
 Upplevelser av byråkrati inom 
Tingsrätten 

  

  

Kandidatuppsats 

Offentlig förvaltning 

  

Rosett George 

Sagal Hassan 

  

 A-K2019:25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1 



  

Program: Administratörprogrammet (HT17) 

Svensk titel: Upplevelser av byråkrati inom Tingsrätten 

Engelsk titel: Experiences of bureaucracy in the Districtcourt 

Utgivningsår: 2020 

Författare: Rosett Geroge & Sagal Hassan 

Handledare: Erik Ljungar 

Examinator: Danka Miscevic 

Nyckelord: Begränsad handlingsutrymme eller handlingsfrihet, order eller samarbete, oetiska 
order, effektivitet eller rättvisa, hierarkins betydelse, förbättring av handlingsutrymmet. 

__________________________________________________________________________ 

Keywords: Limited scope for maneuver or freedom of action, order or cooperation, 
unethical orders, efficiency or justice, the importance of the hierarchy, improvement of the 
scope for action. 

  

  

 

 

 

 
 

2 



 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning 3 

Abstract 5 

1 Inledning 6 

2 Byråkratisering inom Tingsrätten ur ett historiskt perspektiv 6 

3 Syfte och frågeställningar 7 

4 Tidigare forskning 7 
4.1 Moralen inom byråkrati 7 
4.2 Byråkratins effektivitet 8 
4.3 Överflöd inom Domstolar 8 

5 Metod 9 
5.1 Val av metod 9 
5.2 Design 9 
5.3 Undersökningens genomförande 10 
5.4 Urval 11 
5.5 Datainsamling 11 
5.6 Fördelar och nackdelar med kvalitativ metod 12 
5.6.1 Extern och intern validitet/ reliabilitet 12 
5.6.2 Tillförlitlighet 13 
5.6.3 Äkthet 14 
5.7 Dataanalys 14 
5.8 Etiska överväganden 15 

6 Teori 15 
6.1 Byråkrati 16 

6.1.1 Byråkratisering 16 
6.1.2 Aspekt om att ta order 17 

6.2 Närbyråkrat 18 
6.3 Scientific Management 20 

7 Resultat 20 
7.1 Begränsad handlingsutrymme eller handlingsfrihet 21 
7.2 Order eller samarbete 22 
7.3 Oetiska order 22 

3 



7.4 Effektivitet eller rättvisa 23 
7.5 Hierarkins betydelse 23 
7.6 Förbättring av handlingsutrymmet 24 

8 Diskussion 24 
8.1 Begränsad handlingsutrymme eller handlingsfrihet 24 
8.2 Order eller samarbete 26 
8.3 Oetiska order 27 
8.4 Effektivitet eller rättvisa 28 
8.5 Den hierarkiska betydelsen 29 
8.6 Handlingsutrymmets förbättringar 30 
9 Metoddiskussion 30 

10 Slutsats 31 

11 Referenslista 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 



Abstract 
Experiences of bureaucracy in courts have been a bit controversial in previous research. 
There are contradictions about how bureaucratised the courts are in Sweden and what the 
consequences are. On the other hand, is bureaucracy claimed to run the risk of unethical 
proposals being made and the official to prevent it, but on the other hand that the courts are 
not bureaucratic but rather superfluous. Another study is for bureaucracy where it is 
considered that unclear regulations makes the work difficult. The study is intended to 
investigate further what it looks like in the district Court of Sweden, in order to provide a 
perspective on how the officials themselves experience it, in order to increase the 
understanding of what the organizational form should be. Since there are contradictions, it is 
interesting to investigate it. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



1 Inledning 
Upplevelser av byråkratisering inom domstolar har varit kontroversiell inom tidigare 
forskning. Det finns skilda åsikter hur byråkratiserade domstolarna är i Sverige och vilka 
konsekvenser det ger. Å ena sidan hävdas att byråkratisering riskerar att oetiska förslag kan 
realiseras och att tjänstemannen bör förhindra det (Petersson 2000). Men å andra sidan 
hävdas att domstolarna inte är byråkratiska utan snarare överflödiga (Wald 2020: 766). En 
synpunkt som framförs är även att byråkratier utmärkts av otydliga regelverk som försvårar 
arbetet (Petersson 2000).  
 
Studien är tänkt att undersöka hur det ser ut inom ett par Tingsrätter i södra Sverige, för att ge 
ett perspektiv på hur tjänstemännen själva upplever det, i syfte att öka förståelsen för hur 
organisationsformen bör vara. Det gör att deras ståndpunkter tillvaratas som kan bygga vidare 
på tidigare forskning. Undersökningen kan bidra till aspekter som inte har beaktats tidigare.  
 

2 Byråkratisering inom Tingsrätten ur ett historiskt 
perspektiv 
Utvecklingen av byråkrati och administration börjar redan i Assyrien för 6000 år sedan 
(Rothman 2004). Under feodalismens tid (1600-talet) växer den centrala statsförvaltningen 
och antalet ämbetsmän ökade i flera länder. Det var under denna epok som byråkratiska 
styrformer uppkom i Sverige. Den byråkratin som växte fram under 1600-talet var 
organiserad enligt principer som Max Weber förespråkade för byråkrati, bortsett från att 
ämbete och person inte åtskildes (Sunesson 1981: 71). Kungamakten skapade 
rättstillämpning och en central professionaliserad förvaltning som var enad (Sunesson 1981: 
72). Gustav II Adolf regim krävde utveckling av en kompetent byråkrati för att styra svenska 
soldater till rätta under det trettioåriga kriget (Peters 2010: 135). Det behövdes en kompetent 
förvaltning eftersom det fanns ett stort behov av detta i Sverige, inte minst för att kunna 
administrera Gustaf II Adolfs arméer (Peters 2010: 136). Weber skrev sin byråkratiteori 
under första världskriget år 1914-1918 (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014: 50). Det 
byråkratiska sättet att organisera, inte minst professionella arméer, gjorde det möjligt att 
distribuera mat och andra förnödenheter till dessa (Goodsell 2004: 8). 
 
Men byråkrati används även i det moderna samhället och tillämpas i olika 
organisationssystem såsom privata men också offentliga. Det som då utmärker en modern 
byråkrati är snabbhet, tydlighet samt punktlighet. Detta kan man se i Svenska domstolar idag, 
där allt är byggt på ett starkt regelverk (Goodsell 2004: 9). När 
Tingsrättsorganisationssutredningen (2003) lade fram sin rapport visade det sig att tingsrätten 
har traditionellt haft ett rotelsystem där det i varje rotel ingår en domare, en notarie samt en 
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domstolssekreterare. Det underlättade för domaren att fördela arbetsuppgifter till notarien och 
domstolssekreteraren. Under de senaste decenniet förändrades rotel grupperna som blev till 
mer svagt sammansatta organisationer. Idag finns det flera sätt att minimera maktutövningen 
i byråkratin, bland annat genom oberoende tillsynsmyndigheter och whistle-blowers 
(Goodsell 2004: 9).    
 

3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa domstolshandläggarnas upplevelser av byråkratisering inom 
Tingsrätter i södra Sverige. 
 
Frågeställningar: 
Hur upplevs handlingsutrymmet för domstolshandläggarna? 
När upplevs arbetet bedrivas effektivt i Tingsrätten? 
På vilket sätt kan handlingsutrymmet enligt domstolshandläggarna förbättras? 
 

4 Tidigare forskning 
Här presenteras tidigare forskning kring hur byråkratin fungerar och hur den har upplevts 
vara inom domstolar.  

4.1 Moralen inom byråkrati 

Paul du Gay (2000) framhäver att byråkrati modellen inte längre betraktas som moralisk, 
neutral och objektiv. Idag ligger fokuset snarare på att upprätthålla sociala relationer med 
medborgare än att enbart leverera service och gods. Detta anses vara mer moralisk och etisk 
(Gay 2005: 168).   

Hummell (1987) argumenterar för att byråkratier utvecklar en byråkratisk personlighet där 
tjänstemännen känner sig oförmögna till att styra sig själva. Byråkraten känner sig snarare 

styrd av sin omgivning, som gör att effektiviteten ökar (Brehm & Gates 1997: 98).  

Forskare från Frankfurtskolan betonade att rationell byråkrati kunde leda till oavsiktliga 
konsekvenser och kunde på så vis bli icke-rationell. När människan arbetar likt en maskin, 
kan ideologier drivas igenom effektivt som kan ta skada. Byråkratin kan exempelvis utnyttjas 
för att verkställa folkmord (Shenhav 2013: 381). 
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Milgram förklarar det med att lydnad till auktoritet kan överskrida moralen. Männsikan kan 
arbeta utan åsikter om det som de implementer, vilket kan göra att de arbetar för en 
fruktansvärd destruktiv process. Browning hävdade att nazisternas massmord på judar kunde 
utföras med hjälp av byråkrati (Shenhav 2013: 381). Nazisterna utformade organisationerna 
hierarkiska, plannerade arbetet väl och använde sig av andra byråkratiska idéer. Kuper menar 
att den nazistiska byråkratin var ordnad, preciserad och starkt regelstyrd. Dessa funktioner 
kännetecknar rationell byråkrati (Shenhav 2013: 382). 

Enligt Bauman leder hög effektivitet, noggrannhet och förutsägbarhet inom byråkratin till att 
moraliska värden inte tillvaratas (Shenhav 2013: 382) Moralen för människorna försvinner på 
grund av en avhumanisering inom byråkratin, där man inte låter sina personliga åsikter 
påverka myndighetsutövningen (Shenhav 2013: 390). 

 

4.2 Byråkratins effektivitet 

Byråkrati anses vara rationell, men Cases studier visar att byråkrati kan vara ineffektiv där 
man inte tar hänsyn till människan. Byråkrati passar inte organisationer vars arbete är 
oförutsägbara och instabila där nya lösningar ständigt krävs (Gay 2005: 90). Byråkratin är 
trots det, den bästa vägen att få arbete gjort, enligt Perrow (1979) och Jaques (1976, 1990). 
Det är den enda organisationsformen som hanterar komplexa situationer och kräver 
ansvarighet. En förklaring till det är att byråkratiska organisationer är hierarkiska (Gay 2005: 
91).  

