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Abstract 

 

This essay analyses the arguments of The Swedish Government Official Report 2008:88 

which proposes that the Swedish law (SFS) should shift from promulgation in print to elec-

tronic promulgation on a Website.  

   I have studied two aspects of the arguments in the text. On the one hand, the Inquiry’s 

description of how things might become if their proposal becomes effectuated and, on the 

other hand, how the present situation is described in the text. The theory I have used is called 

A Garbage Can Model of Organizational Choice, which pictures organizations as often 

irrational in dealing with problems, solutions and decision making. The chronological order is 

broken up and a solution to a problem often precedes the problem itself, the latter being so to 

speak ”picked up from the garbage can” and put on the agenda if proven adequate.  

   The results of my analysis show that the ambition of the Inquiry has been to problematize 

the traditional way of promulgating the Swedish law in order to make a version on the Webb 

look more indispensable. Thus arguments in support of the reform have been drawn from the 

comparison rather than from the virtues of the reform itself.  

   But even now, four years after the report was published, there is no sign of the proposal 

being taken further in the legislative process. My conclusion is that the committee report 

certainly proves that the Internet solution is possible but fails to show that it is appropriate. 

And was there a real problem to begin with?       

 

 

Nyckelord: Svensk författningssamling; kungörande; elektronisk publicering; 

IT-utveckling; teknikdeterminism; den digitala klyftan; garbage can-modellen 
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1 Inledning 
 

 

I en artikel i Administrative Science Quarterly från 1972 med namnet A Garbage Can Model 

of Organizational Choice finns följande passage i ingressen. Det man benämner ”organise-

rade anarkier” präglas enligt författarna bland annat av: 

 

”.. collections of choices looking for problems, issues and feelings looking for decision 

situations in which they might be aired, solutions looking for issues to which they might 

be an answer, and decision makers looking for work..”
1
 [min kurs.]  

 

Temat för artikeln är hur organisationer inom universitetsvärlden fungerar. Studieobjektet för 

denna uppsats är den statliga utredningen Elektroniskt kungörande av författningar (SOU 

2008:88) där utredarna föreslår att Svensk författningssamling (SFS) ska upphöra som tryckt 

publikation och att svenska lagar och förordningar istället ska kungöras elektroniskt på 

Internet.
2
  

   Ämnet för min undersökning sammanfattas med begrepp från garbage can-modellen i 

uttrycket “solutions looking for issues to which they might be an answer”. Det existerar redan 

en lösning som heter nätpublicering, regeringen finner ett problem i form av kungörandet av 

författningar och författar därför ett kommittédirektiv till en utredning som sammanställer ett 

betänkande om hur man ska lösa det problem som kommit upp på dagordningen. 

 

Eftersom Post- och Inrikes Tidningar ersatts av elektronisk kungörelse på nätet
3
 och eftersom 

man beslutat införa en Rikstäckande databas för trafikföreskrifter
4
 – varför skulle man inte 

göra även kungörandet av författningar elektroniskt? 

   Ja, varför inte? Eller man kan fråga tvärtom – varför? Den IT-baserade lösningen finns utan 

tvekan, men kan man också hitta ett egentligt problem, ett behov? 

 

                                                      
1
 Michael D. Cohen; James G. March; Johan P. Olsen (1972). “A Garbage Can Model of Organizational Choice” 

in Administrative Science Quarterly, Vol. 17, No. 1. (Mar., 1972), pp. 1-25, s. 1. ”Papperskorgsmodellen” är en 
möjlig översättning, ”soptunnemodellen” en annan. Jag kommer emellertid att kalla den garbage can-modellen i 
denna uppsats. 
2
 Elektroniskt kungörande av författningar (SOU 2008:88). I fortsättningen kallar jag den utredningen (utr.). 

3
 1 januari 2007 upphörde PoIT och nu kungör man istället på Bolagsverkets webbplats.  

4
 Förkortas RDT. Lokala trafikföreskrifter kungörs på Transportstyrelsens webbplats sedan 1 juli 2010 

<http://www.transportstyrelsen.se/rdt> [Tillgänglig 121102]. I det följande skriver jag endast ut datumet för 
åtkomsten av aktuell webbsida. 
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1.1 Ämnesval och relevans för biblioteks- och informations-
vetenskap 
 

Förslaget att avskaffa den tryckta Svensk författningssamling och kungöra lagar och förord-

ningar på Internet är för det första informationsvetenskapligt högintressant. Här talar vi om en 

alldeles en unik text, den enda officiellt giltiga versionen av Sveriges lag. 

   För det andra tangerar ämnet mitt dagliga arbete som bibliotekarie på domstol.
5
 Faktum är 

att jag sedan drygt ett år tillbaka varje vecka skickar ut en lista till domstolarnas jurister över 

nya SFS i ett mail med länkar till pdf-filer. Man kan säga att cirkulären har bytt medium, från 

SFS-häften i plastmapp till SFS-listor i elektronisk form.              

   För det tredje kan jag som student på Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap i 

och med denna uppsats studera informationsvetenskap som berör både samhället i stort och 

våra folkbibliotek. Svensk författningssamling skickas sedan många år gratis till varje folk-

bibliotek i Sverige för att tillhandahållas allmänheten.
6
 Om förslaget från utredningen vinner 

gehör räknar man just biblioteken som den yttersta garanten för att även de som saknar Inter-

net eller Internetkunskap ska kunna läsa den autentiska lagtexten, nämligen på biblioteket och 

förslagsvis med hjälp av en bibliotekarie.7  

 

1.2 Disposition 
 

Jag ska allra först redogöra för den ordning och den kapitel- och styckeindelning min uppsats 

följer.
8
  

   Efter detta kapitels inledning har jag i 1.1 motiverat varför jag anser att min studie är rele-

vant inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. I avsnitt 1.3 definierar jag vad kun-

görelse är. Det är väsentligt eftersom undersökningen inte rör webbpublicering i största all-

mänhet utan en publicering som är juridiskt bindande gentemot svenska medborgare, svensk 

lagtext i officiell version. 

   I avsnitt 1.4 beskrivs först den nuvarande utgivningen av SFS, hur dokumenten ser ut och 

hur de publiceras. Därefter gör jag en summering av utredningens förslag till ny ordning. 

Avsnitt 1.5 tar upp SFS i historisk belysning med ett visst framåtblickande. I avsnitt 1.6 

nämner jag två andra svenska kungörandereformer och i 1.7 görs en internationell utblick. 

   Kapitel två omfattar tidigare forskning och litteratur. Här har ambitionen varit att ringa in 

mitt studieområde och att beskriva andra ämnesområden och perspektiv i form av närligg-

ande forskning och litteratur.    

   Kapitel tre är en genomgång av teorin A Garbage Can Model of Organizational Choice, 

som är den teoretiska ramen för textanalysen.  

   I kapitel fyra redogör jag för syftet med undersökningen och vilka frågor jag utgått ifrån och 

ställt till textmaterialet. 

   Kapitel fem har fått namnet Genomförande och beskriver förutsättningarna och tillväga-

gångssättet för studien. I avsnitt 5.1 redogör jag för avgränsningen av materialet och i 5.2 

behandlas  tillförlitlighetsfrågor. Avsnitt 5.3 ägnas åt de förutsättningar som rådde vid tiden 

                                                      
5
 Förvaltningsrätten i Uppsala och Uppsala tingsrätt, båda sedan 2002. 

6
 Se utr. s. 40 och 100. Författningssamlingsförordningen (1976:725) lyder: ”Till varje kommun, landsting och 

kommunbibliotek skall det kostnadsfritt sändas ett exemplar av författningssamlingen”.   
7
 Se utr. s. 22 om förslag till ändring av bibliotekslagen (1996:1596, 3a §): "Folkbiblioteken ska avgiftsfritt ge 

allmänheten tillgång till den webbplats där svensk författningssamling publiceras i elektronisk form".  
8
 Ordningen följer Sven Hartman i så måtto att ”problembeskrivning, syfte och frågeställningar” kommer efter 

”tidigare forskning” och ”teori”. Det senare benämner han ”problemorientering” och det förra ”problemformulering”. 
Tanken är att den teoretiska diskussionen ska bilda bakgrund till och mynna ut i uppsatsens syfte, som då 
förhoppningsvis blir lättare att ta till sig. (Hartman, Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter, s. 88-95). 
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för utredningen och den förförståelse jag själv har haft inför arbetet. I 5.4 går jag igenom den 

metod som används vid analysen.  

   Kapitel sex utgör själva undersökningen, med tillhörande språkanalys och tolkning av 

texterna. Resultatet av min studie presenteras både här och i det avslutande kapitlet. 

   I kapitel sju, slutligen, diskuterar jag och drar slutsatser av det som analysen givit mot 

bakgrund av det teoretiska ramverket. Allra sist kommer en sammanfattning av uppsatsen.  

 

1.3 Publicering och kungörande 
 

När Sveriges riksdag beslutat om en lagändring eller om en ny lag är det sedan regeringens 

sak att utfärda och kungöra lagen. Kungörandet är slutstadiet i det som kallas lagstiftnings-

kedjan, den process som leder från ett förslag till att en lag ändras eller en ny lag införs. 

 
Lagar skall kungöras så snart det kan ske. Detsamma gäller förordningar, om ej annat 

föreskrives i lag. (8 kap. 19 § 2 st. regeringsformen)  

 

Lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar säger att: 

 
Författning som utfärdas av regeringen skall kungöras i Svensk författningssamling. 

Denna utges genom regeringens försorg. (4 § 1 stycket).  

 

Kungörandet har två ändamål. För det första ska författningen göras känd för dem som ska 

följa den. För det andra ska författningen bli giltig, och det blir den först när den har kun-

gjorts.
9
 Kungörandet är alltså förutsättningen för att en lag eller förordning ska gälla inför 

svenska folket. Det förutsätts att vi känner till vad som är gällande rätt. När en lag eller för-

ordning kungjorts på vederbörligt sätt finns det som det heter “ingen ursäkt för den okun-

nige”.
10

 Detsamma kommer givetvis att gälla om författningarna kungörs på nätet.
11

  

   Det är viktigt att man skiljer mellan publicera och kungöra. Publicera lagar kan man göra i 

en lagbok, genom en kommersiell tjänst eller en fri tjänst på nätet. Det senare sker bland annat 

i statens regi sedan 2000 i och med att rättsinformationsförordningen trädde i kraft.  

   Via portalen Lagrummet.se finns länkar till SFS i Regeringskansliets rättsdatabaser där SFS 

förekommer i tre versioner.12 För det första kan man söka i ett register över alla författningar 

(SFSR)
13

. För det andra finns där en databas med fulltextfiler (SFST)
14

 med formatet plain 

text, där författningarna har en så kallad konsoliderad form, vilket innebär att alla ändringar 

har inkorporerats i en enda text. Slutligen finns också den version som mest liknar den som 

utredningen tänker sig, SFS såsom den kungörs, i pdf-format och med i princip samma utse-

ende som de tryckta författningarna.15  

   Men inte ens den sistnämnda gäller som officiell och autentisk version av svensk lag. Den är 

en publikation som svarar mot direktiven i rättsinformationsförordningen, att staten är skyldig 

att göra svensk författning tillgänglig i elektronisk form.
16

 Det är en rättsinformationsservice 

men ingen kungörelse. Tittar man i en författning på antingen regeringens eller riksdagens 

webbplats ser man att utgivaren ”friskriver” sig från ansvar för eventuella fel i lagtexten. 

                                                      
9
 Bättre överblick över lagar och andra bestämmelser (SOU 1973:23), s. 105. 

10
 ”Ignorantia juris nocet”, se SOU 1973:23, s. 43. Se även utr., s. 38. 

11
 Utr. s. 38. 

12
 Lagrummet.se finns på adressen <http://www.lagrummet.se/> [121016].  

13
 Registret med referensposter innehåller även upphävda författningar.  

14
 Även SFST innehåller upphävda författningar. 

15
 Denna databas omfattar SFS 1998:306 och senare. Den innehåller bara gällande författningar. Se även 

utr. s. 43. 
16

 Rättsinformationsförordningen (1999:175). Se även utr. s. 53. 
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Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna 

saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.
17

 

 

Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför 

alltid mot den tryckta versionen.
18

 

 

En kungörelse har per definition inga fel. Om den hade det skulle den inte vara autentisk och 

därmed skulle den upphöra att vara en kungörelse i lagens mening. Lag som är kungjord på 

rätt sätt gäller; denna princip tas upp mer i detalj i analysen i avsnitt 6.4. 
 
 

1.4 Hur fungerar Svensk författningssamling? 

 

1.4.3 Nuvarande ordning 

 

Svensk författningssamling i tryckt form är idag den enda officiella och autentiska versionen 

av svensk lag. Till skillnad från regeringskansliets databaser garanterar staten att innehållet i 

de tryckta SFS-volymerna är korrekt.
19

 

   I författningssamlingsförordningen (1976:725) finns närmare bestämmelser om formerna 

för utgivningen av författningssamlingar.
20

 Enligt 4 § ska SFS komma ut med ett häfte i 

veckan, som regel på en tisdag.
21

 De flesta nya författningar är ändringar av befintliga lagar 

och förordningar. Det innebär att många av de SFS som ges ut endast utgör brottstycken av en 

författning. Ibland berör ändringen inte mer än en enda paragraf.
22

  

   Det händer att hela författningen kungörs på nytt i samband med en författningsändring. Det 

kallas för omtryck och innebär att det skapas en helt ny komplett och således konsoliderad 

text (fram till nästa ändring).
23

 Omtryck sker när man anser att författningen blivit svårhanter-

lig med alla ändringsförfattningar som tillkommit.  

   Svensk författningssamling består av en stor samling numrerade lagar och förordningar. De 

kan bestå av en hel lagtext eller ett större eller mindre fragment av en lagtext. Vid en slagning 

fann jag 9 181 författningar på riksdagens webbplats, vilket alltså inte betyder att vi har så 

många grundförfattningar, utan att vi utöver sådana har mängder av ändringsförfattningar.
24

 

 

 

1.4.3 Föreslagen ordning 

 

Utredningen föreslår att SFS ska kungöras enbart på Internet och att denna elektroniska ver-

sion ska vara den enda officiella och autentiska.
25

 Publiceringen – som alltså är ett kungör-

ande – ska ske på en särskild webbplats där inga andra dokumentslag ska finnas.
26

 Till skill-

nad från den nuvarande tryckta SFS blir det i den elektroniska möjligt att kungöra författ-

ningar varje vardag.  
                                                      

17
 Regeringskansliets söksida för lagar (SFST): <http://62.95.69.15/sfs/sfst_form2.html> [121015]. 

18
 Riksdagens söksida för lagar <http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/> [121015]. 

19
 Utr. s. 43-44. 

20
 Det finns fler författningssamlingar än SFS, men det är bara den som utredningen diskuterar. 

21
 Från och med 2013 kommer detta att göras av Norstedts Juridik (Fritzes förlag). 

22
 Utr. s. 40-41 

23
 Ibid. s 41 och 126, med hänvisning till författningssamlingsförordningen § 21. 

24
 Sökningen gjordes 121016. 

25
 Utr. s. 12. 

26
 Ibid. s. 13; 132-133. 
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En teknisk aspekt som har viss betydelse för bedömningen av utredningens förslag är vilket 

dokumentformat som anses vara lämpligt för nätpubliceringen. Utredarna föreslår pdf-format, 

vilket sannolikt kommer att göra dokumenten väldigt lika dem som finns i regeringskansliets 

databas med SFS såsom den kungörs (se 1.3).
27

 Motiveringen till att man väljer pdf är att det 

är viktigt att ha ett system som är ”låst och konstant till innehåll och form”, samt också 

”erbjuder störst möjlighet att styra över den slutliga presentationen av författningen”.
28

   

   Det nya systemet kommer av allt att döma – liksom det gamla – att i hög grad innehålla 

fragment av författningar. Det är bara vid omtryck som en komplett författningstext uppstår 

och sådana omtryck ska enligt förslaget bara ske vid författningsändringar.
29

  

   Utredarna är noga med att man skiljer regeringskansliets databas från den presumtiva data-

basen med autentiska versioner av författningar. De ”bör hållas isär så att det blir tydligt vilka 

författningstexter som utgör autentiska versioner och vilka som inte gör det”.
30

  

 

1.5 SFS ifrågasatt förr 
 

Svensk författningssamling började ges ut 1825. På den tiden var det vanliga sättet att offent-

liggöra lagar, förordningar och kungörelser att man läste upp dem i kyrkan på söndagarna. 

Sedan periodikan SFS kom till finns det ett enhetligt organ för ändamålet att göra författning-

ar kända och giltiga. Men i början av 70-talet diskuterades om man skulle fortsätta ge ut SFS i 

den form och med det innehåll den då hade.  

   Utredningen Bättre överblick över lagar och andra bestämmelser (SOU 1973:23) ifråga-

satte om det var nödvändigt att kungöra författningar i ”en författningssamling, som är okänd 

för de flesta”.
31

 På den tiden handlade argumenten för att avskaffa SFS om en utökad mass-

medial scen. ”Särskilt dagstidningar, radio och TV har en genomslagskraft som en författ-

ningspublikation aldrig kan erhålla”.
32

 Följande rättframma konstaterande aktualiseras 

måhända igen i och med förslaget i SOU 2008:88? ”Hur mycket man än informerar eller 

kungör kommer det alltid att finnas personer som inte nås av kungörandet”.
33

 Det hymlades 

inte i denna utredning om våra lagars relativa tillgänglighet och svårigheten att nå alla 

medborgare.  

