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SAMMANFATTNING 
 

I samband med JO-ämbetets 200 års jubileum studeras JO:s verksamhetsutveckling under de 

senaste 10 åren - samt om denna utveckling kan sägas inverka på huruvida JO kan uppfylla sina 

grundläggande syften. 

Resultaten visar att en stor förändring skett. Antalet nyregistrerade klagomål har ökat med 34 %.  

Den högre arbetsbördan har inte lett till att fler klagomål avskrivs. De typer av klagomål som ökat 

mest är klagomål rörande kriminalvård, överförmyndarväsendet samt utlänningsärenden. 

De avgjorda klagomålsärendena har i samband med ökningen av nyregistrerade klagomål ökat 

med 28 %. Trots detta har antalet åtgärder dessa avgjorda klagomål resulterat i istället minskat 

med 5 %.  Utvecklingen innebär att enskilda som säger sig blivit felbehandlade av myndigheter 

och dessas tjänstemän idag utsätts för en långt större risk att deras ärende inte leder till en 

åtgärd från JO:s sida än för 10 år sedan. 

Det har framkommit att JO inte använder sig av de åtgärder som kan minska dess arbetsbörda. 

Istället används dessa i mindre utsträckning än tidigare. Ett exempel på detta är överlämnande av 

ärenden enligt 18§ som används i 22 % mindre utsträckning. Samtidigt svarar JO på 260 % fler 

arbetskrävande remisser – något JO inte är skyldig att göra.  

JO kan sägas uppfylla sitt delsyfte att avhjälpa brister i lagstiftningen mot bakgrund av att antalet 

framställningar enligt 4§ och överlämnade beslut inte har förändrats.  

När det gäller JO:s andra huvudsakliga syfte, att utöva tillsyn genom att ta emot klagomål från 

enskilda och genomföra de inspektioner och andra undersökningar JO finner påkallade, har 

utvecklingen lett till en negativ inverkan.  Antalet initiativ med anledning av uppgifter i 

massmedia m.m. har minskat med 53 %. Jag ifrågasätter därmed om JO verkligen tar alla de 

initiativ JO finner påkallade. 

JO ska utgöra en extra kontroll för att försäkra rättssäkerhet för den enskilde. Mot bakgrund av 

utvecklingen som skett anser jag att JO, som ett av riksdagens kontrollverktyg, inte klarar av att 

genomföra denna extra kontroll av rättssäkerhet på samma sätt som för 10 år sedan.  

Riksdagen tar heller inte någon notis om sitt verktygs förmåga att genomföra det den är avsedd 

för utan fortsätter – år för år – att ”lägga redogörelsen till handlingarna”. 



JO:S VERKSAMHETSUTVECKLING 1998-2008 OCH DESS INVERKAN PÅ JO:S FÖRMÅGA ATT UPPFYLLA SINA SYFTEN 9 januari 2009 

 

ERICA BJÖRK |C-UPPSATS 15hp| STATSVETENSKAP C |MITTUNIVERSITETET ÖSTERSUND  3 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1 INTRODUKTION TILL JO  

1.1 JO:S HISTORIA OCH URSPRUNG    13 

1.2 JO:S EXTRAORDINÄRA KARAKTÄR OCH SJÄLVSTÄNDIGHET  14 

1.3 ORGANISATION    15 

1.4 BEFOGENHETER    15 

1.4.1 ERINRINGAR    16  
1.4.2 VÄGLEDANDE UTTALANDEN    17 
1.4.3 VÄCKA ÅTAL OCH BEGÄRA DISCIPLINÅTGÄRDER  17  

1.4.4 GÖRA FRAMSTÄLLANDEN OCH ÖVERLÄMNA BESLUT  18  

1.4.5 ÖVERLÄMNANDE AV ÄRENDE   18  

1.4.6 FÖRELÄGGANDE AV VITE     19 

1.5 ARBETSUPPGIFTER   19 

1.5.1 PRÖVNING AV KLAGOMÅL    20 

1.5.2 INSPEKTIONER    21 

1.5.3 INITIATIV     22 

1.5.4 ÖVRIGA UPPGIFTER    22 

1.6  PRIORITERING AV ARBETSUPPGIFTER   23 

2 JO:S SYFTEN  

2.1 SYFTEN ENLIGT FÖRARBETEN TILL 1809 ÅRS GRUNDANDE AV JO  25 

2.1.1 KU:S MEMORIAL    25  

2.1.2 JÄRTAS FRÅGEPROMEMORIA    26 

2.1.3 KRITIK MOT JO  27   

2.2 SYFTEN ENLIGT SOU 1985:26 ”JO-ÄMBETET, EN ÖVERSYN”  28 

2.3 SYFTEN ENLIGT GÄLLANDE LAG    28 

2.3.1 REGERINGSFORMEN     29  

2.3.2 SYFTEN ENLIGT RIKSDAGSORDNINGEN  29 

2.3.3 SYFTEN ENLIGT RIKSDAGENS INSTRUKTION   29 

2.4 SAMMANFATTNING AV JO:S SYFTEN  30 
4 JO:S VERKSAMHETSUTVECKLING 1998-2008 

4.1 VERKSAMHETENS UTGÅENDE BALANS   31  

4.2 UTVECKLING AV JO:S ANVÄNDANDE AV BEFOGENHETER  32  

4.2.1 UTVECKLING AV JO:S ANVÄNDNING AV ÅTAL OCH ANMÄLNINGAR 32  

4.2.2 UTVECKLING AV ÖVERLÄMNANDE AV ÄRENDEN ENLIGT 18§  33 

4.2.3 UTVECKLING AV FRAMSTÄLLANDEN ENLIGT 4§ OCH ÖVERLÄMNADE BESLUT 33 

4.3 UTVECKLING AV ARBETSUPPGIFTER   34  

4.3.1 UTVECKLING AV INKOMNA KLAGOMÅLSÄRENDEN   34 

4.3.2 UTVECKLING AV KLAGOMÅLSKATEGORIER 1998-2008  37  

4.3.3 UTVECKLING AV INSPEKTIONER OCH INITIATIV   38 

4.3.4 UTVECKLING AV BESVARANDE AV REMISSER   40 

4.3 GRANSKNING AV KU:S GRANSKNING AV JO   41 

5 SLUTSATSER 

5.1 HAR EN ÖVERGRIPANDE FÖRÄNDRING SKETT AV JO:S ARBETE UNDER  

DE SENASTE 10 ÅREN?    43  

5.2 MED HÄNSYN TAGEN TILL DESSA EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR, KAN  

JO UPPFYLLA SINA GRUNDLÄGGANDE SYFTEN?   43 



JO:S VERKSAMHETSUTVECKLING 1998-2008 OCH DESS INVERKAN PÅ JO:S FÖRMÅGA ATT UPPFYLLA SINA SYFTEN  9 januari 2009 

 

4 ERICA BJÖRK |C-UPPSATS 15hp| STATSVETENSKAP C |MITTUNIVERSITETET ÖSTERSUND 

 

DIAGRAMFÖRTECKNING 
  
DIAGRAM 1 - UTGÅENDE BALANS 1998-2008    31 

 

DIAGRAM 2 – UTVECKLING AV JO:S ANVÄNDNING AV  

ÅTAL OCH ANMÄLNINGAR 1998-2008    32 

 

DIAGRAM 3 – UTVECKLING AV ÖVERLÄMNADE AV  

ÄRENDEN ENLIGT 18§ 1998-2008    33 

 

DIAGRAM 4 – UTVECKLING AV FRAMSTÄLLANDEN  

OCH ÖVERLÄMNADE BESLUT 1998-2008    34 

 

DIAGRAM 5 – NYREGISTRERADE KLAGOMÅL OCH  

AVGJORDA KLAGOMÅL 1998-2008    34 

 

DIAGRAM 6 – UTGÅNG AV INKOMNA KLAGOMÅLSÄRENDEN 1998-2008  36 

 

DIAGRAM 7 – PROCENTUELL UTVECKLING AV AVGJORDA  

KLAGOMÅLSÄRENDEN INDELADE EFTER SAKOMRÅDE 1998-2008  37 

 

DIAGRAM 8 - SAMBAND MELLAN INSPEKTIONER OCH INITIATIV  

MED ANLEDNING AV INSPEKTIONER    39 

 

DIAGRAM 9 – UTVECKLING AV DET TOTALA ANTALET  

NYREGISTRERADE INITIATIV     39 

 

DIAGRAM 10 – UTVECKLING AV INITIATIV MED ANLEDNING AV  

INSPEKTIONER OCH UPPGIFTER I MASSMEDIA M.M. 1998-2008  40 

 

DIAGRAM 11 – UTVECKLING AV BESVARANDE AV REMISSER 1998-2008  41 

 

 

 

 



JO:S VERKSAMHETSUTVECKLING 1998-2008 OCH DESS INVERKAN PÅ JO:S FÖRMÅGA ATT UPPFYLLA SINA SYFTEN 9 januari 2009 

 

ERICA BJÖRK |C-UPPSATS 15hp| STATSVETENSKAP C |MITTUNIVERSITETET ÖSTERSUND  5 

 

FÖRKORTNINGAR 
 

Instruktionen – Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän  

Institution – används ibland synonymt med JO-ämbete och JO. Detta med anledning av att jag ser 

JO som en institution. 

JO-ämbetet – används ibland synonymt med Institution och JO. Se ”JO” och ”Institution” 

JO - Hela JO:s kansli, inklusive dess handläggare och de fyra ombudsmännen. Undantag är om det 

uttryckligen skrivs ombudsman/ombudsmän vilket då syftar till en enskild eller alla ombudsmän. 

Betydelsen klargörs av ordets sammanhang. Ombudsman kan även innefatta någon av de 

kvinnliga ombudsmännen. Används synonymt med JO-ämbete och institution. 

JK – Justitiekanslern 

KU - Konstitutionsutskottet 

RF – Regeringsformen 

RO – Riksdagsordningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JO:S VERKSAMHETSUTVECKLING 1998-2008 OCH DESS INVERKAN PÅ JO:S FÖRMÅGA ATT UPPFYLLA SINA SYFTEN  9 januari 2009 

 

6 ERICA BJÖRK |C-UPPSATS 15hp| STATSVETENSKAP C |MITTUNIVERSITETET ÖSTERSUND 

 

 

PROBLEM  

Att bli behandlad med saklighet och opartiskhet av myndigheter och dessas tjänstemän är en 

grundläggande rättighet som stipuleras i en av våra grundlagar (regeringsformen 1:9). Ansvaret att se 

till att myndigheterna och tjänstemännen sköter sig faller till stor del på Justitieombudsmännens (JO) 

axlar. Ett ansvar JO som ämbete mantlat alltsedan dess inrättande 1809.  

Idag existerar det ett tiotal olika ombudsmannaämbeten i Sverige. Utmärkande för JO är att detta 

ombudsmannaämbete sedan 200 år inte lyder under någon annan än Sveriges riksdag. Övriga 

ombudsmannaämbeten lyder nämligen under regeringen (Alexius-Borgström, 2003, s.19 sista 

stycket). 

Trots JO:s roll som folkets värn mot felbehandling av myndigheter och dessas tjänstemän, visar en 

nyligen publicerad nationell undersökning oroande statistik på att nästan var tionde svensk inte 

känner till JO - dessutom vet nära på hälften av svenskarna (42 %) inte vad JO gör (Holberg S. & 

Weibull L. (red), 2008, s.113-114).   

Detta år, 2009, firar JO sitt 200 års jubileum. Bortser man från konstitutionsutskottets (KU) årliga 

granskning av JO:s ämbetsberättelser är det få som undersöker JO:s nutida verksamhet och 

utveckling. KU har dessutom i princip aldrig kritiserat JO:s verksamhet (SOU 1985:26 s.88, 

Wieslander, 1995, s.81, Wennergren, 1969, s.62 samt Alexius-Borgström, 2003, s.318).  

Att ingen, förutom KU som i princip aldrig har någon kritik mot JO undersöker JO:s verksamhet 

innebär att ingen utomstående egentligen vet hur JO:s verksamhet förändrats och hur denna 

utveckling kan ha påverkat huruvida JO kan uppfylla sina grundläggande syften. Detta är 

problematiskt då medborgarna har rätt till bra behandling av myndigheter och dessas tjänstemän 

och JO ska se till att denna rättighet efterlevs. Om inte JO mäktar med sin uppgift innebär det att ett 

av riksdagens kontrollverktyg inte klarar av sin uppgift. Därmed kan en del av skyddet för de 

enskildas rättssäkerhet sägas vara undermåligt.  

Problemet är således huruvida det skett en förändring av JO:s verksamhet och om denna förändring 

kan sägas ha inverkat på om JO kan uppfylla sina grundläggande syften. 

INLEDNING 
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 SYFTE  

Undersökningens syfte är att besvara följande frågor: 

a) Har en övergripande förändring skett av JO:s verksamhet under de senaste 10 

åren? 

b) Kan denna eventuella förändring sägas inverka på huruvida JO som institution kan 

uppfylla sina grundläggande syften? 