 

4.3 Överflöd inom Domstolar 

Det finns anklagelser om att domstolar tar för lång tid på sig att behandla rättsfall. Dessutom 
kritiseras domarna för att ha för många meningsskiljaktigheter och ger ingen tydlig 
uppfattning om vad lagen är. Det beror på att domarna delegerar för mycket ansvar på 
domstolshandläggarna (Wald 2020: 766). Anledningen är snarare att domstolarna anses ha 
för lite byråkrati, annars skulle inte de vara ineffektiva och de komplexa situationerna skulle 
lösas smidigt, enligt Patricia Wald. Domstolarna är knappast hierarkisk organiserade. Det 
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förekommer sällan order om direkta handlingar (Wald 2020: 767). Domstolarna behöver 
hjälp med hur de juridiska uppgifterna ska behandlas. Det behöver nya lagar som främjar 
rutiner vid myndighetsutövningen och dessa bör göras inom ett visst tidsram. Ju större 
domstolarna blir med fler rättsfall, ju mer behövs dessa regler. Dessa normer kan spela en 
stor roll inom domstole, även om det kan innebära sanktioner för de som inte följer dem 
(Wald 2020: 785).  
 

5 Metod 
I metoddelen presenteras tillvägagångssätten för studien och vilka material som har använts. 
Detta är för att få en inblick hur studien har genomförts för att lättare bedöma dess relevans 
och tillförlitlighet. Forskning bör ha en transparent metodbeskrivning som är utförlig, för att 
bli pålitlig. 

5.1 Val av metod 
Uppsatsen är en kvalitativ studie, vilket innebär att metoder används som skildrar kontexter 
utifrån tolkningar som ger en bättre förståelse för fenomen (Justesen & Mik-Meyer 2013: 13). 
Lämpliga metoder är att intervjua en mindre grupp individer och efteråt tolka det som har 
sagts (Justesen & Mik-Meyer 2013: 14). Enligt det kunskapsteoretiska perspektivet 
fenomenologi kan kunskap uppnås genom att förstå hur andra uppfattar sin sociala verklighet 
(Bryman 2018: 455). Detta ger förmågan att föreställa sig den sociala verkligheten där dessa 
individer befinner sig i och ger mening i det som sker (Bryman 2010: 77). Inom en kvalitativ 
forskningsstrategi är fokus på begrepp vid insamling och analys av data. (Bryman 2018: 454) 
 
Studien är en induktiv undersökning. Det innebär att empiri först samlas in och sammanställs 
i resultatet. Därefter jämförs resultatet med teorier och tidigare forskningsresultat om 
studieområdet (Bryman 2018: 49). 
 
En induktiv ansats sammankopplas med en kvalitativ studie. Kvalitativa studier har till syfte 
att utveckla teorier och teori används som underlag för kvalitativ forskning. Induktiv ansats är 
ofta förknippat med just denna metod (Bryman 2018:50). 

5.2 Design 
Rapporten är en fallstudiedesign eftersom studien inriktar sig på ett specifikt fall. Fallet är om 
upplevelser av byråkrati i Tingsrätter i södra Sverige. Innebörden av en fallstudie är som sagt 
tidigare att man forskar kring det fallet man skall skriva om, alltså man utesluter alla andra 
fall och går in på detta fall mer detaljerat. Man jämför inte tidigare fall eller liknande fall utan 
bara fokuserar på ett, på så sätt sparar man tid och kraft (Bryman 2018: 71).  
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5.3 Undersökningens genomförande 
För att få fram resultat till uppsatsen har semistrukturerade intervjuer genomförts kring hur en 
grupp domstolshandläggare upplever byråkratisering. Olika domstolshandläggare har 
intervjuats inom tingsrätter från olika städer i södra Sverige. Sex personer har intervjuats från 
fyra olika tingsrätter i mellanstora svenska städer.  
 
Semistrukturerade intervjuer innebär att personen som intervjuar utgår från en mall med 
specificerade teman som ska behandlas, det vill säga en intervjuguide. Respondenten får 
därefter svara på dem relativt fritt (Bryman 2018: 563). Studien har ett tydligt fokus där 
känslor kring byråkrati som organisationsform ska undersökas, vilket gör semistrukturerade 
intervjuer lämpligast (Bryman 2018: 564). Intervjuerna gör att individerna kan reflektera 
kring tidigare skeenden (Bryman 2018: 596). Denna metod gör att erfarenheter finns med i 
data, vilket inte alltid kan studeras med enbart observationer (Bryman 2018: 599). 
 
Intervjuer är en metod som kan vara tidskrävande och ibland kan de behöva återupprepas. 
Domstolshandläggarnas och administratörernas begränsade tid kan förorsaka konsekvenser 
(Bryman 2018: 597). Jerolmack & Khan (2014) menar att vad som sägs i intervjuer och vad 
de faktiskt gör stämmer ibland inte överens, vilket gör dessa endast till verbala beskrivningar. 
Andra forskare menar att det finns forskning på att det som sägs och verkligheten har en god 
överensstämmelse (Bryman 2018: 599). 
 
Efter intervjun tolkades och analyserades det empiriska materialet av uppsatsens skribenter. 
Det är viktigt att det ska finnas en kongruens om hur tolkningen ska ske av det som har hörts 
och setts, vilket ger en intern reliabilitet (Bryman 2018: 465). Resultatet är också baserat på 
olika protokoll avseende de organisationsförändringar för att hitta eventuella yttranden kring 
olika organisationsformer inom de olika tingsrätterna som kan vara kopplade med 
byråkratisering, på så sätt kan man veta hur de upplever byråkratiseringen. Scott (1990) 
påpekar att skriftligt material i form av protokoll kan anses vara trovärdig och betydelsefullt 
eftersom det kan bidra till undersökningens validitet. Dock händer det att de är skeva och 
oklara. Därför bör man vara försiktig med tolkningarna när man utgår från protokoll (Bryman 
2018: 665). 
 
Protokoll visar vanligtvis specifika fall och frågan kan ställas hur representativt materialet 
kan vara. Inom kvalitativ forskning är oftast frågan om representativitet mindre relevant 
eftersom inget fall är det statistiskt. Däremot behöver det understrykas hur teorin kan baseras 
på yttringar från protokollen och hur de förekommer i andra kontexter (Bryman 2018: 665). 
 
Dokument i form av till exempel protokoll anses avslöja vad som sker inne i en verksamhet, 
där man kan få reda på individers uppfattningar. Detta medför att man kan granska 
organisationens sociala verklighet utifrån. Atkinson & Coffey (2004) hävdar dock att 

10 



dokument inte säger allt om verkligheten. Forskare måste därför beakta i vilket sammanhang 
dokumentet produceras. Yttranden anpassas utefter vad upphovsmännen vill höra och den 
organisationen de representerar  (Bryman 2018: 674).  
 

5.4 Urval 
Personerna som har intervjuats var domstolshandläggare inom Tingsrätter i södra Sverige. 
Domstolshandläggare har som uppgift att handlägga juridiska frågor och upprätta 
rättsutredningar. De är sex stycken domstolshandläggare, där en är man och fem stycken är 
kvinnor. Urvalet är från en begränsad del av Sverige.  
Dem olika Domstolshandläggare som är med i vår studie är anonyma, dem har även fått 
andra namn. Detta är för att studien ska ha ett etiskt ställningstagande där hänsyn tas till 
domstolshandläggarnas integritet.  I resultatdelen samt diskussionsdelen kommer det att se ut 
så här: 

● Domstolshandläggare 1 (Anna) 
● Domstolshandläggare 2 (Maja) 
● Domstolshandläggare 3 (Amina) 
● Domstolshandläggare 4 (Sarah) 
● Domstolshandläggare 5 ( Elias) 
● Domstolshandläggare 6 (Ronja) 

 
Urvalet är domstolshandläggare i alla åldrar och kön. De kan komma från alla städer inom 
södra Sverige, vilket i detta fall är städer väster och öster om Uppsala, samt alla städer 
söderut fram till gränsen av Danmark. Kravet för att bli intervjuad var att de ska ha haft minst 
ett halvårs erfarenhet av sitt arbete som domstolshandläggare i Tingsrätten. Detta för att de 
ska kunna utgå från kunskaper som de har lärt sig inom en längre tid på arbetsplatsen, så att 
de har en stor kunskap om hur det är på arbetsplatsen.  
 
Domstolshandläggarna kontaktades via mail, efter att man fick deras uppgifter av 
Tingsrätterna. Det var lättast genom mail eftersom man inte alltid kunde få tag på dem på 
plats och de får också tid till att tänka än om det exempelvis skulle ha skett via telefon. De 
tillfrågades genom mail om de vill ställa upp på intervju och i mailet förklarades syftet med 
intervjun och studien. När de svarade så blir de frågade om tid och plats för intervjun. Detta 
bestämdes utifrån vad som passade respondenterna bäst.  

5.5 Datainsamling 
Empiriinsamlingen utgörs av transkriberingar från inspelningar av intervjuerna, samt 
officiella protokollen som begärdes ut från myndigheten. Transkriberingen skrevs ned 
ordagrant för att kunna analyseras. Det mest relevanta från transkriberingen skrevs därefter 
med i resultatet som svarar på syftet. Protokollen som togs med skulle beröra 
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organisationsförändringar inom Tingsrätten, för att se hur domstolshandläggare har yttrat sig 
om det. Det gör att man kan se hur de upplever byråkrati om det kommer i fråga.  

