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Summering  

Europakonventionen utgör det övernationella skyddet för de mänskliga rättigheterna. En av de 

rättigheter som konventionen skyddar är rätten till effektiv och rättvis prövning i domstol, 

artikel 6.1. Rätten till rättvis rättegång betecknas som ”Access to Justice” i internationella 

sammanhang och är ett av grundfundamenten i en rättsstat. I de fall som Sverige har blivit dömd 

i Europadomstolen, är brott mot rättigheterna i artikel 6 överrepresenterade. Syftet med denna 

rättsdogmatiska uppsats har varit att analysera om svensk förvaltningslagstiftning lever upp till 

rättighetsstadgan i artikel 6.1 och vidare analysera om det föreligger några hinder till ”Access 

to Justice” (tillgång till rättvisa) i den nuvarande processordningen. 

Ett medel för att tillvarata sina rättigheter är rätten till biträde vid en domstolsprocess. Biträdet 

bidrar med kunskap och argumentation som är vital för en framgångsrik talan i rätten. 

Förvaltningsprocessen är dock utvecklad på ett sådant sätt att det är tänkt att den enskilde inte 

ska behöva anlita ett biträde eftersom domstolen själv ska bistå i utredningen - officialprincipen. 

8 § FPL skriver att domstolarna har ett långtgående ansvar att utreda de ärenden som handläggs 

vid domstolen. Hur långt utredningsskyldigheten sträcker sig ter ibland oklart. Samtidigt som 

domstolen ansvarar för att målet blir utrett i den utsträckning som omständigheterna kräver, har 

rätten också att förhålla sig till objektivitetsprincipen – två principer som sällan oproblematiskt 

går hand i hand.  

Vissa specialreglerade måltyper ger rätt till offentligt biträde – det gäller främst mål om s.k. 

administrativa frihetsberövande. Vård enligt lag om psykiatrisk tvångsvård är ett sådant 

frihetsberövande, där 38 a § LPT föreskriver rätten till förordnande av offentligt biträde. Vid 

ett frihetsberövande är det särskilt viktigt att den enskilde ges medel att tillvarata sitt 

rättighetsskydd.  

 

Det kan konstateras att den svenska förvaltningsprocessförfattningen rent formellt efterföljer 

de rättigheter som ges i 6.1 EKMR. Domstolarna ter sig ha svårt att efterleva principerna som 

de ska förhålla sig till, vilket ger upphov till frågan om biträde för enskild är obehövlig i vissa 

förvaltningsmål. Vidare gäller ovisshet om den ersättning som det offentliga biträdet mottar är 

tillräckligt för att utbjuda ett ändamålsenligt representerande av part.  
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1.Introduktion  
1.1 Bakgrund 
Rätten till domstolsprövning utgör ett av rättsstatens fundament. Rätten ska inte bäras av 

ekonomi eller ställning i samhället, utan dörrarna till domstolarna ska vara öppna för alla. Lag 

får inte stiftas som hindrar någon från att söka sig till domstol – alla ska vara lagligen försäkrade 

tillgång till domstol.1 

EKMR inkorporerades i svensk lag genom Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Konventionen föreskriver ett antal grundläggande rättigheter som medlemsländerna är bundna 

till och agerar normkontrollerande. EKMR står över svensk författning, vilket innebär att om 

svensk lag går emot vad som föreskrivs i konventionen så är det konventionen som görs 

gällande. En av rättigheterna dikterar rätten till en effektiv rättegång, artikel 6, samtidigt 

återfinns andemeningen att alla ska ha tillgång till en rättvis rättsskipning (”Access to Justice”). 

Europakonventionens ställning i Sverige byggs på fyra olika pelare: (1) en folkrättslig 

förpliktelse att respektera EKMR genom 1953 års ratificering av konventionen, (2) ovanstående 

inkorporering, vilket gör den direkt tillämplig i svensk rätt, (3) konventionen har en 

grundlagsförankring genom 2 kap. 19 § RF, och (4) när konventionen tillämpas som en 

integrerad del av EU-rätten har den företräde framför svensk rätt.2  

Ett hinder för den enskildes rättskipning i domstol är det juridiska språket som är främmande 

för gemene man. Trots att juridiken har kommit ifrån kanslisvenskan så utgör den juridiska 

terminologin ett slutet och stängt system för oinvigda.3 För att uttyda innebörden behöver 

gemene man vanligen en jurist.  

Ett flertal artiklar publicerade under hösten 2017 har försökt blåsa liv i debatten kring hur 

biträdeskostnaden hanteras i rättegångar mellan enskilda och det allmänna.4 Reformkrav har 

framförts regelbundet under flera decennier och har vid varje tillfälle vitsordats av 

regering/riksdag. Den önskade ombildningen har endast resulterat i en uppskattning om att viss 

problematik kan föreligga i processen, men själva utförandet av förändring har skjutits på 

framtiden.5 Kraven har bland annat bestått i att rättshjälpen, som regleras i 7-8§§ Rhjl, bör 

införas mer regelmässigt i vissa förvaltningsmål och inte endast i flagranta undantag på det sätt 

som har kommit att utvecklas i praxis. Reformkraven har poängterat det orimliga i att den 

enskilde ska bära sina egna rättegångskostnader i en förvaltningsprocess, särskilt i de fall som 

den enskilde får rätt mot det allmänna.6  

                                                 
1 Wejedal, Sebastian, Rätten till biträde – Om biträdeskostnader vid svenska domstolar, Diss., Göteborgs 

universitet, Göteborg: 2017, s. 85 f. 
2 Crafoord, Clarence, Normprövning och Europakonventionen, SvJT 2007, s 862-881. 
3. Wejedal, a.a., s. 23. 
4 Wejedal, Sebastian, "David mot Goliat i förvaltningsdomstolarna - medborgarna måste få rätt till advokat 

även där", Dagens Juridik, publicerad 2017-11-15, ”http://www.dagensjuridik.se/2017/11/david-mot-goliat-i-

forvaltningsdomstolarna-medborgarna-maste-fa-ratt-till-advokat-aven-dar”, lydelse 2018-04-19 [Wejedal, David 

mot Goliat] 

Bergman, Fredrik, Crafoord, Clarence, ”Våra framgångar visar att vanligt folk är rättslösa”, Dagens Nyheter, 

publicerad 2017-10-30, ”https://www.dn.se/debatt/vara-framgangar-visar-att-vanligt-folk-ar-rattslosa/”, lydelse 

2018-04-19 

Lundin, Anna-Karin, ”Orimligt att enskilda måste betala för att få rätt”, publicerad 2017-11-01, 

”https://www.dn.se/debatt/repliker/orimligt-att-enskilda-maste-betala-for-att-fa-ratt/”, lydelse 2018-04-19 
5 Wejedal, a.a., s. 22. 
6 Lundin, a.a. 

 

https://lagen.nu/1994:1219
https://lagen.nu/1994:1219
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Rådande ordning har beskrivits som inte bara orimlig, utan också som oförenlig med rätten till 

en rättvis rättegång.7 En part i en rättegång har ovillkorlig rätt i Sverige att anlita ett biträde8, 

men kostnaden för denne har många privatpersoner svårt att täcka (praktiskt hinder), vilket gör 

den aktuella rättigheten ekonomiskt villkorad.9 Förutsättningen för rätt till ersättning enligt 7-8 

§§ RhjL utgår ifrån att parten ska ett visat behov av biträde – detta behov värderas av lagstiftaren 

eller domstolen. Parten har ej rätt till rättshjälp om det kan förutsättas att den enskilde kan föra 

sin talan.10 Utgångspunkten i förvaltningsprocessen är att biträde är obehövligt, så följer att de 

kostnader som en privatperson ådrar sig i domstolsprocessen ska den enskilde stå för själv. 

