-rättsliga genomgången vad beträffar hur lagstiftningen har definierat 

tillsynens ändamål i olika skeden av den tidsperiod som studerats. 

Sammanställningen omfattar på de olika områdena fler aspekter än sådana som 

kan hänföras till den enskildes rättssäkerhet. Det ges en översikt över vilka 

ändamål tillsyn som rättsligt och oberoende kontrollmedel ska uppnå enligt 

lagstiftningen på de studerade områdena. Dessutom åskådliggörs hur dessa 

ändamål har förändrats i förhållande till varandra samt tidsmässiga förändringar 

inom samma tillsynsområde. Lagstiftningens definition av tillsynens syfte, form 

och funktion kan sedan jämföras med hur den enskildes rättsliga ställning 

kommit till uttryck på de olika tillsynsområdena och sättas i relation till tillsynens 

förmåga att utgöra ett konstitutionellt kontrollverktyg, vilket diskuteras i kapitel 

11.  
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Lagstiftningens ändamål hos den individnära tillsynen som undersökts i studien 

utgörs av olika uttalade målsättningar som lyfts fram i det undersökta materialet 

under en viss tidsperiod på respektive tillsynsområde. Dessa målsättningar kan 

av framställningstekniska skäl sorteras i tre huvudsakliga kategorier, som kan 

betecknas som rättssäkerhets-, välfärds- samt effektivitetsorienterade syften och 

funktioner. Kategoriseringen görs utifrån det faktiska innehållet i det undersökta 

materialet och indelningen har gjorts utgående från de huvudsakligt uttalade 

syftena för ett visst skede av tillsyn.  

 

a) Rättssäkerhetsorienterade syften och funktioner  

De rättssäkerhetsorienterade syftena uttrycker att tillsyn på olika sätt förväntas 

bidra till de värden som skapar förutsättningar för formell och materiell 

rättssäkerhet för den enskilde individen i egenskap av ett självständigt 

rättssubjekt.1722 Sådana värden är exempelvis legalitet och god rättstillämpning, 

skydd för enskildas rättigheter respektive rättssäkerhet, harmonisering och 

implementering av rätten samt processuell tillgänglighet.  

Tillsyn som enligt lagstiftningen uttalat ska värna legalitet och god 

rättstillämpning framgår nedan av figur 7. Här återfinns den extraordinära tillsynen 

som är förankrad i den konstitutionella rätten och har en särställning som ett av 

riksdagens kontrollmedel, Riksdagens ombudsmän (JO). Den rättsliga 

regleringen av JO:s tillsyn har explicit en inriktning av att tillse saklighet och 

opartiskhet iakttas i den offentliga förvaltningen. Detta inkluderar förstås också 

den ordinära tillsynen och JO:s tillsyn har därför betydelse också för uttolkningen 

av tillsynsregleringen.1723 JO:s legitimitetsskapande symbolvärde och funktion för 

den offentliga förvaltningen och statsmakten har konsekvent framhållits i 

lagstiftningen.1724 Också i fråga om ordinär tillsyn har det framhållits att den ska 

värna legitimitet, legalitet och god rättstillämpning.1725 Socialtjänsttillsynen utgör 

ett exempel på ordinär tillsyn, som bedrivs över kommunal verksamhet. Den har 

 
1722 Se avsnitt 3.4. 
1723 JO 2015/16 s. 507 och JO, beslut den 23 september 2019, dnr. 3661-2018, som båda gäller 

IVO. 
1724 Utl. 1954:K1LU1 s. 14 f., bet. 1967:K1LU1 s. 5 f. och 8, bet. 1986/87:KU2 s. 11 och bet. 

1975/76:KU22 s. 51 f.  
1725 Prop. 1979/80:6 s. 28 f. vad beträffar socialtjänst, prop. 1978/79:220 s. 17 och 22 samt bet. 

1979/80:SoU16 s. 3 vad beträffar hälso- och sjukvården.   
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ansetts ha sådan vikt för den enskilde medborgaren att kravet på rättssäkerhet 

och lika tillgång till samhällsservice i sista hand måste kunna kontrolleras genom 

statlig tillsyn. Närvaron av statlig tillsyn har betraktats som så pass viktig att den 

har bedrivits både på lokal, regional och central nivå. Tillsynen har lyfts fram som 

en viktig garant för jämlikhet, trygghet, säkerhet och legalitet för den enskilde. 

Ytterligare en viktig funktion för tillsynen på socialtjänstens område är att 

åstadkomma en god rättstillämpning på ett rättsområde bestående av utpräglad 

ramlagstiftning, där verksamheten bedrivs av ett stort antal aktörer.1726 På detta 

sätt knyter tillsynens syften och funktioner an till rättssäkerhet och legalitet som 

grundläggande förutsättning för rättssäkerhet.  

I fråga om hälso- och sjukvårdstillsynen har en viktig funktion som 

framhållits i lagstiftningen varit att åstadkomma en god regeltillämpning på ett 

område där den medicinska professionsstyrningen har varit stark. 

Rättssäkerhetsrelaterade skäl motiverade att disciplinförfarandet i individtillsynen 

under det andra skedet organiserades genom en separat myndighet. Rättssäkerhet 

i disciplinförfarandet framhölls, då det bland annat ansågs skapa legitimitet i 

förhållande till hälso- och sjukvården. Dessutom tillerkändes den enskilde 

patienten partsställning i disciplinärenden med syfte att stärka patientens 

rättssäkerhet i en integritetskänslig verksamhet.1727 När disciplinansvaret under 

det tredje skedet försvann, upprätthölls den enskildes rättssäkerhet och 

legitimiteten hos hälso- och sjukvården genom att förfaranderegler infördes i 

tillsynen samt genom en uttrycklig utredningsskyldighet för att ta tillvara den 

enskilde patientens intresse av rättssäkerhet och åstadkomma en god 

rättstillämpning.1728 Också i fråga om dataskyddstillsynens tredje skede är det 

tydligt att lagstiftningen omfattar ovan nämnda värden. Tillsynen av dataskyddet 

regleras i en EU-rättslig förordning och tillsynen har fått en tydlig förankring i 

EU:s konstitutionella system. Det primära syftet med dataskyddstillsynen är att 

implementera och harmonisera den rättsliga regleringen i unionen, åstadkomma 

en god rättstillämpning och tillgodose den enskildes behov av dataskydd.1729   

 
1726 Prop. 1979/80:6 s. 18 f. och 22. 
1727 Prop. 1981/82:97 s. 90 f., SOU 1979:78 s. 345, prop. 1978/79:220 s. 21 f. och 26 samt bet. 

1979/80:SoU16 s. 3. Se avsnitt 6.2.2. 
1728 Prop. 2009/10:210 s. 98, 133 ff. och 178 f. Se avsnitt 6.3. 
1729 Artikel 16.2 FEUF, artikel 8 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, GDPR, bland 

annat artiklarna 51 och 63 samt skäl 13 respektive 117. Se vidare avsnitt 8.3. 
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Ytterligare rättssäkerhetsorienterade syften och funktioner som lyfts fram i 

lagstiftningen är att värna skydd för enskildas rättigheter och enskildas rättssäkerhet. Det 

kan konstateras i fråga om JO:s tillsyn. Betydelsen av enskildas klagomål för 

tillsynens bedrivande har alltid betonats i lagstiftningen och kommer 

fortsättningsvis till uttryck i rättsreglerna. I den rättsliga regleringen framgår 

också att tillsynen ska bevaka att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter 

iakttas i den offentliga verksamheten. Lagstiftningen har konsekvent betonat 

vikten av enskildas klagomål i JO:s verksamhet, framförallt med hänsyn till den 

legitimitetsskapande funktionen av JO:s behandling av enskildas klagomål samt 

skyddsintresset för enskildas rättssäkerhet.1730  

I fråga om dataskydd har det genomgående grundats på skyddsintresset för 

den enskildes integritet och därför haft en funktion för att tillvarata enskildas 

grundläggande och mänskliga rättigheter.1731 Tillsynen av dataskyddet utgör en 

del av den grundläggande rättigheten till dataskydd för den enskilde.1732 Även 

diskrimineringslagstiftningen grundar sig på den enskildes rätt att inte bli utsatt 

för diskriminering, som utgör en grundläggande och mänsklig rättighet. Tillsynen 

har dessutom ansetts bli kvalificerad genom möjlighet till processföring för att 

bistå den enskilde att ta tillvara hans eller hennes rättigheter.1733 

Socialtjänsttillsynen har som ovan nämnts syftat till att värna den enskildes 

rättssäkerhet, som i socialtjänstens verksamhet ofta befinner sig i en särskilt utsatt 

situation. I tillsynen av hälso- och sjukvården har den enskildes rättssäkerhets- 

och integritetsintresse lyfts fram som skäl för att få partsställning i 

disciplinärenden och senare har samma skäl åberopats för att ge patienten rätt att 

materiellt kunna anhängiggöra tillsynsärenden.1734    

 
1730 Bet. 1975/76:KU22 s. 51, bet. 1986/87:KU2 s. 1 och 19 samt bet. 2015/16:KU7 s. 17. 
1731 Prop. 1973:33 s. 89 f., artikel 1 i dataskyddsdirektivet, 1 § personuppgiftslagen (1998:204), 

artikel 8 EU:s stadga för de grundläggande rättigheterna och GDPR.    
1732 Artikel 8 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. 
1733 Prop. 1978/79:175 s. 34 f., prop. 1985/86:98 s. 18, prop. 1993/94:101 s. 74 ff., prop. 

1997/98:179 s. 18, prop. 1997/98:180 s. 17 f. och 56, artikel 14 EKMR, artikel 2 FEU, artiklarna 

10, 18 och 19 FEUF, artiklarna 21 samt 23 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 

13 i direktiv 2000/43/EG, artikel 8 a i direktiv 2002/73/EG, artikel 12 i direktiv 2004/113/EG 

samt artikel 20 i direktiv 2006/54/EG. Se avsnitt 7.2. 
1734 Prop. 1978/79:220 s. 17 och 26 och prop. 2009/10:210 s. 133. 
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Harmonisering och implementering av rätten har framhållits vad gäller tillsynen som 

styrs av EU-rätten, vilket kan förstås mot bakgrund av EU:s intresse av att 

implementera rätten i medlemsstaterna. I fråga om tillsynen av dataskyddet 

innehåller regleringen tydliga bestämmelser för hur tillsynen ska vara beskaffad, 

vilket också inkluderar gränsöverskridande samarbete mellan tillsynsmyndigheter 

och en övergripande organisation för dessa myndigheter för att åstadkomma en 

enhetlig tillämpning av rättsreglerna.1735 Den enskildes ställning i 

dataskyddstillsynen kan också ses som ett instrument för att åstadkomma en god 

implementering av rätten. Tillsynen av diskrimineringsskyddet regleras 

fortfarande i sekundärrätten, vilket inte medför en lika långtgående 

implementering. Ändå finns EU-rättsligt formulerade bestämmelser som berör 

tillsynens konstruktion, där exempelvis möjligheten att bistå enskilda och hjälpa 

dem att tillvarata sina rättigheter framgår.1736  

Processuell tillgänglighet är också något som kan hänföras till 

rättssäkerhetsorienterade syften och funktioner. Genom bestämmelserna om det 

offentligrättsliga disciplinansvaret i hälso- och sjukvården har den enskilde haft 

möjlighet att utkräva personligt ansvar av hälso- och sjukvårdspersonal. Det 

personliga ansvarsutkrävandet har i fråga om hälso- och sjukvården särskilt 

ansetts beröra integriteten och det rättsliga intresset hos de enskilda 

patienterna.1737   

 

 

 

 

 

 

 

 
1735 Artiklarna 20, 28.1, 28.6 samt 29 i dataskyddsdirektivet samt artiklarna 51, 58. 62 och 63 

GDPR. Se avsnitt 8.2.1.2 och 8.3.2. 
1736 Artikel 13 i direktiv 2000/43/EG, artikel 8 a i direktiv 2002/73/EG, artikel 12 i direktiv 

2004/113/EG, artikel 20 i direktiv 2006/54/EG samt artikel 11 i direktiv 2010/41/EU. 
1737 24 och 45 §§ lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. samt prop. 

1978/79:220 s. 17 f. och 21 ff.   
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Figur 7. Tillsyn med rättsäkerhetsorienterade syften och funktioner 

 

b) Välfärdsorienterade syften och funktioner 

Välfärdsorienterade syften och funktioner hos den individnära tillsynen knyter 

an till välfärdsstaten. Välfärdsstatens värden har bland annat beskrivits som att 

åstadkomma social stabilitet, jämställdhet och jämlikhet, oberoende hos den 

enskilde individen, rättvisa och tillit.1738 Välfärdsorienterade syften och 

funktioner hos tillsyn kan beskrivas som att den rättsliga och oberoende 

kontrollen i form av tillsyn ska försäkra medborgarna om att förhållandena inom 

 
1738 Se avsnitt 3.3.2. och inledningen till kapitel 5. 
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ett visst samhälls- eller verksamhetsområde når upp till den standard och 

likvärdighet som staten genom rättsregler har garanterat medborgarna.1739 En 

målsättning som lyfts fram är att uppnå fördelar för de kollektiva intressena 

genom att förverkliga medborgarnas sociala rättigheter, exempelvis genom 

grundläggande välfärdstjänster som ska förmedlas likvärdigt åt alla. 

Välfärdsstatliga värden knyter an särskilt till den materiella sidan av rättssäkerhet, 

som fokuserar på godtagbarhet i fråga om hur den enskildes materiella intressen 

och skyddsbehov tas tillvara för att uppnå materiell rättvisa.  Det materiella 

skyddet baseras exempelvis på etiska principer såsom människovärdes-, 

autonomi-, behovs- och självbestämmandeprincipen. Ur demokratisk synvinkel 

fyller materiell rättssäkerhet en viktig funktion i fråga om att rättstillämpningen 

ska avväga förutsebarhet i förhållande till andra etiska hänsyn, som exempelvis 

frihet och jämlikhet. Tillsynen som har välfärdsorienterade syften och funktioner 

kan illustreras av att den syftar till att åstadkomma jämlikhet, likabehandling och 

rättvisa, tillvarata svagas intressen och åstadkomma förtroende och tillit. De 

tidsmässiga skeden av individnära tillsyn som betonar tillsynens 

välfärdsorienterade funktioner framgår av figur 8 nedan.  

Jämlikhet, likabehandling och rättvisa är målsättningar som uttalats särskilt 

tydligt i fråga om den ordinära tillsynen som undersöks i studien. I 

diskrimineringslagstiftningens fall förefaller tillsynens funktion genomgående ha 

handlat om att åstadkomma korrektiv och distributiv rättvisa, jämlikhet samt 

likabehandling för medborgarna. Först och främst synes detta ha poängterats 

genom främjandeåtgärder, men till följd av EU-rätten i högre grad genom 

möjlighet till processföring som knutits till tillsynen.1740 Därför har tillsynen fått 

en tydligare funktion att genomföra diskrimineringsförbudet och förverkliga 

likabehandling för medborgarna. Tillsynen kan mot denna bakgrund sägas ha 

blivit ett viktigare instrument för att skapa förutsättningar för jämlikhet och 

rättvisa.  

 
1739 Prop. 1956:161 s. 32 ff., prop. 1979/80:6 s. 18 f. och SOU 2002:14 s. 139 och 143. 
1740 12 § jämställdhetslagen (1979:1118) i dess ursprungliga lydelse, prop. 1978/79:175 s. 34 f., 

prop. 1985/86:98 s. 15 och 56, artikel 13 i rasdiskrimineringsdirektivet 2000/43/EG samt skäl 9, 

12 och 24 till direktivet samt artikel 12 i direktivet 2004/113/EG om genomförande av principen 

om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och 

tjänster. 
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På socialtjänstens område har den statliga tillsynens funktion genomgående haft 

ett uttalat syfte att värna likabehandling och likvärdig standard på ett kommunalt 

ansvarsområde av stor betydelse för enskilda.1741 För att tillse jämlikhet i fråga 

om socialtjänstens verksamhet bedrevs därför den statliga tillsynen under lång tid 

på flera organisatoriska nivåer genom Socialstyrelsen, länsstyrelsen och 

socialvårdskonsulenter.1742 Fram till 2000-talet betonades inom socialtjänsttillsy-

nen särskilt den statliga tillsynens närvaro för att bidra till social rättvisa och 

jämlikhet, från början med fokus på att rätta fel i det enskilda fallet. Den statliga 

tillsynen har dock alltid fått balanseras i förhållande till det kommunala 

självbestämmandet.1743 Lagstiftningen har betonat att tillsynen ska skapa 

förutsättningar för kvalitetsmässig och rättslig trygghet samt säkerhet för den 

enskilde. Syftet har varit att åstadkomma likvärdighet i fråga om de sociala 

tjänsterna så att de kan komma alla medborgare till del på samma villkor. Den 

enskilde har av den anledningen alltid förutsatts kunna komma i kontakt med 

tillsynsmyndigheterna, även om den rättsliga regleringen inte har specificerat den 

enskildes ställning.1744 Metoderna för att nå målet har i lagstiftningen förändrats 

i och med att mål- och resultatstyrning infördes i den offentliga förvaltningen.1745 

Som en följd har förutsättningarna för tillsyn förändrats från detaljkontroll till 

mer fokus på allmänna anvisningar.1746 Tillsynen på socialtjänstområdet har 

också centraliserats.  

 
1741 52 § lagen (1956:2) om socialhjälp, prop. 1979/80:6 s. 18 f. och 22, prop. 1979/80:1 del A s. 

142 och prop. 2008/09:160 s. 39 f. 
1742 52–53 §§ lagen (1956:2) om socialhjälp, 67–68 §§ socialtjänstlagen (1980:620) och 13 kap. 1–2 

§§ socialtjänstlagen (2001:453). Länsstyrelserna och konsulenterna förlorade sitt sociala 

tillsynsansvar genom SFS 2009:596, då det enligt 13 kap. 1–2 §§ socialtjänstlagen (2001:453) 

övergick till Socialstyrelsen, prop. 2008/09:160 s. 42 ff. 
1743 Prop. 1979/80:6 s. 22 och SOU 1942:56 s. 171 ff.  
1744 9 § Kungl. Maj:ts instruktion (1960:718) för statens socialvårdskonsulenter och prop. 

1979/80:1 s. 464 f. 
1745 Prop. 1979/80:6 s. 18 f. och prop. 1988/89:130 s. 8 ff. 
1746 I 43 § lagen (1918:422) om fattigvården uttalades att uppsikten över kommunernas fattigvård 

syftade till att vården skulle ordnas och handhas ändamålsenligt så att de behövande kunde åtnjuta 

det underhåll och den vård som omständigheterna påkallade. Bestämmelsen överfördes i princip 

oförändrad till 52 § lagen (1956:2) om socialhjälp, prop. 1955:177 s. 303 f. Vad gäller tillsynens 

betydelse för att skapa jämlikhet och likvärdighet samt förhållandet till den kommunala 

självstyrelsen, se exempelvis SOU 1942:56 s. 43, 71 ff. och 167, prop. 1979/80:6 s. 18 f. och 22, 
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På hälso- och sjukvårdsområdet blev den enskilde under 1980-talet ett subjekt i 

både vården och tillsynen av den. Tillsynen har fokuserat på att åstadkomma god 

vård på lika villkor för medborgarna, men det har skett på ett annat sätt än i 

tillsynen av socialtjänsten, framförallt därför att det har involverat en kontroll 

som fokuserat på att rätta till fel genom individuellt ansvarsutkrävande. Intresset 

av patientsäkerhet för patienter både som individer och kollektiv har motiverat 

tillsynens utformning.1747 På senare tid har verksamhetsutövarna själva också 

involverats på ett mer aktivt sätt för att uppnå god vård och främja 

patientsäkerheten.1748  

Att tillvarata svagas intressen kan ses som ett uttryck för att uppnå materiell 

jämlikhet, det vill säga att tillgodose intressen och behov hos svagare individer 

som inte kan hävda eller genomdriva sina rättigheter på egen hand. Att tillvarata 

svagas intressen omnämns särskilt i fråga om tillsyn på socialtjänstområdet, över 

hälso- och sjukvården samt över diskrimineringslagstiftningen.1749 Tillsynens 

utformning för att tillvarata svagas intressen har särskilt lyfts fram i 

socialtjänsttillsynen när den centraliserades. När tillsynen samordnades ansågs 

detta bidra till ökade förutsättningar för rättssäkerhet särskilt för de många 

enskilda som inte förmådde hävda sina egna intressen eller föra sin talan och 

dessutom befann sig i beroendeställning. Risken för att enskilda skulle falla 

mellan stolarna bedömdes därmed minska.1750 På diskrimineringsområdet har 

tillsynen konsekvent utgått från perspektivet att det rör sig om utsatta enskilda 

som genom tillsynens försorg ska kunna få hjälp att tillvarata sina rättsliga 

intressen. De olika diskrimineringsgrunderna bygger på erkännandet av särskild 

utsatthet för berörda grupper.1751 Utsattheten är också ett skäl som framgår av 

EU-rätten och den internationella rätten för att organen för likabehandling ska 

 
prop. 1988/89:130 s. 7 f. samt 11 f., SOU 1994:139 s. 260 f., dir. 2004:178 och prop. 2008/09:160 

s. 38 f. Vad beträffar envars rätt att kontakta den statliga tillsynen, se prop. 1955:177 s. 304 ff. 
1747 Prop. 1988/89:130 s. 9 och 18, prop. 1978/79:220 s. 17 ff. och bet. 1979/80:SoU16 s. 3 och 

12. 
1748 Prop. 2009/10:210 s. 100, 127 och 195 f., prop. 1995/96:176 s. 59 f. samt prop. 2016/17:122 

s. 73 f. 
1749 Prop. 2008/09:160 s. 38,  
1750 Prop. 2008/09:160 s. 45 f. 
1751 Prop. 1993/94:219 s. 7 f., prop. 1997/98:180 s. 17 f. och 57 och prop. 2007/08:95 s. 109 ff. 

och 36.  
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ges utredningsbefogenheter och möjlighet till juridisk processföring.1752 

Skyddsintresset för svaga och utsatta individer, patienter som inte kan föra sin 

egen talan, har också framhållits i samband med 2017 års patientklagomålssystem 

som ett av skälen till varför den statliga tillsynen av hälso- och sjukvården i högre 

utsträckning bör bedrivas på systemnivå och inte utgå från patientklagomål i 

samma utsträckning. Det har ansetts kunna gagna patienterna bäst som 

kollektiv.1753   

Förtroende och tillit har genomgående tydligt lyfts fram som en huvudsaklig 

funktion med JO:s tillsyn. I egenskap av extraordinärt tillsynsorgan ska JO som 

framgår av den rättsliga regleringen fokusera på att kravet på saklighet och 

opartiskhet iakttas i den offentliga förvaltningen och även att medborgarnas 

grundläggande fri- och rättigheter respekteras. Vad gäller tillsynens konstruktion 

och bedrivande har klagomål lyfts fram som viktiga för att skapa förtroende och 

tillit bland medborgarna.1754 Att tillsynen syftar till att skapa förtroende och tillit 

är också något som framhållits i socialtjänsttillsynen, vilket bland annat har tagit 

sig konkreta uttryck genom att tillsyn och normerande verksamheten har skiljts 

åt.1755 Likaså har framhållits att tillsynen måste bedrivas på ett sätt som ska inge 

förtroende både för de granskade verksamheterna och för befolkningen. 

Förtroende och tillit är också något som präglar den initiala dataskyddstillsynen, 

på den tiden tillsynen inte styrdes av EU-rätten. Det ansågs viktigt att det skulle 

finnas en ”klagomur” för enskilda att vända sig till och överlag motiverades 

tillsynen av att enskilda måste kunna känna förtroende för att frågan om 

personuppgiftsbehandling togs på allvar av tillsynsmyndigheten och att 

behandlingen skedde korrekt och enligt lag.1756 Likaså var förtroendet och tilliten 

 
1752 Artikel 13 i Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen 

om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180, 19.7.2000, s. 

22–26) samt skäl 9, 12 och 24 till direktivet samt artikel 12 i Rådets direktiv 2004/113/EG av den 

13 december 2004 om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det 

gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (EUT L 373, 21.12.2004, s. 37–43). 
1753 Prop. 2016/17:122 s. 48 f. och 54. 
1754 Bet. 1967:K1LU1 s. 6 ff., utl. 1954:K1LU1 s. 14 f., bet. 1986/87:KU2 s. 11 och bet. 

1975/76:KU22 s. 51 f. 
1755 Först överfördes länsstyrelsernas tillsyn till Socialstyrelsen genom SFS 2009:596, prop. 

2008/09:160 s. 38 f. och 45 f. Därefter inrättades IVO som separat tillsynsmyndighet genom SFS 

2012:944, prop. 2012/13:20. 
1756 Prop. 1973:33 s. 68 och 103 f., se även SOU 1972:47 s. 93 och 97. 
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till hälso- och sjukvården ett viktigt motiv till utformningen av hälso- och 

sjukvårdstillsynen under 1980-talet, när den enskilde fick partsställning i 

disciplinärendeprocessen.1757  
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Figur 8. Tillsyn med välfärdsorienterade syften och funktioner 

 

c) Effektivitetsorienterade syften och funktioner 

Effektivitetsorienterade syften kan beskrivas som att den individnära tillsynen 

ska bidra till systematisk kvalitetssäkring, lärande, kunskapsöverföring, 

effektivitet, förebyggande insatser samt riskorientering. Dessa värden kan 

ideologiskt härledas till den utökade kontroll som utvecklats genom tillsynens 

expansion som beskrivits i avsnitt 2.2.2. I egenskap av ett förvaltningspolitiskt 

styrinstrument ska tillsynen systematiskt undersöka, beskriva eller bedöma en 

verksamhet. Detta sker till stor del på systemnivå, som ofta motiveras av 

effektivitetsskäl och kan ses som ett svar på den expanderande mål- och 

resultatstyrningen. Styrformerna har i olika avseenden anpassats efter 

marknadens villkor, exempelvis genom New Public Management. Ändamål med 

individnära tillsyn som anknyter till systemtillsyn kategoriseras som 

effektivitetsorienterade. En väsentlig funktion med dessa styrformer har varit 

 
1757 Prop. 1978/79:220 s. 17, 21 f. och 26 samt bet. 1979/80:SoU16 s. 9 och 12. 
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och är att åstadkomma kontroll, effektivitet och kvalitetssäkring i den offentliga 

förvaltningen, bland annat genom systematisk granskning och utvärdering. Det 

kan också konstateras att effektiv tillsyn är utgångspunkten för hur den ska 

konstrueras enligt regeringens skrivelse, som riksdagen också har ställt sig 

bakom. Effektivitet avser bland annat tydlighet och enhetlighet i tillsynen.1758 De 

effektivitetsorienterade syftena och funktionerna förefaller få ett starkare 

genomslag på tillsynsområdena för socialtjänst och hälso- och sjukvården. Det 

framgår redan av 1 § instruktionen (2013:176) för Inspektionen för vård och 

omsorg att tillsynen ska bedrivas strategiskt och effektivt. Nedanstående begrepp 

behöver inte nödvändigtvis endast vara kopplade till effektivitet, men relaterar 

typiskt till systemtillsyn. De utgörs av systematisk kvalitetssäkring, lärande och 

kunskapsöverföring, effektivitet, förebyggande insatser samt riskorientering och 

framgår av figur 9. 