5.6 Fördelar och nackdelar med kvalitativ metod 
Om man använder sig utav intervjuer kommer det alltid finnas fördelar samt nackdelar detta 
kan då bero på olika saker. Fördelen med intervjuer är att man får respondentens autentiska 
svar, alltså svaren är inte baserade på enkäter utan dem är direkt från respondenten. 
Respondenterna behöver heller inte svara på frågor som redan har ett svar tilldelat till dem, 
exempelvis om man använder sig utav en semistrukturerad intervjuguide är frågorna öppna 
och respondenten är fri till att besvara frågan utan att känna sig begränsad. En annan fördel är 
att använda sig utav en mobil eller något som kan spela in intervjun och på så sätt kan man gå 
tillbaka för att se om man har missat något, eller uppfattat något fel. Man kan även lyssna om 
och om igen för att få det så detaljerat som möjligt (Bryman 2018, s.561-563).  
 
En svaghet med att använda sig utav intervjuer kan vara att jämfört med enkäter kan man inte 
använda sig av lika många respondenter, detta för att man skall transkribera och sedan lägga 
in svaren i sin studie och detta tar väldig lång tid. Det kan också hända att en av 
respondenterna blir sjuk eller ställer in mötet och då måste man skjuta upp på hela processen 
vilket gör arbetet längre än vad det behöver vara. En annan sak är att om man exempelvis 
intervjuar en chef på ett företag kommer den chefen göra så dess företag ser så bra ut som 
möjligt, och detta kan skapa partiskhet (Bryman 2018,s.561-563).  

5.6.1 Extern och intern validitet/ reliabilitet  
När man använder sig utav kvalitativa metoder använder man sig utav olika kriterier som 
utgör en verklighetsbild för det man studerar, detta kallas för kvalitetskriterier. Om man nu 
skall förklara verklighetsbilden på det man studerar kan det vara svårt att förklara 
verkligheten utifrån ett fåtal människor. Inom kvalitetskriterierna finns det två delar som då 
är validitet och reliabilitet. Om man vill se stabiliteten måste man kolla på reliabiliteten, för 
om din studie inte är stabil och säker kan den vara svår att tro på. För att kolla om 
reliabiliteten är stark kan man utföra ett test som går ut på att man gör en undersökning får ett 
resultat för att sedan göra den undersökningen igen och på så sätt se om man fick samma 
resultat som första gången. Om testet visar samma resultat på slutet innebär det att 
undersökningen är pålitlig men om man inte fick samma svar är testen inte reliabelt (Bryman 
2018:72).  
 
Studien har förhållit sig till reliabilitet genom att sex personer intervjuades med samma 
frågor, för att få ett bredare perspektiv på hur flera upplever byråkratin och vilka teman som 
är vanligt förekommande kring det. Det viktigaste och det som de flesta anser lyfts upp här. 
Det gör att det är troligt att man skulle få liknande resultat, om undersökningen skulle göras 
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på nytt. Det fanns en viss samstämmighet kring flera teman där domstolshandläggare 
upplevde ungefär likadant kring byråkratin.  
 
Validitet är lika viktigt som reliabiliteten för om inte hela projektet har en sammankoppling 
från start till slut är testet inte förtrolig. Om man exempelvis har ett projekt man skall göra 
måste validiteten ha en sammankoppling alltså en röd tråd. Detta kan man se genom två sätt, 
intern validitet och extern validitet dem har även olika uppgifter för att se till att allt kommer 
får en röd tråd. Intern validitet beskriver sambandet mellan två variabler, hur mycket en sak 
påverkar den andra (Bryman 2018:72). 
 
Validitetskriterien har eftersträvts under undersökningen där flera teman har kopplats 
samman som förklarar upplevelser kring byråkrati utifrån olika aspekter. Man kan finna 
fördelar och nackdelar med byråkrati beroende på om man exempelvis pratar om hur effektivt 
eller rättvist det upplevs, och dessa behandlas samt sammankopplas i slutet för att de 
tillsammans ska ge ett brett perspektiv på hur domstolshandläggare upplever byråkratin. 
Detta gör att studien har en tydlig röd tråd som lyfter upp viktiga ståndpunkter kring hur man 
upplever byråkrati. 
 
Extern validitet kan man mäta på ett lite större test, exempelvis om den undersökningen som 
man precis har gjort kan användas på liknande förhållanden. Ett annat exempel kan vara om 
man gör en undersökning på en skola och man vill undersöka hur elever arbetar på bästa sätt. 
Om man då kommer fram till att dem arbetar bättre med datorer än anteckningsblock, är det 
då så för alla skolor i de området eller bara den skolan? ( Bryman 2018:216).  
 
Undersökningen i det här fallet skulle kunna användas på liknande förhållanden. Exempelvis 
behöver inte upplevelser kring byråkratiseringen i studien bara gälla inom Tingsrätten. Det är 
troligt att liknande upplevelser även förekommer i liknande myndigheter som exempelvis i 
andra domstolar, eftersom man arbetar på ungefär samma sätt.  
 

5.6.2 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten delas upp i fyra delar som är: överförbarhet, pålitlighet, trovärdighet och en 
möjlighet att styrka och konfirmera. Överförbarhet kan jämföras med extern validitet som då 
sätter sitt fokus på miljön man är i och skall studeras. Pålitlighet kan jämföras med reliabilitet 
eftersom man måste ha ett starkt förtroende samt att man måste studera att allt är rätt och att 
det inte förekommer felaktigheter. Trovärdighet jämförs med intern validitet och betyder som 
det låter, alltså att allt man gör måste vara trovärt. Möjlighet att styrka och konfirmera 
jämförs innebär att dem som studerar och forskar måste vara så objektiva som möjligt 
(Bryman 2018, s. 467-470).  
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Denna studien har gjorts objektivt genom att utgå från flera skilda teorier och även ställt sig 
kritiskt till dem. Det gör att den utgår från olika ståndpunkter för att behandla upplevelser 
kring byråkratisering, vilket gör den mindre vinklad och att man inte förhåller sig till enbart 
samma synpunkter. Intervjufrågorna som har ställts har också varit öppna, så att 
domstolshandläggarna har kunnat prata fritt hur de upplever saker. Det förekommer olika 
synpunkter och alla dessa lyfts upp i resultatet.  
 

5.6.3 Äkthet 
Om man genomför en intervju är meningen att allt ska vara så autentiskt som möjligt, så att 
allt blir rättfärdigt och opartiskt. Man vill få fram respondenternas ärlighet och upplevelser, 
detta kan man inte få om man inte använder sig utav äktheten (Bryman 2018, s.470).  
 
Studien har utgått från äkthet, eftersom den har utförts opersonligt och opartiskt. Det har varit 
viktigt att alla idéer från forskare och domstolshandläggare lyfts upp även om de säger emot 
varandra. Fokuset har varit att utesluta egna åsikter och bara studera hur det är i verkligheten 
och vad forskning säger.  

5.7 Dataanalys 
Datainsamlingen bryts ned till mindre beståndsdelar för att därefter undersöka vilka teman 
som förekommer som hänger samman med teorierna. Det görs genom att hitta begrepp i data 
som är av betydelse för undersökningen och som skrivs ned, vilket kallas för kodning. Detta 
för att undersökningen är induktiv, där teman utformas i efterhand. När begreppen och 
kategorierna har formulerats så insamlas data som hör ihop med dessa. Till slut ger ny data 
inte någon ny information (Bryman 2018: 688).  
 
I studien har olika rubriker gjorts utefter teman som förekom under intervjuerna. De mest 
centrala begreppen som var relevanta och upprepande under intervjuerna, valdes som teman. 
Utefter dem studeras det noggrant vad som sades om dem och vilka olika perspektiv det 
fanns. Allt det skrevs ned i resultatdelen för att kunna behandla frågeställningarna.  
 
De företeelserna som kodas under kategorierna ska jämföras med varandra, så att de kan 
generaliseras till en teori. Strauss (1967) menar att man också ska uppmärksamma 
skillnaderna mellan kategorierna (Bryman 2018: 688). Detta kommer tas hänsyn till i studien, 
så att olika teman ska kunna skiljas åt och generera teorier.  
 
Undersökningen har tagit hänsyn till skillnaderna mellan teman, så att de inte förväxlas. 
Domstolshandläggarna har åtskilda perspektiv på upplevelser inom Tingsrätten, och resultatet 
som finns med behandlar dessa specifikt var för sig och håller sig inom teman. Detta var 
viktigt för att kunna analysera dem var för sig eftersom de berör olika saker.  
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Under studien skrivs teman ned efter varje stycke av datan. Vissa av teman förs samman som 
har en koppling eller besvarar på samma problem och blir till ett eget. De teman som anses 
vara mest lämpliga och intressanta som svarar på syftet tas med i resultatdelen. Skildringar 
som inte var relevanta för undersökningen tas inte med.  
 

5.8 Etiska överväganden 
Etiska principer rör anonymitet och vilja att delta för de medverkande personerna i 
undersökningen (Bryman 2018: 170). Personerna som intervjuas informeras om att avbryta 
den när de vill eller undvika en fråga de inte gillar, innan intervjun inleds. Respondenterna 
meddelas också om att de får välja att vara anonyma i undersökningen. Detta är en princip 
som kallas för informationskravet, som dessutom innebär att syftet med undersökningen 
informeras till de berörda (Bryman 2018: 170). 
 
Under undersökningen blev domstolshandläggarna som intervjuades informerade om att de 
fick avböja intervjun när de ville, välja att inte besvara på en särskild fråga de inte ville och 
att de får vara anonyma. Detta gjordes innan intervjun sattes igång för att de skulle känna sig 
bekväma från början och att visa respekt. Efter intervjun tackades dem för att ha ställt upp 
och meddelades att de kan återkomma med frågor via mail angående intervjun och uppsatsen 
om det skulle behövas.  
 
Studien utgår från samtyckeskravet, som innebär att forskaren får undersöknigsdeltagarens 
samtycke till att bli intervjuad. Personen bör vara över femton år för att kunna besluta om det 
själv, vilket respondenterna är. Det beror på att uppsatsen berör frågor som kan vara känsliga 
för verksamheten (Vetenskapsrådet 2019: 9). Möjligheterna för att personerna identifieras tas 
också bort (Vetenskapsrådet 2019: 10). 
 