Utgångspunktens antagande baseras på officialprincipen.11 

Officialprincipen är ledstjärnan i förvaltningsprocessen och innebär att domstolen ska se till att 

ett mål blir utrett efter vad dess beskaffenhet kräver (rätten ska vara självständigt verksam i 

processen). Domstolen ska leda utredningen och säkerställa att erforderligt material kommer 

in. Domstolen ska, enligt 8 § FPL, verka för parterna ska avhjälpa otydligheter och 

ofullständigheter i sina framställningar samt verka för att inget obehövligt förs in i målet.12 

Tanken är att en enskild som processar själv ska få hjälp av domstolen. Det ska alltså inte 

behöva uppstå några kostnader för den enskilde. Men domstolen kan inte varken av principiella 

eller praktiska skäl lämna den hjälp som en advokat eller annan oberoende jurist kan.13  

Frågan uppkommer om svensk lagstiftning lever upp till EKMR i förvaltningsprocessen, där 

det antas att en enskild kan föra sin egen talan utan biträde. De undantag från detta antagande 

är mål som gäller den enskildas personliga frihet, så som psykiatrisk tvångsvård. I LPT-mål är 

huvudregeln att enskild part ska representeras av ett offentligt biträde enligt 38 a § LPT, om det 

inte måste antas att det inte finns ett behov av ett biträde. Patienter som vårdas under tvång är 

en särskilt utsatt grupp då den enskilde fritas sin frihet, där långtgående integritetskränkande 

åtgärder kan vidtas mot personen utan dennes godkännande. Det är därför särskilt viktigt att 

patienter som vårdas enligt LPT blir tillförsäkrade ett gott rättsligt skydd. Uppsatsen kommer 

därför undersöka om dagens reglering om offentliga biträden i sådana mål är tillräcklig utifrån 

EKMRs krav på en rättvis rättegång.  

1.2 Syfte och avgränsning 
 

Syftet är att analysera om rätten till biträde i svensk förvaltningsprocesslagstiftning lever upp 

till rättighetsstadgan i artikel 6.1 EKMR. Uppsatsen kommer särskilt behandla rätten till rättvis 

rättegång vid LPT-mål, där den enskilde är berättigad offentligt biträde.  Syftet är att i detta 

sammanhang undersöka om det föreligger ”Access Barriers” (hinder) till ”Access to Justice” 

(tillgång till rättvisa) i den nuvarande processordningen. 

I förvaltningsprocessen förekommer det över 500 stycken olika måltyper14, där olika nivåer av 

rättshjälp förekommer eller helt uteblir. Det är omöjligt att inom ramen för denna uppsats att 

täcka problematiken för de olika särarter av mål. Därför kommer uppsatsen att fokusera på en 

övergripande redovisning för möjligheter och begränsningar till rättshjälp inom 

förvaltningsprocessen som kommer exemplifieras genom mål mot olika statliga myndigheter. 

                                                 
7 Wejedal, David mot Goliat, a.a. 
8 Tvistemål: 12 kap. 11 och 12 §§ RB, brottsmål: 21 kap. 3 § RB, förvaltningsmål: 48 § FPL samt 9 § FL. 
9 Bergman & Crafoord, a.a. 
10 Wejedal, a.a., s. 22. 
11 Se Prop. 1996/97 s. 115 
12 Lavin, Rune, Förvaltningsprocessrätt, Wolters Kluwer, Stockholm: 2015. S. 89 f., RB:s motsvarighet 43 kap. 

4 § andra stycket. 
13 Lundin, a.a. 
14 Sveriges domstolar: ”http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Forvaltningsratt/”, lydelse 

2018-04-19. 
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Framställningen kommer att sedan att koncentreras till rätten till biträde vid frågor om LPT-

mål, då dessa mål särskiljer sig något från den övriga förvaltningsprocessen. Vid redogörelse 

av artikel 6 EKMR, kommer fokus läggas på 6.1, då 6.2 och 6.3 hanterar rättigheter för enskilda 

som anklagats för brott eller riskerar subventioner. I förvaltningsrätten är det endast vissa 

skattemål (skattetillägg) som faller in under 6.2 och 6.3, av den anledningen kommer de delarna 

av artikeln inte att behandlas i uppsatsen.  

1.3 Metod och material 
Uppsatsen är rättsvetenskaplig till sin natur och bygger på rättsdogmatisk 

metod. Rättsdogmatisk metod syftar till att fastställa gällande rätt (lex lata) genom 

en beskrivning och systematisering av vedertagna rättskällor. Systematiseringen innebär att 

identifiera samband, likheter och principer mellan rättsregler, lagförarbeten, praxis och på så 

sätt bilda ett sammanhängande system – en koherens. Sandgren beskriver rättsdogmatiken som 

en kvalitativ metod i det avseendet att tolkningen är ett framstående drag och rättskällans 

auktoritet är avgörande för analysen. Till skillnad från empiriska vetenskaper genomförs inte 

analysen genom observationer eller mätning. Författningar och förarbeten har högst auktoritet, 

sedan prejudikat, förarbeten och juridisk doktrin.15 Metoden ger utrymme att påvisa det 

gällande rättsläget och att anmärka på resultatet av appliceringen av rättsregeln.16 

Vid analys och fastställande av svensk rätt kommer materialet bestå av författning (grundlag, 

lag, förordning, föreskrifter) förarbeten, rättspraxis och doktrin. Vid analys av Europarätten 

kommer vikten läggas på Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och grundläggande friheterna artikel 6.1 och den praxis som har kommit att 

utvecklas av Europadomstolen för mänskliga rättigheter. 

 

1.4 Disposition 
Efter uppsatsen inledande kapitel som klargör ramarna för arbetet i form av bakgrund, syfte, 

metod och avgränsning är uppsatsen disponerad enligt följande: 

Uppsatsens andra kapitel behandlar begreppet ”Access to Justice” vilket kommer utgöra den 

teoretiska utgångspunkten för uppsatsen.  

Kapitel tre avhandlar Europakonventionens krav på ”Access to Justice” och ”Access to Court” 

genom att redogöra för rättigheterna som inbegrips i artikel 6.1.  

I det fjärde kapitlet redovisas svensk gällande rätt inom förvaltningsprocessrätten och övergår 

sedan till att redogöra för rätten till biträde i speciallagstiftningen vid tvångsvårdsfrågor enligt 

lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. 

Uppsatsens femte kapitel kommer redogöra för de problem som återfinns i 

förvaltningsprocessen och om nationell lag lever upp till konventionskraven. 

Det avslutande kapitlet utgör en avslutande analys och slutsats. 

 

 

                                                 
15 Sandgren Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3., uppl. Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 43f. 
16 Korling, Fredrik och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund: 2015, s. 35. 
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2. Access to Justice – teoretisk utgångspunkt 
Rörelsen ”Access to Justice” (AtJ) har växt fram i takt med välfärdsstaternas uppbyggnad och 

har rötter i rättsrealismen.17 I internationella sammanhang utgör AtJ skyddet för mänskliga 

rättigheter, vilken endast kan garanteras genom tillgången till effektiva rättsmedel. När en 

rättighet har kränkts är dessa rättsmedel av fundamental vikt för den skadade parten. AtJ utgör 

därför den essentiella komponenten för systemet för skydd och införlivandet av mänskliga 

rättigheter.18 

Principer från AtJ återfinns vanligen i demokratiska länders konstitution, i Sverige återfinns ett 

flertal principer i Regeringsformen. Legalitetsprincipen19, likabehandlingsprincipen20, 

rättssäkerhet21 är några exempel i den svenska konstitutionen. Principerna lägger grunden för 

rättsstaten och återspeglar grundtanken om att ett reellt rättsskydd ska finnas i den moderna 

rättsstaten och demokratin. EKMR är också uppbyggd på flera av dessa principer och agerar 

som en aktiv del att medlemsländernas rättighetsskydd. AtJ återfinns närmast i artikel 6.1 samt 

artikel 13 EKMR och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 

47,22 men också i Art 14(1) FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. AtJ-

stannar således inte endast vid en teoribildning utan genomsyrar den övernationella rätten. 

