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Sammanfattning 

Under det tidiga 1990-talet infördes en s.k. högskolereform som ämnade ge landets högskolor 

och universitet en betydande autonomi att utforma sin verksamhet efter egna behov. Genom 

denna frihet syftades det även till att åstadkomma konkurrens mellan lärosätena om att erbju-

da studenter utbildning av högsta möjliga kvalité. Övergripande nationell reglering rörande 

lärosätenas verksamhet skulle hållas till ett minimum för att möjliggöra lärosätenas självbe-

stämmanderätt. Denna brist på generellt tillämpliga verksamhetsspecifika författningar har 

dock visat sig problematisk eftersom flera centrala frågor beträffande utbildningsförvaltning-

en och studenters rättigheter lämnats oreglerade. Det regelverk som istället tillämpas av läro-

sätena idag är det allmänna förvaltningsrättsliga regelverket tillsammans med de allmänna 

förvaltningsrättsliga principer som anses tillämpliga för den i fallet aktuella frågan.  

Ett tydligt exempel på den problematik kan uppstå i lärosätenas verksamhet är då en fråga inte 

behandlats i det existerande författningsunderlaget samtidigt som de allmänna förvaltnings-

rättsliga principerna inte anses vara tillämpliga. Denna problematik åskådliggjordes i JO:s 

granskningsärende DNR: 977-2010. I ärendet uppmärksammades JO av Juridiska föreningen 

vid Örebro universitet att landets högskolor och universitet förhållit sig på ett olikartat sätt till 

frågan om studenters rättighet att återkalla examinationsuppgifter efter att dessa blivit inläm-

nade till lärosätet.  

Rättigheten att återkalla en ansökan om att erhålla en förmån hos en förvaltningsmyndighet 

tillhör en förvaltningsrättslig grundprincip. Principen bygger på uppfattningen att det efter en 

ansökande återkallar sitt ärende saknas det ett intresse för förvaltningsmyndigheten att fortsät-

ta handläggningen och fatta ett materiellt beslut. Åsikterna i vilken mån de allmänna förvalt-

ningsrättsliga principerna är tillämpliga för utbildningsförvaltningen går i tu. Klart är däremot 

att studenter riskerar hamna i flera problemsituationer än den fråga som aktualiserades i JO:s 

granskningsärende där regelverkets rättssäkerhet allvarligt kan ifrågasättas. Det är därför av 

värde att redogöra för och analysera den argumentation som förts av både JO och dennes re-

missinstanser för att slutligen ta ställning till frågan i granskningsärendet. Den argumentation 

som majoriteten av lärosätena fört i JO:s granskningsärende mot en tillåtande praxis baserades 

bl.a. på de allmänna råd som utfärdats av Högskoleverket och kring de konsekvenser som 

återkallande av examinationsärenden innebär för både lärosätena och studenterna. Den argu-

mentation som förts mot dessa lärosätens ståndpunkt har bl.a. fokuserats kring de inlämnade 

handlingarnas karaktär och den karaktär som examinationsärendet har.  

JO:s konstaterande i sitt beslut att diskrepans mellan landets lärosäten i centrala frågor som 

exempelvis examinationsärenden inte är acceptabel. Angående den fråga som JO:s gransk-

ningsärende avsåg kunde JO dock inte ge något klargörande svar, annat än att underkänna 

båda sidornas argumentation. JO anförde att frågan om återkallande av examinationsärenden 

saknade rättslig reglering i gällande författningsunderlag, men att den särskilda karaktären av 

utbildningsförvaltningen kunde utgöra tillräckligt skäl för undantag från den allmänna för-

valtningsrättsliga principen om återkallelse av förmånsärenden. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

18 februari 2010 inkom en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) från Juridiska föreningen 

vid Örebro universitet mot Örebro universitetet. Enligt sin instruktion har JO till uppgift att 

granska den offentliga förvaltningen som ombesörjs av de statliga förvaltningsmyndigheter-

na.
1
 Den fråga som ställdes i anmälningen avsåg huruvida enskilda studenter som deltagit vid 

ett skriftligt tentamenstillfälle har möjlighet att, efter inlämning av tentamen, återkalla exami-

nationsärendet för att ha en möjlighet att delta vid ett senare examinationstillfälle. Juridiska 

föreningen hade under en tid observerat skiljaktigheter i inställning mellan landets högskolor 

och universitet avseende denna fråga och önskade därför att JO skulle klargöra rättsläget. 

Frågan huruvida en student är behörig att begära förvaltningsrättslig partsinsyn i sitt examina-

tionsärende och sedan dessutom ha möjlighet att begära återkallelse av sitt examinationsären-

de hade först väckts under ett sammanträde vid Örebro universitetets utbildningsråd. Utbild-

ningsrådet kunde vid detta sammanträde inte ge något tydligt besked om vilka regler som uni-

versitetet ansåg vara tillämpliga eller vilken inställning universitet intog till frågan. När en 

student, en tid efteråt, ansökte om att få sin examination återkallad avslog Örebro universitet 

studentens begäran. Universitetets utbildningsråd kommunicerade i anslutning till avslagsbe-

slutet att studenter inte har en rättighet att återkalla inlämnade examinationsuppgifter och att i 

brist på klargörande av rättsläget från antingen JO eller någon motsvarande instans skulle 

Örebro universitets inställning även i fortsättningen vara negativ till liknande ansökningar om 

återkallelse. 

I sin anmälan anförde Juridiska föreningen att det framkommit att den juridiska fakulteten vid 

Umeå universitet tillåtit sina studenter både en rätt till partsinsyn under handläggningen av 

examinationsärende och att återkalla examinationsuppgifter innan examinationsärendet slut-

förts och betyg meddelats. Juridiska föreningen ansåg därför att högskolorna och universite-

tens rättstillämpning åtminstone stred mot den i regeringsformen stadgade likhetsprincipen.
2
 

Enligt anmälan skulle denna inkonsekventa tillämpning även medföra en rättsosäkerhet för 

studenterna som, baserat på vilket lärosäte de valt att studera vid, har olika rättigheter vid ex-

aminationer att förhålla sig till. 

JO meddelade sitt beslut 1 december 2011. I sin slutsats fastslog JO att högskolornas och uni-

versitetens tidigare hantering av frågan varit långt ifrån acceptabel och att frågan inte fick 

vara avhängig av vid vilket lärosäte en student väljer att bedriva sina studier. När det kommer 

till anmälningens huvudfråga var JO dock undanfallande i sitt ställningstagande. 

1.2. Ämnets bakgrund 

En allmän grundprincip inom den svenska förvaltningsrätten är att enskilda som ansöker om 

att bli tilldelade en förmån hos förvaltningsmyndigheter även anses vara behöriga att återkalla 

denna ansökan och begära att ärendet avslutas hos myndigheten. Vanligtvis innebär återkal-

lelsen att ärendet avskrivs och att eventuellt beslutsmaterial som den enskilde sänt in till myn-

digheten kan sändas åter till den ansökande. Principen saknar dock generellt författningsstöd 

och har efter upphävandet av förordningen om statliga myndigheters serviceskyldighet, m.m. 

2003 en osäker framtid.
3
 Frågan om återkallande av ett anhängigt ärende hos en förvaltnings-

myndighet och återkallande av beslutsmaterial är nära förbundna med varandra. Återkallas 

inskickat beslutsmaterial från en myndighet innan ärendet blivit föremål för handläggning 

                                                           
1
 Se lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsman. 

2
 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform [cit. RF].  

3
 Förordning (1980:900) om statliga myndigheters serviceskyldighet, m.m. [cit. serviceförordningen]. 
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finns ofta inget beslutsunderlag för myndigheten att ta ställning till då ett beslut ska fattas, 

därför avskrivs i regel ärenden i samband med återkallelser av inskickat beslutsunderlag.  

Som handlanden kommer därför återkallelser av anhängiga ärenden hos myndigheter och be-

slutsmaterial att behandlas nära varandra i uppsatsen. 

Det är idag ofta oklart för den enskilde huruvida en begäran om återkallande av ärenden hos 

myndigheter och återlämnande av beslutsmaterial kommer att ha framgång. Särskilt när det 

kommer till utbildningsväsendet har högskolorna och universiteten intagit en restriktiv in-

ställning till återkallande av examinationsärenden och återlämnande av inlämnat beslutsun-

derlag, till synes dock utan något tydligt rättsligt stöd för detta ställningstagande. Inskränk-

ningar i den enskildes rätt att återkalla ärenden hos förvaltningsmyndigheter och få sina hand-

lingar återlämnande har i praxis och doktrinen i flera fall motiverats av behovet av att upprätt-

hålla offentlighetsprincipen. Även vikten av förvaltningsmyndigheternas tillgång till besluts-

material efter avslutade förvaltningsärenden har poängterats. Det är även möjligt att det finns 

andra verksamhetsspecifika faktorer som motiverar en restriktiv inställning till återlämnande 

av handlingar.  

Möjligheten att begära återkallande av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna är i allmänhet 

en rättighet som främst tillkommer initiativtagaren till ärendets anhängiggörande hos myndig-

heten, den s.k. saklegitimerade.
4
 Principen gäller dock endast i den mån myndigheten själv 

inte har en skyldighet att självständigt utreda och fatta beslut i ärendet, något som är vanligt 

exempelvis inom socialförvaltningen eller då det hos myndigheten råder misstanke om brott.
5
 

Gällande typiska förmånsärenden torde förvaltningsmyndigheterna endast vara behöriga att 

fortsätta handläggningen efter den enskilde begärt återkallelse av ärendet i de ovanliga fall 

myndigheten har en möjlighet att besluta om förmånen ex officio.
6
  

När det kommer till ansökningar om att tilldelas en förmån tillhör det naturligtvis ovanlighe-

ten att en enskild önskar återkalla en sådan ansökan. En ansökande kan dock ha flera beaktan-

svärda skäl till att önska återkalla sin ansökan och få sitt inskickade beslutsunderlag återläm-

nat. Exempelvis skulle en enskild kunna komma till insikten att det denne ansökt om faktiskt 

inte var vad han eller hon först trott. Även integritetsfrågor, ekonomiska eller rent sentimenta-

la skäl skulle kunna motivera en enskild att återkalla inskickat beslutsunderlag.
7
 Just specifikt 

för studenter vid universitet och högskolor skulle möjligheten att få göra om ett examina-

tionsmoment för att uppnå ett högre studieresultat kunna utgöra ett starkt motiv till att önska 

återkalla ett pågående examinationsärende och de inlämnade svaren till examinationen. Det 

skulle även kunna vara så att en student använt alla tillåtna examinationstillfällen som före-

skrivits i en högskolekurs kursplan och därför vill få sitt deltagande i examinationen struket 

för att möjliggöra ett nytt tillfälle. 

1.3. Syfte och frågeställning 

Kort sammanfattat, och uniformt för denna uppsatstyp, kan sägas att uppsatsens primära syfte 

är att fastställa gällande rätt beträffande de frågeställningar uppsatsen avser utreda. Denna 

uppsats kommer, med utgångspunkt i en analys av JO:s beslut i granskningsärendet JO DNR 

977-2010, att utreda i vilka fall enskilda kan begära återkallelse av ett påbörjat ärende hos en 

                                                           
4
 Se Ragnemalm, Förvaltningsprocessens grunder, Jure förlag, 9 uppl, 2012, Stockholm, s. 58-59. 

5
 Se exempelvis lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och lag (1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård. 
6
 Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, Norstedts juridik, 2 uppl, Vällingby, 2008, s. 86. 

7
 Se exempelvis Sundsvalls kammarrätts dom 2014-03-05 mål nr. 2889-13 om återlämnande av passhandling 

från migrationsverket efter av den enskilde framfört önskan om att återkalla sin ansökan om uppehållstillstånd i 

Sverige för att istället söka uppehållstillstånd i USA. 
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förvaltningsmyndighet och återlämnande av inskickade handlingar som tillhör ärendet. Sär-

skilt fokus kommer att läggas vid frågan om återkallande av examinationsärenden inom ut-

bildningsförvaltningen hos landets högskolor och universitet. Ett sekundärt, men viktigt, syfte 

med uppsatsen är även att förmedla kunskap till läsare, främst studenter, om ämnet och dess 

problematik.   

Frågan kan tyckas, som student, något självuppfyllande men är av stor betydelse för många 

studenter, kanske främst inom de juridiska programutbildningarna. Både förvaltningsrättsligt 

och studenträttsligt är frågeställningen intressant. Mot bakgrund av uppsatsens redovisade 

syfte har följande frågeställning för uppsatsen valts: 

1) Vilken karaktär har, till myndigheter inskickat, beslutsunderlag i examinationsärenden och 

vilka regler tillämpar myndigheterna för att hantera dessa handlingar? 

2) Hur ser gällande rätt ut beträffande en students begäran om återkallelse av examinations-

ärenden samt återlämnande av inlämnade examinationsuppgifter?  

3) Vilken rättslig grund använder högskolorna och universiteten vid sin prövning? Finns det 

behov av ytterligare reglering? 

1.4. Avgränsning 

Den svenska förvaltningsapparaten styrs genom ett extremt omfattande och stundtals inveck-

lat regelverk av författningar och principer som utövar inflytande över varandra. Nya rättsom-

råden tillkommer hela tiden, medan gamla vidareutvecklas. Inte minst på grund av det svens-

ka medlemskapet i Europeiska unionen (EU) och den av Sverige tillträda Europeiska konven-

tionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR) har den svenska 

förvaltningsrätten varit under konstant utveckling. På grund av ämnets generella natur krävs 

en tydlig avgränsning och konkretisering av framställningen för att göra utredningen betydel-

sefull och begriplig för läsaren. För att förtydliga regleringen kommer två typsituationer av 

förmånsärenden att utredas specifikt. Den första typsituationen utgörs av en begäran om åter-

kallande av ett förvaltningsärende och återlämnande av inskickat beslutsmaterial både innan 

och efter beviljandet av ett s.k. gynnande förvaltningsbeslut fattats av beslutsmyndighet. Det 

valda undersökningsobjektet för denna del är den ursprungskontroll av fordon som utförs vid 

Transportstyrelsen inför registrering i svenska vägtrafikregistret av primärt importerade for-

don. 

Med beaktande av den första typsituationen ska den andra typsituationen utredas och analyse-

ras. Den andra typsituationen utgörs av situationen då en student vid ett universitet eller hög-

skola, efter inlämning av en examinationsuppgift begär återkallelse av sitt examinationsären-

de och återlämnande av det inlämnade svarsmaterialet för att därmed undvika betygsättning 

för deltagandet vid examinationstillfället. Alternativa avgränsningar och urval som övervägts 

för uppsatsen har bl.a. varit att uteslutande utreda förfarandet inom högskolorna och universi-

teten. Enligt författarens mening hade en sådan utredning dock blivit allt för entydig och hade 

inte på ett tydligt sätt illustrerat de avvikelser och särdrag som råder inom utbildningsförvalt-

ningen gentemot den övriga statliga förvaltningen.  