Konfidentialitetskravet tas till vara i rapporten. Det innebär att respondenternas data lagras på 
ett vis där utomstående inte kan ta del av och identifiera dessa personer. Eftersom frågorna 
kan vara känsliga för Tingsrätten som organisation, så blir detta extra viktigt eftersom 
uppgifter ges om hur tingsrätten arbetar internt (Vetenskapsrådet 2019: 12). Deltagarnas 
namn kommer inte att benämnas vid publicering  (Vetenskapsrådet 2019: 13). Inga uppgifter 
om personerna som intervjuas lämnas ut i andra syften, vilket nyttjandekravet understryker 
(Vetenskapsrådet 2019: 14). 

6 Teori 
Teorier som finns med i studien är till för att sammankopplas med det som observeras. 
Studien omfattar teorier som: Byråkrati med inriktning på byråkratisering och Aspekt om att 
ta order, Närbyråkrat samt Scientific Management. Byråkrati teorin belyser hur byråkrati 
fungerar och dess fördelar som nackdelar. Detta behövs för att jämföra hur dessa aspekter 
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speglas i Tingsrätten och hur det fungerar där. Det gör att man kan se om det upplevs positivt 
eller negativt med byråkrati där, också vilka konsekvenser det ger på Tingsrätten som på 
medborgarna. Aspekt om att ta order finns med, eftersom tidigare forskning också har varnat 
för byråkratins konsekvenser, där tjänstemän kan börja handla oetiskt vid befallningar, vilket 
blir därför också ett område som undersöks tillsammans med andra upplevelser kring 
byråkratisering. 
 
Forskning om närbyråkrat finns med, för att det ger en motsatt bild om hur tjänstemännen bör 
handla, där de får större handlingsutrymme. Teorin behövs för att kunna ge ett bredare 
perspektiv på vad närbyråkrati istället har för förmåner, i syfte att se om dessa anses vara 
lämpliga inom Tingsrätten, för att se vilka konsekvenser den har på de anställda såväl som 
medborgarna.  
 
Scientific Management lyfts också upp för att undersöka vad som gör en verksamhet 
effektivt, eftersom tidigare forskning menar att belastning är ett problem idag hos domstolar. 
Scientific Managements resonemang hade kunnat jämföras med hur domstolshandläggarna 
har det, för att se om de följer organisationsformen eller inte, och vilka konsekvenser det har 
isåfall. Det gör att man kan få större inblick på vad det är som gör att belastningen är stor. 
Om de som arbetar i domstolarna följer Scientific Management så kan orsaken vara en annan, 
men om de inte följer och finner idéer från Scientific Management god och lämpligt under 
deras arbete, så kan det tyda på att det behövs mer utav det idealet inom Tingsrätten.  

6.1 Byråkrati 
“Byråkratisering” och “Aspekt om att ta order” representeras som byråkrati teorier, eftersom 
de behandlar om för- och nackdelar med byråkrati utifrån olika aspekter. Det är viktigt att 
man förstår olika synvinklar på byråkrati för att ha en bred kunskap om vilka konsekvenser 
den kan ge och dess funktion.  

6.1.1 Byråkratisering 
Byråkrati är en idealtyp som utformades av den tyske sociologen, ekonomen och historikern 
Max Weber (1864-1920). Idealtypen handlar om hur offentliga förvaltningar ska organiseras. 
Weber menar att byråkrati är en hierarkisk över- och underordning där tjänstemännen kallas 
byråkrater, följer regler, utgår från expertis och intar oberoende positioner. Byråkraterna är 
underordnade och styrs inom en hierarkisk organisation (Hysing & Olsson 2016: 39). 
Byråkrati motiveras av dess maskinmässiga kompetens, uppgifternas förutsägbarhet, dess 
punktlighet, stabilitet med mera. Detta gör att byråkraterna genomför handlingar opersonligt 
där lojaliteten står till funktionella syften  (Abrahamsson 2000: 21). Weber påstår att 
organisationsformen bidrar till snabbhet, lärdom av handlingarna, precision, konsekvens samt 
reducerade friktioner (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014: 51). 
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Den byråkratiska organisationen har ett administrativt regelsystem som är kopplad till 
lagstiftning samt omfattas av verksamhetsmål (Sunesson 1981: 68). Det finns en tydlig 
beslutsordning och byråkratens myndighetsutövande följer enligt Weber en systematisk 
disciplin och styrning (1947). Mouzelis (1975) förklarar att tjänstemannen har en lojalitet och 
pliktkänsla för organisationen, vilket gör att han accepterar sin position som underordnad 
(Hysing & Olsson 2016: 40). Weber (1964) menar att det är tydligt vem som är överordnad 
och vem som är undersåte.  Arbetsuppgifterna för byråkraten är formaliserade och 
arbetsområdena är tydligt begränsade (Flaa, Hofoss, Holmer-Hoven, Medhus & Rønning 
2011: 23). Arbetsdelningen och specialiseringen ger ekonomiska fördelar, eftersom den 
innebär massproduktion av varor och tjänster. Dock kan grov specialisering leda till att den 
anställde kan bli utmattad och drabbas av kroppsskador (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014: 
53).  
 
Byråkratens verksamhet utgår från lagar som är stadgade i lag eller i formellt beslutade 
föreskrifter. Reglerna ska vara gjorda så att alla behandlas lika vid tjänsteutövningen. Dessa 
ska också vara specifika och ska inte kunna motverkas enkelt (Hysing & Olsson 2016: 40). 
Reglerna är till för att värna, begränsa, koordinera, hindra, förse initiativ, ge likabehandling 
och att försena förändringar (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014: 49). Byråkraten ska handla 
objektivt med hjälp av de förutsägbara reglerna och vidmakthålla saklighet, neutralitet samt 
opartiskhet  (Hysing & Olsson 2016: 41). Sakbehandlingen genomförs skriftligt via ett 
sakdokument som förvaras i arkiv (Flaa et al. 2011: 23).  
 
Weber anser att byråkratin är en rationell organisationsform. Däremot visar amerikanska 
byråkratiforskare att flera myndigheters arbete hämmas av oförutsedda händelser på grund av 
byråkratin. Organiseringen är i verkligheten rigid, trög och ger ofullständig handläggning vid 
problem (Flaa et al. 2011: 27). Detta beror på att lagar, arbetsområden och formaliteter 
framhävs medan informella och anpassbara handlingar avlägsnas vilket antas göra 
tjänsteutövningen effektivare  (Flaa et al. 2011: 28).En byråkratisk organisation tenderar 
också att blockera personlig utveckling och förstöra den mänskliga relationen mellan 
handläggaren och medborgarna, på grund av den nära relationen med makthavarna  
(Goodsell 2004: 13). 
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6.1.2 Aspekt om att ta order 
När byråkraten fokuserar på att lyda bestämmelser kan det ge upphov till att regler prioriteras 
före dess konsekvenser. Tjänstemannen kan inte se helheten eller lagarnas avsikt och 
betraktar dessa procedurer som mål. Vid en mer specificerad myndighet kan byråkraten 
riskera att hamna i en ond cirkel av bestämda rutiner och normer som kan bli psykologiskt 
påfrestande. Underordningen av bestämmelser kan göra att känslor undertrycks vid 
myndighetsutövningen. Om undantag skulle göras så drabbar det tjänstemannen genom 
tillrättavisande eller uppsägning av tjänsten (Hysing & Olsson 2016: 48). 
 
Ett exempel på underminering av känslor, är när Hitler lyckades sammanföra tjänstemäns 
personlighet med en modern statsapparat som ledde till hans framgångar (Cesarani 2005: 9). 
Adolf Eichmann, byråkrat, anklagades för att ha varit en nyckelroll i förintelsen av 
europeiska judar år 1935-1945. Han framställs som naziststatens implementerande hand i 
folkmordet av judar. Åklagaren Gideon Hausner menar att Eichmann tog befallningar om att 
ta gaskamrarna i bruk. Han tog emot telefonsamtal som fick tåg med drabbade att åka iväg till 
utrotningsplatserna. Under samtalen skrev byråkraten sin underskrift för flera tusen personens 
dödsdom. Därför betraktades han som en byråkratisk mördare. Enligt amerikansk judiska 
filosofen, Hannah Arendt, var Eichmann en vanlig person utan fördomar om judar och som 
bara tog order strikt, vilket ledde till att tredje riket förändrade hans moral (Cesarani 2005: 
10). Eichmann avskydde det han såg på slagfälten, vilket tyder på att han inte var en 
psykopatisk mördare (Cesarani 2005: 19).  
 
Å ena sidan hävdar forskarna, Lennart Lundqvist och Paul du Gay (2000) att byråkraten har 
en moralisk/etisk förhållningssätt, en tjänstemannaetik. Personen tar inte order systematiskt 
utan ser de snarare som riktlinjer. Lagar och befallningar kan motverkas såvida de avviker 
med hans/hennes professionella uppfattning (Hysing & Olsson 2016: 48). 

 

6.2 Närbyråkrat 
När en närbyråkrat ska förverkliga beslut har denne ett relativt stort handlingsutrymme, och 
kan även tolka lagarna utefter situationen som denne befinner sig i (Hysing & Olsson 2016: 
69). Tjänstemannen har en direkt kontakt med medborgarna, vilket påverkar hur 
tjänstemannen kommer att uppfatta ett fall och regler. Politikerna kan förespråka “ordning 
och reda” i generella termer som närbyråkraten får tolka bland olika individer med olika 
förutsättningar och egenskaper. Detta är något som påverkar situationen i verksamheten, samt 
att det har en stor betydelse för hur medborgarna kommer att uppleva  institutionernas 
handlingar (Hysing & Olsson 2016: 70). Som nämnts tidigare har närbyråkrater ett stort 
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handlingsutrymme, exempelvis på vilket sätt sanktioner utdelas som bland annat kan vara 
böter. Ibland kan denne utföra något extra som avgör huruvida medborgaren undviker en 
sanktion. Ett exempel på detta kan vara poliser som kan undvika att ge böter till en chaufför 
som kört för snabbt (Hysing & Olsson 2016: 70). 
 