Sverige har skrivit under konventionen och är medlem i EU, vilket gör Sverige skyldig att 

underordna sig både EKMR och EU-stadgan.23  

AtJ kan både beskrivas som en rättsteoretisk rörelse (processvetenskapligt) och en rättspolitisk 

reformrörelse (processlagstiftning). ”Access to Justice” översättas som ”tillgång till 

rättskipning” eller ett ”reellt rättsskydd” och är synonym med juridiskt skydd. Det kan även 

beskrivas som medborgarnas rätt att utkräva sina materiella rättigheter genom tillgång till 

rättsskydd i allmänhet och ett välfungerande rättsskydd i synnerhet.24 Samtidens diskussion 

grundar sig i alla medborgares formella likhet inför lagen och att den likheten ska tillförsäkras 

genom rättsstatsprinciper.25 Dessa rättigheter realiseras genom att samhället tillhandahåller 

domstolar som är öppna för alla.26 

                                                 
17 Wejedal, a.a., s. 57. 
18 Francioni, Francesco, The Rights of Access to Justice under Customary International Law, i Francioni, Francesco 

(red.), Access to Justice as a Human Right, Oxford University Press, Oxford 2007, s. 1-56. 
19 1 kap. 1 § 3 st., 2 kap. 10 § RF (återfinns även i artikel 7 EKMR) 
20 1 kap. 2§ RF, 1 kap. 9 § RF. 
21 2 kap. 9-11 §§ RF. 
22 Artikel 47-Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol:”Var och en vars unionsrättsligt 

garanterade fri- och rättigheter har kränkts har rätt till ett effektivt rättsmedel inför en domstol, med beaktande av 

de villkor som föreskrivs i denna artikel. Var och en har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad i en rättvis och 

offentlig rättegång och inför en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag. Var och en ska ha 

möjlighet att erhålla rådgivning, låta sig försvaras och företrädas. Rättshjälp ska ges till personer som inte har 

tillräckliga medel, om denna hjälp är nödvändig för att ge dem en effektiv möjlighet att få sin sak prövad inför 

domstol.” 
23 11:14 RF lyder "Finner domstol eller annat offentligt organ att en föreskrift står i strid med bestämmelse i 

grundlag eller annan överordnad författning eller att stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts 

vid dess tillkomst, fårföreskriften icke tillämpas. Har riksdagen eller regeringen beslutat föreskriften, skall 

tillämpningen dock underlåtas endast om felet är uppenbart".  
24 Wejedal, a.a., s. 57 f., Francioni a.a. 
25 I svensk lagstiftning återfinns dessa principer i bl. a. 1:2 RF, 1:9 RF. 
26 Den rättsteoretiska rörelsen är i likhet med andra kritiska teoribildningar antiformalistisk/icke-dogmatisk. Rätten 

kan inte enligt AtJ-rörelsen särskiljas från sin samhälleliga kontext, rätten är kontextuell – den utövar påverkan på 

och påverkas av samhället och bör därför studeras i sitt sammanhang. Teoretiskt positionerar sig rörelsen mellan 

den klassiska rättdogmatismen och radikala rättsteorier. Föreställningen är att rätten inte utgör ett slutet system, 

utan kan analyseras tillsammans med sin samhälleliga kontext och moral, politik och ekonomi. Rörelsen är dock 

 



5 

 

Frågan ställs om processen är inrättad på ett sådant sätt som ger ett välfungerande rättsskydd? 

Bemärkelsen av ett rättsskydd ställs i följande påståenden: (1) alla grupper av medborgare kan 

nyttja processen/domstolen för att (2) göra alla sina rättigheter gällande – processens 

tillgänglighet. Den grundläggande frågan är om det föreligger praktiska hinder som kan 

försvåra eller omöjliggöra gemene mans möjlighet att tillvarata sina intressen i domstol. Den 

rättspolitiska grenen talar om ”Access Barriers” eller ”Obsticles to Justice”, det vill säga de 

faktiska hinder som finns för domstolsprövning. Dessa kan utgöras av ekonomiska, 

kunskapsmässiga, psykologiska sociala, processtekniska m.fl. Diskussionen rör sig kring en 

indelning av tre olika problemkomplex: (1) höga processkostnader; (2) processuella obalanser; 

samt (3) oprocessbara anspråk.27 

(1) Det är ingen hemlighet att det är kostsamt att driva en process i domstol. Vanligen bär parten 

sina egna kostnader vid anlitande av biträde, och i vissa mål riskerar den förlorande parten att 

också bära motpartens utlägg i processen. En del processformer vilar på kvittningsprincipen 

(the ”American Rule”) där vardera parten står för sina egna rättegångskostnader, oberoende av 

tvistens utgång. Det betyder att även den vinnande parten kan riskera att betala mer för att föra 

processen än värdet på själva tvisten. Detta är särskilt problematiskt i förvaltningsmål där 

tvisten inte skänker någon som helst ekonomisk kompensation i Sverige. Denna så kallade 

kvittningsprincip utmynnar alltså oftast ut i en ekonomisk nettoförlust, även vid vinst.  

Principen om full kostnadstäckning (the ”English Rule”) är vanligast i processföring vid allmän 

domstol. Den part som har tappat målet ska ersätta vinnande parts kostnader, vilket kan vara 

problematiskt. Kostnaden för part som processar kan riskera att bli mycket hög och agerar 

många gånger som processavskräckande för resurssvaga. Detta är särskilt problematiskt när en 

resurssvag part processar mot en resursstark. Både kvittningsregeln och principen om full 

kostnadstäckning utgör argument för att processkostnader i vissa mål bör bäras (helt eller 

delvis) av någon annan än de inblandade parterna – staten (rättshjälp) eller av tredje man 

(försäkringsbolag genom hemförsäkringens rättsskydd).28 

(2) Processuella obalanser syftar till parternas relativa styrkeförhållanden. Ett sådant 

styrkeförhållande kan vara att en part har ekonomiska resurser att anlita (flera) kvalificerat 

biträde(n), medan den andra parten tvingas representera sig själv (pro se). Forskning har även 

visat att processvana/processfrekvens kan ge upphov till obalans. Så kallade ”repeat-player 

litigant” (RPL) processar regelbundet i domstol och har gjort det under en längre tid. RPL 

brukar oftast vara myndigheter, större företag eller organisationer som har anställda jurister hos 

sig. Dessa ställs mot s.k. ”one-shot litigant” (OSL) som vanligtvis är en privatperson eller 

mindre företag. Förhållandet resulterar således i att ena parten ”har” och den andra ”saknar” 

detsamma. Befintlig data visar att en RPL har en större utsikt att vinna en process mot en OSL. 

Det kommer sig av att en RPL har materiellrättsliga och processrättsliga kunskaper, vilket 

medför övertag i processen och gör uppstartsprocessen kortare och därmed mindre kostsam. 

Vidare processar RPL i ett flertal mål samtidigt, oftast likartade mål, vilket ger dem ett utrymme 

att sprida kostnaderna och riskerna mellan dessa mål. Dessutom kan rättegångskostnaderna 

                                                 
inte nihilistisk där rätten ses som ett helt obestämbart system – politik och rätt är samma sak, därför har inte rätten 

någon potential att förändra samhället. I motsas till det sistnämnda, anser Atj-rörelsen att juridiken besitter en 

relativ autonomi och har därför potential att förändra samhället. Rätten bör gå längre än att bara fastställa ”gällande 

rätt” utan också tillgodose vissa samhälleliga behov. Vid applicering på processrätten, bör den tjäna att säkerställa 

den materiella rättens genomslag – var och en ska kunna utkräva de materiella rättigheter som följer av lag, samt 

skyddas från ingrepp eller ålägganden som saknar stöd i lag (tillförsäkring av ett effektivt rättsskydd). Se vidare 

Wejedal, a.a., s. 59. 
27 Cappelletti, Mauro & Garth, Bryant, Access to Justice: the Newest Wave in the Worldwide Movement to Make 

Rights Effective, Buffalo Law Review, Jan 1, 1977, Vol.27, p. 181, s. 7 ff. 
28 Wejedal, a.a., s. 65 f. 
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räknas som en del i ”verksamhetskostnaden”, som i fråga om näringsidkare är avdragsgill i 

rörelsen. RPL kan också ha principiellt intresse för ett mål, då det kan vara avgörande för ett 

stort antal liknande processer i framtiden, vilket ger den parten ett ekonomiskt incitament att 

lägga stora resurser på en enskild tvist. Det argumentet medför också att de vill föra målet till 

högsta instans. Detta betecknas som ”Equality of Arms” inom europarätten.29  

När en enskild möter det allmänna är obalansen mycket påtaglig - de processuella obalanserna 

är särskilt problematiskt i förvaltningsmål där en privatperson med vissa undantag, alltid 

representerar sig själv eller själv bekostar sitt biträde, där motparten representeras av 

heltidsanställda jurister som arbetar med liknande frågor dagligen.   

(3) Välfärdssamhället har gett upphov till rättigheter som inte bara tillfaller individuella, utan 

också rättigheter som tillhör grupper. Exempel på dessa är konsumenter, arbetstagare och 

samhällsmedborgare. När det kommer till kollektiva rättigheter är rättighetstagaren diffus. Med 

det följer svårigheten att avgöra vilka subjekt rättigheten tillkommer och varje enskild 

rättighetshavare lider en begränsad skada – vissa skadas mer än andra. Denna vaghet kan 

medföra att kollektivets intresse inte bevakas av någon.30 Å andra sidan kan kollektivets skada 

utgöra en allvarlig rättighetskränkning som stärker målet, samt att processkostnaden kan 

fördelas på kollektivet.  