Tillsynens funktion för att värna systematisk kvalitetssäkring, lärande och 

kunskapsöverföring kan särskilt noteras i fråga om utvecklingen av tillsynen av 

socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. På båda dessa välfärdsrättsliga och 

kommunalt styrda områden anses funktionen hos tillsynen vara att på en 

systembaserad nivå utöva en kontroll för att åstadkomma god kvalitet.1759 

Kännetecknande för denna kontroll är att den sker med hjälp av 

kvalitetssäkringssystem, som ska tillämpas och kontrolleras av i första hand 

verksamhetsutövarna själva.1760 Kvalitetssäkringssystem och egenkontroll har 

införts i den rättsliga regleringen på dessa områden, exempelvis genom 3 kap. 

patientsäkerhetslagen (2010:659), 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (2011:453) och 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Den statliga tillsynen blir sekundär 

och ska fungera som efterkontroll av att egenkontrollen har fungerat på det sätt 

som den rättsliga regleringen stadgar. Ytterligare exempel på detta är 

bestämmelserna om lex Sarah i 14 kap. 7 § socialtjänstlagen och lex Maria enligt 

3 kap. 7 § patientsäkerhetslagen, men också 7 kap. 12 § patientsäkerhetslagen 

som anger att IVO kan hänvisa den enskildes klagomål till i första hand 

verksamhetsutövaren. Tillsynens syfte att åstadkomma systematisk 

 
1758 Skr. 2009/10:79 s. 10 f. och 54. 
1759 13 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) och prop. 2016/17:122 s. 32, 48 f. och 54.   
1760 Prop. 2016/17:122 s. 32, 48 f. och 54. 
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kvalitetssäkring innebär att den statliga tillsynens funktion integreras i den interna 

organisationsutvecklingen. Därför blir det viktigt att tillsynen bedrivs på ett sätt 

som åstadkommer lärande i verksamheterna som granskas och att tillsynen också 

kommunicerar sina resultat till verksamhetsutövarna, vilket framgår av 3 § 

förordningen med instruktion för IVO. I 7 kap. 3 § andra stycket 

patientsäkerhetslagen framgår att tillsynen i första hand ska granska 

verksamhetsutövarnas egenkontroll.  Denna inriktning anses åstadkomma en 

kollektiv kvalitetssäkring, varför enskildas klagomål inom både hälso- och 

sjukvård samt socialtjänst framförallt får funktionen av att ge underlag som kan 

forma hur den systematiska tillsynen bedrivs. På det sättet blir funktionen av de 

enskilda klagomålen också lärande hos myndigheterna och hos 

tillsynsobjekten.1761 Trots att funktionen av tillsyn kan beskrivas på systemnivå 

visar utvecklingen på både socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens områden 

att detta ändå är tänkt att åstadkomma en individcentrering.1762 Exempelvis 

framgår av 2 § förordningen med instruktion för IVO att ett patient- och 

brukarperspektiv ska genomsyra myndighetens tillsyn. Detta ska dock inte ske 

genom en utförlig behandling av patientklagomål inom ramen för den statliga 

tillsynen. Det är myndigheten själv som ska utforma villkoren utifrån strategi- 

och riskbedömningar.1763  

Systemtillsyn innebär en delegering av den statliga tillsynen till 

verksamhetsutövarnas egenkontroll och anses i högre utsträckning åstadkomma 

effektivitet, som är en uttalad målsättning med tillsynen på framförallt på 

socialtjänstens och hälso- och sjukvårdsområdet.1764 Effektivitet lyfts också fram 

i regeringens tillsynsskrivelse som utgångspunkt för hur tillsyn ska 

konstrueras.1765 Den effektivitet som avses kan huvudsakligen förstås som 

ekonomisk effektivitet. Det var exempelvis ett tydligt angivet skäl bakom 

patientklagomålsreformen att klagomålsutredning var för ekonomiskt kostsam 

och inte heller resulterade i nytta för patienterna. Ett skäl som lyftes fram var att 

många klagomål inte resulterade i kritik från myndigheten. Klagomålsutredning 

 
1761 Prop. 2016/17:122 s. 25, 32, 54 och 61 och prop. 2008/09:160 s. 76 ff. 
1762 Prop. 2016/17:122 s. 67 f.  
1763 Prop. 2016/17:122 s. 48 f. 
1764 3 § förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg. 
1765 Skr. 2009/10:79. 
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ansågs inte bidra till en effektiv resursanvändning hos IVO. 1766 Synen på 

effektivitet i tillsynen har därför kommit till uttryck i bestämmelserna på hälso- 

och sjukvårdens område. I effektivitetsbegreppet ligger också att myndigheten 

årligen själv ska definiera tillsynens inriktning, baserat på information från 

exempelvis enskildas klagomål och andra organisationer. Effektivitet innefattar 

också att tillsynens olika delar ska stödja varandra, så att inspektionsverksamhet 

och utredning av enskildas klagomål ska synkroniseras. Också i fråga om 

socialtjänstens tillsyn har effektivitet betonats.1767 

En funktion som ofta lyfts fram på tillsynsområdena för socialtjänst, hälso- 

och sjukvården samt i fråga om diskrimineringslagstiftningen är att tillsyn ska 

fungera genom förebyggande insatser eller riskorientering. Det framgår numera explicit 

av lagstiftningen att IVO:s tillsyn ska vara riskbaserad.1768 Det är myndigheten 

själv som ska definiera vilka risker som föreligger på årlig basis. Genom 

identifiering av risker och inriktning av tillsynen som kan påtala och undanröja 

dessa risker anses tillsynen i högre utsträckning få en verkan som kan förebygga 

framtida missförhållanden.1769 Detta hänger samman med tillsynens 

systeminriktade funktion. Att utreda enskildas klagomål anses inte leda till 

förebyggande insatser, varför tillsynen i lägre utsträckning ska behandla sådana. 

Genom att den statliga tillsynen i högre grad fått inriktningen av en sekundär 

kontroll av verksamhetsutövarnas egenkontroll inom ramen för det interna 

kvalitetssäkringssystemet, anses tillsynen åstadkomma en tydligare förebyggande 

verkan. Också i diskrimineringslagen har införts en definition av tillsynens 

innebörd som följer riktlinjerna i regeringens tillsynsskrivelse.1770 

Diskrimineringstillsynens viktigaste funktion framhålls som förebyggande, inte 

av polisiär eller felsökande karaktär. Främst ska tillsynen fungera på ett sätt som 

ger utrymme för att aktörer frivilligt ska iaktta lagstiftningens krav.1771    

 

 

 
1766 Prop. 2008/09:160 s. 34 ff. 
1767 Prop. 2008/09:160 s. 41 f. och 46 och prop. 2012/13:20 s. 90 ff.  
1768 2 § förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg. 
1769 Prop. 2016/17:122 s. 67 f.  
1770 SFS 2016:828 och prop. 2015/16:135 s. 109. 
1771 Prop. 2015/16:135 s. 75 f. 
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Systematisk kvalitetssäkring, 

lärande och 

kunskapsöverföring 

Effektivitet  Förebyggande insatser eller 

riskorientering 

Tillsynen av hälso- och 

sjukvårdstillsynen  

åren 1980–2018– 

(andra – fjärde skedet) 

 

Tillsynen av 

socialtjänsten  

år 2010– 

(tredje skedet) 

 

Tillsynen över 

diskrimineringslagstiftningen år 

1999– 

(andra skedet)  

Tillsynen av socialtjänsten åren 

1980–2010– 

(andra – tredje skedet) 

 

Tillsynen av hälso- 

och sjukvården  

år 2018– 

(fjärde skedet) 

Tillsynen av hälso- och sjukvården  

åren 1980–2018– 

(andra – fjärde skedet) 

  Tillsynen av socialtjänsten  

år 2010– 

(tredje skedet) 

 

Figur 9. Tillsyn med effektivitetsorienterade syften och funktioner 

 

I kapitel 3 utreddes den individnära tillsynens syften och funktioner i egenskap 

av konstitutionellt kontrollverktyg. Det innefattar att åstadkomma rättssäkerhet 

för den enskilde i förhållande till den granskade verksamheten. I detta avsnitt har 

anförts att den individnära tillsynen som undersökts har fler syften och 

funktioner än att åstadkomma rättssäkerhet för den enskilde. Sådana syften och 

funktioner kan exempelvis vara att åstadkomma likvärdig tillgång till 

välfärdstjänster av god kvalitet och kontroll av en viss verksamhets effektivitet. 

Detta kan vara en av förklaringarna till varför den enskildes ställning i tillsynen 

varierar sinsemellan och över tid. I de tre kategorierna av syften, former och 

funktioner med individnära tillsyn kan konstateras att tillsyn som berör enskildas 

negativa fri- och rättigheter verkar dominera i den rättssäkerhetsorienterade 

kategorin, att den välfärdsorienterade kategorin innehåller tillsyn som berör 

främst den enskildas positiva rättigheter och slutligen att den effektivitets- 

orienterade kategorin särskilt får genomslag i fråga om tillsyn som berör den 

enskildes positiva rättigheter.  
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10.2. Bedömning av den enskildes rättssäkerhet i den individnära 

tillsynens konstruktion 

Nedanstående aspekter har enligt vad som angetts i avsnitt 3.4. använts för att 

bedöma den enskildes rättssäkerhet i den rättsliga konstruktionen av individnära 

tillsyn och den enskildes rättssäkerhet som en konsekvens av tillsynen i 

förhållande till tillsynsmyndigheten på de fem materiell-rättsliga områdena som 

undersökts: 

1) Frågor som relaterar till legalitet 

a) Sker tillsynen genom positivt lagstöd? 
b) Regleras tillsynens innehåll i den materiella rätten?   
 

2) Frågor som relaterar till formell rättssäkerhet  

a) Förutsebarhet. Är tillsynen reglerad genom rättsregler? Innehåller 
rättsreglerna processuella regler? Är tillsynen transparent och sker 
den utan godtycke? 

b) Tillgänglighet. Är tillsynen åtkomlig för den enskilde? Regleras 
tillsynens åtkomlighet i rättsregler? 

c) Överklagandemöjlighet. Är det möjligt för den enskilde att rättsligt 
angripa tillsynsbeslut? 
 

3) Frågor som relaterar till materiell rättssäkerhet 

a) Finns förutsättningar för tillsynen att innehållsmässigt behandla 
avvägningar och bedömningar i sak? 

b) Skyddar tillsynen den enskildes grundläggande fri- och rättigheter?  
 

Dessa kriterier har alltså använts för att konkretisera och operationalisera 

rättssäkerhetsbegreppet i undersökningen av den enskildes rättssäkerhet i den 

materiell-rättsliga konstruktionen av tillsyn, det vill säga den enskildes rättsliga 

ställning. Den enskildes rättsliga ställning har härletts från centrala delar av 

formell rättssäkerhet i form av förutsebarhet, tillgänglighet och 

överklagandemöjlighet. Konkret yttrar det sig genom individens tillgång till tillsyn 

genom anhängiggörande och partsställning, position i handläggning och 

beslutsfattande samt individens möjlighet att rättsligt angripa tillsynsbeslut.  

Rättssäkerheten för den enskilde i den rättsliga konstruktionen av tillsyn som 

undersökts varierar. Fyra huvudsakliga positioner som beskrivs i det följande kan 

illustrera hur rättssäkerheten för den enskilde i tillsynens konstruktion tas tillvara 

och den rättssäkerhet som kan anses följa som intern konsekvens av den 
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individnära tillsynen i förhållande till tillsynsmyndigheten. Rättssäkerheten för 

den enskilde som presenteras i det följande får anses väl tillgodosedd i de senare 

kategorierna än i jämförelse med de förstnämnda. Ett visst undersökt skede av 

tillsyn kan motivera placering i flera kategorier och har då placerats i den kategori 

som bättre tillgodoser rättssäkerhet för den enskilde. Kategorierna formas utifrån 

det undersökta materialet, främst utifrån faktorer som rör formell rättssäkerhet. 

10.2.1. Den enskilde som informant i systematiska kvalitetssäkringssystem 

Tillsynen av hälso- och sjukvården 2018–  

(fjärde skedet) 

 

På i princip alla undersökta områden av tillsyn kan den enskilde i dagsläget anta 

rollen som informant i systematiska och verksamhetsinterna 

kvalitetssäkringssystem. Sådana existerar på många håll i den offentliga 

förvaltningen, särskilt på välfärdsområdet. I hälso- och sjukvården framgår 

vårdgivarens skyldighet att ta emot klagomål från patienter och närstående samt 

att besvara dem av 3 kap. 8 a–b §§ patientsäkerhetslagen (2010:659). En sådan 

skyldighet föreligger också för socialtjänsten enligt 5 kap. 3 § Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

(SOSFS 2011:9), som tillämpas för att utveckla och säkra kvaliteten i 

verksamheten enligt 3 kap. 3 § socialtjänstlagen. Kretsen som kan inkomma med 

klagomål inom ramen för egenkontrollen är ännu bredare än i 

patientsäkerhetslagens bestämmelse och inkluderar exempelvis vård- och 

omsorgstagare, deras närstående och andra intressenter (actio popularis). Att 

inkomma med klagomål till verksamhetsutövarna sker vanligen på basen av 

frivillighet och utgör inte en förutsättning för att den statliga tillsynen ska kunna 

aktualiseras. De verksamhetsinterna klagomålen utgör inte en direkt del av den 

statliga tillsynen, men kan indirekt utgöra en del av den. Den enskilde kan 

exempelvis framföra missnöje med socialtjänstens verksamhet till samma instans. 

Ett sådant klagomål kan resultera i att socialtjänsten är skyldig att utreda 

missförhållandet och om det rör sig om ett allvarligt missförhållande i enlighet 

med lex Sarah anmäla händelsen till IVO i enlighet med 14 kap. 3 och 7 §§ 

socialtjänstlagen. IVO har enligt 13 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) en 

skyldighet att inom ramen för tillsynen kontrollera att brister och 
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missförhållanden avhjälps och utför således en granskning av hur egenkontrollen 

har utförts. Den enskilde anmälaren utgör inget rättssubjekt i en sådan process.  

Det exempel på individnära tillsyn som har förflyttats längst från den 

enskilde i fråga om processuell tillgänglighet är tillsynen av hälso- och sjukvården 

i det fjärde skedet, som inleddes genom 2018 års patientklagomålsreform.1772 

IVO:s utredningsskyldighet av patientklagomål har tydligt inskränkts både i fråga 

om prövningsram och personkrets. IVO:s utredningsskyldighet enligt 7 kap. 11–

12 §§ patientsäkerhetslagen gäller under förutsättning att vårdgivaren har fått 

möjlighet att fullgöra sina skyldigheter enligt 3 kap. 8 b § samma lag. Därmed 

behöver den statliga tillsynen över hälso- och sjukvården som regel inte befatta 

sig med några patientklagomål som inte först har passerat vårdgivaren och kan 

fordra av den enskilde att vända sig till vårdgivaren först. 2018 års 

patientklagomålsreform har också inneburit att IVO:s utredningsskyldighet av 

patientklagomål påtagligt har begränsats. I 7 kap. 11 § patientsäkerhetslagen 

anges i vilka fall utredningsskyldigheten aktualiseras, bland annat allvarliga 

vårdskador, tvångsvård och händelser i samband med hälso- och sjukvård som 

allvarligt och på ett negativt sätt påverkat eller hotat patientens 

självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning. Personkretsen som kan 

framställa patientklagomål till IVO är numera enligt 7 kap. 10 § 

patientsäkerhetslagen begränsad till den patient som saken gäller eller om 

patienten inte själv kan anmäla saken en närstående (locus standi). Patienter och 

närstående saknar enligt 10 kap. 13 § patientsäkerhetslagen rätt att överklaga 

IVO:s beslut. Förutsebarheten får betraktas som relativt god, eftersom 

förfarandereglerna i 7 kap. patientsäkerhetslagen anger personkretsen och den 

enskildes ställning i klagomålsprocessen. Urvalet av klagomål som omfattas av 

IVO:s utredningsskyldighet som normalt kan aktualiseras efter att patienten vänt 

sig till vårdgivaren får betraktas som relativt transparent och förutsebart, då 

kriterierna framgår av 7 kap. 11 § patientsäkerhetslagen. Lagstiftningen garanterar 

den enskildes tillgång till interna klagomålsfunktioner inom ramen för 

verksamhetsutövarnas egenkontroll. Den statliga tillsynen är dock som regel inte 

tillgänglig för anmälaren eller närstående, eftersom dessa endast i begränsade och 

allvarliga fall kan göra anspråk på tillgång IVO:s tillsyn. IVO kan också frivilligt 

 
1772 Lag (2017:378) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659), prop. 2016/17:122, bet. 

2016/17:SoU16 och rskr. 2016/17:259. 
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välja att utreda andra klagomål. Sådana beslut kan exempelvis fattas utgående 

från myndighetens riskanalyser, som enligt 2 § förordningen (2013:176) med 

instruktion för Inspektionen för vård och omsorg som regel ska vara en 

utgångspunkt för tillsynen. Att tillsynen ska baseras på tillsynsmyndighetens 

årliga riskuppskattning som kan variera kan anses minska förutsebarheten av 

tillsynen för den enskilde. Utvecklingen har medfört att den statliga tillsynen i 

egenskap av processuell efterkontroll i stor utsträckning har kommit att delegeras 

till vårdgivaren och dennes systematiska kvalitetssäkringsarbete, vilket har 

motiverats av resurseffektivitet, ändamålsenlighet och patientsäkerhet.1773 Den 

enskilde kan således sägas ha blivit integrerad i det organisatoriska 

utvecklingsarbetet hos vårdgivaren i egenskap av informant. Patienter och 

anhöriga har inte längre tillgång till en oberoende, statlig tillsyn för att utkräva 

ansvar på det sätt som under lång tid gällde i hälso- och sjukvården och 

motiverades av rättssäkerhetsskäl.1774 Den formella rättssäkerheten får således 

betraktas som mindre väl tillgodosedd.   

Även i materiellt hänseende kan konstateras att rättssäkerheten är mindre 

väl tillgodosedd, eftersom den statliga tillsynen i så pass liten utsträckning 

överhuvudtaget är tillgänglig för den enskilde. För det fall att statlig tillsyn ändå 

aktualiseras kan den materiella rättssäkerheten i ett avseende anses vara bättre 

tillgodosedd nu än tidigare i tillsynen av hälso- och sjukvården. Det gäller 

förändringen av den bestämmelse som införts genom 7 kap. 18 § 

patientsäkerhetslagen. Enligt den nya lydelsen blev det en skyldighet för IVO att  

i ett beslut uttala sig om huruvida en åtgärd eller underlåtenhet av vårdgivare eller 

hälso- och sjukvårdspersonal strider mot lag eller annan föreskrift eller är 

olämplig med hänsyn till patientsäkerheten.1775 Bestämmelsen torde innebära att 

IVO:s utredningar och beslut i högre utsträckning måste omfatta den enskildes 

grundläggande fri- och rättigheter när sådana berörs. Bestämmelsen torde också 

stärka legalitetsprincipens genomslag i och genom tillsynen. 

Den bristande tillgängligheten i fråga om oberoende statlig tillsyn för den 

enskilde riskerar att skada tillsynens legitimitet. Det gäller särskilt mot bakgrund 

 
1773 Prop. 2016/17:122 s. 32, 48 f. och 54. 
1774 prop. 1978/79:220 s. 21 f. och 26 samt prop. 2009/10:210 s. 97 f. och 179. 
1775 SFS 2017:378 och prop. 2016/17:122 s. 64 f. 
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av den beroendeställning som den enskilde befinner sig i. Motivuttalandena om 

att den statliga tillsynen inte kan åstadkomma patientsäkerhet på ett adekvat sätt 

och att den nuvarande utformningen av tillsyn bäst tillvaratar de svaga 

patienternas intressen bryter tydligt det tidigare rättssäkerhetstänkandet i 

lagstiftningen på detta område.1776 Tidigare togs avstamp i den enskildes 

rättssäkerhet, integritetsfrågornas betydelse för den enskilde i hälso- och 

sjukvården samt vikten av en opartisk utredning av en oberoende instans.1777 Det 

är svårt att föreställa sig att svaga patienter skulle gynnas av att i princip samtliga 

patienter fråntagits förutsättningarna för formell och materiell rättssäkerhet 

genom statlig tillsyn och i stället hänvisas till vårdgivarens system för 

egenkontroll. De förfaranderegler som tidigare omfattade i princip alla patienter 

har nu kommit att omfatta endast ett fåtal patienter eller anhöriga. På samma 

gång som detta kan innebära effektivitetsvinster för tillsynens bedrivande kan det 

få negativa effekter på tillsynens förmåga att utgöra ett konstitutionellt 

kontrollverktyg, vilket diskuteras i avsnitt 11.2. Den enskildes formella 

rättssäkerhet i tillsynen av hälso- och sjukvården synes inte längre vara en viktig 

fråga för lagstiftningen. Utgående från ovanstående faktorer får rättssäkerheten 

för den enskilde sammantaget anses vara mindre väl tillgodosedd i tillsynen av 

hälso- och sjukvården efter 2018 års patientklagomålsreform. 

10.2.2. Den enskilde som informant hos tillsynsmyndighet 

Tillsynen av socialtjänsten åren 1956–2010– (samtliga skeden) 

Tillsynen av hälso- och sjukvården åren 1950–1979 (första skedet) 

Tillsynen av dataskyddet åren 1973–1997 (första skedet) 

Tillsynen över diskrimineringslagstiftningen åren 1970–1998 (första skedet) 

 

På ovan nämnda tillsynsområden kunde och kan den enskilde enligt principen 

actio popularis inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheterna. Denna möjlighet 

har dock inte varit rättsligt reglerad och inte heller den enskildes ställning i 

tillsynen. Det kan dock nämnas att det fanns en utredningsskyldighet av klagomål  

 
1776 Prop. 2016/17:122 s. 32, 48 f., 54 och 67 f. 
1777 Prop. 1978/79:220 s. 17, 21 f. och 26. 
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till de regionala socialvårdskonsulenterna, som dock inte verkar ha fått någon 

större praktisk betydelse.1778 Trots avsaknad av formell reglering för den enskilde 

anmälaren har det dock framgått av motivuttalanden att tillsynsmyndigheterna 

har förutsatts befatta sig med enskildas klagomål på alla ovanstående 

tillsynsområden.1779 Detta bygger antagligen på traditionen av formlösa klagomål, 

som sedan länge kan göras gällande i förvaltningsrätten och har möjliggjort en 

reaktiv efterkontroll i vart fall teoretiskt. Ett klagomål hade inte heller materiell 

anhängighetsverkan och inga förfaranderegler aktualiserades i tillsynen för den 

enskilde anmälaren. Eftersom den enskildes tillgång till tillsyn inte reglerades 

formellt kan tillgängligheten och förutsebarheten inte betraktas som särskilt god 

i ovan nämnda skeden av tillsyn. Det fanns inte heller någon möjlighet att 

överklaga besluten inom ramen för tillsynen för den enskilde.1780 Den formella 

rättssäkerheten får därför betraktas som mindre väl tillgodosedd. 

Något som påverkar tillsynens tillgänglighet för den enskilde är också antalet 

lager av statlig tillsyn på ett visst område. Under socialtjänsttillsynens första skede 

fanns statlig tillsyn tillgänglig på central, regional och lokal nivå för den enskilde, 

som kunde vända sig med klagomål till socialvårdskonsulenter, länsstyrelser eller 

Socialstyrelsen. Tillsynsorganens uppgifter framgick av den rättsliga 

regleringen.1781 Tillgängligheten hos tillsynen av socialtjänsten under det andra 

skedet minskade på grund av att den statliga tillsynen av Socialstyrelsen 

förväntades vara mer övergripande och att tillsynen kom att regleras mer som en 

 
1778 6 § Kungl. Maj:ts instruktion (1965:789) för statens socialvårdskonsulenter, 9 § Kungl. Maj:ts 

instruktion (1960:718) för statens socialvårdskonsulenter och 9 § Kungl. Maj:ts instruktion 

(1925:134) för statens fattigvårds- och barnavårdskonsulenter. 
1779 Prop. 1973:33 s. 65 och 104, bet. 1973:KU19 s. 13, prop. 1955:177 s. 304 ff., prop. 1979/80:1 

s. 458, 462 och 465, prop. 2008/09:160 s. 39 f., prop. 1978/79:175 s. 146 och SOU 1978:38 s. 160, 

prop. 1985/86:98 s. 60 f. och prop. 1978/79:220 s. 25 ff.   
1780 Det kan dock observeras att åtgärder enligt 52 § andra stycket socialhjälpslagen (1956:2) 

gällande tillsyn och tredje stycket gällande rättelse var möjliga att överklaga enligt 58 § 

socialhjälpslagen. Denna bestämmelse verkar dock inte ha varit möjlig för enskilda att göra bruk 

av utan snarast tagit sikte på kommunernas intressen. 
1781 52–53 §§ lagen (1956:2) om socialhjälp och 3–4 §§ Kungl. Maj:ts instruktion (1965:789) för 

statens socialvårdskonsulenter, 1 § Kungl. Maj:ts instruktion (1960:718) för statens 

socialvårdskonsulenter och 1 § Kungl. Maj:ts instruktion (1925:134) för statens fattigvårds- och 

barnavårdskonsulenter. 
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kontroll av verksamhetsutövarens egenkontroll.1782 Under det tredje skedet av 

socialtjänsttillsyn kondenserades den statliga tillsynen till ett lager av tillsyn, som 

först utövades av Socialstyrelsen och senare av IVO.1783  

Den rättsliga styrningen av tillsynens innehåll var svag. I det andra och tredje 

skedet av socialtjänsttillsynen infördes en specificering av vissa tillsynsuppgifter 

och syften med tillsyn i lagstiftningen. Det kan sägas ha ökat förutsebarheten i 

tillsynen för den enskilde och möjligen också enhetliggjort tillsynen mer. 