Medborgarna har rätt till att kräva sina rättigheter, dock är det inte alla som begär sina 
rättigheter och väljer att sätta tjänstemannen i en fientlig sits. En orsak till detta är att man 
kan vara beroende av tjänstemannen och vill därför upprätthålla en bra relation. 
Konsekvenserna blir att individerna accepterar tjänstemannens agerande  (Hysing & Olsson 
2016: 71).  
 
Problematiken med att föreskriva detaljerade regler inom den moderna offentliga sektorn är 
en stor orsak till handlingsutrymmet för närbyråkraten. Uppgifterna är så komplexa att det 
inte blir lämpligt att detaljstyra eller föreskriva hur tjänstemannen ska agera i varje unik 
situation, på grund av det måste han/hon tolka hela situationen, enligt Winter (2003) (Hysing 
& Olsson 2016: 72).  
 
Enligt en studie av Lipsky (1980) framkommer att få tillgång till resurser påverkar 
närbyråkratens myndighetsutövning men också hur dennes värderingar och människosyn 
påverkar besluten. Exempelvis kan det handla om hur man anser att resurs tillgängligheten är 
och egna upplevelser av vad medborgaren behöver utifrån närbyråkratens egna etik, 
erfarenheter och relation med medborgaren än att utgå från regler (Hysing & Olsson 2016: 
77). Det kan leda till att medborgarna bemöts olika eftersom de riskerar att diskrimineras om 
skiljer sig från tjänstemannen, enligt Michael Lipsky (1980) (Hysing & Olsson 2016: 79). 
Forskare anser att närbyråkraten har handlingsutrymme och självbestämmanderätt. Enligt 
Lipsky kan detta leda till att närbyråkraten kan manipulera medborgarna (Hill 2015: 250). 
 
 
Närbyråkratens handlingsutrymme påstås leda till mer effektivitet och flexibla 
måluppfyllelser, på grund av tidigare kunskaper om lokala förhållanden och individers 
förutsättningar. Tjänstemannen kan tillämpa reglerna utefter dessa  (Hysing & Olsson 2016: 
78). De lösningar som närbyråkraten upptäcker vid tveksamheter under tjänsten blir det som 
verksamheten verkställer. Utav detta skapar tjänstemannen självständigt vanor och rutiner 
som gör att personen kan hantera utmaningarna i arbetet (Hill 2015: 249). 
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6.3 Scientific Management 
Ordet Scientific management kommer från Frederick W Taylor (1858-1917) som sedan blev 
“Taylor systemet”. Det var många teorier som byggde upp Scientific management och dem 
grundade sig i USAs industriledare kretsar, där dem då hitta ett modernare sätt på 
organisations verksamheten (Flaa,Hofoss,Holmer-Hoven,Medhus & Ronning 2007: 34). 
De ville gå bort från de traditionella uppfattningarna men ändå hitta ett sätt att få 
organisationerna fungera så effektivt som möjligt. Det Scientific management ville uppnå var 
att organisationen i helhet skulle förbättras, samt alla förbättra alla som var anställda i 
företaget (Flaa,Hofoss,Holmer-Hoven,Medhus & Ronning 2007: 35). 
 
Taylor hade även en mekanisk människosyn vilket innebär att de anställda på företag inte 
sågs som människor utan som maskiner, detta ledde till att man lätt kunde styra över dem. 
Han var även väldigt nedvärderande och såg inte de anställda som medarbetare utan snarare 
ett slags “maskiner”, och en sak scientific management stod för var att de anställda i 
organisationen inte kan göra egna val eftersom dem var inte tillräckligt kunniga 
(Flaa,Hofoss,Holmer-Hoven,Medhus & Ronning 2007: 37). 
Regler och kontroll över organisationen var väldigt viktigt men också hur ledarna kunde 
kontrollera de anställda och på så sätt få ut det bästa i organisationen 
(Flaa,Hofoss,Holmer-Hoven,Medhus & Ronning 2007: 38). 
 
Så saker som de anställdas intressen, erfarenheter, känslor, attityder och mål som dem har 
finns inte med och tas inte upp av ledningen, eftersom känslor inte skall ska blandas in i 
organisationen. Inom Scientific Managements organisationsform ska det säkerställas att 
tjänstemännens arbetsmetoder är i överensstämmelse med de vetenskapliga principerna som 
har utvecklats (Taylor 2008: 29) De nya arbets tillvägagångssätten ska göra arbetet 
effektivare, än de gamla arbetssätten (Taylor 2008: 30). Därför planeras arbetsuppgifterna i 
förväg där planeraren finner det mer rationellt med specificerade uppgifter, varje uppgift är 
en mekanisk arbetarrörelse (Taylor 2008: 31). 
De nya arbets tillvägagångssätten ska göra arbetet effektivare, än de gamla arbetssätten 
(Taylor 2008: 30). 
 

7 Resultat 
Dataanalysen resulterade i följande teman: begränsat handlingsutrymme eller handlingsfrihet, 
order eller samarbete, oetiska order, effektivitet eller rättvisa, otrygg arbetsmiljö vid 
hierarkisk organisering och handlingsutrymmets förbättringar. 
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7.1 Begränsad handlingsutrymme eller handlingsfrihet 
 
Anna upplever att deras arbete styrs under lagarna och lagboken men att dess uppgifter är 
självgående, exempelvis bestämmer de själva hur arbetsprocessen kommer gå till och hur 
upplägget kommer vara. Detta kan då vara uppgifter som har med tvistemål och brottmål att 
göra. Detta tankesätt kunde de flesta domstolshandläggare hålla med om, och enligt Sarah 
beskrev hon att: “handlingsutrymmet är individuellt men alla domstolshandläggare styrs av 
lagar och regler, dessa måste följas men de kan upplägga sina arbetsuppgifter på egen hand, 
samt ordningen på arbetet”.  
 
Enligt Maja kunde handlingsutrymmet se ut på olika sätt eftersom att de använder sig utav ett 
rotelsystem som innebär att man arbetar som ett team inne i den roteln. Roteln som hon 
arbetar i består utav en notarie, domare och domstolshandläggare, och utifrån detta har alla 
egna uppgifter, men även om alla har egna uppgifter kan hon hålla med Anna och Sarah att 
allt styrs under lagarna.  
 
Amina nämner att en domstol handläggarens uppgifter är specificerade på grund av rutiner, 
rutindokument och handledarbok som alla följer. Men arbetetet kan också anses vara väldigt 
styrt och hon förklarar vidare att rutin dokumentet beskriver hur dem skall gå tillväga i olika 
situationer, vilket begränsar dem men detta gör det också säkert och jämt.  
 
Samtliga domstolshandläggare kunde hålla med om att dem utgår från ett rutindokument och 
att dem har specificerade uppgifter men Elias hade andra uppgifter utöver sin position som 
handläggare. Dessa uppgifter kunde exempelvis vara att han hjälper i receptionen, han hjälper 
nya notarier med sina uppgifter men också att han ibland kunde vara ordningsvakt samt att 
han hjälper till med tekniken och säkerheten i tingsrätten. Ett citat från Som Elias sade var “ 
jag tycker det är kul med mycket ansvar och jag blir mer motiverad när jag har olika 
uppgifter, på så sätt blir allt mer effektivt men även att jag får större handlingsutrymme”.  
 
Ronja tycker att handlingsutrymmet baseras på erfarenheten man har på tingsrätten, och om 
man vill ha fler uppgifter så måste man ha mer erfarenhet. När man är ny brukar man oftast 
jobba med frågor som brottmål och tvistemål, vilket även domstolshandläggare 1 också 
nämnde, men efter att man har fått en bra erfarenhet kan man bygga upp sig och få mer 
specifika uppgifter  
Om man har ett stort handlingsutrymme betyder det att medarbetarna samt tingsrätten har ett 
starkt förtroende för dig och enligt Ronja kan detta vara en fördel och en nackdel. Fördelen är 
som sagt att du får ta mycket ansvar samt att du får ett starkt förtroende från dem andra, 
nackdelen är att det kan bli för mycket jobb och att det är lätt att man blir stressad och 
överväldigad.  
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7.2 Order eller samarbete 
När det kommer till order i tingsrätten skulle alla sex domstolshandläggare säga att detta inte 
förekommer alls men att det finns exempelvis rådmän som “styr” domstolshandläggare. 
Dessa rådmän bestämmer hur målen skall styras och ledas, detta kan exempelvis vara att 
hjälpa med prioriteringen för arbetsuppgifterna. Domstolshandläggare skulle inte kalla det 
order men en rådman kan exempelvis be en domstolshandläggare att kalla in ett vittne, men 
allt som allt finns rådmännen för att ge förslag på åtgärder vid en myndighetsutövning och 
vad domstolshandläggare skall åstadkomma. om domstolshandläggare sitter fast med ett 
problem kan dem ta hjälp av rådmännen eller handläggare chefer och på så sätt få förtydligare 
arbetsstrategier. 
 
Ronja upplever inte att dem får order utan att dem går till domaren och frågar om vägledning, 
så istället för hierarki är det ett samarbete mellan domstolshandläggare och rådmännen samt 
domarna. Detta tyckte hon även bidrar med bättre arbetsmiljö.  

7.3 Oetiska order 
Enligt Anna så får diskriminering aldrig ske, hon förklarade även hur man ska gå tillväga om 
detta händer som då var:  en diskriminerande order får aldrig inträffa men om det händer 
skall man vända sig till sin närmaste chef, om chefen inte är tillgänglig, så kontaktar man 
den övre chefen. Om detta då inte hjälper skall man kontakta tjänstemannen som slutligen 
ska nå lagmannen. Så om något har dömts oetiskt ska man kolla på det igen. Det finns även 
medarbetardagar där vi anställda i tingsrätten pratar om sådana situationer och hur man 
kan motverka att de inte skall uppstå. 
 