   Den gången övervägdes alltså om radio och TV kunde vara tänkbara alternativ för kun-

görande, men detta föll på att Sveriges Radio är ett fristående bolag och enligt avtalet med 

staten i sin fulla rätt att själva bestämma vad som ska sändas. Bolaget är således inte på något 

sätt skyldigt att offentliggöra lagar och förordningar regelbundet på statens befallning.
34

 

Finns det här en möjlig parallell till vår tid och Internet? Idag tycks nätet vara helt fritt och 

oberoende; det finns till exempel inga företag som mutat in bitar av nätet och som styr vad vi 

kan publicera och läsa.
35

 Tänk om den Internetfrihet vi har idag visar sig vara en parentes i 

IT-utvecklingen, en tid av gränslöshet och oberoende som aldrig återvänder. (Några tänkbara 

scenarier presenteras i avsnitt 2.4.2 nedan.)  

   Hursomhelst ledde utredningen från 1973 till lagen (1976:633) om kungörande av lagar och 

författningar och SFS fick leva vidare.  
 

                                                      
27

 Ibid. s. 124. 
28

 Ibid. s. 122 och 124. 
29

 Ibid. s. 128. 
30

 Ibid. s. 137. 
31

 SOU 1973:23, s. 105. 
32

 Ibid. s. 105. 
33

 Ibid. s. 107. 
34

 Ibid. s. 107f. 
35

 Vi har naturligtvis ytterst inflytelserika aktörer som Google, Microsoft och Amazon.com med flera, men 
ingen av dem har någon direkt äganderätt till Internet – än så länge.  
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1.6 Elektroniskt kungörande av PoIT och i RDT 
 

Jag ska här nämna två exempel på övergångar till ett elektroniskt kungörande i Sverige. Det 

gäller för det första kungörelserna i Post- och Inrikes tidningar, som numera publiceras på 

Boverkets webbplats och, för det andra, våra kommuners lokala trafikföreskrifter, som man 

nu hittar på Transportstyrelsens webbplats under namnet RDT.  

 

Världens äldsta tidning (som den kallas) Post- & Inrikes Tidningar (PoIT) har getts ut sedan 

1645 med varierande innehåll. Från och med början av 1900-talet har den i stort sett bara 

bestått av offentliga kungörelser. Den första januari 2007 lades denna tryckta periodika ner 

och kungörelserna presenteras sedan dess på Bolagsverkets webbplats.
36

  

   En intressant kommentar till att PoIT skulle sluta ges ut finner man i Thomas Bulls artikel i 

PointLex 2003.
37

 ”Digitala kungörelser äventyrar rättssäkerheten”, lyder artikelrubriken. Det 

var tio år sedan och Internetanvändningen har ökat markant sedan dess. Följande undran från 

Bull kanske vi idag betraktar som helt föråldrad? 

 
En andra faktor [vid sidan av användarvänliga och korrekta uppgifter, min anm.]  

är om det verkligen är så att vi är redo för ett helt elektroniskt system eller om 

övergången till ett sådant måste kompletteras med en mer sedvanlig tryckt presentation, 

till dess fler medborgare har tillgång till datorer och uppkoppling till internet…38
  

 

Frågan gick på remiss till Lagrådet 2006.39 Det föreslog att man skulle fortsätta ge ut PoIT 

som vanligt, i pappersform, men parallellt med detta också kungöra på nätet.40 Det fick dock 

inget gehör. Den tryckta Post- och Inrikes Tidningar finns numera bara som symbolisk kopia, 

ett fåtal utskrifter av datafilen, som säkerhetskopior och pliktexemplar (och kanske också av 

nostalgiska skäl?). Lägg dock märke till att Bull ändå, trots sin avvaktande hållning, öppnar 

för en framtida förändring, när ”fler medborgare har tillgång till datorer och uppkoppling till 

internet…”.
41

  
 

En liknande reform är upprättandet av en rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT). 

Vid utredningens tillkomst var den inte genomförd men förordningen var utfärdad och inne-

bar att alla Sveriges kommuners lokala trafikföreskrifter skulle komma att kungöras på 

Transportstyrelsens webbplats från och med 1 juli 2010.
42

 Tidigare fick man beställa utdrag ur 

kommunens liggare för att bli uppdaterad på förändringar i trafikreglerna .
43

 Så gjorde vi på 

Uppsala tingsrätt och jag kan intyga att det var uppskattat av notarierna på tingsrätten att 

slippa pappershanteringen.  

 

Att jag nämner just dessa två exempel på webbpublicering beror på att de har officiell och 

legal status. De är inte bara ytterligare ett par publikationer bland tusentals andra som övergått 

till att finnas på nätet; de är kungörelser i lagens mening. 

                                                      
36

 Bolagsverket: <https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do> [121016] Enligt förordningen SFS 2006:1226 
med förarbetena Ds 2005:2 och Prop. 2005/06:96. 
37

 Thomas Bull (030813). Artikeln är hämtad från Infotorg 110906 (inte allmänt tillgänglig). Bull var vid tillfället 
professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Från och med 130101 är han justitieråd vid Högsta 
förvaltningsdomstolen. 
38

 Bull, s. 4. 
39

 Regeringens remiss till Lagrådet (060126) Elektroniskt kungörande i Post- och Inrikestidningar. 
40

 Remissvaret finns här: <http://www.lagradet.se/yttranden/Elektroniskt%20kungorande%20i%20Post-
%20och%20Inrikes.pdf> [120714]. 
41

 Bull, s. 38. 
42

 Enligt förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. RDT finner man här: 
<http://www.transportstyrelsen.se/rdt > [121016].  
43

 Utr. s. 70-75. 



 

 11 
 
 
 

 

1.7 Föregångsländer 

 

Utredningen
44

 har gjort studiebesök i två av de länder som redan genomfört ett elektroniskt 

kungörande, Danmark och Österrike.
45

 Jag nämner detta för att belysa utredningens tydliga 

ambition att ta del av redan genomförda reformer.  

   Nätverket European Forum of Official Gazettes bildades 2004 och har som främsta syfte att 

samla sina europeiska medlemsländers representanter för ”att utbyta idéer och information om 

hur kungörandet kan ske.”
46

 I nätverkets publikation Directory of legal gazettes in Europe 

2008 redogörs för alla medlemsländernas dåvarande läge angående kungörande. Följande 

femton stater rapporteras kungöra lagar elektroniskt vid denna tidpunkt: Belgien; Danmark; 

Estland; Frankrike; Cypern; Ungern; Österrike; Portugal; Slovenien; Finland; Storbritannien; 

Turkiet; Island; Norge och Schweiz.
47

 

   Att jag räknar upp alla dessa beror på att Sverige också ingår i nätverket och att det som 

synes redan då utredningen skrevs fanns ett stort antal föregångsländer att diskutera kun-

görandefrågor med.  

   Nätverket – genom Aki Hietanen – beskriver i en annan rapport medlemsländernas olika 

syn på lagtext i elektroniskt och tryckt medium med avseende på deras legala status. Man 

räknar med tre olika grundinställningar: 

 

 Den traditionella – att pappersversionen är den enda autentiska och giltiga 

 Den balanserade – att båda versionerna har samma status, men om de skiljer sig 

åt har pappret företräde 

 The Information Society approach – den elektroniska versionen är den autentiska 

och enda giltiga
48

  

 

I rapporten nämns fyra europeiska stater som anammat den sistnämnda inställningen. En av 

dessa är Österrike, som införde elektroniskt kungörande 1 januari 2004. ”The legally binding 

Austrian Federal Law Gazette, with electronic signature, is only published in the Austrian 

Legal information system [min kurs.]”.
49

  

I Österrike har man elektroniska dokument över hela lagstiftningskedjan, en så kallad 

workflow.
50

 Den beslutade och kungjorda lagen förses med en elektronisk signatur och blir 

därigenom auktoriserad och officiellt gällande. Man behåller ett underskriftsexemplar i 

papper, som dock inte räknas som en autentisk version av lagen (se analysen i 6.4 angående 

underskrifter).
51

  

   Så här skriver Nätverket om Sverige: “The Ministry of Justice is working on a project 

concerning the electronic legal gazette”.
52

 Och det är just detta projekt i sin utredningsfas  

som är analysmaterialet i min uppsats.  

 
 

                                                      
44

 Den särskilde utredaren, justitierådet på Högsta Domstolen, Gudmund Toijer och utredningens sekreterare, 
dåvarande hovrättsassessorn (Hovrätten för Västra Sverige) Karin Sandahl. 
45

 Utr. s. 33-34.  
46

 Utr. s. 82. 
47

 European Forum of Official Gazettes (2008). Directory of legal gazettes in Europe 2008, s. 22-48 (se även utr. 
s. 84-93). 
48

 Hietanen (2007). Electronic publishing of legislation: Towards authenticity: Final report of the working group, s. 

12-14. Se även utr. s. 84. 
49

 Hietanen, s. 13. 
50

 Utr. s. 85. 
51

 Ibid. s 85. 
52

 Directory of legal gazettes in Europe 2008, s 47. 
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2 Litteratur och tidigare forskning 
 
 

Elektroniskt kungörande av författningar berör en rad studieområden, men det är svårt att 

finna litteratur och forskning som specifikt ägnas åt detta ganska speciella ämne. Det går med 

andra ord att anlägga olika perspektiv när man närmar sig ämnet, men många av dem berör 

inte temat för min uppsats mer än perifert. 

   Ambitionen med detta kapitel är att sätta in mitt studieområde i ett sammanhang, att försöka 

ringa in och avgränsa detta område utifrån liknande och angränsande perspektiv. Det blir 

snarare en bakgrundsbild till ämnesområdet än en genomgång av tidigare forskning.  

 

De fyra perspektiv jag avser att gå igenom i detta kapitel är det IT-tekniska, användar-

perspektivet, det politiska och framtidsperspektivet. Mitt eget studieområde befinner sig 

inom den svenska lagstiftningsprocessen, alltså den svenska politiken. Mitt perspektiv är 

således att betrakta som politiskt eller, mer specifikt, informationspolitiskt. Jag betonar an-

vändarens perspektiv i sammanhanget. Övergripande är tanken på allas möjlighet till del-

tagande och åtkomst av den officiella svenska lagtexten. Det är med andra ord inom avsnitten 

2.2 och 2.3 man finner flest beröringspunkter med min studie.    
 

2.1 Det informationstekniska perspektivet 

2.1.1 Rättsinformatiken 

 

Ämnet rättsinformatik omfattar både juridik och informationsteknik, IT som verktyg för 

juridisk information och juridiken kring IT.
53

 Inom rättsinformatiken finner man texter som 

hamnar inom eller väldigt nära mitt ämne för uppsatsen, dock utan att i större utsträckning 

tillföra något i den kontext och med den inriktning studien har.  

   Cecilia Magnusson Sjöberg är en av experterna i utredningen. Hon är professor i rätts-

informatik vid Juridiska fakulteten på Stockholm Universitet. Sedan 2006 är hon också före-

ståndare för Institutet för rättsinformatik (IRI). Två av hennes publikationer ska nämnas här 

för att ge exempel på ämnets spännvidd. 

   I en artikel med namnet Rättsinformation, metadata och standarder för informations-

hantering är det samlande temat tilliten till de elektroniska dokumenten.
54

 Magnusson Sjöberg 

ser huvudsakligen tre utmaningar när det gäller rättslig informationsförsörjning: ”den peda-

gogiska, den juridiska och den mer renodlat rättspolitiska”.
55

 I artikeln diskuteras framförallt 

standarder, metadata, dokumentmärkning och olika datakvalitet. Konsolidering av lagtext på 

nätet nämns också. 

   Angående den rättspolitiska utmaningen förtjänar följande att citeras: 

 
Varför inte fundera på en lag om elektroniskt kungörande så man slipper problematiken 

kring vilken version som gäller? Den typen av tankar förs på europeisk nivå.
56 

 

                                                      
53

 IRI:s hemsida > “Vad är rättsinformatik?” <http://www.juridicum.su.se/iri/om_iri/rattsinformatik/> [130105] 
54

 Rättsinformation, metadata och standarder för Informationshantering i ”Perspektiv på rättsinformation” (SOU 
2003:58), s 19-23. Artikeln finns även som rapport (nr 2003:3) inom SLIM-projektet, SLIM står för Secure Legal 
Information Management. Dokumentationen finns här: <http://www.juridicum.su.se/slim/documentation.htm> 
[130105] 
55

 Magnusson Sjöberg (2003), s. 19. 
56

 Ibid. s. 22. 
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IRI:s publikationer är ofta mycket tekniskt avancerade och jag har funnit att min studie inte 

riktigt kan omfatta en så detaljerad IT-teknisk aspekt av rättsinformation. Men det finns också 

andra infallsvinklar och ett exempel är Magnusson Sjöbergs artikel Legal Information Supply 

and the Digital Divide, där teman som tillgänglighet och utanförskap i den digitala världen tas 

upp.
57

   
 

2.1.2 Internationellt samarbete runt rättsinformation på Internet  

 

Samlingsverket Law via the Internet är det dokumenterade resultatet av den nionde konferen-

sen med samma namn som arrangerats av nätverket LII – The Legal Information Institute 

(sedan 1997). Konferensen hölls i Florens 2008 och det samlande temat var fri tillgång till 

juridisk information via nätet.
58

  

   Bland författarna till verkets över fyrtio artiklar märks Nina Koch, General director på den 

danska Civilstyrelsen och högsta ansvarig för Danmarks övergång till elektroniskt kungör-

ande. I artikeln ”Free Access to Legislation in Denmark: Advantages in Interinstitutional 

Cooperation – Design and Production”, gör Koch en översikt av det danska projektet för 

elektroniskt kungörande. Bland annat nämns samarbetet med ett privat företag, NNIT, som 

fått uppdraget att designa och underhålla Lex Dania, alltså det system som hanterar både det 

allmänna rättsinformationssystemet retsinformation.dk och det elektroniska kungörandet, 

genom lovtidende.dk.
59

 Här finns med andra ord även en organisatorisk aspekt på ett elektro-

niskt kungörande. 
 

En annan av författarna i Law via the Internet är Aki Hietanen, Director of Information 

Services på Justitieministeriet i Finland, och (liksom Koch) medlem i European Forum of 

Official Gazettes. För detta nätverk har Hietanen bland annat skrivit den rapport om auten-

ticitet som nämndes i avsnitt 1.7, Electronic publishing of legislation – toward authenticity.
60

 

Han gör i denna skrift en för den IT-tekniska delen av elektroniskt kungörande mycket rele-

vant översikt. Här nämns fem aspekter på säkerhet för digitala juridiska dokument: integritet, 

tillgänglighet, användbarhet, kontroll och autenticitet. Den sistnämnda ges en koncentrerad 

definition enligt följande, som också inkluderar ett bevarandeperspektiv: 

 
As regards electronic legal text, authenticity means that the text has not undergone any 

substantial modification and that the text today is strictly identical to text first released 

perhaps 50 years ago.
61

 

 

Hietanen presenterar i det sista kapitlet en checklista för kriterier på god autenticitet och  

nämner också en enkät som gjorts i Österrike.
62

 Den visar att det inte nödvändigtvis är auten-

ticitet, det vill säga formellt intygad trovärdighet, som är det viktigaste kriteriet för använd-

ningen av en databas. Enligt undersökningen var det endast 11 % av österrikarna som använde 

den officiella och kungörande versionen av lagtext på nätet; 51 % använde pdf-versionen och 

36 % html-versionen, de båda senare kan sägas motsvara regeringskansliets SFS-databaser.
63

 

 

                                                      
57

 Magnusson Sjöberg (2007). Legal Information Supply and the Digital Divide i Scandinavian Studies in 
Law, vol 50, s 393-408. 
58

 Law Via the Internet (2009). 
59

 Koch, Nina i Law via the Internet, s. 187-192. IT-serviceföretaget NNIT har sin webbplats här: 
<http://www.nnit.com/EN/Pages/home.aspx> [130108]. Information om kungörandeuppdraget finns här: 
<http://www.nnit.com/Documents/Case%20stories/Lovetidende/Case_Lovtidende_NNIT.pdf> [130108].  
60

 Hietanen (2007). 
61

 Ibid. s. 9. 
62

 Ibid. s. 30. Österrike införde elektroniskt kungörande 1 januari 2004. 
63

 Ibid. s. 30. Det har inte gått att finna originaldokumentationen av enkäten. 
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Därmed är vi redo för de två perspektiv som främst sammanfaller med mitt eget i denna 

undersökning – användarperspektivet och det politiska perspektivet.    

 

2.2 Användarperspektivet – om delaktighet och utanförskap 
 

I anslutning till rättsinformationsförmedling via nätet uppstår frågor om mottagande av denna 

information, således om ”delaktighet i rättsinformationssamhället”. Inom biblioteks- och 

informationsvetenskap kallas detta vanligtvis för användarperspektivet. Exempel på infalls-

vinklar inom detta område är webbsidans och dokumentens funktionalitet, sökbarhet och 

läsbarhet. I min analys förekommer ett tydligt användarperspektiv inom ramen för det 

övergripande politiska. 
 