Territoriellt är uppsatsen av naturliga skäl fokuserad på Sverige och den svenska rätten under 

den påverkan som utövas av Europarätten och dess institutioner. Det är vidare endast de lä-

rosäten som utgör statliga förvaltningsmyndigheter som är föremål för utredning. De lärosäten 

som utgör privata subjekt lämnas därför utanför uppsatsens behandling.  
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1.5. Metod och material 

För att ett juridiskt uppsatsarbete av denna storlek ska upprätthålla ett eftersträvat mått av 

vetenskaplig legitimitet är den av författaren brukade arbetsmetoden väldigt viktig. Det är 

brukande av denna metod som ska föra författaren från sin valda frågeställning, genom bear-

betningen av det noga utvalda källmaterialet och med användande av en rationell argumenta-

tion fram till ett resultat.
8
 Metoden som använts för detta uppsatsarbete har varit den som 

inom den rättsvetenskapliga akademin kallas för den s.k. rättsdogmatiska metoden. Metodens 

närmare innebörd är dock svårdefinierad och omtvistad. Metoden kan främst beskrivas syfta 

till att författaren använder sig utav en särskild metodik som är allmänt vedertagen inom den 

juridiska akademin för att systematisera och göra tolkningar av gällande rätt. Med hänsyn till 

att det inom rättsvetenskapen anses råda en, relativt många andra akademiska vetenskaper, fri 

argumentationsteknik och i många fall en brist på fullkomligt korrekta svar kan begreppet 

framstå som vilseledande.
9
 Eftersom det råder viss begreppsförvirring får det anses tacksamt 

för en nybörjare till rättsvetenskapligt uppsatsförfattande att den rådande uppfattningen i 

doktrinen är att begreppet tillåts brukas okontroversiellt i flera fall.
10

 Med brukande av en mer 

modern och konkret terminologi torde uppsatsförfattaren istället kunna hävda sig använt sig 

av den s.k. juridiska metoden, innebärande en särskild metodik för urval och hantering av 

fakta och rättskällor genom urskiljande och värdering av vad som är rättsligt relevant för frå-

geställningen. Någon större skillnad från vad som egentligen anses utgöra den rättsdogmatis-

ka metoden torde dock inte föreligga.
11

 För uppsatsens räkning kan därför sägas att traditio-

nellt juridiskt källmaterial behandlats enligt juridisk metod och att denna utgör grunden till 

utredningarna i uppsatsen. 

På grund av den ovan nämnda vikten av en korrekt och konsekvent använd juridisk metodik 

presenteras också det källmaterial som valts för uppsatsen. För uppsatsen har en mångfald av 

rättskällor använts. Relevant författningstext och förarbeten har granskats. Regleringen kring 

förvaltningsmyndigheters ärendehandläggning, dess hantering och utlämnande av allmänna 

handlingar, det som benämns den allmänna förvaltningsrätten, är idag utspridd över ett antal 

författningar som måste beaktas som bakgrund till uppsatsen. Den allmänna förvaltningsrätten 

kompletteras och preciseras sedan av den speciella förvaltningsrätten som innehåller en stor 

mängd specialförfattningar för verksamhetsspecifika delar av förvaltningen. När det kommer 

till granskningen av förarbeten till verksamhetsspecifika författningar längre ner i normhie-

rarkin är dessa tyvärr ofta magra alternativt över huvudtaget inte tillgängliga. Stöd för förstå-

else och tolkning kan i tillämpliga fall påträffas i bakomliggande lagstiftning från EU.  

Utöver författningarna och förarbeten till dessa har även utlåtanden från relevant doktrin och 

myndighetspublikationer studerats. I övrigt är den rättsliga doktrinen på området inte särskilt 

omfattande, varken gällande återkallelser av ärenden från förvaltningsmyndigheter i allmän-

het eller när det kommer till examinationer inom utbildningsväsendet. Den juridiska doktrinen 

som producerats utanför myndighetspublikationerna kring uppsatsens frågeställning är till stor 

del reserverade till avsnitt i fest- och minnesskrifter. Detta kan framstå som förvånande på 

grund av den centrala roll som examinationer har för alla de människor som studerar eller 

                                                           
8
 Sandgren, Rättevetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, 2 uppl, Norstedts 

juridik, Vällingby 2008, s. 35. Se också Hellner, Rättsteori: en introduktion, 2 uppl, Norstedts juridik, Stock-

holm, 1994, s. 49. Rationaliteten i en argumentation är i de flesta fall av subjektiv prägel beroende på författaren. 

På grund av den rationella argumentationens relativa betydelse i konkreta fall bör författaren, i egenskap av 

student, rikta in sig på att använda sig av en så allmänt vedertagen argumentationsteknik som möjligt.  
9
 Jfr National encyklopedin (utg.), begreppsdefinition av dogm ” http://www.ne.se/dogm?i_h_word=dogma”, 

lydelse 2014-05-09. 
10

 Sandgren, Rättevetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, s. 53.  
11

 Sandgren, Rättevetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, s. 37-38. 
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arbetar med utbildning. Ett försök att förklara detta är att regleringen av staten och dess verk-

samhet är så pass omfattande att forskande jurister varit mer intresserade av andra frågeställ-

ningar än just de frågor som uppsatsen avser belysa.
12

 Tillräckligt material finns ändock att 

tillgå för att uppsatsens utredning ska bli meningsfull. Beträffande myndigheternas publika-

tioner av allmänna råd och instruktioner utgör dessa inte några bindande rättskällor. På grund 

av de allmänna rådens vägledande karaktär och auktoritet i praktiken har argumenten i dessa 

ändå beaktats och värderats på samma nivå som de som återfinns i doktrinen.  

Även domar ifrån landets underrätter samt beslut från JO och justitiekanslern (JK) har stude-

rats. Varken underrätternas eller ombudsmännens praxis är av prejudikatbildande karaktär 

enligt den traditionella svenska rättskälleläran. Dessa avgöranden är ändå relevanta på grund 

av det stora inflytande som de utövar på tjänstemännen vid förvaltningsmyndigheterna, sär-

skilt i brist på avgöranden från de högsta domstolsinstanserna.
13

 En anledning till att fråge-

ställningen inte blivit föremål för något rättsligt avgörande i prejudikatbildande instans kan 

måhända tänkas vara att ombudsmännen framstår som en tydligare klagoinstans för den en-

skilde i dylika ärenden.  

Traditionella rättsvetenskapliga uppsatser präglas ofta av ett teoretiskt juridiskt beskrivande 

perspektiv. För att konkretisera och ge uppsatsarbetet ytterligare en dimension, i synnerhet 

rörande undersökningen av det första typfallet, kommer uppsatsen utifrån egna empiriska be-

traktelser under uppsatspraktik vid Transportstyrelsens sektion för ursprungskontroll av for-

don också undersöka myndighetens pratiska tillämpning av bestämmelserna. Denna metodik 

är främst ämnad att fördjupa författarens egen förståelse av myndigheternas faktiska tillämp-

ning av reglerna och för att få insyn i myndigheternas beslutsprocess. En eventuell problema-

tik med denna metodik är att författaren, med hänsyn till den begränsade tiden som spenderas 

hos myndigheten, endast kommer kunna tillgodogöra sig en begränsad kännedom om Trans-

portstyrelsens verksamhet. På grund av bristande rättsdogmatiskt värde får dock denna metod 

i första hand ses som en kompletterande informationskälla till övrigt material.  

1.6. Disposition 

Uppsatsens valda disposition är ämnad att förenkla läsningen samt förståelsen av gällande rätt 

för ämnet och uppsatsens frågeställning. För att göra frågeställningen och utredningen begrip-

lig är det nödvändigt att bygga en grundlig förståelse för de rättsregler som förvaltningsmyn-

digheterna har i uppdrag att tillämpa. Därför presenteras först allmänna rättsstatliga principer 

och förvaltningsrättens allmänna delar innan de regler som är mer specifika för frågeställ-

ningen behandlas. På grund av utrymmesskäl har de allmänna delarna försökts smalnats av i 

den mån det varit möjligt till det som är av störst relevans för uppsatsens ämne.  

Uppsatsens kapitel följer således en logisk uppbyggnad som syftar till att vara pedagogisk.  

  

                                                           
12

 Warnling-Nerep, Till frågan om rättssäker examination, Skrifter till Anders Victorins minne, Iustus förlag, 

Stockholm, 2009, s. 517-518.  
13

 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warnlin-Nerep & Vogel, Finna rätt – Juristens källmaterial och ar-

betsmetoder, 12 uppl, Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 140-141. Något som även observerats under förfat-

tarens praktik vid Transportstyrelsen. 



10 
 

2. Konstitutionella grundprinciper 

För ett uppsatsarbete med en förvaltningsrättslig frågeställning är det av stor vikt att först re-

dogöra för den utgångspunkt från vilken den svenska förvaltningen utövar sin maktbefogen-

het. Grunderna för det svenska statsskicket återfinns i de svenska grundlagarna. Utifrån dessa 

har ett antal principer vidareutvecklats och förädlats till att vara vägledande för hela den of-

fentliga förvaltningen. Nedan följer en uppräkning av de principer som är av störst relevans 

för uppsatsens frågeställningar.  

2.1. Legalitetsprincipen 

I 1 kap. 1 § RF stadgas legalitetsprincipen som utgör grundstenen för rättsstaten Sverige. Lag-

rummet lyder:  

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. 

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den 

förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal 

självstyrelse. 

Den offentliga makten utövas under lagarna.” 

Principen binder all offentlig maktutövning från förvaltningsmyndigheterna, de folkvalda 

församlingarna, domstolarna m.fl. till de tillämpliga författningarna.
14

 Principen fastslår även 

att all offentlig makt ska utgå ifrån folkets vilja och ska utövas under författningar som anta-

gits enligt den enligt grundlagen behöriga ordningen.
15

 Rättsystemet behöver således både 

demokratisk förankring och enhetlighet, i den bemärkelsen att författningarna inbördes inte 

får strida mot varandra, för att uppehålla sin legitimitet.  

Vissa allmänna ingripanden i den enskildes rättssfär kräver att stöd för ingripandet finns i 

form av lagstiftning, medan andra beslut istället kan fattas enligt en hierarkiskt lägre författ-

ning.
16

 När det kommer till författningar eller beslut som fattats av organ längre ned i hierar-

kin inom den svenska statsapparaten är det också viktigt att denna kompetens kan härledas till 

att en behörighet som tilldelats organet. Legalitetsprincipen innehåller ett indirekt krav att i de 

fall lagstiftaren använder sig av möjligheten till delegering av normgivningsmakten till andra 

organ eller myndigheter måste delegeringen genomföras på ett så konkret och förutsebart sätt 

som möjligt. Delegering utnyttjas främst av praktiska skäl för att sprida arbetsbördan från de 

högre statsorganen till verksamhetsspecifika myndigheter som besitter en högre kompetens i 

de detaljfrågor som ska regleras och som ofta även utövar tillsyn över området. Reglerna för 

vilka typer av delegering som är möjlig återfinns i 8 kap. RF. Det mottagande organet får inte 

ges för stort utrymme att anta godtyckliga regleringar. Förverkligandet av legalitetsprincipen 

förutsätter även att rättsreglerna utformas på ett sådant sätt att de inte riskerar bli utsatta för 

allt för extensiva tolkningar av rättstillämparen.
17

 Beträffande gränserna för normgivningens 

lämplighet får detta avgöras från fall till fall.
18

 

                                                           
14

 Se JO 1990/1991 s. 282: Kritik mot nämnd som vägrat tillämpa lagstiftning som nämnden själv ansåg vara 

föråldrad och borde bytas ut. Rättstillämparens bundenhet till gällande rätt gäller även till äldre författningar som 

inte blivit officiellt upphävda.   
15

 Bull & Sterzel, Regeringsformen: en kommentar, 2 uppl, Studentlitteratur, Spanien, 2013, s. 49. Begreppet 

offentlig makt anses ligga någonstans mellan förvaltningsuppgift och myndighetsutövning eftersom även andra 

rättssubjekt än statliga organ kan ha till uppdrag att utöva funktioner som anses typiskt statliga.  
16

 NJA 2006 s. 293. För att en person ska kunna dömas till fängelsestraff för ett visst brott krävs det att detta 

stadgas genom lag.  
17

 Bull & Sterzel, Regeringsformen: en kommentar, sid 53-54. 
18

 Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 3 uppl, Juristförlaget i Lund, 1999, Stock-

holm, Sid 119 ff. 
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2.2. Objektivitets- och likhetsprincipen 

I 1 kap. 9 § RF stadgas både objektivitetsprincipen och likhetsprincipen. Lagrummet lyder:  

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsupp-

gifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartisk-

het.” 

Principerna fastslår att alla människor, oavsett medborgarskap, ska som utgångspunkt behand-

las lika inför lagen. De tjänstemän som fullgör de offentliga dömande- eller förvaltningsupp-

gifterna ska beakta saklighet och opartiskhet vid utövandet av sina tilldelade befogenheter. 

Det som främst avses är ett förbud mot diskriminering eller annan godtycklig maktutövning.
19

   

Indirekt kräver principen att myndigheterna måste vara konsekventa i sin beslutsfattande 

verksamhet. I realiteten innebär detta krav att avgörande hänsyn tas till myndighetens tidigare 

utarbetade praxis vid återkommande ärendetyper. Myndighetens praxis får naturligtvis varken 

strida mot gällande författningsunderlag eller den domstolspraxis som utarbetats på områ-

det.
20

 Likhetsprincipen hindrar dock inte myndigheten från att ändra sin praxis i de fall myn-

digheten själv kommer till insikten att den tillämpat rättsregler på ett felaktigt sätt eller för att 

följa ny domstolspraxis.
21

 Principerna anses också utgöra en konstitutionell grund för de be-

stämmelser om jäv som finns utsprida i exempelvis förvaltningslagen (1986:223) (FL).
22

  

2.3. Offentlighetsprincipen 

Vid sidan av principerna i RF finns även den i tryckfrihetsförordningen stadgade principen 

om handlingsoffentlighet.
23

 Denna regel återfinns i 2 kap. 1 § TF och lyder: 

”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk med-

borgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.” 

Principen, som sedan lång tid varit en del av svensk rättstradition, utgörs av rättigheten för 

svenska medborgare att ta del av allmänna handlingar som förvaras hos förvaltningsmyndig-

heterna. Syftet med principen är att det ska råda en hög transparens inom den offentliga för-

valtningen. Denna öppenhet ska inbjuda till granskning av förvaltningen från såväl vanliga 

medborgare som media (den s.k. tredje statsmakten).
24

 Kontrollmöjligheten ämnar i sin tur att 

utgöra en drivkraft för en rättssäker och effektiv förvaltning. Felaktig rättstillämpning ska 

kunna utsättas för kritisk och meningsfull granskning, vilket ska möjliggöra rättelse från 

myndighetens sida eller leda till ändringar i de tillämpliga författningarna.
25

 Tillgängligheten 

till allmänna handlingar syftar slutligen även till att underlätta för medborgarna att inhämta 

information i samhällsfrågor och därigenom fungera som en källa för den fria demokratiska 

åsiktsbildningen.
26

 Begränsningar i handlingsoffentligheten ska endast ske restriktivt och i de 

fall då det är påkallat för att värna särskilt skyddsvärda intressen som uttömmande räknas upp 

i 2 kap. 2 § TF.   