Det har framkommit att många inte vet vad JO är eller vad JO egentligen gör. Undersökningen syftar 

därför även till att ge en kort redogörelse för JO:s inrättande, extraordinära karaktär, organisation, 

befogenheter och arbetsuppgifter. Syftet med denna introduktion är för att läsaren ska få förståelse 

för hur JO arbetar och med vilka medel. Detta underlag är förutom att det ger läsaren en 

förförståelse för JO även nödvändigt för att kunna besvara frågan om JO uppfyller sina syften eller 

inte.  

 

METOD 

Angående att mäta utveckling av JO:s verksamhet 

För att ta reda på om en utveckling skett av JO:s verksamhet under perioden 1998-2008 kommer jag 

undersöka innehållet i JO:s årliga ämbetsberättelser och tilldela dessa jämförbara (likvärdiga) 

egenskaper. 

JO:s verksamhet presenteras årligen i JO:s ämbetsberättelse. Dessa ämbetsberättelser kommer att 

utgöra denna undersöknings analysenheter.  Antalet ämbetsberättelser kommer att vara 10 stycken 

med anledning av att det motsvarar en tidsperiod på 10 år.  

Att välja JO:s ämbetsberättelser som analysenheter ter sig ganska självklart. JO:s ämbetsberättelser 

ses som betydelsefulla rättskällor (Alexius-Borgström, 2001, s.42, Wieslander, 1995, s.81). De 

beskriver utförligt, på uppdrag av riksdagen, hur JO:s verksamhet sett ut under föregående år. När 

KU granskar JO:s verksamhet väljer även KU att främst utgå från JO:s ämbetsberättelser.  

Tilläggas bör att jag inte gått igenom hela JO:s ämbetsberättelse eftersom de till stor del utgörs av 

olika ärenden JO tagit upp som JO finner intressanta. Jag har istället utgått från verksamhetens 
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statistik. Jag har inte läst de enskilda ombudsmännens versioner av hur verksamheten utvecklats. 

Detta för att jag haft som mål att utgå från min undersöknings resultat utan påverkan från 

ombudsmännens egna åsikter om detta.  

Innan vi går vidare vill jag definiera JO:s ”verksamhet”. Med ”verksamhet” avses: JO:s utgående 

balans, JO:s befogenhet att kunna åtala, anmäla, överlämna ärenden, göra framställningar och 

överlämna beslut, JO:s arbetsuppgifter att ta emot inkomna klagomål, genomföra inspektioner, ta 

egna initiativ och till sist besvara remisser.  

Jag har valt att inte inkludera JO:s internationella samarbete eller dess utbildningsarbete i min 

definition av JO:s verksamhet. Anledningen till detta är att det är mödosamt och svårt att mäta dessa 

på ett tillfredställande sätt i och med denna undersöknings begränsade storlek. De ingår dessutom 

varken i JO:s lagstadgade arbetsuppgifter, dess huvudsakliga syfte och kan heller inte sägas ingå i JO:s 

befogenheter.  

Jag har även valt att inte inkludera JO:s befogenhet att förelägga om vite i min definition av JO:s 

verksamhet. Denna befogenhet används väldigt sällan och kan sägas utgöra en väldigt liten del av 

JO:s verksamhet. JO tar till exempel inte själv upp användningen av denna befogenhet i sina 

ämbetsberättelser. 

Innehållet i ämbetsberättelserna kommer att undersökas utifrån ett antal variabler. Variablerna 

kommer att visa på hur frekvent, samt i ett fall hur mycket utrymme i tid (dagar), olika typer av JO:s 

verksamhet förekommer.  Målet är att sedan kunna jämföra detta mellan ämbetsberättelserna för 

att se om en utveckling skett.  

Valet av variabler/egenskaper för att beskriva JO:s verksamhet är mindre självklart. Jag har valt att 

utgå från JO:s arbetsuppgifter och dess befogenheter. Vad JO ska göra och har rätt att göra anser jag 

på ett tillfredställande sätt kan sägas omfatta JO:s verksamhet. Jag har främst utgått från JO:s 

största/viktigaste befogenheter och de viktigaste arbetsuppgifterna JO kan sägas besitta utifrån 

förarbeten, grundlag och lag. 

För att se min översättning av min teoretiska definition till mätbara variabler, se bilaga 1 

innehållande de datamatriser (jag kallar dem för analysmodeller) jag använt mig av.  

Vi ser att analysmodell 1 innehåller alla variabler förutom de som beskriver vilka kategorier inkomna 

klagomål sorteras under (återfinns i analysmodell 2).  

För att mäta JO:s utgående balans har jag räknat vilken utgående balans JO har redovisat i varje 

ämbetsberättelse. För att mäta JO:s befogenheter har jag räknat hur många gånger JO använt sig av 
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befogenheterna att åtala, göra anmälningar, överlämnat ärenden, göra framställningar samt 

överlämna beslut i varje ämbetsberättelse. 

För att mäta JO:s arbetsuppgifter har jag valt att räkna det totala antalet nyregistrerade klagomål 

som inkommit, antal avgjorda klagomålsärenden, antalet dagar JO avsatt för inspektioner samt hur 

många initiativ JO tagit i varje ämbetsberättelse.   

Klagomålen, vilket är JO:s största arbetsuppgift, har även fyra variabler som mäter vilken utgång alla 

dessa inkomna klagomål fått.  I analysmodell 2 beskrivs 24 variabler vilken kategori inkomna 

klagomål sorteras under för ämbetsberättelser 2008/2009 och 1999/2000. Kategorierna har jag lånat 

från JO:s ämbetsberättelser med anledning av att JO själv sorterar klagomålen under dessa. Det 

skulle praktiskt sett vara omöjligt för mig att gå igenom de cirka 50 000 klagomål som inkommit till JO 

under 10 år och sortera dessa själv i olika kategorier. Jag har därför valt att använda mig av JO:s 

redan existerade kategorier och förlitar mig således på JO:s sortering av klagomålen under dessa. 

Till sist beskriver två variabler även vilken typ av initiativ som JO tagit (med anledning av inspektion 

eller pga. uppgifter i massmedia m.m.). 

 

Angående JO:s grundläggande syften 

För att besvara frågan huruvida en eventuell utveckling inverkat på JO:s förmåga att uppfylla sina 

grundläggande syften är det viktigt att vi klargör vilka JO:s syften kan sägas vara.  

Jag har ingen exakt definition av vad jag menar med JO:s ”syften”. Under läsningen har jag istället 

ställt frågor till texten av detta slag: Vad är JO:s syfte? Vad är JO:s ändamål och mening? Vad är 

avsikten med JO? 

För att göra detta kommer jag att studera förarbeten, grundlag och lag som behandlar JO. Närmare 

bestämt utgörs dessa av: De förarbeten som ligger till grund för JO:s inrättande, vår nuvarande 

regeringsform, vår nuvarande riksdagsordning, 1983 års JO-utredning vilken ligger till grund för den 

nuvarande instruktionen samt till sist även denna instruktion.  

De förarbeten som ligger till grund för JO:s inrättande har valts eftersom de kan sägas beskriva syftet 

med JO:s inrättande och därmed kan de även förmodas innehålla information om JO:s ändamål. Jag 

har även valt att inbegripa JO-utredningen från 1983. Utredningen utgör förarbetet till den 

nuvarande instruktionen och är intressant eftersom den utgör det senaste förarbetet till vårt 

nuvarande JO-ämbete. Till sist har jag även valt att studera den nuvarande lagstiftningen om JO.  
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Valet av dessa förarbeten, grundlagar och lagar har varit allt annat än självklart. De valts med målet 

att få fram vad JO:s nuvarande grundläggande syften är. Med tanke på undersökningens omfattning 

har dock många tänkbara analysenheter valts bort. De har valts bort delvis eftersom de grundas på 

de förarbeten och lagar som inrättade JO, vilka redan ingår i denna undersökning, delvis på grund av 

det stora utrymme detta kräver. Syftet med denna undersökning är inte att ge en fullständig 

redogörelse för hela JO:s historia för de 200 år JO existerat när det gäller förarbeten och lagändringar 

- för den intresserade hänvisar jag istället detta till det uttömmande verket av Alexius-Borgström 

(2003).  

De valda rättskällorna bör därför ses för vad de är, ett axplock av de rättskällor som jag anser kan 

tänkas innehålla det viktigaste angående JO:s syften.  

Tilläggas bör att jag inte kunnat få tag i originaltexterna från de första förarbetena. Jag har därför 

varit hänvisad till andra källor som återgett dessa. Jag har med anledning av detta försökt hitta flera 

källor som återger dessa förarbeten för att på så sätt försäkra mig om deras riktighet. 

De modernare rättskällorna har valts för att få en nutida överblick över JO:s syften. Regeringsformen, 

riksdagsordningen och instruktionen för riksdagens ombudsmän kan förmodligen inte sägas ge 

uttryck för JO:s syften på samma utfylliga sätt som 1983 års JO-utredning. De är dock alltför relevanta 

att bortse ifrån i den meningen att de uttrycker vad JO:s syften är i praktiken genom att beskriva hur 

JO ska göra och vad JO ska göra.  

Jag har försökt att ta fram det väsentliga innehållet angående JO:s syften från dessa källor genom att 

läsa dessa noggrant.  

Inga förhandsdefinierade kategorier av svar kommer att användas. Istället kommer svaren avgöras av 

det som jag hittar i forskningsmaterialet. Analysen blir på detta sätt mer förutsättningslös än om jag 

skapat förhandsdefinierade kategorier.  

Nackdelen med detta är att jag inte kommer att kunna säga något om JO:s syften som inte återfinns i 

de valda rättskällorna. Jag anser dock att fördelarna med detta tillvägagångssätt överväger dess 

nackdelar. Det finns ingen anledning att tro att JO:s syften inte fångas upp av förarbeten till JO:s 

inrättande, den senaste JO-utredningen och nuvarande lagar som behandlar JO. 

JO:s befogenheter och arbetsuppgifter beskrivs i kapitel 3. Jag har fritt tolkat vilka dessa 

befogenheter och arbetsuppgifter är utifrån JO:s nuvarande instruktion som utfärdats av riksdagen. 

JO:s befogenheter har tolkats såsom vad JO får göra. Jag har letat efter på vilket sätt JO ska bedriva 

tillsyn, skall göra eller är skyldig att genomföra enligt instruktionen. 
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AVGRÄNSNINGAR OCH DEFINITIONER 

Min undersökning av JO:s utveckling är tidsbegränsad. Tidsperioden är 10 år under perioden 1998-

2008. Detta innebär att tidsperioden avser information utifrån ämbetsberättelserna 1999/2000 fram 

till och med 2008/2009. Praktiskt sett att det alltså JO:s verksamhet från och med 1998-07-01 till och 

med 2008-06-30 som kommer att undersökas. Detta motsvarar de 10 senaste utgivna 

ämbetsberättelserna (observera att den senaste ämbetsberättelsen 2008/2009 inte finns utgiven vid 

datum för denna uppsats skrivande. Den är således endast tillgänglig genom JO:s hemsida alternativt 

riksdagens hemsida). 

I Sverige finns ett flertal olika ombudsmannaämbeten. I denna undersökning kommer uteslutande JO 

att undersökas. Europeiska unionens ombudsmanna- och övriga internationella 

ombudsmannaämbeten ingår inte i undersökningen.  

Jag vill även passa på att förtydliga att endast ett av alla de kontrollverktyg riksdagen har till sitt 

förfogande studeras i denna undersökning. Syftet är inte att ge en allmän bild av hur riksdagens 

kontrollmakt är utformad.  

JO kommer att undersökas i egenskap av institution eller ämbete. Institution används här ibland 

synonymt med själva JO-ämbetet. De enskilda justitieombudsmännens arbete kommer inte att 

granskas i annat fall än att de utgör en helhet av institutionen JO:s arbete. Detta är inte helt 

oproblematiskt.  

En del forskare definierar nämligen JO såsom den enskilde justitieombudsmannen. Det som talar för 

att en sådan definition är riktig är bland annat att SOU 1975:23 påpekat att uttalanden från JO endast 

är ombudsmännens personliga åsikter (Ekroth, 2001, s.266). 

Juris doktor Katarina Alexius-Borgström definierar i sin monografi ”JO och tjänstemännen” från 2003 

JO på detta sätt. Alexius-Borgström menar att varje justitieombudsman fattar beslut i sitt eget namn 

och inte som representanter för ett ämbetsverk.  

I denna undersökning kommer ombudsmännen dock att ses som just representanter för ämbetet JO 

eller institutionen JO. Jag menar att även om ombudsmännen har olika arbetsområden verkar de för 

en och samma sak, lyder under samma lagar och har i stort likalydande befogenheter (ChefsJO har 

dock fler befogenheter). De ger även som institution/ämbete tillsammans ut den årliga 

ämbetsberättelsen. I tidningar och övrig massmedia talar man inte om vilken ombudsman som 
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ingripit i vilket ärende, det viktiga som förs fram är istället att ”JO” har ingripit eller att ”JO” har 

anmält en myndighet.  

Om inget annat anges så definieras därför JO här som institutionen JO, och inte de som de enskilda 

justitieombudsmännen. Det är institutionens syften och huruvida institutionen uppfyller dessa som är 

relevant i denna undersökning - samt huruvida institutionens verksamhet förändrats.  

Detta innebär att även andra som arbetar på JO förutom justitieombudsmännen inkluderas i den 

meningen att de ses som en del av den helhet JO representerar.  