Maja hävdar att hon utövar det som hon blir tillsagd till och man inte skall ta det personligt 
om man då inte håller med en order, och enligt henne kan inte det bli oetiskt för man skall 
förlita sig på lagen. Sarah förlitar sig också på lagen och man skall handlägga även om en 
dom skulle uppleva oetiskt. Hon nämnde även att man alltid skall följa sitt rutindokument och 
detta dokument är uppbyggd utav lagtexter så det är så säkert som möjligt, men om det skulle 
förekomma diskriminering skall man som tidigare sagt av Anna rapportera det till sin 
närmaste chef. 
 
Samtliga domstolshandläggare kunde komma överens om att man alltid skulle kontakta sin 
närmaste chef om något diskriminerade skulle hände, men Elias nämde att i juridisk talan har 
domstolshandläggare inget val utan dem måste göra det dem blir tillsagda till att göra. Men i 
Aminas tingsrätt är det alltid fyra som är med och dömer i en förhandling vilket gör att om 
någo döms oetiskt finns det tre andra som kan stoppa detta, det finns även ett överklagnings 
system som man kan använda sig utav om något blivit oetiskt.  
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7.4 Effektivitet eller rättvisa 
Alla domstolshandläggare kunde komma överens med att tydliga och bestämda 
arbetsuppgifter är väldigt viktigt och att det även underlättar arbetsprocessen. Det är viktigt 
att man jobbar så effektivt som möjligt och enligt Anna måste man vara extra tydlig eftersom 
att myndigheten bedrivs i linje med andra myndigheter som exempelvis åklagarmyndigheten 
och polisen. Detta så att man hittar ett kausalt samband mellan de olika myndigheterna 
 
I tingsrätten finns det ett tydligt regelverk som gör det effektivt, men situationer i tingsrätten 
är inte lika. Lagen bör då tillämpas utifrån fallet för att utfallet skall bli rättvist. Ett exempel 
som Anna sa var om man då skulle döma någon för stöld kan man inte döma den personen i 
förväg, eftersom att stöld kan ske på olika sätt det är därför man då ska tolka lagen.  
 
En annan aspekt som kan öka effektiviteten men även motivationen är varierande 
arbetsuppgifter. Enligt Maja kan detta vara en fördel och en nackdel för att varierade 
arbetsuppgifter kan innebära fler uppgifter och att man tillslut kan bli stressad, en fördel är att 
man inte lika lätt tröttnar på att göra samma sak varje dag.  
En annan sak som kan utöka effektiviteten enligt Sarah är tydliga instruktioner, ett citat som 
hon sade var: “För att bedriva myndigheten effektivt behöver man dessutom ha en bra 
arbetsgrupp där hjälp sker ömsesidigt”.   
 
Detta kan Ronja hålla med om alltså att tydliga arbetsuppgifter underlättar hela processen 
annars blir det inte en röd tråd. Det är lätt man kan missuppfatta något men för att få det så 
tydligt som möjligt skriver domaren ner hur han vill ha det på ett papper sen så skriver 
domaren sin signatur för att få det ännu tydligare. när hon då har åtgärdat det domaren ville 
skriver hon ner sin signatur detta så det inte blir några missuppfattningar. I slutet av dagen 
tyckte Ronja att det är lätt att arbetsbelastningen blir hög och lösningen på detta är tydlig 
planering och samarbete, detta stryker bort all oro och stress i tingsrätten.  
 
 

7.5 Hierarkins betydelse 
De flesta av domstolshandläggare tyckte att hierarki bidrar till något bra eller någon god 
arbetsmiljö samt att kommunikationen inte blir bra. Anna tycker inte att man skall rangordna 
de olika professionerna inom tingsrätten, däremot tycker Maja att det är bra med rangordning 
och hierarki. Hon tycker att hierarki inte alltid behöver vara något negativt utan om allt är 
uppdelat blir allt tydligare. Ett citat som hon sa var Tingsrätten är hierarkisk därför att en 
domare har mer långtgående befogenheter än de andra yrkeskategorierna. En del beslut 
avgörs bara av en domare medan vissa fattas av domstolshandläggare, Domare får förlita 
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sig på att domstolshandläggare är kompetenta för datasystemet, och domstolshandläggare 
har tillit på att domarna dömer rättsligt.  
 
Men i helhet hade alla domstolshandläggare samma åsikt om att hela organisationen byggs på 
samarbete och tillit. Alla anställda i organisationen står nära varandra inom all arbetsgrupper, 
i dessa grupper finns blandade yrkeskategorier såsom notarier, administratörer, 
domstolshandläggare, rådmän och lagman.  

7.6 Förbättring av handlingsutrymmet 
Anna anser att handlingsutrymmet borde vara som det är, att den går att tolka men också att 
den är begränsad. Hon hävdar även att det inte finns utrymme till att filosofera utan man får 
se utifrån rutinerna hur man skall gå tillväga.  Anna påpekar även att litet handlingsutrymme 
påverkar effektiviteten, men Maja säger så länge arbetsuppgifterna är tydliga och planerade i 
god tid kan inget försämra effektiviteten. Man ska alltså utgå ifrån tydliga arbetsramar som 
inte ger tveksamheter om vad som gäller.  
 
Sarah menar att tingsrätten redan har ett väldigt tydligt och bra handlingsutrymme eftersom 
att de har arbetsuppgifter som ska göras och de väljer hur de ska läggas upp. Samtidigt måste 
alla domstolshandläggare utföra det dem är skyldiga till eftersom allmänheten är involverad i 
plikten. Ett citat från Sarah var:“ Detta behöver inte vara negativt utan vissa vill bli styrda på 
detta vis och söker sig till arbetet, vilket de trivs med bäst.” 

 

8 Diskussion 
I den avslutande diskussionen för vi samman teorierna med de mest framträdande delarna av 
resultatet. Diskussionens tyngdpunkt ligger på att jämföra forskning med det som har 
observerats för att undersöka hur byråkratin upplevs i Tingsrätten. Utav detta ges nya 
synvinklar på huruvida byråkrati upplevs vara, vilket antingen kommer understryka tidigare 
forskningar eller motsäga dem, eller också belysa nya aspekter. 
 

8.1 Begränsad handlingsutrymme eller handlingsfrihet 
Domstolshandläggarna upplever att de måste handlägga objektivt där inga åsikter får påverka 
det. Lagar och regler upplevs begränsa handlingsutrymmet. Samtidigt upplevde en annan 
domstolshandläggare att finns det ändå ett tolkningsutrymme i lagarna, som tolkas i förhand 
av domstolshandläggarna för att underlätta arbetet. Man utgår från en specifik lag där de 
tolkar situationen för att sedan bedöma allt. Detta tyder på att lagarna i Tingsrätterna inte 
hindrar en från att bedöma på ett annat vis, och styr inte strikt som specifika lagar skulle göra. 
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Domstolshandläggarna ansåg att ett tydligt regelverk behövs för att alla i Sverige ska kunna 
dömas på samma vis, och att tolkningsutrymmet också är bra för att alla ska dömas utifrån 
den unika situationen. 

Max Weber menar att man ska arbeta utifrån lagar som är formellt beslutade, för att alla ska 
bedömas från samma grunder. Detta ska göras opartiskt och neutralt där tjänstemannens 
värderingar inte får speglas i behandlingen  (Hysing & Olsson 2016: 41). Han anser dock att 
lagarna ska vara specificerade så att de inte ska ändras på enkelt (Hysing & Olsson 2016: 40). 
Regler ska kunna hindra, koordinera och styra enligt byråkrati teorin (Lindkvist, Bakka & 
Fivelsdal 2014: 49).Weber hävdar att de bör dömas på samma vis, för att tjänstemannen ska 
utgå från neutralitet i sin handläggning. Detta opartiskheten anses vara effektivare utifrån en 
byråkratisk synvinkel. 

Ur en närbyråkratisk ståndpunkt så ska lagar appliceras olika beroende på situation, eftersom 
alla situationer inte är lika, därför behövs lagarna vara tolkningsbara  (Hysing & Olsson 
2016: 72). Detta avgör hur medborgarna kommer se på institutionerna om de blir behandlade 
från deras situation (Hysing & Olsson 2016: 77). Däremot riskerar de också att bli dömda på 
olika vis, eftersom tjänstemannens åsikter kan inblandas, menar också den närbyråkratiska 
forskningen (Hysing & Olsson 2016: 79).  

Scientific Management förespråkar lagar och kontroll. Det anses viktigt därför att reglerna 
styr organisationen mot det bästa. Människor kan inte fatta egna beslut eller blanda in sina 
värderingar, eftersom de anses vara korkade, därför måste de kontrolleras enligt Taylor 
(Flaa,Hofoss,Holmer-Hoven,Medhus & Ronning 2007: 38). 

Domstolshandläggarna och Weber anser att regler behövs för att alla ska dömas på samma 
grunder. Domstolshandläggarna tycker dock att situationerna kan se olika ut och då behöver 
de inte alltid dömas på samma vis. Närbyråkrati menar också att situationerna är unika och 
lagarna behöver därför ge utrymme till tolkning.  

Tolkningsbara lagar kan vara på ont och gott. Om man vill att alla ska dömas på samma sätt 
utifrån lagar som är bestämda utifrån att få ut det bästa, så ska lagarna styra och de ska vara 
specificerade. Ifall man vill ta hänsyn till människans unika situation så ska lagarna ha 
tolkningsutrymme. I Tingsrätten har man valt att tolka lagar, vilket tjänstemännen upplever 
ha sina fördelar för medborgaren vars speciella fall tas hänsyn till. 