Eftersom utredningen bygger sitt resonemang om tillgängligheten till Internet på statistik från 

Statistiska Centralbyrån (SCB) vill jag först nämna en annan källa för statistik, som en jäm-

förelse.
64

    

   World Internet Institute presenterar varje år sedan 2000 statistik över Internetanvändningen 

i Sverige under namnet Svenskarna och Internet.
65

 Författaren till 2010 års utgåva, Olle Fin-

dahl, påpekar att SCB:s siffror skiljer sig från stiftelsens.
66

 Han visar att skillnaderna beror på 

att SCB har satt en övre åldersgräns på 74 år för dem som ingår i det statistiska underlaget. De 

som är 75 år och äldre räknas inte med. Findahl frågar lätt ironiskt: ”Vill man veta hur till-

gången till Internet ser ut i hela befolkningen, eller är det tillgången till Internet sedan man 

exkluderat 800 000 pensionärer?”
67

  

 

Ett uttalat användarperspektiv på temat ”tillgång till Internet” finner man hos Olof Nilsson, 

som i artikeln To judge acces – a user centred approach, diskuterar hur den fysiska tillgången 

till Internet sällan motsvarar den faktiska användningen. Att jämställa tillgång till en nät-

ansluten dator med användning av Internet är en mycket förenklad bild av verkligheten, 

menar han.
68

  

Nilsson talar om fem hinder (“barriers”) för en faktiskt användning. De grupper i befolkning-

en som inte använder nätet delas här in i fem kategorier, beroende på vilket hinder som gör att 

man inte deltar: 
 

 Att inte ha. Man äger helt enkelt ingen dator med nätanslutning. Denna aspekt på icke-

användning är den mest påtagliga och också den som mycket statistik nöjer sig med att 

mäta. Det finns även en inbyggd framtidsoptimism här, tron att alla för eller senare ska 

skaffa sig tillgång till Internet (the “have laters”). 

 Att inte vilja. Här kan det handla både om att kunskapen inte finns, men också om attityden 

till teknologin ifråga. Trots tillräcklig kunskap och till och med tillgång till Internet vill 

somliga inte vara med.  

 Att inte få. Sociala, politiska, religiösa och kulturella faktorer kan göra att man inte anser det 

lämpligt att använda Internet.         

 Att inte kunna. Man måste ha vissa grundläggande kunskaper om både en dators funktioner 

och hur man hanterar nätet. Nilsson kallar detta för “information capability”, det vill säga 

                                                      
64

 Utr. s. 100-102. Statistiken hämtas från SCB:s publikation Privatpersoners användning av datorer och Internet 
2007.  
65

 Svenskarna och Internet ges numera ut i samarbete mellan World Internet Institute (WII) och Stiftelsen 
för Internetinfrastruktur (.se). Statistiken finns på <http://www.wii.se/> [121107] 
66

 Findahl, Olle, Svenskarna och Internet 2010 (version 1.0), s. 13. Jag nämner detta för att utredningen använder 

SCB:s uppgifter. 
67

 Findahl, s. 13. 
68

 Nilsson, Olof (2006). To Judge Access – a User Centred Approach, ur abstraktet, s. 1. 
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vetskap om att informationen finns (på nätet), förmåga att söka fram den och, i viss mån, 

hur man använder den. En nätuppkoppling räcker inte om man inte förmår använda de 

möjligheter en sådan kan ge. 

 Att inte våga. Det kan finnas en rädsla gentemot okänd teknologi som gör att man inte vågar 

använda det som är nytt.
69

    

 

Alla dessa faktorer gör att en inte ringa del av befolkningen knappast deltar – i alla fall inte 

aktivt – i det informationsteknologiska samhället. För att sammanfatta detta avsnitt, är det 

statistiska antalet användare ganska långt ifrån de antal användare som de facto aktivt brukar 

Internet.   

 

2.3 Det politiska perspektivet 
 

Jag har själv valt ett politiskt perspektiv när jag studerat och analyserat utredningen. Frågor 

om demokrati och delaktighet i IT-samhället har varit helt överskuggande. Det handlar om 

den politiska diskussionen bakom ett förslag till lagändring och om hur det nuvarande sam-

hällsklimatet kan tänkas ha influerat och initierat ett sådant förslag. 
 

2.3.1 Om hur politiska problem uppstår och uppmärksammas 

 

Två skrifter som ligger mycket nära mitt eget forskningsperspektiv är för det första Åsa 

Söderlinds avhandling Personlig integritet som informationspolitik, och för det andra, 

Agendas, alternatives and public policies av  John W. Kingdon.
70

  

   Åsa Söderlind gör i sin avhandling en diskursanalys utifrån vad som kallas dagordnings-

modellen, en teori som hon hämtar från Kingdon. Vad hon konkret studerar är tillkomsten av 

datalagen (1973:298) med alla de förarbeten, protokoll, pm (och tidningsartiklar) som hörde 

till processen. Det centrala i Söderlinds avhandling är det politiska problemets själva upp-

komst i beslutsprocessen, ”hur en fråga kommer upp på den politiska agendan till att börja 

med, hur problemet kategoriseras, tolkas och värderas”.71 Söderlind visar hur politiska förslag 

och ”policys” växer fram inom lagstiftningsprocessen, där utrednings- och kommitté-

förfarandet är det typiskt svenska kännetecknet.
72

  

 

Även John W. Kingdon uppmärksammar problemformuleringsfasen i det politiska livet. Här 

är det den nordamerikanska federala politiken som utgör studieobjektet. Temat för ”Agendas, 

Alternatives and Public Policies” är hur politiska frågor kommer upp på dagordningen och 

blir föremål för politikernas intresse.  

   Kingdon beskriver olika strömningar (streams) i den politiska beslutsprocessen. De tre 

strömningarna innebär för det första hur problem upptäcks och erkänns som problem, för det 

andra hur de förslag som bildar policy behandlas vidare och, slutligen, hur det politiska eta-

blissemanget agerar och reagerar på problem och policys vid olika tidpunkter.
73

  

   De tre beståndsdelarna i modellen kallas i korthet problem, policy och politik. Kingdon 

menar att dessa pågår relativt oberoende av varandra och att det faktiskt kan vara så att 

“Solutions are developed whether or not they respond to a problem.”
74

  

                                                      
69

 Ibid. s. 7-9. 
70

 Söderlinds avhandling kom 2009 och Kingdons bok (andra upplagan) 2003. 
71

 Söderlind, s. 26. 
72

 Ibid. s. 64-65. 
73

 Kingdon, s. 87-88. 
74

 Ibid. s 88. 
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Vid vissa kritiska tidpunkter och under gynnsamma förhållanden kan strömningarna förenas 

och det uppstår därmed en möjlighet för en politisk fråga att komma upp på dagordningen.
75

 

Ett sådant gynnsamt läge kan bero på att en lösning blivit populär, att den ligger i tiden, eller 

att det har avsatts tid för att finna problem som passar den. 

 
Rather, solutions and problems have equal status as separate streams in the system, and 

the popularity of a given solution at a given point in time often affects the problems that 

come up for consideration.
76

 

 

Kingdons anpassning av garbage can-modellen (se Inledning) till politiska beslutsprocesser 

har övertygat mig om att den även kan användas utanför universitetsorganisationernas värld, 

till exempel i en undersökning av en utredning inom den svenska lagstiftningsprocessen.  
 

2.3.2 Teknikutveckling som ett argument i sig 

 

Nina Wormbs har i artikeln Det digitala imperativet träffsäkert fångat vissa karakteristika i 

IT-debatten.
77

 Artikeln diskuterar teknikutvecklingen betraktad som en autonom kraft, som 

någonting odelat positivt och förutbestämt att fortsätta oavbrutet med oförminskad styrka. 

Wormbs definierar begreppet teknikdeterminism så här: 

 
I den hårda versionen av teknikdeterminismen finns inte mycket utrymme för människans 

val och kanske inte heller för hennes väl och ve. Ny teknik tycks organisera världen 

omkring sig själv och det är inte mycket vi kan göra åt det. Vi får helt enkelt det samhälle 

som tekniken ordnar åt oss.
78

  

 

När jag använder ordet teknikdeterminism i uppsatsen syftar jag framför allt på föreställ-

ningen om det autonoma i den tekniska utvecklingen, och att tekniken är något man naturligt 

bör anpassa sig till. 

   Wormbs nämner namnet på IT-kommissionens första rapport, Informationsteknologi – 

vingar åt människans förmåga, som ett exempel på den enorma tilltron till teknikens möjlig-

heter vid den tiden.
79

 Hon slås av den nästan väckelseliknande entusiasm som följde med den 

tidiga Internetutvecklingen på 90-talet. Det talades ibland om en ”informationsrevolution”.
80

  

   Det råder en betydligt nedtonad entusiasm idag då uppfinningen Internet används av den 

stora majoriteten av befolkningen. Wormbs illustrerar den krassa verkligheten med namnet på 

en utredning från 2010: Tillgängliga elektroniska kommunikationer.
81

 Det är inte riktigt 

samma visionära prägel på den titeln. 

 

Björn Eliasson (som har inspirerat mig till metoden för analysen) har i sin avhandling Diskur-

ser om informationssamhället – analys av några offentliga texter (2005) bland annat studerat 

tre av IT-kommissionens publikationer.
82

 När Eliasson sammanfattar sina iakttagelser slås 

man av hur mycket dessa utredningstexter betonar utvecklingen. Där finns en tro på IT som en 

kraft som liksom av sig själv förvandlar vår tillvaro och som kommer att göra det i än högre 

                                                      
75

 Ibid. s. 166-170. 
76

 Ibid. s. 86. 
77

 Wormbs artikel ingår i antologin Efter The Pirate Bay (s. 140-150). 
78

 Wormbs, ”Det digitala imperativet”, s. 145. 
79

 Ibid. s. 143. IT-kommissionen var verksam mellan 1994 och 2003. 
80

 Wormbs, s. 143. 
81

 Ibid. s. 143. 
82

 De tre utredningar Eliasson analyserade var ”Informationsteknologin, vingar åt människans förmåga” (SOU 
1994:118), ”Kristallkulan – tretton röster om framtiden” (SOU 1997:31) och ”Vårt digitala tjänstesamhälle – vision 
2011+” (SOU 2002:25). (Eliasson, s. 74 och 81).   
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grad i framtiden.
83

 Jag har i min analys, liksom Eliasson, bland annat valt temat teknik-

determinism för att sätta ett namn på fenomenet som framträder tydligt även i utredningen om 

elektroniskt kungörande. Eliassons beskrivning av fenomenet påminner om Wormbs: 

 
Teknologin upplevs leva sitt eget autonoma liv som vi inte fullt ut kan tygla eller styra. 

Denna relation är ett uttryck för teknikdeterminism vilket innebär att relationen väldigt 

mycket blir på teknikens villkor. IT är en ’revolutionerande’ kraft som drabbat oss och 

bitvis upplevs som ’obegriplig’ och ’oförklarlig’.
84

   

 

Utvecklingstänkandet i de texter Eliasson analyserar antar rent visionära drag när IT-sam-

hället skildras. Eliasson hade som kriterium för de utredningar han valde att studera just detta 

att de kunde ”bedömas som visionära eller beskriva ’framtidsscenarier’”.
85

 

 

2.4 Framtidsperspektivet – om långsiktigt bevarande och om 
Internets framtid 

 

Det fjärde perspektivet ryms inom det politiska. Det går att tänka sig ett framtidsperspektiv på 

ämnet kungörande på Internet. Frågan om ett långsiktigt bevarande av de digitala filer som på 

olika sätt representerar och bär lagtexten är komplex. Ett annat och naturligtvis mycket mer 

svårfångat område är Internets utveckling och framtid. 

    

2.4.1 Långsiktigt bevarande av digitala dokument 

 

I artikeln Archives in a Networked Information Society: The Problem of Sustainability in the 

Digital Information Environment  tar författaren Shigeo Sugimoto
86

 upp de problem som kan 

komma att uppstå vid långtidsbevarande av digitala dokument. Det är framförallt dokument 

inom det offentliga förvaltningen, i synnerhet regeringen, som diskuteras i artikeln.
87

  

   Arkiveringen av de elektroniska filerna måste kunna ske under mycket lång tid, men livs-

tiden för den hård- och mjukvara som står till förfogande idag motsvarar inte detta behov.
88

 

Sugimoto anser inte att det är realistiskt att förvänta sig att ett dokumentformat som vi använ-

der idag ska kunna bevaras någon längre tid, inte ens tio år. Det gör att många arkiv föredrar 

att skriva ut de digitala dokumenten och arkivera dem i papper istället. Problemet med den 

lösningen är att vissa funktioner som fanns i det digitala materialet ofta går förlorade; ett 

exempel är hyperlänkar.
89

  

   Konverteringar mellan olika digitala system riskerar även de att förminska originaldoku-

mentets utseende och funktionalitet. Sugimoto menar att arkiven behöver upprätta kriterier för 

vilka funktioner och vilken information man kan bli tvungen att välja bort vid en konvertering 

för långtidsarkivering. Den påtagliga förlusten, att man tycker sig ha mist själva känslan av att 

det faktiskt är originalet man har att göra med, kallar han “look-and-feel change”.
90

  

   Utredningen Elektroniskt kungörande av författningar understryker att det är viktigt att 

“handlingen bevaras så att den, oavsett tiden, alltid ser likadan ut som den gjorde när den 

                                                      
83

 Eliasson, ur abstraktet. 
84

 Ibid. s. 195 (kursivering i original).  
85

 Ibid. s. 74. 
86

 Shigeo Sugimoto är professor vid Graduate School of Library, Information and Media Studies, 
University of Tsukuba, Japan.  
87

 Sugimoto, s. 2. 
88

 Ibid. s. 1. 
89

 Ibid. s. 6. 
90

 Ibid. s. 6. 
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skapades”.
91

 Man poängterar också att det är “informationsinnehållet som ska bevaras i origi-

nal, inte bäraren av informationen”.
92

 För att detta ska bli möjligt krävs att alla metadata runt 

själva dokumentet bevaras.  

    

2.4.2 Framtidsscenarier för Internet  

 

Är det rimligt att vårt nuvarande Internets utformning kan tas för given i ett längre perspektiv? 

Den frihet vi vant oss vid kanske bara är en parentes? Hur kommer det medium som enligt 

utredningen ska härbärgera svensk författningstext att se ut om 10, 25 eller 50 år? Kommer 

det alls att gå att tala om ett Internet i den form vi avser idag? (Se även 1.5.) 

   Teorier om Internets framtid kan troligtvis inte bli mer än i varierande grad väl under-

byggda gissningar. Jag vill likväl redovisa huvuddragen i en uppsats av Tapio Levä med 

namnet Scenario Analysis on Future Internet (2009). Författaren ställer upp fyra olika tänk-

bara scenarier för nätets framtid. Enligt resonemanget kan man tänka sig något av följande 

alternativ om x antal år – från det friaste till det mest slutna nätet: 

 

 Det vilda och fria Nätet. En obegränsad mängd webbsidor som går att nå från vilken dator 

och vilken (standard-) uppkoppling som helst i hela världen. Alla får vara med och både 

skapa och använda det globala nätet, som blir ännu öppnare än det är idag. Här finns öppna 

källkoder, inga aktörer med ”monopol” på programvara och inga ”självklara” Internet-

leverantörer. En fri och fullständigt ”horisontell” marknad men också risk för attacker och 

virus. 

 

 Isolerade Nätverksoligopol. Ett antal webbaktörer skapar var och en sitt proprietära 

användarpaket för dator/programvara/nätuppkoppling. En allt större del av Internet blir 

därmed ett ”privat område” som endast är tillgängligt för dem som har det abonnemang som 

deras särskilda ”access operator” tillhandahåller. Det blir ett slutnare system med begränsad 

rörlighet, men i och för sig en säkrare cybervärld än i det första alternativet. 

 

 Innehållsspecialiserad fragmentering. Olika företag specialiserar sig på sin särskilda nisch 

med ett visst serviceutbud. Det uppstår en kommersiell marknad med innehållsspecifika 

abonnemang för olika intressegrupper. Man köper den typ av information eller service man 

önskar av ett företag som tillhandahåller detta och inget annat. Även regeringar skulle 

kunna tänkas skapa specialnätverk för sina och medborgarnas behov. Detta är ju i så fall 

intressant för ämnet i denna uppsats. Om nätet delas upp i separata delnätverk kanske den 

svenska administrationen måste starta ett eget sådant? Det skulle troligen bli en säkrare 

miljö för våra lagtextdokument än den webb vi nu har, men också begränsa tillgången till 

andra delar av Internet.  