                                                           
19

 Bull & Sterzel, Regeringsformen: en kommentar, s. 58-60. 
20

 Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s. 16-17.  
21

 Strömberg & Lundell, Allmän förvaltningsrätt, 25 uppl, Liber, Egypten, 2012, s. 71-72. 
22

 Bull & Sterzel, Regeringsformen: en kommentar, s. 58. Förvaltningslag (1986:223) [cit. FL]. 
23

 Tryckfrihetsförordning (1949:105) [cit. TF]. 
24

 National encyklopedin (utg.), begreppsdefinition av tredje statsmakten ”http://www.ne.se/lang/tredje-

statsmakten”, lydelse 2014-05-06. 
25

 Bohlin, Offentlighetsprincipen, 8 uppl, Nordstedts juridik, Mölnlycke, 2010, s. 20-23 
26

 Prop. 1975/76:160 s. 71. 
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3. Den offentliga förvaltningen 

Den offentliga förvaltningen fullgörs på nationell nivå främst av statliga myndigheter och på 

lokal nivå av kommunala organ. Från dessa förvaltningsmyndigheter ska skiljas de politiskt 

sammansatta organen och domstolarna som intar en särställning på grund av deras särskilda 

karaktär och sammansättning. Det ska dock noteras att domstolarna bedriver viss förvalt-

ningsverksamhet vid sidan av deras rent judiciella funktion. 

3.1. Förvaltningsmyndigheterna 

Förvaltningsmyndigheternas främsta funktion är verka som självständiga serviceorgan åt den 

övriga samhällskroppen. Någon klar definition för vad som utgör en förvaltningsmyndighet 

finns dock inte. Bedömningen huruvida ett organ utgör en myndighet får därför göras in casu 

utifrån allmänna förvaltningsrättsliga principer. Exempel på faktorer som beaktats i tidigare 

rättspraxis har varit funktionella aspekter och organisatoriska kriterier.
27

 Den slutliga bedöm-

ningen huruvida ett organ utgör en myndighet blir alltid samlad utifrån de relevanta omstän-

digheterna i det aktuella fallet.
28

  

Förvaltningsmyndigheternas självständighet fastslås i 12 kap. 2 § RF. Här stadgas att ingen 

utomstående myndighet eller folkvalt organ får bestämma hur en förvaltningsmyndighet ska 

besluta i ett särskilt ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller vid annan till-

lämpning av lag. Principiellt har myndigheterna ändock en lydnadsplikt mot regeringen. Den-

na lydnadsplikt åstadkoms genom att förvaltningsmyndigheternas verksamhet styrs genom 

förordningar och särskilda myndighetsinstruktioner. Regeringen eller annan överordnad myn-

dighet kan i dessa utfärda mer generella direktiv för hur förvaltningsmyndigheten ska agera i 

vissa ärendetyper.
29

 

3.2. Myndigheternas beslut 

Förvaltningsmyndigheternas beslut kan generellt beskrivas utgöra ett slags uttalande från 

myndighetens sida som avser styra antingen enskilda personers eller myndigheters fortsatta 

beteende. Det tillhör förvaltningsmyndigheternas normala verksamhet att bedriva handlägg-

ning av ärenden inom deras specifikt angivna verksamhetsområde och i samband härmed fatta 

slutliga beslut. De ärenden förvaltningsmyndigheterna hanterar kan vara anhängigjorda hos 

myndigheten av den enskilde själv, efter anmälan av en utomstående person eller av en annan 

myndighet. Vissa ärenden kan även startas av myndigheten ex officio. Innehållet av myndig-

hetens beslut genomförs sedan ofta självständigt från den enskildes egen vilja. En vanlig in-

delning av myndigheters beslut är att de antingen är av antingen gynnande eller betungande 

karaktär för den enskilde. Långt ifrån alla beslut kan dock indelas på detta sätt, ett exempel är 

betygsärenden vid examinationer hos universitet och högskolor.
30

 

Myndigheternas tilldelade kompetens att fatta beslut inom specifika ärendetyper framgår som 

huvudregel ur författningstext och myndighetsinstruktioner. Hur denna kompetens sedan ska 

                                                           
27

 RÅ 1984 2:101: om huruvida ett förvaltningsorgan i form av en löntagarfondstyrelse som hade till uppgift att 

förvalta statliga medel utgjorde en myndighet. Domstolen ansåg att detta kunde anses utgöra en myndighet efter-

som domstolen fann det osannolikt att staten skulle överlämna denna uppgift åt ett privaträttsligt subjekt utan 

tydlig motivering därtill. RÅ 1974 2:11: om en etisk kommitté (en grupp befattningshavare som bildat ett organ 

för samråd och lämnande av gemensamma utlåtanden). Domstolen framhöll att kommittén fungerade som ett 

självständigt organ och hade en tydlig och erkänd funktion inom verksamheten och var på denna grund att anse 

som en myndighet. 
28

 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 57-60. Andra exempel är: huruvida organet bildats genom lag, om organets 

verksamhetsuppgifter regleras i författning, om organets ledamöter utses av annan myndighet etc. 
29

 Strömberg & Lundell, Allmän förvaltningsrätt, s. 69-70.  
30

 Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s. 46-51.  



13 
 

nyttjas på bästa sätt är en helt annan sak. Som allmänt riktmärke kan sägas att desto mer in-

gripande eller betungande ett beslut utgör för den enskilde, desto högre krav måste ställas på 

myndighetens handläggning och hur myndigheten valt att utnyttja sin kompetens. Vid ärenden 

om att tilldela en ansökande beslut som anses traditionellt gynnande, exempelvis i form av 

något slags tillstånd, brukar det anses att utrymmet för myndigheten att beakta lämplighets-

aspekter ökar. Ibland kan även myndigheternas handlingsfrihet utökas genom att lagstiftaren 

tillåter friare prövning om särskilda skäl motiverar som det.
31

 

3.3. Myndighetsutövning 

Verksamheten förvaltningsmyndigheterna utövar består av vad som brukar benämnas faktisk 

verksamhet och myndighetsutövning. Dessa utgörs främst av den verksamhetsspecifika inrikt-

ning myndigheten har. Ett typiskt exempel av faktisk verksamhet som utövas vid de flesta 

myndigheter som kan nämnas är telefonsupport till den verksamhet myndigheten utövar till-

syn över. Vid högskolorna och universiteten anses den faktiska verksamheten bl.a. utgöras av 

den utbildningsverksamhet som bedrivs genom föreläsningar och den forskning som lä-

rosätets personal ägnar sig åt.  

Myndighetsutövning definieras som ett ensidigt utövande av en befogenhet att, med bindande 

verkan för enskilda, besluta om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd eller annat jäm-

förbart förhållande.
32

 Myndighetsutövningen anses även innebära ett uttryck för staten och 

samhällets maktbefogenhet mot medborgarna eftersom de enskilda i förekommande fall be-

finner sig i en beroendeställning mot myndigheten att tilldelas det aktuella beslutet. Bestäm-

melserna om myndighetsutövning är främst avsedda att skydda den enskildes behov av rätts-

säkerhet inom förvaltningen. Någon generell och tydlig skiljelinje mellan myndighetsutöv-

ningen och den faktiska verksamheten är svår att dra utan får avgöras från verksamhet till 

verksamhet. Generellt kan dock sägas att lägre krav ställs på ärenden som inte utgör myndig-

hetsutövning eftersom dessa inte anses vara lika ingripande.
33

 Detta ska dock inte förstås som 

att den faktiska verksamheten är av underordnad eller marginell betydelse. Exempelvis inom 

utbildningsväsendet anses den faktiska verksamheten i form av undervisning vara en av de 

absolut viktigaste funktionerna dessa myndigheter utövar enligt 1 kap. 2 § högskolelagen.
34

 

3.4. Tillämplig lagstiftning 

Den generellt tillämplig lagstiftning för myndigheternas faktiska verksamhet och myndig-

hetsutövning återfinns i FL. Lagen tillämpas främst vid handläggning av myndighetens ären-

den, den del som även kallas för myndigheternas beslutande verksamhet. Lagens främsta syf-

ten är att garantera en hög minimistandard för handläggningsverksamheten.
35

 Från denna 

ärendehandläggning ska återigen skiljas myndigheternas faktiska verksamhet. Myndigheter-

nas faktiska verksamhet påverkas exempelvis av FL:s allmänna krav på tillgänglighet och god 

service.  

FL utgör enligt lagens 3 § en dispositiv baslag och innehåller därför endast grundläggande 

procedurregler för förvaltningsmyndigheterna. Överordnad FL finns ett antal specialförfatt-

ningar som närmare preciserar verksamheten för specifika delar av förvaltningen.
36

 Exempel-

                                                           
31

 Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s. 18-22. 
32

 Prop. 1985/86:80 s. 54. 
33

 Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s. 13-14. 
34

 Högskolelag (1992:1434) [cit. HögskL]. 
35

 Prop. 1985/86:80 s. 9 ff.  
36

 Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s. 69-70. 



14 
 

vis styrs högskolans verksamhet till stor del av HögskL, högskoleförordningen och andra spe-

cifika författningar.
37

  

3.5. Begreppet allmän handling 

Allmänna handlingar avser enligt TF dokument eller tekniska upptagningar som förvaras hos 

de svenska myndigheterna. Handlingarna ska antingen ha inkommit till myndigheten från 

utomstående eller upprättats hos myndigheten själv och sedan uppnått ett visst handlägg-

ningsstadium. För denna uppsats räkning är det främst inskickade handlingar till myndigheter 

som är av intresse. Alla allmänna handlingar är dock inte nödvändigtvis offentliga handlingar. 

Allmänna handlingar kan vara belagda med sekretess enligt exempelvis offentlighets- och 

sekretesslagen för att värna vissa intressen som av lagstiftaren anses vara särskilt skyddsvär-

da.
38

 Enligt 4 kap. OSL är myndigheterna även skyldiga att utforma sin verksamhet så att all-

mänhetens tillgång till offentliga handlingar underlättas.  

3.5.1. Begreppet handling  

De uppgifter som finns hos en myndighet måste vara bundna till ett slags fysiskt medium som 

bärare av viss fixerad information. Det rör sig alltså om en konkret form för att lagra och be-

vara informationen som ska kunna uppfattas antingen direkt eller genom något slags tekniskt 

hjälpmedel. 

3.5.2. Begreppet förvaring  

Handlingarna ska även vara förvarade hos myndigheten. Rekvisitet ska dock inte tolkas på det 

sättet att handlingarna fysiskt alltid måste finnas i myndighetens lokaler för att anses vara 

förvarade hos myndigheten. Handlingarna kan exempelvis tillfälligt befinna sig i en befatt-

ningshavares hem och fortfarande anses förvarad hos myndigheten enligt 2 kap. 6 § TF. I 

praxis finns exempel på mycket långtgående tolkningar av förvaringsbegreppet rörande såda-

na handlingar som endast hållits tillgängliga för myndighet.
39

 Det tillgänglighetsrekvisit som 

tillkommit genom praxis har dock blivit föremål för kritik, bland annat från JO.
40

  

3.5.3. Till myndighet inkomna handlingar 

För rekvisitet att handlingarna ska vara förvarade hos myndigheten är det viktigt att fastställa 

vid vilken tidpunkt och efter vilket moment som handlingar kan anses vara inkomna till myn-

digheten. Enligt 2 kap. 6 § TF ska handlingar betraktas vara förvarade hos myndigheten vid 

den första tänkbara tidpunkten. De främst använda exempel som nämns av både lagstiftaren 

och i doktrinen är då handlingar som rör myndighetens verksamhet inkommit till myndighe-

tens lokaler genom postförsändelse eller då dessa kommit behörig befattningshavare tillhanda. 

Behörig befattningshavare är en av myndigheten anställd tjänsteman som har till arbetsuppgift 

att ta emot handlingar enligt föreskrift i exempelvis arbetsordning eller myndighetsinstruk-

tion. Av praxis framgår även att handlingar ska betraktas vara inkomna till myndigheten även 

om de inkommer till befattningshavarens privata bostad eller e-post.
41

 Att handlingarna inte 

hunnit diarieföras hos myndigheten anses inte heller utgöra hinder mot att de ska kunna läm-

                                                           
37

 Högskoleförordning (1993:100) [cit. HögskF]. 
38

 Offentlighet och sekretesslag (2009:400) [cit. OSL]. 
39

 RÅ 1984 2:49: Rörande en handling som upprättats av en kontrollant hos ett fristående privaträttsligt subjekt. 

Kommunen var uppdragsgivare åt detta ansågs domstolen att det låg i sakens natur att samtliga handlingar som 

skulle upprättas genom avtalet också tillhörde kommunen. Någon direkt förvaring av handlingarna behövde 

alltså inte ske, utan det räckte med att handlingarna hölls tillgänglig.  
40

 JO 1989/90 s. 415.  
41

 RÅ 1967 I 26 & JK 1983 s. 246.  
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nas ut. Det som anses vara avgörande är huruvida handlingarna befinner sig i ett läge där be-

fattningshavaren kan fatta beslut om handlingarnas utlämnande.
42

  

Sammanfattningsvis kan sägas att det som är avgörande för huruvida de inlämnade handling-

arna utgör allmänna handlingar är handlingens innehåll samt huruvida de är tillgänglig för 

myndigheten. Rör handlingarna ett ärende som är anhängigt eller en fråga i övrigt som myn-

digheten har att behandla är handlingen allmän enligt 2 kap. 4 § TF.  

3.6. Arkivlagen 

Bestämmelserna om förvaltningsmyndigheternas förvarande och bevarande av allmänna 

handlingar återfinns varken i TF eller OSL. Istället finns dessa bestämmelser i arkivlagen.
43

 

Lagen reglerar arkivhanteringen, gallringen och återlämnandet av allmänna handlingar hos 

förvaltningsmyndigheterna. Lagen syftar till att säkra en god förvaltningsordning och förvalt-

ningsmyndigheternas tillgång till beslutsmaterial i såväl pågående som avslutade ärenden. 

Detta förverkligas bl.a. genom myndigheternas dokumentationsskyldighet av inkomna hand-

lingar och upplysningar hänförliga till myndighetens ärenden. Myndigheterna får därför inte 

på ett godtyckligt eller lättvindigt sätt avhända sig beslutsmaterial i anhängiga ärenden. I la-

gens förarbeten nämns dock att allmänna handlingar under vissa särskilda förutsättningar ska 

kunna återlämnas till den enskilde utan att myndigheten behöver direkt stöd i någon författ-

ning för det. Exempel som nämns där återlämnande kan vara lämpligt är ansökningshandling-

ar vid tjänstetillsättningsärenden där sökanden inte tilldelats tjänsten. Även rena dubbletter av 

allmänna handlingar bör också löpande kunna rensas bort från akter eftersom informationen 

handlingen förkroppsligar ändå bevaras genom det exemplar som kvarblir hos myndigheten.
44

  

Arkivhanteringens primära syften är tre och återfinns i 3 § ArkL. Vad som huvudsakligen 

poängteras rörande det första syftet är tillgängligheten till myndigheternas beslutsmaterial. 