Begreppen myndigheter och tjänstemän används här som samlingsnamn för alla myndigheter och 

tjänstemän JO har rätt att granska, i enlighet med Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens 

ombudsmän. 

Förarbeten och lagändringar som skett mellan de valda rättskällorna i tid kommer inte att 

undersökas.  Endast JO:s viktigaste befogenheter och arbetsuppgifter kommer att tas upp. 

Undersökningen bör därmed inte ses som en fullständig redogörelse för detta.   

Ett förtydligande bör göras när det gäller information från JO:s ämbetsberättelser. Anledningen till 

att statistiken inte kommer från samma år som ämbetsberättelsen är publicerad beror på att 

riksdagen i sin instruktion till JO angivit att statistik skall baseras på ärenden under perioden 1/7 

XXXX till och med 30/6 XXXX (se Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän 11§). Ett 

exempel: Statistiken från verksamhetsåret 2007/2008 presenteras i ämbetsberättelse 2008/2009.  

Klagomålshanteringen är enligt förarbeten den viktigaste arbetsuppgiften JO har och utan tvivel är 

det den absolut största. Undersökningens fokus kommer därmed att vara på klagomålshanteringen. I 

praktiken innebär detta att utgången av klagomålsärenden kommer att granskas. Utgången av 

inspektionsverksamheten, initiativen eller övrig verksamhet kommer inte att granskas.  

 

DISPOSITION 

Undersökningen inleds med ett inledande kapitel där JO:s inrättande, extraordinära karaktär, 

organisation, befogenheter och arbetsuppgifter beskrivs. Syftet med detta inledande kapitel är att 

läsaren ska få en samlad bild av JO-ämbetet och dess verksamhet.  Kapitel 2 tar upp JO:s syften enligt 

utvalda förarbeten, grundlagar och lagar. Kapitel 3 behandlar utvecklingen av JO:s verksamhet under 

perioden 1998-2008 samt en kort granskning av KU:s årliga granskning av JO. Det avslutande kapitlet, 

kapitel 4 innehåller ett besvarande av undersökningens syften. 
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1 INTRODUKTION TILL JO  
 

1.1 JO:S HISTORIA OCH URSPRUNG 

För att till fullo kunna förstå varför JO inrättandes bör vi till att börja med kort titta närmare på 

bakgrunden till varför fenomenet med ombudsmän överhuvudtaget började förekomma i Sverige.   

1713 upprättade Karl XII en ”högste ombudsman”. Eftersom kungen var utomlands under stor del av 

sin regeringstid försköts regeringens tyngdpunkt till kansliet. Enligt Bengt Wieslander, författaren av 

”JO-ämbetet i Sverige” ledde kungens tid utomlands till att administrationen blev rörig (Wieslander, 

1995, s.15, se även Alexius-Borgström, 2003, s.32).  

Karl XII beslutade därmed, genom ett brev från slottet Timurtasch i Turkiet, att en högste 

ombudsman skulle utses (Alexius-Borgström, 2003, s.32). Den högste ombudsmannen skulle se till att 

ämbetsmännen följde lagar och regler (Wieslander, 1995, s.15). 

Ombudsmannen lydde således direkt under kungen (Alexius-Borgström, 2003, s.33 se sista stycket). 

Detta innebar att hans främsta uppgift var att se efter kronans intresse av att ha ”en lydig 

förvaltning”. Kungen kunde därför direkt befalla denne högste ombudsman att göra som kungen ville 

(Ekroth, 2001, s.41).  

Alexius-Borgström uttrycker sig angående innebörden av att den högste ombudsmannen lydde direkt 

under kungen på så sätt att ombudsmannen skulle se till att domare och tjänstemän handlade i 

enlighet med den rättsordning som Gud och hans Kungliga Majestät inrättat (Alexius- Borgström, 

2003, s.33 sista stycket).  

Efter kungens död 1718 gjordes denna högste ombudsman om till Justitiekanslern (JK) (Wieslander, 

1995, s.15, Ekroth, 2001, s.42).  

JK hade till en början samma uppgifter som den högste ombudsmannen (Ekroth, 2001, s.42). Under 

nära 90 år existerade så JK allena innan JO konstruerades. JO kom till först 1809 i samband med att 

en ny regeringsform inrättades. 

Efter den dåvarande regeringens förslag till ny regeringsform inte antogs av riksdagen föll ansvaret 

på att utforma ett förslag på ny regeringsform på konstitutionsutskottet (KU) (Wieslander, 1995, 

s.13).  
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Under några hektiska veckor i maj månad 1809 arbetade KU för högtryck med att få fram ett tänkbart 

alternativ. Nya tillägg - samt en del rena nyheter - lades till. En av dessa nyheter var 

Justitieombudsmannaämbetet (Wieslander, 1995, s.13-14, se även Bexelius, 1981, s.13). 

Till skillnad mot JK utsågs JO till riksdagens ombudsman. Walter Gellhorn, författare av ”Ombudsmen 

and others, citizens’ protectors in nine countries”, utgiven 1966, beskriver innebörden av JO:s uppgift 

på detta kärnfulla sätt: 

…a watchman over the law’s watchmen who, unlike the already existing king’s 

inspector, would report his discoveries to Parliament. 

(Gellhorn, 1966, s.195) 

KU:s förslag till ny regeringsform och därmed även det nya ämbetet JO godkändes. Godkännandet 

innebär idag att JO detta år, 2009, har existerat i exakt 200 år. Till skillnad mot de övriga 

ombudsmannaämbetena utses JO fortfarande av riksdagen.  

 

1.2 JO:S EXTRAORDINÄRA KARAKTÄR OCH SJÄLVSTÄNDIGHET 

1983 års JO-utredning eller remissinstanserna har inte definierat vad de egentligen menar med 

begreppet extraordinär myndighet (Ekroth, 2001, s.353-354).  

Klart är dock att JO inte ska ersätta den tillsyn och rättstillämpning som andra organ i samhället ska 

genomföra (SOU 1985:26 s. 140, Wieslander, 1995, s.33, Ekroth, 2001, s.354). JO är således tänkt att 

utgöra ett komplement till de ordinarie rättsskyddsgarantierna (Wennergren, 1969, s.8). 

Det innebär att JO: inte kan ändra domar eller beslut, ansöka om resning eller besluta om 

skadestånd. JO kan heller inte ge bindande direktiv (Wieslander, 1995, s.33). JO:s beslut går inte att 

överklaga (Ekroth, 2001, s.354). 

JO är helt självständig från riksdagen som bara utser justitieombudsmännen. Självstädigheten 

innebär att riksdagen aldrig får påverka JO:s handläggning av ärenden (Wennergren, 1969, s.62). 

I SOU 1985:26 har det framhållits att det är av stor vikt att JO är just fristående från den offentliga 

förvaltningen. Detta eftersom JO, genom sina högt kvalificerade ombudsmän på ett effektivt sätt kan 

motverka fel som finns i den offentliga förvaltningen (SOU 1985:26 s. 140). 

Även KU betonade starkt 1975/76 att JO-ämbetet är och även i framtiden borde vara av extraordinär 

natur. Detta för medborgarnas rättssäkerhet. KU framhöll att innebörden av att JO var just fristående 
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och helt självständig starkt bidrog till att öka medborgarnas förtroende för rättsordningen. JO:s 

självständighet var enligt KU själva grunden för JO:s betydelse (SOU 1985:26 s. 141). 

I praktiken innebär JO:s extraordinära karaktär att JO ska undersöka om en medborgares ärende eller 

dennes behandling varit rätt eller felaktig enligt lagar - JO ska inte, och kan inte, undersöka om själva 

beslutet den enskilde fått är rätt eller fel.  

 

1.3 ORGANISATION 

Fram till 1968 existerade det endast en person som var JO. 1976 expanderades institutionen till att 

bestå av fyra ombudsmän, vilket det gör än idag (Wieslander, 1995, s.18-19). 

JO:s organisation bestäms av Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän 

(instruktionen). Det finns totalt sett fyra ombudsmän. Var och en har egna ansvarsområden. En av 

dessa ombudsmän är även Chefsjustitieombudsman (ChefsJO). ChefsJO är en administrativ chef och 

har ansvar för att bestämma vilken inriktning ämbetet i stort ska ha (Organisation, 2005).  

ChefsJO har en egen administrativ avdelning som även inbegriper en internationell enhet. Den 

administrativa avdelningen leds av en kanslichef som även assisterar ombudsmännen tillsammans 

med åtta byråchefer och ett flertal föredragande. Totalt sett så är de som arbetar på JO (inklusive de 

fyra ombudsmännen) cirka 55 personer och ungefär 35 av dessa är jurister (Organisation, 2005). 

Varje JO har två byråchefer och fem till sju föredragare (handläggare) till sin hjälp. Om en JO skulle 

vara sjuk eller borta av någon annan anledning finns det två till ombudsmän (som även är valda av 

riksdagen) som kan ta över (Organisation, 2005). 

 

1.4 BEFOGENHETER 

JO har befogenhet att utöva tillsyn över de som utövar offentlig verksamhet (Lag (1986:765) med 

instruktion för Riksdagens ombudsmän, 1§ 2st). 

Mer konkret innebär detta att under JO:s tillsyn står statliga och kommunala myndigheter, 

tjänstemän och andra befattningshavare vid dessa, annan som har en tjänst eller ett uppdrag som 
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utövar myndighetsutövning, och tjänstemän eller uppdragstagare i statliga affärsverk (Lag (1986:765) 

med instruktion för Riksdagens ombudsmän, 2§ 1-4).  

JO:s befogenheter finns beskrivna i instruktionen. Jag har fritt tolkat vilka dessa befogenheter är ur 

instruktionen genom att söka efter vad JO får göra. 

JO får: 

• …göra framställning …till riksdagen … eller till regeringen. 

• Ombudsman avgör ärende genom beslut, vari han 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 enhetlig och ändamålsenlig 

rättstillämpning.  

• Ombudsman får som särskild åklagare väcka åtal mot befattningshavare… 

• …göra anmälan till den som har befogenhet att besluta om disciplinpåföljd. 

• …överlämna ärendet till …myndighet för handläggning. 

• …förelägga vite om högst 10 000 kronor. 

 (Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän 4§, 6§, 18§ & 21§) 

 

Till detta tillkommer JO:s rätt att överlämna beslut till berörda departement eller utskott för att 

dessa ska uppmärksamma dessa beslut (JO:s befogenheter, 2001). Detta kan sägas vara en enklare 

form av framställning. Nedan följer en beskrivning av alla JO:s befogenheter. 

 

1.4.1 ERINRINGAR 

JO har rätt att uttala sig, vilket ibland även kallas för att JO har rätt att ge erinringar. Denna 

befogenhet finns beskriven i 6§ instruktionen. Rätten att uttala sig gäller när en åtgärd av en 

”myndighet eller befattningshavare strider mot lag eller annan författning, eller annars är felaktig 

eller olämplig” (Ekroth, 2001, s.265). Att få en erinring är inte ett straff, och den som JO ger en 

erinring behöver inte heller rätta sig efter det JO sagt. När JO ger en erinring till en myndighet så kan 

JO även ge tips på hur de framkomna bristerna kan avhjälpas (JO:s befogenheter, 2001) 
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1972 års JO utredning påpekade att JO:s kritiska uttalanden inte innehöll någon egentlig påföljd. Om 

tjänstemannen vidhöll att han hade rätt och det var JO som hade fel, stod helt enkelt JO:s åsikt mot 

tjänstemannens. Det var således läsaren av JO:s beslut som själv skulle avgöra vilken som hade rätt 

(Ekroth, 2001, s.265-266).  

Författaren av den akademiska avhandlingen för avläggande av juris doktorsexamen, ”JO-ämbetet – 

en offentligrättslig studie” Jesper Ekroth, påpekar att:  

Det måste framstå som märkligt för medborgarna att den uppfattning som 

förfäktas av ett högt offentligt organ, vars ombudsmän direkt är utsedda av 

riksdagen, jämställs med vad en enskild tjänsteman, kanske utan någon juridisk 

skolning, har för syn på den aktuella frågeställningen. 

(Ekroth, 2001, s.266) 

Medan Ekroth framhåller att JO:s uttalanden egentligen inte har någon auktoritet så vidhöll 

JO-utredningen 1983 att JO:s uttalanden har en auktoritativ betydelse. Utredningen menar att 

det är tydligt att tjänstemannakåren efterlever JO:s uttalanden (SOU 1985:26 s. 140 och s.225). 

Det ska dock tilläggas att inga bevis finns redovisade i utredningen som styrker detta 

påstående att det är tydligt att JO:s beslut efterlevs. Utredningen anför bara att detta är 

”något som också vitsordats av ombudsmännen själva.” (SOU 1985:26 s.225) 

 

1.4.2 VÄGLEDANDE UTTALANDEN 

Enligt instruktionen kan JO i sina beslut ge vägledande uttalanden. De ska främja enhetlig och 

ändamålsenlig rättstillämpning (Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän 6§). 