 

 Terminaler istället för fri uppkoppling via en PC. Enskilda företag säljer paketlösningar där 

man får tillgång till ett begränsat sortiment av tjänster via sin ”modul”. Denna lösning kan 

liknas vid hur iPhones och iPads fungerar idag; man köper allt i ett, inklusive specifik nät-

tillgång och service för en begränsad tidsperiod. Möjligheterna att själv uppdatera och in-

stallera upphör i stort sett. Man har fått en förprogrammerad och låst terminal snarare än en 

påverkbar dator.
93

 
 

Både Sugimoto och Levä väcker frågor om långsiktighet, både för själva dokumenten och för 

det medium de presenteras på. Den föränderliga värld, som innebär uppgraderingar och nya 

versioner av datorer, hård- och mjukvara med täta intervall, förefaller en aning osäker. Ett 
                                                      

91
 Utr. s. 65. 

92
 Ibid. s. 64-65. 

93
 Levä, Tapio (2009). Scenario Analysis on Future Internet. s 59-64.  
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dokumentslag som SFS fordrar ju en solid kontinuitet och att det medium som används går att 

räkna med även på mycket lång sikt. (jfr. Hietanen, citat i 2.1.2) 

 

 

3 Teoretiskt ramverk 

 
 

I min uppsats utgår jag från den organisationsteori som kallas garbage can-modellen och som 

lanserades i artikeln A Garbage Can Model of Organizational Choice.
94

 

   Författarna Cohen, March och Olsen använder begreppet ”organiserad anarki” för att be-

skriva de universitetsorganisationer som empiriskt undersöktes. Garbage can-modellen visar 

att det i många organisationer förekommer att man producerar a priori lösningar på presum-

tiva problem. Ibland sker det kanske bara för att lösningarna är möjliga och ligger i tiden. 

Problem och behov upptäcks sedan efterhand, i ljuset av den befintliga lösningen.  

   Uttrycket ”den organiserade anarkin” syftar på en situation där diverse, både problem och 

lösningar, ligger osorterade och undanstoppade i en sorts idéernas papperskorg. Där finns och 

slängs problem och problemlösningar av olika slag. Med jämna mellanrum upptäcks en ny 

metod för att lösa vissa problem. Därmed skapas det också ett behov av att hitta problem som 

motsvarar den nyfunna lösningsmetoden. Problem fiskas då upp ur papperskorgen och om 

omständigheterna är gynnsamma passar de till lösningen.  

   Enligt modellen går det inte att se någon direkt logisk följd mellan problem/behov och lös-

ning/uppfyllelse av behov. En ”organiserad anarki” kännetecknas av tre saker. För det första 

de oklara målen.
95

 Det är genom att agera och vidta vissa åtgärder som organisationen formar 

sina mål, snarare än att målen får bestämma åtgärderna. För det andra råder det okunnighet 

om hur organisationen egentligen fungerar. Det är vanligt att man prövar sig fram och lär sig 

av misstagen utifrån en trial-and-error-strategi.
96

 Det tredje kännetecknet är att personalens 

arbetstid fördelas relativt godtyckligt på olika projekt.
97

   

Cohen et al framställer beslutsprocessen som beroende av (bland annat) fyra olika ström-

ningar (streams) som förekommer relativt oberoende av varandra inom en organisation. 

 

 Problem. Inom varje organisation uppstår hela tiden och ofelbart problem och behov. 

Problemen kräver uppmärksamhet när de kommer upp till ytan. 

 Lösningar. En funnen lösning söker sitt adekvata problem. Cohen et al jämför med 

marknadens förmåga att aktivt skapa behov av sina produkter. På samma sätt som vi 

konsumenter ”inte vet vad vi behöver” kan det i organisationer vara så att man inte känner till 

sina problem förrän lösningen på dem anmäler sig. 

 Deltagare. Inom en organisation finns det tid avsatt för vissa projekt. Det kan vara ganska 

godtyckligt hur man fördelar medlemmarnas tid för vissa uppgifter. Ibland råkar det finnas 

personal, pengar och tid till ett visst problem, ibland finns det inte resurser till samma 

problem. 

 Lägen för beslut. Ibland förväntas en organisation ta ett beslut i en fråga. Tidpunkten kräver 

initiativ, förslag och beslut av något slag.
98

    
 

 

Empiriskt bygger garbage can-modellen på att man undersökte dessa flödens inbördes rela-

tioner och tittade på intensiteten och frekvensen av den aktivitet som varje strömning upp-

                                                      
94

 Cohen et al. 
95

 ”Inconsistent and ill-defined preferences”, Cohen et al, s 1. Se även Kingdon, s. 84-85. 
96

 ”Unclear technology”, ibid. s 1. Se även Kingdon,s. 84-85. 
97

 ”Fluid participation”, ibid. s. 1. Se även Kingdon, s. 84-85. 
98

 Cohen et al, s. 2-3. Se även Kingdon, s. 85-86. 
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visade. Hur många problem dök upp, hur många lösningar presenterades, och hur mycket 

deltagande från organisationens medlemmar kunde man konstatera? 
99

  

 

Cohen et al undersöker universitetsorganisationer men deras modell kan också appliceras på 

andra organisationer. John W. Kingdon har tagit modellen som utgångspunkt för sin egen 

agendateori och överfört den till den amerikanska politiken.
100

 Han har funnit att det finns 

stora likheter mellan universitetsvärldens organiserade anarki och den nordamerikanska poli-

tiken och lagstiftningsprocessen på federal nivå. Kingdon kallar sin agendamodell för ”en 

reviderad form” av garbage can-modellen: 

 
We now adapt this general line of thought to understand agenda setting in the federal 

government. In this adaption, we will bend the ideas to suit our purposes and add features 

of our own where it seems appropriate. The streams described here also differ from those 

in the Cohen-March-Olsen model. But the general logic is similar. The federal 

government is seen as an organized anarchy.
101

  

 

I Kingdons modell kallas tillståndet innan ett problem eller en lösning uppmärksammas ”a 

policy primeval soup”.
102

  Begreppet har ibland översatts ”ursoppa”.
103

 Den (antar jag) uppen-

bara analogin mellan ursoppan och papperskorgen är alltså ingen slump. Båda metaforerna 

ska illustrera ett tillstånd av oordning.  

 

Chun Wei Choo
104

 sammanfattar garbage can-modellen på detta sätt: 

 
Which solutions are attached to which problems is a matter of chance, depending on 

which participants with what goals happen to be on the scene, when the solutions and 

problems are entered, and so on.
105

  

 

Han vill dessutom understryka att det i och för sig inte är någon nackdel med en organisation 

som fungerar enligt denna “anarkistiska” beslutsordning. 

 
The garbage can process is not to be seen as an undesirable organizational dysfunction. 

By understanding the process, organizations can take account of its existence and, to 

some extent, manage it.
106

 

 

I min uppsats kombinerar jag garbage can-modellen med Eliassons textanalys (se 5.2). I 

analysen tittar jag först på olika språkliga uttryck i utredningstexten, för att därefter studera 

hur utredarna beskriver lösningen. Denna har avsiktligt placeras först eftersom den redan 

existerar och bevisligen fungerar (se 1.6 och 1.7). Analysen av utredningens beskrivning av 

problemet följer logiskt först därefter, eftersom utgångspunkten för studien är antagandet att 

vi har att göra med vad modellen uttrycker som ”solutions looking for issues to which they 

might be an answer”.
107
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 Ibid. s. 2-3. Se även Kingdon, s. 85-86. 
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 Söderlind, s. 206 med referens till Kingdon, s. 121-122.  
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4 Problembeskrivning, syfte och frågeställningar 

 
 

Vi befinner oss inom lagstiftningens område. Lagstiftningsprocessen ingår i ett större sam-

manhang, den svenska konstitutionen, parlamentarismen och demokratin. Den är i hög grad 

en praktik som präglas av det bestående och är inte så mycket föremål för förändring. Som 

redan nämnts är både utfärdandet och kungörandet av lagar reglerade i grundlagen.  

   Kommittéer i statliga utredningar har en manual att hålla sig till när de ska författa sitt 

betänkande. Den heter Kommittéhandboken och innehåller mycket detaljerade instruktioner 

för en statlig utrednings arbete. I det avsnitt som heter ”Klarlägg syftet med utredningen” 

finns ett antal olika sådana angivna. Det kan gälla att: kartlägga och dokumentera rådande 

förhållanden; analysera ett problem; nå en samförståndslösning med ett förslag till beslut som 

är en kompromiss mellan olika intressen eller ståndpunkter; väcka debatt; eller, att förutse 

följder. Det mest långtgående syftet är emellertid att ”föreslå en lösning på ett problem”.
108

  

   Betänkandet Elektroniskt kungörande av författningar presenterar en lösning för hur publi-

kationen Svensk författningssamling kan och bör byta medium, från en tryckt periodika till en 

webbplats med digitala dokument. Frågan är om utredningen lyckas visa att vi har ett problem 

i form av den tryckta SFS och att vi således är i behov av en reform.   

 

Syftet med min uppsats är att undersöka om utredarnas argument tyder på att de sökt 

framställa behovet och nödvändigheten av den elektroniska lösningen just genom att 

problematisera den tryckta SFS. 

 

Detta syfte tänker jag uppnå genom att ställa följande två frågor: 

 

1. Hur framställer utredningen (explicit eller implicit) den elektroniska lösningen 

för kungörandet i texten? 

2. Hur framställs (explicit eller implicit) den ordning som vi har idag, det vill säga 

det problem som lösningen ska vara ett svar på?  

 
 

5 Genomförande 
 

5.1 Material och avgränsningar 
 

Utredningskommittén lade fram betänkandet Elektroniskt kungörande av författningar i 

oktober 2008.
 109

 Jag analyserar denna enda utredningstext. Eftersom det gäller att närstudera 

texten är det nödvändigt att välja ut ett visst antal avsnitt från de 163 sidorna. Här följer en 

kort sammanfattning av vilka delar av betänkandet som valts ut och som valts bort.
110

 

   Från utredningens inledande sammanfattning hämtas tre avsnitt för textanalys. Kapitel två, 

Nuvarande ordning, bidrar med ett avsnitt. Från kapitlet Övriga frågor (kap. 7) kommer två 

avsnitt. De flesta av analystextavsnitten hämtar jag från kapitel sex, Överväganden och för-

slag, som upptar sidorna 97-145 i utredningen. Härifrån kommer 21 av textavsnitten och här 

finns samtliga fem teman representerade.  

                                                      
108

 Kommittéhandboken (Ds 2000:1), s. 19-20. 
109

 Genom Kommittédirektiv 2007:107 (2007-08-16).  
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Delar som jag valt bort är Författningsförslag (s 19-32); stora delar av Nuvarande ordning; 

Utvecklingen i Sverige (kap. 3); Informationssäkerhet (kap. 4); samt Författningskommentar 

(kap. 8). Exempel på ämnen som inte fått plats i analysen är långsiktigt bevarande; dokumen-

tens tillförlitlighet och autenticitet; säkerhetsaspekter; dokumentformat; webbplatsens utse-

ende; samt ekonomiska frågor.
111

  

   Här är temat långsiktigt bevarande det som varit svårast att gallra bort. Arkivering av digi-

tala filer är en aspekt på ämnet publicering på Internet (över obegränsad tid) som är värd upp-

märksamhet och problematisering.
112

 

 

 

5.2 Tillförlitlighetsfrågor – reliabilitet och validitet 

 

Jag genomför en kvalitativ studie på grundval av en texts ordval och grammatiska karakte-

ristika. Egenskaperna validitet och reliabilitet är inte helt lätta att utvärdera när det gäller 

kvalitativ forskning. Kan min analys till exempel upprepas av någon annan (intersubjektivt) 

med förväntan att resultatet blir likvärdigt? Kan jag lita på att min studie verkligen är en 

relevant bedömning av materialet, att jag ”mäter det jag påstår mig mäta”? Den första frågan 

berör reliabiliteten och den andra validiteten.   

   Bergström och Boréus framhåller att problemet med textanalys är att olika personer kan 

tolka grammatiska mönster i en text på olika sätt beroende på den infallsvinkel förförståelsen 

öppnar.
113

 En student på Bibliotekshögskolan läser in en sak i en formulering medan en jurist 

läser in något helt annat i samma formulering. 

   Söderlind diskuterar den kvalitativa studiens möjligheter att åstadkomma reliabilitet och 

validitet i avsaknad av den kvantitativa studiens konkret mätbara variabler och analysverktyg. 

Hon framhåller vikten av att det teoretiska ramverket och själva studiens genomförande är 

tydliga. Man måste noga beskriva vad man gör, varför man gör det och hur man tolkar 

resultatet. ”Det skall vara möjligt att förstå hur och varför skeenden i det som studeras tolkas 

på ett visst sätt.”
114

 

Jag intar en grundhållning av ”kritisk förförståelse” gentemot materialet och vill därför så 

mycket som möjligt belysa detta före själva analysen så att läsaren bättre kan förstå varför 

”det som studeras tolkas på ett visst sätt”. Det gör jag i nästa avsnitt. 
 

 

5.3 Förutsättningar och förförståelse 

 

Inledningsvis vill jag göra ett försök till resumé av den politiska (och organisatoriska) kontext 

utredningen kan tänkas ha befunnit sig i när texten kom till, och hur denna kontext kan tolkas 

inom ramen för uppsatsens teori. I stycket därefter behandlas min personliga utgångspunkt 

inför studien. 

 

Vid tiden (2008) för utredningen hade en kungörandereform nyss genomförts. Post- och 

Inrikes Tidningar blev elektronisk året innan. Ytterligare en reform kom till stånd två år 

senare, skapandet av den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter.
115

 Även utomlands 
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hade mycket skett på kungörandets område. En rad länder i bland annat Europa hade redan 

infört elektroniskt kungörande av författningar. 

   Läget vid tiden för utredningen skulle enligt garbage can-modellen och de strömningar den 

talar om kunna beskrivas så här: Det förelåg en funktionell lösning, publicering på Internet. 

Det fanns resurser att tillsätta en utredning, alltså deltagare i form av en kommitté som fått 

avsätta tid för projektet. Man hade funnit ett lämpligt problem: att kungöra författningar i en 

tryckt periodika är otidsenligt och ineffektivt. I papperskorgen – the garbage can – fanns 

bland annat en gammal lagsamling med namnet SFS. Regeringen, påverkad av både inhemska 

och utländska kungörandereformer, tillsätter då en utredning som ”skall undersöka om det är 

möjligt och lämpligt att kungöra författningar elektroniskt i Sverige”.
116

  

   Utgångspunkten och hypotesen för analysen är att utredningen snarast haft uppdraget att 

bekräfta att kungörandet av författningar kan och bör ske på Internet, och att det således inte 

bör ske i tryckt form. Argumenten mot den nuvarande ordningen är som jag ser det lika 

viktiga som argumenten för en ny ordning.    

 

För att min förförståelse ska bli tydligt genomlyst tänker jag redovisa mitt utgångsläge inför 

analysen av materialet.  

   Mitt arbete på domstol gör att jag har viss erfarenhet av hur SFS används. Det tillhör mitt 

ansvarsområde på domstolarna att hantera och administrera både SFS och andra författnings-

textkällor: de kommersiella aktörernas rättsdatabaser, regeringskansliets SFS och lag-

boken.
117

 

   Jag anser, bland annat på grundval av min yrkeserfarenhet, att utredningens förslag har vissa 

brister, och anledningen till det redogör jag för i det följande, genom att kommenterar några 

påståenden (kursiverade) som jag uppfattar speglar essensen av utredningens förslag.  

 

Teknikutvecklingen kräver att vi anpassar oss och SFS är ett av många dokumentslag som bör 

publiceras på Internet. Jag undrar om den tryckta SFS över huvud taget bör läggas ner. Det 

kunde vara av värde att komplettera den med en funktionell Webbversion som även den 

betecknas som officiell och autentisk (jfr ”den balanserade versionen”, avsnitt 1.7).  

Tillgängligheten till svensk lag ökar om den ligger på Internet. Min undran gäller alla de 

svenskar som aldrig har kontakt med Internet, vare sig hemma eller på någon annan plats. 

Tillgängligheten för dem kommer att minska från väldigt liten till exakt noll. Detta är en 

principfråga.  

   Bibliotekens Internetservice kommer att garanterar allas tillgång till SFS. Detta är en 

fortsättning på föregående punkt. Jag undrar om folkbibliotekens roll blir särskilt mycket 

större bara för att de ska erbjuda besökarna service via en dator istället för via SFS i 

bokhyllorna.  

   Det är möjligt och lämpligt att kungöra svensk författning elektroniskt. Den nu (2013) 188 

år gamla periodikan offras för ett alternativ på Webben vars praktiska användning knappast 

nämnvärt kommer att överträffa dagens SFS. Den tryckta SFS har sin viktigaste funktion som 

bärare av den officiella lagtexten. Dess användning i det dagliga juristarbetet är begränsad. 

Jag har som sagt konkreta erfarenheter av vilka källor till lagtext som används på en domstol 

och vet att SFS i pappersform konsulteras ganska sällan. En Webbaserad version med lika 

liten praktisk nytta och med ett obetydligt symbolvärde är inte skäl nog för att offra den 

tryckta SFS. 
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 Kommittédirektivet 2007:107, s. 167. 
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 De kommersiella rättsdatatjänster som används på domstolarna i Uppsala är Infotorg, JP Infonet, Karnov och 
Zeteo. Regeringskansliets SFS i pdf-format skickar jag ut via e-post (se 1.2) och lagböcker köper jag in och delar 
ut varje år.   
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5.4 Metod    
  

Till undersökningen behövde jag en metod för språkanalys och fann den rent textanalytiska 

delen av Eliassons diskursanalys lämpad för mitt syfte.
118

 Jag har använt hans metod i en 

modifierad form och i det följande ska jag redogöra för dess olika delar. 
 