Här stadgas att myndigheternas arkivering ska säkerställa allmänhetens rätt, och även deras 

möjlighet, att ta del av allmänna handlingar och granska myndighetens verksamhet. Allmän-

hetens rätt kan endast förverkligas om myndighetens beslutsmaterial från avslutade ärenden 

bevaras på ett meningsfullt sätt. Offentlighetsprincipen hade därför lidit allvarliga brister om 

återlämnande av beslutsmaterial skedde regelbundet.
45

 Bakom arkivregleringens syfte finns 

alltså en tydlig koppling till de syften som ligger bakom reglerna i TF. I praktiken torde till-

gången till myndigheternas beslutsmaterial historiskt varit viktigast för mediernas nyhetsrap-

portering till allmänheten om myndighetsärendena eftersom dessa ofta förfogar över större 

resurser att utreda och sprida den samlade informationen. Arkiveringsskyldigheten andra syfte 

är att underlätta för den verksamhet som utövas av de rättsskipande och de förvaltande myn-

digheterna. För att fullgöra sina respektive funktioner har dessa ett stort behov att ha tillgång 

till ett tillförlitligt beslutsunderlag.
46

 Särskilt aktuellt är detta vid om- eller överprövning av 

ärenden där lång tid förflutit från den ursprungliga beslutsmyndighetens avgörande, exempel-

vis vid resningsärenden eller andra extraordinära rättsmedel. Genom att ha tillgång till be-

slutsunderlag i tidigare ärenden är det också enklare för myndigheterna och dess medarbetare 

att utforma en enhetlig praxis i mindre frekvent återkommande ärendetyper vilket medför en 

ökning av de enskildas rättssäkerhet när det kommer till dessa ärenden. Slutligen nämns också 

forskningens behov av tillgång till ett tillförlitligt källmaterial. Vissa uppgifter tappar med 

tiden betydelse ur både insyns- och informationssynpunkt och är istället endast relevant att 

bevara ur ett forskningsperspektiv och för förande av statistik. Inom forskningsbegreppet an-

                                                           
42

 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 66-70 
43

 Arkivlag (1990:782) [cit. ArkL]. 
44

 Prop. 1989/90:72 s. 77-78.  
45

 Prop. 1989/90:72 s. 69-70. 
46

 Prop. 1989/90:72 s. 69-70.   
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ses också ingå bevarande av eventuella kulturvärden som kan finnas i handlingarna.
47

 Mot 

bakgrund av dessa syften kan konstateras att ett stort ansvar ligger på de förvarande myndig-

heterna att använda sig av konkreta åtgärder för att vårda de bevarade handlingarna på ett så-

dant sätt så att arkivregleringens syftena värnas. De faktiska medel myndigheterna måste ta 

till för att tillgodose att dessa syften värnas kan naturligtvis förändras med tiden och efter de 

utmaningar myndigheterna står inför. Underlåter arkivmyndigheten att vårda de arkiverade 

handlingarna på ett lämpligt sätt åstadkoms precis samma effekter som vid en okontrollerad 

gallring av materialet, nämligen att handlingarnas innehåll går förlorat.
48

 

Det som vid sidan av återlämnande av beslutsmaterial är det primära medlet arkivmyndighe-

terna har för att minska omfattningen av det bevarade materialet är att gallra arkiven enligt 10 

§ ArkL. Gallringen i sig innebär att materialet förstörs. Materialet kommer således i dessa fall 

inte återlämnas till den enskilde. Stora praktiska och ekonomiska skäl talar för att en omfat-

tande gallring av de statliga arkiven måste ske kontinuerligt. Det har skett en snabb tillväxt av 

de traditionella pappersarkiven och förvaringskostnaderna för dessa har också stigit. Tillväx-

ten kan sägas utgöra ett uttryck för det nutida samhällets utökande komplexitet, behovet av att 

reglera samhällslivet och den offentliga sektorns expansion till allt fler områden. Omsorgsfull 

hantering och kontinuerlig gallring kan därför spara arkivmyndigheterna betydande förva-

ringskostnader. Vid sidan av blott ekonomiska aspekter gör sig även rena hanterlighetsfrågor 

gällande. För att arkiven ska fungera som effektiva rätts- och informationskällor krävs att de-

ras innehåll hålls överskådligt för den som önskar göra efterforskningar. Slutligen har det 

även förordats att gallring ibland också kan vara lämpligt på grund av rena integritetsskäl för 

enskilda.
49

 Mot dessa vinster ska gallring av materialet dock alltid vägas mot de syften och 

skyddsobjekt som ArkL och offentlighetsprincipens har att värna. Det kan därför frågas i vil-

ken mån myndigheterna bör iaktta återhållsamhet vid gallring av beslutsmaterial. Att hitta en 

god balans är av stor vikt för denna verksamhet. I huvudsak torde gallringsverksamheten krä-

va en god kännedom om de aktuella ärendegrupperna och det beslutsmaterial som är av rele-

vans för eventuella framtida överprövningar av myndigheternas beslut.   

Enligt 12 § AkrL får, med beaktande av det som anförts i lagens förarbeten ovan, allmänna 

handlingar avhändas myndigheterna endast då det finns stöd för det i särskild författning eller 

genom särskilt beslut från regeringen. Exempel på äldre sådana författningsregler som var av 

generell natur återfanns i den numera upphävda serviceförordningen. Här fanns allmängiltiga 

regler rörande återlämnande av beslutsmaterial från de statliga förvaltningsmyndigheterna och 

domstolarna. Enligt den då rådande tolkningen av 11 § serviceförordningen tilläts förvalt-

ningsmyndigheter återlämna beslutsmaterial till den ansökande efter att den enskildes aktuella 

ärende avslutats, även om dessa utgjorde allmänna handlingar enligt TF. Förordningen ersat-

tes emellertid 2003 av förordningen om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. 

utan att innehållet i den tidigare förordningens 11 § överfördes till annan författning eller er-

sattes på annat sätt vilket innebär att det i dagsläget saknas någon generell författningsbe-

stämmelse som tillåter förvaltningsmyndigheter att återlämna allmänna handlingar.
50

 Förord-

ningsmotiv ifrån regeringen saknas både beträffande 1980 och 2003 års förordning varför 

valet kan framstå som otydligt och inbjuder till spekulation. Den mest simpla förklaringen 

torde vara att omfattningen av den svenska förvaltningsapparaten blivit för stor för att kunna 

fungera på ett tillfredställande sätt med en enhetlig reglering. Även om en enhetlig reglering 

av bevarandet av de allmänna handlingarna torde vara det som ytterst är önskvärt får det dock 

                                                           
47

 Prop. 1989/90:72 s. 69-70. 
48

 Gränström, Lundquist & Fredriksson, Kommentar till Arkivlagen – bakgrund och kommentar, 2 uppl. Nor-

stedts juridik, 2012, Vällingby, s. 133-135. 
49

 Gränström, Lundquist & Fredriksson, Kommentar till Arkivlagen – bakgrund och kommentar, s. 136-138. 
50

 JK DNR: 6845-08-15. Förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. 
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anses vara allmänt accepterat att verksamhetsspecifika regler styr myndigheternas agerande i 

framtiden. Detta på grund av den enorma kvantiteten ärenden och varierande typer av ärenden 

som förvaltningsmyndigheterna har till uppdrag att hantera.  

3.7. Arkivförordningen 

Till ArkL följer även arkivförordningen med närmare bestämmelser om förvaltningsmyndig-

heternas arkiveringsplikt och hantering av allmänna handlingar.
51

 Förordningen utser Riksar-

kivet till den statliga förvaltningsmyndighet som har till uppdrag att samordna, övervaka och 

meddela föreskrifter rörande de statliga myndigheternas skyldigheter på detta område. Enligt 

förordningens 11 § tillåts Riksarkivet att meddela myndighets- och verksamhetsspecifika fö-

reskrifter för de statliga förvaltningsmyndigheternas arkiveringsplikt. Dessa föreskrifter får 

bland annat röra återlämnande av inskickade handlingar.  

  

                                                           
51

 Arkivförordning (1991:446) [cit. ArkF]. 
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4. Typsituation 1: Transportstyrelsens ursprungskontroll  

Fordonsregistreringen i Sverige styrs primärt genom lagen om vägtrafikregister.
52

 En godkänd 

ansökan om ursprungskontroll hos Transportstyrelsen är en förutsättning för att en ägare till 

ett registreringspliktigt fordon ska kunna registrera in ett till Sverige importerat, ett från Sve-

rige tidigare avregistrerat eller militärt fordon i det svenska vägtrafikregistret. Den svenska 

regleringen för ursprungskontroll av fordon är harmoniserad inom EU genom rådets beslut 

2004/919/ EG om bekämpande av fordonsbrottslighet med gränsöverskridande verkningar 

och rådets direktiv 1999/37/EG om enhetligt registreringsbevis.  

Till en ansökan om ursprungskontroll ska bifogas ett antal handlingar. Bl.a. ska dokumenta-

tion som styrker den ansökandes åtkomst till fordonet samt fordonets registreringsdokumenta-

tion i original från registreringsmyndigheten i ursprungslandet bifogas.
53

 Genom inlämnandet 

av ansökan och det bifogade beslutsunderlaget till Transportstyrelsen blir dessa allmänna 

handlingar hos myndigheten enligt TF. Förfarandet kan sägas vara något säreget eftersom det 

krävs att den enskilde först skickar in korrekt dokumentation om fordonet och sedan dessutom 

genomgår en godkänd fysisk registreringsbesiktning av fordonet hos ett besiktningsföretag för 

att kontrollera huruvida fordonet klarar av de specifika fordonskrav som ställs enligt gällande 

standard. Efter att en ansökan om ursprungskontroll godkänts av Transportstyrelsen och for-

donet genomgått en godkänd registreringsbesiktning enligt 6 kap. 4 § förordningen om väg-

trafikregister får fordonet registreras i det svenska vägtrafikregistret och tilldelas ett svenskt 

registreringsbevis och registreringsnummer.
54

 Denna process innebär alltså att två positiva 

beslut måste fattas innan hela ärendet kan godkännas och fordonet slutligen kan registreras.  

Enligt 11 § ArkF meddelas både myndighets- och verksamhetsspecifika föreskrifter av Riks-

arkivet för myndigheternas bevarande av de allmänna handlingar som hanteras inom ramen 

för myndighetens verksamhet. För Transportstyrelsens del återfinns dessa föreskrifter i Riks-

arkivets föreskrifter.
55

 Framgången rörande den enskildes begäran om återkallelse av ärendet 

och återlämnande av beslutsmaterial beror enligt Riksarkivets föreskrift på vid vilken tidpunkt 

begäran om återkallelse och återlämnande inkommer till myndigheten. Inkommer begäran 

innan ett gynnande slutligt beslut i ärendet fattats av besiktningsföretaget kan fordonshand-

lingarna återlämnas från Transportstyrelsen. Återlämnandet av materialet innebär enligt all-

män förvaltningsrättslig princip att ansökan om ursprungskontroll återkallas från den ansö-

kande och dennes ärende hos myndigheten avskrivs. Undantag från denna regel finns dock. I 

de fall där det uppkommer misstanke om brottlighet kopplat till det aktuella fordonet kommer 

materialet inte att kunna lämnas åter. Önskar den enskilde senare, efter återkallelsen, registre-

ra in fordonet i det svenska vägtrafikregistret måste en ny ansökan till Transportstyrelsen gö-

ras och fordonsdokumentationen sändas in till myndigheten på nytt. På grund av fordonsregi-

streringens särskilda karaktär kan den enskilde alltså begära återkallelse av sitt registrerings-

ärende även efter att Transportstyrelsen meddelat ett initialt positivt beslut. Trots sina särdrag 

följer således förfarandet vid ursprungskontrollen den allmänna förvaltningsrättsliga princip 

om en rätt återkallelse som presenterats. 

Begär den enskilde återlämnande av beslutsunderlaget efter att fordonet genomgått en god-

känd registreringsbesiktning och sedan blivit inregistrerat i det svenska vägtrafikregistret så 

kommer Transportstyrelsen på grundval av Riksarkivets föreskrift och de i avsnitt 3.6. be-

                                                           
52

 Lag (2001:558) om vägtrafikregister. 
53

 För Sveriges del återfinns dessa regler i Transportstyrelsens föreskrift om registrering av fordon m.m. i vägtra-

fikregistret (TSFS 2010:112) 13 kap. 11-12 §§. 
54

 Förordning (2001:650) om vägtrafikregister. 
55

 Se Riksarkivets föreskrift om återlämnande och gallring hos Transportstyrelsen (RA-MS 2013:12). 
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handlade principerna om arkivhantering att avslå den enskildes begäran. Föreskriften har dock 

ett särskilt undantag då återlämnande av fordonsdokumentationen är tillåtet. I de fall där 

handlingarna bedöms ha ett fordonshistoriskt värde kan fordonshandlingarna efter 10 år åter-

lämnas till fordonsägaren efter en särskild ansökan om detta. 

Den restriktiva inställningen när det kommer till återlämning av beslutsmaterial har av Justi-

tiekanslern i andra fall motiveras av önskan att upprätthålla ArkL och offentlighetsprincipens 

syften.
56

 Det anses av denna anledning vara av stor betydelse att handlingarna finns kvar hos 

myndigheten och inte återlämnas till den enskilde, där beslutsunderlaget riskerar antingen 

tappas bort eller bli förstört. Utöver de syften som just framgår av ArkL och offentlighets-

principen kan Transporstyrelsen även ha andra, verksamhetsspecifika, motiv till att vägra åter-

lämning av beslutsunderlaget.  

Reglerna om ursprungskontroll av fordon inför registrering i de nationella vägtrafikregistren 

är baserade på de EU-rättsliga bestämmelserna som återfinns i rådets beslut 2004/919/EG. I 

beslutet stadgas att ursprungskontroll av fordon syftar till att motverka gränsöverskridande 

fordonsbrottslighet inom EU. Detta åstadkommer de nationella myndigheterna enligt beslutets 

artikel 7 genom omfattande samverkan och informationsutbyte mellan medlemsstaternas regi-

strerings- och brottsbekämpande myndigheter. Det inskickade materialet genomgår register-

kontroll mot internationella efterlysningssystem och databaser. Fordonsdokumenten utsätts 

även för en grundlig granskning för att upptäcka eventuella försök att förfalska handlingarna. 

Konsekvensen av att registreringsmyndigheterna skulle tillåta återsändande av de utländska 

registreringsbevisen efter avslutade ärenden är att detta skulle kunna medföra att flera regi-

streringsbevis, utfärdade av registreringsmyndigheter i flera olika länder för samma fordon, 

potentiellt skulle kunna finnas i omsättning. Ett sådant förfarande skulle kraftigt försvåra både 

för de nationella registreringsmyndigheterna att utföra en tillförlitlig kontroll av fordonets 

ursprung och för potentiella bilköpare till fordon inom EU. 