Uppsatsen kommer att förhålla sig till de två första ”Access Barriers” vid analys av gällande 

rätt.  

 

3. Europakonventionen artikel 6.1 – rätten till en rättvis 

domstolsprövning. 
3.1 Effektiv tillgång till domstolsprövning  
Rätten till biträde utgår från ”Access to Justice” (AtJ) och kan härledas ur ”Access to Court” 

(AtC) som kommer till uttryck i Europakonventionens artikel 6.1. Artikeln i 

Europakonventionen för mänskliga rättigheter utgör en grundläggande rättssäkerhetsgaranti för 

enskilda i tvister och brottsmål. För att artikelns syfte ska vara uppfylld måste 

domstolsprövningen vara utformad på ett sådant sätt som inrymmer dessa 

rättssäkerhetsgarantier.31  

Av artikel 6.1 EKMR följer:  

Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av 

en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig 

förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som 

upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men pressen och 

allmänheten får utestängas från förhandlingen eller en del därav av hänsyn till den 

allmänna moralen, den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten i ett 

demokratiskt samhälle, eller då minderårigas intressen eller skyddet för parternas 

privatliv så kräver eller, i den mån domstolen finner det strängt nödvändigt, under 

särskilda omständigheter när offentlighet skulle skada rättvisans intresse. 

                                                 
29 Wejedal, a.a., s. 66 ff. 
30 A.a., s. 69 f. 
31 Danelius Hans, Mänskliga rättigheter i europeiska praxis – En kommentar till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna, uppl. 5, Norstedts Juridik, Stockholm 2015, s. 158. 
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Den innersta kärnan av artikel 6 är rätten till en effektiv rättegång, som ges uttryckligt stöd i 

konventionstexten, men som medför implicita rättigheter. De generella underförstådda 

rättigheterna innefattar tillgång till domstol (Access to Court), jämlikhet i processen (equality 

of arms), rättvis presentation av bevisning (fair presentation of evidence), rätten till motiverade 

domar (right to reasoned judgement) m. fl.32. Ovanstående ger en grund att argumentera för att 

AtJ och att rätten till biträde har sin grund i artikel 6.1.33  

Artikeln är tillämplig vid tvister som rör civila rättigheter och skyldigheter  under förutsättning: 

(1) att det föreligger en reell och seriös tvist mellan en enskild – fysisk eller juridisk – person 

och en annan person eller en myndighet; (2) tvisten gäller en rättighet som har sin grund i den 

nationella rätten, och; (3) att denna rättighet är en civil rättighet.34 Tvisten ska alltså gälla ett 

seriöst och reellt anspråk (”genuine and of serious nature”), samt vara baserad på rimliga 

grunder (arguable grounds). I annat fall är 6.1 inte tillämplig.  

Definitionen av en civil rättighet består i att förfarandet rör rättigheter som kan anses vara av 

privat natur och hur frågan i målet direkt påverkar privata rättigheter.35 Vidare ska inte artikeln 

tolkas restriktivt, samtidigt som medlemsstaterna har givits en ”Margin of Appriciation”36 när 

det kommer till utformningen av hur domstolarna ska drivas. Artikeln ger fria tyglar gällande 

sättet att lagstifta, så länge dessa lagar leder till att garantera en rättvis rättegång.37 Trots att ett 

mål kategoriseras som offentligrättslig i nationell lagstiftning, hindrar det inte från att falla in 

under artikel 6.1. Europadomstolen har inte definierat ett abstrakt begrepp för att skilja på 

civilrätt och offentlig rätt; domstolen dömer utifrån särskilda omständigheterna i det enskilda 

målet. En sådan kategorisering inom den offentliga rätten kan handla om ekonomiska 

rättigheter som medför rätten till kompensation för statliga övertramp (illegal state action) så 

som rätten till social säkerhet och assistans etc.38 Det gemensamma för de olika kategorierna är 

att de är av finansiell natur och handlar om rättighetstvister. Andra kategorier som inte är av 

finansiell natur skyddas oftast av andra artiklar i Konventionen.39 Det uttryckliga kravet som 

6.1 ställer på förvaltningsbeslut är att det ska finnas möjlighet att pröva ett beslut i domstol 

(judicial review).40 

Europadomstolen uttalar två alternativa förslag för att uppfylla artikel 6 krav på effektivt 

rättskydd. Det första är anlita ett biträde och det andra är att förenkla processen. 41 Att anlita ett 

biträde är för gemene man problematiskt eftersom rättegångskostnaden nästan alltid är för hög 

för en privatperson att bära. Det är inte heller ovanligt att rättegångskostnaden överstiger 

tvistemålets/målets värde. Den rättsliga prövningen blir således mer en principiell fråga för 

parten, än att söka en faktisk ekonomisk kompensation. Om processen istället inrättades på ett 

sådant sätt att parterna kan föra sin egen talan, gör kostnadsfrågan obsolet. Det lägger dock ett 

                                                 
32 Clayton, Richard & Tomlinson, Hugh, Fair Trial Rights, Oxford University Press 2010, s. 121. 
33 Wejedal, a.a., s. 82 f.  
34 Danelius, a.a., s. 162. 
35 A.a., s. 167. 
36 De mänskliga rättigheterna kan inskränkas under vissa omständigheter. ”Margin of Appreciation” är det 

utrymme som konventionen tillåter staterna att bestämma vad som är nödvändiga åtgärder vid begränsningar av 

de mänskliga rättigheterna. Se vidare Cameron, Iain, An Introduction to the European Convention on Human 

Rights, 7th edition, Iustus 2014, s. 177 ff. 
37 Harris, D.J., O’Boyle, M., Bates, E.P., Buckley, C.M., Law of the European Convention on Human Rights”, 

Oxford University Press, Oxford: 2014. s. 371. 
38 A.a., s. 379 ff. 
39 Exempel: rätten till liv artikel 2 och rätten till privatliv och familjeliv artikel 8. 
40 Harris, O’Boyle, Bates & Buckley, a.a., s. 392. 
41 Airey v. Ireland, (app no. 6289/73) p. 26., Wejedal, a.a., s. 41.  
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större krav på att domstolen ”hjälper” parten i processen. Problematiken som uppstår i sådant 

fall är om domstolen kan förhålla sig objektivt och opartiskt i sin rättskipande funktion.  

Golder v. The United Kingdom utgör praxis där artikeln illustrerar artikelns implicita rättighet 

till tillträde till domstol. Golder var en dömd fånge som vägrades tillåtelse att skriva till en 

advokat för att starta en civilprocess mot en kriminalvårdare. Domstolen uttalade att inte bara 

domstolsförfarandet skyddas av 6.1, utan också initieringsprocessen. Att det formellt handlade 

om rätten till biträde hade inte betydelse, domstolen ansåg att Golder de facto hindrades från 

tillträde till domstol. Även ett delvist hindrande eller ett temporärt hinder kan ligga till grund 

till överträdelse till AtC. 42 Europadomstolen slog fast att en rätt till rättvis domstolsprövning 

vore innehållslös om det inte inbegrepp rätten att tillgå en domstolsprövning – utan tillgång till 

domstol kan inte heller en rättvis domstolsprövning sättas i verket.43  

I fallet Airey v. Ireland konstaterar domstolen följande: 

The Convention is intended to guarantee not rights that are theoretical or illusory 

but rights that are practical and effective. This is particularly so of the right of access 

to the courts in view of the prominent place held in a democratic society by the right 

to a fair trial. It must therefore be ascertained whether Mrs. Airey’s appearance 

before the High Court without the assistance of a lawyer would be effective, in the 

sense of whether she would be able to present her case properly and satisfactorily.44 

Europakonventionen har inte som syfte att garantera rättigheter i teoretisk (formell) mening, 

utan rättigheter som är praktiska och effektiva. I Airey v. Ireland konstaterade domstolen att 

det var högst osannolikt att Mrs. Airey skulle kunna föra sin egen talan på ett ändamålsenligt 

vis; av anledning att hon hade nekats rättshjälp och följaktligen inte haft möjlighet att anlita ett 

biträde – vilket opponerar mot artikel 6.1.45 Domstolen menade att när ett fall för med sig 

betydande ekonomiska konsekvenser för parten, ska staten erbjuda gratis juridiskt biträde (”free 

legal aid”). Villkoret ställs när rätten till biträde är en förutsättning för en effektiv 

domstolsprövning. 46 Det kan handla om finansiella förutsättningar, men också när 

komplexiteten i juridiken och processen utgör ett hinder för enskild att på ett ändamålsenligt 

vis representera sig själv.  