5.4.1 Indelning av texten i analysteman  

 

Jag har efter mönster från Eliasson valt att dela in analysen i olika delteman. Han fann bland 

annat följande: globalisering; IT som demokratiseringsverktyg; IT som förändringsverktyg; IT 

som frälsare; individualisering; kunskapssyn; teknikdeterminism; och marknadsekonomi.
119

 

Här finns delvis beröringspunkter med min egen undersökning. Det gäller framförallt beto-

ningen på IT som utvecklingsfaktor och understödjare av demokratin.  

   Det första temat, teknikdeterminism, är ett samlande och överordnat begrepp i studien som 

återfinns i varierande grad inom analysens övriga teman. Tillsammans med detta it-tekniska 

fenomen är det två aspekter som styrt mitt val av analysteman: användarperspektivet och 

konsekvenserna för demokratin. Följande fem teman ingår i analysen:       
 

 Teknikdeterminism 

 Tillgänglighet, information och kunskap   

 Biblioteket som demokratins garant 

 Underskriftskravet i regeringsformen 

 Olika konsekvenser av ”blandade medier” 
 

Utredningen hänvisar ofta till utveckling, ”Det finns inte något som tyder på att den utveck-

lingen inte skulle hålla i sig”.
120

 Det finns en tendens att se IT-utvecklingen som närmast 

förutbestämd och ohejdbar. Inom analystemat teknikdeterminism präglas de analyserade 

texterna i särskilt hög grad av en sådan tendens. Hela utredningstexten visar naturligtvis en 

vilja att uppdatera kungörandet till en version som motsvarar vår tids tekniska möjligheter.    

När det gäller tillgänglighet, information och kunskap är temat i analystexterna att så många 

som möjligt kan ta del av gällande lag. Tillgänglighet är en sak och information är en sak men 

faktisk kunskap om gällande lag är en helt annan och mycket mer komplex fråga. Detta val av 

tema grundar sig på att jag vill lyfta fram det faktum att tillgång till information inte räcker för 

att man ska ta den till sig, än mindre förstå den (jfr avsnitt 2.2 ovan). 

   Temat Biblioteket som demokratins garant utgår för det första ganska naturligt från att jag 

studerar biblioteks- och informationsvetenskap. För det andra är det intressant att belysa ut-

redningens uttalade vilja att få med alla som tänkbara användare av en elektronisk SFS. 

Biblioteken blir “en räddande ängel” i argumentationen, kan man säga. 

   Temat underskriftskravet i regeringsformen omfattar texter som berör en eventuell grund-

lagsändring.  En sådan krävs om en nätbaserad elektronisk kungörelse med sina tekniska krav 

på elektronisk signering ska fungera i en framtida reformering av hela lagstiftningsprocessen. 

Detta tema är inte alldeles självklart. Textavsnitten som berör denna fråga riktar sig till stor 

del framåt i tiden, mot en heltäckande elektronisk hantering av dokument i lagstiftnings-

processen. Ambitionen hos utredarna att genomföra den föreslagna reformen är så påtaglig att 

man är redo att ändra i grundlagen inför förslagets framtida utvidgning. Detta ansåg jag vara 

så anmärkningsvärt att det förtjänade ett särskilt tema i analysen. 
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Temat om blandade medier, slutligen, hämtar material från textavsnitt som uttrycker en viss 

kompromiss, där pappersversionen av SFS blir ett nödvändigt komplement till nätversionen. 

Här kan man urskilja en rockad mellan begreppen problem och lösning, där den tryckta 

utgåvan blir (nöd-) lösning i lägen där den elektroniska blivit ett problem på grund av diverse 

störningar.  

   En annan aspekt inom detta sista tema är problemet med den övergångsperiod som blir 

konsekvensen av att man inte föreslår någon retroaktiv verkan av den nya kungörandelag-

stiftningen. Temat om SFS i både papper och elektroniskt har jag valt för att illustrera 

utredningens framtidsoptimistiska argumentation; det är endast under en begränsad tid som vi 

får acceptera en lagtext som både finns i papper och på nätet    
 

5.4.2 Tillvägagångssätt vid analysen 

 

I min analys studerar jag först de språkliga instrument som används i respektive textavsnitt. 

Därefter går jag igenom vad textavsnittet förmedlar utifrån uppsatsens två frågeställningar, för 

att i slutet av varje analystema kort kommentera argumentationen i temat som helhet. 

Schematiskt ser det ut så här: 

 

 Språket i textavsnittet analyseras med avseende på: 
 

Ordval 

Satser och fraser   

Transitivitet   

Modalitet 
   

 Textavsnittet analyseras utifrån frågeställningarna: 
 

1.  Hur beskrivs lösningen? 

2.  Hur beskrivs problemet? 
 

 Hela analystemat sammanfattas och kommenteras  
 
 
Analys av språket i textavsnittet 
 

Eliasson använder ett antal språkliga variabler för sin undersökning: ordval; metaforer; satser 

och korta meningar; teman; sammanhang; textstruktur; modalitet; och transitivitet.
121

 Av 

dessa språkliga redskap har jag själv studerat ”ordval”, ”satser och korta meningar”, ”moda-

litet” och ”transitivitet”. Jag ska först förklara hur jag själv uppfattar de olika begreppen.  

   Ordval. Valet av ord skapar känslor och associationer. Några exempel är högtidliga ord, 

lärda ord, juridiska termer och vardagsuttryck. I analysen uppmärksammar jag ordvalet med 

tanke på vilka särskilda effekter det kan tänkas skapa.     

   Satser och fraser. (Satser och korta meningar). Ett språkligt grepp är att använda korta 

(och gärna kärnfulla) satser.
122

 Jag har valt beteckningen satser och fraser eftersom de 

analyserade texterna ger prov på många ”talande” fraser. Jag har på en del ställen preciserat 

dessa grammatiskt för att förtydliga resonemanget.    
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 Eliasson, s. 60 och 78. Att termen ”metaforer” inte tagits med beror på att jag inte funnit några sådana i 
utredningen.  
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 26 
 
 
 

Transitivitet innebär ”sätt att uttrycka handlingsprocesser: subjekt-verb-objekt”
123

. Här tittar 

man på hur meningar konstrueras, hur meningsbyggnaden skapar ett visst perspektiv när man 

beskriver ett skeende eller en relation.
124

 Om man inte nämner vem som är talaren i en utsaga 

och använder passivum och/eller inleder med ett opersonligt ”det”, skapas lätt karaktären av 

generell sanning. 

   Ordet modalitet betyder ”sätt” och anger olika grader av styrka och instämmande i ett 

påstående. En sats eller mening kan uttryckas med subjektiv eller objektiv modalitet.  Mats 

Börjesson exemplifierar termen med följande hierarki, från det starkaste till det svagaste 

påståendet om X: 

 

X 

X är fakta 

Jag vet att X 

Jag påstår att X 

Min hypotes/utgångspunkt är X 

Jag tror att X 

Jag gissar/antar X 

X är möjligt 
125

  
 

Modaliteten visar sig i utredningens text ofta som ett ”konstateranden av fakta”, alltså som en 

objektiv modalitet. I viss mån förekommer även ganska osäkra utsagor, särskilt när det gäller 

eventuella problem med kungörandet på nätet. Där finner man uttryck inledda med ”skulle”. I 

min analys har jag belyst utredningens val av modalitet för att lyfta fram de olika värdering-

arna och styrkorna i formuleringarna.  

   Det ska påpekas att analystermerna ofta överlappar varandra och att det går att tala om både 

ordval, satser/fraser, transitivitet och modalitet i ett och samma uttryck. En annan sak som bör 

sägas är att samtliga språktermer inte förekommer i alla delanalyser. De finns med när jag 

funnit anledning att reflektera över dem. 
 

 
Analys av utredningens beskrivning av lösning respektive problem 

 

En av Eliassons språkliga analystermer är det han kallar ”sammanhang”. Han beskriver detta 

som ”hur satser och meningar är sammanlänkade. Hur en sats i förhållande till en annan fram-

hålls respektive hålls tillbaka”.
126

 Min analys är uppbyggd kring uppsatsens två frågeställ-

ningar. I det avseendet har jag tagit fasta på Bergströms och Boréus råd att ”man bör låta 

frågeställningen styra vilka distinktioner som görs i analysen och inte arbeta med fler än 

nödvändigt”.
127

  

   Distinktionen i undersökningen består av relationen mellan de två frågeställningarna, hur 

lösningen beskrivs kontra hur problemet beskrivs. Konkret har detta genomförts så att kate-

gorierna lösning och problem fått varsitt särskilt utrymme efter den språkliga analysen av 

varje textavsnitt. Här anges också om författarna redogör explicit eller (mer) implicit för lös-

ningen respektive problemet. Som tidigare påpekats analyseras beskrivningen av lösningen 

först. Förslaget till lösning framhålls och det problematiska med nuvarande ordning bildar 

ofta en implicit bakgrund till lösningen. Denna bakgrund är inte desto mindre en väsentlig 

förutsättning för att förslaget ska framstå som attraktivt. 
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Efter varje tema gör jag en sammanfattande kommentar av texterna. Kommentarerna är den 

första delen av diskussionen, som sedan fortsätter i slutsatskapitlet.   
 
 

6 Analysresultat 
 

De satser, fraser och ord som markerats med fetstil i texterna skrivs inom citattecken i själva 

analysen. Ibland modifieras den bokstavliga lydelsen en aning för att passa in i löpande text. 

Analystermerna är markerade med kursivstil (exempelvis modalitet). Sidhänvisningar till 

utredningen placeras i detta kapitel direkt efter texterna och alltså inte i fotnoter.  
 

6.1 Teknikdeterminism 
 

Begreppet teknikdeterminism uppfattas här på ett sätt som motsvarar det som redovisats i 

2.3.2, där tekniken ses som en självständig kraft och där teknikutvecklingen helt enkelt måste 

få ha sin gång.
128

  
 

Om kungörandet inte sker med ett effektivt medel förlorar kungörandet sin praktiska 

betydelse. Det är därför angeläget att författningar kungörs på ett sätt som knyter an till 

den tekniska utvecklingen och nya sätt för spridning av information. Internet har 

inneburit stora förändringar på detta område och gör det möjligt att förmedla information 

till många människor. Frågan är om tiden nu är mogen att använda informationstekniken 

för att uppnå ett effektivt kungörande. (s. 97) 

 

Ordet ”utveckling” är mycket centralt i utredningen och fungerar inte sällan som subjekt, som 

något som tycks verka oberoende av mänskligt agerande. 

   Lösningen (explicit) är att ”den tekniska utvecklingen” får prägla kungörandet. Den reto-

riska satsen ”frågan är om tiden nu är mogen” besvaras ju av att utredningens förslag presen-

teras. Det ligger i tiden att lägga ut dokument på nätet och denna lösning behöver ett problem 

att appliceras på, varför regeringen plockat upp ett sådant ur ”papperskorgen”. Formuleringen 

att ”kungörandet bör knyta an till utvecklingen” är intressant. Utvecklingen (”det digitala 

imperativet”) tycks spela lika stor roll som själva uppfyllandet av behovet.
129

  

   Problemet (implicit) är att kungörandet idag inte sker effektivt. Det kan till och med riskera 

att förlora sin betydelse – eller har aldrig haft någon ”praktisk betydelse”? Det är slutsatsen 

man måste dra av uttrycket ”för att uppnå…”. Vi är inte där än, men detta förslag ska föra oss 

dit. 
 

Med ett elektroniskt system för kungörande av författningar kan en användare som har 

egen tillgång till en Internetansluten dator ta del av SFS i princip oberoende av tid och 

plats. Tillgången inskränks inte av att SFS endast tillhandhålls på vissa platser under 

bestämda tider. Detta kan jämföras med dagens system där endast ett litet antal 

medborgare prenumererar på SFS och flertalet därför är hänvisade till att besöka 

biblioteken eller någon myndighet som har tillgång till SFS, med begränsning av 

öppettider och av att de n efterfrågade upplagan finns tillgänglig att ta del av. (s. 101–

102) 
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Frasen ”i princip oberoende av tid och plats” understryker den stora frihet vi nu har i och med 

Internets tillkomst. 

   Transitivitet. ”Detta kan jämföras med” står i passivum och utan subjekt och får därmed en 

faktamässig prägel.  

   Ordet ”medborgare” signalerar tradition och formell korrekthet. Ordet ”hänvisade” förmed-

lar utan tvekan att här råder begränsade möjligheter. 

   Ordet ”upplagan” verkar inte ha hamnat rätt. Det finns väl bara en upplaga av SFS?  

   Lösningen (explicit) är att ha tillgång till en internetuppkoppling och vara oberoende av tid 

och plats. Det gäller många svenskar men långtifrån alla. Ordet ”medborgare” poängterar att 

man har omsorg om folket och demokratin. Här talas det inte om personer eller folk, utan om 

Sveriges medborgare. 

   Problemet (explicit) är att flertalet är ”hänvisade till” att besöka fysiska inrättningar med 

begränsade öppettider. Att vara hänvisad till något tolkas oftast som negativt. En positiv 

variant vore att ”det finns möjlighet att besöka biblioteken”. Det är dessutom ”endast ett litet 

antal medborgare [som] prenumererar på SFS”. 
 

De tekniska förutsättningarna finns för att skapa ett väl fungerande elektroniskt 

system, det visar inte minst det förhållandet att flera andra länder redan har övergått till 

sådana system. Tekniken sätter egentligen inga gränser när det gäller att utforma 

systemet i enlighet med den kravprofil som bör finnas. Med rimliga åtgärder och 

resurser kan författningar kungöras elektroniskt på ett sätt som är minst lika säkert och 

tillförlitligt som dagens system. (s. 111) 

 

Modalitet. ”De tekniska förutsättningarna finns” är ett rakt konstaterande med hög grad av 

sanningsanspråk. Uttrycket ”det förhållandet” antyder att man utgår från fakta. 

   Transitivitet. ”Tekniken”, som subjekt, ”sätter inga gränser”. 

   Fraserna ”med rimliga åtgärder och resurser” och ”minst lika säkert och tillförlitligt” skapar 

en jordnära och trygg känsla, dock utan synlig faktamässig underbyggnad. En mer tekniskt 

klingande fras i sammanhanget är ”i enlighet med den kravprofil”.  

   Lösningen (explicit) innebär en anpassning till globaliseringen. Andra länder har gjort det, 

vilket är ett tungt vägande skäl och ett bevis för att det fungerar. Det görs en jämförelse med 

nuvarande ordning, som utfaller till den elektroniska lösningens fördel. Den är minst lika bra 

– minst. Tekniken sätter inga gränser. Sätter människorna själva några gränser? Här finns ett 

uttalat teknikdeterministiskt perspektiv. Det är helt enkelt så att tekniken pekar ut riktningen 

och sätter gränserna åt oss.  

   Trots att genren kommittébetänkande inte är att jämställa med akademiska avhandlingar, 

måste jag säga att utredarnas krav på vetenskaplighet är uppseendeväckande lågt i detta 

stycke. Det räcker med svepande retorik i form av att tekniken får ha sin gång, att den inte 

sätter gränser, att den garanterar ett system enligt en viss kravprofil och att allt sker med 

rimliga åtgärder och resurser.  

   Problemet (implicit) är att tekniken inte fått tillräckligt genomslag på kungörandets område. 

I teknikdeterministisk anda råder ett väntans tillstånd innan detta helt naturligt kommer att 

ändras. SFS måste lämna papperskorgen och exponeras för den digitala revolutionens kraft-

fält.  

  
Det framstår som angeläget att kungörandet knyter an till det som allt fler uppfattar 

som det vanliga sättet att söka information, nämligen via Internet. Det finns inte något 

som tyder på att den utvecklingen inte skulle hålla i sig eller att Internet inom 

överskådlig tid skulle ersättas av något annat medium för informationsförmedling eller i 

vart fall på en återgång till ökad pappershantering. Snarare är det så att utvecklingen 

pekar i riktning mot än mer Internetbaserad kommunikation och informationsförmed-
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ling, där allt fler kommer att behärska relevanta söktekniker. Det är därför ett rimligt 

antagande att SFS om den publicerades elektroniskt, skulle användas av fler personer 

som söker efter författningstexter än vad som sker i dag. (s. 111-112) 

 

Bland orden finner vi det ständigt återkommande ”utvecklingen”. Här ”pekar utvecklingen i 

riktning mot” och agerar så att säga självständigt subjekt i satsen. Ordet ”pappershantering” 

associerar till något föråldrat.    

   Transitivitet. Flera satser inleds med det opersonliga subjektet det. ”Det framstår som 

angeläget”; ”det finns inte något som tyder på”; och ”det är därför ett rimligt antagande”. 

Genom att undvika att ange subjektet i satserna skapar författarna en känsla av att vi har att 

göra med fakta. Det ger ett svagare intryck om man säger att ”vi tycker att det är angeläget”.  