Förutsebarheten kan dock sägas ha minskat i det tredje skedet av 

socialtjänsttillsynen till följd av att tillsynens innehåll och prioriteringar delvis har 

delegerats till IVO genom myndighetens utformning av riskanalyser som ska 

ligga till grund för tillsynen.1784 Även verksamhetstillsynen av hälso- och 

sjukvården var under det första skedet indelat i en central, regional och en 

flerfaldigt lokal nivå. I fråga om hälso- och sjukvårdstillsynens första skede var 

professionsstyrningen stark. Det kan antagligen förklara varför den rättsliga 

regleringen var mindre utförlig och professionen i stället för lagstiftningen ansågs 

vara bäst skickad att även utforma hälso- och sjukvårdstillsynens närmare 

innehåll. Detta innebar en minskad möjlighet till förutsebarhet. Individtillsynen, 

det vill säga det personliga ansvarsutkrävandet för vissa kategorier av hälso- och 

sjukvårdspersonal, var däremot tydligt reglerad, men erkände inte patienten som 

part.1785 I fråga om processuella förfaranderegler kan nämnas att tillsynen av 

diskrimineringslagstiftningen under första skedet möjliggjorde att 

Jämställdhetsombudsmannen (JämO) kunde väcka talan i domstol och föra talan 

för en enskild som medgav det.1786 Principen om locus standi gällde och 

möjliggjorde att ett klagomål alltså fick vissa processuella rättsverkningar. Då 

endast en av ombudsmännen innan år 1994 hade denna befogenhet och 

 
1782 Prop. 1979/80:1 s. 458, prop. 1987/88;100 bil. 7 s. 64 ff.,prop. 1988/89:130 s. 7 och 11 f., SFS 

2009:596 och prop. 2008/09:160 s. 56. 
1783 SFS 2009:596, prop. 2008/09:160 s. 44 ff.  
1784 SFS 1989:802, prop. 1987/88:100 bil. 7 s. 64 ff., prop. 1988/89:130 s. 9, 13 kap. 1–2 §§ 

socialtjänstlagen (2001:453) samt 1–2 §§ förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen 

för vård och omsorg. 
1785 30 § Kungl. Maj:ts instruktion (1947:573) för medicinalstyrelsen, prop. 1947:67s. 146 f., 39 § 

Kungl. Maj:ts instruktion (1959:40) för medicinalstyrelsen samt prop. 1978/79:220 s. 25 f. 
1786 12 § lagen (1979:1118) om jämställdhet i arbetslivet och 2 § förordningen (1980:415) och 

(1988:128) med instruktion för jämställdhetsombudsmannen. 
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domstolsförfarandet var tänkt som en sista utväg har detta skede av tillsyn ändå 

placerats i förevarande kategori.1787  

Vad gäller materiell rättssäkerhet innefattar ovan nämnda exempel på tillsyn 

en möjlighet för tillsynen att göra materiella avvägningar och bedömningar i det 

enskilda fallet. Materiell rättssäkerhet framgår också som något tillsynen skulle ta 

sikte på i fråga om socialtjänsttillsynen andra och tredje skedet, där det framgår 

att granskningen skulle avse annat än endast lagstadgade krav.1788  I tillsynen av 

dataskydd under första skedet kan den materiella rättssäkerheten anses ha varit 

starkare, eftersom det framgick att tillsynen skulle tillvarata den enskildes rätt till 

privatliv.1789 Slutsatsen är att rättssäkerheten för den enskilde i ovan nämnda 

exempel på konstruktioner av tillsyn sammantaget får betraktas som mindre väl 

tillgodosedd. Rättssäkerheten för den enskilde får dock anses vara i högre 

utsträckning tillgodosedd än i de exempel av tillsyn som omnämns i avsnitt 

10.2.1. 

10.2.3. Den enskilde som subjekt hos tillsynsmyndighet 

Tillsynen av hälso- och sjukvården åren 2010–2017 (tredje skedet) 

Tillsynen av dataskyddet åren 1998–2009 (andra skedet) 

Justitieombudsmännens tillsyn (samtliga skeden)  

I ovan nämnda exempel av individnära tillsyn kan den enskilde sägas utgöra ett 

subjekt hos tillsynsmyndigheten. Den enskilde har i dessa exempel av tillsyn 

synliggjorts antingen genom att tillsynsmyndigheten har haft en 

utredningsskyldighet av klagomål under vissa omständigheter eller att den 

rättsliga regleringen av tillsynen på andra sätt har betonat 

klagomålsbehandlingens vikt hos tillsynsmyndigheten och tillsynens betydelse 

för den enskilde. Som subjekt hos tillsynsmyndigheten har den enskilde en 

starkare rättslig position än som informant hos tillsynsmyndigheter och i 

systematiska kvalitetssäkringssystem som manifesteras på olika sätt. Den 

formella rättssäkerheten får anses väl tillgodosedd i jämförelse med de tidigare 

 
1787 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering erhöll processföringsbefogenheter genom 17 § 

lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering. 
1788 Prop. 1979/80:1 del A s. 458 och 464 f., prop. 1988/89:130 s. 9 samt prop. 2008/09:160 s. 77 

f. 
1789 15 § datalagen (1973:289), prop. 1973:33 s. 65 och 104 samt bet. 1973:KU19 s. 13. 
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nämnda kategorierna. Vad gäller tillgänglighet till tillsyn omfattas samtliga ovan 

nämnda exempel av tillsyn av principen om actio popularis. Vem som helst kan och 

kunde alltså inkomma med ett klagomål. På dataskyddsområdet kan 

tillgängligheten till tillsyn också sägas ha förstärkts genom lokala 

dataskyddsombud som kunde bidra till legalitet och rättelse för enskilda, även 

om ett klagomål inte ansågs kunna resultera i ett formellt och materiellt 

anhängiggörande av ett ärende hos tillsynsmyndigheten.1790  

Det har aldrig funnits några förfaranderegler som reglerat den enskildes 

ställning i JO:s tillsyn. Därmed har den enskilde alltså aldrig kunnat anhängiggöra 

ett ärende formellt och materiellt hos JO, som inte heller haft någon formell 

utredningsskyldighet av klagomål.1791 Dock anges i 5 § lagen (1986:765) med 

instruktion för Riksdagens ombudsmän (JO-instruktionen) att ombudsmännens 

tillsyn bland annat bedrivs genom prövning av klagomål från allmänheten. 

Klagomålshanteringen har stått i centrum för JO:s verksamhet sedan andra delen 

av 1900-talet.1792 Även om effektiviseringsåtgärder har varit föremål för 

återkommande diskussion har klagomålshanteringen alltid haft hög prioritet hos 

JO, vilket relaterar till att tillsynen alltid har varit förknippad med medborgarnas 

rättssäkerhet och tillit samt den offentliga förvaltningens legitimitet.1793 Att det 

inte införts förfaranderegler kan förklaras av JO:s diskretionära rätt att ingripa, 

som ansetts viktig mot bakgrund av dess extraordinära karaktär. Exempelvis 

förväntades JO efter 1957 års reform motivera sina beslut att inte vidta åtgärder 

med anledning av klagomål, även om ingen formell reglering ansågs kunna 

införas.1794  

Tillgängligheten till JO:s tillsyn har minskat till följd av att en tidsmässig 

begränsningsregel har införts i 20 § JO-instruktionen. Tillgängligheten minskade 

också i andra skedet av JO:s tillsyn, när klagomål av ringa betydelse inte längre 

skulle utredas. Den rättsliga styrningen av JO:s tillsyn kan sägas ha blivit mer 

detaljerat angiven i lag under tredje skedet, exempelvis att tillsynen enligt 3 § JO-

 
1790 36–37 §§ personuppgiftslagen (1998:204). 
1791 Bet. 1967:K1LU1 s. 10 f. 
1792 SOU 1975:23 s. 35 f. Samma bestämmelse framgick också av 5 § lagen (1975:1057) med 

instruktion för justitieombudsmännen.  
1793 Bet. 1975/76:KU22 s. 51 f., rskr. 1975/76:27, bet. 1986/87:KU2 s. 1 och 19, rskr. 1986/87:3 

samt bet. 2015/16:KU7 s. 17.  
1794 Utl. 1957:1LU33 s. 36 och bet. 1963:KBa1LU1 s. 4 och 14. 
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instruktionen ska granska objektivitetsprincipen. Dessutom framgår av 19 § JO-

instruktionen att JO ska lämna besked till den enskilde om klagomål avvisas, 

avskrivs eller överlämnas. Detta till trots får det diskretionära utrymmet för JO i 

fråga om utredning av klagomål betraktas som stort och förutsebarheten för den 

enskilde kan inte betraktas som omfattande. Den rättsliga regleringen har aldrig 

angett att JO:s tillsynsbeslut kan överklagas av den enskilde. 

Tillsynen på hälso- och sjukvårdens område var under det tredje skedet 

mindre tillgänglig för den enskilde på grund av tillsynens ökade fokus på 

vårdgivarens egenkontroll. Samtidigt förstärktes den enskildes tillgång till tillsyn 

formellt genom att en långtgående utredningsskyldighet infördes av 

patientklagomål.1795 Utredningsskyldigheten var att betrakta som en 

kompensation för att den enskildes formella rättssäkerhet hade försvagats i och 

med att disciplinansvaret avskaffades i hälso- och sjukvården och därmed även 

patientens partsställning i denna process. Det infördes därför 

förvaltningsrättsliga förfaranderegler, som innebar att den enskilde genom ett 

klagomål formellt och materiellt kunde anhängiggöra ett ärende hos 

tillsynsmyndigheten och tillförsäkrades möjlighet att vara aktiv i förfarandet.1796 

Prövningsramen omfattade nu både verksamhets- och individtillsyn, det vill säga 

det var möjligt att framställa klagomål mot både vården och dess personal. 

Personkretsen var inte heller begränsad.1797 Tillsynsmyndighetens skyldighet att 

kommunicera även beslutsförslag motiverades med att det var väsentligt att 

kunna rätta misstag då besluten inte var möjliga att överklaga.1798 

På dataskyddsområdet innebar dataskyddsdirektivet och dess 

implementering genom personuppgiftslagen (1998:204) att den enskilde tydligare 

lyftes fram i tillsynsregleringen. Var och en kunde vända sig till 

tillsynsmyndigheten med begäran om skydd för sina fri- och rättigheter med 

avseende på behandling av personuppgifter och skulle också informeras om vilka 

följder begäran hade fått.1799 Tillsynsmyndigheten ansågs dock inte skyldig att 

inleda tillsyn på grund av klagomål, men alla som klagat fick dock besked av 

 
1795 7 kap. 10–13 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659) och prop. 2009/10:210 s. 97 f. och 178 f. 
1796 Prop. 2009/10:210 s. 132 f. 
1797 Prop. 2009/10:210 s. 131 ff. 
1798 Prop. 2009/10:210 s. 221 f. 
1799 Artikel 28.4 i och skäl 62 till dataskyddsdirektivet . 



 

407 
 

myndigheten. I rättspraxis har beslut att inte vidta åtgärder eller avsluta ärendet 

inte ansetts vara överklagbara.1800  

Tillsynen på hälso- och sjukvårdsområdet var mer detaljstyrd i rätten, medan 

dataskyddets tillsyn under det andra skedet på grund av tillsynsmyndighetens 

långtgående oberoende nödvändiggjorde mer diskretionärt utrymme för 

tillsynsmyndigheten. Inget av tillsynsmyndighetens beslut i de ovan nämnda 

exemplen av tillsyn går eller gick att överklaga enligt den materiella regleringen. I 

hälso- och sjukvården fanns dock en förstärkt kommuniceringsskyldighet för 

tillsynsmyndigheten vad beträffar beslutsförslagets innehåll. Förfarandereglerna 

kan sägas ha gett en bättre transparens och förutsebarhet. Den enskildes formella 

rättssäkerhet kan också sägas ha gagnats genom förfarandereglerna.  

Vad gäller den materiella rättssäkerheten kan den sägas ha varit väl 

tillgodosedd i fråga om JO:s tillsyn under det tredje skedet, när det infördes en 

formell rättsregel om att tillsynen bland annat skulle värna grundläggande 

rättigheter hos den enskilde. I fråga om JO är beslutens utformning styrda av den 

rättsliga regleringen. JO:s tillsyn tar också innehållsmässigt fortsättningsvis sikte 

på den enskildes rättssäkerhet. Tillsynen av dataskyddet under det andra skedet 

kan sägas ha tillvaratagit den enskildes intresse av materiell rättssäkerhet genom 

fokus på den enskildes rätt till privatliv. I fråga om tillsynen av dataskyddet fanns 

också en skyldighet att höra en person som inkommit med ett klagomål och även 

att informera om utgången. Den enskildes rättssäkerhet i den rättsliga regleringen 

i egenskap av subjekt hos tillsynsmyndigheter får betraktas som väl tillgodosedd 

i jämförelse med vad som framkommit om den enskildes rättssäkerhet i avsnitten 

10.2.1 respektive 10.2.2. 

  

 
1800 SOU 2016:65 s. 81 och RÅ 2010 ref. 29. 
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10.2.4. Den enskilde som subjekt i domstolsliknande process 

Tillsynen över diskrimineringslagstiftningen år 1999– (andra skedet) 

Tillsynen av dataskyddet år 2009– (tredje skedet) 

Tillsynen av hälso- och sjukvården åren 1980–2009 (andra skedet) 

 

Det som förenar ovanstående skeden av tillsyn är att den enskilde kan sägas 

utgöra ett subjekt i tillsynen och dessutom har eller hade tillgång till en stark 

tillsyn som knyter an till domstols- eller domstolsliknande processer. Tillsynen 

möjliggör nämligen på alla tre områden en processuellt reglerad efterkontroll, 

som kan betecknas som reaktiv, eftersom den utgår från inträffade händelser i 

specifika fall. Detta gör att tillsynen tillvaratar den enskildes formella 

rättssäkerhet i hög utsträckning och att tillsynen kan få större rättsverkningar för 

den enskilde. På alla tre områden gäller troligen principen locus standi för att kunna 

aktualisera just de särskilda förfaranderegler som tillsynen inkluderar. Detta 

innebär att den enskilde som är personligen berörd eller i vissa fall anhöriga kan 

aktualisera tillsynen, även om ingenting har hindrat att också andra inkommit 

med allmänna klagomål.  

Tillsynens tillgänglighet för den enskilde får betraktas som högst i 

individtillsynen av hälso- och sjukvården under dess andra skede. Tillgången till 

individtillsyn, det vill säga tillsynen av hälso- och sjukvårdens personal, var 

rättsligt reglerad. Regleringen innefattade en möjlighet för patienter och anhöriga 

att självständigt anhängiggöra ärenden hos Hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd formellt och materiellt i en domstolsliknande process i egenskap 

av part.1801 Disciplinärendena handlades enligt utförliga förfaranderegler enligt 

förvaltningsprocesslagens modell.1802 Det fanns också en möjlighet att överklaga 

beslut för den enskilde.1803 Legitimitetsaspekter och den enskildes 

rättssäkerhetsintresse motiverade att den enskilde anmälaren fick partsställning i 

dessa disciplinärenden, vilket var unikt i förvaltningsrätten.1804 Innehållet i 

 
1801 24 och 45 §§ lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. och prop. 

1978/79:220 s. 59. 
1802 Prop. 1978/79:220 s. 63. 
1803 40 § lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl., prop. 1978/79:220 

s. 28 och bet. 1979/80:SoU16 s. 11 ff. 
1804 Prop. 1978/79:220 s. 17, 21 f. och 25 f. och 28 samt bet. 1979/80:SoU16 s. 9 och 12. 
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individtillsynen var också noga reglerat. Verksamhetstillsynen på hälso- och 

sjukvårdens område, det vill säga tillsynen av hälso- och sjukvårdens verksamhet, 

var däremot svagt reglerad för den enskilde. Tillgängligheten där kan sägas ha 

försämrats för den enskilde till följd av centralisering av tillsynen, mer fokus på 

systemtillsyn och att tillsynen blev mer övergripande.1805  

Dataskyddsområdets tillsyn under den tredje fasen är unik, då tillsyn utgör 

en del av den enskildes grundläggande rättighet till dataskydd.1806 Tillgängligheten 

till tillsynen är god, eftersom den enskildes klagomål synes vara förenade med 

formell och materiell anhängighetsverkan.1807 Dessutom möjliggör den 

gränsöverskridande tillsynen att den enskilde kan vända sig till 

dataskyddsmyndigheter i andra delar av EU. Tillgängligheten till tillsyn kan vidare 

betraktas som stärkt genom den rättsliga möjlighet som den enskilde har att 

angripa passivitet hos tillsynsmyndigheten genom domstolsprövning i allmän 

förvaltningsdomstol och även har rätt till ett effektivt rättsmedel i fråga om att 

angripa bindande beslut av tillsynsmyndigheten som innebär att 

tillsynsmyndigheten underlåter att behandla ett klagomål.1808 Även om det ännu 

är oklart hur långtgående den enskildes rätt att överklaga tillsynsmyndighetens 

beslut är, torde möjligheterna ha utvidgats.1809 Förfarandereglerna för tillsynen är 

utförliga och finns formellt reglerade i EU-rätten. Här regleras exempelvis 

tillsynsmyndighetens skyldigheter med anledning av ett klagomål formellt, 

nämligen utredning och att underrätta den enskilde om vilka åtgärder som 

vidtagits. Tillsynens innehåll är också relativt detaljerat rättsligt reglerat.1810 Om 

nationella tillsynsmöjligheter inte iakttar sina skyldigheter kan det också finnas en 

möjlighet till fördragsbrottstalan.1811  

 
1805 SOU 1979:78 s. 354 f. 
1806 Artikel 8.3 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.  
1807 Artikel 77 och 57.1 GDPR, se även prop. 2017/18:105 s. 152 f. I motiven till dataskyddslagen 

verkar utgångspunkten vara den motsatta, prop. 2017/18:105 s. 164. 
1808 Artikel 78.1 GDPR samt skäl 123 och 143 till GDPR samt 6 kap. 2–3 §§ lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen). Enligt motiven 

till dataskyddslagen är denna fråga oklar, prop. 2017/18:105 s. 165. 
1809 I prop. 2017/18:105 s. 254 ansågs talerätten enligt förvaltningslagen och förvaltningsrättsliga 

principer harmoniera med GDPR.  
1810 Artikel 77.2 samt 57 GDPR  
1811 C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, EU:C:2015:650 p. 64. 
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Tillsynen över diskrimineringslagstiftningen avviker från de två andra exemplen 

genom att det inte finns någon formell rättslig reglering för den enskilde att 

inkomma med klagomål. Dock finns i fråga om vissa diskrimineringsgrunder ett 

EU-rättsligt krav på medlemsländerna att utse organ för främjande av 

likabehandling av individer som ska ha befogenhet att på ett oberoende sätt bistå 

personer som utsatts för diskriminering genom att driva klagomål.1812 

Tillsynsmyndigheten ska kunna ta tillvara enskildas rättsliga intressen, vilket 

antyder en rätt att inkomma med klagomål. Som en följd av tillsynen kan 

myndigheten enligt 4 kap. 2 § respektive 6 kap. 2 § diskrimineringslagen 

(2008:657) väcka talan i domstol för en enskild som medger det, vilket indirekt 

anger att den enskildes klagomål syftar till att möjliggöra för DO att föra rättsliga 

processer.1813 Även om DO anses få bestämma i vilka fall talan ska väckas i 

domstol innebär den processförande befogenheten hos myndigheten en stärkt 

möjlighet för den enskilde att genomdriva sin rätt att inte bli utsatt för 

diskriminering.1814 Genom den processuellt reglerade kontroll kan den enskilde 

få hjälp att ta tillvara sina intressen, även om myndigheten inte agerar som ombud 

för den enskilde. Detaljregleringen av tillsynen av diskrimineringslagstiftningen 

har ökat och kan anses ha förbättrat förutsebarheten av tillsynens innehåll, 

exempelvis genom att definiera tillsyn i 4 kap. 1 a § diskrimineringslagen. 

Den formella rättssäkerheten får mot bakgrund av ovanstående bedömas 

som väl tillgodosedd i samtliga tre omnämnda skeden av tillsyn. Det gäller även 

den materiella rättssäkerheten, eftersom tillvaratagandet av den enskildes 

grundläggande rättigheter och rättssäkerhet har varit väsentligt i den rättsliga 

regleringen. På dataskyddsområdet stärks den materiella rättssäkerheten vidare 

av förekomsten av dataskyddsombud, som också ska värna implementeringen av 

rätten.1815 Implementeringen av dataskyddet synes också vara ett viktigt motiv till 

den enskildes starka ställning i tillsynen. Slutsatsen blir att dessa exempel 

sammantaget får anses tillgodose den enskildes rättssäkerhet väl.   

Förändringen av den enskildes rättssäkerhet i individnära tillsyn över tid 

som har beskrivits i studien kan illustreras enligt följande figur 10:  

 
1812 Artikel 13 i direktivet 2000/43/EG, artikel 12 i direktiv 2004/113/EG och artikel 8 a i direktiv 

76/207/EEG, ändrad genom direktiv 2002/73/EG. 
1813 Prop. 2007/08:95 s. 430. 
1814 Prop. 2007/08:95 s. 559. 
1815 Artikel 37 och 38.4 GDPR. 
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Figur 10. Förändring av den enskildes rättssäkerhet över tid i individnära tillsyn 
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11. Rättssäker tillsyn och konstitutionell 

kontroll 
 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka och analysera utvecklingen 

av statlig tillsyn på fem områden samt den enskildes rättssäkerhet i denna tillsyn. 

Det innefattar tillsynens syften, funktioner och förmåga att fungera som ett 

konstitutionellt kontrollverktyg och hur tillsynen rättsligt har konstruerats. 

Rättssäkerheten för den enskilde kan vara både en konsekvens av tillsynen och 

avse individens rättsliga ställning i tillsynens konstruktion. Med beaktande av 

studiens syfte och hur den enskildes rättssäkerhet kommer till uttryck i egenskap 

av perspektiv och studieobjekt har fyra centrala teman valts ut för diskussion. 

Dessa teman är utvecklingen av den enskildes rättsliga ställning i tillsynen, 

effektiv tillsyn i egenskap av konstitutionellt kontrollmedel, den extraordinära 

tillsynens betydelse för att förverkliga den konstitutionella kontrollfunktionen 

och slutligen de lege ferenda hur statlig tillsyn borde vara konstruerad för att värna 

den enskildes rättssäkerhet i och genom tillsyn samt möjliggöra att tillsynen 

syften enligt lagstiftningen uppfylls. 

11.1. Utvecklingen av den enskildes rättsliga ställning i tillsynen 

Det finns ingen enhetlig trend vad gäller utvecklingen av den enskildes rättsliga 

ställning på de tillsynsområden som undersökts i studien. De huvudsakliga skälen 

till variationen torde vara vilken del av rättsordningen som styr tillsynen, vilka 

rättigheter som berörs och den grad av påverkan som förvaltningspolitiska 

styrformer har haft på ett visst område.  

En gemensam nämnare för alla områden av individnära tillsyn som 

undersökts är att den enskildes ställning initialt inte uttryckligen var reglerad i 

förvaltningsrätten. Dock har det enligt svensk förvaltningsrättslig tradition ändå 

varit en utgångspunkt att enskilda har kunnat inkomma med formlösa klagomål 

utan att denna möjlighet har varit kodifierad i lag. Exemplen på när den individen 

formellt och materiellt har kunnat anhängiggöra ett ärende hos 

tillsynsmyndigheter är få, egentligen endast illustrerade av vissa perioder av hälso- 

och sjukvårdstillsynen respektive tillsynen av dataskyddet. Individen har vanligen 
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fungerat som informant till tillsynsmyndigheterna, som oftast formellt sett har 

haft möjlighet att utreda klagomål. I Justitieombudsmannens (JO) tillsyn har 

enskildas klagomål alltid ansetts vara väsentliga för tillsynsverksamheten, vilket 

också har kommit till uttryck i den rättsliga regleringen. Frågan om JO har en 

skyldighet att utreda klagomål har under den studerade tidsperioden diskuterats 

flera gånger i lagstiftningen. Svaret har varit nekande på så sätt att JO har ansetts 

ha en diskretionär rätt att själv forma ramarna för verksamheten och bestämma 

i vilken utsträckning klagomål ska utredas, liksom de flesta andra tillsynsorgan. I 

lagstiftningen har dock många gånger framhållits att JO:s klagomålsbehandling i 

egenskap av extraordinär tillsyn är av särskild betydelse för medborgarnas 

rättssäkerhet och för statens legitimitet. Också i fråga om DO har betydelsen av 

att myndigheten använder sin expertis för att utreda förhållanden som möjliggör 

för individen att ta tillvara sina rättigheter framhållits, särskilt i fråga om att 

möjliggöra processföring.  