 

1.4.3 VÄCKA ÅTAL OCH BEGÄRA DISCIPLINÅTGÄRDER 

Ombudsmännen har rätt att väcka åtal. Detta då en befattningshavare:  

genom att åsidosätta vad som åligger honom i tjänsten eller uppdraget, har begått 

annan brottslig gärning är tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott 
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(JO:s befogenheter, 2001) 

JO kan även begära att disciplinåtgärder mot en tjänsteman ska genomföras. Detta kan exempelvis 

vara en varning eller löneavdrag. JO kan även väcka frågor om avstängning och avskedande (JO:s 

befogenheter, 2001). Det bör förtydligas att JO inte har någon rätt att besluta om disciplinåtgärd 

utan bara rätt att anmäla detta för prövning av en anställnings- eller disciplinmyndighet (Ekroth, 

2001, s.203-204). 

  

1.4.4 GÖRA FRAMSTÄLLANDEN OCH ÖVERLÄMNA BESLUT 

JO har rätt att göra framställningar till riksdagen eller regeringen. Syftet med detta är att brister i 

lagstiftningen som uppkommit under JO:s arbete avhjälps (JO:s befogenheter, 2001). 

JO har rätt att överlämna beslut som JO tagit till departement och riksdagsutskott. Överlämnandet 

sker för att uppmärksamma dessa på brister i lagstiftningen som uppkommit (JO:s befogenheter, 

2001). Det skulle därför kunna tolkas som en enklare form av framställning som inte kräver lika stor 

arbetsinsats som en framställning. 

 

1.4.5 ÖVERLÄMNANDE AV ÄRENDE 

JO har rätt att överlämna ett ärende enligt 18§ instruktionen. Överlämnande enligt 18§ ska bara ske 

om det är lämpligare att ärendet utreds/prövas av en annan myndighet. Enda restriktionen är att 

myndigheten inte tidigare prövat ärendet. JO får bara överlämna ett ärende till JK om det är ett 

klagomålsärende och om JO kommit överens om detta med JK (Lag (1986:765) med instruktion för 

riksdagens ombudsmän 18§). 

Skillnaden mellan att JO överlämnar ett ärende och överlämnar ett beslut är alltså att överlämnande 

av ett ärende innebär att JO lämnar över hela handläggningen av ärendet till en annan myndighet. Ett 

överlämnande av beslut innebär å andra sidan att JO överlämnar själva beslutet och då till riksdagen 

eller regeringen. 
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1.4.6 FÖRELÄGGANDE AV VITE 

JO har rätt att förelägga vite om högst 10 000 kronor. Detta gäller när ombudsman vill ha information 

eller åsikter i andra ärenden än de där han själv har beslutat att inleda förundersökning. JO får även 

utdela försuttet vite (Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän 21§, se även 

Ekroth, 2001, s.165). 

 

1.5 ARBETSUPPGIFTER  

Jag har tolkat JO:s arbetsuppgifter såsom hur JO:s tillsyn ska bedrivas. I instruktionen framkommer 

det hur denna tillsyn ska gå till. Detta är de sätt på vilket JO ska bedriva tillsyn, skall göra eller är 

skyldig att genomföra enligt instruktionen: 

JO:s tillsyn bedrivs genom: 

… prövning av klagomål från allmänheten samt genom inspektioner och andra 

undersökningar, som ombudsmännen finner påkallade. 

(Lag (1986:765 med instruktion för Riksdagens ombudsmän, 5§) 

 

JO skall: 

…verka för att brister i lagstiftningen avhjälps. 

(Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän, 4§) 

 

JO är skyldig att: 

…väcka och utföra åtal som konstitutionsutskottet… har beslutat... Ombudsman är 

även skyldig att biträda utskott med förundersökningen… 

(Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän, 10§) 

 

Till detta tillkommer att JO årligen skall trycka upp en ämbetsberättelse över JO:s verksamhet under 

det senaste året, besvara remisser och handlägga ärenden som uppkommit genom remisser.   
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Detta är således JO:s arbetsuppgifter. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de för denna 

undersökning viktigaste av dessa. 

 

1.5.1 PRÖVNING AV KLAGOMÅL 

Det finns inget krav på att den som klagar till JO ska vara svensk medborgare. Det finns heller inget 

krav på att den som klagar skall ha uppnått en viss ålder. Det går till och med att klaga till JO fast 

klagan inte gäller något som inträffat mot en själv (Riksdagens ombudsmän – JO, 2008, se även JO-

anmälan, 2008).  

För att illustrera detta kan vi ta ett exempel; det går teoretiskt sett för någon som är 16 år gammal 

och inte är svensk medborgare att klaga till JO över något som inte har inträffat personen själv. 

Klagomålen bör dock vara skriftliga (Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän). 

Klagomålet ska även innehålla vissa grundläggande saker: myndigheten som den enskilde vill anmäla 

eller i vissa fall tjänstemannen, en beskrivning av vad som hänt, vad som varit felaktigt 

(myndighetens eller tjänstemannens agerande), en motivering till detta, tidpunkt, klagandens namn 

och adress samt eventuella diarie- eller ärendenummer som myndigheten har på den enskildes 

handlingar. Klagandens namnteckning brukar även krävas (JO-anmälan – frågor och svar, 2008, Se 

även Ekroth, 2001, s.175).  

JO har en färdig blankett som går att använda för att skicka in ett klagomål till JO. Klagan ska mailas, 

faxas eller skickas in. Det finns dock inget krav på att alla dessa ovanstående kriterier måste vara 

uppfyllda för att få klaga till JO. Det finns enligt instruktionen inga egentliga formella krav på hur ett 

klagomål ska se ut (SOU 1985:26, s.160).  

JO-utredningen 1983 påpekade att enbart brister i klagomålet när det gäller ovanstående punkter 

inte skulle innebära att klagomålet avslogs. Istället ska JO kontakta den som skickat in klagan för att 

ordna upp eventuella oklarheter i anmälan (SOU 1985, s.160). 

JO har rätt att välja om JO vill ta upp ett klagomål för granskning eller inte. JO-utredningen 1983 

påpekade dock att JO inte bör avskriva ärenden enbart för att hinna med annat. Utredningen ansåg 

dock att JO i princip borde vara ha friheten att välja vad som ska tas upp för granskning och vad 

tillsynen ska inriktas på. Denna frihet ska dock användas väldigt restriktivt när det gäller 

klagomålsprövning, eftersom utredningen ansåg att det var väldigt viktigt att ”vägen till JO står 

öppen” (SOU 1985:26, s.156). 
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JO bör snabbt lämna besked till den som skickat klagan om ärendet kommer att avvisas, avskrivas, 

överlämnas (18§ instruktionen) eller om det kommer att utredas (Lag (1986:765) med instruktion för 

Riksdagens ombudsmän). 

Om JO beslutar sig för att utreda ärendet kan detta ske på olika sätt. JO kan genomföra en så kallad 

”liten utredning” och per telefon (detta används olika ofta beroende på vilket ansvarsområde 

ärendet faller under) undersöka ärendet. JO kan även begära in olika handlingar. Om JO gör en liten 

utredning så brukar inte klaganden kontaktas innan (Ekroth, 2001, s.178, se även SOU 1985:26 s.77-

78) .   

JO kan även genomföra en ”stor utredning”. En utredning av detta slag är mycket mer omfattande. I 

detta fall brukar den klagande få tillfälle att titta på de skriftliga uppgifter som framkommit (Ekroth, 

2001, s.178-179). 

Det finns ett flertal anledningar till att JO inte prövar ett ärende. Om ett ärende skett mer än två år 

tillbaka i tiden brukar inte JO ta upp ärendet. Andra anledningar kan vara att JO inte är behörig att 

pröva ärendet, ärendet är grundlöst eller att det riktats mot någon som inte JO har rätt att utöva 

tillsyn över (Ekroth, 2001, s. 179). 

 

1.5.2 INSPEKTIONER 

JO har i princip befogenhet att inspektera alla typer av myndigheter. Det är 5§ i instruktionen som 

beskriver att JO ska, vid sidan av klagomålshanteringen, bedriva inspektioner och andra 

undersökningar. En inspektion ska i princip ske på ”förekommen” anledning. Detta innebär att en 

ombudsman kanske noterar att en myndighet får ovanligt många klagomål riktade mot sig och 

därefter anser att en inspektion bör genomföras (Ekroth, 2001, s.188). 

Idag sker enbart så kallade rutinmässiga inspektioner. Tidigare genomförde JO även oannonserade 

inspektioner, vilket dock inte sker idag. JO meddelar således den myndighet som skall inspekteras i 

förväg (SOU 1985:26 s.81). 

Innan JO inspekterar en myndighet studerar ombudsmannen myndigheten i fråga genom att läsa 

dess instruktion, arbetsordningar och organisationsstruktur. JO kan även begära att myndigheten ska 

ta fram vissa dokument till ombudsmannen när inspektionen genomförs. Själva inspektionen 

genomförs av en ombudsman och några handläggare (SOU 1985:26 s. 81, se även Ekroth, 2001, s. 

188-189). 
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Vanligtvis pratar ombudsmannen med myndighetens chef där denne kan tala om för ombudsmannen 

om myndigheten har några större problem med verksamheten, rättstillämpning eller med diffusa 

lagar/regler. Därefter brukar ombudsmannen beskriva JO:s funktioner. Efter detta kan 

ombudsmannen genomföra en rundtur på myndigheten och tala med tjänstemännen som arbetar 

där. Under tiden inspektionen genomförs granskar JO:s tjänstemän de handlingar som begärts fram 

av ombudsmannen innan inspektionen. Det är ofta slumpvisa dokument från de äldsta pågående 

ärendena myndigheten har (SOU 1985:26 s.81, se även Ekroth, 2001, s.189). 

Inspektionen riktar sig främst på att hitta formella fel som myndigheten gör. Det kan exempelvis vara 

att myndigheten gör samma fel om och om igen när det gäller diarieföring. Inspektionerna utformas 

olika beroende på vilken myndighet som JO inspekterar.  Exempelvis följer inspektioner på 

polismyndigheter och socialnämnder ett visst mönster (Ekroth, 2001, s.189-190). 

Efter fullbordad inspektion genomförs eventuella utredningar om problem som framkommit under 

inspektionen, protokoll sammanställs och skickas till den aktuella myndigheten och eventuellt till en 

överordnad tillsynsmyndighet och departement (Ekroth, 2001, s.191).  

 

1.5.3 INITIATIV 

JO kan ta egna initiativ till undersökningar. Detta anges i instruktionens 5§ där det nämns att JO får 

göra undersökningar som ombudsmännen finner påkallade (Lag (1986:765) med instruktion för 

Riksdagens ombudsmän). Det finns två sätt på vilket JO kan ta initiativ. Dels kan JO efter en 

inspektion vid en myndighet ta initiativ till ett ärende angående vad som uppkommit under 

inspektionen. JO kan även ta initiativ till en undersökning helt enkelt för att ombudsmannen vill. Det 

kan exempelvis gälla uppgifter som framkommit i massmedia som ombudsmannen vill utreda.  

En anonym anmälan tas aldrig upp som klagomålsärende – istället kan ombudsmannen ta ett initiativ 

med anledning av det anonyma ”tipset” (Initiativ, 2005). 

 

1.5.4 ÖVRIGA UPPGIFTER 

JO används som remissorgan. Detta till stor del eftersom JO med sin stora tillsynskrets har kunskaper 

på nästan alla rättsområden. Det kan därför tyckas naturligt att JO används för att lämna åsikter på 

betänkanden, motioner med mera. JO har dock ingen formell skyldighet att besvara remisser (SOU 

1985:26 s.239). 
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JO-utredningen 1983 framhöll att JO har möjlighet att avstå från att yttra sig med hänvisning till en 

eventuell betungande arbetsbörda (SOU 1985:26 s.239). 

 

1.6 PRIORITERING AV ARBETSUPPGIFTER 

När det gäller klagomålsärenden och inspektionsarbetet har de senaste förarbetena haft delade 

åsikter när det gäller prioriteringen av dessa. Konkret har det helt enkelt diskuterats vad som är den 

viktigaste arbetsuppgiften. Här kommer JO-utredningarna från 1972 och 1983 att tas upp för att 

kasta ljus över detta förhållande. 

Diskussionen har dock även förekommit tidigare. Ett exempel på detta är Fredrik Sterzel som redan 

1969 kort tog upp denna fråga i sin bok ”Riksdagens kontrollmakt”. Sterzel menade att JO:s funktion 

som klagomur lite väl mycket skjutits i förgrunden, och därmed tolkats som en prioriterad uppgift för 

JO. Inspektionsverksamheten menade Sterzel fyllde samma syfte som klagomålshanteringen, men 

inspektionerna gav långt större resultat än klagomålsprövningen. Att endast se JO som en 

klagomålsmur skulle innebära att bara de människor som ”har insikter och företagsamhet nog” att 

vända sig till JO premierades. Mellan raderna låter Sterzel det framgå att klagomålsverksamheten 

enbart gynnar de som faktiskt skriver och klagar (Sterzel, 1969, s.189-190).  

Ett av 1972 års JO-utredning främsta syften var att försöka lösa JO:s stora arbetsbörda. Utredningen 

kom slutligen fram till att JO först och främst borde genomföra inspektioner på förekommen 

anledning. Övriga inspektioner skulle vara ämnade åt en särskild fråga (Ekroth, 2001, s.192).  

Detta kan tolkas som att utredningen ansåg de rutinmässiga inspektionerna vara mindre viktiga och 

att inspektioner helt enkelt skulle genomföras när det behövdes.  