   Modaliteten i satserna indikerar dock att förslaget inte är alldeles självklart. Uttrycken 

”framstår” respektive ”tyder på” förmedlar en viss osäkerhet. Mycket starkare hade det  

exempelvis varit att skriva ”det är angeläget” och att ”utvecklingen klart visar”.  

   Modaliteten i satsen ”det som allt fler uppfattar” har även den en låg grad av styrka, liksom 

”det är därför ett rimligt antagande”. Jämför med exemplet i 5.2.1: ”jag gissar/antar att X”. 

   Lösningen (explicit) utgår från observationen att ”utvecklingen pekar i riktning mot”. I det 

förra textstycket var det tekniken som utgjorde subjektet, här är det utvecklingen. Ingen 

mänsklig agent nämns, ingen politisk eller ideologisk ambition berörs, utan en kraft som heter 

utvecklingen råder. Wormbs kallar detta för att ”tekniken får tjäna som ett argument i sig”.
130

  

Att författarna uttrycker sig med ganska svag modalitet ändrar inte budskapet som helhet. 

”Framstår”, ”uppfattar som” och ”tyder på” förmedlar försiktighet, men att reformera 

kungörandet är inte desto mindre angeläget. 

   Hela textavsnittet talar om det som kommer; det blir ”allt fler” som uppfattar Internet som 

det vanligaste sättet att söka information; ”allt fler” kommer att behärska relevanta söktek-

niker; [SFS] skulle användas av ”fler personer”. Författarna tänker framtidsvisionärt och 

räknar till synes med att reformen kommer att visa sig mer och mer motiverad. Men man 

hänvisar också till det som redan skett, som vi ska se i nästa analystext. 

   Problemet (implicit) är att man inte ligger i fas med utvecklingen. Dagens mindre upp-

daterade tillvägagångssätt gör en reform nödvändig. En lätt ironi kan anas i uttrycket ”i alla 

fall inte en återgång till ökad pappershantering” – nej, självklart inte! 

 
Samtidigt kan övergången till ett elektroniskt kungörande ses mer som en anpassning till 

den samhällsutveckling som redan skett än som en nyhet i egentlig bemärkelse. Inom 

många områden av stor betydelse för samhällslivet sker redan en stor del av hanteringen 

elektroniskt. (s. 114) 

 

Ordet ”utveckling” ges här en vidare betydelse genom sammansättningen ”samhällsutveck-

lingen”. Förslaget berör hela samhällets utveckling och inte bara IT-sektorns. 

   Frasen ”av stor betydelse för samhällslivet” visar att man vill betona att även andra 

betydande offentliga publikationer utnyttjar den digitala tekniken.    

   Lösningen innebär en anpassning till den utveckling ”som redan skett” och författarna riktar 

sig bakåt i tiden. Det rådande informationsteknologiska läget i samhället i stort indikerar att 

även kungörandet av författningar borde ha återspeglat det.  

   Men vad är det för ”samhällsutveckling som redan skett”? Inom vilka områden och hur 

relaterar man den till kungörande av lagar på nätet? Är det så att alla dokument och all 

information med nödvändighet måste inkluderas i den digitala utvecklingen? 
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Problemet (implicit) är snarast det faktum att detta inte gjorts tidigare, eftersom så mycket 

annat hanteras elektroniskt. Nu får vi försöka införa en ordning som borde ha varit ett faktum 

redan och inte en nyhet.  

 

I huvudsak tre tendenser blir synliga under temat Teknikdeterminism: 

 

1. Teknikutvecklingen uppfattas och framställs som ett imperativ 

2. Argumentationen utgår i hög grad från jämförelser med nuvarande ordning 

3. Resonemanget i texterna är framåtblickande och framtidsinriktat 

 

6.2 Tillgänglighet, information och kunskap   
 

Grundsatsen om vars och ens skyldighet att känna till innehållet i gällande författningar 

måste upprätthållas för att lagstiftningen ska få ett effektivt genomslag i samhället. En 

förutsättning för tillämpningen av nämnda grundsats – som kan leda till negativa 

verkningar för en enskild som rent faktiskt varit okunnig om en författning – är att 

kungörandet sker på ett sätt som i vart fall gör det praktiskt möjligt för var och en att få 

kunskap om vad som är gällande rätt. (s. 97) 

 

Ordet ”grundsatsen” andas tradition och allvar. Det är samhällets grundvalar som står på spel. 

   Fraserna ”måste upprätthållas”, ”nämnda grundsats” samt ”gällande rätt” låter som hämt-

ade från ett politiskt anförande. Detta är allvarliga frågor som därför framställs i nästan lite 

högtidliga ordalag. Frasen ”negativa verkningar” har en liknande allvarsmättad klang. Det 

finns också något lätt hotfullt i formuleringen som för tankarna till straffpåföljder.  

   Modaliteten i uttrycket ”rent faktiskt” är en aning svår att precisera. Kanslisvenskan här 

dämpar på något sätt det allvarliga med en sådan okunnighet. Utan detta ”rent faktiskt” eller 

med endast ordet faktiskt hade utsagan varit starkare.     

   Lösningen (implicit) är att man lägger lagtexten på nätet, eftersom det då blir ”praktiskt 

möjligt” att få kunskap om gällande rätt. Och det är ju ingen tvekan om att den potentiella 

tillgängligheten ökar drastiskt om man lägger SFS på nätet. Frågan är bara hur mycket kun-

skapen ökar till följd av det. Tillgång till information är en sak, kunskap är något mycket 

mer.
131

  

Problemet (implicit) är att lagstiftningen i nuläget troligtvis inte får ett ”effektivt genomslag i 

samhället” och att det inte är särskilt ”praktiskt möjligt” att ta del av den. Den är underför-

stått inte effektiv nog. 

 
Tekniskt sett går det att med rimliga resurser skapa ett tillförligt och säkert system. 

Dessutom talar starka ändamålsskäl för att införa en sådan ordning. Det förhållandet att 

kungörandet sker elektroniskt skulle öka tillgängligheten av den autentiska versionen av 

en författning. (s. 11-12) 

 

Det förhållandet att SFS kungörs och förmedlas i en autentisk och officiell version på ett 

sätt som överensstämmer med det sätt på vilket allmänheten i allt större utsträckning 

inhämtar information, bidrar till ökad rättssäkerhet och stärker grundsatsen att alla 

förväntas känna till innehållet i en författning. (s. 112) 
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 Wormbs talar om ”missförståndet att ett informationssamhälle också är ett kunskapssamhälle”. (s. 149). 
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Ordparet ”autentisk och officiell” tillhör det fackspråk som råder inom det europeiska sam-

arbetet på området.
132

 Man brukar poängtera att lagtexten både är autentisk och officiell, 

eftersom det finns länder vars lagtext är officiell utan att vara autentisk. 

   Den korta satsen ”tekniskt sett går det” förklaras inte närmare. Modaliteten här förmedlar 

att svagt påståendet – ”X är möjligt”. 

Här finns den lätt retoriska frasen ”med rimliga resurser”. Stycket är visserligen hämtat från 

den inledande sammanfattningen av utredningen, men uttrycket är i princip innehållslöst. 

   Lösningen (explicit) innebär för det första att den tänkta elektroniska författningstexten 

både är ”autentisk och officiell” (som den nuvarande tryckta SFS). För det andra kopplas en 

lagtexts tillförlitlighet till det faktum att den ligger på Internet.  

   Wormbs menar att verktyget (tekniken) i vårt IT-samhälle ibland blir det primära argu-

mentet för förändring. Istället för att utgå från en önskan om politisk eller kulturell föränd-

ringen utgår man från ”digitalisering”, för att sedan liksom pricka av vad denna naturkraft har 

lyckats förändra.
133

 Det elektroniska är underförstått alltid bättre än det tryckta och logiskt 

följer att varje reform mot ökad elektronisk publicering är en förändring till det bättre.  

   Utredningen från 1973 diskuterade TV:s och radios möjligheter att ersätta den tryckta SFS 

(se 1.4).
134

 Andelen regelbundna användare av TV var troligen vid den tidpunkten jämförbart 

med andelen Internetanvändare idag. Det ansågs emellertid endast möjligt men inte lämpligt 

av övergå till Tv-mediet. Internet är ett interaktivt och naturligtvis mycket flexiblare verktyg 

än TV och radio, men min fråga är om ny teknik måste användas bara för att den existerar.  

   Problemet (implicit) är att nuvarande system inte överensstämmer med allmänhetens allt 

vanligare sätt att inhämta information. Frågan är som sagt om det absolut måste göra det. 

 
När det gällde frågan om vem som läser SFS angavs det i promemorian att det allmänna 

intrycket var att de flesta läsare var tjänstemän i stat och kommun, advokater och andra 

som i sin yrkesverksamhet ska tillämpa författningarna eller informera om dem.  

Vidare uttalades att SFS inte så ofta torde ha någon betydelse som bärare av 

information direkt till allmänheten. (s. 99)
135

 

 

Man kan på goda grunder anta att användarkretsen huvudsakligen består av personer 

som i sitt arbete har anledning att ta del av författningstexter. I takt med utvecklingen av 

olika rättsdatabaser har antagligen även dessa personers användning av SFS minskat. 

(s. 100)  

 

Frasen ”det allmänna intrycket” uttrycker en svag modalitet. Dessutom är det andra (utredare) 

som har fått detta intryck. Lika låg styrka finns i uttrycket ”inte så ofta torde ha någon bety-

delse”. När det gäller transitiviteten ser vi att de båda verb som styr satserna står i passivum 

och utan subjekt, ”angavs” respektive ”uttalades”. Det ger en formell och objektiv prägel på 

utsagorna.     

   Modaliteten i adverbialfrasen ”på goda grunder” vilar på författarnas rimliga bedömning av 

läget för SFS idag. Satsadverbialet ”antagligen” gör satsen svag. Man vet inte men har anled-

ning att tro att det förhåller sig så här. 

   Lösningen (implicit) är att publicera på nätet. Här nämns andra ”rättsdatabaser” som alter-

nativ. Det underförstås att dessa inte är en fullgod nätversion av författningstexten. Utredning-

en vill ta ett steg till och ersätta själva SFS, inte bara komplettera den. 

   Referatet av promemorian är ett mycket tydligt exempel på det tendentiösa i utredningens 

argumentation. Man har plockat ut ett antal reflektioner ur denna promemoria och omgivit 
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 Utr. s. 82-84. 

133
 Wormbs, s. 143. 

134
 ”Särskilt dagstidningar, radio och TV har en genomslagskraft som en författningspublikation aldrig kan erhålla.” 

(SOU 1973:23 s. 105) 
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 Utr. hänvisar till promemorian Effektivare distribution av författningssamlingar (Ds 1993:21). 
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dem med allmänt hållna vardagsfraser, för att på så sätt diskvalificera den nuvarande ord-

ningen för kungörande: ”det angavs”, ”det torde”, ”på goda grunder” och ”antagligen”. 

   Problemet (explicit) är att vissa kategorier av specialiserade yrkesmän i stort sett är de enda 

som läser den tryckta SFS. Utredningens prognos innebär att även deras användning närmar 

sig noll ”i takt med utvecklingen”.  

     
Det förhållandet att kungörandet sker elektroniskt skulle öka tillgängligheten av den 

autentiska versionen av en författning. Undersökningar visar att allmänhetens tillgång 

till Internet är mycket god. (s 11-12) 

 

När det gäller den första omständigheten [allmänhetens tillgång] visar bl.a. resultatet av 

en undersökning genomförd av Statistiska Centralbyrån (SCB) under 2007, angående 

privatpersoners användning av datorer och Internet, att allmänhetens tillgång till 

Internet är god. Enligt undersökningen har över 80 procent av samtliga mellan 16 och 

74 år tillgång till Internet i hemmet. (s. 100) 

 

Ordet ”tillgängligheten” är, vid sidan om ”utvecklingen” och ”tekniken”, mycket centralt i 

utredningen.  

Modaliteten i utsagan ”undersökningar visar” har låg styrka. Uttrycket ”mycket god” är minst 

sagt relativt och töjbart, men i det andra stycket (längre fram i texten) meddelas att det är SCB 

som stått för undersökningen. Resultaten kommer ”bland annat” från SCB. Vilka andra som 

publicerat resultat får vi inte veta. Modaliteten uttrycks trots detta tämligen starkt, genom att 

man redovisar konkreta siffror som stöd.    

   Den elektroniska lösningen (explicit) innebär att tillgängligheten ökar. Fler människor kan 

nå SFS via Internet än genom att försöka få tag i ett exemplar av den tryckta versionen. 

Frågan om allas tillgång ställs på sin spets och Olle Findahls undran får relevans här: ”är det 

tillgången till Internet sedan man exkluderat 800 000 pensionärer?”.
136

 

   SCB mäter som nämnts bara till och med åldern 74 år, varför de som är äldre alltså i 

praktiken inte ingår i begreppet ”allmänheten” ovan. Det går naturligtvis att invända att 

varken de som ingår i detta sampel eller de som står utanför har särskilt god tillgång till den 

tryckta SFS. Men eftersom utredningen nöjer sig med att bedöma tillgången till Internet inom 

detta åldersspann uppstår en principiell invändning. Varför redovisar man bara tillgången till 

Internet (och därmed den presumtiva SFS på nätet) för dem som är yngre än 75 år?
137

  
 

 

Kommentar till temat Tillgänglighet, information och kunskap. 
 

Dålig kännedom om vad som gäller i svensk lag äventyrar rättssäkerheten. Om man talar om 

information är det självklart att SFS på Internet ger större tillgång än SFS i papper. Men 

information och kunskap är inte samma sak.  

   Idag kan för övrigt alla svenskar med Internettillgång läsa regeringskansliets pdf-version av 

SFS på Internet. Utredningens tycks mena att det faktum att en autentisk och officiell version 

introduceras på nätet skulle få allmänheten att i högre grad ta del av svensk författning. Det är 

knappast troligt att de som inte läser lagtext på nätet idag kommer att göra det bara för att 

texten blir klassad som ett kungörande. (jfr. enkäten hos Hietanen i 2.1.2.) 
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 Findahl (2010), s. 61.  
137

 Dessutom exkluderas de som är yngre än 16 år i SCB:s mätning. 
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6.3  Biblioteket som demokratins garant 
 

Statliga myndigheter ska enligt 7 § se till att de har tillgång till SFS i den utsträckning 

som behövs.
138

 Ett exemplar sänds kostnadsfritt till varje kommun, landsting och 

kommunbibliotek. Tanken är att allmänheten genom kommunbiblioteken gratis och 

utan stort besvär ska kunna ta del av SFS. Därigenom uppnås en viss garanti för att 

syftet med kungörandet förverkligas. Var och en får tillgång till författningarna på 

biblioteket som är öppna för alla och detta oavsett vilka ekonomiska villkor som han 

eller hon lever under. (s. 40)
139

  

 

Satsen ”tanken är” säger att det finns goda föresatser men att det, underförstått, kanske inte 

fungerar så bra. Frasen ”gratis och utan stort besvär” låter nästan lite ironisk; det är visser-

ligen gratis, men sker knappast utan visst besvär.  

   Modaliteten i frasen ”en viss garanti” signalerar en låg tilltro till att kungörandet når fram på 

detta sätt. Ett positivt alternativ hade varit att säga ”därigenom garanteras”.  

   Problem (implicit). Här lyser problematiseringen av nuvarande ordning med sin frånvaro 

tycks det vid en ytlig genomläsning. Men vid närmare analys av de språkliga nyanserna är 

stycket ovan ett misstroende mot nuvarande system.  Tanken är god och en viss spridning får 

ju SFS idag, men hur fungerar det i praktiken? Rent allmänt kan man säga att demokrati-

aspekten står i fokus när biblioteken nämns. Oberoende av ekonomiska resurser eller några 

som helst kunskaper i datoranvändning ska alla kunna ta del av gällande lagstiftning. Utred-

ningen betonar att detta hittills varit en princip och ska så förbli i framtiden, oavsett kun-

görandeform.  

   Det följande analysavsnittet har jag delat upp i två delar, en text som beskriver nuvarande 

ordning och en som beskriver den reformerade ordningen. 

 

Nuvarande system: 

Trots att biblioteken enligt författningssamlingsförordningen ska förses med friexemplar 

kan det ifrågasättas vilken spridning av SFS till allmänheten som ordningen i 

praktiken innebär. Det förhållandet utgör enligt utredningen i sig ett skäl att överväga 

en annan ordning för kungörande. (s. 100)  

 

Satsadverbialen ”trots att” och ”i praktiken” ger uttryck för författarnas tvivel på den nu- 

varande ordningens effektivitet. 

   Transitiviteten i satsen ”kan det ifrågasättas” uttrycks med det opersonliga subjektet ”det”. 

Om man istället sagt ”vi ifrågasätter” hade andemeningen måhända framträtt lite väl bryskt 

och gett ett alltför subjektivt intryck? 

   Modaliteten i satsen ”som ordningen i praktiken innebär” signalerar objektivitet. Subjekt 

saknas och istället konstaterar man fakta. Den efterföljande slutsatsen, med frasen ”i sig ett 

skäl”, grundar sig att döma av de föregående satserna i texten på ett subjektivt tyckande.   