Tillsynen på välfärdsområdena har under den studerade tidsperioden 

förändrats från en stark central och regional statlig tillsyn för att värna social 

rättvisa till en svagare och främst systembaserad statlig tillsyn, som numera är 

sekundär i förhållande till verksamhetsutövarnas egentillsyn. De första skedena 

av statlig tillsyn både på socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsområdet präglades 

av flera skikt. Att staten ansvarade för tillsynen ansågs på den tiden väsentligt 

utgående från likvärdighet i välfärdstjänsterna, rättssäkerhet för den enskilde och 

legitimitet. På den tiden hade mål- och resultatstyrning inte införts i den statliga 

förvaltningen, som i stället präglades av normstyrning. Det statliga 

tillsynsuppdraget har numera delvis delegerats till verksamhetsutövarna själva 

och den statliga tillsynen fokuserar i högre utsträckning på sekundär efterkontroll 

av verksamhetsutövarnas egenkontroll. Utvecklingen har inneburit att 

klagomålen har sammansmält med verksamhetsutövarnas interna 

kvalitetsutvecklingsarbete och att individen har kommit att distanseras från den 

statliga tillsynen. I förhållande till den statliga tillsynen har individen framförallt 

kommit att betraktas som en aktör som kan bidra med underlag till 

systemtillsynen. Troliga förklaringar till detta kan vara att de sociala rättigheterna 

inte har konstitutionaliserats på det sätt som har skett med de negativa fri- och 

rättigheterna samt att välfärdstillsynen inte har påverkats av EU-rätten i någon 

större utsträckning på grund av EU:s begränsade befogenheter på området. Ett 

annat troligt skäl kan vara den avsaknad av juridisk tradition som har beskrivits 
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på välfärdsområdet. Detta förhållande kan göra lagstiftningen i högre grad 

mottaglig för påverkan av förvaltningspolitiska strömningar i jämförelse med om 

det hade funnits en mer stabil rättslig tillsynsstruktur.1816  

Flera skäl talar för att tillsynen borde vara starkt reglerad på 

välfärdsområdet, där den sannolikt skulle kunna ha störst betydelse för den 

enskilde. Sådana skäl är bland andra individens utsatthet, tillsynens avsaknad av 

omfattande formkrav, myndigheternas möjligheter att inhämta upplysningar av 

värde för utredningen och behovet av myndigheternas expertis på i hög grad 

professionsstyrda områden. Utifrån lagstiftningens utformning och tjänsternas 

förutsättningar är det svårt att på förhand bedöma hur tjänsterna ska 

tillhandahållas och att det sker på ett enhetligt sätt. Det rör sig dessutom om 

angelägenheter som får avgörande betydelse för individens möjligheter att leva 

ett gott liv. Många välfärdstjänster som hälso- och sjukvård utgör till största delen 

faktiskt handlande, där tillsynen oftast är det enda medel den enskilde kan ta till 

om tjänsterna inte har uppfyllt de uppställda kvalitativa kraven. Tillsynen är också 

i princip den enda kontrollinstans som kan granska att målsättningsstadganden 

som exempelvis likavärdesprincipen i 1 kap. 2 § första stycket regeringsformen 

har iakttagits, som är särskilt betydelsefullt på välfärdsområdet.1817 Det gäller 

också andra bestämmelser av målsättningskaraktär, såsom 

förvaltningsmyndigheters serviceskyldighet.1818  Tillsynen kan därför få en viktig 

roll för att utforma en god förvaltningspraxis på välfärdsområdena som 

förverkligar kvalitativa krav. Dessa omständigheter motiverar processuella 

garantier för efterkontroll i välfärdstillsyn, som kan få en viktig rättsbildande och 

reparativ funktion.1819 Ändå förefaller den enskildes ställning i välfärdstillsynen 

ha försvagats. Den tillsyn som behandlar negativa fri- och rättigheter och har 

större inslag av konstitutionell rätt tenderar däremot att tillförsäkra den enskilde 

en starkare rättssäkerhet också i tillsynens konstruktion. Det kan tyckas 

paradoxalt mot bakgrund av att anknytningen till grundläggande fri- och 

rättigheter i många avseenden möjliggör rätt till domstolsprövning.  

 
1816 Gustafsson (2002) s. 184 ff. och Christensen (1997) s. 124. 
1817 Se exempelvis JO, beslut den 25 maj 2010, dnr. 3834-2009, JO 2009/10 s. 398 och Bremdal 

(2014) s. 63. Se även avsnitt 5.4. 
1818 Prop. 2016/17:80 s. 65. 
1819 Rynning (2011) s. 317. 
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Den största förändringen av hur väl den enskildes rättssäkerhet tillgodoses i 

tillsynens rättsliga konstruktion utgörs av hälso- och sjukvårdstillsynen. 

Individens formella rättssäkerhet får anses ha varit väl tillgodosedd under 

perioden 1980–2009 i individtillsynen, först som part i disciplinansvarsprocessen 

och därefter indirekt genom den utredningsskyldighet som infördes för 

tillsynsmyndigheten av framförallt rättssäkerhets- och integritetsskyddsskäl. År 

2018 förändrades detta påtagligt och individens ställning i hälso- och 

sjukvårdstillsynen är numera betydligt svagare. Den rättsliga regleringen slår 

sannolikt som enda exempel i tillsynssammanhang fast att den enskilde i första 

hand måste vända sig till verksamhetsutövaren själv med ett klagomål innan den 

statliga tillsynen aktualiseras och då i begränsad utsträckning.  Under sju års tid 

gick patienten från att vara part i en domstolsliknande process sedan drygt trettio 

år tillbaka till att vara primärt en informant i vårdgivarens interna 

kvalitetssäkringsarbete. Det får betraktas som en reell rättsförlust för patienten.  

I takt med att förvaltningsrätten har europeiserats har tillsynen på vissa 

områden fått en annan innebörd och den enskildes rättssäkerhet genom 

tillsynens konstruktion tillgodosetts i högre utsträckning. Den tillsyn som rör 

grundläggande fri- och rättigheter och styrs av EU-rätten synes ge den enskilde 

en starkare ställning i jämförelse med den tillsyn som inte lika tydligt berör sådana 

rättigheter och styrs av nationell reglering på välfärdsområdet. Vad gäller tillsyn 

som tangerar grundläggande fri- och rättigheter uppställs enligt 

Europadomstolens praxis vissa krav på tillsynens utformning, exempelvis ett 

regulatoriskt ansvar som omfattar ett opartiskt och tillräckligt omfattande 

utredningsförfarande i hälso- och sjukvården i situationer där rätten till liv kan 

aktualiseras.1820 Från att ha varit en nationell angelägenhet har tillsynen på flera 

områden i ökad utsträckning kommit att styras av andra delar av rättsordningen, 

i synnerhet EU-rätten. Detta kan illustreras av tillsynen på dataskydds- och 

diskrimineringsområdena. Tillsynen på dataskyddsområdet tillerkänner den 

enskilde en stark ställning, där denne i princip har rätt att få klagomål utredda av 

tillsynsmyndigheten, eftersom frånvaro av utredning också är sanktionerad i 

rätten genom möjlighet till passivitetstalan i domstol.  

Att tillsynen fyller en konstitutionell kontrollfunktion för att bidra till 

rättssäkerhet för den enskilde indikeras särskilt av att tillsyn ingår som en del av 

 
1820 Se avsnitt 6.5. 
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den enskildes grundläggande rättighet till dataskydd i EU:s konstitutionella rätt. 

Detta står i tydlig kontrast till hur dataskyddstillsynen tidigare var reglerad i 

Sverige. Också i fråga om diskrimineringstillsynens utveckling har EU-rätten 

bidragit till att tillsynsområdet har utvidgats, harmoniserats och tydligare betonat 

tillsynens betydelse för den enskildes möjlighet att tillvarata sina rättigheter, 

särskilt genom processföringsbefogenheter hos tillsynsorganet. 

Rättsutvecklingen på dessa områden kan förklaras av att rätten till dataskydd 

respektive rätten att inte bli utsatt för diskriminering har konstitutionaliserats och 

att EU har ett intresse av att implementera rätten på ett enhetligt sätt i 

medlemsstaterna. Intresset av att implementera rätten på ett enhetligt sätt inom 

unionen kan också illustreras av den gränsöverskridande tillsynen och dess olika 

verksamhetsformer som förekommer på dataskyddsområdet. Tillsyn som sådan 

och enskildas möjligheter att genomdriva sina rättigheter genom tillsyn kan 

utgöra en viktig faktor i implementeringsprocessen av rätten och begränsar 

samtidigt utrymmet för systemtillsyn. Studien indikerar att EU-rätten och den 

internationella rätten har bidragit till en ökad harmonisering av tillsynen på 

berörda områden, som bland annat innebär att betydelsen av att tillsynen ska 

tillgodose individens intresse av rättssäkerhet i olika avseenden har lyfts fram. 

Tillsynen av dataskyddet utgör det mest långtgående exemplet på denna 

utveckling. Det återstår att se om tillsynen av dataskyddet kommer att förbli ett 

unikum i EU-rätten eller om modellen kommer att expandera till fler områden.  

Det utökade standardiseringsarbetet av tillsyn som bedrivs av olika 

internationella organ indikerar också en strävan efter att harmonisera tillsyn och 

dess rättsliga utformning på olika områden. Exempel som kan nämnas är EU-

kommissionens rekommendation om standarder för jämlikhetsorgan, Equinets 

standarder för jämlikhetsorgan, ECRI:s allmänna policyrekommendation om 

jämlikhetsorgan samt det harmoniseringsarbete för bästa praxis som bedrivs av 

Europeiska ombudsmannanätverket respektive The International Ombudsman 

Institute (IOI). Dessa lyfter fram betydelsen av att tillsyn behandlar enskildas 

klagomål. Den ökade standardiseringen för en starkare rättssäkerhet för den 

enskilde i tillsynens konstruktion och dess betydelse för tillsynens förmåga att 

bidra till rättssäkerhet för den enskilde i egenskap av konstitutionell kontroll 

framgår kanske tydligast av Venedigkommissionens arbete. Kommissionens 

principer ger uttryck för att tillsynen tydligare har inkorporerats i 

rättsstatsprincipen. Exempelvis anges i Venedigprinciperna att den enskilde ska 
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ha rätt att framföra klagomål till tillsynsorgan.1821 Venedigprinciperna ger även 

uttryck för att rätten att framföra klagomål inom ramen för tillsyn utgör ett tillägg 

utöver rätten till domstolsprövning. Det kan diskuteras vilken tillämpning 

Venedigprinciperna har på olika tillsynsorgan.  I vart fall omfattar de JO och de 

torde också beröra tillsynsorgan vars tillsyn berör mänskliga rättigheter. Kanske 

kommer en ökad internationell standardisering på tillsynens område att influera 

också välfärdsrättslig tillsyn som styrs av den nationella rätten. Det vore till fördel 

för genomdrivande av rätten för den enskilde mot bakgrund av att lagstiftningen 

vanligen är målrationell och inte tillerkänner den enskilde utkrävbara rättigheter. 

Mot bakgrund av den individnära tillsynens brokiga utvecklingstendenser 

ter sig idén om en generell tillsynslag från 2000-talet inte längre som meningsfull, 

framförallt med beaktande av att en betydande del av tillsynen i dag styrs genom 

EU-rätten. Samtidigt finns problem med variationen. För många enskilda är det 

sannolikt svårbegripligt hur tillsynen av exempelvis dataskyddet i hög 

utsträckning kommer att involvera utredning av klagomål och betydande 

sanktioner, medan missförhållanden inom äldreomsorgen inte nödvändigtvis 

behöver innebära att dessa utreds annat än genom lex Sarah, primärt av 

verksamhetsutövaren själv. Patientklagomål med reglerad utredningsskyldighet 

är ofta inte möjliga att framställa inom äldreomsorgens verksamhet. I många fall 

kommer någon individtillsyn inte heller att ske av Hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd och den enskilde har ingen möjlighet att självmant anhängiggöra 

ärenden där. Detta torde inte minst mot bakgrund av de många dödsfall som 

under år 2020 har inträffat inom äldreomsorgen till följd av covid-19 väcka 

uppmärksamhet. IVO har i 21 tillsynsbeslut rörande de olika regionernas 

medicinska vård och behandling på särskilda boenden för äldre under pandemin 

konstaterat allvarliga brister i fråga om individuellt anpassad vård och behandling, 

ställningstaganden om och genomförande av vård i livets slutskede samt 

dokumentation av vården för en betydande andel av de boende.1822 Det kan dock 

 
1821 Opinion No. 897/2017, Principles on the Protection and Promotion of the Ombudsman 

Institution (”The Venice Principles”, Venedigprinciperna) (CDL-AD(2019)005) antagna den 15–

16 mars 2019 p. 15.  
1822 IVO:s samtliga beslut gällande regionerna som fattats den 23–24 november 2020 finns samlade 

på myndighetens hemsida, https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/ingen-region-

har-tagit-fullt-ansvar-for-individuell-vard/ (besökt den 25 november 2020). Av tillsynsbeslutet som 

riktar sig mot Region Sörmland framgår exempelvis att infektionskliniken under en period haft en 

https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/ingen-region-har-tagit-fullt-ansvar-for-individuell-vard/
https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/ingen-region-har-tagit-fullt-ansvar-for-individuell-vard/
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noteras att IVO:s beslut utgör en del av systemtillsynen och inte riktar sig mot 

hälso- och sjukvårdspersonal eller andra individer. Det finns inga garantier för 

att boende eller anhöriga som vänder sig till IVO med enskilda klagomål kommer 

att få dem behandlade. Det är möjligt att klaga till JO, men den extraordinära 

tillsynen behandlar sällan medicinska lämplighetsbedömningar. Om någon 

utredning av de enskilda fallen kommer att ske och något ansvar utkrävas är 

därmed oklart. Mot bakgrund av det regulatoriska ansvar som stater har enligt 

Europadomstolens praxis beträffande rätten till liv, som inkluderar att 

tillhandahålla ett oberoende juridiskt system som möjliggör ansvarsutkrävande 

och kan besvara om patienten utsatts för en medicinsk felbehandling, ter detta 

sig problematiskt.1823 Den variation som präglar hur väl rättssäkerheten för den 

enskilde i tillsynens konstruktion tillgodoses samt vilken rättssäkerhet tillsynen 

på ett visst område kan bidra med som konsekvens för den enskilde torde mot 

denna bakgrund innebära ett legitimitetsproblem i sig. 

11.2. Tillsynens förmåga att utgöra ett effektivt konstitutionellt 

kontrollverktyg 

Effektivitetsmål omgärdar all statlig verksamhet, inklusive individnära tillsyn.  

Effektivitet är en utgångspunkt för tillsynslagstiftning som både omnämns i 

regeringens tillsynsskrivelse och explicit har införts i rättsregler, exempelvis 1 § 

förordningen (2013:176) med instruktion för IVO. Där anges att verksamheten 

ska bedrivas strategiskt och effektivt. Tydlighet och enhetlighet lyfts i 

tillsynsskrivelsen fram som två faktorer som skapar en effektiv och rättssäker 

tillsyn.1824 Författningsreglerade möjligheter för tillsynsmyndigheten att ingripa 

omnämns också som en viktig faktor för att tillsynen ska vara effektiv.1825 

Effektivitet i tillsynen kan vidare knyta an till att tillsynens genomslag maximeras 

 
instruktion om att patienter på särskilda boenden med stark misstanke om covid-19 ska vårdas 

hemma och inte skickas in till sjukhus vid försämrat allmäntillstånd, vilket har dokumenterats i flera 

journaler, IVO:s beslut den 24 november 2020, dnr. 3.5.1-21291/2020-30. 
1823 Powell v. United Kingdom, no. 45305/99, 4 maj 2000 p. 18, Calvelli and Ciglio v. Italy [GC], no. 

32967/96, 17 januari 2002 p. 49, Nitecki v. Poland, no. 65653/01, 21 mars 2002, Codarcea v. Roumanie, 

no. 31675/04, 2 juni 2009 p. 102, Csoma v. Romania, no. 8759/05, 15 januari 2013 p. 43 och K.H. 

and others v. Slovakia, no. 32881/04, 28 april 2009, p. 58. 
1824 Skr. 2009/10:79 s. 5 och 10. 
1825 Skr. 2009/10:79 s. 42. 
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i förhållande till resurserna, att handläggningen av tillsynsärenden sker 

tidsmässigt effektivt och att den enskilde uppfattar tillsynsmyndigheternas beslut 

som tillräckligt välmotiverade och gedigna för att inte känna ett behov att vidta 

ytterligare rättsliga åtgärder. Frågan är hur den enskildes rättsliga ställning i 

tillsynen påverkar dess förmåga att utgöra ett effektivt konstitutionellt 

kontrollverktyg.  

För att kunna förverkliga formell och materiell rättssäkerhet för den 

enskilde kan effektivitet ses som en förutsättning, men kan samtidigt utgöra ett 

potentiellt hot. Tidsmässig effektivitet är ett sådant exempel. Av 9 § 

förvaltningslagen framgår att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och 

kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Att få sina 

angelägenheter behandlade inom skälig tid är också en del av god förvaltning 

enligt artikel 41 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.1826 Om 

individen inte får sitt ärende behandlat inom skälig tid kan dennes rättigheter inte 

fullt ut beaktas eller realiseras. Samtidigt riskerar ett alltför långt drivet 

effektivitetsmål att påverka den enskildes rättssäkerhet negativt. En tidsmässigt 

effektiv handläggning kan exempelvis komma att inverka negativt på 

omfattningen av myndighetens utredning, myndighetens bedömning samt i fråga 

om korrekt formalisering av beslut i första instans. Handläggningen löper då risk 

att inte längre vara effektiv ur ett rättsstatligt perspektiv, eftersom både 

handläggningen och beslutet kan komma att angripas av den enskilde i olika 

rättsliga instanser, exempelvis förvaltningsdomstolar eller tillsynsmyndigheter.  

Individnära tillsyn utgör ett konstitutionellt kontrollmedel och kan som 

sådant bidra till rättssäkerhet för den enskilde. Detta kan ske på flera olika sätt. 

Den individnära tillsynen kan bidra till att fel beivras på ett tidigt stadium av 

rättskedjan och till att förverkliga den enskildes rättigheter och behov. På så sätt 

kan tillsynen få betydelse för möjligheten att genomdriva rätten och att tillgodose 

rättssäkerhet för den enskilde. Det gäller särskilt på rättsområden där andra 

möjligheter till granskning och kontroll såsom domstolsprövning är bristfälliga, 

exempelvis inom hälso- och sjukvården.1827 Som nämndes i föregående avsnitt 

får tillsynen i två avseenden särskild betydelse i fråga om att värna legalitet i den 

 
1826 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 326, 26.10.2012, s. 

391–407). 
1827 Jmf. Leander v. Sweden, no. 9248/81, 26 mars 1987. 
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offentliga förvaltningen, inte minst på välfärdsområdet. Det gäller dels 

bedömningen av myndigheternas faktiska handlande, då detta som regel inte kan 

prövas i andra fora, dels i fråga om att kontrollera att den offentliga förvaltningen 

har iakttagit målsättningsstadganden och procedurregler.1828  

För att vara effektivt i egenskap av konstitutionellt kontrollmedel bör 

tillsynen materiellt befatta sig med att granska legalitet samt formella och 

materiella aspekter i speciallagstiftning och i den allmänna förvaltningsrätten.  

Processuella förutsättningar för den enskilde att aktivera tillsynen blir också en 

viktig förutsättning för att åstadkomma en konstitutionell kontrollfunktion. En 

effektiv tillsyn i egenskap av konstitutionellt kontrollmedel borde därför befatta 

sig med enskildas klagomål. Därigenom kan tillsynens möjligheter att finna 

kärnfrågor och missförhållanden öka och individers utsatthet samtidigt minska, 

eftersom klagomålen vanligen knyter an till enskildas faktiska erfarenheter. 

Möjligheten till aktivt deltagande för den enskilde i klagomålshanteringen och i 

tillsynen i övrigt kan också få betydelse för tillsynens legitimitet ur medborgarens 

perspektiv, eftersom det sänder en signal om att myndigheten kan ta tillvara 

dennes intressen direkt eller indirekt. Tillsynens förmåga att åstadkomma 

legitimitet kan också få en vidare verkan och bidra till den offentliga 

förvaltningens legitimitet som sådan. Möjligheten att utreda enskildas 

anmälningar påverkas av rättsreglernas styrning av tillsynen, som blir allt mer 

förekommande på det offentligrättsliga området.1829 De formella möjligheterna 

för den enskilde att få ett missförhållande utrett är vanligen små, då en anmälan 

i de flesta fall ses som en informationskälla för tillsynsmyndigheten.1830 Om 

tillsynen inte alls befattar sig med klagomål från enskilda kan detta vara 

problematiskt för att uppnå en ändamålsenlig tillsyn, åstadkomma legitimitet och 

minska den enskildes utsatthet, vilket kan exemplifieras av Inspektionen för 

socialförsäkringen.1831 Tillsyn som inte befattar sig med enskildas klagomål 

 
1828 Johansen (2019) s. 32, JO, beslut den 25 maj 2010, dnr. 3834-2009, JO 2009/10 s. 398 och 

Bremdal (2014) s. 63. Se även avsnitt 5.4. 
1829 Se exempelvis 1–2 §§ förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och 

omsorg och 4 kap. 1–1a §§ diskrimineringslagen (2008:567). 
1830 Wennergren (1994) s. 139 och Hellners & Malmqvist (2010) s. 36. Undantag utgörs dock bland 

annat av utredningsskyldigheten av klagomål inom hälso- och sjukvården, se prop. 2016/17:122.  
1831 Det har därför föreslagits att myndighetens uppdrag ska utökas med reguljär 

klagomålshantering, SOU 2015:46 s. 179 ff. Förslaget har inte resulterat i lagstiftningsåtgärder. 
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riskerar också att inverka negativt på den extraordinära tillsynens effektivitet, 

vilket diskuteras i följande avsnitt. 

Ytterligare en aspekt av rättssäkerhet som konsekvens av individnära tillsyn 

är betydelsen av vilken instans som utövar den. Denna studie har tillsyn i 

egenskap av rättslig och oberoende kontroll som utgångspunkt. En oberoende 

instans som utreder klagomålen kan försvaras av legitimitetsskäl.1832 Oberoendet 

hos tillsynsorganet är också något som tydligt framhålls i regleringen på 

dataskydds- och diskrimineringsområdet samt i det internationella 

standardiseringsarbetet som berör särskilt jämlikhetsorgan och parlamentariska 

ombudsmän. Även i fråga om JO:s tillsyn har betydelsen av oberoende 

genomgående framhållits. Effektivitetsbegreppet i tillsynen på välfärdsområdet i 

dag förefaller främst fokusera på individens roll som informant i systematiska 

och verksamhetsinterna kvalitetssäkringssystem. Det torde ha ett samband med 

att klagomål i vissa sammanhang betraktas som ett hinder för att uppnå en 

effektiv och ändamålsenlig tillsyn.1833 Omfattande utredning av enskildas 

klagomål kan å ena sidan möjliggöra att individernas rättssäkerhet tillgodoses väl 

och stärka tillsynens genomslag som konstitutionellt kontrollverktyg. Å andra 

sidan kan utrymmet för egeninitierad tillsyn därmed minska, vilket förstås kan få 

negativa effekter för individerna på en kollektiv nivå. Utan reella möjligheter till 

egeninitierad tillsyn riskeras effektiviteten i tillsynen.1834 Resurs- och 

effektivitetsskäl har exempelvis framhållits som skäl för att begränsa patienters 

rätt att inkomma med klagomål till IVO mot hälso- och sjukvården och att 

hänskjuta patienterna till verksamhetsutövaren före statlig tillsyn aktualiseras.1835 

Att låta verksamhetsutövarna bedriva systematisk kvalitetssäkring som på ett 

smidigt sätt kan rätta till brister och förtroendeproblem betraktas numera enligt 

lagstiftningen som effektiv tillsyn av hälso- och sjukvården.  

Egenkontrollen uppvisar i och för sig vissa likheter med den 

förvaltningsrättsliga ordningen att en förvaltningsmyndighet kan ändra sina egna 

beslut i samband med att överklagande ges in till beslutsmyndigheten enligt 43 

och 46 §§ förvaltningslagen (2017:900). Därefter överlämnas överklagandet till 

 
1832 Skr. 2009/10:79 s. 16 ff.  
1833 Prop. 2016/17:122 s. 48. 
1834 Detta påtalas exempelvis i 2017 års patientklagomålsreform, prop. 2016/17:122 s. 26. 
1835 SOU 2015:14 s. 11.  
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överinstansen för prövning. Skillnaden i förhållande till patientklagomål är att 

endast ett fåtal av dessa kommer att utredas inom ramen för IVO:s tillsyn, vilket 

kan kontrasteras mot den statliga tillsynens lokala och regionala nivåer som fanns 

på socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens områden vid mitten av 1900-talet. 

Det stora flertalet klagomål från patienter utreds endast som en del av 

verksamhetsutövarens egenkontroll. Kontrollen syftar till att bidra till ett 

systematiskt kvalitetssäkringsarbete i verksamheten, leda till generella 

förbättringar och vara en del i ett internt utvecklingsarbete. Det kan i och för sig 

vara så att patienten snabbare kan få svar på sina frågor och få sin kritik bemött 

när denne klagar inom ramen för vårdens eller socialtjänstens egentillsyn. 

Egenkontroll och avvikelserapportering kan också motiveras på grund av 

svårigheter att utkräva ansvar för strukturellt betingade missförhållanden som 

kan förekomma på välfärdsområdet.1836 Samtidigt kan ifrågasättas att 

verksamhetsutövarnas egenkontroll uppnår den grad av objektivitet och 

oberoende som får betraktas som en förutsättning för att maktutövningen ska 

uppfattas som legitim av medborgarna och för att tillsynen i egenskap av 

konstitutionellt kontrollmedel ska kunna tillgodose den enskildes rättssäkerhet.  