KU instämde i detta och menade att det var ofrånkomligt att de rutinmässiga inspektionerna 

inskränktes. Detta ledde till att JO minskade sina inspektioner dramatiskt med cirka 50 % (Ekroth, 

2001, s.192). 

JO-utredningen 1983 menade att det var inspektions- och  den så kallade projektverksamheten (inte 

rutinmässig utan ämnesinriktad) som mest effektivt tillgodosåg rättssäkerheten och inte 

klagomålsprövningen. Utredningen ville därför att projektverksamheten borde intensifieras (SOU 

1985:26 s. 142).  
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Jag tolkar det dock som att utredningen trots detta framhöll, att klagomålsprövningen måste gå före 

den övriga verksamheten. Det är torts allt de inkommande klagomålen som ger upphov till 

vägledande uttalanden vilket utredningen anser som väldigt viktigt (SOU 1985:26 s. 142-143).  

KU fortsatte att betona att det var klagomålsprövningen som var det viktigaste, framför 

inspektionsverksamheten (Ekroth, 2001, s.193).  

Utredningarna och KU har således markerat att det är klagomålshanteringen som är JO:s viktigaste 

arbetsuppgift.  
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2 JO:S SYFTEN  
 

Detta kapitel ämnar blottlägga JO:s syften och därmed ge underlag för ett besvarande av 

frågeställningen om JO uppfyller sina grundläggande syften.  

 

2.1 SYFTEN ENLIGT FÖRARBETEN TILL 1809 ÅRS GRUNDANDE AV 

JO 

De förarbeten som finns angående JO:s inrättande är inte många. Det finns därför inte mycket 

information om vad motiven var med att inrätta JO (Wieslander, 1995, s. 15). KU:s memorial ses som 

det främsta förarbetet, men flera forskare menar på att även Järtas frågepromemoria och KU:s 

diskussionsprotokoll bör tas upp. Nedan följer en undersökning av JO:s syften enligt dessa. 

 

2.1.1 KU:S MEMORIAL 

Det finns en memorial av KU från den 2 juni 1809 med förslag till ny RF (Wieslander, 1995, s. 16, se 

även Alexius-Borgström, 2003, s.46). I en bisats framkommer att KU var: 

…derom öfwertygadt, att en sann medborgelig anda icke länge skall saknas hos ett 

ursprungligen fritt och manligt Folk, som njuter en under Grundlagens helgd 

skyddad Tryckfrihet, hwars Regerings-ärenden offentligen behandlas och granskas, 

hwars allmänna och individuella rättigheter iakttagas af en utaf National-

Representationen förordad Wäktare öfwer Lagarnes efterlefnad af Domare och 

Embetsmän, och hwars Fullmäktige, Rikets Ständer, äro i sjelfwa Grundlagen 

kallade att å bestämda tider owillkorligen sammankomma. 

(Alexius-Borgström, 2003, s.46. Se även SOU 19883:26 s.137. För att se en kort 

version på nyare svenska se Wieslander, 1995, s.16, eller Bexelius, 1981, s.13). 

Enligt Bengt Wieslander, författare av JO-ämbetet i Sverige utgiven 1995 (finns även i engelsk version 

utgiven 1999) är denna bisats det enda motiv till JO:s inrättande som finns i utskottets förslag till ny 

RF (Wieslander, 1995, s.16).  
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Lite förenklat skulle vi kunna sammanfatta JO:s roll i detta till att en sann medborgelig anda inte 

saknas hos ett folk vars allmänna och individuella rättigheter iakttas av en av riksdagen (städerna) 

utvald väktare (det vill säga JO) av lagarnas efterlevnad av domare och ämbetsmän.  

JO skulle alltså som av riksdagens valda ombudsman värna om de enskildas allmänna och individuella 

rättigheter. JO skulle göra detta genom att kontrollera lagarnas efterlevnad hos domare och 

ämbetsmän.  

 

2.1.2 JÄRTAS FRÅGEPROMEMORIA 

Alexius-Borgström med flera menar att även Järtas frågepromemoria som denne tog fram inför KU:s 

arbete med RF kan sägas ha betydelse för JO:s inrättande (Alexius-Borgström, 2003, s.46, Ekroth, 

2001, s.49, Sterzel, 1969, s. 171). Detta gör dock inte Alfred Bexelius, som skrivit ”Vår förste JO” 

(Bexelius, 1981, s.13-18) eller Bengt Wieslander, författare av JO-ämbetet i Sverige (Wieslander, 1995 

s.13-18). Argumentet att ge promemorian en viss betydelse är att promemorian kan ha influerat KU 

att införa detta nya ombudsmannaämbete med anledning av vad den innehöll (Ekroth, 2001, s.49).  

Promemorian, i det femte och sista avsnittet ”Kontroll” (ej fullständig. För fullständig version se 

Sterzel, 1969, s.12): 

Huru vidt bör utöfningen af den styrande Magten controlleras? Hvarest skall 

Controllen därå läggas? Hos en Corps af Embetsmän, nämde af Konungen, eller hos 

Riksens Ständer, eller någon af dem förordnad Corpds? 

Bör Justitie Cancelleren bibehålla den dubbla egenskapen af Actor i mål, rörande 

allmän säkerhet och Kronans rätt, hvaruti Konungens talan föres emot enskildta 

Personer eller Corporationer, och af väcktare öfver Lagarnes efterlefnad af 

Embetsmän?  

Eller böra dessa olika befattningar åtskiljas, och hvardera öfverlemnas åt en särskild 

Person?  

I sådant fall, bör den, som skall controllera den Styrande Magtens verckningssätt 

uti alla därifrån utgående grenar, nämnas af Konungen eller af Ständerne? 

 Huru må denne Embetsman erhålla kunskap om Styrelsen, och huru vercka? 

Huru skall Statsvercket granska[s]? 

(Ekroth, 2001, s.49-50. Se även Alexius-Borgström, 2003, s. 46-47. Min markering 

[s] pga. olika lydelse i olika källor) 
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Till en början frågar Järta i vilken utsträckning den styrande makten bör kontrolleras och vem som 

sedan ska inneha denna kontroll. Ska denna person utses av ständerna (riksdagen) eller av kungen? 

Bör JK ensam vara väktare över lagarnas efterlevnad? 

Jag anser det troligt att Järtas frågor kan ha påverkat KU till att tänka sig att inrätta ännu ett 

ombudsmannaämbete, fast ett för ständerna (riksdagen). Järta lämnar otvivelaktigt alla dörrar 

öppna. Det har dock inte framkommit något nytt angående JO:s syften i denna promemoria. 

 

2.1.3 KRITIK MOT JO 

KU:s diskussioner protokollfördes aldrig om KU var eniga (de ansågs endast viktiga om de var oeniga). 

Angående inrättandet av JO var utskottet enigt och därför finns det inte nerskrivet vad KU utöver det 

som framkommit hade för avsikter med det nya ämbetet (Alexius-Borgström, 2003, s.46 & Ekroth, 

2001, s.49, Bexelius, 1981, s.13).  

Utöver KU:s memorial och Järtas frågepromemoria finns dock den kritik som framfördes mot KU:s 

förslag till ny RF nedtecknad. Enligt Alexius-Borgström kritiserade alla fyra stånden JO-ämbetet. Bland 

annat ansågs det besynnerligt och obefogat att JK:s och JO:s arbetsuppgifter skulle överlappa 

varandra (Alexius-Borgström, 2003, s. 47). Sterzel påpekar att denna debatt var livlig och att det 

största motståndet fanns inom bondeståndet. Enligt Sterzel bestod motståndet främst i att JO ansågs 

vara en dyr kopia av JK (Sterzel, 1969, s.171-172). 

Motargumentet var att den grundläggande idén med att införa JO-ämbetet var att ”medborgarna 

skulle skyddas mot korruption och maktmissbruk”, inte bara från olika myndigheter utan även från JK 

(Alexius-Borgström, 2003, s.47). KU försökte även hålla isär JO:s och JK:s arbetsuppgifter. JO skulle ha 

en mer allmän tillsyn ”öfwer Lagars, Författningars och Instruktioners efterlefnad af Domare, högre 

och lägre Embetsmän” (Alexius-Borgström, 2003, s.47-48). 

Enligt Ekroth var just en av anledningarna till JO:s inrättande att förtroendet för JK var bristande. 

Detta helt enkelt eftersom ämbetet lydde under konungen. Det misstänktes att JK inte ”fick lov” att 

utreda känsliga ärenden. Detta blev ett faktum 1810 vid det Fersenska-mordet. Enligt Ekroth 

hindrades JK vid flera tillfällen att utreda händelsen. Denna händelse återspeglade att JK inte kunde 

vara ”lagens väktare” när detta stred mot kungens egna intressen (Ekroth, 2001, s.50-51). 
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2.2 SYFTEN ENLIGT SOU 1985:26 ”JO-ÄMBETET, EN ÖVERSYN”  

Här kommer de syften som framkommit från den senaste JO utredningen, SOU 1985:26 ”JO-ämbetet, 

en översyn”, att presenteras. Detta är det förarbete som ligger till grund för den nuvarande 

instruktionen. 

Ur detta förarbete har jag tolkat vad utredningen anser är JO:s syften genom att studera hur 

utredningen uttrycker sig kring detta i kapitel 8.1 ”JO-ämbetets ändamål och inriktning, inledande 

synpunkter”. 

Utredningen fastslår att JO:s syfte ska vara ”att tillgodose de enskildas rättssäkerhet”. Utredningen 

menar att detta varit genomgående under hela JO:s existens (SOU 1985:26 s.137).  

Vidare menar utredningen att kravet på rättssäkerhet ”gör sig särskilt gällande” när det gäller just 

enskildas kontakter med myndigheter och dess tjänstemän (SOU 1985:26 s.138). 

JO:s huvuduppgift bör således, enligt utredningen, vara att tillvarata allmänhetens intresse av att få 

en riktig och korrekt behandling från myndigheter och tjänstemän (SOU 1985:26 s.138). 

Utredningen påpekar att man bör se JO:s roll i dagens samhälle mot den starka utveckling som skett 

för att öka den enskildes rättsskydd och öka den enskildes ställning mot myndigheterna (SOU 

1985:26 s.138-140).  

Över 50 remissyttraden hämtades från olika myndigheter och institutioner angående 1983 års JO-

utrednings betänkande SOU 1985:26 (Alexius-Borgström, 2003, s.323). Utskottsbetänkandet anförde 

inget nytt angående JO:s syften. Utskottets betänkande med förslag till ny instruktion bifölls och 

trädde i kraft 1986 (Alexius-Borgström, 2003, s.325). Detta är än idag den nuvarande instruktionen, 

som dock genomgott mindre förändringar genom åren. 

 

2.3 SYFTEN ENLIGT GÄLLANDE LAG 

I detta avsnitt har jag sökt efter vad som kan tolkas som JO:s syften enligt gällande lag. Anledningen 

till att även gällande lag inkluderas är att den gällande lagen kan sägas vara JO:s syften omsatt till 

uppgifter. Det är intressant att studera hur de syften som tidigare framkommit i förarbeten uttrycks i 

lagtext. 
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2.3.1 REGERINGSFORMEN  

Regeringsformen är en av Sveriges totalt fyra grundlagar ( de övriga tre är successionsordningen, 

tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen). Grundlagar står över övriga lagar i samhället 

och i de fall en lag strider mot det som står i en grundlag gäller alltid skrivelsen i grundlagen.  

Enligt RF 12:6 ska JO: 

…utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra 

författningar. 

(Regeringsformen, 12:6 första stycket) 

Det står även att denna tillsyn ska ske i enlighet med den instruktion som riksdagen gett. Utöver 

detta står det ingenting ytterligare angående vad som kan tolkas som JO:s syften.  

JO:s syfte är således enligt RF att utöva tillsyn. Det viktiga här är således att JO ska utöva tillsyn 

(kontroll) av lagars tillämpning. RF hänvisar sedan till riksdagsordningen (RO) för närmare 

bestämmelser om JO. 

 

2.3.2 SYFTEN ENLIGT RIKSDAGSORDNINGEN 

RO har tidigare varit en av Sveriges grundlagar. 1974 fick RO istället en mellanställning. Detta innebär 

att den varken är en grundlag eller en vanlig lag. RO innehåller detaljerade regler om hur riksdagens 

arbetsformer ska se ut (Riksdagsordningen – nästan en grundlag, 2008). 

I RO finns det närmare bestämmelser om JO i 8:11 samt i 9:8. I 8:11 sker endast en upprepning av det 

som redan framkommit via RF. I övrigt innehåller 8:11 enbart regler gällande hur 

justitieombudsmännen ska väljas med mera. I 9:8 nämns ingenting om JO:s syften.  

 

2.3.3 SYFTEN ENLIGT RIKSDAGENS INSTRUKTION FÖR RIKSDAGENS OMBUDSMÄN  

Lag (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän, vanligtvis enbart kallad instruktionen och 

så även här. I instruktionens första paragraf utvecklas det som vi kunnat utläsa ur RF. JO skall, enligt 

nämnda instruktion utöva: 
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 …tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra 

författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden. 