Domstolshandläggarna upplever att de får lägga upp sitt arbete på egen hand och skapa egna 
rutiner. Det får också besluta om saker som exempelvis vilken advokat som ska anordnas. 
Domstolshandläggarna ger förslag om olika handlingar till domare som får godkänna det. 
Detta gör att de upplever att de har ett visst handlingsfrihet inom sitt arbete. Vissa 
domstolshandläggare upplevde att det ibland kan förekomma att de blir tillsagda utav 
domaren om vad de ska göra. 
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Enligt Webers byråkratimodell ska arbetsområden vara tydligt begränsade och specificerade 
av verksamheten, där tjänstemännen ska styras av de överordnade i hierarkin. Organisationen 
lär ut hur byråkraten ska utföra uppgifterna. För specificerade uppgifter kan dock vara 
utmattande. Den närbyråkratiska aspekten betonar att det inte är lämpligt att detaljstyra vad 
tjänstemännen ska göra eftersom alla situationer har olika förutsättningar. Tjänstemannen bör 
utgå från regler på egen hand med hjälp av sina erfarenheter. Det är personens erfarenheter 
som utvecklar personen till att fatta beslut. Taylor menar att det är mer rationellt med 
specificerade uppgifter och att arbetsmetoderna bör vara bestämda på förhand utifrån vad 
vetenskapen anser är bäst. Arbetsledningen säger till så att arbetarna utför dessa metoder. 
Hummell (1987) påpekar att tjänstemännen känner sig styrda av sin omgivning, och utvecklar 
en byråkratisk personlighet där de inte längre styr sig själva. Detta bidrar till att effektiviteten 
inom organisationen ökar. 

Detta tyder på att domstolshandläggarna kan besluta i vissa frågor och har på så sätt 
handlingsutrymme, eftersom alla handläggare uttrycker sig så. Men i forskningen anser man 
att det är bättre med specificerade uppgifter där en ledare styr arbetarna, för att de ska utgå 
från vetenskapliga metoder. Dessa vetenskapliga metoder kommer göra att de arbetar rätt. 
Endast närbyråkrati anser att tjänstemännen själva ska utgå från regler för att få erfarenheter 
tills nästa gång, eftersom situationerna ser olika ut. Enligt Taylor skulle vetenskapen kunna 
styra arbetarna till att arbeta effektivare, men tjänstemännen upplever själva att de kan 
planera själva och tycker stort handlingsutrymme är stimulerande. Det är en frågan om man 
ska förlita sig på att människan kan utgå från reglerna själva, eller om de behöver informeras 
om tillvägagångssätten mer specifikt och ha begränsade områden. I Tingsrätten har man valt 
att domstolshandläggarna får besluta i de positiva beskeden, vilket är att exempelvis anordna 
olika yrkeskategorier till rättsfallen. Det gör att man förlitar sig på att människan kan arbeta 
självständigt, prioritera arbetsuppgifterna och fatta beslut, så att alla döms utifrån situationen, 
istället för att ge dem begränsade val som man gör enligt byråkrati och scientific 
management.  
 

8.2 Order eller samarbete 
 
Domstolshandläggarna upplever inte att de får direkta order. Domstolshandläggarna hävdar 
att de får åtgärdsförslag på hur de ska handlägga. Man kan dessutom alltid fråga om 
vägledning av juristerna. Domstolshandläggarna får hjälp när det behövs och så kan man 
också få förslag på hur saker behöver göras. Indirekta order kan dock ske enligt vissa av 
domstolshandläggarna och det är när de får tilldelade uppgifter. Annars samarbetar de snarare 
vilket även gör att arbetet blir enklare. 

Enligt byråkrati teorin så ska tjänstemannen följa en systematisk disciplin där personen är en 
undersåte som lyder, och hans pliktkänsla ska göra honom lojal. Det betyder att handläggaren 
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bör ta order. Befallningar kan dock riskera att underminera känslor där tjänstemännen inte 
kan se helheten. De utgår snarare efter vad som sägs än efter sin moral. Detta kan öka 
chansen till att omoraliska beslut fattas, därför ska man inte bara strikt lyda order. Adolf 
Eichmann är ett exempel på en person som enbart lydde och hade begränsade uppgifter på 
sig, där han inte såg hela processen av det som implementerades. Lennart Lundqvist och Paul 
du Gay menar att byråkraten inte bara enbart ta strikt order, utan att de har riktlinjer att utgå 
från. Enligt Patricia Wald delegeras idag för mycket ansvar på domstolshandläggarna, vilket 
gör dem ineffektiva. Tjänstemännen behöver vägledning med hur de ska handlägga olika fall 
(Wald 2020: 766) 

I detta fall får domstolshandläggarna förslag som de får välja om det ska genomföras eller 
inte, vilket gör att de har alternativ. De får också vägledning med deras beslut och samarbetar 
i arbetsgrupper med andra tjänstemän, vilket gör att de inte tar order rakt av, utan får tänka 
själva. De lyder inte som man ska enligt byråkrati idealet, utan kan utgå från sin egna moral 
vid myndighetsutövningen. Det gör att de inte alltid har en pliktkänsla där de systematiskt 
disciplineras med styrning från ledningen, vilket man ska enligt byråkratimodellen. Det gör 
att domstolshandläggarna inte upplevs styras som man gör inom en byråkrati. Wald menade 
också att vägledning behövs för att arbetet ska gå effektivt. Domstolshandläggarna kan dock 
få order om hur uppgifter bör prioriteras eller få uppgifter från andra tjänstemän, vilket gör att 
saker prioriteras som de andra vill och att det finns en viss disciplin.  

8.3 Oetiska order 

En del domstolshandläggare berättar att de vänder sig till den närmaste chefen om en person 
skulle dömas oetiskt och de bör verkställa det. Om det inte skulle hjälpa så kan man vända sig 
till den övre chefen och slutligen lagmannen. Det gör att det finns ett system där man kan 
överklaga oetiska händelser. 

En domstolshandläggare påstod dock att hon inte lägger sig i vad som står i handlingarna, 
utan måste bara göra det hon ska. Hon skickar bara ut papper och läser inte domarna, istället 
förlitar hon sig på att juristerna har fattat beslutet rätt. Det är juristernas ansvar att överklaga 
om en dom skulle vara omoralisk. Det ligger inte i hennes kompetens att bedöma om de fattar 
rätt beslut. Några av domstolshandläggarna väljer att fokusera på att få arbetsuppgifterna 
gjorda, än vad det är dem egentligen implementerar. De vill hellre fokusera på sitt specifika 
arbetsområde än att ge sig in i juridiken där beslut fattas kring domar. Domstolshandläggarna 
har inte känt att någon har dömts oetiskt.Detta visar att domstolshandläggarna inte känner av 
omoraliska handlingar men är medvetna om att de kan överklaga det. 

Enligt kritikerna till byråkratin skulle detta inte anses vara bra, utan anses som att de inte ser 
helheten av det som implementeras och att deras känslor är underminerade. Detta är vad en 
stark hierarki kan åstadkomma. Samtidigt ska tjänstemännen bara göra det som sägs eftersom 
de inte förstår organisationens bästa enligt Scientific Management teorin.   
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Enligt Webers byråkrati ska man ta order och behandla domar opartiskt och neutralt. 
Tjänstemännen ska ha rutiner och regler för sin tjänst. Inga egna värderingar får påverka 
handläggningen. Man ska lyda de som är övre i hierarkin. Men kritikerna menar att det kan 
leda till att man utför omoraliska handlingar, som exempelvis Eichmann gjorde när han 
undertecknade dödsdomar. Trots att han inte ansågs ha psykiska sjukdomar och visade i 
övriga fall avsky av dödsfallen som skedde i anläggningarna. Andra forskare menar att ett 
moralisk kompass ändå finns. 

Order tas oftast inte av en närbyråkrat, utan personen har självbestämmanderätt i situationer 
med medborgaren och skapar en relation med dem för att individerna ska se upp till 
tjänstemannen. Närbyråkrat ska ta hänsyn till medborgarnas förutsättningar, därför anses det 
inte lämpligt med hjälp från andra arbetare. Enligt Scientific Management idealet så ska 
känslor inte komma i uttryck vid arbetet, utan människorna ska fungera som maskiner som 
utgår från instruktioner. Det gör att de arbetar på det önskade sättet. Forskare från 
Frankfurtskolan anser att byråkratin kan få allvarliga konsekvenser, när människan arbetar 
likt en maskin där det handlar om att få arbetet gjort och effektivt. Byråkatin kan i sådana fall 
användas för att realisera oetiska beslut. 

Domstolshandläggare implementerar det som måste implementeras vilket byråkrati 
förespråkar. De handlägger objektivt som man ska göra inom byråkratin. Det gör att inga 
värderingar kommer med. Detta kan dock leda till att man riskerar att verkställa oetiska saker, 
enligt kritikerna till byråkrati.  

8.4 Effektivitet eller rättvisa 
 Domstolshandläggarna upplever att tydliga instruktioner och lagar gör att handläggningen 
går effektivare, men att detta kan påverka handläggningen. Stort handlingsutrymme kan göra 
att man inte hinner med, eftersom det blir mer att göra när man ska tolka uppgifter själv 
samtidigt som det finns flera varierande uppgifter. Tydliga lagar gör att alla döms med 
samma grunder vilket vissa av domstolshandläggarna anser är bra. Däremot upplevde några 
av domstolshandläggarna att det inte är positivt, eftersom alla fall ser olika ut, och de bör 
bedömas utifrån situationen och inte alltid på samma vis. Det skulle annars inte vara rättvist 
därför att vissa fall skiljer sig från andra upplever att det är rättvist att alla döms på samma 
sätt, utifrån samma lagbok oavsett vart i Sverige man befinner sig. 

Byråkrati idealet förespråkar att förutsägbarhet för uppgifter och punktlighet och menar att 
detta bidrar till snabbhet. Specialisering gör att tjänster massproduceras men detta kan 
utmatta arbetaren. Enligt det närbyråkratiska idealet ska tjänstemannen handla utefter 
situation eftersom de ser olika ut varje gång. Medborgaren bör uppleva att 
domstolshandläggaren handlar utifrån etik, samtidigt kan detta leda till att medborgaren kan 
manipuleras av tjänstemannen, eftersom bestämmanderätten är större. Utifrån en 
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närbyråkratisk ståndpunkt så blir arbetet mer effektivt med en större handlingsutrymme, 
eftersom det finns flexibilitet. Tjänstemannen kan utav sina erfarenheter hantera situationen 
självständigt, utan att bli hindrad av lagarna.  