Efter fordonet inregistrerats och svenskt registreringsbevis utfärdats för fordonet kan alltså 

varken ansökan återkallas eller beslutsmaterialet skickas åter till den ansökande. Detta kan 

orsaka problem för fordonsägare eftersom den dokumentation som Transportstyrelsen begär 

vid en ursprungskontroll ofta är nödvändig för att kunna avregistrera samma fordon i ur-

sprungslandet, vilket kan medföra problem och onödiga extra kostnader för en enskild som 

önskar importera ett fordon till Sverige. I de flesta fall kan denna problematik lösas av Trans-

portstyrelsen genom att i en formell skrivelse meddela den utländska registreringsmyndighe-

ten som utfärdat fordonsdokumentationen att dessa har inlämnats till de svenska myndighe-

terna samt att handlingarna kan begäras ut av den utländska myndigheten inom 6 månader 

från det att fordonsdokumentationen mottogs av Transportstyrelsen. Detta enligt Transportsty-

relsens föreskrift.
57

 Det är dock fullt tänkbart att registreringsmyndigheter i andra stater, fram-

förallt utanför EU, kan inta en avvisande inställning till att de svenska registreringsmyndighe-

terna tagit emot handlingarna och har för avsikt att bevara dessa. De utländska registrerings-

myndigheterna kan naturligtvis även enligt den utländska rätten kräva att den person som en-

ligt deras uppgifter är den senast registrerad fordonsägaren ska skicka in samma dokumenta-

tion till den utländska myndigheten för avregistrering. Detta kan medföra att enskilda försätts 

i stora svårigheter då de önskar importera ett fordon till Sverige och avregistrera detta fordon 

utomlands. Det är fullt tänkbart att den senast registrerade ägaren också kan bli krävd på fort-

satt fordonsbeskattning av de utländska skattemyndigheterna.   

                                                           
56

 JK Beslut DNR: 396-98-22. 
57

 Se 13 kap. 20 § Transportstyrelsens föreskrift om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret (TSFS 

2010:112). 
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5. Typsituation 2: Högskolorna & universiteten 

De statliga högskolorna och universiteten är, utöver deras funktion som utbildande läroverk, 

även förvaltningsmyndigheter.
58

 På grund av det särskilda samspelet som råder mellan lärosä-

tena och dess studenter måste sägas att relationen mellan dessa parter har vissa särpräglande 

drag och därför svårligen kan sägas helt och hållet motsvara den typiska relationen mellan 

enskilda och förvaltningsmyndigheter.
59

 Som berörts ovan i avsnitt 3.3. består förvaltnings-

myndigheternas verksamhet av både myndighetsutövning och faktisk verksamhet. Det tydli-

gaste exemplet av myndighetsutövning vid lärosätena är vid examinationsärenden av studen-

ter, då betygsbeslut ska meddelas. Examinationer från högskolekurser är en väldigt betydelse-

full myndighetsåtgärd för studenter, kanske den främsta, varför höga krav på noggrannhet 

måste ställas på handläggningen kring dessa ärenden för att tillgodose studenters behov av 

rättssäkerhet. Begreppet rättssäkerhet är en inom den offentliga rätten ofta brukad och ibland 

vag term som är starkt förknippad med den ovan i avsnitt 2.1 behandlade legalitetsprincipen. 

Vad som i denna framställning avses med begreppet rättssäkerhet kan kort sammanfattas vara 

ett krav på ”förutsebarhet i rättsliga angelägenheter”.
60

 Utifrån denna definition kan utläsas ett 

behov av ett klart regelverk och att organet som har till uppgift att tillämpa dessa regler gör 

detta i enighet med de tillämpliga allmänna förvaltningsrättsliga principerna. 

Lärosätenas verksamhet är dock föremål för endast ett fåtal förvaltningsrättsliga specialre-

gleringar. HögskL behandlar i huvudsak frågor om lärosätenas organisation och om antagning 

av studenter till högskolekurser. HögskF behandlar bl.a. frågor om högskolekursernas kurs-

planer och deras innehåll som till viss del reglerar frågor om hur utbildningen ska bedrivas 

och vilka krav som kommer ställas på studenterna. Vid sidan om dessa författningar finns 

dock ingen övergripande författning som reglerar verksamheten inom de högre utbildningar-

na. I brist på en uttrycklig särreglering är det de allmänna offentlig- och förvaltningsrättsliga 

regelverken, kompletterat av de allmänna förvaltningsrättsliga principerna som högskolorna 

och universiteten har att tillämpa vid sin handläggning. I undantagsfall finns dock författning-

ar som reglerar specifika situationer. Exempelvis kan nämnas förordningen om avskiljande av 

studenter från högskoleutbildning.
61

 På grund av dessa reglers karaktär tillämpas dessa dock 

antingen endast som generella målsättningsstadganden eller i undantagsfall.  

I brist på en uttrycklig, övergripande reglering för specifika delar av utbildningsverksamheten 

är de regler som lärosätenas handläggare och examinatorer främst hänvisade till lärosätets 

egna föreskrifter, rektorsbeslut eller de olika högskolekursernas kursplaner. Kursplanernas 

närmare innehåll bestäms enligt 6 kap. 14-15 §§ HögskF. Kursplanerna, tillsammans med ett 

antal tillhörande tolkningsprinciper, innehåller mer detaljerade bestämmelser för hur utbild-

ningen i de olika högskolekurserna ska bedrivas och vilka moment som ska ingå i dessa. I den 

mån de tillämpas lojalt är det främst genom kursplanerna som lärosätena kan tillgodose vissa 

mått av den förutsebarhet som krävs för en rättssäker förvaltning avseende specifika delar av 

utbildningen.  

Huruvida den existerande samlingen huvudsakliga författningar garanterar de ovan nämnda 

kraven på både tydlighet och rättssäkerhet för studenter vid examinationer framstår mot denna 

bakgrund som diskutabelt. Särskilt betänkligt kan detta anses vara eftersom studenter enligt 
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12 kap. 2-6 §§ HögskF inte heller tillåts överklaga ett betygsbeslut. Mot denna bakgrund har 

det även ifrågasatts både vilken kompetens som lärosätena har att meddela egna föreskrifter 

samt i vilken mån de allmänna förvaltningsrättsliga reglerna om ärendehandläggning lämpar 

sig åt det speciella förfarandet som examinationer och betygsärenden utgör. Denna brist kan i 

sig utgöra en källa till osäkerhet hos såväl examinatorer som studenter.
62

 Det har även ifråga-

satts vilken nivå av kunskap lärosätenas examinatorer har om den allmänna förvaltningsrätt 

som är tillämplig vid handläggning av betygsärenden.
63

 Med hänsyn till betygsärendenas ka-

raktär som myndighetsutövning, dess centrala roll inom utbildningsväsendet och den stora 

mängd människor som berörs av ärendetypen framstår det som anmärkningsvärt att krav på 

tydligare reglering inte ställts från både lärosätenas som studenternas sida. 

I brist på tillämpliga författningsbestämmelser och uttrycklig reglering i lärosätenas kurspla-

ner inträder ett s.k. rättsligt vakuum beträffande hanteringen flertalet typer av ärenden. Detta 

tomrum leder till att lärosätena tvingas etablera egen myndighetspraxis eller ta till ad hoc-

lösningar på förvaltningsrättsliga problem i enskilda fall som antingen har svagt rättsligt stöd 

och uppnåtts genom tolkning av rådande författningsunderlag eller helt självständigt från för-

fattningsunderlaget.
64

 Utöver läroverkens egen praxis finns även allmänna råd och andra pub-

likationer som utfärdas av Högskoleverket. Det rättsliga värdet av Högskoleverkets publika-

tioner är också diskutabelt. Förvaltningsmyndigheters allmänna råd, rekommendationer och 

olika uttalanden utgör i sig inga vedertagen bindande rättskällor. Tolkningen av dessa kan 

leda till problem för den icke juridiskt skolade. Eftersom förvaltningsmyndigheterna i prakti-

ken alltid följer sina egna allmänna råd framstår dessa ofta som rättsligt bindande för utom-

stående varför gränsen mellan en myndighets allmänna råd och myndighetens bindande före-

skrifter kan vara svår att urskilja.
65

 Klart är dock att i de fall myndighetens allmänna råd til-

lämpas som bindande rättsskällor är detta helt felaktigt enligt både den ovan, i avsnitt 2.1., 

behandlade legalitetsprincipen samt den traditionella rättsskälleläran.  

Den primära orsaken till det oklara rättsläge som idag råder inom stora delar av lärosätenas 

rättstillämpning torde vara den avreglering av den tidigare centrala högskoleorganisationen 

som genomfördes i den s.k. högskolereformen under det tidiga 1990-talet. Reformens främsta 

syften var att åstadkomma en utökad kvalité hos de utbildningar som erbjöds vid högskolorna 

och universiteten genom att skapa en utökad konkurrens mellan lärosätena. Detta skulle bland 

annat åstadkommas genom att lärosätena tilldelades en högre självbestämmanderätt och ge-

nom att ansvaret för utbildningens kvalité i första hand överfördes till de individuella lärosä-

tena. Genom den utökade autonomin och eftersträvade kvalitetshöjningen skulle också frågor 

om studenters rättssäkerhet hamna i tydligt fokus för lärosätena själva. Den övergripande na-

tionella regleringen skulle därför endast fokuseras till sådana organisatoriska aspekter som 

fordrades upprätthållandet av lärosätenas struktur och för att garantera enskildas minimikrav 

på rättssäkerhet.
66

 Studenternas möjlighet att byta lärosäte skulle även fungera som en viktig 

kvalitetskontroll mot lärosätenas verksamhet. Resultatet tycks istället blivit att studenternas 
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rättsäkerhet blivit lidande genom bristen på tydlig reglering av centrala frågor. Den kvalitets-

kontroll som stundernas egna beteenden skulle utgöra tycks visat sig varit överskattat efter-

som människors benägenhet att byta studieort är svår att förutse. Resonemang kring flyttbete-

enden torde ofta vara en svår och mångfacetterad fråga som är besvärlig att tillämpa i prakti-

ken.
67

  

5.1. Huvudsakliga regler för allmänna handlingar hos högskolorna och universiteten 

Allmänna förvaltningsrättsliga regler och principer är således tillämpliga både för inlämnat 

material från examinationer och vid den handläggning som sker i samband med examina-

tionsärendena vid lärosätet. Någon särskild särreglering för lärosätenas del när det kommer 

till dessa frågor finns inte. På samma sätt som Transportstyrelsens handlingar, blir det be-

slutsunderlag lärosätena behandlar även föremål för arkivering enligt bestämmelserna i ArkL. 

Även här finns verksamhetsspecifika föreskrifter om hantering, gallring och återlämnande av 

allmänna handlingar som utfärdats av Riksarkivet som medför att omfattningen av det be-

slutsunderlag från examinationsärenden lärosätena har att bevara inte blir för omfattande.
68

 

Enligt föreskiftens bilaga stadgas att skriftliga svar från examinationer får gallras, men bör 

bevaras i två år om studenten begär omprövning av examinationen. Återlämnande av besluts-

underlaget till studenten får enligt föreskriften ske efter att examinatorn fattat beslut om be-

tygssättning. Återlämnade av dessa handlingar har inte heller någon betydelse för det avsluta-

de examinationsärendet. En förutsättning för gallringen och återlämnande av beslutsunderla-

get är att resultatet från examinationen dokumenteras på något annat sätt, exempelvis i ett 

elektroniskt studentregister.  

5.2. Varför begära återkallelse av en examination? 

Den främsta anledningen till att en student vid en högskola eller universitet skulle önska åter-

kalla en inlämnad skriftlig examinationsuppgift torde vara att studenten bedömer att det in-

lämnade materialet kommer att vara otillräckligt för att uppnå ett högre betyg som studenten 

eftersträvar. De flesta högskolor och universitet har sedan länge tillämpat en praxis som inte 

tillåter en student som blivit godkänd vid en examination att göra om denna för att erhålla ett 

högre betyg, s.k. plussning. Ännu ett exempel där återkallelse skulle kunna framstå som 

önskvärt är i de fall en student, genom att delta vid det aktuella examinationstillfället, använt 

alla tillåtna examinationstillfällen som föreskrivits i en högskolekurs kursplan och därför vill 

få sitt deltagande i examinationen struket för att möjliggöra ett nytt tillfälle att bli examinerad. 

Mot denna bakgrund kan det vara mer gynnsamt för en student att inte få något resultat alls på 

en examination och därför få en ny chans att uppnå det högre resultatet vid ett nytt examina-

tionstillfälle.  
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6. JO-anmälningen mot Örebro Universitet 

6.1. Högskoleverkets inställning till Juridiska föreningens vid Örebro universitets anmälan? 

I JO:s granskningsärende rörande Juridiska föreningen vid Örebro universitets anmälan mot 

Örebro universitet behandlades först den tolkning av gällande rätt som framförts av Högsko-

leverket. Högskoleverket var av den uppfattningen att tillämpliga bestämmelser som utgör 

hinder för högskolorna och universiteten att avskriva examinationsärenden och återlämna 

inlämnats svarsmaterial till studenten efter att studenten deltagit vid ett examinationsmoment 

fanns att finna i HögskF. Bland Högskolverkets publikationer av allmänna råd ska särskilt 

nämnas publiceringen Rättssäker examination, i vilken Högskoleverket tagit ställning till ett 

antal frågor som är närmare förknippade med just examinationsmoment och handläggningen 

av dessa vid lärosätena. I denna publicering tar Högskoleverket specifikt ställning till frågan 

om återkallelse av examinationer och återlämnande av inlämnat svarsmaterial. 6 kap. 18 § 

HögskF lyder:  

”Betyg ska sättas på en genomgången kurs om inte högskolan föreskriver något annat. Hög-

skolan får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. 

Betyget ska beslutas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator).” 

Högskoleverket har genom tolkning av denna regel i HögskF dragit den slutsatsen att en exa-

minator har en skyldighet att fatta ett slutligt betygsbeslut efter att en student deltagit vid ett 

obligatoriskt moment enligt kursplanen för en högskolekurs. På grund av detta har Högskole-

verket ansett en student inte är berättigad att återkalla sitt examinationsärende då studenten 

deltagit vid examinationstillfället och inlämnat ett underlag för betygsbeslut till myndighe-

ten.
69

 I Högskoleverkets remissyttrande till JO utvecklade myndigheten sin ståndpunkt ytter-

ligare. I yttrandet anfördes att den tolkning Högskoleverket förespråkar av HögskF ryms un-

der regelns ordalydelse och att myndighetens uppfattning även återspeglas av den praxis som 

högskolorna och universiteten brukat sedan en längre tid. Vidare anförde Högskoleverket att 

det skulle leda till ett stort slöseri med allmänna resurser om lärosätena skulle tillåta sina stu-

denter att återkalla inlämnade examinationsuppgifter, särskilt om detta sker efter att examina-

tor hunnit granska underlaget men innan betyget ännu hunnit expedieras. Återkallelser skulle 

därför i längden kunna påverka examinatorns motivation och noggrannhet vid granskningen 

och betygsättningen av det inlämnade examinationsmaterialet.  