 (Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän 1§, andra stycket) 

I tredje paragrafen hittar vi en intressant formulering. Det nämns att ombudsmännen särskilt ska se 

till att domstolar och förvaltningsmyndigheter iakttar saklighet och opartiskhet samt att 

grundläggande fri- och rättigheter för medborgarna efterlevs. 

Fjärde paragrafen fastslår att JO även ska arbeta för att ”brister i lagstiftningen avhjälps”. 

Vi kan sammanfatta detta till att JO:s syften är att utöva tillsyn över de som utövar offentlig 

verksamhet. Tillsynen ska kontrollera att de följer lagar och regler och att de i övrigt fullgör sina 

åligganden. Denna tillsyn ska särskilt gälla domstolar och förvaltningsmyndigheter. Till sist är även 

JO:s syfte att verka för att brister i lagstiftningen avhjälps. 

 

2.4 SAMMANFATTNING AV JO:S SYFTEN  

Kort sagt kan JO:s syfte sägas vara att: Utgöra extra del av riksdagens kontroll för att försäkra den 

enskildes rättssäkerhet. Jag menar kontroll i den bemärkelsen att: 

• JO ska utöva tillsyn över tillämpningen av lagar åt Riksdagen. 

Tillsynen ska utövas över de som utövar offentlig verksamhet. Tillsynen ska särskilt utföras över 

domstolar och förvaltningsmyndigheter.  

Jag menar rättssäkerhet i den betydelsen att: 

• Människor ska få en riktig och korrekt behandling från myndigheter och tjänstemän.  

• Avhjälpa brister i lagstiftningen.  

I detta ingår att offentliga myndigheter; följer lagar, regler och att de i övrigt gör det de ska. Detta 

utesluter naturligtvis korruption, godtycklighet och maktmissbruk. JO ska även avhjälpa brister i 

lagstiftningen som framkommit under JO:s arbete. 
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3 VERKSAMHETSUTVECKLING 

1998-2008 
 

Detta kapitel syftar till att ge en bild av den utveckling som skett av JO:s verksamhet under 

tidsperioden 1998-2008. Detta för att kunna besvara frågan om det skett en förändring av JO:s 

arbete. 

Kapitlet studerar utvecklingen av JO:s verksamhetsbalans, JO:s användande av befogenheter samt 

även utvecklingen av JO:s arbetsuppgifter. Dessutom undersöks vad utgången varit för alla de 

avgjorda klagomålsärenden som inkommit till JO under perioden 1998-2008. Till sist undersöks även 

utvecklingen av vilka typer av klagomål som ökat/minskat under tidsperioden. Detta i kontrast till 

den förväntade procentuella utvecklingen. 

3.1 VERKSAMHETENS UTGÅENDE BALANS 

Hur JO klarar av sin arbetsbörda går att mäta på ett flertal sätt. Jag har valt att helt enkelt mäta den 

utgående balans JO haft för åren 1998-2008. Jag anser att den utgående balansen på ett 

utomordentligt sätt visar på hur JO mäktar med sin arbetsbörda.  

Här nedan ser vi så utvecklingen av JO:s utgående balans. Vi ser att det skett en ökning av den 

utgående balansen. Åren 2000/2001 och 2001/2002 klarade JO av att minska den utgående balansen 

till cirka 750 ärenden. Dessförinnan, år 1998/1999 var den utgående balansen på över 1100 ärenden. 

Efter 2001/2002 skedde en ökning som JO inte mäktat med att hålla nere. År 2007/2008 finner vi så 

den högsta utgående balansen JO haft under denna tioårsperiod. 

DIAGRAM 1 - UTGÅENDE BALANS 1998-2008 

 
(Kapitel 2.1 i alla ämbetsberättelser) 
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Förklaring diagram 1 – Utgående balans 1998-2008 – avser JO:s utgående balans under tidsperioden 1/7 1998 till och med 
den 30/6 2008. År 2003/2004 inkom 393 klagomålsärenden till JO rörande en och samma sak. Dessa har här räknats som ett 
ärende. Detta eftersom JO valt att själv redovisa sina siffror på detta sätt med anledning av att JO anser det ger en mer 
rättvisande bild för jämförelser. 

 
 

3.2 UTVECKLING AV JO:S ANVÄNDANDE AV BEFOGENHETER 

3.2.1 UTVECKLING AV JO:S ANVÄNDNING AV ÅTAL OCH ANMÄLNINGAR 

Genom diagrammet nedan kan vi tydligt se hur många gånger JO använt sig av sina befogenheter att 

antingen åtala eller anmäla. Vi ser här att JO aldrig använt sig av åtal mer än tre gånger per år. Detta 

har dessutom skett endast en gång. 

DIAGRAM 2 – UTVECKLING AV JO:S ANVÄNDNING AV ÅTAL OCH ANMÄLNINGAR 1998-2008 

 
(Ämbetsberättelser; 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004; se dessas kapitel 2.4, 2004/2005 se dess 

bilaga 3, 2005/2006 se dess bilagor ”Framställningar, överlämnanden, åtal och disciplinanmälningar m.m.”, 2006/20007, 

2007/2008 samt 2008/2009 se dessas bilaga 3) 

 

Förklaring diagram 2 – Utveckling av JO:s användning av åtal och anmälningar 1998-2008: Avser antal gånger JO åtalat eller 
anmält under perioden 1/7 1998 till och med den 30/6 2008. 

 

Med trendlinjens hjälp ser vi att en liten ökning av användningen av åtal skett under dessa 10 år. Det 

är dock en ökning som är så pass liten att den inte kan anses utgöra en betydande utveckling. 

Slutsatsen av detta är att JO:s användning av åtal är stabil och att ingen utveckling åt endera hållet 

går säkert att konstatera.  

När det gäller JO:s användning av anmälningar kan vi se att JO använder sig av denna befogenhet 

väldigt sällan. Samma sak gäller för användandet av åtal som även det sker sparsamt. Med 

trendlinjens hjälp ser vi att JO anmäler allt färre personer. Minskningen kan dock påverkas av att JO 

året 1998/1999 anmälde fyra personer. Vi får ha i åtanke att detta kan vara ett undantagsår som 

dock starkt påverkar diagrammets trend eftersom det handlar om så få fall. 
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3.2.2 UTVECKLING AV ÖVERLÄMNANDE AV ÄRENDEN ENLIGT 18§ 

Utvecklingen av överämnande av ärenden enligt 18§ instruktionen sker idag i mindre utsträckning än 

för 10 år sedan. 1999/2000 skedde det nära på 100 överlämnanden, vilket får ses som ett toppår 

under denna tidsperiod. Utvecklingen har sedan dess varit nedåtgående och 2007/2008 skedde det 

endast 38st överlämnanden enligt 18§. Det sker idag cirka 22 % mindre överlämnanden än för 10 år 

sedan (38/49=0,775). 

DIAGRAM 3 – UTVECKLING AV ÖVERLÄMNADE AV ÄRENDEN ENLIGT 18§ 1998-2008 

(Ämbetsberättelser: 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004; se dessas kapitel 2.4, 2004/2005 se dess 

bilaga 3, 2005/2006 se dess bilagor & ”Framställningar, överlämnanden, åtal och disciplinanmälningar m.m.”, 2006/2007, 

2007/2008, 2008/2009; se dessas bilaga 3) 

 

Förklaring diagram 3 – Utveckling av överlämnande av ärenden enligt 18§ 1998-2008: Avser överlämnade ärenden enligt 
18§ instruktionen under tidsperioden 1/7 1998 till och med den 30/6 2008.  

 

 

3.2.3 UTVECKLING AV FRAMSTÄLLANDEN ENLIGT 4§ OCH ÖVERLÄMNADE BESLUT 

Utvecklingen av antalet framställanden under perioden 1998-2008 har inte förändrats. Vår slutsats 

blir således att det inte skett någon direkt utveckling eller förändring när det gäller antalet 

framställanden JO gjort under de senaste 10 åren. Som synes har det heller inte skett någon direkt 

utveckling av antalet överlämnade beslut. Vi ser tydligt att trendlinjen ser stabil ut. År 1999/2000 var 

det dock många överlämnade beslut, samtidigt som det året innan, 1998/1999 och tre år senare, 

2002/2003, endast överlämnades cirka ett tiotal beslut. 
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DIAGRAM 4 – UTVECKLING AV FRAMSTÄLLANDEN OCH ÖVERLÄMNADE BESLUT 1998-2008 

(Ämbetsberättelser: 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004; se dessas kapitel 2.4, 2004/2005 se dess 

bilaga 3, 2005/2006 se dess bilagor & ”Framställningar, överlämnanden, åtal och disciplinanmälningar m.m.”, 2006/2007, 

2007/2008, 2008/2009; se dessas bilaga 3) 

 
Förklaring diagram 4 – Utveckling av framställanden och överlämnade beslut 1998-2008: Avser gjorda framställningar enligt 
4§ instruktionen och antalet överlämnade beslut under tidsperioden 1/7 1998 till och med den 30/6 2008.  
 

 
 

3.3 UTVECKLING AV ARBETSUPPGIFTER 

3.3.1 UTVECKLING AV INKOMNA KLAGOMÅLSÄRENDEN 

Här nedan presenteras utvecklingen som skett av de klagomål som varje år inkommer till JO för 

prövning samt hur många av dessa JO avgjort. 1998/1999 var klagomålen 4743 stycken att jämföra 

med 2007/2008 då antalet klagomål uppgick till 6356 stycken. Under de senaste 10 åren har de 

nyregistrerade klagomålsärendena ökat med 34 % (6356/4743=1,34…). Vi ser även att JO ofta lyckas 

avgöra ungefär samma mängd klagomål som inkommer varje år.  

DIAGRAM 5 – NYREGISTRERADE KLAGOMÅL OCH AVGJORDA KLAGOMÅL 1998-2008  

(Kapitel 2.1 i alla ämbetsberättelser) 
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*JO räknade om 4873st klagomål till 4659st pga. JO fick ett stort antal klagomål rörande en och samma sak genom 

kedjebrevsteknik. Flera hundra ärenden räknades då istället om till ett ärende för att få en rättvisande bild. Jag har 

därför angett den lägre siffran. 

Diagram 5 – nyregistrerade klagomål och avgjorda klagomål 1998-2008: Avser nyregistrerade klagomål och avgjorda 

klagomål som JO hanterat under perioden 1/7 1998 till och med 30/6 2008.  

 

Klagomålsärendena utgör JO:s absolut största arbetsuppgift och ska prioriteras före inspektioner. 

Detta innebär att JO har en i högsta grad tyngre arbetsbörda idag. Med detta i tanken går vi nu vidare 

och ser vad utgången varit med de inkomna klagomålsärendena.  

För att översiktligt åskadliggöra vad som hänt med klagomålsärenden som inkommer har jag 

kategoriserat alla möjliga utgångar till fyra kategorier. Dessa fyra olika utgångar är ”Ingenting”, 

”Ingen kritik”, ”Åtgärd” samt ”Övrigt”.  

Utgång 1, ”Ingenting”, tar upp alla de klagomålsärenden där ärendet inte utreds närmare än att en 

JO tittar igenom anmälan och sedan beslutar sig för att det inte ska utredas eller om ärendet enligt 

en justitieombudsman kan avgöras utan en särskild utredning genomförs. 

Utgång 2, ”Ingen kritik”, innefattar de klagomålsärenden som blivit avgjorda utan att det lett till 

någon form av kritik av den anmälde. Utmärkande är således att fallet utreds, men att JO inte ger 

någon kritik.  

Utgång 3, ”Åtgärd”: Under denna kategori har jag sammanställt de utfall som leder till en erinran 

eller övrig kritik. Även vägledande uttalanden ingår. Här finns åtgärden åtal eller anmälan för 

disciplinär åtgärd förevisad. Utmärkande för denna kategori är att anmälaren som anses ha rätt och 

den anmälde får därför en erinran, kritik, blir åtalad eller anmäld för en disciplinär åtgärd. 

Utgång 4 kallas ”Övrigt” och innefattar huvudsakligen att JO hänvisar ärendet till en annan 

myndighet (enligt 18§ instruktionen), vidtar en rättelse under JO:s utredning eller gör en 

framställning till riksdagen eller regeringen med mera. Denna kategori utgör en väldigt liten del av 

JO:s totala verksamhet.  

Här nedan i diagram 6 ser vi så utgången av alla de avgjorda klagomålen under perioden 1998-2008. 

Vi ser att de flesta klagomålen avskrivs direkt utan någon nämnvärd utredning. Detta innebär att 

klagomålet inte undersöks vidare. Detta sker med i regel cirka 50 % av alla inkomna klagomål. 

Vi ser att en stor del av de inkomna klagomålen blir utredda men att de inte leder till någon kritik 

eller annan åtgärd från JO:s sida. Vidare ser vi en tydlig tendens i att det är mycket större chans att 

JO under sin utredning av klagomålet kommer fram till att ingen kritik ska ges framför att JO väljer att 



JO:S VERKSAMHETSUTVECKLING 1998-2008 OCH DESS INVERKAN PÅ JO:S FÖRMÅGA ATT UPPFYLLA SINA SYFTEN  9 januari 2009 

 

36 ERICA BJÖRK |C-UPPSATS 15hp| STATSVETENSKAP C |MITTUNIVERSITETET ÖSTERSUND 

 

vidta en åtgärd å den enskildes vägnar. Jag tolkar detta som att JO håller med myndigheten framför 

den klagande.  