Ett alltför långtgående fokus på individnära tillsyn genom 

verksamhetsutövarens egenkontroll riskerar att skada förtroendet för den 

offentliga förvaltningen, vilket är särskilt bekymmersamt mot bakgrund av att 

tillsynen som sådan ska fungera som en legitimitetsskapande faktor för staten.1837 

Ett alltför ensidigt fokus på egenkontroll bortser också från patientens eller 

brukarens utsatthet och beroendeställning. Att patientklagomålen till IVO under 

år 2018 minskade med 46 procent behöver inte betyda att tillsynen har blivit mer 

effektiv i fråga om att värna en lagenlig förvaltning eller åstadkomma en likvärdig 

och god kvalitet på välfärdstjänster, varken på system- eller individnivå. Det kan 

också innebära att individer väljer att inte påtala missförhållanden i en 

 
1836 Alexius Borgström (2009) s. 25 f. 
1837 Bull (2020) s. 107 och Höök & Lundin (2001) s. 126 ff. I regeringens mål och riktlinjer för den 

statliga förvaltningen och dess utveckling, organisation och styrning framhålls just tillsynens 

legitimitetsskapande funktion. Den offentliga tillsynen spelar en viktig roll för att stärka 

regelefterlevnaden i hela samhället och den bidrar till att upprätthålla grundläggande värden som 

rättssäkerhet, effektivitet och demokrati. Genom tillsynen ska medborgare och företag kunna vara 

förvissade om att deras intressen tas till vara. En väl fungerande tillsyn ökar tryggheten i samhället. 

Brister i tillsynen kan leda till ett minskat förtroende för demokratiska beslut, prop. 2009/10:175 

s. 95 f. 
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integritetskänslig verksamhet och att den statliga tillsynen därför går miste om att 

upptäcka dessa. Om enskilda inte längre känner förtroende för att framföra 

klagomål till tillsynsmyndigheterna kan det leda till sämre insyn och därmed en 

mindre effektiv tillsyn. Det nyss nämnda har framförallt lyfts fram som ett 

problem vad gäller DO:s begränsade utredning av klagomål. Lagstiftningens 

utgångspunkt synes ofta vara att verksamhetsutövarnas egenkontroll till skillnad 

från klagomål från enskilda på ett effektivt sätt ska förse myndigheterna med 

sakligt underlag för att utforma tillsynsuppdraget. Egenkontrollens underlag ter 

sig dock inte alltid som särskilt tillförlitligt för att den statliga tillsynen ska få insyn 

i missförhållanden och kunna göra välavvägda prioriteringar. Det finns 

exempelvis indikatorer på att tillsynen i många sammanhang främst kommer att 

behandla dokumentation, vilket kan leda till att kärnfrågor inte behandlas.1838 

Samma sak har också noterats på äldrevårdstillsynens område.1839 Ytterligare en 

aspekt är hur egenkontrollens yttringar ska tolkas av den statliga tillsynen. Vilka 

slutsatser kan exempelvis dras av att ett särskilt boende gör många fler lex Sarah-

anmälningar än ett annat särskilt boende? Det kan tyda på allvarliga 

missförhållanden, men det kan också tyda på ett mer ambitiöst 

kvalitetssäkringsarbete.1840 Det framstår inte heller som sannolikt att 

klagomålsutredning av statliga tillsynsmyndigheter generellt skulle resultera i en 

lägre grad av rättelse än vad verksamhetsutövarnas egenkontroll förmår. Av dessa 

skäl vore det önskvärt att uppnå en bättre balans mellan statlig systemtillsyn och 

klagomålsutredning för att åstadkomma en tillsyn som utgör ett effektivt 

konstitutionellt kontrollmedel som kan bidra till rättssäkerhet för den enskilde.  

Trots att resurserna för en förvaltningsmyndighet förstås är ändliga är det 

anmärkningsvärt att klagomålsutredning inom tillsyn ofta framställs som stående 

i ett motsatsförhållande till systemtillsyn ur effektivitetssynpunkt. I exempelvis 

EU-rättsligt hänseende anförs ingen sådan tydlig motsättning. EU-rätten har en 

annan utgångspunkt i fråga om tillsynen på dataskyddsområdet, som tyder på att 

EU betraktar rättsliga mekanismer som möjliggör att den enskilde aktivt tar del i 

implementeringen av rätten som effektivt. Individen kan ses som en aktör som 

 
1838 Prop. 2016/17:122 s. 65 behandlar IVO:s tillsyn av hälso- och sjukvården och SOU 2018:48 

s. 89 f. behandlar tillitsbaserad tillsyn.  
1839 Andersson, Hanberger & Nygren (2019) s. 67 f. 
1840 Jönson (2011) s. 51 f.  
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kan värna kontroll och genomdrivande av rätten.1841 Att myndigheten utreder 

redan inträffade händelser kan därmed fylla en funktion för att proaktivt värna 

exempelvis legalitet. I fråga om bekämpande av diskriminering har enskildas 

klagomål framhållits som en viktig del i arbetet, särskilt då EU-rätten förutsätter 

att personer som diskriminerats tillförsäkras ett lämpligt och effektivt rättsligt 

skydd och att de som utsatts för diskriminering har en reell möjlighet att vända 

sig till DO för att få sin sak utredd.1842  

Ytterligare en fråga som berör tillsynens förmåga att utgöra ett effektivt 

konstitutionellt kontrollverktyg är relationen mellan ordinär och extraordinär 

tillsyn. Ur den enskildes rättssäkerhetsperspektiv finns fördelar med att tillsynen 

i första hand bedrivs av ordinära tillsynsmyndigheter. Den ordinära tillsynen 

tillhandahåller expertkunskap som gör det lämpligt att detta kommer till nytta i 

granskningen och kan vidare få viss betydelse för uttolkningen av rätten på 

många områden inom den speciella förvaltningsrätten som sällan underställs 

domstolsprövning. Särskilt på starkt professionsstyrda områden som hälso- och 

sjukvårdens område kan det vara svårt för patienten att göra en bedömning av 

vårdens kvalitet. Också i fråga om tillsyn av social verksamhet krävs materiella 

och professionsspecifika bedömningar, som sällan görs av den extraordinära 

tillsynen.1843 Vikten av att tillsynsmyndighetens expertkunskap kommer den 

enskilde till nytta så att han eller hon kan ta tillvara sina rättigheter, exempelvis 

via andra förfaranden än tillsyn, har lyfts fram särskilt i fråga om DO:s tillsyn.1844 

Om den ordinära tillsynen har en rättslig konstruktion som inte möjliggör 

utredning av klagomål eller i praktiken inte prioriterar att utreda klagomål, kan 

detta resultera i att antalet anmälningar till den extraordinära tillsynen eller andra 

rättsliga åtgärder ökar.1845 Detta kan leda till ett resursrelaterat problem för en 

effektiv och ändamålsenlig extraordinär tillsyn som kan tillvarata den enskildes 

rättssäkerhetsintresse, vilket diskuteras i följande avsnitt. 

 
1841 C-26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot Nederländska 

skatteförvaltningen, ECLI:EU:C:1963:1 och Masing (1997) s. 38 ff. Så är fallet i fråga om tillsyn enligt 

GDPR, se avsnitt 8.3. För en diskussion om medborgaren som externt kontrollsubjekt i relation 

till förvaltningen, se även Rosas (1980) s. 23 f. 
1842 Dir. 2014:10 s. 4.  
1843 Alexius Borgström (2009) s. 29 och Ekroth (2001) s. 182 f.  
1844 SOU 2016:87 s. 234 ff. 
1845 Bet. 1967:K1LU1 s. 8, Skarhed (2013) s. 282 ff. och Marcusson (2011) s. 234 och 237 f. 
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11.3. Den extraordinära tillsynens betydelse  

Den extraordinära tillsynen kan i flera avseenden förverkliga tillsynens syften och 

funktioner som konstitutionellt kontrollverktyg. JO:s tillsyn har alltid framhållits 

som i hög grad legitimitetsskapande för rättsstaten.1846 JO:s legitimitetsskapande 

roll följer dels av existensen av tillsynsorganet, dels av tillsynens faktiska innehåll. 

Tillsynen har betydelse för den enskildes rättssäkerhet, eftersom den ska värna 

att saklighet och opartiskhet samt medborgarnas grundläggande fri- och 

rättigheter iakttas. JO:s tillsyns faktiska innehåll får på så sätt betydelse för att 

förverkliga rättsstatsprincipen i formellt, processuellt och materiellt 

hänseende.1847 Av dessa anledningar har klagomålens roll och JO:s kontakt med 

enskilda alltid framhållits som ett väsentligt inslag i tillsynen. Klagomålens roll 

framgår också explicit av lagstiftningen. JO:s klagomålsbehandling har under 

decennierna varit föremål för olika typer av effektivitetssträvanden där det också 

diskuterats huruvida ombudsmännen rättssäkerhetsfokus motiverar en 

kvantitativt omfattande utredning av klagomål eller tvärtom en begränsning till 

ärenden av större betydelse för rättssäkerheten. 

Klagomålsbehandling har utgjort en central del av JO:s verksamhet sedan 

mitten av 1900-talet.1848 Vikten av klagomålsbehandling framgår också av 

Venedigprinciperna. Den ordinära tillsynen befattar sig numera i mindre 

utsträckning med enskildas klagomål och frågan är vad detta kommer att 

innebära för den rättsstatliga funktion som JO:s tillsyn fyller och för JO:s 

behandling av klagomål från enskilda. Den ordinära tillsynen måste rimligen 

avlasta den extraordinära om det ska vara möjligt att behandla en tillräcklig andel 

av de till JO inkomna klagomålen. Om de ordinära tillsynsorganen inte utreder 

enskildas klagomål, riskerar klagomålen till den extraordinära tillsynen att öka.1849 

Ytterligare en aspekt är att den ordinära tillsynen på exempelvis hälso- och 

sjukvårdens område har tillgång till medicinsk expertis som den extraordinära 

tillsynen till stor del saknar. Effektivitetsskäl talar alltså för att den ordinära 

tillsynen bör avlasta JO och kan åstadkomma en förbättrad kvalitet i 

 
1846 Bet. 1967:K1LU1 s. 6 ff. 
1847 Se avsnitt 3.4. 
1848 SOU 1975:23 s. 35 f. 
1849 Skarhed (2013) s. 284 och Marcusson (2011) s. 234 och 237 f.  
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förvaltningen.1850 Det kräver dock att den ordinära tillsynen också befattar sig 

med allmänna förvaltningsrättsliga spörsmål. Den extraordinära tillsynens roll 

blir att fungera som överdomare över tillsyn och att värna en god 

förvaltningssed.1851 Studiens resultat talar för att JO:s kontinuerliga 

klagomålsutredning genom åren har tillvaratagit rättsstatliga intressen i egenskap 

av konstitutionellt kontrollverktyg. Om den ordinära tillsynen inte avlastar JO 

finns dock risk för att enskildas förtroende för JO minskar och överlag 

förtroendet för den offentliga förvaltningen. Att den ordinära tillsynens 

klagomålshantering får en betydande inverkan på möjligheten att utöva en 

ändamålsenlig extraordinär tillsyn är något som vid flera tillfällen har berörts av 

konstitutionsutskottet och som också uppmärksammades i samband med 

tillsättningen av 2020 års utredning om en översyn av JO.  

En viktig fråga är hur JO bedriver tillsyn över de ordinära 

tillsynsmyndigheterna. Kontrollfunktionen gentemot den ordinära tillsynen kan 

ses som ett väsentligt uttryck för den yttersta rättssäkerhetsgaranti JO ska utgöra 

ur ett medborgarperspektiv. JO har i ett flertal beslut som rör tillsyn framhållit 

att ombudsmännen som huvudregel inte uttalar sig om myndigheters 

bedömningar i sak, eftersom tillsynsmyndigheterna anses ha en diskretionär rätt 

att bedöma åtgärder i ett ärende.1852 Exempelvis kan nämnas ett beslut, där JO 

utövade tillsyn över IVO och den äldre lydelsen av patientsäkerhetslagen var 

tillämplig, som innebar en långtgående utredningsskyldighet av patientklagomål. 

Sakfrågan gällde att patienten utan dokumenterat samtycke fått sin fria rörlighet 

inskränkt av hälso- och sjukvården genom användning av sänggrindar. Därför 

inkom patienten med ett klagomål. IVO utredde dock inte frågan om användning 

av sänggrindar, som var kärnfrågan i anmälan. Patienten vände sig därför till JO. 

JO konstaterade att tillsynsmyndigheter har en betydande frihet att välja vilka 

åtgärder som vidtas i ett ärende. Även i detta ärende avstod JO från att uttala sig 

om huruvida IVO borde ha prövat klagomålet om användning av sänggrindar 

eller inte.1853 JO:s förhållningssätt är förståeligt, men ger samtidigt upphov till 

 
1850 Bet. 1967:K1LU1 s. 8 samt Marcusson (2009) s. 263 f. och 250. 
1851 Prop. 2009/10:165 s. 542. 
1852 Exempelvis JO 2015/16 s. 507 och JO, beslut den 23 september 2019, dnr. 3661-2018 och 

Alexius Borgström (2009) s. 26, som påpekar att det av denna anledning finns begränsningar i 

effektiviteten av enskildas klagomål i JO:s tillsyn på välfärdsområdet.  
1853 JO, beslut den 23 september 2019, dnr. 3661-2018. 
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frågor när det som här gäller särskilt ingripande frågor för den enskilde och 

grundläggande fri- och rättigheter och patienten saknar tillgång till andra fora där 

den aktuella frågan kan underställas prövning. I ett annat beslut framförde JO 

dock kritik mot IVO. Ärendet gällde att IVO hade inskränkt tolkningen av 

personkretsen i fråga om klagomål riktade mot hälso- och sjukvården. JO 

konstaterade därför att IVO:s utredning inte hade skett i enlighet med lag och 

resulterat i att anmälaren som vände sig till IVO fick en försämrad rättslig 

ställning i handläggningen av ärendet.1854 JO:s kritik i detta ärende kan illustrera 

värdet av att den extraordinära tillsynen bedömer både rättstillämpningen och 

vissa sakomständigheter när det gäller den ordinära tillsynen, som har betydelse 

för individernas rättssäkerhet.  

Om JO väljer att inte bedöma hur tillsynsmyndigheterna har gjort sina 

avvägningar kan det exempelvis resultera i att en rättsligt reglerad 

utredningsskyldighet som i princip skulle möjliggöra ett materiellt 

anhängiggörande för enskilda anmälare i praktiken riskerar att bli verkningslös. 

2018 års patientklagomålssystem kan illustrera detta. Den 1 januari 2018 infördes 

i 7 kap. 11 § första stycket 3 patientsäkerhetslagen en bestämmelse om att IVO 

ska utreda klagomål som rör händelser i samband med hälso- och sjukvård som 

allvarligt och på ett negativt sätt påverkat eller hotat patientens 

självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning. IVO måste alltså göra en 

bedömning i sak om förhållandena är sådana att utredningsskyldigheten 

aktiveras, vilket sannolikt borde vara fallet i fråga om ärendet med sänggrindarna. 

Det är inte osannolikt att JO kommer att emotta klagomål från enskilda, där IVO 

bedömt att utredningsskyldigheten inte aktiveras, därför att omständigheterna 

inte kan anses vara tillräckligt graverande. JO har ingen skyldighet att ta upp alla 

aspekter av ett klagomål, men om den extraordinära tillsynen inte vill ta ställning 

till tillsynsmyndighetens bedömning med hänsyn till tillsynsmyndighetens 

diskretionära rätt att bedöma sakomständigheterna, riskerar utredningsskyldig-

heten att bli verkningslös. Det torde inte heller finnas någon annan instans för 

den enskilde att vända sig till. Det riskerar att få negativa följdverkningar i fråga 

om legalitet och att legitimitet för JO, den ordinära tillsynen och den offentliga 

förvaltningen som sådan. Med andra ord får också JO:s bedömningar i sak 

 
1854 JO 2018/19 s. 122. 
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betydelse för huruvida tillsynens funktion som konstitutionellt kontrollverktyg 

kan förverkligas. 

Med tanke på JO:s funktion som yttersta rättssäkerhetsgarant för individen 

och konstitutionellt kontrollmedel får det betraktas som problematiskt att flera 

grundläggande förvaltningsrättsliga frågor i JO:s verksamhet fortsättningsvis är 

oklara. Sådana frågor är exempelvis huruvida förvaltningslagen är tillämplig i JO:s 

tillsyn och vilka möjligheter det egentligen finns att rättsligt angripa JO:s 

tillsynsbeslut. Dessa frågor har uppmärksammats både av förvaltningsdomstolar 

och av konstitutionsutskottet. Mycket talar för att JO kan anses utgöra en 

förvaltningsmyndighet i regeringsformens mening och att förvaltningslagen ska 

anses vara tillämplig i tillsynen. Det kan inte uteslutas att JO:s beslut är möjliga 

att överklaga beroende på beslutets eventuella rättsverkningar för den enskilde i 

det enskilda fallet och det svenska rättssystemets utformning i övrigt. 

Förhoppningsvis kan dessa frågor i framtiden klarläggas i den rättsliga 

regleringen och förbättra förutsebarheten i tillsynen. Regleringen av JO:s 

verksamhet kan tänkas få betydelse för möjligheten att betrakta tillgång till 

extraordinär tillsyn som en del av rätten till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 

13 EKMR. I framtiden kan regleringen av JO:s verksamhet i högre grad förväntas 

bli påverkad av det internationella standardiseringsarbete som bedrivs framförallt 

av Venedigkommissionen, det europeiska ombudsmannanätverket och IOI. 

Dessa betonar särskilt tillsynens rättsstatliga och oberoende kontrollfunktion 

samt den enskildes centrala position i tillsynen.  

11.4. Tillsyn som kan värna den enskildes rättssäkerhet och 

konstitutionell kontroll  

Frågan är hur tillsynen rättsligt borde vara konstruerad för att i så hög 

utsträckning som möjligt värna den enskildes rättssäkerhet genom tillsyn och 

tillsynens förmåga att fungera som ett effektivt konstitutionellt kontrollverktyg. 

Inledningsvis kan konstateras att det finns begränsningar i fråga om hur Sverige 

kan och bör utforma en nationell tillsynslagstiftning på olika områden. Detta 

beror till stor del på att EU-rätten inverkar på medlemsstaternas institutionella 

autonomi genom integrerad förvaltning, som medför en europeisk 

harmonisering av tillsynens innehåll och organisering på ett flertal 
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tillsynsområden. Denna utveckling kommer troligen att fortsätta.1855 Också organ 

som Venedigkommissionen, Equinet, ECRI, det europeiska 

ombudsmannanätverket, IOI och FN bidrar till harmonisering av tillsynen.  

Genom processuell reglering kan tillsynen möjliggöra oberoende kontroll 

och tillgängliggöra en effektiv rättslig prövning för den enskilde och förverkliga 

både de formella och materiella delarna av rättsstatsprincipen.1856 I vad mån den 

enskilde kan komma till tals i förhållande till tillsynsmyndigheten blir därför 

centralt. En tillsyn som kan balansera behandling av enskildas klagomål med 

systemtillsyn är önskvärd både för att tillsynens funktion som konstitutionellt 

kontrollverktyg och den enskildes rättssäkerhet ska kunna beaktas. Den allmänna 

förvaltningsrätten ger som tidigare nämnts generellt inte möjlighet för den 

enskilde anmälaren att materiellt anhängiggöra ett ärende hos 

tillsynsmyndigheten.1857 För att uppnå en sådan balans kunde tillsynsregleringen 

därför omnämna klagomålens roll i tillsynen och även reglera 

utredningsskyldighet utgående från vissa kriterier i den speciella 

förvaltningsrätten. På så sätt skulle den rättsliga regleringen kunna bidra till ökad 

klagomålsbehandling hos tillsynen. Det skulle styra tillsynsmyndigheternas urval 

av klagomål som ska utredas, bortsett från den initiala utredning som alltid måste 

göras för att iaktta objektivitets- och likhetsprinciperna. Genom att tydliggöra 

frågan om materiellt anhängiggörande, klagomålens ställning i tillsynen och 

möjligheten att inkomma med klagomål kan förutsebarheten för den enskilde 

öka. GDPR utgör här ett bra exempel. En rättslig reglering av de inte sällan 

formlösa klagomålen skulle kunna stärka framförallt likhetsprincipens och 

saklighetens genomslag i tillsynen genom att ange relevanta hänsyn som skulle 

kunna bidra till en högre grad av konsekvens i avvägningarna. Den extraordinära 

tillsynen skulle troligen också kunna avlastas genom en sådan reglering. Vidare 

skulle klagomålsbehandlingen bidra till andra parametrar för att bedöma 

effektivitet än ekonomisk sådan. Det finns nämligen en tendens att 

systemtillsynen fokuserar på kvantitativt mätbara faktorer. Visserligen skulle en 

mer detaljreglerad tillsynslagstiftning samtidigt minska det diskretionära 

utrymmet för tillsynsmyndigheterna att värna den enskildes materiella 

 
1855 Se avsnitt 2.2.3. 
1856 Se avsnitt 3.4. 
1857 Se avsnitt 4.1.1. 
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rättssäkerhet genom materiell rättvisa utgående från sakomständigheterna i det 

enskilda fallet. Denna studie indikerar dock att effektivitetsrelaterade hänsyn har 

bidragit till att detta diskretionära utrymme inte alltid utnyttjats för att 

åstadkomma ökad materiell rättvisa för enskilda.  

På många tillsynsområden kan den enskilde vara en utsatt person som av 

olika skäl saknar kapacitet att själv kunna tillvarata sina rättsliga intressen. I 

sådana sammanhang kan ifrågasättas att klagomål från den enskilde ensamt är en 

effektiv form av tillsyn för att upptäcka missförhållanden. Med detta i beaktande 

kan förespråkas en tillsynsmodell där medborgarnas rättigheter respektive 

myndigheternas skyldigheter förmedlas parallellt. Det innebär att myndigheterna 

fortsätter att vara bevakare och förmedlare av rättigheter men att individerna 

också kan tillgodogöra sig rättigheterna i förhållande till myndigheter genom 

formella garantier.1858 Sådana garantier vore viktiga att införa i tillsynsregleringen 

i synnerhet vad gäller tillsynens tillgänglighet för den enskilde. En balans mellan 

egna initiativ och klagomålsutredning är väsentlig inom ramen för vad som 

beskrivits som den ”idealtypiske ombudsmannen”, som förespråkar principen 

om actio popularis för att öka kontrolleffektiviteten.1859 Kontrollen som förordas 

har en dubbel funktion. Den sker både egeninitierat av tillsynsmyndigheten och 

genom enskilda medborgares aktivitet och möjliggör därmed en kontroll för 

allmänheten. Kontrollen blir därmed både preventiv och reaktiv. En total 

koncentration på preventivt arbete skulle däremot inte vara förenlig med 

essensen i ombudsmannaidén och skulle inte heller möjliggöra för medborgarna 

att aktivt bidra till rättens implementering.1860  

Denna studie antyder vad gäller tillsynens bedrivande att det är viktigt att 

göra tillsynens avvägningar mer transparenta både när det gäller urval av klagomål 

som utreds och genom tydliga beslutsmotiveringar. Det är viktigt att tillsynen 

innehållsmässigt fokuserar på legalitet och frågor av stor betydelse för den 

enskildes liv, integritet och rättssäkerhet. Om den ordinära tillsynen granskar 

både formella och materiella aspekter och också berör rent förvaltningsrättsliga 

hanteringsfrågor kan tillsynen tydligare bidra till att skapa en rättsenlig 

 
1858 Hydén (2002) s. 124 f. beskriver en rättsstatlig välfärdsmodell.  
1859 Haas (2012) s. 528 ff. och Heede (2000) s. 98. 
1860 Haas (2012) s. 527 f. 
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förvaltningskultur. På så sätt skulle tillsynen också mer förtjänstfullt kunna mäta 

den kvalitet som medborgarna har rätt till i form av rättssäkerhet. Likaså är det 

önskvärt att den extraordinära tillsynen genom sin rättstillämpning i sådana 

frågor vägleder de ordinära tillsynsmyndigheterna och på så sätt bidrar till en god 

förvaltningspraxis.1861 Studien indikerar också att den enskildes rättssäkerhet 

tillvaratas i mycket olika utsträckning på olika tillsynsområden, vilket kan 

resultera i ett legitimitetsproblem. Ur ett lagstiftningsperspektiv vore det därför 

väsentligt att tydligare beakta konsekvens och tydlighet i tillsynsregleringen samt 

tillse att rättssäkerhetsgarantierna för den enskilde på olika individnära 

tillsynsområden inte utvecklar sig för långt från varandra.  

Tillsynen av välfärdstjänsterna föreslås byta spår genom att i ökad 

utsträckning främja tillit och verksamhetsutveckling och därmed omfatta 

kvalitativa aspekter, utgå från ett bredare brukarperspektiv än ett smalare, 

juridiskt perspektiv och betona dialog, samskapande, hänsyn och 

situationsanpassning.1862 Detta innebär en tillsyn som i högre utsträckning ska 

bygga på ömsesidigt förtroende mellan aktörerna.1863 Tillitsbaserad tillsyn är 

välkommet ur perspektivet ökad professionsstyrning i förhållande till 

förvaltningspolitiska styrformer, men är otillräckligt ur rättsstatligt perspektiv i 

fråga om effektiv processuell efterkontroll för enskilda. Den tillitsbaserade 

tillsynen förefaller inte syfta till att stärka den enskildes ställning i tillsynen. Det 

finns en risk för att individerna ställs mot professionen. Om den tillitsbaserade 

tillsynen på välfärdsområdet ska bli mer verkningsfull som konstitutionellt 

kontrollmedel bör den därför kompletteras med en möjlighet till effektiv 

processuell efterkontroll för individer för att värna rättens genomslag i den 

offentliga förvaltningen. En sådan tillsyn kan också i större utsträckning 

förverkliga de offentligrättsliga principernas genomslag i den offentliga 

förvaltningen, vilket utgör kärnan i det statliga värdegrundsarbetet.1864 Tillsynens 

funktion som konstitutionellt kontrollmedel skulle då kunna stärkas och bättre 

tillgodose den enskildes rättssäkerhet.  