I rätten till effektiv prövning hör också rätten till prövning inom skälig tid (”right to trial within 

a reasonable time”). Det ska garantera att parter inte ska utsättas för en utdragen 

domstolsprocess, och på så sätt berövas rätten till rättvisa.47 Det ställs inga specifika 

tidsbegränsningar, utan varje fall bedöms efter de specifika omständigheter i målet. I 

bedömningen vad som kan anses vara resonlig tid tar domstolen med i beräkningar vad enskilde 

riskerar i en utdragen process. Exempel på negativa konsekvenser av en utdragen process är 

civil status, vårdnaden om ett barn, medborgarskap etc. Staten är dock inte ansvarig för 

förseningar som orsakats av sökande eller dess (civila) motpart. Staten har en skyldighet att 

lagstifta på ett sådan sätt som säkerställer domstolsprocessernas effektiva utförande. Sedermera 

är staten ansvarig för förseningar orsakade av sina förvaltnings- och juridiska auktoriteter.48  

                                                 
42 Harris, O’Boyle, Bates & Buckley, a.a., s. 398 f. 
43 Wejedal, a.a., s. 83 f, Golder v. The United Kingdom (app. No. 4451/70) p. 35 f. 
44 Airey v. Ireland (app. no. 6289/73) p. 24. 
45 Airey v. Ireland p. 28. 
46 Harris, O’Boyle, Bates & Buckley, a.a., s. 400.  
47 A.a., s . 439. 
48 A.a., s. 441 f. 
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3.2 Rätten till biträde som en mänsklig rättighet 
Europadomstolen har formulerat att rätten till rättvis prövning utgör en demokratisk rättighet.49 

Artikel 6.1 erbjuder en möjlighet att lägga till mer specifika rättigheter som inte uttryckligen är 

specificerad i text, men som utgör en förutsättning för en rättvis domstolsprövning.50 Den 

svenska rätten har sedan senaste grundlagsreformen gett rättigheten ett konstitutionellt skydd 

genom 2 kap. 11 § 2 stycket RF. I kravet på en rättvis prövning inrymmer 

rättssäkerhetsgarantier av olika slag.  

Principen om processuell balans (”equality of arms”) konkretiserades först i Dombo Beheer 

B.V. v. The Netherlands och sedan i Steel & Morris v. The United Kingdom.51 I det sistnämnda 

målet uttalade Europadomstolen att skillnaden mellan parternas nivå på juridisk hjälp/assistans, 

var så påtaglig att rättegången blev orättvis – två privata personer stod mot ett globalt företag 

(McDonald´s).52 Det strider således mot principen om processuell balans att tvinga enskild part 

att representera sig själv mot en resursstark motpart, genom att neka denne rättshjälp.53 

Principen avser att båda parter ska kunna föra sin talan på ett ändamålsenligt vis, samt att det 

ska råda relativ balans mellan dessa. 

Ovanstående praxis från Europadomstolen uppmärksammar samma ”Access Barriers” som 

AtJ-debatten har ventilerat. De mest frekventa hinder för domstolsprövning är höga 

processkostnader och processuella obalanser vilka utgör de två problemområden som 

diskussionen om bristande ”Access to Justice” har tilldragit störst intresse.  

Tidigare återfanns inte rättighetsskyddet från artikel 6 i svensk grundlag. Genom 2010 

grundlagsreform återfinns följande i 2 kap. 11 § andra stycket RF som lyder: ”En rättegång ska 

genomföras rättvist och inom skälig tid. Förhandling vid domstol ska vara offentlig.” 

Bestämmelsen agerar som ett komplement till 1 kap. 9 § RF (beakta allas likhet inför lagen 

samt iaktta saklighet och opartiskhet). Bestämmelsen i 6.1 om en rättvis rättegång innefattar 

bland annat rätten för part att bli hörd i domstol, kravet på att parter ska vara likställda i ett 

kontradiktoriskt förfarande samt att domstolen ska vara opartisk och oavhängig.54 

 

3.3 Rätten till gottgörelse – Skadestånd 
Artikel 6 EKMR kompletteras av artikel 13 om effektiva rättsmedel som ger en generell rätt till 

rättsmedel vid kränkning av en konventionsrättighet vilket ger möjlighet till skadestånd vid 

rättighetskränkningar. Kudla v. Poland klargjorde att staterna är förpliktade att se till att 

effektiva rättsmedel förefinns nationellt för att uppmuntra påskyndandet av långsamma 

domstolsprocesser.55 Vidare stadgar artikel 4156 att Europadomstolen kan utdöma ”skälig 

gottgörelse” vid brott mot konventionsrättigheter – en fastställd kränkning ska kompenseras. I 

                                                 
49 Wejedal, a.a., s. 86. 
50 Harris, O’Boyle, Bates & Buckley, a.a., s. 409. 
51 Dombo Beheer B.V. v. The Netherlands (app. no. 14448/88) p. 33, Steel & Morris v. The United Kingdom 

(app. No. 68416/01) p. 62 och 68.  
52 Steel & Morris v. The United Kingdom p. 69. 
53 Steel & Morris v. The United Kingdom p. 72. “In conclusion, therefore, the Court finds that the denial of legal 

aid to the applicants deprived them of the opportunity to present their case effectively before the court and 

contributed to an unacceptable inequality of arms with McDonald's. There has, therefore, been a violation of 

Article 6 § 1 of the Convention.” 
54 Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik, Regeringsformen – en kommentar, Studentlitteratur, Lund: 2015, s. 79. 
55 Kudla v. Poland (app no. 30210/96). 
56 Artikel 41: ”Om domstolen finner att ett brott mot konventionen eller protokollen till denna ägda rum och om 

den berörda fördragsslutande partens nationella rätt endast till en del medger att gottgörelse lämnas, skall 

domstolen, om så anses nödvändigt, tillerkänna den förfördelade parten skälig gottgörelse.” 
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målet NJA 2005 s. 462 behandlade frågan om skadestånd vid brott mot artikel 6 – prövning av 

brottsmisstanke hade inte handlagts inom skälig tid (brottmålsprocessen pågick under nästan 7 

år). Frågan prövades i alla tre instanser i den allmänna domstolarna, där alla fann att den 

klagande hade direkt rätt till skadestånd under artikel 13 vid kränkning av artikel 6, då inga 

andra former av kompensation stod till buds. Den klagande hade styrkt orsakssambandet mellan 

skada och konventionsöverträdelse, vilket ger rätt till ersättning för förmögenhetsskada. Ideellt 

skadestånd kan även betalas ut i vissa fall, men Sverige har traditionellt en restriktiv attityd mot 

att döma ut ideella skadestånd – 2 kap. 3 § SkL kräver att en allvarlig kränkning har skett genom 

angrepp på frihet, frid eller ära.57 

Europadomstolen har klargjort att det inte är gott nog att betala ut skadestånd utifrån artikel 41 

utan staten måste även upphöra med konventionsbrottet och reparera skada, oftast genom att 

korrigera det nationella rättsläget (lagreform). Mål som rör rättegång inom rimlig tid är den 

allra största kategorin av fall som Europadomstolen mottar. I sådana fall finns det två skäl till 

skadeståndstalan: (1) hävda att de processuella rättigheterna på nationell nivå är den enda 

garantin för att de materiella rättigheterna respekteras, (2) utifrån Kudla-målet hävda att 

Europadomstolen redan har konstaterat (från de stora mängden mål rörande oskäligt långa 

domstolsprocesser) att nationella rättsmedel inte är effektiva. Nationellt är det sällan det finns 

särskild skadeståndstalan för förseningar i domstolsförhandlingar. I Sverige betraktas dock 

orimliga förseningar som fel i myndighetsutövning som i sig berättigar skadestånd enligt 

allmänna principer – emellertid hålls tolkningen av principen restriktivt och betalas sällan ut 

vid ideell skada.58 

 

4.Rätten till biträde i svensk förvaltningsprocess 
Ovanstående resonemang utgör ramverket som svensk nationell lagstiftning och praxis ska 

förhålla sig till och vilka värderingar som bör beaktas i en rättsstat för att garantera 

rättighetsskydd för enskilda. Ett av de medel som möjliggör tillgången till en rättvis och effektiv 

prövning är rätten till biträde. 