Högskoleverket poängterade även att ett tillåtande av återkallande av examinations ärenden 

och beslutsmaterialet skulle resultera i osäkerhet även för den berörda studenten. Genom att 

möjliggöra återkallande av beslutsmaterial så skulle detta kunna leda till att studenten av ren 

ängslighet återkallar inlämnat material till en examination som skulle varit tillräckligt för ett 

högre betyg. Det skulle därför inte heller vara i studenternas bästa intresse att tillåta återkal-

lande av examinationsärenden.
70

 För att invända mot Högskoleverkets konsekvensanalys i 

denna del, skulle nyckfulla studenter i första hand kunna bli erbjudna vägledning genom ut-

nyttjande av förvaltningsrättslig partsinsyn i sitt examinationsärende. Ett sådant förfarande 

skulle naturligtvis potentiellt kunna bli påfrestande för examinator och förlänga handlägg-

ningstiden, men på detta sätt skulle osäkerheten för studenternas del kunna avvärjas. Det pri-

mära ansvaret för studentens utbildning ligger även på den enskilde studenten, varför det tor-

de utgöra en del av utbildningen att studenten lär sig att ta ansvar för den egna arbetspresta-

tionen. 
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6.2. Övriga remissinstanser 

Sju av de 14 övriga tillfrågade remissinstanserna svarade JO:s förfrågan att frågeställningen 

inte uttryckligen varit reglerad hos lärosätena, men att de ställde sig tveksamma till huruvida 

en sådan tillämpning skulle anses vara tillåten. Dessa lärosäten baserade sin ståndpunkt främst 

på den av Högskoleverket framförda tolkningen av HögskF i publikationen Rättssäker exami-

nation (Uppsala universitet, Linköpings universitet, Karolinska institutet, Luleå universitet, 

Linnéuniversiteten, Mittuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet). Fyra av de tillfrågade 

lärosätena svarade, utan någon längre motivering, att de inte tillät studenter att återkalla exa-

minationsärenden (Lunds universitet, Göteborgs universitet, Karlstads universitet och Örebro 

universitet). I de enstaka fall remissinstanserna haft där återkallelse vägrats studenter har be-

sluten till synes inte heller varit föremål för någon djupare juridisk utredning av rättsläget. En 

remissinstans svarade att denna inte såg något principiellt hinder mot att studenten tillåts åter-

kalla tentamen, men att denna fråga inte varit föremål för behandling eller något beslut hos 

dessa (Kungliga tekniska högskolan). Vid vissa av remissinstanserna varierade tillämpningen 

av frågeställningen mellan lärosätenas institutioner (Umeå universitet och Stockholms univer-

sitet).
71

 

6.3. JO:s bedömning av Högskoleverkets tolkning av HögskF 

I sitt beslut konstaterade JO inledningsvis att innebörden av den av remissinstanserna primärt 

utpekade regeln i 6 kap. 18 § HögskF stadgar att betyg ska sättas av examinator efter en stu-

dent genomfört en högskolekurs. Den direkta konsekvensen av Högskoleverkets tolkning av 

regelns innebörd medför att det råder en plikt för examinator i specifika examinationsärenden 

sätta betyg på det av studenten inlämnade svarsmaterialet. JO konstaterade i anslutning till 

detta att någon verksamhetsspecifik reglering för den handläggningen som sker i samband 

med examinationsärenden vid de statliga lärosätena inte finns att tillgå, utan istället får väg-

ledning i första hand sökas i den allmänna förvaltningslagstiftningen om handläggning av 

ärenden. Bland dessa regelverk kunde varken någon allmän eller verksamhetsspecifik regel 

som skulle hindra en student från att återkalla ett examinationsärende utläsas enligt JO. Inte 

heller finns någon allmänt erkänd förvaltningsrättslig princip som stödjer Högskolverkets 

tolkning av HögskF, varför Högskoleverkets invändning i denna del lämnades utan avseende. 

Den konsekvens som kan utläsas från den tolkning som Högskoleverket framfört är att stu-

denter saknar reell möjlighet att påverka sitt examinationsärende efter att svarsmaterialet läm-

nats in till lärosätet vid examinationstillfället. Mot bakgrund av JO:s bedömning av yttrandet 

framstår Högskoleverkets tolkning av HögskF vara väldigt extensiv. Slutsatsen av JO:s un-

derkännande av Högskoleverkets tolkning i denna del kan sägas utgöra ett uttryck på de krav 

på förutsebarhet i rättsstillämpningen som ytterst stadgas i den ovan i avsnitt 2.1. behandlade 

legalitetsprincipen. Förvaltningsmyndigheterna möjligheter att bruka extensiva tolkningsme-

toder ska begränsas, särskilt i ärenden då denna tillämpning sker i samband med myndighets-

utövning mot enskilda som begränsar den enskildes rättigheter. 

6.4. Andra tolkningar 

En annan tolkning av gällande rätt än den som framfördes av Högskoleverket var den som 

framförallt presenterades av Umeå universitet och dåvarande universitetslektor (vid författan-

det av denna uppsats docent vid Uppsala universitet), Lars Bejstam. Bejstams slutsats grundar 

sig dels på den allmänna förvaltningsrättsliga principen om återkallande av ärenden från för-

valtningsmyndigheter och dels på en metodisk analys av karaktären som det inlämnade 

svarsmaterialet vid examinationsärendet har. För att analysera karaktären av det inlämnade 

svarsmaterialet är det enligt Bejstam nödvändigt att systematisera undersökningen utifrån 
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allmänna förvaltningsrättsliga stödjepunkter.
72

 Undersökningen kan därför knytas an till tre 

punkter: 

1) Huruvida det inlämnade svarsmaterialet uppfyller kriterierna för allmänna handlingar och 

om så är fallet, vid vilken första tidpunkt som materialet anses ha blivit allmänna handlingar.  

2) Huruvida det inlämnade svarsmaterialet är offentligt i den bemärkelsen att materialet kan 

begäras utgiven till allmänheten och i vilken mån handlingarna kan beläggas med sekretess 

hos lärosätet. 

3) Huruvida en inlämnad examination är att jämställa med en mer traditionell ansökan om att 

erhålla en förmån hos en förvaltningsmyndighet. I samband med detta steg ska slutligen även 

undersökas huruvida det finns verksamhetsspecifika regler som gäller för ärendetypen som på 

annat sätt kan motivera att återkallande och återlämnande vägras. 

6.4.1. Utgör en inlämnad examinationsuppgift en allmän handling? 

Skriftliga examinationer i form av salstentamina eller inlämningsuppgifter torde tillhöra de 

mest vanliga examinationsformer vid högskolorna och universiteten. Vid dessa inlämnas 

svarsmaterial från studenter för att sedan rättas och betygsättas av en av lärosätet utsedd exa-

minator. Den första frågan som gör sig gällande är huruvida studenters inlämnade svarsmate-

rial utgör allmänna handlingar hos myndigheten. Enligt 2 kap. TF är handlingar allmänna om 

de förvaras hos myndigheten, eller om de håll tillgängliga för myndigheten av andra subjekt. 

Handlingar blir allmänna vid den tidpunkt som de inlämnas eller när en de upprättas och se-

dan når ett visst handläggningsstadium.  

När det kommer till den förmodligen mest vanligt förekommande formen av examinationer, 

salstentamina, måste svarsmaterialet anses vara inkommet till myndigheten vid den tidpunkt 

det överlämnas från studenten till den behöriga befattningshavaren i form av lärosätets repre-

sentant vid examinationstillfället.
73

 Detta gäller dock under förutsättning att det material som 

studenten lämnar in uppfyller de kriterier som fastslås beträffande det, i det ovan behandlade 

avsnittet 3.5.1., handlingsbegreppet. I normalfallet torde frågan om handlingens beskaffenhet 

och kvalité i praktiken vara oproblematisk vid tentamenstillfällen som examineras och inläm-

nas i form av handskrivet av studenterna. Det inlämnade materialet är att anse som en hand-

ling som studenten framställt. Detta torde gälla oavsett om svarsmaterialet blott består av ett 

formulär som på förhand upprättats av lärosätet och som fyllts i av studenten. Det svarsmate-

rial som samlas in vid examinationstillfället och som sedan utgör beslutsunderlag för exami-

nationsärendet är i regel även förvarat vid lärosätets lokaler. Alternativt förvaras materialet på 

annat ställe men hålls där tillgängligt för myndigheten på ett sådant sätt att förvaringskriteriet 

måste anses vara uppfyllt. Eftersom samtliga ovan nämnda kriterierna för att en handling ska 

betraktas vara allmän besvaras jakande uppfyller det inlämnade svarspapprena de nödvändiga 

kriterierna för att utgöra allmänna handlingar enligt TF. I brist på någon uttrycklig undantags-

regel, torde starka skäl tala för att det inlämnade svarsmaterialet utgör inlämnade allmänna 

handlingar.  

Slutsatsen att inlämnat svarsmaterial från en examination utgör allmänna handlingar har dock 

inte alltid varit självklar. En helt annan bedömning gjordes av JO i ett ärende från tidigt 1990-

tal rörande fråga om karaktären av inlämnat svarsmaterial vid en examination.
74

 Klaganden 

var i ärendet hos JO en student vid ett lärosäte som önskade få ut en kopia av sina inlämnade 

examinationssvar. I detta beslut gjorde JO den bedömningen att handlingar i form av skriftli-
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gen inlämnat examinationsunderlag som efter dess inlämning även blivit påförda skriftliga 

anteckningar i form av kommentarer och poängsättning av examinator inte utgör en till myn-

digheten inkommen handling. Istället ansåg JO att handlingen var av karaktären av en hos 

myndigheten framställd handling. JO gjorde vidare i det fallet bedömningen att handlingen 

skulle nått ett tillräcklig framskjutet handläggningsstadium för att betraktas som allmän först 

då examinationsärendet i sin helhet blivit slutbehandlat. Denna tidpunkt ansåg JO först skett 

då allt beslutsmaterial blivit föremål för examinators rättning och examinatorn undertecknat 

samtliga tentamenslistor. Huruvida JO:s ställningstagande rörande handlingar som blivit på-

förda examinators poängsättningar och minnesanteckningar även borde utsträckas till sådana 

handlingar som inte blivit påförda kommenterar är oklart. En analys av JO:s argumentation 

inbjuder till den slutsatsen att eftersom någon materiell behandling handlingarna inte kan på-

visas då handlingarna inte kommenterats och något nytt inte har tillförts dessa ska handling-

arna inte betraktas som upprättade enligt JO:s beslut. Vart gränsen för när en handling ska 

anses tillräckligt bearbetad för att istället bli en upprättad handling berörs inte heller av JO.  

JO:s resonemang har i denna del kritiserats även av Bejstam. Av TF framgår att alla handling-

ar som inkommer till myndigheterna blir allmänna handlingar. Konsekvensen av den tolkning 

som följer av JO:s beslut är att undantag från TF:s regler om handlingsoffentlighet skulle 

kunna motiveras på den grund att det inlämnade materialet bearbetats på något sätt av den 

mottagande myndigheten. Den tolkning som förespråkas även av Bejstam rörande karaktären 

av kommenterat beslutsmaterial av examinator är att dessa i första hand att anse som en del av 

den allmänna handlingen.
75

 Den yttersta konsekvensen av ett hårddragande av JO:s beslut 

möjliggör för lärosätets examinatorer och administrativa personal att, på godtycklig grund, 

utföra långtgående och svårmotiverade inskränkningar i handlingsoffentligheten. Att göra 

undantag från TF:s regler om inkomna handlingar endast på den grund att det rör sig om 

handlingar som kommer bearbetas av myndigheten och utgör underlag till ett beslut i ett ären-

de framstår mot denna bakgrund vara omotiverat. Den tolkning som Bejstam förespråkar tor-

de vara den som är mest i linje med de motiv som ligger bakom regleringen om för myndig-

heternas arkiveringshantering och handlingsoffentlighet.  

Warnling-Nerep försvarar dock den slutsats som nåddes i JO:s beslut och menar att det finns 

särskilda sakskäl att i första hand inte betrakta inlämnade tentamenssvar som inkomna all-

männa handlingar förrän de blivit föremål för slutlig betygssättning. Warnling-Nerep grundar 

sitt ställningstagande utifrån en analys av de konsekvenser ett annat ställningstagande skulle 

leda till för examinationshandläggningen. Uppdraget att rätta examinationer skulle då bli ett 

allt för tungrott uppdrag för examinatorn att utföra på grund av de rekommenderade tidsramar 

som JO i samma beslut fastslog skulle vara vägledande för handläggningen av examinations-

ärenden.
76

 Invändningen kan tyckas vara befogad med hänsyn till överväganden rörande ar-

betsmiljö frågor på grund av den arbetsbörda och de krav som ligger på examinatorernas ax-

lar. Utökad möjlighet till insyn i examinatorernas handläggning av ärenden skulle potentiellt 

kunna utgöra ett arbetsmiljöproblem om den överskrider en viss omfattning. Å andra sidan 

torde dessa resonemang snarare i första hand motivera en förlängd handläggningstid av exa-

minationsärenden än att studenten nekas lagstadgade förvaltningsrättsliga rättigheter. Något 

resonemang kring dessa handlingars karaktär ur ett rent rättsligt perspektiv för dock inte 

Warnling-Nerep. Högskoleverket ville själva inte ta slutlig ställning till frågan om karaktären 

av det inlämnade svarsmaterialet i sina allmänna råd utan har överlämnat denna fråga till läro-

sätenas rättstillämpning i väntan på att frågan slutligen ska prövas av domstol.
77

 Sammanfatt-
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ningsvis kan sägas att klart övervägande skäl talar för att handlingar som inlämnats till lä-

rosätet i samband med examinationer utgör inlämnade handlingar till myndigheten och är 

därmed att betrakta som allmänna även om de påförts anteckningar av examinatorn. 

JO skriver i beslutet från 1990 att utlämnande av materialet till studenten i det fallet inte kun-

de ske på grundval av ”föreskrifterna om allmänna handlingars offentlighet”. JO:s formule-

ring kan bli föremål för den tolkningen att utlämnande ändå kan anses tillåtet, låtvara inte på 

den grund som klaganden i det aktuella ärendet gjorde gällande. Eftersom examinationsären-

den utgör myndighetsutövning mot enskild skulle en sådan rättighet istället kunna grunda sig 

på den allmänna rätten till förvaltningsrättslig partsinsyn enligt 16 § FL.
78

 I sådant fall torde 

det vara av mindre betydelse huruvida handlingarna i ärendet är allmänna eller inte eftersom 

även handlingar som inte är allmänna omfattas av en saklegitimerads partsinsyn. Partinsynen 

omfattar således allt material som tillförts ärendet och sträcker sig längre än de allmänna be-

stämmelserna om handlingsoffentlighet.
79

 Någon sådan frågeställning berördes dock inte av 

JO i det aktuella fallet. JO:s avgörande får därför redan från början sägas vara obsolet även i 

denna del eftersom en enskild, med stöd av andra bestämmelser, kan uppnå det önskade resul-

tatet. Denna uppfattning finner också stöd i Högskoleverkets allmänna råd som numera även 

förordar att studenter ska vara berättigade partsinsyn i examinationsärenden.
80

  

Grundad partsinsyn medför naturligtvis inte i sig att studenter ges någon faktisk möjlighet till 

att slutligen få återkalla ett inlämnat examinationsärende och därmed undgå betygsättning. 

Partsinsynen kan dock försätta studenten i ett betydligt bättre beslutsläge och ge denne ett 

tillförlitligt underlag inför ett ställningstagande om en eventuell återkallelse.  