   Problem (explicit). Logiken i resonemanget bygger helt på författarnas åsikter som grund 

för ett faktiskt förhållande. Eftersom utredningen ifrågasätter, utan motivering i texten, har det 

uppstått ett konkret skäl att överväga en ny ordning. Uttrycket ”trots att” styr hela resten av 

meningen och nästa mening. Utan faktabelägg kommer man fram till ett skäl för att införa en 

ny ordning. 
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 Här avses 4 § författningssamlingsförordningen. 
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 Utr. refererar här till Ds 1993:21. 
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Föreslaget system:  

De som inte har tillgång till Internet via en persondator hemma eller på arbetsplatsen 

kan vända sig till ett bibliotek och där kostnadsfritt få tillgång till en dator med 

Internetuppkoppling och dessutom få hjälp att ta fram en författningstext på 

datorskärmen.
140

 (s 101)   

 

Transitivitet. Detta avsnitt är skrivet i aktivum med personligt subjekt: ”De som inte har till-

gång” […] ”kan vända sig till ett bibliotek”. Jämför denna aktivsats med nominaliseringen i 

frasen ”spridning av SFS till allmänheten” från det första citatet. 

   Situationen om lösningen (explicit) blir verklighet är till skillnad från nuvarande situation 

inte omgiven av några tvivel eller komplikationer. Förflyttningen från temat tryckt medium 

till temat elektroniskt medium skapar en helt ny inställning hos författarna. Nu andas man 

optimism och biblioteken anses få ett mycket mer meningsfullt uppdrag än de haft under 

pappersepoken. Kan det inte även här ifrågasättas om en biblioteksbaserad lösning blir särskilt 

effektiv?   

   Biblioteken kommer att kunna hjälpa dem som inte har egen dator eller Internetuppkopp-

ling. Men bibliotekens service är beroende av, för det första att de får leva vidare, för det 

andra sina ekonomiska resurser och, för det tredje sina begränsade öppettider. Om bibliotek-

ens resurser begränsas, begränsas också tillgången till SFS – i tryckt eller elektronisk form. 

Därför är det verkliga problemet överordnat det tekniska och praktiska; det är politiskt och 

principiellt.        

 

Kommentar till temat Biblioteket som demokratins garant. 
 

I detta avsnitt framträder åter en ganska tendentiös beskrivning, där den ena sidan av saken 

gynnas på den andras bekostnad. När temat tryckt medium avhandlas är skildringen problem-

orienterad, men när temat elektroniskt medium avhandlas infinner sig en ny inställning hos 

författarna, som då är optimistiska angående samma biblioteks uppdrag. 

   Utredningen täcker upp sitt förslag genom att hänvisa till folkbiblioteken. Här kan man anta 

att de 800 000 pensionärerna över 74 år kommer in i bilden, eftersom demokratin fordrar att 

alla ska kunna delta. 
 

 

6.4 Underskriftskravet och papperstvånget 
 

Under detta tema vill jag uppmärksamma hur utredningen förhåller sig till den passage i 

grundlagen som kräver att lagar och förordningar skrivs under för att gälla. Så här lyder 

regeringsformen i detta stycke: 

 
7 § Författningar, förslag till riksdagen och andra beslut som ska expedieras ska för att bli 

gällande skrivas under av statministern eller ett annat statsråd på regeringens vägnar. 

Regeringen kan dock genom förordning föreskriva att en tjänsteman i särskilda fall ska få 

skriva under beslut som ska expedieras. [(Lag (2010:1408). RF 7 kap. 7 §.]
141

 

 

Utredarna klargör att detta krav på underskrift dock inte behöver beaktas i det aktuella 

förslaget: 
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 Se 2 § bibliotekslagen (1996:1596) och utredningens förslag till ändring av 3a § (utr. s. 22). 
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 Detta lagrum citeras nästan ordagrant av utredningen på sidorna 36 respektive 117. 
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Det finns inte några grundlagsbestämmelser som hindrar övergången till ett system där 

författningar kungörs elektroniskt. Några ändringar i grundlagarna behövs därför inte 

för att genomföra utredningens förslag. Det kan emellertid finnas skäl att 

uppmärksamma det underskriftskrav som finns beträffande författningar. (s. 117) 

 

Utredningen har funnit att det i dagsläget inte går att undvara ett pappersexemplar av 

en författning. Flera skäl talar för en sådan ordning. För det första är utredningens 

möjlighet att föreslå ändringar i regeringens arbetsformer begränsad. Alla dokument, 

bl.a. regeringsprotokollet, produceras och arkiveras enbart i pappersform. Ett förslag 

som innebär att enbart beslut om författningar inte längre ska dokumenteras i 

pappersform skulle dels medföra en oenhetlig ordning, dels riskera att skapa praktiska 

problem. (s. 120) 

 

Orden ”pappersexemplar” och ”pappersform” uttrycker mycket tidstypiskt det särskilda 

medium vi har att göra med. För femtio år sedan hade begreppen varit otänkbara.  

   Satsen ”att det i dagsläget inte går att undvara” avslöjar författarnas perspektiv. Vi befinner 

oss i ett utvecklingsskede och än ”går det inte att undvara pappret” men sinom tid ska vi kun-

na göra det.  

   Lösningen. Med bibehållet underskriftsexemplar i papper möter det inga hinder att kungöra 

elektroniskt eftersom man då inte behöver diskutera hur man ska signera ett elektroniskt 

mötesprotokoll och underskriftsexemplar. 

   Problemet tillhör framtida reformer, om hela lagstiftningsprocessen ska hanteras med digi-

tala dokument. Det är först då grundlagens krav på ett underskrivet pappersexemplar blir 

aktuellt. Som jämförelse kan nämnas Österrike, där hela lagstiftningsprocessen är elektronisk, 

genom en så kallad workflow, och där underskrifterna görs med elektroniska signaturer.
142

  

 
Enligt FORMEL-gruppen kan ett krav på underskrift inte uppfyllas med elektroniska 

rutiner. Uppfattningen överensstämmer med den ståndpunkt som Justitiedepartementets 

grundlagsenhet redovisade i frågan om 7 kap. 7 § regeringsformen hindrade elektroniska 

rutiner eller ej.
143

 

   Formkravet i 7 kap. 7 § regeringsformen innebär alltså ett ”papperstvång”. Så länge 

bestämmelsen har nuvarande lydelse måste det finnas ett underskriftsexemplar av en 

författning, dvs. en pappersversion. (s. 118) 

 

Ordet ”krav” vittnar om synen på denna grundlagslydelse. I det andra stycket är det ingen 

tvekan om att vi har att göra med ett problem, ett ”papperstvång” i form av en ”pappers-

version” som tyvärr ”måste” finnas. 

   Lösningen framskymtar i adverbialfrasen ”med elektroniska rutiner”. Sådana rutiner kan än 

så länge bara införas i själva kungörandet. Regeringsformens underskriftskrav hindrar en ut-

vidgning av reformen. Att en sådan är önskvärd är det att döma av hur utredningen uttrycker 

sig ingen tvekan om. 
 

Författningar framställs alltså i två exemplar, dels det som kommuniceras genom 

kungörandet (den tryckta versionen som hämtar sitt innehåll från det trycklovade 

korrekturexemplaret), dels det som bifogas protokollet från regeringssammanträdet (det 

undertecknade exemplaret). (s. 119) [--] 

 

Vid en innehållsmässig skillnad kan en enskild på olika sätt åberopa den ”felaktiga” 

lydelsen i en kungjord version som då ges företräde framför den formellt sett korrekta 

lydelsen i underskriftsexemplaret. 
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 Utr. s. 86. 
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 Formel – formkrav och elektronisk kommunikation (Ds 2003:29). Här kommenteras bilaga 2, s. 150.  
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Av samma skäl som den kungjorda versionen ges företräde i en sådan situation finns det 

enligt utredningen anledning att ifrågasätta om en författning som kungjorts utan en 

behörig underskrift helt kan frånkännas giltighet, trots ordalydelsen i 7 kap. 7 § 

regeringsformen. (s.119) 

 

 

Adverbialfrasen ”av samma skäl” syftar på det faktum att även lydelser i lagtexter som är 

korrekt kungjorda utan att vara innehållsmässigt korrekta kan åberopas i rättsprocesser. 

Andemening i det andra stycket är märklig. Den säger i klartext att ”om man kan erkänna 

felaktigt tryckta författningar bör man kunna godkänna elektroniska också”, eftersom varken 

de förra eller de senare lutar sig mot ett dokument med ”behörig underskrift”. Författarna talar 

ju här om ett agerande ”trots ordalydelsen” i RF.  

   Frasen ”den ’felaktiga’ lydelsen i en kungjord version” ger ett hum om vilken dignitet ett 

kungörande faktiskt tillmäts i rättssamhället. Det finns ett skrivfel i SFS men gäller likväl, 

eftersom en kungörelse skett enligt gängse regler.  

   Den framtida lösningen skymtar fram i texten. I detta förslag kan man bortse från regerings-

formens underskriftskrav eftersom underskriftsexemplaret i papper, det som bifogas rege-

ringsprotokollet, måste finnas kvar. Passagen är svårtydd på grund av utredningens tydliga 

strävan framåt, mot ytterligare reformer av lagstiftningsprocessens dokumenthantering.  

   Problemet för utredningen i just denna passage i texten tycks vara att man skulle vilja att det 

redan idag vore möjligt att kungöra på ett giltigt sätt ”utan en behörig underskrift”. På något 

annat sätt kan jag inte tolka ovanstående jämförelse med en felaktig lydelse i en korrekt kun-

gjord tryckt SFS.  
 

Enligt utredningen kan det övervägas att låta kravet på underskrift av författningar utgå 

ur regeringsformen. Formkravet synes härröra från en tid då tidpunkten för 

beslutsfattande och underskrift sammanföll. (s 119) 

 

Kravet på underskrift i traditionell mening utesluter också en fullständig övergång till 

elektroniska rutiner i ledet närmast före kungörandet. I syfte att göra en sådan övergång 

möjlig skulle därför kravet på undertecknande av författningar kunna utmönstras ur 

regeringsformen. (s 120) 

 

Modaliteten uttrycks försiktigtvis med ”kan det övervägas”. Frasen ”en fullständig övergång” 

tyder, återigen, på att utredningen föredragit att man fick reformera hela processen. 

   Ordet ”formkrav” har en teknisk prägel, medan ”härröra” låter en aning gammaldags. 

Uttrycket ”i traditionell mening” är ännu ett exempel på författarnas förkärlek för fraser utan 

något större substantiellt innehåll. Andra exempel är: ”med rimliga åtgärder”; ”ett rimligt 

antagande”; ”det allmänna intrycket”; ”på goda grunder”; och ”utan stort besvär”.  

   Lösningen (både implicit och explicit) är radikal även om den uttrycks diskret. Regerings-

formen bör ändras och anpassas till vår moderna tid. I förlängningen, vid en vidare implemen-

tering av den digitala tekniken, får grundlagen tolkas om eller ändras. 

   Problemet (implicit) är att vi dras med en förlegad ordning, som ”härrör från en [annan] tid” 

och som vi borde ändra på nu. Ogillandet av den gamla ordningen märks även på ordet ”ute-

sluter”, som har en tydligt negativ klang.  

 
Utredningens slutsats är alltså att det i dagsläget inte finns något annat lämpligt 

alternativ än att låta ett papper återge regeringens beslut. Eftersom författningen kommer 

att upprättas i pappersform bör den även i fortsättningen bekräftas genom en 

traditionell underskrift. (s 121-122) 
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Den nutida lösningen är ett motvilligt accepterande av den traditionella metoden. Det finns 

för närvarande inget annat alternativ. Elektroniska signaturer nämns av utredningen i stycket 

som föregår detta, men i dagsläget, med så många manuella inslag i rutinerna, är det inte 

aktuellt eller behövligt att använda denna autentifieringsteknik. 

   Här kan man tydligt se hur utredarna ger upp inför trögheten i utvecklingsprocessen. Vi 

måste använda ett pappersexemplar som skrivs under av ett statsråd. Utredningens förslag är 

ju som framgår av detta avsnitt en lösning för en övergångsfas. I denna första fas får vi nöja 

oss med att endast reformera kungörandemomentet i lagstiftningsprocessen.  

 

Kommentar till temat Underskriftskravet och papperstvånget. 
 

Utredningen hänvisar till det faktum att en felaktig lydelse i en kungjord lagtext måste godtas 

och drar slutsatsen att en elektronisk kungörelse helt utan underskrift också borde vara möjlig. 

Utredarna är uppenbarligen beredda att gå mycket långt för att få igenom sin reform. Det 

finns också tydliga ambitioner att utvidga den till andra delar av lagstiftningsprocessen. 

Underskriftskravet hindrar detta, men detta krav kan eventuellt utmönstras ur regeringsformen 

– om det är nödvändigt för att utvidga det elektroniska projektet i framtiden.    

 

6.5 Olika aspekter på ”blandade medier” 
 

Om det elektroniska systemet skulle sluta att fungera och säkerhetskopiorna inte skulle 

finnas tillgängliga eller om den elektroniska versionen av en författningstext skulle 

utsättas för manipulation utgör pappersexemplaret ett bevis för författningens 

korrekta lydelse och kan i sista hand användas för att ”återskapa” den elektroniska 

versionen. På så sätt bidrar pappersexemplaret till att öka säkerheten i systemet. (s. 

122)   

 

Adverbialfrasen ”i sista hand” tyder på att detta gäller i yttersta nödfall. Ordet ”pappers-

exemplaret” är som jag tidigare påpekat väldigt tidstypisk och betecknande för vårt IT-sam-

hälle.  

   Här finns en modalisering med konjunktiven ”skulle” som fungerar som nedtonare av pro-

blemet: om systemet ”skulle sluta att fungera”; ”inte skulle finnas tillgängliga”; ”skulle ut- 

sättas för”. Av formuleringen att döma kan man anta att detta är ganska osannolikt.  

   Lösningen (explicit) är här faktiskt pappersbaserad. Detta måste tolkas som en viss eftergift 

gentemot den föråldrade pappershanteringen, beroende på den osäkerhetsfaktor som alltid 

finns med i bilden när det gäller IT och digital teknik. Här får pappersexemplaret bidra med 

något. 

   Problemet (explicit) är den elektroniska världens relativa osäkerhet, vad som kan uppstå om 

systemet (om man nu syftar på hela Internet eller den enskilda webbplatsen) är satt ur funk-

tion och det till råga på detta inte går att få fram elektroniska säkerhetskopior. 

 
På samma sätt som i dag ska en användare vara hänvisad till SFS för att ta del av den 

autentiska versionen av en författning. Med den föreslagna ordningen innebär det att 

användaren måste besöka den särskilda webbplatsen och där ta del av författningen. Om 

författningen kopieras eller på annat sätt laddas ned från webbplatsen förlorar den sin 

status av autentisk version. (s. 126)  

 

Ordet ”hänvisad” har vi sett tidigare (6.1). Här beskrivs faktiskt även den internetbaserade 

servicen som något man är hänvisad till. Man ”måste” besöka denna SFS-webbplats. 
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 Transitivitet och modalitet. Satsen ”förlorar den sin status” står i aktivum och styrkan i denna 

upplysning innebär att detta är ett odiskutabelt faktum. 

   Lösningen (explicit) är att besöka den särskilda webbplats där SFS kungörs. 

   Problemet (explicit) är, måste jag säga, mycket egendomligt. Om autenticiteten ska vara 

intakt får man inte göra kopior av webbdokumentet och inte heller ladda ner filen. Förvir-

ringen i gränslandet mellan tryckt och elektroniskt blir stor här. Man måste tydligen vara upp-

kopplat mot nätet och inne på den särskilda SFS-webbplatsen för att behålla den autentiska 

versionen av texten. Det är en ganska naturlig och vanligt förekommande rutin att man skriver 

ut eller sparar en fil från nätet. Men enligt detta märkliga sammanhang medför en utskrift på 

papper att resultatet blir något annat än officiell svensk lag. Betyder det att den enda läsningen 

av autentisk lagtext är den man kan göra vid datorskärmen? 

 
Enligt utredningens bedömning är det av principiella och praktiska skäl inte möjligt att 

ge de nya reglerna retroaktiva verkningar, och tidigare gällande regler för kungörande 

får alltså fortsatt giltighet för de författningar som kungjorts enligt den hittills rådande 

ordningen. (s. 13-14) 

 

Under ett övergångsskede kommer därmed användaren att få söka autentiska versioner 

på två ställen, i den tryckta versionen av SFS och i den elektroniska versionen, alltefter 

tidpunkten för kungörandet. Detta kan komma att gälla för en och samma författning, 

om den ursprungligen har kungjorts i pappersutgåvan och därefter vissa bestämmelser 

ändras och kungörs enligt de nya reglerna utan att omtryck sker. (s. 148) 

 

De olägenheter som följer av att den autentiska versionen kan få sökas på två ställen 

kommer att minska med tiden och uppvägs i allt fall av de fördelar som följer med ett 

elektroniskt kungörande av alla nya författningar. (s. 149)  

 

En försäkran om att utredningens förslag kommer att visa sig vara fördelaktigt får vi genom 

fraserna ”kommer att minska med tiden” respektive ”uppvägs i allt fall av de fördelar”. Det 

elektroniska kungörandet är så viktigt i sig att temporära besvärligheter går att leva med.   