 
1861 Prop. 2009/10:165 s. 542. 
1862 SOU 2018:48 s. 107 f. 
1863 Dir. 2016:51, dir. 2017:119 och dir. 2019:6. Tillitsdelegationen har avgett följande betänkanden: 

SOU 2017:56, SOU 2018:38, SOU 2018:47, SOU 2018:48 och SOU 2019:43. 
1864 Se prop. 1997/98:136 och Värdegrundsdelegationen skrift (2013). 
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Summary 
Legality security in public administration is one of the prerequisites for a legal 

state. It can be promoted through monitoring in many forms, such as through 

control by administrative courts or through supervision by public authorities.1865 

There is no general legal definition of supervision and its meaning can vary in 

different legal contexts. In this study, supervision refers to legal and independent 

control which can result in amendment. Decisions made by supervisory 

authorities are in general not legally binding and cannot change decisions made 

by other authorities. However, within their fields of expertise, supervisory 

authorities can generate investigative measures, directive statements, legal 

interpretations and clarifications of qualitative requirements. Supervision can be 

of special value in the welfare sector, where individuals have to rely on the 

expertise of professionals, formal decisions are rare and the individual has limited 

access to courts. Supervision in this sector is generally easily accessible to the 

individual, as there are usually few formal demands and it is free of charge.  

This legal science study examines how rule of law regarding supervision 

relating to the rights of the individual has developed since the middle of the 20th 

century in five different areas: social services, health care, discrimination 

legislation, data protection and the general supervision of public administration 

carried out by the Parliamentary Ombudsman. These are all areas closely related 

to conditions of vital importance for the individual and his or her fundamental 

rights. The five areas have been chosen to illustrate diversity in supervision, for 

example type of legal regulation and character of rights. The study mainly 

concerns administrative and constitutional law, the major purpose being to 

investigate the development of supervision over time and the individual’s legal 

position within it. The research questions posed are: What is the purpose and 

function of supervision as a constitutional control tool in relation to the rights 

of the individual? How has the individual’s legal position in supervision been 

constructed over time in the five areas mentioned above? How have possible 

changes in this position affected the ability of supervision to fulfil its purpose as 

a constitutional control tool? 

 
1865 Many terms can describe supervisory activities, such as monitoring, audit, review and 

control. 
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Legal security can relate to many formal and material aspects, principally intended 

to safeguard legality in governance and securing the individual’s autonomy in 

relation to the state. In this study legal security is used as a legal standard against 

which the development of the individual’s legal position in different fields of 

supervision can be viewed. Legal security is referenced in three different ways in 

the study. Firstly, it can follow as a consequence of supervision, which relates to 

the function of supervision as a constitutional form of control. Secondly, legal 

security can be a consequence of the relationship between the individual and the 

supervisory authority. Thirdly, legal security can refer to the legal construction of 

supervision realized through the individual’s legal position in the supervisory 

procedure. The individual can contribute to this realization of the purpose of 

supervision as a constitutional control tool to the extent that the legal 

construction of supervision enables activity on the part of the individual. Any 

possible activity is determined by the individual’s legal position within 

supervision. This, in turn, is determined by the individuals’ possibilities to initiate 

a matter, their position in the administrative procedure and their opportunity to 

act against a decision made by monitoring authorities, for example through an 

appeal.  

About 90 state supervisory authorities exist in Sweden, regulated by more 

than 230 laws. Sweden has a long tradition of supervision established in many 

fields of society. As early as the 16th and 17th centuries, state supervision of roads, 

health care, mines and lighthouses was developed. The office of Chancellor of 

Justice, established in 1713, is possibly the oldest institution monitoring public 

administration still in existence. The Parliamentary Ombudsman, established by 

the Instrument of Government of 1809, is another supervisory authority and one 

of the Swedish parliament’s control mechanisms that has been exported to many 

countries. Sweden also has a long tradition of so-called “formless complaints” in 

public administration. For about 800 years it has been possible for individuals to 

bring complaints about misconduct in public administration and by civil clerks 

without there being a formal legal regulation. During the 1950s, the emergent 

Swedish welfare state increased the need, and changed the conditions, for 

supervision. There was a further expansion of supervision during the 1980s when 

goal-oriented legislation was introduced into the welfare sector in Sweden. This 

increased the need to monitor how public administration implemented the 

norms and how parity could be assured in provision of the services. At the same 
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time, management structures from the private sector were introduced in public 

administration in order to increase efficiency and quality assurance. Supervision 

was one of several control tools used to achieve this. Since Sweden joined the 

EU in 1995, EU law has also had a clear impact on the development of 

supervision and its regulation. Two examples of this are discrimination and data 

protection legislation.  

The results of the study indicate that the main purposes of supervision can 

be rule of law, welfare or efficiency orientated. The different fields show 

differences regarding the legal security for the individual. The individual’s 

position in supervision can be described in at least four categories: as an informant 

in a systematic quality assurance system, an informant in relation to a supervisory authority, a 

subject in relation to a supervisory authority and a subject in a court-like procedure. These 

categories range on a scale from least acknowledgement of legal security for the 

individual in the first category to the most ambitious acknowledgement in the 

last category.  

Social services in Sweden are distinguished by municipal responsibility for 

realizing the services guaranteed by the state and by the vulnerability and 

dependence of individuals seeking social assistance for their well-being. This 

gives state supervision of the services a great impact in relation to the individual’s 

legal security, especially since social services are not in the main protected by 

strong constitutional rights and are therefore often not accessible through courts. 

The individual’s legal position has never been formally regulated in the 

supervision of social services. However, individuals have always been able to file 

complaints to the supervisory state authority, even though there has never been 

an obligation to investigate them. Until 1980, the state’s supervision was multi-

layered and aimed at granting access for vulnerable individuals complaining 

about social assistance. In the period 1980–2009 it became more detailed 

regarding regulation and focused on self-control by the providers of social 

services. From 2010, supervision of social services and health care became more 

specifically linked. This study indicates that the individual has become a less 

visible actor in the supervision of social services. During the period of time 

investigated, the individual has remained a subject in relation to a supervisory authority. 

In health care, both patients’ rights and the constitutional regulation of these 

social rights are generally weak; additionally, most patient rights are formulated 

as obligations on the providers of health care and its professionals. Compared to 
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social services, health care includes stronger regulation of personal responsibility 

for healthcare professionals. As in the case of social services, supervision can be 

important for the individual receiving medical services, for investigating 

misconduct and preventing future mistakes. The patient was not a visible actor 

in the supervision of health care from 1950–1979 and access to supervision was 

not regulated. From 1980–2009, health care in Sweden was decentralized and 

influenced by market orientation. In matters of the personal misconduct of 

healthcare professionals, the patient was acknowledged as a party in a court-like 

disciplinary and supervisory procedure. The position as a party was unique in 

Swedish administrative law and was motivated by considerations of integrity and 

legal security. The patients could, for example, report doctors who had done 

them harm, thereby initiating an investigation which could result in the loss of 

their medical license or other disciplinary actions. In order to strengthen patient 

security and avoid scapegoating, the personal accountability system in the court-

like procedure was amended. When the disciplinary actions in health care were 

abolished in 2010, patients also lost their position as parties in the court-like 

supervisory procedure. However, as compensation motivated by rule of law for 

the patient, a far-reaching obligation was placed on the supervisory authority to 

investigate basically all individual complaints. In 2018, this investigatory 

obligation was largely abolished for reasons of efficiency. Since then, very few 

patients have been able to rely on healthcare supervision by the state. Most 

patients are obliged to turn to the healthcare provider as an informant in a 

systematic quality assurance system, which cannot be compared to independent 

state supervision. During the period of time investigated, this study indicates that 

the patient’s legal position has changed from being an informant in relation to a 

supervisory authority to being a subject in a court-like procedure, to a subject in relation to a 

supervisory authority, and finally to an informant in a systematic quality assurance system. 

The development of healthcare supervision suggests an obvious loss of rule of 

law for the individual.  

Even though discrimination has long been prohibited in the Swedish 

Instrument of Government, the civil discrimination legislation and its 

supervisory authorities do not have old roots. Discrimination legislation was first 

established in Swedish labor law, which means the labor market parties have 

influenced the regulation. Supervision of the discrimination legislation, unlike the 

other fields studied, has always been closely related to supervisory organs with 
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the remit to initiate court proceedings in order to help vulnerable individuals 

safeguard their right not to be discriminated against. The procedural remit of the 

monitoring authority also required a prohibition against discrimination in a 

specific area, such as working life or other areas of society. The protection against 

discrimination in Swedish civil legislation was initially weak and fragmented. The 

Gender Equality Ombudsman, a supervisory authority limited to counteracting 

gender discrimination, established supervision of discrimination law in 1980. In 

1986, the Ombudsman Against Ethnic Discrimination was established and in 

1994, the Disability Ombudsman. Discrimination legislation in Sweden was 

strengthened and brought into line with EU law after Sweden joined the Union 

in 1995. The EU Treaties have prohibited discrimination on grounds of 

nationality and gender since the beginning of the Union’s history. In the 1970s, 

directives to counteract gender discrimination were adopted. Counteracting 

discrimination was initially considered a matter of protecting the internal market 

within the Union, but successively shifted towards being based on the 

individual’s constitutional right not to be discriminated against. The Treaty of 

Amsterdam in 1999 allowed the EU to adopt legislation to counteract further 

grounds for discrimination: racial or ethnic origin, religious belief, disability, age 

and sexual orientation. Three EU directives adopted that same year stressed the 

monitoring authorities’ responsibility to help vulnerable individuals targeted by 

discrimination. EU regulation of supervision of discrimination legislation was 

first adopted through the directive implementing the principle of equal treatment 

for people, irrespective of racial or ethnic origin (2000/43/EC).1866 EU law has 

harmonized protection against discrimination and emphasized the procedural 

authority of supervision as a tool for implementation. Legislation has never 

granted the individual a formal legal position in the supervisory procedure, but 

for decades, both national law and EU law have emphasized the role of 

supervision in helping individuals to gain access to justice through the procedural 

authority of the monitoring bodies. During the period of time investigated, the 

individual’s position has shifted from being a subject in relation to a supervisory 

authority to being a subject in a court-like procedure. 

 
1866 Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal 

treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin (OJ L 180, 19.7.2000, p. 22–26). 



 

437 
 

Supervision of data protection stems from the human right to private life. In 

1973, Sweden was the first country in the world, apart from one federal state in 

Germany, to enact data protection legislation. The Data Protection Agency could 

receive complaints from individuals, but not formally regulated. EU law has had 

a significant impact on the development of the supervision of data protection 

legislation in Sweden. The Data Protection Directive (95/46/EC) contributed to 

harmonizing EU law on data protection supervision as a tool of implementation 

within the Union.1867 The directive pointed out the need for supervision in order 

to protect the individuals’ right to have their personal data protected. The 

independence of data protection agencies has been interpreted in case law as 

including a right to choose which individual complaints to investigate. However, 

the directive stated an obligation to hear an individual complainant and to inform 

them about the decision made by the agency.  Data protection legislation was 

initially founded mainly on protection of the Union’s internal market, but has 

shifted to being based on the individual’s fundamental right to data protection. 

According to the EU Charter for Fundamental Rights, EU law recognizes data 

protection as a fundamental right, separate from the right to a private life.1868 

According to the Charter, access to supervision is also part of the constitutional 

right to data protection for all EU citizens. In 2009 the Lisbon Treaty made the 

EU Charter part of the Union’s binding constitutional law, thus paving the way 

for the acceptance of GDPR in 2018.1869 GDPR illustrates the strongest legal 

position for the individual in the fields studied. The Data Protection Agency is 

more or less obliged to investigate and inform about individual complaints and 

the individual also has a right to a court procedure in the face of passivity on the 

part of the supervisory authority. GDPR has harmonized data protection within 

the Union and strengthened supervision in a unique way. Cross-border 

 
1867 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on 

the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free 

movement of such data (OJ L 281, 23.11.1995, p. 31–50). 
1868 Charter of Fundamental Rights of the European Union (OJ C 326, 26.10.2012, p. 391–407). 
1869 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the 

European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 (OJ C 306, 17.12.2007, p. 1–271) 

and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 

on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the 

free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection 

Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88). 
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supervision between the agencies within the Union has also been developed, 

which challenges the independence of Swedish authorities. During the period of 

time studied, the individual’s position has changed from being an informant to 

becoming a subject in relation to the supervisory authority and finally to becoming a 

subject in a court-like procedure.  

The supervision of public administration under Parliamentary Ombudsman 

is one of two extraordinary monitoring authorities. The Ombudsman can refer 

matters to ordinary supervisory authorities and also supervises such authorities. 

The Ombudsman, established in 1809, has been called Sweden’s prime 

constitutional export product. It is clearly a constitutional control tool which, 

through its very existence, is supposed to safeguard legal security for the 

individual as a second line of defence. As a constitutional control tool it is still 

considered relevant and important, despite significant legal and political changes 

over the centuries. In comparison with discrimination and data protection 

legislation, the regulation of the Parliamentary Ombudsman has not been 

significantly affected by the Europeanization of law. Individual complaints have 

always been central to the supervision carried out and are emphasized in legal 

regulation. Over the decades, there have been three main reforms of the 

Parliamentary Ombudsman, none of which have significantly changed the 

individual’s legal position within supervision. Whether or not the Ombudsman 

has an obligation to investigate complaints has been discussed. Formally, no such 

regulation has existed, but the Ombudsman has always had a moral obligation to 

prioritize individual complaints in order to fulfil its extraordinary function as a 

guarantee of the rule of law for individuals. However, the efficiency of the 

supervision has been questioned from time to time due to the number of 

individual complaints. How changes in the individual’s legal position in ordinary 

supervision affects the possibility for the Parliamentary Ombudsman to maintain 

its extraordinary supervision of public administration is also open to question. If 

few complaints are investigated in ordinary supervision, it may result in a lack of 

resources for the Ombudsman to investigate a vast majority of the complaints. 

During the period of time investigated, the individual has remained a subject in 

relation to a supervisory authority.  

The results of this study indicate that there is no general trend in the 

development of supervision, which may be considered a legitimacy problem. The 

individual’s position within supervision seems to depend on which part of the 
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legal order governs the monitoring procedure, the type of rights affected and the 

management structures in public administration. Initially the individual’s legal 

position was not regulated in any of the fields of supervision studied. In welfare 

law, where the individual’s legal position within supervision seems to be weaker 

than in the other investigated areas, the individual has become part of the 

systematic quality assurance systems. Social rights lack strong constitutional 

regulation and access to courts in welfare law is also limited, which makes 

individuals more dependent on supervision. Supervision of discrimination and 

data protection legislation is concerned with negative rights and freedoms. In 

these areas the individual’s legal position seems to be stronger and individuals 

also seem to have better access to courts. Discrimination and data protection 

legislation illustrates how EU law has contributed to the harmonization of 

supervision as a tool for the implementation of legislation and embodies the 

perspective that individuals can contribute to an effective implementation of 

legislation. The results of the study indicate that supervision can help individuals 

to gain access to justice. Effective supervision from a rule of law perspective 

must combine monitoring on a systematic level with investigation of individual 

complaints and well-functioning supervision – both ordinary and extraordinary. 

The investigation of individual complaints can build trust and legitimacy and help 

supervisory authorities to detect relevant misconduct. If the complainants are not 

taken seriously, they will probably not send in further complaints. From a rule of 

law perspective, it is also important that supervision is carried out by an 

independent actor and not mainly through internal systematic, qualitative, 

assessment systems. Active participation by individuals can contribute to the 

implementation of supervision as a constitutional control tool, which may favour 

the individual, individuals collectively and the legal state.  
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Källförteckning 

1. Offentligt tryck 

1.1. Utskottsbetänkanden  

Allmänna beredningsutskottets utlåtande 1970:ABU60 Utlåtande i anledning av 
motioner om inrättande av en vårdombudsmannainstitution. 
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1978/79:AU39 med anledning av 
propositionen 1978/79:175 med förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i 
arbetslivet, m. m. jämte motioner. 
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1979/80:AU10 med anledning av 
propositionen 1979/80:56 med förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i 
arbetslivet, m.m. jämte motioner. 
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1998/99:AU04 Ny lagstiftning mot 
diskriminering i arbetslivet. 
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2002/03:AU7 Ett utvidgat skydd mot 
diskriminering. 
Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU12 En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn. 
Första lagutskottets utlåtande 1948:1LU1 Utlåtande i anledning av verkställd 
granskning av justitieombudsmannens ämbetsförvaltning. 
Första lagutskottets utlåtande 1957:1LU33 Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts 
proposition med förslag till instruktion för riksdagens ombudsmän. 
Justitieutskottets betänkande 1975:JuU22 Justitieutskottets betänkande med anledning 
av propositionen 1975:78 om lagstiftning angående ansvar för funktionärer i offentlig 
verksamhet, m. m. jämte motioner. 
Konstitutionsutskottets utlåtande 1947:KU22 Konstitutionsutskottets utlåtande i 
anledning av väckt motion angående åtgärder för stärkande av riksdagens kontrollmakt över 
regering, förvaltning och rättskipning. 
Konstitutionsutskottets utlåtande 1952:KU11 Konstitutionsutskottets utlåtande i 
anledning av väckt motion om sådan ändring i grundlagarna, som erfordras för utseende av en 
riksdagens socialförsäkringsombudsman.  
Konstitutionsutskottets betänkande 1972:KU19 Konstitutionsutskottets betänkande i 
anledning av motioner om översyn av JO-institutionen. 
Konstitutionsutskottets betänkande 1973:KU19 Konstitutionsutskottets betänkande 
med anledning av propositionen 1973:33 med förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen 
m.m., jämte motioner. 
Konstitutionsutskottets betänkande 1973:KU26 KU:s memorial med förslag till RF. 
Konstitutionsutskottets betänkande 1975/76:KU22 med anledning av förslag av 
riksdagens JO-utredning beträffande JO-ämbetets uppgifter och organisation. 
Konstitutionsutskottets betänkande 1982/83:KU7 om översyn av JO-ämbetet m.m. 
Konstitutionsutskottets betänkande 1986/87:KU2 om JO-ämbetet. 
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Konstitutionsutskottets betänkande 1987/88:KU5 om datafrågor (prop. 
1986/87:116 jämte motioner).   
Konstitutionsutskottets betänkande 1988/89:KU28 Datafrågor. 
Konstitutionsutskottets betänkande 1994/95:KU10 Vissa datalagsfrågor. 
Konstitutionsutskottets betänkande 1996/97:KU28 Ändringar i JO-instruktionen 
m.m. 
Konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU6 Granskningsbetänkande. Vissa 
frågor i anslutning till flodvågskatastrofen m.m. 
Konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU16 Justitieombudsmännens 
ämbetsberättelse. 
Konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU6 Justitieombudsmännens 
ämbetsberättelse. 
Konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU12 Justitieombudsmännens 
ämbetsberättelse. 
Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse. 
Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU11 Justitieombudsmännens 
ämbetsberättelse. 
Konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU11 Justitieombudsmännens 
ämbetsberättelse. 
Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU7 Justitieombudsmännens 
ämbetsberättelse. 
Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU11 Justitieombudsmännens 
ämbetsberättelse. 
Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU11 Justitieombudsmännens 
ämbetsberättelse. 
Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU37 Offentlig förvaltning. 
Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU11 Justitieombudsmännens 
ämbetsberättelse. 
Konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU4 Översyn av Riksdagens 
ombudsmän. 
Sammansatta konstitutions- och första lagutskottets betänkande 1954:K1LU1 
Utlåtande i anledning av väckta motioner om åtgärder för effektivisering av 
justitieombudsmannaämbetet, särskilt dess kontroll över förvaltningen, m.m. 
Sammansatta konstitutions-, banko- och första lagutskottets (”1963 års 
sammansatta utskott”) betänkande 1963:KBa1LU1 Betänkande med förslag till 
skrivelse angående utredning om JO- och MO-ämbetenas organisation och 
verksamhetsformer. 
Sammansatta konstitutions- och första lagutskottets betänkande 1956:K1LU2 
Utlåtande i anledning av dels Kung. Maj:ts proposition med förslag till ändrad lydelse av 96 
och 99–101 §§ regeringsformen, dels ock i ämnet väckta motioner. 
Sammansatta konstitutions- och första lagutskottets betänkande 1967:K1LU1 
Sammansatt konstitutions- och första lagutskotts betänkande angående omorganisation av 
riksdagens ombudsmannaämbeten. 
Socialförsäkringsutskottets yttrande 2011/12:SfU5y Justitieombudsmännens 
ämbetsberättelse. 
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Socialutskottets betänkande 1971:SoU37 Socialutskottets betänkande i anledning av 
motioner om patienternas ställning inom vårdområdet, m. m. 
Socialutskottets betänkande 1979/80:SoU16 med anledning av propositionen 
1978/79:220 om samhällets tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. jämte 
motioner. 
Socialutskottets betänkande 1987/88:SoU16 om anslag till Socialstyrelsen m. m. 
(prop. 1987/ 88:100 bil. 7 delvis). 
Socialutskottets betänkande 1988/89:SoU24 Socialstyrelsens framtida roll. 
Socialutskottets betänkande 1993/94:SoU26 Åligganden för personal inom hälso- och 
sjukvården m.m. 
Socialutskottets betänkande 1993/94:SoU27 Handikappombudsman. 
Socialutskottets betänkande 1997/98:SoU22 Yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område. 
Socialutskottets betänkande 2008/09:SoU22 Samordnad och tydlig tillsyn av 
socialtjänsten m.m. 
Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU22 Patientsäkerhet och tillsyn. 
Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU24 Patientlag. 
Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU5 En ny hälso- och sjukvårdslag. 
Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU16 Ett mer ändamålsenligt 
klagomålssystem i hälso- och sjukvården. 
Statsutskottets utlåtande 1970:177 Utlåtande i anledning av vissa motioner om 
samhällets vårduppgifter m.m. 
Utbildningsutskottets betänkande 2001/02:UbU5 Likabehandling av studenter i 
högskolan. 
Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU4 Trygghet, respekt och ansvar – om 
förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 

1.2. Propositioner och regeringsskrivelser 

Prop. 1918:135 Kungl. Maj:ts Nåd. proposition med förslag till lag om fattigvården m.m. 
Prop. 1947:67 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående omorganisation av 
medicinalstyrelsen.  
Prop. 1955:177 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om  
socialhjälp, m. m. 
Prop. 1956:161 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till ändrad lydelse av 
96 och 99-101 §§ regeringsformen. 
Prop. 1957:127 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till instruktion för 
riksdagens ombudsmän. 
Prop. 1959:19 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till sjukhuslag m. m. 
Prop. 1961:181 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående hälsovård och 
öppen sjukvård i landstingsområdena m. m. 
Prop. 1962:122 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till sjukvårdslag. 
Prop. 1967:1 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående statsverkets tillstånd och 
behov under budgetåret 1967/68. 
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Prop. 1967:32 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående omorganisation av 
riksdagens ombudsmannaämbeten. 
Prop. 1967:68 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående central administration för 
hälso- och sjukvården samt socialvården, m. m. 
Prop. 1968:142 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående riktlinjer för 
utlänningspolitiken m. m. 
Prop. 1970:87 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande  
av konvention om avskaffande av rasdiskriminering, m. m. 
Prop. 1971:30 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna 
förvaltningsdomstolar, m.m. 
Prop. 1973:33 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i 
tryckfrihetsförordningen, m.m. 
Prop. 1973:90 Kungl. Maj:ts proposition nr 90 år 1973 med förslag till ny regeringsform 
och ny riksdagsordning m. m. 
Prop. 1975:26 Regeringens proposition om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken 
m. m. 
Prop. 1975:78 Regeringens proposition om lagstiftning angående ansvar för funktionärer i 
offentlig verksamhet, m. m. 
Prop. 1975/76:209 Regeringens proposition om ändring i regeringsformen.  
Prop. 1978/79:175 Regeringens proposition med förslag till lag om jämställdhet mellan 
kvinnor och män i arbetslivet, m. m. 
Prop. 1978/79:195 Regeringens proposition om förstärkt skydd för fri- och rättigheter m. 
m. 
Prop. 1978/79:220 Regeringens proposition om samhällets tillsyn över hälso- och 
sjukvårdspersonalen m.fl. 
Prop. 1979/80:1 Regeringens proposition om socialtjänsten. 
Prop. 1979/80:2 Regeringens proposition med förslag till sekretesslag m.m. 
Prop. 1979/80:6 Regeringens proposition om socialstyrelsens uppgifter och organisation, m. 
m. 
Prop. 1979/80:56 Regeringens proposition med förslag till lag om jämställdhet mellan 
kvinnor och män i arbetslivet, m. m. 
Prop. 1981/82:60 Regeringens proposition om socialstyrelsens tillsyn över hälso- och 
sjukvårdspersonalen m.m.  
Prop. 1981/82:97 Regeringens proposition om hälso- och sjukvårdslag, m.m. 
Prop. 1981/82:189 Regeringens proposition om ändring i datalagen (1973:289) m. m. 
Prop. 1984/85:32 Regeringens proposition om riktlinjer för det framtida arbetet mot 
ekonomisk brottslighet, m. m. 
Prop. 1984/85:189 Regeringens proposition om patientjournallag m.m. 
Prop. 1985/86:80 Regeringens proposition om ny förvaltningslag. 
Prop. 1985/86:98 Regeringens proposition om invandrarpolitiken. 
Prop. 1987/88:69 Regeringens proposition om europakonventionen och rätten till 
domstolsprövning i Sverige. 
Prop. 1987/88:100 Regeringens proposition med förslag till statsbudget för budgetåret 
1988/89. 
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Prop. 1988/89:130 Regeringens proposition om socialstyrelsens framtida roll, uppgifter och 
inriktning. 
Prop. 1990/91:113 Regeringens proposition om en ny jämställdhetslag, m.m. 
Prop. 1991/92:100 Regeringens proposition med förslag till statsbudget för budgetåret 
1992/93. 
Prop. 1991/92:148 Regeringens proposition om förtroendeverksamhet inom hälso- och 
sjukvården, m.m. 
Prop. 1991/92:150 Regeringens proposition med förslag om slutlig reglering av 
statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition). 
Prop. 1993/94:101 Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i 
arbetslivet. 
Prop. 1993/94:116 Normgivningsfrågor på dataskyddsområdet, m.m. 
Prop. 1993/94:149 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m. 
Prop. 1993/94:217 En reformerad datalag. 
Prop. 1993/94:219 Handikappombudsman. 
Prop. 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården. 
Prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen. 
Prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag. 
Prop. 1997/98:101 Översyn av förvaltningsprocessen; en allmän regel om domstolsprövning 
av förvaltningsbeslut m.m. 
Prop. 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. 
Prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken. 
Prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst. 
Prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. 
Prop. 1997/98:179 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med 
funktionshinder. 
Prop. 1997/98:180 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell 
läggning. 
Prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. 
Prop. 2001/02:27 Likabehandling av studenter i högskolan. 
Prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m.  
Prop. 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering. 
Prop. 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering. 
Prop. 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar – om förbud mot diskriminering och 
annan kränkande behandling av barn och elever. 
Prop. 2005/06:173 Översyn av personuppgiftslagen. 
Prop. 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007. 
Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering. 
Prop. 2008/09:150 Offentlighets- och sekretesslag. 
Prop. 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella 
minoriteterna. 
Prop. 2008/09:160 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten. 
Skr. 2009/10:79 En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn. 
Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag. 
Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. 
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Prop. 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt. 
Prop. 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn. 
Prop. 2011/12:159 Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering. 
Prop. 2012/13:20 Inspektionen för vård om omsorg – en ny tillsynsmyndighet för hälso- 
och sjukvård och socialtjänst. 
Prop. 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014. 
Prop. 2013/14:106 Patientlag. 
Skr. 2013/14:155 Regeringens förvaltningspolitik. 
Skr. 2013/14:200 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över skolan. 
Prop. 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015. 
Prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika 
rättigheter och möjligheter. 
Prop. 2016/17:43 En ny hälso- och sjukvårdslag. 
Prop. 2016/17:122 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården.  
Prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag. 
Prop. 2017/18:105 Ny dataskyddslag. 
Prop. 2018/19:58 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning. 
Prop. 2018/19:162 En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om 
regionindelning.  
Skr. 2019/20:121 Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg. 
Prop. 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021.  