6.4.2. Råder sekretess för examinationsärendet? 

Nås den slutsatsen att det inlämnade beslutsmaterialet är att betrakta som en allmän handling 

enligt ovan förda resonemang borde allmänheten principiellt kunna begära ut provsvaren så 

fort en student lämnat in svarsmaterialet för examinationen. En möjlig inskränkning i denna 

rättighet, som Bejstam inte själv väljer att föra något resonemang kring, vore om beslutsmate-

rialet kunde beläggas med sekretess hos lärosätet.  

Någon generell regel i OSL som fastslår sekretess för examinationsärenden finns inte. En 

finurlig student som deltar vid ett examinationstillfälle skulle därför kunna begära ut det 

svarsmaterial som en annan student tidigare lämnat in vid samma examinationstillfälle för att 

kontrollera eller korrigera sina egna svar. En liknande problematik skulle kunna aktualiseras 

då en myndighets kunskapsprov är utformade på ett återkommande, standardiserat sätt.
81

 Till-

låtande av ett sådant förfarande torde knappast kunna vara i enighet med de ändamål som 

principen om handlingsoffentlighet ämnar förverkliga. Utlämnande i dessa fall torde därför 

kunna vägras studenten genom att lärosätet åberopar sekretess under tiden för examinationen 

för det inlämnade svarsmaterialet enligt 17 kap. 4 § OSL eftersom ett utlämnande i dessa fall 

förmodligen skulle strida mot examinationens syfte att pröva studentens kunskaper vid exa-
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minationstillfället.
82

 Något särskilt skydd för den personliga integriteten för den student vars 

svarsuppgifter begärs ut uppställs dock inte.  

Slutsatsen att 17 kap. 4 § OSL även skulle kunna motivera sekretess i förhållande till den en-

skilde själv beträffande sitt examinationsärende under tiden som examinationshandläggningen 

pågår är heller inte helt otrolig. 10 kap. 3 § OSL stadgar dock att i de fall sekretess krockar 

med annan rättighet som följer av annan författning än OSL, praxis eller allmän rättsprincip 

ska denna rättighet ges företräde. Exempel på en sådan rättighet skulle kunna vara en enskilds 

rätt till partsinsyn. Regeln i 10 kap. 3 § OSL kan därför sägas främst vara av kollisionsrättslig 

natur.
83

 Möjligheten finns ändå att meddela sekretess för uppgifter i dessa ärenden enligt re-

gelns andra mening. Möjligheten att besluta om sådan undantagssekretess som även gäller i 

förhållande till den enskilde själv är dock begränsad till de situationer där det är påkallat med 

hänsyn till ett allmänt eller enskilt synnerligt intresse.
84

  

6.4.3. Är en tentamen att jämställa med en ansökan om en förmån? 

Som nämndes i detta uppsatsarbetes inledning råder det inom den allmänna förvaltningsrätten 

en princip som stadgar att enskilda som ansökt om att tilldelas en förmån från en förvalt-

ningsmyndighet även äger behörighet att återkalla denna ansökan. Om den ansökande återkal-

lar sin ansökan, avlider eller om det ärende som är under handläggning hos myndigheten på 

annat sätt förlorar sin fortsatta aktualitet så ska ärendet kunna avskrivas utan att någon pröv-

ning av saken äger rum. Om detta råder koncensus kring i den rättsvetenskapliga doktrinen.
85

  

Någon allmänt vedertagen definition för vad som utgör ett typiskt förmånsärende finns dock 

inte i doktrinen. Förmånsärenden i allmänhet torde kunna kännetecknas vid sådana typer av 

ärenden där den enskilde befinner sig i en beroendeställning att tilldelas den aktuella förmå-

nen. Förmånen ska alltså inte kunna utvinnas annat än genom myndigheten försorg eller ge-

nom annat rättssubjekt som agerar å statens vägnar. Förmånsärendet bör även präglas av fri-

villighet och vara initierade från den enskilde ansökandes sida. Något tvång torde inte före-

komma från myndighetens sida mot den enskilde att ta del av förmånen.  

De särdrag som examinationsärenden vid högskolor och universitet präglas av jämfört med 

mer traditionella förmånsärenden är att examinationsärendet består av en kvalitativ bedöm-

ning av den kunskap som en student lyckats ackumulera under en högskolekurs gång. Mer 

preciserat sker denna bedömning utifrån den kvalitet av svar som studenten lyckas prestera 

vid ett avslutande examinationstillfälle. Det primära ansvaret för studentens studier och inlär-

ning ligger på studenten själv. Studenten är alltså den som ytterst ansvarar för att denne till-

godogör sig det som undervisas vid högskolekursen. Relationen som studenten och dennes 

inlärning har till lärosätets undervisande personal ska dock inte glömmas. I förarbetena till 

högskolereformen nämns att ett ansvar läggs på studenten att effektivt utnyttja de resurser 

som erbjuds vid lärosätena. Genom studentens aktiva deltagande ska denne därmed även bli 

en del av den akademiska verksamheten.
86

  

Tänkbara konsekvenser av den tolkning som företrädesvis förespråkats av Umeå universitet 

och Bejstam, att skriftliga examinationer ska kunna återkallas enligt förvaltningsrättslig prin-
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cip, är att ett sådant förfarande skulle kunna leda till en betygsinflation vid lärosätena. Detta 

skulle i sin tur kunna medföra att betydelsen av de betyg som meddelats vid en examination 

devalveras eftersom det är troligt att fler studenter kommer att uppnå högre betyg. Warnling 

Nerep anför även att en konsekvens av att tillåta studenter att återkalla sina examinationer 

skulle, eftersom studenterna då måste göra om examinationsuppgifterna, medföra ytterligare 

belastningar på lärosätenas administration och på den individuella examinatorn. Det skulle 

även kunna leda till att handläggningen av examinationsärendena skulle fördröjas med den 

följden att nu gällande rekommenderade tidsramar omöjligen kan behållas. Ännu en konse-

kvens skulle kunna vara att handläggningens kvalité riskerar försämras.
87

 Huruvida Warnling-

Nereps invändningar stämmer eller inte torde i första hand vara beroende av de administrativa 

resurser som finns tillgängliga för examinatorn att hantera studenters ansökningar om återkal-

lelse av examination. Väl fungerande administrativa resurser skulle i dessa fall snarare kunna 

medföra att examinatorns arbetsbörda för det aktuella examinationsärendet minskar, om än 

tillfälligt. En annan tänkbar konsekvens av en tillåtande praxis är att förfarandet kan leda till 

en minskad genomströmning av studenter inom vissa utbildningsprogram. Primärt torde detta 

vara aktuellt rörande studenter som erfarenhetsmässigt befinner sig mellan två betygsnivåer 

och önskar uppnå den högre av dessa. Fördröjningen av den tidpunkt studenter avklarat mo-

menten vid utbildningen skulle även kunna påverka tidpunkten som studenten blir behörig 

inträde till specifika delar av arbetsmarknaden. Viktigt att poängtera i anslutning till detta är 

dock att studenternas deltagande vid examinationen sker på frivillig basis och någon skyldig-

het att lämna in provsvar finns inte, varför studenter istället kan välja att lämna in blanka 

svarspapper för att i princip uppnå samma resultat som en återkallelse av examinationsären-

det. Mot denna bakgrund borde därför inte heller genomströmningen av studenter påverkas i 

tillräcklig betydande mån för att motivera undantag. 

På grund av dessa ovan nämnda följder åskådliggörs några av utbildningsväsendets särdrag 

och kan till viss del, av både ekonomiska och sociala skäl, motivera en förvaltningsrättslig 

särbehandling för examinationsärenden. Även om dessa skäl helt klart är värda att uppmärk-

samma och begrunda bör argumentationen huruvida principen är tillämplig ändå i första hand 

hållas på rättslig nivå och med användande av rättsliga argument som motiverar en annan 

tillämpning. För att uppnå detta är det i första hand den rättsliga karaktären av examinations-

ärendet, i jämförelse med definitionen av andra förmånsärenden, som argumentationen bör 

föras kring. Rörande förmånsärenden utgör huvudregeln att dessa endast kan initieras efter 

ansökan från den enskilde. Eftersom det inte råder någon generell skolplikt för de högre ut-

bildningar som bedrivs vid högskolorna och universiteten sker studentens deltagande vid ut-

bildningens examinationsärenden efter egen vilja. Någon åtgärd från lärosätenas sida för att 

initiera ett examinationsärende för studenter vid en högskolekurs sker inte, annat än i den 

formen att lärosätena håller särskilda examinationstillfällen för studenter som önskar delta vid 

dessa. Vidare kan även examinationsärendens funktion undersökas. I grunden är examina-

tionsärendens syfte att studenten ska uppnå en högre akademisk behörighet vilket ska möjlig-

göra fördjupning och vidareutbildning för studenten. I det längre perspektivet syftar examina-

tionsärendet även till att leda fram till att studenten erhåller en akademisk examen för sina 

studier och därefter att denne ska kunna utgöra en bidragande del till det övriga samhället.  

Ett exempel på ett särdrag hos betygsbesluten mer traditionella förvaltningsbeslut är att be-

tygsbesluten enligt 12 kap. 2-6 §§ HögskF inte kan bli föremål för överklagande. Om jämfö-

relsen görs mot andra slutliga gynnande förvaltningsbeslut tillhör det vanligheten att dessa 
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inte heller kan överklagas.
88

 Med brukande av en systematisk tolkningsmetod skulle den slut-

satsen kunna nås att ett betygsärende i första hand ska betraktas som ett förmånsärende. Givet 

är att den relation som råder mellan student och lärosäte präglas av vissa särdrag jämförelse 

relationen i andra typiska förvaltningsrättsliga förmånsärenden. Huruvida dessa särdrag är av 

tillräcklig omfattning att de även bör tillkännas relevans för den rättsliga tillämpningen av den 

förvaltningsrättsliga principen och motivera undantag är en fråga där åsikterna går i tu. Base-

rat på de ovan nämnda rättsliga karaktärsdrag för lärosätenas examinationsärenden talar dock 

starka skäl för att liknelsen till traditionella förmånsärenden är befogad. Starka skäl talar där-

för för att den situation som utgörs av att en enskild deltar i ett slutligt obligatoriskt moment 

som syftar till att studenten blir examinerad från en högskolekurs rimligtvis bör kunna jäm-

ställas vid en ansökan om en förmån hos en förvaltningsmyndighet. 

Flera av remissinstanserna till JO:s beslut i granskningsärendet mot Örebro universitet hade i 

sina svar även poängterat problematiken om lärosätena skulle börja tillåta studenter att åter-

kalla examinationsärenden och återlämna inlämnat beslutsmaterial skulle detta kunna leda till 

ett antal problem och normkollisioner vid lärosätenas tillämpning av ett antal andra föreskrif-

ter. Som exempel på normer som är aktuella i detta sammanhang nämns hur regelverket kring 

försök till vilseledande vid examinationer enligt 10 kap. 1 § HögskF ska tillämpas vid lärosä-

tenas disciplinnämnder om nämnden inte längre har något betygsärende att förhålla sig till. 

Den möjliga negativa påverkan det skulle kunna ha på andra delar av regelverket talade även 

enligt JO mot att tillåta studenter återkalla sina examinationsärenden. Att en ändring av läro-

sätenas praxis medför att andra delar av verksamheten påverkas och kan komma att behöva 

tolkas om torde dock vara en högst naturlig följd, även när det kommer till ändring av en 

tveksam tidigare rättstillämpning. Att på denna grund motivera ett restriktivt ställningstagan-

de utan något särskilt författningsstöd framstår därför som konstlat. Just detta problem skulle 

dock på ett relativt enkelt sätt kunna avhjälpas. Exempelvis genom att examinationsärendet 

återkallas medan handlingarna kvarhålls hos lärosätet för vidare handläggning som disciplin-

ärende. I anslutning till denna problematik skulle även en jämförelse kunna göras med de 

straffrättsliga bestämmelserna om försökspunkt och frivilligt tillbakaträdande från fullbordat 

brott.
89

 Enligt detta förfarandesätt åstadkoms samma eftersträvade resultat både för studenten, 

nämligen en ny möjlighet att genomföra examinationen och lärosätet som kan genomföra di-

sciplinärendet ostört. 

På grund av de särskilda omständigheter och former under vilka examinationsärenden bedrivs 

bör det även diskuteras vilket specifikt förfarande som vore att jämställa med en ansökan om 

att erhålla en förmån. Av de sätt som ärenden kan anhängigöras hos förvaltningsmyndigheter-

na torde det vara självklart att det måste röra sig om ett moment som är hänförligt till studen-

tens egna agerande.
90

 De moment som särskilt kan urskiljas vara hänförliga till studenten vid 

studier vid lärosätena är:  

1) då studenten ansöker om att bli antagen till en högskolekurs, 

2) då studenten efter att ha blivit antagen till utbildningen registrerar sig på kursen och  

3) då studenten deltar i ett examinationsmoment som utgör underlag för betygsärendet.
91
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Vid den bestämda tidpunkten som övergången från faktiskt handlande till myndighetsutöv-

ning sker ska ett antal förvaltningsrättsliga rättssäkerhetsgarantier till studentens förmån träda 

in. Det finns flera olika synpunkter kring när denna tidpunkt bör förläggas. Högskoleverket 

gör gällande att tidpunkten för när ett betygsärende inleds bör vara vid den tidpunkt som stu-

denten registrerar sig på en högskolekurs eftersom detta moment anses utgöra en säker indika-

tion på att studenten avser fullgöra kursen.
92

 Högskoleverkets ståndpunkt framstår dock som 

konstruerad, särskilt i de situationer där underlaget för studentens betygsärende endast utgörs 

av ett enskilt examinationstillfälle. Högskoleverkets åsikt har därför varit föremål för kritik. 

En annan åsikt som presenteras av Scheutz är att betygsärendet bör anses inlett först vid den 

tidpunkt som information för betygssättning börjats samlas in. Detta tillfälle utgörs oftast av 

då en student deltagit vid ett examinationstillfälle. Denna tidpunkt kan motiveras av att långt 

ifrån alla studenter som registrerar sig på en högskolekurs kommer att delta vid kursens exa-

minationstillfällen och än färre kommer att uppnå ett godkänt resultat på kursen. Det är också 

studentens kunskaper vid det specifika examinationstillfället som ska fastställas vid betygs-

ärendet, varför denna tidpunkt därför framstår som mest naturlig att utgå ifrån.
93

 

6.5. JO:s bedömning av inlämnat svarsmaterial 

JO fastslog först att den princip om återkallelse av förmånsärenden som Bejstam hänvisade 

till i sin remissinlaga utgör en del av svensk förvaltningsrätt. Någon invändning mot princi-

pens huvudsakliga innehåll hade JO inte heller att framföra. Huruvida av studenter inlämnat 

svarsmaterial vid examinationstillfällen är att likställa med en ansökan om en förmån och som 

därmed även ska kunna återkallas av studenten innan ett slutligt beslut fattats i betygsärendet 

var dock någonting som JO ställde sig tveksam till. Avseende ansökningar om förmåner an-

förde JO att lämpliga exempel på dessa exempelvis är tillståndsärenden eller tjänstetillsätt-

ningsärenden. En inlämning av en skriftlig examination kunde enligt JO:s bedömning endast 

till visst mått jämställas med en ansökan om en förmån. På grund av dess särskilda karaktär 

ansåg JO dock att inlämnat svarsmaterial till en examination inte utan vidare kan jämställas 

med en ansökan om en förmån. JO påpekade även att den särskilda relationen som råder mel-

lan myndigheten i egenskap av lärosäte och deras studenter medför att examinationsärendena 

intar en särställning bland förmånsärenden och därför motiverar en särbehandling av frågan. 