Scientific Management modellen betonar att man ska finna ett arbetssätt som är effektivast, 
och därför bör arbetsuppgifterna planeras i förväg, i syfte att få arbetet rationellt. Uppgifterna 
ska vara specifika med få variationer, så att arbetaren ska göra samma arbetsmoment. Detta 
gör att tjänsten går snabbare, där tjänstemannen arbetar likt en maskin. Enligt Perrow (1979) 
och Jaques (1976) är byråkratin den bästa sättet att få arbete gjort, där överordningen i 
hierarkin på förhand hanterar komplexa situationer. 

Domstolshandläggarna är överens om vad som fungerar mest effektivt, vilket är att ha tydliga 
arbetsuppgifter och lagar. Även att handlingsutrymmet inte ska vara alltför stort. Byråkrati, 
Scientific Management och forskare framhäver att arbetet går snabbare om handläggningen 
inte har diffusa lagar och arbetsuppgifter, och att det inte finns variationer i dem. Endast 
anhängare av närbyråkrati skulle anse att stor handlingsutrymme är effektivt. Det kan tyda på 
att just i Tingsrättens fall så är inte det mer effektivt. 

8.5 Den hierarkiska betydelsen   

Domstolshandläggarna påstår att det finns en stark hierarki i dess tingsrätt, utan mer ett 
samarbete mellan de olika arbetsgrupperna. Detta blir som sagt som ett samarbete där 
domaren gör ett beslut som dem andra måste verkställa, men ingen domare skulle klara av sitt 
jobb utan domstolshandläggare och ingen domstolshandläggare skulle klarat av sitt jobb utan 
en domare. Alla har sina positioner och vet vad som ska göras, men detta anses inte upplevas 
hierarkiskt. Några av domstolshandläggarna var positiva med att ha hierarki i dess tingsrätter, 
eftersom det bidrar med trygghet och ansvarighet. 

Om vi ser på tidigare forskning kring hierarki kan vi se att byråkrati kännetecknar en över 
och underordning, där då tjänstemän går utifrån regler och där dem också måste vara kunniga 
i sitt område. Det finns även ett annat tankesätt såsom den administrativa regelsystemet, där 
man vet vem som gör vad och där dem också går utifrån regler samt pliktkänsla. Detta kan vi 
ju då koppla till respondenternas svar, där dem alla känner att dem har en plikt och ansvar till 
att utföra det dem skall utföra i sitt område. Även om vissa inte vill kalla det för hierarki, 
finns det ändå en väldigt tydlig arbetsordning på tingsrätten. 

 

29 



8.6 Handlingsutrymmets förbättringar 
När det kommer till handlingsutrymmets förbättringar var alla nästan överens. De tyckte att 
det är bra att tolkning systemet är begränsat så att det inte skulle finnas lika mycket 
tolkningsutrymme. Om inte handlingsutrymmet är begränsat kan det bli lätt att filosofera runt 
och tappa den röda tråden, det är därför bättre att tolkning systemet är avgränsat.  Tydliga 
arbetsuppgifter resulterar till starkare resultat i effektiviteten men också att den minskar på 
osäkerheten. Detta minskar på oklarheter i myndighetsutövningen. I en sammanfattning kan 
vi se att tydliga arbetsuppgifter och tydliga dagsrutiner stärker effektiviteten på tingsrätten, 
och minskar osäkerheten.  

Enligt tidigare forskning behövs rutiner som ska göra att handläggningen går effektivare. Det 
bör finnas lagar för fler rutiner som stärker effektiviteten. Detta speglar 
domstolshandläggarnas upplevelser om att det är bra med rutiner. Max Weber och Scientific 
management menar att handlingsutrymmet bör begränsas och att ledningen får styra de 
anställda. Domstolshandläggarna menar också att tolkningsutrymmet bör vara begränsad. 
Effektiviteten ökar på detta vis, men i tidigare resonemang kan man också se att detta kan 
medföra att folk bedöms från samma grunder, trots unika situationer.  

9 Metoddiskussion  
Intervjuguiden som användes under intervjun hade kunna ha mer följdfrågor och specifika 
frågor för att ytterligare få fram aspekter kring varför vissa saker upplevs mer rättvisa än 
andra, för att väga ihop det med andra resonemang som uttrycker sig annorlunda. Det hade 
gjort att studien hade fokuserat mer på särskilda intressanta aspekter som inte har gjorts i 
tidigare forskning. Däremot fick studien fram hur byråkratin ser ut i Tingsrätten och om 
tjänstemännens upplevelser om det, men att ta reda på mer djupt om varför de tycker som de 
gör, hade varit mer lärorikt.  
 
Studien hade också kunnat ha fler perspektiv om fler intervjuades, för att ytterligare 
understryka hur de flesta upplever och få fler synpunkter. Många domstolshandläggare var 
inte tillgängliga, men detta hade kunnat möjliggöras om man från början hade frågat alla 
Tingsrätter i södra delen av Sverige än några. Det var flera Tingsrätter som inte hade 
möjligheten att låta sina domstolshandläggare ställa upp på intervju på grund av tidsbrist, och 
det hade varit bra om man frågade flera samtidigt. Även om  för många skulle tacka ja, så 
kanske det hade varit bättre än att man väntar alltför länge på att hitta respondenter. Man 
lärde sig att det är i sådana här fall, mindre chans att för många tackar ja till intervju, när man 
intervjuar anställda från Tingsrätten som har hög arbetstryck. De har oftast svårt för att hitta 
tid till att delta i intervju.  
 
Studiens diskussion hade kunnat fördjupas om tidigare forskning var mer nyanserat skrivet. 
Dessvärre var det svårt att hitta vetenskapliga artiklar om tidigare forskning för 
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undersökningsområdet, vilket gjorde det svårare att fördjupa resonemanget kring hur man 
exempelvis ser på byråkratins effektivitet. Om avsnittet om tidigare forskning var mer 
detaljerad, så hade slutsatsen kunnat utgå från fler ståndpunkter och djupare resonemang i 
diskussionen, vilket stärker slutsatsen ytterligare.  

10 Slutsats 
Slutsatsen är att domstolshandläggarna upplever att de känner sig skyldiga till att följa lagen 
på grund av pliktkänsla. Det visar att lagarna spelar en stor roll till hur Tingsrätten bedrivs, 
eftersom det som inte är en lag är mindre styrt, som exempelvis hur arbetet läggs upp. Flera 
väljer att ha handlingsutrymme där de prioriterar arbeten själva eller fattar egna beslut om 
lagen tillåter det. Handlingsutrymme upplevs vara stimulerande för vissa och en del tycker 
inte om att bli styrda. Detta gör att man handlägger utifrån rättsfallets situation, men det 
riskerar också att alla inte handläggs på samma villkor om domstolshandläggaren får för 
mycket utrymme. Lagarna är på så vis det styrande medlet inom Tingsrätten, och hur mycket 
de bör styra arbetet för att Tingsrätten ska fungera bra är en fråga som kan behövas forska 
vidare på.  
 
Tingsrättens domstolshandläggare upplever inte att oetiska händelser inträffar ofta. De läser 
inte domarna och vill oftast fullborda arbetsuppgifterna som är till tjänst. Det kan indikera att 
de skulle kunna riskera att implementera omoraliska domar, eftersom fokuset gör att 
värderingar undanröjs. Detta kan ge konsekvenser om andra jurister inte överklagar sådana 
domar. Därför kan det behöva uppmärksammas att tjänstemännen inte alltid ser helheten av 
vad som implementeras.  
 
Byråkrati kan upplevas effektivt men att den inte tar hänsyn till medborgarnas känslor. 
Byråkratin förespråkar att alla ska dömas på samma vis utifrån tydliga och specifika lagar och 
arbetsuppgifter som är planerade på förhand, för att handläggningen ska gå snabbare och för 
att de ska bedömas rättvist. Vissa upplever inte detta rättvist, eftersom att man inte döms 
annorlunda om ens situation var mildare än någon annans. Man bortser från hur medborgarna 
uppfattar myndigheten och följer lagar som inte tar tillvara på oförutsedda händelser. Det blir 
en frågan om det är rättvist att alla döms på samma vis eller om man ska anpassa domen 
utifrån medborgarnas behov. Det är en frågan om effektivitet och lagar ska tas hänsyn till vid 
fallen eller om medborgarnas upplevelser ska tas hänsyn till. Detta är någonting man kan 
behöva forska vidare på, vad som är bäst för Sverige. Man behöver undersöka vad utfallen av 
dessa alternativ blir och hur det påverkar samhället som helhet. 
 
Slutsatsen är också att domstolshandläggarna upplever att effektiviteten ökar när de får 
mindre tolkningsutrymme, eftersom det kan ta tid att tolka lagar. Om de är specificerade så 
går det snabbare, men det innebär också att alla döms på samma vis trots olika 
förutsättningar. Frågan är hur rättvis detta anses vara eller orättvis.  
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Det som kan påverka studiens tillförlitlighet negativt, är att beskrivningarna som gav under 
intervjuerna var inte alltid nyanserade och snarare abstrakta. Forskare behöver veta mer om 
varför de tänker som de gör och vilka mer förklaringar det finns bakom det som hävdas, för 
att bättre förstå deras sociala situation, på så vis kan även bättre tolkningar göras. Mer 
följdfrågor hade behövts ställas kring intressanta aspekter som de lyfte upp. 
 
Utav denna studie vet vi att det finns blandade känslor kring byråkrati inom Tingsrätten, på 
gott och ont. De flesta är överens om hur det påverkar, som exempelvis att det har en positiv 
påverkan på effektiviteten. Det finns dock olika känslor om byråkratin ger ett bra utfall eller 
inte på medborgarna och arbetare. Vissa upplever den rättvis och andra orättvis mot 
människan. Det hade varit intressant att undersöka om vad som egentligen är rättvist och bra 
för Sverige.  
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