1.3. Statens offentliga utredningar  

SOU 1918:7 Förslag till lag om fattigvården m.fl. författningar. 
Fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkanden del II. 
SOU 1942:56 Utredning och förslag angående socialvårdens organisation m.m. 
Socialvårdskommitténs betänkande VI. 
SOU 1946:20 Betänkande angående den centrala organisationen av det civila medicinal- 
och veterinärväsendet avgivet av Medicinalstyrelseutredningen. 
SOU 1948:14 Den öppna läkarvården i riket. Utredning och förslag av Medicinalstyrelsen. 
SOU 1950:11 Socialvårdskommitténs betänkande XVII: Utredning och förslag angående 
lag om socialhjälp m. m. (socialhjälpslag).  
SOU 1950:28 Länsstyrelsernas organisation och ställning inom länsförvaltningen. 
Betänkande avgivet av 1948 års länsstyrelseutredning. 
SOU 1955:50 Justitieombudsmannainstitutionen m.m. Betänkande av tillkallade 
sakkunniga. 
SOU 1957:2 JO och kommunerna. Betänkande med förslag till instruktion för 
riksdagens ombudsmän. 
SOU 1958:15 Hälsovård och öppen sjukvård i landstingsområdena. Betänkande med 
förslag av kommittén för översyn av hälso- och sjukvården i riket. 
SOU 1963:30 Den statliga konsulentverksamheten på socialvårdens område. Betänkande 
av socialvårdskonsulentutredningen. 
SOU 1964:27 Lag om förvaltningsförfarandet. Besvärssakkunnigas slutbetänkande. 
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SOU 1965:49 Hälso- och sjukvårdens centrala administration. Betänkande avgivet av 
socialstyrelseutredningen och MCA-utredningen. 
SOU 1965:64 Riksdagens justitieombudsmän. Betänkande av 1963 års JO-
utredning. 
SOU 1968:27 Förvaltningslag. Förslag utarbetat inom justitiedepartementet. 
SOU 1969:20 Ämbetsansvaret. Principbetänkande av ämbetsansvarskommittén. 
SOU 1972:15 Ny regeringsform. Ny riksdagsordning. Betänkande avgivet av 
Grundlagsberedningen.  
SOU 1972:47 Data och integritet. Betänkande avgivit av Offentlighets- och 
sekretesslagstiftningskommittén. 
SOU 1974:39 Mål och medel. Principbetänkande av socialutredningen. 
SOU 1975:23 JO-ämbetet. Uppgifter och organisation. Betänkande avgivet av 
riksdagens JO-utredning. 
SOU 1975:75 Medborgerliga fri- och rättigheter. Regeringsformen. Betänkande av 1973 
års fri- och rättighetsutredning. 

SOU 1978:26 Hälso- och sjukvårdspersonalen. Ansvarsfrågor. Samverkan personal – 
patienter. Huvudbetänkande av medicinalansvarskommittén. 
SOU 1978:34 Förstärkt skydd för fri- och rättigheter. Betänkande av 
rättighetsskyddsutredningen. 
SOU 1978:54 Personregister – Datorer –Integritet. Översyn av datalagen. 
Delbetänkande av datalagstiftningskommittén (DALK). 
SOU 1979:78 Mål och medel för hälso- och sjukvården. Förslag till hälso- och 
sjukvårdslag. Betänkande av hälso- och sjukvårdsutredningen (HSU). 
SOU 1983:18 Lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Delbetänkande av 
diskrimineringsutredningen. 
SOU 1983:73 Ny förvaltningslag. Betänkande av förvaltningsrättsutredningen. 
SOU 1984:55 I rätt riktning. Etniska relationer i Sverige. Slutbetänkande av 
diskrimineringsutredningen. 
SOU 1985:26 JO-ämbetet. En översyn. Betänkande avgivet av 1983 års JO-
utredning tillsatt av riksdagen.  
SOU 1990:61 Skärpt tillsyn – huvuddrag i en reformerad datalag. Delbetänkande av 
datalagsutredningen. 
SOU 1991:63 Tillsynen över hälso- och sjukvården. Huvudbetänkande av 
Tillsynsutredningen, Socialdepartementet. 
SOU 1992:52 Ett samhälle för alla. Handikapputredningens slutbetänkande. 
SOU 1992:96 Förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Slutbetänkande av 
utredningen för åtgärder mot etnisk diskriminering. 
SOU 1993:10 En ny datalag. Slutbetänkande av Datalagsutredningen. 
SOU 1994:75 Patientskadelag. Betänkande av Patientförsäkringsutredningen. 
SOU 1994:139 Ny socialtjänstlag. Huvudbetänkande av Socialtjänstkommittén. 
Lundquist, Lennart i SOU 1997:28 I demokratins tjänst: statstjänstemannens roll och 
vårt offentliga etos. Rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen. 
SOU 1997:57 I medborgarnas tjänst. En samlad förvaltningspolitik för staten. 
Slutbetänkande av Förvaltningspolitiska kommissionen. 
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SOU 1997:154 Patienten har rätt. Delbetänkande av Kommittén om hälso- och 
sjukvårdens finansiering och organisation (HSU 2000). 
SOU 1997:175 Förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. 
Betänkande av Utredningen mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell 
läggning (SEDA). 
SOU 1997:176 Förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder. 
Delbetänkande från FUDA-utredningen.  
SOU 1999:97 Socialtjänst i utveckling. Slutbetänkande från 
Socialtjänstutredningen. 
Åström, Karsten, Förändringar och förskjutningar i välfärdens rättsliga reglering under 
1990-talet i SOU 2000:38 Välfärd, vård och omsorg. Antologi från Kommittén 
välfärdsbokslut. 
SOU 2002:14 Statlig tillsyn. Granskning på medborgarnas uppdrag. Delbetänkande av 
Tillsynsutredningen. 
SOU 2004:6 Översyn av personuppgiftslagen. Personuppgiftslagsutredningens 
betänkande. 
SOU 2004:100. Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn. 
Slutbetänkande av Tillsynsutredningen. 
SOU 2006:56 Ansvarsfull servering – fri från diskriminering. 
SOU 2006:57 En bättre tillsyn av missbrukarvården. Delbetänkande av Utredningen 
om tillsynen inom socialtjänsten. 
SOU 2007:82 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten. Slutbetänkande av 
Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten. 
SOU 2007:101 Tydlig och öppen. Förslag till en stärkt skolinspektion. Betänkande av 
Utbildningsinspektionsutredningen. 
SOU 2008:117 Patientsäkerhet. Vad har gjorts? Vad behöver göras? Betänkande av 
Patientsäkerhetsutredningen. 
SOU 2008:125 En reformerad grundlag. Betänkande av Grundlagsutredningen. 
SOU 2010:29 En ny förvaltningslag. Betänkande av Förvaltningslagsutredningen. 
SOU 2012:33 Gör det enklare! Slutbetänkande av Statens vård- och 
omsorgsutredning. 
SOU 2013:40 Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig 
verksamhet. Slutbetänkande av Innovationsrådet.  
SOU 2013:42 Tillsyn över polisen. Betänkande av Polisorganisationskommittén. 
SOU 2013:44 Ansvarsfull hälso- och sjukvård. Slutbetänkande av 
Patientmaktsutredningen. 
SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad. Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och 
sjukvården. Delbetänkande av Klagomålsutredningen. 
SOU 2015:31 Datalagring och integritet. Betänkande av Datalagringsutredningen. 
SOU 2015:46 Skapa tilltro. Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna 
ombudet inom socialförsäkringen. Betänkande av Utredningen om tillsyn inom 
socialförsäkringsområdet. 
SOU 2015:102 Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn. Slutbetänkande 
av Klagomålsutredningen. 
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SOU 2016:62 Ökad insyn i välfärden. Betänkande av Utredningen om ökad insyn 
i välfärden. 
SOU 2016:65 Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. Betänkande 
av Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten.  
SOU 2016:87 Bättre skydd mot diskriminering. Betänkande av Utredningen om 
bättre möjligheter att motverka diskriminering. 
SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning. 
SOU 2017:39 Ny dataskyddslag. Kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. Betänkande av Dataskyddsutredningen. 
SOU 2017:56 Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med 
medarbetarnas handlingsutrymme? Delbetänkande av Tillitsdelegationen. 
SOU 2018:32 Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst. 
Delbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst. 
SOU 2018:38 Styra och leda med tillit - Forskning och praktik. Forskningsantologi 
från Tillitsdelegationen. Bringselius, Louise (red.). 

SOU 2018:47 Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av 
välfärdssektorn. Huvudbetänkande av Tillitsdelegationen. 
SOU 2018:48 En lärande tillsyn. Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling 
i vård, skola och omsorg. Delbetänkande av Tillitsdelegationen. 
SOU 2019:43 Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten. 
Betänkande av Tillitsdelegationen. 
SOU 2020:47 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag. Slutbetänkande av 
Utredningen Framtidens socialtjänst.  

1.4. Departementsserien 

Ds A 1985:6 En ombudsman mot etnisk diskriminering. 
Ds 2000:71 Åtgärder mot diskriminering i högskolan.  
Ds 2010:20 Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering.  

1.5. Riksdagens skrivelser  

Rskr. 1956:342. 
Rskr. 1957:291. 
Rskr. 1963:132. 
Rskr. 1967:382. 
Rskr. 1975/76:27. 
Rskr. 1978/79:411. 
Rskr. 1979/80:117. 
Rskr. 1979/80:130. 
Rskr. 1981/82:381. 
Rskr. 1986/87:3. 
Rskr. 1988/89:192. 
Rskr. 1993/94:397. 
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Rskr. 1994/95:35. 
Rskr. 1998/99:140. 
Rskr. 2001/02:101. 
Rskr. 2002/03:171. 
Rskr. 2002/03:207. 
Rskr. 2005/06:149. 
Rskr. 2009/10:210. 
Rskr. 2011/12:160. 
Rskr. 2013/14:327. 
Rskr. 2016/17:141. 
Rskr. 2016/17:259. 
Rskr. 2017/18:229.  
Rskr. 2017/18:230. 
Rskr. 2019/20:102. 
Rskr. 2020/21:631. 

1.6. Svenskt offentligt tryck i övrigt 

Sveriges konstitutionella urkunder, 1. uppl., SNS (Studieförb. Näringsliv och 
samhälle), Stockholm, 1999. 
Dir 1991:50 Översyn av socialtjänstlagen. 
Dir. 1997:8 Förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder. 
Kommittédirektiv. 
Dir. 1997:11 Översyn av lagen mot etnisk diskriminering. 
Dir. 1997:109 Översyn av vissa frågor rörande socialtjänstlagen och socialtjänstens 
uppgifter. 
Dir. 1998:70 Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av vissa frågor rörande 
socialtjänstlagen och socialtjänstens uppgifter (S 1997:16). 
Dir. 2000:62 Tydligare och effektivare statlig tillsyn. 
Dir. 2002:11 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Kommittédirektiv. 
Dir. 2002:84 Tilläggsdirektiv till utredningen (Ju 2000:06) om tydligare och effektivare 
statlig tillsyn (Tillsynsutredningen). Kommittédirektiv. 
Dir. 2003:69 Tilläggsdirektiv till Diskrimineringskommittén (N 2003:06). 
Kommittédirektiv. 
Dir. 2003:70 Tilläggsdirektiv till utredningen om en tydligare och effektivare statlig tillsyn (Ju 
2000:06). 
Dir. 2004:178 En stärkt och tydligare tillsyn inom socialtjänstens område. 
Dir. 2005:8 Tilläggsdirektiv till Diskrimineringskommittén (N 2002:06). 
Kommittédirektiv. 
Dir. 2006:98 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt och tydligare tillsyn inom 
socialtjänstens område (S 2004:12). Kommittédirektiv. 
Dir. 2011:4 Översyn av de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgssystemet. 
Dir. 2014:10 Bättre möjligheter att motverka diskriminering. Kommittédirektiv. 
Dir. 2014:88 En mer ändamålsenlig hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården. 
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Dir. 2016:51 Tillit i styrningen. Kommittédirektiv. 
Dir. 2017:39 Översyn av socialtjänstlagen. 
Dir. 2017:119 Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen. 
Dir. 2018:69 Tilläggsdirektiv till Utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03).  
Dir. 2018:99 En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen. 
Dir. 2019:6 Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen. 
Dir. 2019:63 Tilläggsdirektiv till utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över 
diskrimineringslagen. 
Dir. 2020:102 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn 
över diskrimineringslagen. 
Riksdagsstyrelsens direktiv för en parlamentarisk utredning om översyn av 
Riksdagens ombudsmän (JO),den 10 februari 2020, dnr 1191-2019/20. 
RiR 2007:23 Riksrevisionens granskningsrapport, Statens insatser vid 
anmälningar av vårdskador. Kommer patienten till tals? 26 november 2007, dnr. 
31-2006-1026. 
RiR 2013:16 Riksrevisionens granskningsrapport, Statens tillsyn över skolan – 
bidrar den till förbättrade kunskapsresultat? 14 november 2013, dnr 31-2011-
1450. 
RiR 2019:33 Riksrevisionens granskningsrapport, Inspektionen för vård och 
omsorg – en tillsynsverksamhet med förhinder, 14 november 2019, dnr. 3.1.1-
2018-1233. 
Riksdagens revisorers rapport 2001/02:15, Nationella mål i Kommunernas 
äldreomsorg,  förs. 2002/03:RR4. 
Riksdagens revisorers rapport 2001/02:16, Familjehemsvården, förs. 
2002/03:RR8. 
Riksrevisionsverkets rapport 2002:6, Tillsyn av behandlingshem för barn och 
ungdomar. 
Socialministerns svar på fråga 2013/14:744 av Gunvor G Ericson (MP), dnr. 
S2014/5697/EIS.  
Värdegrundsdelegationen, Den gemensamma värdegrunden för de 
statsanställda (2013). 

2. Rättspraxis 

2.1. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), tidigare Regeringsrätten 

RÅ 1961 ref. 51.  
RÅ 1966 ref. 17. 
RÅ 1975:32. 
RÅ 1975 ref. 69. 
RÅ 1977 ref. 43. 
RÅ 1977 ref. 115. 
RÅ 1980 2:2. 
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RÅ 1983 2:37. 
RÅ 1988 ref. 70. 
RÅ 1988 ref. 158. 
RÅ 1992 ref. 65. 
RÅ 1996 ref. 3. 
RÅ 1996 ref. 43. 
RÅ 1996 not 190. 
RÅ 1997 ref. 65. 
RÅ 2001 ref. 56. 
RÅ 2003 ref. 69. 
RÅ 2003 ref. 87.  
RÅ 2004 ref. 8. 
RÅ 2004 ref. 54. 
RÅ 2004 ref. 91. 
RÅ 2005 ref. 22. 
RÅ 2005 ref. 43. 
RÅ 2007 ref. 7. 
RÅ 2010 ref. 9. 
RÅ 2010 ref. 29.  
RÅ 2010 ref. 72. 
RÅ 2010 ref. 121. 
HFD 2011 ref. 22. 
HFD 2011 ref. 70. 
HFD 2012 ref. 10. 
HFD 2014 ref. 8. 
HFD 2014 not. 14. 
HFD 2014 ref. 56. 
HFD 2015 ref. 71. 
HFD 2015 ref. 73. 
HFD 2015 ref. 79. 
HFD 2016 ref. 13. 
HFD 2016 ref. 49. 
HFD 2017 ref. 37. 
HFD 2018 ref. 23. 
HFD 2018 ref. 46. 
HFD 2019 ref. 10. 
HFD 2019 ref. 43. 
HFD mål nr. 451-19, beslut den 1 oktober 2019. 

2.2. Högsta domstolen 

 

NJA 2007 s. 747. 
NJA 2008 s. 946. 
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2.3. Övriga svenska domstolar och förvaltningsmyndigheter  

Kammarrättens i Stockholm beslut den 28 september 2001, mål nr 5347-2001. 
Kammarrättens i Stockholm beslut den 23 maj 2002, mål nr. 6675-2001.  
Kammarrättens i Stockholm avgörande den 19 december 2018, mål nr. 6956-
18. 
Förvaltningsrättens i Stockholm avgörande den 21 juni 2018, mål nr. 12697-18. 
Länsrättens i Stockholms beslut den 17 augusti 2001, mål nr 11312-01 E.  
Länsrättens i Stockholm beslut den 30 oktober 2001, mål nr 14081-01 E. 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds årsredovisning för år 2007. 
Datainspektionens beslut den 5 oktober 2010, dnr. 663-2010. 
Datainspektionens årsredovisning för 2010. 
Datainspektionens årsredovisning 2011. 
Datainspektionens årsredovisning 2017. 
Datainspektionens rapport 2020:4 Klagomål till Datainspektionen 25 maj 2018–
24 maj 2020. 
Diskrimineringsombudsmannens beslut den 20 februari 2014, GRA 2013/617 
handling 34. 
Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning för 2014. 
Diskrimineringsombudsmannens beslut den 10 oktober 2015, LED 2015/221 
handling 5. 
Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning för 2015. 
Diskrimineringsombudsmannens beslut den 3 november 2016, LED 2015/221 
handling 6. 
Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning för 2016. 
Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning för 2017. 
Inspektionens för vård och omsorg beslut gällande regionerna den 23–24 
november 2020, https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/ingen-
region-har-tagit-fullt-ansvar-for-individuell-vard/ (besökt den 25 november 
2020). 
Inspektionens för vård och omsorg beslut den 24 november 2020, dnr. 3.5.1-
21291/2020-30. 
Regeringsbeslut den 20 maj 1998, dnr. S98/920/J. 
Regeringsbeslut den 7 februari 2013, S2013/994/SAM. 
Regeringsbeslut den 6 februari 2014, S2014/1124/FS. 
Skolinspektionens beslut den 13 september 2016, dnr. 42-2016:6795. 
Socialstyrelsens rapport Förstudie om klagomålshantering i hälso- och 
sjukvården. Ett enkelt, enhetligt och säkert klagomålssystem som bidrar till 
lärande, 2018. 
Statskontorets rapport (2014:13) Inrättandet av Inspektionen för vård och 
omsorg. 
Statskontorets rapport (2014:23) Patientklagomål och patientsäkerhet. 
Utvärdering av hanteringen av enskilda klagomål mot hälso- och sjukvården. 
Statskontorets slutrapport (2015:8) Inrättandet av Inspektionen för vård och 
omsorg.   

https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/ingen-region-har-tagit-fullt-ansvar-for-individuell-vard/
https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/ingen-region-har-tagit-fullt-ansvar-for-individuell-vard/
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Statskontorets delrapport (2018:26) Utvärdering av det nya klagomålssystemet 
inom hälso- och sjukvården. 
Statskontorets rapport (2020:40) På väg mot en bättre tillsyn? En studie av den 
statliga tillsynens utveckling. 
Universitetskanslersämbetets beslut den 13 mars 2018, reg.nr. 32-00324-17. 
Åklagarmyndighetens rättsliga tillsyn, Rapport av Åklagarmyndighetens 
tillsynsutredning den 1 oktober 2010. 

2.4. EU-domstolen, tidigare EG-domstolen 

C-26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot 
Nederländska skatteförvaltningen, ECLI:EU:C:1963:1.  
C-6/64, Flaminio Costa mot E.N.E.L, ECLI:EU:C:1964:66. 
C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH mot Einfuhr- und Vorratsstelle für 
Getreide und Futtermittel, ECLI:EU:C:1970:114. 
C-51–54/71, International Fruit Company NV and others v Produktschap voor groenten 
en fruit, ECLI:EU:C:1971:128. 
C-212-217/80, Amministrazione delle finanze dello Stato v Srl Meridionale Industria 
Salumi and others ; Ditta Italo Orlandi & Figlio and Ditta Vincenzo Divella v 
Amministrazione delle finanze dello Stato, ECLI:EU:C:1981:270. 
C-14/83, Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen, 
ECLI:EU:C:1984:153. 
C-294/83, Parti écologiste "Les Verts" mot Europaparlamentet, ECLI:EU:C:1986:166. 
C-222/86, Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football 
(Unectef) mot Georges Heylens m.fl., ECLI:EU:C:1987:442. 
C-322/88, Salvatore Grimaldi mot Fonds des maladies professionnelles, 
ECLI:EU:C:1989:646. 
C-331/88, The Queen v Minister of Agriculture, Fisheries and Food and Secretary of State 
for Health, ex parte: Fedesa and others, ECLI:EU:C:1990:391. 
C-188/89, A. Foster m.fl. mot British Gas plc., ECLI:EU:C:1990:313. 
T-551/93, Industrias Pesqueras Campos SA, Transacciones Maritimas SA, Recursos 
Marinos SA och Makuspesca SA mot Europeiska gemenskapernas kommission (förenade 
målen T-551/93, T-231/94, T-232/94, T-233/94 och T-234/94), 
ECLI:EU:T:1996:54. 
T-167/94, Detlef Nölle mot Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen, 
ECLI:EU:T:1995:169. 
C-194/94, CIA Security International SA mot Signalson SA och Securitel SPRL, 
ECLI:EU:C:1996:172. 
C-70/95, Sodemare SA, Anni Azzurri Holding SpA och Anni Azzurri Rezzato Srl 
mot Regione Lombardia, ECLI:EU:C:1997:301. 
C-90/95 P, Henri de Compte mot Europaparlamentet, ECLI:EU:C:1997:198. 
C-158/96, Raymond Kohll mot Union des caisses de maladie, ECLI:EU:C:1998:171. 
C-226/97, Brottmål mot Johannes Martinus Lemmens, ECLI:EU:C:1998:296. 
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C-287/98, Storhertigdömet Luxemburg mot Berthe Linster, Aloyse Linster och Yvonne 
Linster, ECLI:EU:C:2000:468. 
C-407/98, Katarina Abrahamsson och Leif Anderson mot Elisabet Fogelqvist, 
ECLI:EU:C:2000:367. 
C-157/99, B.S.M. Smits, gift Geraets, mot Stichting Ziekenfonds VGZ och H.T.M. 
Peerbooms mot Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen, ECLI:EU:C:2001:404. 
C-274/99 P,  Bernard Connolly mot Europeiska kommissionen, EU:C:2001:127. 
C-385/99, V.G. Müller-Fauré mot Onderlinge Waarborgmaatschappij OZ 
Zorgverzekeringen UA och E.E.M. van Riet mot Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO 
Zorgverzekeringen, ECLI:EU:C:2003:270.  
C-496/99, Europeiska kommissionen mot CAS Succhi di Frutta SpA, 
ECLI:EU:C:2004:236. 
C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores mot Europeiska unionens råd, 
ECLI:EU:C:2002:462. 
C-112/00, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge mot Republik 
Österreich, ECLI:EU:C:2003:333. 
C-253/00, Antonio Muñoz y Cia SA och Superior Fruiticola SA mot Frumar Ltd och 
Redbridge Produce Marketing Ltd., ECLI:EU:C:2002:497. 
C-465/00, Rechnungshof (C-465/00) mot Österreichischer Rundfunk m.fl. och Christa 
Neukomm (C-138/01) och Joseph Lauermann (C-139/01) mot Österreichischer 
Rundfunk, ECLI:EU:C:2003:294. 
C-101/01, Brottmål mot Bodil Lindqvist, ECLI:EU:C:2003:596.  
C-303/05, Advocaten voor de Wereld VZW mot Leden van de Ministerraad, 
ECLI:EU:C:2007:261. 
C-305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone och andra mot Conseil des 
ministers, ECLI:EU:C:2007:383. 
C-402/05 P och C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat International 
Foundation mot Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen, 
ECLI:EU:C:2008:461. 
T-258/06, Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska kommissionen, 
ECLI:EU:T:2010:214. 
C-275/06, Productores de Música de España (Promusicae) mot Telefónica de España 
SAU, ECLI:EU:C:2008:54. 
C-308/06, Intertanko, The Queen, på begäran av International Association of Independent 
Tanker Owners (Intertanko) m.fl. mot Secretary of State for Transport, 
ECLI:EU:C:2008:312. 
C-383/06-385/06, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (C-
383/06) och Gemeente Rotterdam (C-384/06) mot Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid and Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant (C-385/06) v 
Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening, ECLI:EU:C:2008:165.  
C-73/07, Tietosuojavaltuutettu mot Satakunnan Markkinapörssi Oy och Satamedia Oy, 
ECLI:EU:C:2008:727. 
T-138/07, Schindler Holding Ltd m.fl. mot Europeiska kommissionen, 
ECLI:EU:T:2011:362. 
C-518/07, Kommissionen mot Tyskland, EU:C:2010:125. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-383/06&language=en
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-383/06&language=en
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C-28/08 P, Europeiska kommissionen mot The Bavarian Lager Co. Ltd, 
ECLI:EU:C:2010:378. 
C-47/08, Europeiska kommissionen mot Belgiska Konungariket, 
ECLI:EU:C:2011:334.  
C-229/08, Colin Wolf mot Stadt Frankfurt am Main, ECLI:EU:C:2010:3. 
C-341/08, Domnica Petersen mot Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk 
Westfalen-Lippe, ECLI:EU:C:2010:4.  
C-92/09, Volker und Markus Schecke GbR och Hartmut Eifert (C-93/09) mot Land 
Hessen, ECLI:EU:C:2010:662. 
C-250/09, Vasil Ivanov Georgiev mot Tehnicheski universitet - Sofia, filial Plovdiv, 
ECLI:EU:C:2010:699. 
C-391/09, Malgožata Runevič-Vardyn och Łukasz Paweł Wardyn mot Vilniaus miesto 
savivaldybės administracija m.fl., ECLI:EU:C:2011:291. 
C-159/10, Gerhard Fuchs (C-159/10) och Peter Köhler (C-160/10) mot Land Hessen, 
ECLI:EU:C:2011:508.  
C-614/10, Kommissionen mot Österrike, EU:C:2012:631. 
C-617/10, Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, ECLI:EU:C:2013:105. 
C-568/11, Agroferm A/S mot Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 
ECLI:EU:C:2013:407.   
C-131/12, Google Spain SL och Google Inc. mot Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD) och Mario Costeja González, ECLI:EU:C:2014:317. 
C-285/12, Aboubacar Diakité mot Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, 
ECLI:EU:C:2014:39. 
C-288/12, Europeiska kommissionen mot Ungern, (GC), ECLI:EU:C:2014:237. 
C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd mot Minister for Communications, Marine och 
Natural Resources m.fl. och Kärntner Landesregierung m.fl., ECLI:EU:C:2014:238. 
C-562/13, Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-La-Neuve mot Moussa 
Abdida, EU:C:2014:2453. 
C-230/14, Weltimmo s.r.o. mot Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 
ECLI:EU:C:2015:639. 
C-274/14, Banco de Santander SA, ECLI:EU:C:2020:17. 
C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, EU:C:2015:650. 
C-192/15, T. D. Rease och P. Wullems mot College bescherming persoonsgegevens, 
ECLI:EU:C:2015:861. 
C-203/15 och C-698/15, Tele2 Sverige AB och Secretary of State for the Home 
Department mot Post- och telestyrelsen m.fl., ECLI:EU:C:2016:970. 
C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses mot Tribunal de Contas, 
EU:C:2018:117. 
C-73/16, Peter Puškár mot Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky och Kriminálny 
úrad finančnej správy, ECLI:EU:C:2017:725. 
C-230/16, Coty Germany GmbH mot Parfümerie Akzente GmbH, 
ECLI:EU:C:2017:941. 
C-414/16, Vera Egenberger mot Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung 
e.V., ECLI:EU:C:2018:257.  
C-68/17, IR mot JQ, ECLI:EU:C:2018:696.  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-159/10&language=sv
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C-311/18, Data Protection Commissioner mot Facebook Ireland Limited och Maximillian 
Schrems, ECLI:EU:C:2020:559. 