   Ordet ”olägenheter” är synonymt med besvär eller obehag och har en gammaldags klang. 

Uttrycket ”retroaktiva verkningar” ger en känsla av initierat fackspråk.    

   Adverbialfrasen ”av principiella och praktiska skäl” är ännu en fras utan motivering. Vilka 

dessa både principiella och praktiska skäl är får vi inte veta. Den kanslisvenska karaktären på 

frasen ”under ett övergångsskede” skapar möjligen en trygg känsla av att detta skede snart går 

över.      

   Lösningen (explicit) är att vänta tills alla författningar har tryckts om och därmed kan tas in 

i SFS på nätet. Under tiden får vi glädja oss åt att de ”nya” författningarna finns där.  

   Problemet (explicit) är naturligtvis att de allra flesta författningar inte kommer med i det 

digitala projektet förrän efter en relativt lång ”väntetid” (när omtryck har skett). 

   Problemet (implicit) blir att användaren kommer att möta stora svårigheter när två olika 

dokumentslag ska kombineras – ett i papper och ett på nätet.   

   Här ser vi implicit en hänsyftning på det ”lapptäcke” som gör att man så att säga måste 

”klippa och klistra i grundförfattningen”. Dagens tryckta SFS är inte särskilt praktisk att 

använda med tanke på alla de delar av lagtexter som kungjorts under eget SFS-nummer och 

som måste pusslas ihop om man vill se den samlade författningen i ett stycke. Det vill man 

kanske inte alltid, men publikationen är på det hela taget svårarbetad. 

   Dagens problematik är emellertid ingenting jämfört med den ”kombinationsutgåva” som 

utredningen i praktiken föreslår. Visserligen kommer den bara att finnas ”under ett övergångs-

skede”, men så länge detta pågår blir SFS närmast ohanterlig. Samma författning kommer att 
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finnas i två medier samtidigt och man förväntas alltså laborera både med de delar av lagen 

som finns på nätet och de som finns i papper. 

 

Jag vill till sist ge ett konkret exempel på hur det skulle kunna bli om vi fick en SFS i två 

olika medier samtidigt. Utredningen föreslår att den elektroniska ordningen ska omfatta för-

fattningar som kungörs efter att reformen trätt i kraft.
144

 Mitt exempel är kungörandelagen 

(1976:633), som trädde i kraft 1 januari 1977 och som ändrats 21 gånger sedan dess.
145

  

   Första paragrafen har ändrats vid sju tillfällen under åren. Detta har resulterat i ett omtryck 

av hela författningen (SFS 1982:1254) och i sex separata SFS i form av ändringsförfattning-

ar. Därtill har kungörandelagen trycks om en andra gång, genom SFS 1989:935. Vi har alltså 

sju olika versioner av 1 § kungörandelagen. Om utredningens förslag trätt i kraft hade vi haft 

en märklig uppsättning brottstycken av denna lag: en elektronisk version av § 1 (och därtill §§ 

3a och 4) och på samma gång sex versioner i papper av denna första paragraf. 

   Ännu märkligare blir det beträffande övriga paragrafer, de som inte kungörs på nätet i det 

första skedet. De skulle över huvud taget inte finnas med i den första elektroniskt kungjorda 

versionen av lagen. Förslaget gäller ju inte retroaktivt och den elektroniskt kungjorda delen av 

lagen kommer i första skedet endast att innehålla paragraferna 1, 3a och 4. Hela lagen kom-

mer inte att finnas på nätet förrän ett ”omtryck” skett och alla ändringar inordnats i en text. 

Omtryck av kungörandelagen har som sagt hittills bara skett två gånger på 36 år. Det kan så-

ledes komma att bli en lång väntan på en komplett kungörandelag i elektronisk form. 
 

 

Kommentar till temat Olika aspekter på ”blandade medier”.  
 

Olägenheterna kommer att minska med tiden och ”uppvägs i allt fall av de fördelar som följer 

med ett elektroniskt kungörande av alla nya författningar”. Det är fördelarna som framhävs i 

denna utredning. Det spelar liten roll om man stöter på problem i form av att systemet kan 

försättas ur funktion eller att konsekvenserna av den beskrivna övergångsfasen blir en svår-

hanterlig och troligen långvarig hybridversion av Svensk författningssamling.  

 

7 Diskussion och slutsats 
 

7.1 Diskussion 
 

Projektet att överföra Svensk författningssamling till Internet betraktades vid tidpunkten 

(2007) för kommittédirektivets tillkomst som lämpligt att föra upp på regeringens dagord-

ning. Utredningen Elektroniskt kungörande av författningar (SOU 2008:88) fick av rege-

ringen uppdraget att ”undersöka om det är möjligt och lämpligt att kungöra författningar 

elektroniskt i Sverige”. Frågan var också om en pappersversion skulle kunna ”undvaras i 

framtiden”.
146

  

   Utredarna kom fram till att den tryckta SFS är otidsenlig och ineffektiv. Deras lösning är att 

helt avskaffa denna författningssamling och uteslutande kungöra lagar och förordningar elek-

troniskt på en särskild webbplats. Om så sker skulle i så fall den officiella versionen av svensk 

lag helt övergå från tryckt till elektroniskt format. 

                                                      
144

 Utr. s. 13-14. 
145

 Den senaste ändringen av kungörandelagen skedde genom SFS 2010:1425 som trädde ikraft 2011-01-
01. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser http://62.95.69.15/sfs/sfsr_form2.html [130201]. 
146

 Se Kommittédirektiv 2007:107, s 167. 
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En iakttagelse jag gjort under analysarbetet är att författarna till utredningen nästan alltid 

relaterar sina förslag till den nuvarande ordningen. Den nya metoden är ”bättre” än den 

pappersbaserade. Förslagets fördelar utgår i stor utsträckning från bristerna i nuvarande 

kungörandeordning. 

   Problemet med den nuvarande SFS är både uttryckt i klartext och mer implicit. Hur det än 

beskrivs verkar det som att alla egentligen borde förstå att det är en brist att vår officiella 

svenska lag inte finns i elektronisk form. Det förefaller därför som att utredarna på olika sätt 

vill upplysa läsarna om denna självklarhet.  

 

De två dominerande temana i texten är utveckling och tillgänglighet.
147

 Utvecklingen fram-

ställs som omöjlig att hejda och detta faktum fordrar att vi anpassar oss. En ökad tillgång till 

den autentiska svenska lagtexten är incitamentet för att IT-utvecklingen ska få ha sin gång 

även när det gäller kungörande av författningar. Det är en praktik som enligt utredningen 

släpar efter IT-utvecklingen i samhället i övrigt.  

   Den retoriska frågan ”om tiden nu är mogen att använda informationstekniken för att uppnå 

ett effektivt kungörande” speglar utredningens agenda.
148

 Tiden är underförstått mogen, vi bör 

använda IT-tekniken (eftersom den finns) och kungörandet kommer därmed att bli effektivt – 

det vill säga till skillnad från vad det är idag. I detta citat liksom på en rad andra ställen i ut-

redningen uttrycks bristerna med nuvarande ordning implicit. Inte desto mindre utgör denna 

kritik mellan raderna en nödvändig bakgrund till den föreslagna lösningen. Man kan tolka det 

som att utan problemet framstår inget uppenbart behov av lösningen i fallet SFS. 

   Utredarna har rätt i att dagens SFS i praktiken är en marginell informationskälla och att det 

för demokratins och rättssäkerhetens skull vore värdefullt om man kungjorde svensk författ-

ning så att fler kunde ta del av den. Ju fler och effektivare rättsdatatjänster som utvecklats och 

som finns att tillgå på nätet eller via betaltjänster, desto färre vänder sig till den tryckta SFS. I 

mitt dagliga arbete kan jag konstatera att SFS i officiell version används mycket sparsamt.   

   Förslaget innebär dock knappast att vi skulle få en funktionell version av SFS, utan snarare 

en elektronisk lagsamling som väldigt mycket påminner om regeringskansliets ”SFS som den 

kungörs”. Om funktionaliteten förblir ungefär densamma, måste en eventuell ökad använd-

ning således få tillskrivas den auktoritativa etiketten ”officiell och autentisk”.  

 

Folkbiblioteken ska garantera alla svenskars möjlighet att ta del av svensk författning i offici-

ell version. Här återkommer frågan om tillgängligheten. Det problematiska med ”allas del-

tagande” ställs på sin spets när man berör de personer som står utanför Internetvärlden. 

   Trovärdigheten i utredningens argumentation är i detta stycke som jag ser det helt beroende 

av att nuvarande service på biblioteken framställs som bristfälligt. Det är föga troligt att lös-

ningen med bibliotekspersonal som ledsagare via dator skulle komma att bli särskilt attraktiv 

och effektiv i och för sig.  

 

Det tema som berör kravet att författningar kräver underskrift av ett statsråd för att bli giltiga 

är intressant som exempel på hur långt utredningen är beredd att gå. Detta ”har inte någon 

omedelbar betydelse för det elektroniska kungörandet i mer inskränkt bemärkelse och faller 

därmed utanför utredningens uppdrag”.
149

 Ändå anser utredarna att det finns anledning att 

uppmärksamma detta krav på underskrift av författningar.
150

  

   Det förefaller som om utredarna helst skulle se ”en fullständig övergång till elektroniska 

rutiner i ledet närmas före kungörandet”.
151

 Underskriftskravet hindrar detta, varför utredarna 

                                                      
147

 Begreppen analyseras framför allt i avsnitt 6.1 och 6.2. 
148

 Utr. s 97. 
149

 Ibid. s. 120. 
150

 Ibid. s. 117. 
151

 Ibid. s. 120. 
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faktiskt ”övervägt att utmönstra kravet på undertecknande av författningar i 7 kap. 7 § rege-

ringsformen”.
152

 

   I detta kapitel nämner man ord som ”pappersform” och ”papperstvång” för att göra det 

tydligt att en fortsatt strävan mot att ersätta gammaldags rutiner med sådana som tillhör IT-

samhället är naturliga och nödvändiga.  

 

Utredningen försäkrar att de ”olägenheter” det innebär att vi har en lagtext i både papper och 

tryckt form samtidigt ”kommer att minska med tiden och uppvägs i allt fall av de fördelar som 

följer av ett elektroniskt kungörande av alla nya författningar”.
153

  

   En av remissinstanserna, Post- och telestyrelsen (PTS), tillstyrker utredningens förslag, men 

reserverar sig för att förslaget inte kommer att gälla retroaktivt och menar att det bör över-

vägas om inte samtliga författningsändringar automatiskt borde leda till ett omtryck. Det 

skulle i så fall innebära att de autentiska författningarna finns på nätet ”inom överskådlig 

tid”.
154

  

 

Ett bättre förslag är enligt min mening att man skapar en elektronisk version av SFS med kon-

soliderade och fullständiga författningar redan från början. En sådan konsoliderad text är i så 

fall inte jämförbar med nuvarande SFST (se 1.3) som publiceras i formatet plain text. En ny 

elektronisk originalutgåva skulle kunna presentera en tydlig struktur med klart urskiljbara 

rubriker, kapitel och paragrafer, samt också tabeller, bilder, kartor och bilagor.
155

   

   Jag kan dock inte låta bli att tycka att det är onödigt att helt avskaffa pappersversionen. Den 

har förvisso mest principiellt värde, men detta värde och det faktum att inga avbrott och stör-

ningar kan radera den vare sig temporärt eller för gott, är skäl nog att behålla den.  

 

7.2 Slutsats 
 

Slutsatsen av min analys är att utgångspunkten för utredarnas argument varit att på olika sätt 

övertyga om att den tryckta Svensk författningssamling verkligen är ett problem. Detta har 

varit nödvändigt eftersom det inte är helt uppenbart att behovet av en förändring och en 

reform verkligen finns. Att enbart tala om denna nya internetbaserade lösningen skulle inte ha 

räckt för att övertyga om förslagets angelägenhet. Argumenten för ett kungörande på nätet 

tycks ha behövt den gammalmodiga tryckta kungörandeformen att ta avstamp ifrån. 

   Det är inte för mycket sagt att utredningens argumentation är tendentiös, att utredarna, 

inspirerade av den fortgående IT-utvecklingen, verkligen ansträngt sig för att motivera en 

övergång till elektroniskt kungörande. Frågan är hur många som upplever att vår tryckta SFS 

är ett problem?  

 

För att återknyta till Choo kan man säga att principen om en anarkistisk organisation inte i sig 

behöver vara ett problem. Det kan mycket väl vara så att ”problemet SFS” behöver åtgärdas 

och att det inte finns anledning att ifrågasätta att just detta problem  har plockats upp ur 

”papperskorgen”. Problemet är dock av allt att döma inte särskilt akut, eftersom ingen upp-

följning gjorts och ingen proposition publicerats. Alternativet är att förslaget inte är särskilt 

bra och att ett bättre förslag skulle föranleda betydligt snabbare gång i den fortsatta besluts-

processen.  
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 Ibid. s. 117. 
153

 Ibid. s. 148-149. 
154

 Remissyttrande avseende betänkandet elektroniskt kungörande av författningar (SOU 2008:88), PTS, 
s. 2. 
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 Något som plain text-versionen inte klarar av. 
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Det har gått över fyra år sedan kommittén lade fram sitt förslag.
156

 Det är i och för sig inte 

ovanligt att tiden mellan utredning och proposition blir lång, men jag har svårt att låta bli att 

misstänka att utredningens förslag inte motsvarade något egentligt behov. Det kom snarare till 

som ett resultat av den rådande tidsandan, där digitala lösningar pockade på uppmärksamhet-

en. Med garbage can-modellens formulering skulle utredningens förslag kunna vara ett exem-

pel på ”solutions looking for issues to which they might be an answer”.
157

 Kan man anta att 

det elektroniska kungörandet av författningar har prioriterats bort och så att säga återvänt till 

papperskorgen? 

 

 

Sammanfattning 
 

 

Jag har i denna uppsats gjort en kritisk textanalys av den statliga utredningen ”Elektroniskt 

kungörande av författningar” (SOU 2008:88). Utredningen har beskrivit varför och hur kun-

görandet av svenska lagar och förordningar bör byta medium, från tryckt periodika till digital 

publikation på Internet. Mitt perspektiv på ämnet har varit det politiska, med särskild tonvikt 

på demokratiska aspekter som allas möjlighet att ta del av lagtexten och IT-utvecklingens 

strävan mot att hela befolkningen ska vara delaktiga i det digitala samhället. 

 

Syftet med min uppsats har varit att undersöka om utredarnas argument tyder på att de sökt 

framställa behovet och nödvändigheten av den elektroniska lösningen just genom att proble-

matisera den tryckta SFS. 

 

Jag har utgått ifrån två frågeställningar: för det första hur utredningen har beskrivit den re-

formerade ordningen för kungörande och, för det andra, hur man har beskrivit den nuvarande 

pappersbaserade ordningen. Genom frågeställningarna har jag försökt belysa hur utredning-

ens argumentation i hög grad bygger på jämförelser snarare än på en övertygande redogörel-

se för den nya kungörandeorningens fördelar.  

 

Som teoretiskt ramverk har jag använt organisationsteorin A Garbage Can Model of Orga-

nizational Choice. Modellen beskriver organisationer som i viss mån anarkistiska och irratio-

nella i behandlingen av problem, lösningar och beslut. Det centrala i min undersökning har 

varit garbage can-modellens tes om befintliga lösningar på presumtiva problem, där problem-

en upptäcks efter och i ljuset av lösningarna. I detta specifika fall är lösningen att kungöra på 

nätet och det problem som man fiskat upp ur ”papperskorgen” är den tryckta periodikan SFS. 

 

Metoden för min analys har hämtats från Björn Eliassons avhandling Diskurser om informa-

tionssamhället. Jag har modifierat hans diskursanalytiska metod och anpassat den efter mina 

behov. Liksom Eliasson har jag använt olika teman som utgångspunkt för analyserna. Tema-

na representerar olika aspekter på utredningsförslaget.  

   En annan kategorisering, också med exempel från Eliasson, utgår från det rent språkliga ut-

trycket i utredningstexten. Här har jag uppmärksammat ord, fraser, satser och olika syntak-

tiska och grammatiska grepp, för att fånga in det utredarna vill ha sagt med sin text.  
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Min analys har strukturerats efter de två frågeställningarna, hur lösningen respektive pro-

blemet beskrivs i texten. Varje enskilt tema har först ingående analyserats utifrån det språk-

liga uttrycket. I varje stycke har det varit viktigt att ange om lösning respektive problem 

uttrycks explicit eller implicit.  

   Den underliggande, implicita, meningen i texten har haft stor betydelse för min analys och 

tolkning. Det är i hög grad genom att antyda den nuvarande pappersordningens bristfällighet 

som den föreslagna nya ordningen framhävs och rekommenderas.  

 

Resultatredovisningen i uppsatsen börjar i viss mån redan i avsnitt 5.3 med att jag tydligt 

annonserar min inställning till materialet. Redovisningen sker huvudsakligen i och genom 

analysen av texterna under respektive tema (6.1-6.5). Efter varje tema har jag sedan gjort en 

kort kommentar för att summera hur jag tolkar argumentationen. Redovisningen avslutas och 

fullbordas genom diskussionen och slutsatsen i kapitel sju. 
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