4.1 Varför behövs ett biträde? 

Domstolsprocessen som sådan utgör ett ytterligare lager av komplexitet utöver språkbarriären. 

I processen ska parten förhålla sig parallellt till två olika regelverk: den materiella rätten (det 

tvistande rättsförhållandet) och den sammankopplade processrätten (regleringen av formen för 

rättegången). Utöver det finns det en uppsättning av skrivna och oskrivna handlingsregler. 

Dessa handlingsregler påbjuder, förbjuder eller tillåter rättssubjektet att nyttja olika 

processhandlingar. Det är dessa processhandlingar som ger rättegången dess grundläggande 

karaktär (förfarande förlopp). Varje handling och icke-handling från parter får rättsliga 

konsekvenser.59 Europadomstolen uttalade sig följande om domstolsprocessens komplexitet för 

den enskilde i Pishchalnikov v. Russia:  

a rather complex and technical matter which is often incomprehensible to 

laypersons (…) the wrong decision being able to cause irreparable damage. Reliable 

knowledge of law and practice is usually required in order to assess the 

consequences of such decisions”60, “In the absence of assistance by counsel, who 

                                                 
57 Cameron, Iain, Skadestånd och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, SvJT 2006, s. 553-588. 
58 A.a. 
59 Wejedal, a.a, s. 24 f. 
60 Pishchalnikov v. Russia (app no. 7025/04). p. 84. 
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could have provided legal advice and technical skills, the applicant could not make 

full and knowledgeable use of his rights afforded by the…law.61  

Svårigheterna för den enskilde att representera sig själv har även en psykologisk dimension. En 

part som är inblandad i en konflikt har svårt att förhålla sig objektivt och sakligt, eftersom den 

enskilde har ett starkt egenintresse i sakens utgång. En vedertagen felkälla i det mänskliga 

tänkandet är fenomenet ”confirmation bias”. Fenomenet innebär att personen söker eller 

värderar information som bekräftar den egna uppfattningen och ignorerar omständigheter som 

opponerar sig mot den. Ett sådant tankefel är särskilt olämplig när enskild för sin talan i en 

domstolsprocess.62 

Partens ”processodds” påverkas av biträde. Ett flertal empiriska studier där bl. a. Sandefur63 har 

kunnat konstatera att oddsen för att vinna ökar markant när den enskilde representeras av ett 

biträde. I studien från 2005 konstaterade att en part med en advokat i genomsnitt ökade sina 

chanser att vinna med 72 procent, i jämförelse med enskilda som representerade sig själva.64 

Vidare visade resultatet från 2012 att partens processodds ökade i genomsnitt 540 procent när 

part var representerad av en advokat.65 Utan biträde riskerar parten därför att förlora mål den 

hade kunnat vinna. 

Biträdes roll i rättprocessen är inte endast att företräda sin klient i domstol på ett rättssäkert och 

effektivt sätt, utan också stå som portvakt för orimliga anspråk och tvister. Ett flertal personer 

väljer att väcka talan som saknar grund eller framställer yrkanden som enligt lag inte kan 

bifallas. Ett biträde som får en sådan talan på sitt bord kommer avråda klienten från process och 

genom detta bespara det allmänna på kostnader för obefogade rättegångsprocesser.66 

Sammanfattningsvis kan det sägas att avsaknaden av kvalificerade biträden riskerar att ge 

upphov till bristande rättssäkerhet, jämlikhet och effektivitet.67 

4.2 Förvaltningsprocesslag (1971:291) 
Den svenska förvaltningsrätten utvecklades under 1800-talet, medan den moderna 

förvaltningsprocessen nyanserades i och med förvaltningsreformen 1972, då dagens 

förvaltningsdomstolsorganisation och förvaltningsprocess utformades.68Syftet med reformen 

av processen i förvaltningsdomstol var att förvaltningsprocessen skulle inrättas på ett sådant 

sätt att enskilda inte skulle behöva anlita ett biträde.69 Den enskilde skulle således sakna behov 

av biträde inför förvaltningsdomstol genom officialprincipen. Av den orsaken utgår normalt 

                                                 
61 Pishchalnikov v. Russia p. 85. För emperiskt stöd se Williams, Kim, Litigants in person: A Literature Review, 

Ministry of Justice, Research Summary2: 2011. s. 5:”[M]ost research suggested that litigants in person may 

experience a number of problems, which in turn impact on the court. For instance, the research pointed to 

problems with understanding evidential requirements, difficulties with forms, and identifying facts relevant to 

the case. A number of sources also pointed out that litigants in person may have difficulty understanding the 

nature of proceedings, were often overwhelmed by the procedural and oral demands of the courtroom, and had 

difficulty explaining the details of their case.”   
62 Wejedal, a.a., s. 26 f. 
63 Sandefur, Rebecca L., Effects of Representation on Trial and Hearing Outcomes in Two Common Law 

Countries, Stanford University, Stanford: 2005., Sandefur, Rebecca L., Elements of Expertise: Lawyers’ Impact 

on Civil Trial and Hearing Outcomes, Stanford University, Stanford: 2012. 
64 Sandefur (2005) s. 15. 
65 Sandefur (2012) s. 36. 
66 Wejedal a.a.,s. 36. 
67 A.a, s. 28. 
68 Lavin, Rune, Förvaltningsprocessrätt, Wolters Kluwer, Stockholm: 2015. s. 19.  
69 Prop. 1971:30 s. 291. 
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inte ersättning för biträdeskostnader.70 Enligt 8 § FPL är förvaltningsdomstolarna skyldiga att 

se till att mål blir så utredda som deras beskaffenhet kräver. Förvaltningsrätterna har två 

huvudsakliga principer att förhålla sig till, den ena är officialprincipen och den andra är 

objektivitetsprincipen. 

Objektivitetsprincipen återfinns i 1 kap. 9 § RF, men även artikel 6 och 13 EKMR ger enskilda 

rätten till en saklig och opartisk rättegång. Principen handlar i grunden om tilltro till den 

beslutsfattande institutionen, om hur institutionens uppfattas vilket har betydelse för 

maktutövningens legitimitet och förtroende för rättskipningen. Vidare fodras objektivitet i 4 

kap. 12-14 RB och 41 § FPL som preciserar grundlagens krav på opartiskhet och 17 kap. 2-3 

§§ och 30 kap. 2-3 §§ RB, samt 29-30 §§ FPL reglerar saklighet. Objektivitetsprincipen är en 

grundläggande rättsstatlig princip och intimt förknippad med det demokratiska styrelseskickets 

legitimitet – principen bör därför inte ge vika för motstående intressen, annat än i 

undantagsfall.71 

Förvaltningsprocessen utgår från den kontradiktoriska principen och inte den inkvisitoriska, 

detta följer av 9-19 §§ FPL – när förvaltningsprocessen gick över till en tvåpartsprocess under 

1990-talet, har principen fått stadga. Principen innebär att när motparten yttrar sig så ska den 

andra parten få ta del av yttrandet och få tillfälle att uttala sig. Ett sådant förfarande ska 

uppmuntra till att parterna själva utreder och för sin argumentation – vilket minskar rättens 

utredningsansvar. Domstolens ansvar förflyttas istället på processledning vilken ska anpassas 

efter vad målet gäller, partsställning och partens processvana. 9 § första stycket skriver att 

huvudregeln är att förfarandet är skriftligt i förvaltningsdomstolarna. Paragrafens andra stycke 

öppnar dock upp för möjligheten av ett muntligt förfarande om domstolen tar initiativ eller efter 

begäran av part. En muntlig förhandling sker om det kan antas vara till fördel för utredningen 

eller främja ett snabbt avgörande. Vad som kan anses vara till fördel för utredningen ska tolkas 

mycket vidsträckt. Paragrafen kompletteras av 14-15 §§ och avvikande regler i 

speciallagstiftning.72 

De allvarligaste bristerna ska domstolen uppmärksamma och avhjälpa avseende yrkande och 

omständigheter som inte uppfyller föreskrifterna i 3 §, enligt 5 § FPL. Inkommer ingen 

komplettering från part efter det domstolen har uppmärksammat denne på bristen, ska anspråket 

följaktligen avvisas. Om klagande inte har angett några omständigheter eller om 

omständigheterna är bristfälliga, är inte domstolen skyldig att förelägga klagande om en 

komplettering, utan kommer avgöra målet i sak baserat på befintligt material – regelmässigt 

avslås ett sådant överklagande. Tillämpningsområdet för 5 § är ytterst begränsad då det i princip 

krävs att talan inte går att uttolka – bristen ska vara så allvarlig att det inte går att genomföra en 

sakprövning. 73 

 