JO skriver att ”[e]n students ställning i förhållande till det universitet där studierna bedrivs 

kan dock inte anses vara i alla avseenden jämförbar med den ställning som allmänheten 

"normalt" intar i förhållande till en myndighet, t.ex. när en enskild ansöker om ekonomiskt 

bistånd vid en socialnämnd.” JO anser därför mot denna bakgrund att varken existerande till-

lämpliga författningar eller förvaltningsrättsliga principer ger tillräcklig vägledning i frågan 

för att ge något definitivt svar på frågeställningen.  

Huruvida JO:s slutsats i denna del är rimlig är en fråga som är värd att ställa. Slutsatsen att 

relationen mellan studenter och deras lärosäte, utan hänvisning till något specifikt särpräglan-

de förhållande, motiverar en annan lösning än den lösning som gäller för andra förmånsären-

den kan framstå som svårbegriplig. De ärenden som kan benämnas typiska förmånsärenden är 

ofta av väldigt varierande karaktär, både till det material den ansökande sänder inte till myn-

digheten och till det den ansökande önskar att uppnå genom sin ansökan. Frågan vad som 

utgör den avgörande skillnaden mellan å ena sidan rena examinationsärenden bedriver och å 

andra sidan övriga förmånsärenden behandlas inte närmare av JO, varför vilka specifika över-

väganden som ligger till grund för ställningstagandet är oklar. Givet är att de yttersta konse-
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kvenserna som följer av att tillåta studenter att återkalla sina examinationsärenden enligt den 

förvaltningsrättsliga principen kan vara svåra att överskåda. JO:s beslut får mot den bakgrun-

den ses som väldigt försiktigt. 

6.6. Högskolorna och universitetens normgivningsmakt 

JO anför vidare att det utifrån remissinstansernas inskickade yttranden tydligt framgår att 

högskolorna och universiteten under en längre tid behandlat frågan om återkallelser av exa-

minationsärenden på ett annorlunda sätt samt att frågan även internt mellan olika institutioner 

vid samma lärosäte har frågan varit föremål för inkonsekvent behandling. JO skriver här 

”[d]et är enligt min mening inte acceptabelt att frågan om återkallelse är tillåten eller inte är 

avhängig av var studierna bedrivs. Samma sak bör gälla oavsett vid vilket universitet eller vid 

vilken institution en person studerar”. Om så inte sker i enighet med särskilt bemyndigande 

för lärosätena att meddela föreskrifter rörande frågan kan en sådan tillämpning knappast vara 

acceptabel och strider därmed även mot den grundlagsstadgade likhetsprincipen.  

Ett sådant bemyndigande att meddela föreskrifter som JO här avser har av Warnling-Nerep 

ansetts kunna utvinnas ur 2 kap. 2 § 10-11 p. HögskF.
94

 Regeln lyder:  

”Styrelsen för en högskola ska ha det ansvar och de uppgifter som följer av 3 § myndighets-

förordningen (2007:515) och 2 kap. 8 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag. Vidare ska styrelsen själv besluta… 

…10. om viktigare föreskrifter i övrigt, och 

11. i övriga frågor som är av principiell vikt.” 

Frågan hur detta stadgande bör tolkas har även det varit föremål för särskild debatt. Den tolk-

ning som Warnling-Nerep förespråkar är att regeln i sig utgör ett särskilt bemyndigande att 

meddela föreskrifter av det för uppsatsen aktuella slaget. Konsekvensen av denna tolkning är 

att högskolorna och universiteten tillerkänns en enormt vid kompetens att meddela föreskrif-

ter vars yttersta gränser svårligen kan fastställas. Tolkningen skulle förvisso teleologiskt kun-

na hävdas vara i linje med den eftersträvade frihet och autonomi som lagstiftaren avsåg att 

införa vid den ovan i avsnitt 5. behandlade högskolereformen. Tolkningen medför dock en 

stor osäkerhet beträffande den omfattning och det innehåll som lärosätenas föreskrifter tillåts 

ha. Den inbjuder dessutom till att lärosätena tillåts meddela föreskrifter som i praktiken inne-

bär att olika regler kan komma att gälla vid olika lärosäten. Starka skäl talar därför emot en 

sådan fri tolkning av stadgandet.  

En annan tolkning som förespråkas av Bejstam i sitt remissvar är att regeln endast utpekar ett 

lämpligt organ att meddela föreskrifter först efter att ett tydligt bemyndigande tilldelas lärosä-

tena rörande specifika områden. Konsekvensen av denna tolkning är istället att en stor förut-

sebarhet åstadkoms genom att lärosätenas autonomi begränsas till frågor som specifikt utpe-

kats. Bejstam anför vidare att starka skäl talar för att delegering av normgivningsmakt att be-

sluta om bindande föreskrifter för enskilda måste göras på ett sätt som medför att det på ett 

tydligt sätt framgår vilka ramar som råder för denna behörighet. Delegeringsbesluten bör ald-

rig formuleras på ett sådant allmänt sätt så att gränserna för den delegerade kompetensen kan 

bli föremål för en extensiv och oförutsedd tillämpning av det befullmäktigade organet. Exem-

pel rörande accepterade former för delegering att meddela föreskrifter som Bejstam nämner är 

att utfärda närmare detaljföreskrifter till mer allmänna riktlinjer som regeringen beslutat.  

Slutligen återstår den tolkning, som förefaller vara den mest sannolika, att den verkliga inne-

börden av stadgandet i HögskF torde vara en sammanvävd tolkning emellan det som anförts 
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av Warnling-Nerep och Bejstam. Stadgandet utpekar helt klart ett organ inom lärosätena som 

är behörigt att anta föreskrifter inom utbildningsväsendets verksamhetsområde. Implicit borde 

dock tillämpningen av lärosätenas kompetens vara avsedd att tillämpas på ett restriktivt sätt 

och med beaktande av hur övriga lärosäten valt att formulera sina regelverk för att uppnå 

sammanhållning mellan lärosätenas föreskrifter på centrala områden. Ett krav på ett särskilt 

bemyndigande från regeringens sida att meddela föreskrifter rörande specifika delar av ut-

bildningsförvaltningen skulle dock innebära ett onödigt dubbelarbete och hinder mot den flex-

ibilitet som eftersträvas med brukandet av delegering av normgivningsmakt. Mot bakgrunden 

av de utgångspunkter som gällde vid den under 1990-talet införda högskolereformen om att 

lärosätena skulle ges en betydande frihet att utforma sin organisation och verksamhet är dock 

utvecklingen med lärosätenas inkonsekventa tillämpning inte särskilt förvånande. Huruvida 

avregleringens syfte att utöka kvalitén hos de utbildningar lärosätena erbjuder har lyckats ska 

i detta uppsatsarbete låtas vara osagt. Huruvida avregleringen stärkt studenternas rättssäkerhet 

och likabehandling framstår dock mot bakgrund av utredningen i uppsatsen vara tveksamt. 
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7. Slutsatser 

7.1. JO:s slutsats 

Utan att direkt ta ställning till den fråga som anmälningen till JO bestod av, konstaterade JO 

avslutningsvis i sitt beslut att det, baserat på vad som anförts av remissinstanserna, inte finns 

någon tydlig rättslig lösning i dagsläget som varken går lärosätena eller studenter tillhanda. 

Någon grund för att kritisera varken Örebro universitet enligt anmälan från Juridiska före-

ningen eller något annat av landets lärosäten för deras hantering av dessa ärenden ansåg JO 

därför inte finnas. Eftersom JO uppfattade HögskF som den lämpligaste platsen där fråge-

ställningen borde vara behandlad och därmed bli föremål för en enhetlig tillämpning hos 

samtliga lärosäten var detta främst en fråga för regeringen att ta vidare ställning till. Beslutet 

vidarebefordrades sedan till utbildningsdepartementet för vidare behandling.  

JO:s brist på ett tydligt ställningstagande i sitt beslut innebär i dagsläget en diskret seger för 

Sveriges universitet och högskolor eftersom dessa tillsvidare kommer att tillåtas att fortsätta 

tillämpa den hos dem numera etablerade praxis. Detta utan rättsligt stöd för ställningstagan-

det, men samtidigt utan risk för att bli utsatta för någon kritik av JO. De lärosäten som enligt 

sina inskickade remissvar till JO ännu inte tagit någon slutlig ståndpunkt till frågeställningen 

tycks nu även dessa intagit en restriktiv inställning till frågan. Därmed har även enhetlig be-

handling från lärosätena uppnåtts och de negativa konsekvenserna av lärosätenas inkonse-

kventa hantering till viss del undanröjts. Ett exempel på denna utveckling är att Stockholms 

universitet meddelat allmänna föreskrifter för samtliga dess institutioner som uttryckligen 

förbjuder studenter att återkalla inlämnade examinationer.  

7.2. Avslutande kommentarer och slutsats 

Begärs ett förmånsärende hos en förvaltningsmyndighet återkallat av en ansökande finns det 

oftast inget väsentligt intresse av att varken fortsätta handläggningen av ärendet mot ett mate-

riellt beslut eller att bevara det inskickade beslutsunderlaget. Bevarandet av allmänna hand-

lingarna som är hänförliga till godkända avslutande ärenden har ofta motiverat förvaltnings-

myndigheter att inta en återhållsam inställning till ansökningar om återlämnande av besluts-

material enligt offentlighetsprincipen. Exempelvis gör sig dessa överväganden gällande vid 

hanteringen av ärenden vid Transportstyrelsens sektion för ursprungskontroll av fordon. När 

det kommer till återkallande och återlämnande av examinationsärenden inom utbildningsvä-

sendet har lärosätenas restriktiva inställning grundats på en väldigt extensiv tolkning av 

HögskF, som i sig är baserad på åsikten att den särskilda arten av lärosätenas verksamhet i sig 

motiverar undantag från den förvaltningsrättsliga principen. Snarare än de syften som ArkL 

och principen om handlingsoffentlighet avser att upprätthålla i mer traditionella ärenden hos 

förvaltningsmyndigheter har lärosätenas inställning primärt motiverats av resursskäl och vär-

nande av examinators inställning till handläggningen. Det är dock även möjligt att föra en 

slagkraftig argumentation för att undantag från den allmänna förvaltningsrättsliga princip som 

främst Bejstam hänvisat till ska vara tillämplig även inom utbildningsförvaltningen, så länge 

denna argumentation grundar sig på både handlingarnas och handläggningens karaktär i exa-

minationsärendet. Huruvida dessa karaktärsdrag utgör tillräckligt starka skäl för att motivera 

undantag från principen finns olika åsikter om. De sakskäl som framfört av lärosätena i form 

av rena bekvämlighetsskäl torde dock inte kunna utgöra tillräckligt starka skäl för att motivera 

undantag från den allmänna förvaltningsrättsliga principen och vägra en student att återkalla 

sitt examinationsärende. 

I brist på ett tydligt ställningstagande från JO eller något av de högre statsorganen i frågan är 

det en rimlig slutsats att högskolorna och universiteten kommer att fortsatt tillåtas tillämpa 

den tolkning som Högskoleverket förespråkat av 6 kap. 18 § HögskF och lärosätenas egna 
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föreskrifter samt policy för examinationsärenden. Som JO konstaterar i sitt beslut utgör de 

regler som återfinns i HögskF dock inte ett tillräckligt underlag till att neka en student att 

återkalla sitt examinationsärende. JO tar inte heller någon direkt ställning till frågeställningen 

huruvida högskolorna och universiteten genom HögskF tilldelats behörighet att meddela före-

skrifter för handläggningsförfarandet vid examinationsärenden, men anför att det framstår 

som högst olämpligt om landets lärosäten gavs möjligheten att tillämpa olika regler för cen-

trala frågor inom utbildningsförvaltningen. Således är det JO:s åsikt att det bör finnas övergri-

pande nationella regler som bättre lämpar sig åt den handläggning som utförs i samband med 

examinationsärenden.  

Den högskolereform som genomfördes under det tidiga 1990-talet tycks ha lett till det rättsli-

ga vakuum utbildningsväsendet numera befinner sig i. Detta har medfört den konsekvensen 

att Högskoleverket tvingas ”lappa och laga” genom utfärdande av icke rättsligt bindande all-

männa råd i förhoppning om att uppnå en någorlunda enhetlig tillämpning mellan lärosätena. 

Denna brist på en för lärosätena gemensam reglering kring handläggningen av examinations-

ärenden leder till en otrygg situation för de enskilda studenterna eftersom dessa till stor ut-

sträckning utelämnas till läroverkens omdöme, även i andra oreglerade frågor bortom de som 

behandlats i denna uppsats. Det inbjuder även till utvecklingen att olika förvaltningsrättsliga 

principer i praktiken kommer råda mellan landets lärosäten och till en rättstillämpning som 

strider mot den grundlagsstadgade likhetsprincipen. Mot bakgrunden av det bristande författ-

ningsunderlaget föreslog JO avslutningsvis i sitt beslut att en lämplig plats för en sådan över-

gripande reglering rörande examinationshandläggningen var i HögskF för att tillförsäkra en 

enhetlig tillämpning mellan samtliga lärosäten. Även Warnling-Nerep tar ställning för en ut-

ökad och tydlig reglering av examinationsärenden för att säkerställa en bland lärosätena en-

hetlig praxis och rättssäkerhet för studenterna.
95

 Att samtliga lärosäten numera antagit en en-

hetlig praxis till frågan om återkallelser efter JO:s granskningsärende får inte heller anses vara 

en tillfredställande lösning eftersom grundproblematiken och rättsosäkerheten fortfarande 

återstår. Jag är därför benägen att hålla med både JO och Warnling-Nerep i denna slutsats. Det 

tycks dock under en längre tid funnits ett ointresse av att reglera dessa specifika delar av ut-

bildningsförvaltningen. Exempelvis berördes överhuvudtaget inte frågan om rättssäkerheten 

vid studenters examinationer under den nyare högskolereform som infördes 2007, under den 

s.k. Bolognaprocessen.
96

 När det kommer till examinationer utgör dessa en så pass viktig del 

av lärosätenas verksamhet och för de drygt 450 000 studenter som idag är registrerade vid 

landets högskolor och universitet att en tydlig reglering behövs för att bemöta studenternas 

krav på rättssäkerhet.
97

  

Mot denna bakgrund bör denna brist i rättssäkerhet som det rättsliga vakuum på området ut-

gör snarare ligga lärosätena i egenskap av förvaltningsmyndigheter till last än de enskilda 

studenterna. Övervägande skäl talar därför, med hänsyn till de betänkligheter regelverket or-

sakar studenternas rättssäkerhet, för att återkallande av examinationsärenden enligt nu gällan-

de rätt, eller brist på sådan, borde tillåtas studenter. I brist på ny reglering, nytt ställningsta-

gande från JO eller domstolsavgörande är det dock svårt att se att någon förändring av hög-

skolorna och universitetens tillämpning kommer att ske inom en överskådlig tid.  
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