Jag vill dock påminna om att JO endast utreder om något felaktigt skett enligt gällande lag, inte 

huruvida den klagande inte är nöjd med sitt beslut eller av någon annan anledning klagar till JO. 

Samtidigt bör vi ha i åtanke att dessa är klagomålsärenden som till stor del sorteras bort direkt och 

avskrivs, och inte utreds (de faller under kategori 1 – ”Ingenting”). 

Enligt statistiken håller JO med myndigheten i fråga (de ger ingen kritik) hela tre gånger oftare än att 

JO ger kritik eller genomför någon annan åtgärd mot myndigheten. Vår slutsats blir så att chansen att 

ett klagomål som inkommer till JO leder till någon form av åtgärd är väldigt liten. 

Intressant är även att flera av våra kategorier inte ökar i samma takt som det ökade antalet klagomål 

(kom ihåg att det är avgjorda klagomål, inte det totala antalet nyregistrerade klagomål). 

Avskrivningen av antalet klagomål ökar i ungefär samma takt som klagomålen vilket vi tydligt ser med 

hjälp av trendlinjerna. Men trots det ökade antalet klagomål ökar inte antalet åtgärder från JO:s sida.  

Antalet avgjorda klagomålsärenden har ökat med 28 % (6112/4773). Antalet åtgärder har däremot 

minskat med 5 % (550st åtgärder år 2007/2008 delat på 578st åtgärder år 1998/1999). 

DIAGRAM 6 – UTGÅNG AV INKOMNA KLAGOMÅLSÄRENDEN 1998-

2008

(Se kapitel 2.1 i alla ämbetsberättelser) 
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Förklaring diagram 6 – Utgång av klagomålsärenden 1998-2008: Avser utgången av de avgjorda klagomålsärenden som JO 
hanterat under perioden 1/7 1998 till och med 30/6 2008.  

 

3.3.2 UTVECKLING AV KLAGOMÅLSKATEGORIER 1998-2008 

 

För att veta vilka typer av klagomålsärenden som ökat/minskat under perioden 1998-2008 kan vi 

använda oss av den indelning JO använder sig av för att kategorisera sina klagomålsärenden. Med 

hjälp av denna indelning kan vi studera hur många klagomål som delats in i vilka kategorier för varje 

år och sedan jämföra detta.  

För att vi ska få en förståelse för vad en normal eller förväntad utveckling av klagomålsärenden under 

dessa 10 år borde vara kan vi använda oss av den genomsnittliga totala ökningen av klagomål som 

skett. Detta ger oss en ungefärlig riktlinje för hur mycket varje kategori borde ha ökat med. Utifrån 

detta kan vi sedan se om någon kategori utvecklats åt ett oväntat håll. Det har tidigare framkommit 

att den totala ökningen av klagomål är 34 % - detta kommer att användas som riktmärke. 

Vi lägger omedelbart märke till är att kategori 6, 17 och 19 markant har ökat med flera hundra 

procent. Kategori 6 är ärenden som handlar om kriminalvård, kategori 17 innefattar klagomål 

rörande överförmyndarväsendet och kategori 19 innefattar utlänningsärenden.  Klagomål inom 

kategori 6 har ökat med hela 242 %, kategori 17 med 311 % och kategori 19, som ökat mest av alla 

kategorier klagomålsärenden, har ökat med nära 400 %. Detta i kontrast till den förväntade ökningen 

av alla klagomålsärenden i kategorierna som ligger på 34 %. Inom övriga kategorier har det inte skett 

någon nämnvärd förändring.  

DIAGRAM 7 – PROCENTUELL UTVECKLING AV AVGJORDA KLAGOMÅLSÄRENDEN INDELADE EFTER SAKOMRÅDE 1998-2008 

(Se kapitel 2.1 i alla ämbetsberättelser) 
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Förklaring diagram 7 – Procentuell utveckling av avgjorda klagomålsärenden indelade efter sakområde 1998-2008: Vågrät 
axel med kategorier 1-24 motsvarar de kategorier vilket de avgjorda klagomålsärendena sorterats under 1998 samt 2008. På 
grund av att det skiljer 10 år mellan dessa har en del kategorier utökats och/eller förändrats. En förklaring av hur jag 
sammanställt dessa följer här nedan. Först betydelsen av kategorierna 1-24; 
  
 

1 - Allmänna domstolar 13 - Kommunal självstyrelse 
2 – Förvaltningsdomstolar 14 - Kommunikationsväsendet, färdtjänst, 
3 – Åklagarväsendet 15 - Beskattning, folkbokföring, tull 
4 – Polisväsendet 16 - Utbildning, forskning, Studiestöd, Kultur 
5 - Försvarsmakten/Försvarsväsendet 17 – Överförmyndarväsendet 
6 – Kriminalvård 18 - Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd m.m. 
7 - Socialtjänst, omsorgsverksamhet, 19 – Utlänningsärenden 
8 - Hälso- och sjukvård 20 - Övriga länsstyrelse- ärenden, serverings- tillstånd, spel 
9 - Allmän försäkring 21 - Tjänstemannaärenden, 
10 - Arbetsmarknad m.m. 22 - Yttrandefrihet, offentlighet och sekretess 
11 - Plan- och byggnadsväsendet 23 - Övrig förvaltning, 
12 – Exekutionsväsendet 24 - Frågor utom kompetensområdet; oklara yrkanden 

 

Den förväntade genomsnittliga procentuella utvecklingen är baserad på den totala ökningen av avgjorda klagomålsärenden 
som skett 1998-2008. Det är en total ökning med 34 % fler klagomålsärenden.  

 

Data inbegriper inte 1998 års ”Kyrkoärenden” vilket var totalt sett 14st (inbegrips endast i totalstatistiken). Data inbegriper ej 
2008 års ”Riksdags- samt utrikesförvaltning, allm. val; regeringskansliet” vilket var totalt 25st (inbegrips endast i 
totalstatistiken). Detta med anledning av att ”Kyrkoärenden” ej finns representerade i 2008 års redovisning och ”Riksdags- 
samt utrikesförvaltning, allm. val; regeringskansliet” ej finns representerade i 1998 års redovisning. 2008 års kategori 
”Försvarsmakten” har här jämförts med 1998 års kategori ”Försvarsväsendet”. 2008 års kategori ”Kommunikationsväsendet, 
färdtjänst” har här jämförts med 1998 års kategori ”Väg- och kommunikationsväsendet”. 2008 års kategori ” Socialtjänst, 
omsorgsverksamhet” har här jämförts med 1998 års kategori ”Socialtjänst”. 2008 års avgjorda kulturklagomålsärenden har 
räknats in i kategorin ”Utbildning, forskning, Studiestöd”. Detta med anledning av att det i 1998 års redovisning endast fanns 
en kategori ”Utbildning och kultur”. Dessa kategorier har sedan likställts med varandra.  

 

 

3.3.3 UTVECKLING AV INSPEKTIONER OCH INITIATIV 

I kontrast till den ökade mängden klagomålsärenden, har antalet dagar avsedda för inspektioner av 

myndigheter och besök på dessa inte förändrats i någon nämnvärd omfattning. Som mest har JO haft 

60 dagar avsedda för inspektionsverksamhet, vilket skedde 2000/2001 och 2006/2007. Under 

2004/2005 avsatte JO endast 30 dagar för inspektionsverksamhet.  

Trots att inspektionsverksamheten svängt stort under dessa 10 år står i princip utvecklingen stilla. Vi 

ser även att JO:s tid avsatt för inspektioner tydligt sammanfaller med hur många initiativ JO tagit med 

anledning av saker som framkommit vid inspektioner. 
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DIAGRAM 8 - SAMBAND MELLAN INSPEKTIONER OCH INITIATIV MED ANLEDNING AV INSPEKTIONER 
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(Avseende Inspektioner – se ämbetsberättelser: 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004; se dessas 

kapitel 2.5, 2004/2005 se dess bilaga 4, 2005/2006 se dess bilaga ”Inspektioner, myndighetsbesök, konferenser och 

seminarier m.m.”, 2006/20007, 2007/2008, 2008/2009 se dessas bilaga 4. Avseende initiativ med anledning av 

inspektioner – se kapitel 2.1 i alla ämbetsberättelser) 
 

Förklaring diagram 8 – samband mellan inspektioner och initiativ med anledning av inspektioner: Avser antal dagar 
avsatta för inspektioner under tidsperioden 1/7 1998 till och med den 30/6 2008 (inbegriper även besök som JO 
genomfört på olika myndigheter, vilka dock aldrig överstigit totalt 7st/år, vanligtvis 3-7st/år). Avser nyregistrerade 
initiativärenden (alltså ej avslutade initiativärenden) under perioden 1/7 1998 till och med den 30/6 2008 
 

 

Här I diagram 9 ser vi utvecklingen av det totala antalet nyregistrerade initiativ. Vi ser att antalet 

initiativ totalt sett har minskat stort. Som vi minns finns det dock två sorters initiativ - frågan är om 

det är en av dessa olika typer av initiativ som minskat mer eller om båda typerna av minskat lika 

mycket.  

DIAGRAM 9 – UTVECKLING AV DET TOTALA ANTALET NYREGISTRERADE INITIATIV 

(Ämbetsberättelse 2008/2009 bilaga 1) 

 

Förklaring diagram 9 – utveckling av det totala antalet nyregistrerade initiativ 1998-2008: nyregistrerade 

initiativärenden (alltså ej avslutade initiativärenden) under perioden 1/7 1998 till och med den 30/6 2008.   
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Här I diagram 10 ser vi att både initiativ med anledning av inspektioner och uppgifter i massmedia m.m. har 

minskat. Initiativärenden med anledning av inspektioner verkar dock svänga mer i omfattning under 

tidsperioden medan initiativärenden med anledning av uppgifter i massmedia m.m. minskar i mer stadig 

takt. Vi har tidigare i diagram 8 sett att antalet initiativ med anledning av inspektioner starkt påverkas av 

hur många dagar JO avsätter för inspektioner per år. Detta kan förklara den stora svängningen som skett 

med denna typ av initiativ.  

Det har skett en stor minskning när det gäller initiativ med anledning av uppgifter i massmedia m.m. som 

dock inte kan sägas påverkas av inspektioner eller JO:s övriga verksamhet. Det sker idag hela 53 % färre 

initiativ med anledning av uppgifter i massmedia än för 10 år sedan (34/72=0,472…).   

 
DIAGRAM 10 – UTVECKLING AV INITIATIV MED ANLEDNING AV INSPEKTIONER OCH UPPGIFTER I MASSMEDIA M.M. 1998-2008 
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(Se kapitel 2.1 i alla ämbetsberättelser) 

 Förklaring diagram 10 – utveckling av initiativärenden med anledning av inspektioner och uppgifter i massmedia m.m. 

1998-2008: Avser nyregistrerade initiativärenden (alltså ej avslutade initiativärenden) under perioden 1/7 1998 till och med 

den 30/6 2008 

3.3.4 UTVECKLING AV BESVARANDE AV REMISSER 

Här ser vi tydligt hur de antal remisser JO besvarat kraftigt stigit under de senaste 10 åren. 

Utvecklingen är distinkt. 1998/1999 besvarade JO endast 45st remisser, att jämföra med 2007/2008 

då JO besvarade hela 117st. Detta innebär att en ökning skett med 260 % av antalet besvarade 

remisser (117/45=2,6). JO har ingen formell skyldighet att besvara remisser (SOU 1985:26 s.239). 

Likväl har antalet besvarade remisser ökat med 260 %. 
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DIAGRAM 11 – UTVECKLING AV BESVARANDE AV REMISSER 1998-2008 

(se kapitel 2.1 alla ämbetsberättelser) 

 
Förklaring diagram 10 – Utveckling av besvarande av remisser 1998-2008: Avser besvarade remisser under tidsperioden 1/7 
1998 till och med den 30/6 2008.  

 

3.4 GRANSKNING AV KU:S ÅRLIGA GRANSKNING AV JO 

Det känns passande att avsluta min granskning av JO:s verksamhet de senaste 10 åren genom att ta 

upp KU:s årliga granskning av JO:s arbete.  

KU granskar varje år JO:s ämbetsberättelser. Granskningen innefattar att KU förutom att gå igenom 

JO:s ämbetsberättelse går igenom de äldsta fortfarande olösta ärendena som JO har (se 

betänkanden).   

Resultatet av min granskning av KU:s granskning av JO visar att KU under de sista 10 åren inte 

kritiserat JO vid något tillfälle (Betänkande 2008/09:KU12, Betänkande 2007/08:KU7, Betänkande 

2006/07:KU7, Betänkande 2005/06:KU13, Betänkande 2004/05:KU9, Betänkande 2003/04:KU7, 

Betänkande 2002/03:KU16, Betänkande 2001/02:KU11, Betänkande 2000/01:KU13, Betänkande 

1999/2000:KU9).  