8 § är mycket allmänt hållen till sin utformning vilket verkar resulterat i att 

förvaltningsdomstolarna uppfattar den mer som en intet förpliktande anvisning, än en för dem 

tvingande norm.74 Detta trots att propositionen från 1971 uttalar att domstolen har det yttersta 

                                                 
70 Lundin, Anna-Karin, Rättegångskostnader i förvaltningsprocessen – ett orättvist regelsystem, i Lundin, Anna-

Karin (red.), Regeringsrätten 100 år, Iustus, Uppsala: 2009, s. 291-296. [Lundin, Rättegångskostnader] 
71 Bull, Thomas, Objektivitetsprincipen, i Marcusson, Lena (red.), Offentligrättsliga principer, 2 uppl., Iustus, 

Uppsala: 2012, s. 97-132. 
72 von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. – En kommentar, Wolters Kluwer 2017. [von Essen, 

Förvaltningsprocesslagen]. s. 136 ff. 
73 von Essen, Förvaltningsprocesslagen, a.a., s. 57 ff. 
74 Petrén, a.a. 
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ansvaret för utredningen och ska ge parten besked om hens talan behöver kompletteras.75 Enligt 

propositionen skall domstolens aktivitet växla mellan utredning och processledning beroende 

på målet och om det finns en motpart, om enskild inte har ombud etc. Sedan mitten av 1990-

talet har nästan alla förvaltningsmål övergått till en obligatorisk tvåpartsprocess där den 

enskilde i det närmaste alltid har en motpart i form av en myndighet.76 Processen bytte skepnad 

sålunda från en enpartsprocess till en tvåpartsprocess. Trots att den enskilda nu skulle få en 

motpart i förfarandet, har inställningen till frånvaron av behov av biträde varit beständig.77 I 

och med den obligatoriska tvåpartsprocessen uttalade propositionen att domstolarna ska 

ansvara för att sakfrågorna i målet ska bli tillräckligt utredda. Domstolen ska ge erforderlig 

hjälp vid utformandet av enskilds talan.78 Målen är sällan av den art att domstolen är obehindrad 

i sitt utredningsansvar, eftersom det inom många rättsområden finns särskilda regler eller 

principer där utredningsskyldigheter eller bevisbördan belastas viss part.79 Den konkreta 

innebörden av denna generella regel varierar således från fall till fall.80 Domstolen ska ansvara 

för utredningen samtidigt som den ska agera processledande. Det kan te sig oklart i vilken 

omfattning domstolen ska vara aktiv i processledningen samtidigt som den vidtar 

utredningsåtgärder. Det som framhålls är att ett stort hänsynstagande ska tas till det enskilda 

målet och situationens karaktär. Domaren ska kunna göra en kvalificerad övervägning mellan 

kravet på en effektiv process och materiell rättvisa, samtidigt som kravet på domstolens 

objektivitet består. Denna uppgift utgör därför en svår och komplex fråga som påverkas av typ 

av mål och partsförhållande. Följaktligen kan ett ingripande vara motiverat i ett mål, men inte 

i ett annat. Domstolens utredningsbefogenhet kompletteras av 23 § om förordnande om syn, 24 

§ inhämtning av sakkunnigyttrande, samt 25 § förordna förhör med vittne eller sakkunnig.  

I första rummet sätts rättens plikt att tillse att nödvändig utredning förefinns och att i andra hand 

ankommer bevisbördan parterna. Återfinns en lucka i bevishänseendet, ska domstolen då aktivt 

gå in och avlägsna oklarheter. Domstolen riskerar ständigt på sätt att förlora sin objektivitet. 

Alternativet skulle vara att part som brustit i utredningen till domstolen också ska bära följden 

av sin underlåtenhet.81 Brist i parts utredning beror ofta på den enskildes okunskap om vilka 

uppgifter som är av betydelse -  det är inte ovanligt att en enskild skriver om det som upprört 

och förargat hen och tänker inte närmast på sakens rättsliga prövning.82 Inga ovanstående 

scenarion är särskilt önskvärda i en domstolsprocess. Det ter sig dock mer behändigt för 

domstolen att nöja sig med den utredning som parterna har tillfört målet. von Essen uttalar att 

officialprincipen inte syftar till att varje förhållande ska vara utrett, men det krävs att målet är 

så utrett att det kan avgöras på ett godtagbart sätt.83 Vid vilken punkt utredningen kan anses 

fullgod påverkas av målets beskaffenhet, dels det materiella och dels partsförhållandet samt på 

vilken part bevisbördan ligger. Det vanligaste partsförhållandet i förvaltningsmål är att enskild 

står mot det allmänna. Processen ska bereda den enskilde rättskydd genom att kontrollera 

myndighetsbeslutet – därför ska domstolen bistå en enskild part i större utsträckning, särskilt 

eftersom styrkeförhållandet mellan parterna oftast är ojämnt. Bevisbördan brukar vanligen ligga 

på enskild avseende förmåner och på myndigheten vid ingripanden mot enskild - när enskilt bär 

                                                 
75 Prop. 1971:30. Del 2 s. 530. 
76 Prop. 1995/96:22. 
77 Wejedal a.a., s. 44.  
78 Lundin, Rättegångskostnader, a.a. 
79 Lavin, a.a., s. 90.  
80 Petrén, Gustaf, Om förvaltningsdomstols utredningsplikt, Förvaltningsrättslig tidskrift (1977), s. 154-166. 
81 A.a. 
82 A.a. 
83 von Essen, Förvaltningsprocesslagen, a.a., s. 95. 
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bevisbördan ökar domstolens utredningsansvar. 84 Som generell regel är utredningsskyldigheten 

som svagast i ärenden gällande tillstånd, dispenser eller liknande, där har beslutsmyndigheten 

möjlighet att ålägga sökanden att prestera underlag. Risken för avslag läggs på sökanden om 

denne inte presterar information och beslutsunderlag. Utredningsansvaret är (ska vara) som 

starkast vid ingripanden från det allmänna. 85 

Domstolens processledning ska verka för att avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i 

parternas framställning. De vanligast förekommande bristerna är (1) språkliga, (2) rättsliga, 

samt (3) till följd av domstolens bedömningar i skilda avseenden. I det förstnämnda handlar det 

om att ett anspråk har framställts på ett otydligt, mångtydigt eller ett ofullständigt sätt – 

domstolen ska klarlägga vad som egentligen har framförts. De rättsliga bristerna rör 

ofullständigt redovisade omständigheter, ofullständiga rättsliga motiveringar eller ej tillräcklig 

införd bevisning. Den tredje bristen handlar om att domstolen frångår ett medgivande eller ett 

förhållande som vitsordats av part – så som att domstolen tillämpar en annan rättsregel än vilken 

parterna argumenterat utifrån. Domstolen har att förhålla sig till sitt utredningsansvar samtidigt 

som alla mål ska avgöras inom rimlig tid – rättssäkerhet mot effektivitet.86 

Domstolens utredningsplikt i 8 § ställer sig också problematisk till 29 § FPL som skriver att 

domstolen inte får pröva något utöver parts yrkande - huvudregeln. Domstolen får följaktligen 

inte utan yrkande besluta till det bättre för enskild om det inte föreligger särskilda skäl - 

undantag. Utöver vad som omfattas av yrkanden, är det tillåtet för domstolen att göra ändringar 

till enskilds fördel, men denne får inte då vara klaganden i målet då ändringar inte får göras till 

klagandens nackdel. Det gör det ytterst väsentligt att ett yrkande framställts på ett konkret och 

relevant sätt, detsamma gäller de redovisade omständigheterna i målet.87 Ovanstående paragraf 

kompletteras av 30 § som föreskriver att rättens beslut ska grundas på vad handlingarna 

innehåller och vad som i övrigt har förekommit i målet – 29 § och 30 § ska läsas tillsammans. 

RÅ 2006 ref. 46. tar upp frågan om hur den tvåpartsprocessen påverkat officialprincipen. 