 
GA Kokott i C-73/16, Peter Puškár mot Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky och 
Kriminálny úrad finančnej správy, ECLI:EU:C:2017:253. 
GA Saugmandsgaard Øe i C-30/19, Diskrimineringsombudsmannen mot Braathens 
Regional Aviation AB, ECLI:EU:C:2020:374. 

2.5. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) 

 
Airey v. Ireland, no. 6289/73, 9 oktober 1979. 
Akdivar and Others v. Turkey, no. 21893/93, 16 september 1996.  
Aksoy v. Turkey, Application no. 21987/93, 18 december 1996.  
Amann v. Switzerland, no. 27798/95, 10 februari 2000. 
Arskaya v. Ukraine, no. 45076/05, 5 december 2013. 
Calvelli and Ciglio v. Italy [GC], no. 32967/96, 17 januari 2002. 
Codarcea v. Roumanie, no. 31675/04, 2 juni 2009. 
Colak and Tsakiridis v. Germany, no. 77144/01 och no. 35493/05, 5 mars 2009. 
Costello-Roberts v. The United Kingdom, no. 13134/87, 25 mars 1993. 
Csoma v. Romania, no. 8759/05, 15 januari 2013. 
Cyprus v. Turkey, no. 25781/94 [GC], 10 maj 2001.  
Egmez v. Cyprus, no. 30873/96, 21 december 2000. 
García Ruiz v. Spain [GC], no. 30544/96, 21 januari 1999. 
Glass v. the United Kingdom, no. 61827/00, 9 mars 2004. 
Hadjianastassiou v. Greece, no. 12945/87, 16 december 1992.  
Hansen v. Norway, no. 15319/09, 2 oktober 2014 (opublicerad). 
Hirvisaari v. Finland, no 49684/99, 27 september 2001.  
I. v. Finland, no. 20511/03, 17 juli 2008. 
K.H. and others v. Slovakia, no. 32881/04, 28 april 2009. 
Klass and others v. Germany, no. 5029/71, 6 september 1978. 
K.U. v. Finland, no. 2872/02, 2 december 2008.  
Leander v. Sweden, no. 9248/81, 26 mars 1987.  
Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal [GC], no. 56080/13, 19 december 2017. 
L.L. v. France, no. 7508/02, 10 oktober 2006. 
Malone v. The United Kingdom, no. 8691/79, 2 augusti 1984. 
Mockuté v. Lithuania, no. 66490/09, 27 februari 2018. 

Niemietz v. Germany, no. 13710/88, 16 december 1992.  
Nitecki v. Poland, no. 65653/01, 21 mars 2002.  
Pentiacova and others v. Moldova, no. 14462/03, 4 januari 2005. 
Powell v. United Kingdom, no. 45305/99, 4 maj 2000. 
Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, 4 december 2015.  
Rotaru v. Romania, no. 28341/95, 4 maj 2000. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["21893/93"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["13710/88"]}
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S. and Marper v. United Kingdom, no. 30562/04 och no. 30566/04, den 4 
december 2008. 
Salesi v. Italy, no. 13023/87, 26 februari 1993.  
Sanjchez Cardenas v. Norway, no. 12148/03, 4 oktober 2007. 
S.B. v. Romania, no. 24453/04, 23 september 2014. 
Schuler-Zgraggen v. Switzerland, no. 14518/89, 24 juni 1993. 
Segerstedt-Wiberg and Others v. Sweden, no. 62332/00, 6 juni 2006. 
Silver and others v. United Kingdom, no. 5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 
7107/75, 7113/75, 25 mars 1983. 
Sporrong and Lönnroth v. Sweden, no. 7151/75 och no. 7152/75, 23 september 1982. 
Stafford v. The United Kingdom, no. 46295/99, 28 maj 2002. 
Szabó and Vissy v. Hungary, no. 37138/14, 12 januari 2016. 
Trocellier v. France, no. 75725/01, 5 oktober 2006.  
Van Kück v. Germany, no. 35968/97, 12 juni 2003. 
VO v. France [GC], no. 53924/00, 8 juli 2004. 
Von Hannover v. Germany, no. 59320/00, 24 juni 2004. 
X and Y v. The Netherlands, no. 8978/80, 26 mars 1985. 

3. Riksdagens ombudsmän (JO) 

 
JO 1977/78 s. 246. 
JO 1980/81 s. 468. 
JO 1983/84 s. 223. 
JO 1985/86 s. 313. 
JO 1987/88 s. 111. 
JO 1990/91 s. 264. 
JO 1990/91 s. 337. 
JO 1991/92 s. 452. 
JO 1995/96 s. 176. 
JO 1996/97 s. 135. 
JO 1996/97 s. 184.  
JO 1997/98 s. 66. 
JO 1997/98 s. 253. 
JO 2002/03 s. 357. 
JO 2006/07 s. 226. 
JO 2009/10 s. 398. 
JO 2010/11 s. 521. 
JO 2011/12 s. 401. 
JO 2012/13 s. 404. 
JO 2012/13 s. 419. 
JO 2012/13 s. 461. 
JO 2013/14 s. 543. 
JO 2013/14 s. 546. 
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JO 2014/15 s. 182.  
JO 2014/15 s. 368. 
JO 2015/16 s. 507. 
JO 2016/17 s. 42. 
JO 2016/17 s. 610. 
JO 2017/18 s. 180. 
JO 2018/19 s. 122. 

 

 

Opublicerade beslut av Riksdagens ombudsmän (JO) 

 

JO, beslut den 27 april 2001, dnr. 3160-1999. 
JO, beslut den 25 maj 2010, dnr. 3834-2009. 
JO, beslut den 11 juni 2010, dnr. 7126-2009.   
JO:s inspektion av DO den 17–19 februari 2014, dnr. 595–2014. 
JO, beslut den 3 november 2014, dnr. 4018-2014. 
JO, beslut den 2 juni 2015, dnr. 5211-2013. 
JO, beslut den 28 oktober 2015, dnr. 5787-2014, 6244-2014, 6330-2014, 7195-
2014, 592-2015, 673-2015 och 768-2015. 
JO, beslut den 13 mars 2018, dnr. 4450-2016. 
JO, beslut den 18 december 2018, dnr. 1179-2018. 
JO, beslut den 13 juni 2019, dnr. 1239-2018. 
JO, beslut den 19 juni 2019, dnr. 8358-2018. 
JO, beslut den 23 september 2019, dnr. 3661-2018. 

 

Övrigt material av Riksdagens ombudsmän (JO) 

 

JO:s ämbetsberättelse 1973. 
Chefs-JO:s svar den 29 februari 1984, C 12-1983.  
JO:s ämbetsberättelse 1994/95:JO1.  
JO:s ämbetsberättelse 2018/19:JO1. 
JO:s ämbetsberättelse 2019/20:JO1. 
JO:s hemsida, http://www.jo.se/sv/Om-JO/Historik/ (besökt den 3 januari 

2018). 

4. Justitiekanslern 

JK, dnr. 2347-79-21, utlåtande den 9 januari 1980. 

  

http://www.jo.se/sv/JO-beslut/Soka-JO-beslut/?query=5877-2011#a5877-2011
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5. Internationella källor 

5.1. FN 

Traktater  
 

Stadga för den internationella domstolen, San Fransisco den 26 juni 1945, 
bilaga till FN-stadgan (1 UNTS XVI), SÖ 1946:1. 

Wienkonventionen om traktaträtten, Wien den 23 maj 1969, SÖ 1975:1. 
Wienkonventionen om traktaträtten mellan stater och internationella 

organisationer eller internationella organisationer sinsemellan, Wien den 23 mars 
1986, SÖ 1988:36. 

FN:s internationella konvention om avskaffandet av alla former av 
rasdiskriminering (ICERD), New York den 7 mars 1966, SÖ 1971:40.  

FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter (ICESCR), New York den 16 december 1966, SÖ 1971:41.  

FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter 
(ICCPR), New York den 16 december 1966, SÖ 1971:42.  

FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 
(ICEDAW), New York den 18 december 1979, SÖ 1980:8.  

FN:s konvention om barnets rättigheter (CRC), New York den 20 
november 1989, SÖ 1990:20. 

 
Övrigt 
FN:s generalförsamling, resolution A/RES/421 den 4 december 

1950, Draft International Covenant on Human rights and measures of 
implementation: future work of the Commission on Human Rights. 

FN:s generalförsamling, resolution 45/95 av den 14 december 1990, 
Guidelines concerning computerized personal data files. 

FN:s generalförsamling, resolution A/RES/48/96 av den 20 december 
1993, The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with 
Disabilities. 

FN:s generalförsamling, resolution A/RES/48/134 av den 20 december 
1993, National institutions for the promotion and protection of human rights. 

FN:s generalförsamling, resolution A/RES/48/121 av den 14 februari 
1994, World Conference on Human rights. 

FN:s generalförsamling, resolution A/RES/63/117 av den 10 december 
2008, Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights. 

FN:s generalförsamling, resolution A/RES/67/163 av den 20 december 
2012, The role of the Ombudsman, mediator and other national human rights 
institutions in the promotion and protection of human rights. 
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FN:s generalförsamling, Note by the Secretary-General, A/69/299 av den 
11 augusti 2014, Right of everyone to the enjoyment of the highest attainable 
standard of physical and mental health. 

Högkommissarien för mänskliga rättigheter, E/CN.4/1987/17 av den 8 
januari 1987, Note verbale dated 5 December 1986 from the Permanent Mission 
of the Netherlands to the United Nations Office at Geneva addressed to the 
Centre for Human Rights ("Limburg Principles"). 

Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, National 
Human Rights Institutions, Professional Training Series No. 4, 1995. 

FN:s ekonomiska och sociala råd, E/CN.4/2006/48 av den 3 mars 2006, 
Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of 
the highest attainable standard of physical and mental health, Paul Hunt. 

Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, ICESCR 
General Comment No. 3, E/C.12/1990/8 av den 14 december 1990, The Nature 
of States Parties’ Obligations (Art. 2, Para. 1, of the Covenant) Adopted at the 
Fifth Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 

Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, ICESCR, 
General Comment No. 9, E/C.12/1998/24 av den 3 december 1998, The 
domestic application of the Covenant.  

Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, ICESCR, 
General Comment No. 14, E/C.12/2000/4 av den 11 augusti 2000, The Right 
to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12). 

International Coordinating Committee of National Institutions for the 
Promotion and Protecting of Human Rights,  
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/Chart_Status_NIs.pdf  
(besökt den 10 januari 2019). 

Världskonferensen om mänskliga rättigheter, den 25 juni 1993, Vienna 
Declaration and Programme of Action.  

5.2. EU 

Europeiska rådet 

The Stockholm Programme - An open and secure Europe serving and 
protecting citizens (2010/C 115/01), 2010. 

 

Europeiska unionens råd 

Council Recommendation (86/379/EEC) of 24 July 1986 on the 
employment of disabled people in the Community (EGT L 225, 12.8.1986). 

Rådets och företrädarna för medlemsstaternas regeringars resolution av 
den 20 december 1996 om lika möjligheter för människor med funktionshinder 
(EGT C 12 , 13.01.1997, s. 1–2). 
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Europeiska kommissionen  

Recommendation (81/679/EEC) of 29 July 1981 relating to the Council of 
Europe Convention for the protection of individuals with regard to automatic 
processing of personal data (EGT L 246, 29.8.1981, s. 31–31). 

Recommendation (92/131/EEC) of 27 November 1991 on the protection 
of the dignity of women and men at works (EGT L 49, 24.2 1992, s. 1). 

Förslag till rådets direktiv om inrättande av allmänna ramar för 
likabehandling i arbetslivet, 06.01.2000 KOM(1999) 565 slutlig (EGT C 177 E, 
27.6.2000 s. 42–47). 

Förslag till rådets direktiv om genomförandet av principen om 
likabehandling av enskilda personer oavsett ras eller etniskt ursprung, 
KOM(1999) 566, ändrat genom Förslag till rådets direktiv om genomförandet av 
principen om likabehandling av enskilda personer oavsett ras eller etniskt 
ursprung, 29.06.2000(KOM(2000) 328 slutlig (EGT C 311E, 31.10. 2000 s. 169–
179).  

Meddelande från kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén, Icke-
diskriminering och lika möjligheter för alla – en ramstrategi, 1.6.2005, 
KOM(2005) 224 slutlig. 

Rapport från kommissionen till Rådet och Europaparlamentet, 
Tillämpning av direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet 
av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska 
ursprung, 30.10.2006, KOM(2006) 643 slutlig. 

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Genomförandet av 
direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän 
ram för likabehandling i arbetslivet, 19.6.2008, KOM/2008/0225 slutlig. 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Ickediskriminering 
och lika möjligheter: Ett förnyat engagemang, 2.7.2008, KOM(2008) 420 slutlig. 

Förslag till Rådets direktiv om genomförande av principen om 
likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning, 2.7.2008, KOM(2008) 426 slutlig.  

Rapport från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet, Rapport 
om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG av 
den 23 september 2002 om ändring av rådets direktiv 76/207/EEG om 
genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om 
tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor, 
29.7.2009, KOM/2009/409 slutlig. 

Meddelande till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén och regionkommittén, Ett samlat grepp på skyddet av 
personuppgifter i Europeiska unionen, 4.11.2010, KOM(2010) 609 slutlig. 

Meddelande till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska sociala 
kommittén samt regionkommittén, Skydd av den personliga integriteten i en 
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uppkopplad värld. En europeisk ram för personuppgiftsskydd för 
tjugohundratalet, 25.01.2012, KOM(2012) 9 slutlig. 

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, Gemensam 
rapport om tillämpningen av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 
om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras 
ras eller etniska ursprung (”direktivet om likabehandling oavsett ras eller etniskt 
ursprung”) och av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om 
inrättande av en allmän ram för likabehandling (”direktivet om likabehandling i 
arbetslivet”), 17.1.2014, KOM(2014) 02 slutlig. 

Kommissionens rekommendation (2014/124/EU) av den 7 mars 2014 
om stärkande av principen om lika lön för kvinnor och män genom bättre 
insyn, KOM(2014)1405 (EUT L 69, 8.3.2014, s. 112–116). 

Meddelande till Europaparlamentet och Rådet, En ny EU-ram för att 
stärka rättsstatsprincipen, 11.03.2014, KOM(2014) 158 slutlig.  

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, EU:s agenda för 
rättsliga frågor till 2020 – Att stärka förtroendet, rörligheten och tillväxten inom 
EU, 11.3.2014, KOM(2014) 144 slutlig. 

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén, Rapport om tillämpningen av rådets 
direktiv 2004/113/EG om genomförande av principen om likabehandling av 
kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och 
tjänster, 5.5.2015, KOM(2015) 190 slutlig. 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EU:s handlingsplan 2017-2019, 
Åtgärda löneklyftan mellan kvinnor och män, 20.11.2017, KOM(2017) 678 
slutlig. 

Motiverat förslag i enlighet med artikel 7.1 i Fördraget om europeiska 
unionen angående rättsstatsprincipen i Polen, 2017/0360 (NLE), 20.12.2017, 
KOM(2017) 835 slutlig. 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och Rådet, Starkare 
skydd, nya möjligheter – riktlinjer från kommissionen om den direkta 
tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 
2018, 24.01.2018, KOM(2018) 43 slutlig. 

Kommissionens rekommendation (EU) 2018/951 av den 22 juni 2018 om 
standarder för jämlikhetsorgan (EUT L 167, 4.7.2018, s. 28–35). 

Europeiska kommissionens pressmeddelande den 24 september 2018, 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5830_sv.htm (besökt den 3 
oktober 2019). 

Europeiska kommissionens meddelande, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_10_1235 (besökt 
den 2 november 2019). 

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, En jämlikhetsunion: 
EU:s handlingsplan mot rasism 2020-2025, 18.9.2020, KOM(2020)565 slutlig. 
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Europaparlamentet 

Resolution 104/46 av den 13 mars 1984 on Sexual Discrimination in the 
Workplace (1984 O.J. C 104/46–48 (EC). 

Resolution A3-0028/94 av den 8 februari 1994 on equal rights for 
homosexuals and lesbians in the EC (O.J. C 61/40, 28.2.94). 

Resolution (2007/2094(INI)) av den 27 september 2007 om tillämpning av 
direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EUT C 219E,  
28.8.2008, s. 317–324). 

Resolution (2011/2025(INI)) av den 6 juli 2011 om ett samlat grepp på 
skyddet av personuppgifter i Europeiska unionen (EUT C 33E , 5.2.2013, s. 101–
110). 

 

Övrigt offentligt tryck från EU 

Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna (2007/C 
303/02), (EUT C 303, 14.12.2007, s. 17–35). 

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Data Protection in 
the European Union, the role of National Data Protection Authorities, 2010. 

Yttrande (2011/C 248/21) från Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén om Kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Ett 
samlat grepp på skyddet av personuppgifter i Europeiska unionen KOM(2010) 
609 slutlig (EUT C 248, 25.8.2011, s. 123–129). 

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Access to data 
protection remedies in EU Member States, 2013. 

5.3. Europarådet 

Traktater och tilläggsprotokoll 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, Rom den 4 november 1950, SÖ 1952:35. 

Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms, (ETS No.177), Rom den 1 april 2005. 

Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk 
databehandling av personuppgifter, Strasbourg den 28 januari 1981, SÖ 
1982:50. 

Europeisk konvention om kommunal självstyrelse, Strasbourg den 4 
november 1985, SÖ 1989:34. 

Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals 
with regard to Automatic Processing of Personal Data, regarding supervisory 
authorities and transborder data flows (ETS nr. 181), Strasbourg den 1 juli 
2004. Sveriges anslutning till tilläggsprotokollet: 
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https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/181/signatures?p_auth=3t6qKYVn ) (besökt den 22 
november 2020).  

Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with 
regard to Automatic Processing of Personal Data (CETS No. 223) Strasbourg 
den 10 oktober 2018. 

Explanatory Report to the Convention for the Protection of Individuals 
with regard to Automatic Processing of Personal Data av den 28 januari 1981. 

Explanatory Report to the Protocol amending the Convention for the 
Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal 
Data (CETS No. 223), 2018. 

Europeisk sociala stadga, Turin den 18 oktober 1961, SÖ 1962:57. 
Tilläggsprotokoll till den europeiska sociala stadgan, Strasbourg den 5 maj 

1988, SÖ 1989:22. 
Tilläggsprotokoll till den europeiska sociala stadgan angående ett kollektivt 

klagomålsförfarande, Strasbourg den 9 november 1995, SÖ 1998:36. 
 

Resolutioner och rekommendationer 
Europarådets ministerkommitté, Resolution (73) 22 on the protection of 

the privacy of individuals vis-à-vis electronic data banks in the private sector av 
den 26 september 1973.  

Europarådets ministerkommitté, Resolution (74) 29 on the protection of 
the privacy of individuals vis-à-vis electronic data banks in the public sector av 
den 20 september 1974. 

Europarådets ministerkommitté, Recommendation No. R (85) 13 of the 
Committee of Ministers to the Member States On the Institution of the 
Ombudsman av den 23 september 1985. 

Europarådets ministerkommitté, Recommendation Rec(2006)7 of the 
Committee of Ministers to member states on management of patient safety and 
prevention of adverse events in health care av den 24 maj 2006. 
 

Europeiska kommissionen för demokrati genom lag (Venedigkommissionen) 

Report on the Rule of Law, CDL-AD(2011)003rev Study No. 512/2009 
antagen den 25-26 mars 2011. 

Compilation of Venice Commission Opinions Concerning The 
Ombudsman Institution (CDL(2011)079) av den 1 december 2011. 

Compilation of Venice Commission Opinions Concerning The 
Ombudsman Institution (CDL-PI(2016)001) av den 5 februari 2016.  

The Rule of Law Checklist CDL-AD(2016)007 Study No. 711/2013 
antagen den 11-12 mars 2016.  

Opinion No. 897/2017, Principles on the Protection and Promotion of the 
Ombudsman Institution (”The Venice Principles”, Venedigprinciperna) (CDL-
AD(2019)005) antagna den 15–16 mars 2019. 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/181/signatures?p_auth=3t6qKYVn
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/181/signatures?p_auth=3t6qKYVn
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Europeiska kommissionens för demokrati genom lag hemsida 
http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation (besökt 
den 4 oktober 2019). 

References to the Work of the Venice Commission,  
https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_references&lang=EN#
ECHR (besökt den 11 oktober 2019). 
 

Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI)  

General Policy Recommendation N°2 (CRI(97)36) av den 13 juni 1997 
on specialized bodies to combat racism, xenophobia, antisemitism and 

intolerance at national level.  
General Policy Recommendation N°2 (CRI(2018)06) av den 7 december 

2017 Equality bodies to combat racism and intolerance at national level. 

 

Övrigt material från Europarådet 

Europarådets parlamentariska församlings rekommendation 1615 (2003) 
The institution of Ombudsman av den 8 september 2003. 

Memorandum of understanding between the Council of Europe and the 
European Union, 2007. 

Europarådets parlamentariska församlings resolution 1959 (2013) 
Strengthening the institution of ombudsman in Europe av den 4 oktober 2013. 

Europarådet/Europadomstolen, Thematic report. Health-related issues in 
the case-law of the European Court of Human Rights, 2015. 

European network of equality bodies (Equinet), Developing Standards for 
Equality Bodies, working paper 2016.  

Europarådets hemsida, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-
list/-/conventions/treaty/223/signatures (besökt den 6 oktober 2020). 

5.4. Övriga internationella källor 

Nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster, Arendal den 14 
juni 1994, SÖ 1996:21. 
OECD Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder 

Flows of Personal Data av 23 september 1980. 
OSSE, Ombudsman and Human Rights Protection Institutions in OSCE 

Participating States, OSCE Human Dimension Implementation Meeting, 
Background Paper 1, oktober 1998.  

WHO, A Declaration on the Promotion of Patients’ Rights in Europe, 
ICP/HLE 121, antagen i Amsterdam den 28–30 mars 1994. 

WHO World Alliance for Patient Safety, Forward Programme 2005. 
The European Network of Ombudsmen (Europeiska 

ombudsmannanätverket), Statement adopted at the Sixth Seminar of the 
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National Ombudsmen of EU Member States and Candidate Countries, 
Strasbourg den 14–16 oktober 2007.  

International Ombudsman Institute, http://www.theioi.org/the-i-o-i 
(besökt den 1 oktober 2019).  

The European Network of Ombudsmen, 
https://www.ombudsman.europa.eu/en/european-network-of-
ombudsmen/about/en (besökt den 1 oktober 2019). 

International Ombudsman Institute, IOI Best Practice Paper, Developing 
and reforming Ombudsman institutions. An IOI guide to those undertaking 
these tasks, 2017, https://www.theioi.org/publications/ioi-best-practice-papers 
(besökt den 3 oktober 2020). 

IOA Code of Ethics, 
https://www.ombudsassociation.org/assets/IOA%20Code%20of%20Ethics.p
df (besökt den 1 november 2020).  
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