KU:s granskning går igenom de äldsta oavslutade ärendena hos JO och redogör kortfattat för JO:s 

ämbetsberättelses innehåll. Betänkandet avslutas vanligtvis med att KU skriver ”Den av utskottet 

företagna granskningen har inte gett anledning till något särskilt uttalande” eller ”Utskottet föreslår 

att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna”. Riksdagen har under denna undersöknings 

tidsperiod alltid godtagit KU:s granskning och följt KU:s råd att lägga JO:s ämbetsberättelse till 

handlingarna. 
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Det är inte ovanligt att KU inte kritiserar JO under sin årliga granskning. KU har överlag extremt sällan 

kritiserat JO under dess granskning (Se SOU 1985:26 s.88, Wieslander, 1995, s.81, se även 

Wennergren, 1969, s.62, Alexius-Borgström, 2003, s.318). 

Enligt Alexius-Borgström skulle KU urholka uppfattningen av JO som opartisk, sakligt och juridisk-

professionalistisk institution om KU årligen använde sig av sin möjlighet att diskutera olika JO 

ärenden i sak. Alexius-Borgström menar vidare att om riksdagen finner ett JO-beslut 

otillfredsställande är det mer rationellt av riksdagen att vidta lagändringar än att ha ”synpunkter på 

JO:s synpunkter” (Alexius-Borgström, 2003, s.318). 

Vid utskottsbehandlingen i KU av JO-utredningen 1983 års betänkande anfördes att vid KU:s årliga 

granskning av JO skulle inte KU granska enskilda ärenden i sak utan endast ”utröna om något 

förhållande föreligger som är ägnat att påverka riksdagens förtroende för JO” (Alexius-Borgström, 

2003, s.323). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JO:S VERKSAMHETSUTVECKLING 1998-2008 OCH DESS INVERKAN PÅ JO:S FÖRMÅGA ATT UPPFYLLA SINA SYFTEN 9 januari 2009 

 

ERICA BJÖRK |C-UPPSATS 15hp| STATSVETENSKAP C |MITTUNIVERSITETET ÖSTERSUND  43 

 

4 SLUTSATSER  

4.1 HAR EN ÖVERGRIPANDE FÖRÄNDRING SKETT AV JO:S ARBETE 

UNDER DE SENASTE 10 ÅREN? 

Det har skett flera stora förändringar. Först och främst har JO en långt högre arbetsbelastning än för 

10 år sedan. De nyregistrerade klagomålen har ökat med 34 %. JO:s utgående verksamhetsbalans har 

samtidigt ökat med 9 %. Antalet avgjorda klagomål har ökat med 28 %.  

Samtidigt som JO avgjort 28 % fler klagomålsärenden jämfört med för 10 år sedan, har JO tagit till 5 

% mindre åtgärder. Det är främst en minskning av antalet erinringar (kritiska uttalanden) som skett.  

Överlämnande av ärenden har kraftigt minskat med 22 %. JO svarar idag även på ett långt antal 

större remisser. JO svarade på 260 % fler remisser 2007/2008 än för 10 år sedan.  

En sak som inte förändrats är att JO avsätter lika många dagar för inspektion idag som för 10 år 

sedan. JO avskriver dessutom lika stor del av inkomna klagomålsärenden idag, det vill säga runt 50 %.  

Antalet åtal och antalet anmälningar för disciplinära åtgärder inte förändrats i någon riktning, vilket 

heller inte antalet framställningar enligt 4§ eller överlämnade beslut har. 

 

4.2 MED HÄNSYN TAGEN TILL DESSA FÖRÄNDRINGAR, KAN JO 

SÄGAS UPPFYLLA SINA GRUNDLÄGGANDE SYFTEN? 

Med nöd och näppe. JO:s verksamhet har starkt förändrats och jag menar att detta haft en negativ 

inverkan på JO:s förmåga att uppfylla sina grundläggande syften. Innan vi går in på vad jag menar 

med detta är en upprepning av vilka JO:s syften och hur JO ska uppnå dessa på sin plats.  

Det har framkommit att JO:s syfte är att utgöra en extra del av riksdagens kontroll för att försäkra 

den enskildes rättssäkerhet. Två förtydliganden bör göras här gällande innebörden av kontroll och 

rättsäkerhet. 
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Kontroll innebär här att JO ska utöva tillsyn över tillämpningen av lagar över de som utövar offentlig 

verksamhet – särskilt över domstolar och förvaltningsmyndigheter. Detta ska JO göra genom att 

pröva klagomål från allmänheten samt genom inspektioner och andra undersökningar som JO finner 

nödvändiga. Prioriterat är alltid klagomålshanteringen framför inspektionsverksamheten även om 

betydelsen av projektarbete (ämnesinriktade inspektioner) anses vara viktigt. Det har framkommit 

att den minst betydelsefulla verksamheten är att besvara remisser och genomföra rutinmässiga 

inspektioner. 

Rättssäkerhet innebär här att människor ska få en korrekt behandling av myndigheter och dessas 

tjänstemän samt avhjälpa brister i lagstiftningen. För att avhjälpa brister i lagstiftningen kan JO göra 

framställningar enligt 4§ eller överlämna beslut. 

Positivt är att JO har inte gjort färre framställningar eller överlämnat färre beslut. Jag anser därför att 

JO uppfyller delsyftet att avhjälpa brister i lagstiftningen. En ytterligare positiv sak är att JO trots en 

ökning av antalet inkomna klagomål prövar JO fortfarande alla klagomål. Det har framkommit att JO 

inte avskriver fler klagomål idag än för 10 år sedan trots en 34 % ökning av antalet nyregistrerade 

klagomål skett. Detta är JO:s främsta uppgift och att JO fortfarande mäktar pröva alla klagomål är 

positivt. 

Så till den förändring jag menar inverkat negativt på JO:s förmåga att uppfylla sina syften.  

JO tar till 5 % mindre åtgärder idag trots att JO avgjort 28 % fler klagomålsärenden jämfört med 10 år 

sedan. Slutsatsen av detta är att JO ger mindre antal erinringar och gör mindre vägledande 

uttalanden. Den utveckling som skett innebär att enskilda som skriver till JO och klagar över felaktig 

behandling från myndigheter eller dessas tjänstemän har en långt lägre chans att få rätt enligt JO 

idag än för 10 år sedan. Detta i den meningen att ”få rätt” innebär att JO tilltar en åtgärd å den 

enskildes vägnar.  

Detta är högst anmärkningsvärt. Varför kritiserar inte JO myndigheter och tjänstemän i samma 

utsträckning som tidigare? Logiskt sett borde JO ta till fler åtgärder i och med att antalet avgjorda 

klagomål ökar. JO går under samma regler som för 10 år sedan, vilket således inte kan vara 

förklaringen. En förklaring kan vara att själva ombudsmännen bytts ut och därmed fattat annorlunda 

beslut utefter deras egen tolkning av lagar och förarbeten. Eller har allmänheten som skriver till JO 

allt oftare fel? Med anledning av att felaktiga klagomål avskrivs direkt utan någon närmare utredning 

finner jag denna förklaring icke trovärdig. Det har framkommit att JO inte avskriver fler klagomål idag 

än tidigare, vilket talar emot att enskilda som klagar i större utsträckning har fel. Att svara på frågan 

varför detta skett bör dock utredas i en egen undersökning då det inte ingår i denna undersöknings 

syfte. 
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Utvecklingen av JO:s verksamhetsbalans är negativ.  Detta tyder på att JO inte hinner lösa alla 

ärenden som inkommer. Det innebär att alltfler gamla ärenden finns kvar från föregående år när ett 

nytt verksamhetsår tar sin början. Undersökningen av antalet nyregistrerade klagomål och antalet 

avgjorda klagomål visar dock att JO oftast hinner avgöra nästan alla inkomna klagomål för varje år. 

Att JO trots den stora ökningen av nyregistrerade klagomål ändå klarar av att avgöra så pass många 

klagomål anser jag styrker att JO prioriterar att först och främst lösa inkommande klagomål.  

När det gäller utvecklingen av genomförda inspektioner och andra undersökningar som JO finner 

påkallade menar jag att en negativ utveckling skett. JO genomför visserligen inspektioner och tar 

initiativ – men jag ifrågasätter med underlag av min undersökning om JO verkligen genomför alla de 

inspektioner och undersökningar som de finner påkallade. Jag ska förklara vad jag menar med detta. 

Antalet initiativ med anledning av inspektioner sammanfaller med de antal dagar JO avsatt för 

inspektion. Detta får lov att ses som logiskt då antalet initiativ med anledning av inspektioner inte 

kan öka om inte JO genomför fler inspektioner. Det är på inspektionerna JO finner underlag för att ta 

ett initiativ av detta slag.  

Det jag menar när jag ifrågasätter om JO verkligen kan sägas ta de initiativ JO finner påkallade är 

istället det som framkommit angående initiativ med uppgifter i massmedia m.m. Det vill säga de 

initiativ JO får ta av vilken anledning som helst. Dessa minskar i stadig takt. Varför ökar inte dessa 

istället eller ligger kvar på samma nivå?  

Av någon anledning klagar allmänheten allt oftare på myndigheters och dessas tjänstemäns 

behandling. Hur kan JO mot bakgrund av detta finna allt färre anledningar till att ta egna initiativ? 

Inom denna typ av initiativ ingår även klagomål som är anonyma. Tillräckligt med underlag finns dock 

inte för att säga om det är denna typ av klagomål som omvandlas till initiativ har minskat. Klart är att 

JO inte hinner/vill/orkar ta initiativ i samma utsträckning som förut. Det bör påpekas att det 

framkommit att JO ska prioritera klagomålshanteringen framför de övriga arbetsuppgifterna. I sken 

av detta är det naturligt att antalet initiativ minskat. Det kan tyckas anmärkningsvärt att antalet 

dagar avsatta för inspektioner inte har minskat på samma sätt. Samtidigt är det förståeligt att JO 

först drar ned på antalet initiativ med anledning av uppgifter i massmedia m.m. istället för sin 

inspektionsverksamhet. Initiativen är trots allt frivilliga. De ska göras när JO finner detta påkallat. 

Eftersom det inte finns någon ”synlig” enskild som JO hjälper när JO tar ett eget initiativ, som i 

exempelvis klagomålsärenden, kanske det inte ”gör något” om antalet initiativ minskas.  

Antalet åtal och anmälningar för disciplinära åtgärder har inte förändrats. Detta är anmärkningsvärt 

mot bakgrund till de ökade klagomålen. Varför finns det idag mindre underlag för att JO att åtala och 

anmäla tjänstemän trots att JO har det högsta antalet inkomna klagomål på 200 år? 
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JO svarar idag på 260 % fler remisser. Att svara på remisser är väldigt arbetskrävande. Detta innebär 

att det tar mycket värdefull tid från JO:s övriga arbete. JO kan - med hänvisning till en hög 

arbetsbörda - välja att inte svara på alla inkommande remisser. JO har ingen skyldighet att svara på 

remisser. JO har dock en skyldighet att genomföra undersökningar (det vill säga ta initiativ) som JO 

finner påkallade. Den negativa utvecklingen av JO:s initiativtagande kanske skulle kunna vändas om 

JO valde att inte svara på alla inkommande remisser?  

Att JO inte överlämnar fler ärenden enligt 18§ är förvånande i och med utvecklingen med fler 

klagomålsärenden. Vi kan lugnt konstatera att JO inte använder sig av denna befogenhet för att 

underlätta sin arbetsbörda, utan att utvecklingen istället gått i den omvända riktningen. Jag menar 

att det främst säger en hel del om hur pass effektiv denna befogenhet är när det gäller att minska 

JO:s arbetsbörda och inte huruvida JO vill minska sin arbetsbörda eller ej. 

Det har även framkommit att en väldigt stor ökning skett när det gäller tre kategorier av klagomål – 

klagomål som rör kriminalvården, överförmyndarväsendet samt utlänningsärenden. Dessa kategorier 

har ökat med flera hundra procent att jämföra med den totala ökningen av nyregistrerade klagomål 

som varit 34 %. Uppenbarligen har de myndigheter som handhar dessa typer av ärenden misslyckats 

med att bibehålla en hög rättssäkerhet. Det faller utanför denna undersöknings ramar att undersöka 

varför detta skett. Jag anser dock att det vore väldigt intressant en sådan undersökning 

genomfördes.  

Sammantaget har alla många av de förändringar som skett varit till nackdel för den enskildes 

rättssäkerhet. Enskilda kan inte förvänta sig att få en likvärdig behandling av JO som för 10 år sedan 

trots att inga lagar förändrat deras rättigheter till hjälp från JO. Ett klagomål har idag långt lägre 

chans att resultera i en åtgärd från JO:s sida. Trots detta förlitar sig allmänheten alltmer på att JO ska 

hjälpa. Enskilda har aldrig tidigare gjort så många framställningar och klagomål till JO på 200 år som 

under verksamhetsåret 2007/2008.  

Med anledning av det som framkommit anser jag att JO med nöd och näppe kan sägas uppfylla de 

syften om kontroll och rättssäkerhet för den enskilde JO ska uppnå å riksdagens – och folkets - 

vägnar.  

Jag finner det även anmärkningsvärt att riksdagen årligen granskar JO genom KU trots att denna 

granskning inte framstår som särskilt omfattande eller kritisk. KU går i stort enbart igenom 

ämbetsberättelsens huvuddrag, och givetvis är det därmed svårt att genomföra någon större 

granskning av JO:s arbete. Riksdagen tar därmed heller inte någon notis om utvecklingen som skett 

utan fortsätter att – år för år – ”lägga redogörelsen till handlingarna”. 
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