Ärendet gällde kommunalt uttagande av avgift för äldre- och handikappomsorg. Dåvarande 

Regeringsrätten påpekade att det ojämna styrkeförhållandet mellan parterna påverkar 

domstolens utredningsansvar så till vida att ansvaret ökar i omfattning för att tillse att den 

enskilda parten inte blir lidande om beslutsunderlaget är bristfälligt. Rätten konstaterar alltså 

att ett tvåpartsförfarande inte tar ifrån domstolen dess utredningsansvar, i vilket fall inte när det 

föreligger ett ojämnt styrkeförhållande mellan parterna.88  

HFD har i ett flertal mål behövt återvisa mål till kammarrätten i fall där domstol åsidosatt sitt 

utredningsansvar.89 RÅ 2002 ref. 22 hade klaganden åberopat ett antal intyg men som inte fanns 

tillgängliga i målet. Den bevisningen var avgörande i målet men kammarrätten hade ändå inte 

underrättat klaganden att dess intyg fattades och berett denne att skicka in dem. HFD återvisade 

därför målet tillbaka till kammarrätten för en ny handläggning. Det ter sig inte vara klart för 

domstolarna vad som innefattas i utredningsansvaret. Det otydliga utredningsansvaret resulterar 

i en ineffektivitet i processen när ett mål behöver behandlas två gånger av en instans på grund 

av ett undermåligt utredningsarbete från domstol – en icke fullgod utredning anses utgöra ett 

allvarligt förfarandefel.90  

                                                 
84 A.a., s. 102 ff. 
85 Lundin, Olle, Officialprincipen, i Marcusson, Lena (red.), Offentligrättsliga principer, 2 uppl., Iustus, 

Uppsala: 2012, s. 197-223 [Lundin, Officialprincipen] 
86 Petrén, a.a. 
87 Avvikande bestämmelser förekommer i vissa specialförfattningar, se ex. 8 kap. 27 § UtlL, 6 § LVU. 
88 Lundin, Officialprincipen, a.a. 
89 Se exempel von Essen, Förvaltningsprocesslagen, a.a., s. 94 ff. 
90 A.a., s. 132. 
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Frågan uppkommer om utredningsansvaret utgör en större kostnad i längden, än om enskild 

part skulle representeras av ett biträde bekostat av staten? Då skulle inga oklarheter i 

utredningsansvaret kvarvara, det odelade utredningsansvaret skulle då ligga på de processande 

parterna.  Domstolen skulle alltså endast ansvara för processledning och den objektiva 

ställningen skulle infinna sig mer naturligt. Eftersom domstolen då inte skulle behöva 

administrera utredningen, bör det också leda till en mer effektiv handläggning av målet och en 

mindre kostsam process.  

En nyligen utgiven demorapport på begäran av stiftelsen Rättvis skatteprocess, visar att 

advokater som processar i skattemål har ett lågt förtroende för förvaltningsdomstolarna. 

Rapporten visar att 61 % av advokaterna anser att domstolarna är partiska i skattemål, i 

jämförelse med övriga domstolar där endast 7 % av advokaterna upplever att rätten är partisk.91 

Att ett stort antal advokater upplever domstolen som partisk betyder inte nödvändigtvis att den 

är det. Däremot är det problematiskt då tilliten till domstolarna är central för en demokratisk 

rättsstat – det betyder att domstolarnas objektivitet är central. Ett av domstolens grundläggande 

uppdrag är att iaktta opartiskhet, vilket rätten måste efterleva för att upprätthålla sin dignitet 

och förtroende i sitt rättskipande. Vidare kritiserar advokaterna hur domstolarna motiverar sina 

domar. Rättens resonemang upplevs som oklart och många gånger går det inte att utläsa hur 

domstolen har resonerat. Utöver den skarpa kritiken, ifrågasätter 84 % även 

förvaltningsrätternas förmåga att värdera bevis. Advokaterna är av den uppfattningen att det 

inte går att vinna ett skattemål i första instans då rätten regelmässigt tar myndighetens parti. Det 

förklaras med att skatteverket som myndighet anses besitta en spetskompetens inom området, 

således agerar myndigheten motpart i målet samtidigt som de är sakkunnig.92 Ovanstående 

rapport är endast en demorapport vilket gör att det inte går att dra för stora växlar, men 

statistiken illustrerar ett återkommande tillitsproblem till förvaltningsrätterna. 

 

4.3 Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
Att omhänderta en person under psykiatrisk tvångsvård innebär att patientens frihet begränsas 

i ett flertal avseenden, vilket inte är oproblematiskt. Patienten själv upplever tvånget många 

gånger som en grov inskränkning på dennes integritet. Möjligheten till tvångsvård finns 

tillgänglig i de fall då patienten befinner sig i ett allvarligt psykiskt sjukdomstillstånd som 

många gånger utgör fara för sitt liv eller andras. Ändamålet är att skydda patienten som lider 

av en allvarlig psykisk störning, men också för att hjälpa denne att komma ur sitt kritiska 

tillstånd genom effektiv behandling.93 I 1 § LPT föreskriver att HSL och patientlag (2014:821) 

gäller som ramlag för den vård som utförs under tvång. Enligt 2 b § LPT ska vården endast 

genomföras om patienten inte förmås att frivilligt medverka till vård. Åtgärderna får inte 

användas i större omfattning än vad som är nödvändigt. Förutsättning för tvångsvård återfinns 

i 3 § LPT. Syftet med tvångsvården är att den ska leda till att patienten på frivillig basis fortsatt 

medverkar i vården. 

                                                 
91 "Förvaltningsdomstolarna är partiska" - sex av tio skatterättsadvokater kritiska, Dagens Juridik, publicerad 

2018-05-14, ” http://www.dagensjuridik.se/2018/05/forvaltningsdomstolarna-ar-partiska-sex-av-tio-

skatterattsadvokater-kritiska”, lydelse 2018-05-15 

Rapport – Skattemål i förvaltningsdomstol. Rättvis skatteprocess. Publicerad 2018-05-07, 

”http://www.rattvisskatteprocess.se/wp-content/uploads/2018/05/Processen-i-skattem%C3%A5l180508.pdf”, 

lydelse 2018-05-15. 
92 A.a. 
93 1177 – Vårdguiden, ” https://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Psykiatrisk-tvangsvard/”, 

lydelse 2018-05-01 
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Initiativet till tvångsvård regleras i 4-6 b §§ LPT, där 4 § stadgar att beslut om intagning inte 

får fattas utan att ett läkarintyg (vårdintyg) har utfärdats. I läkarintyget ska det framgå att det 

finns sannolika skäl för att förutsättningarna till tvångsvård ska vara uppfyllda. Frågan om 

intagning under psykiatrisk tvångsvård ska avgöras skyndsamt, inom 24 timmar efter ankomst 

till vårdinrättningen och får inte grundas på ett vårdintyg äldre än 4 dagar. Psykiatrisk 

tvångsvård initieras först av medicinsk sakkunnig, en specialist i psykiatri som benämns som 

chefsöverläkare. Denna specialist ska ta ställning till de rekvisit som föreskrivs för att beslut 

om psykiatrisk tvångsvård ska fattas. Beslut om intagning fattas av chefsöverläkaren på 

vårdenheten (alt. delegerad specialist) och får inte f av läkare som utfärdat vårdintyget – 

tvåläkarbedömning.94 Tvåläkarbedömning är till för att skydda patienten mot godtyckligt 

beslutsfattande. Ovanstående gäller även vid en konvertering, där frivillig vård övergår till 

tvångsvård om förutsättningarna i 11 § uppfylls.  

I bedömning av psykiatrisk tvångsvård ska tvångsåtgärden stå i proportion till ändamålet – 

proportionalitetsprincipen som återfinns i 2 a § LPT. Paragrafen läser att tvångsåtgärderna 

endast får användas om de står i rimlig proportion till syftet och om mindre ingripande åtgärder 

är tillräckliga, ska dessa användas istället. 7-10 §§ utformar mallen för hur länge tvångsvården 

får fortgå och när ansökan om fortsatt vård ska skickas till Förvaltningsrätten.  

48 § stadgar patientens rätt att överklaga beslut, vilket ska underrättas av chefsöverläkaren så 

snart patientens tillstånd medger det. Vidare regler om överklagande återfinns i 32-33 §§ LPT. 

Cheföverläkaren får inte överklaga rättens beslut enligt LPT, endast patienten är 

klagoberättigad.95 Huvudregeln i 9 § FPL är att ett förfarande ska vara skriftligt, men enligt 36 

§ ska LPT-mål hålla muntlig förhandling om det inte är uppenbart obehövligt.96 En 

rättegångsförhandling i LPT-mål, hålls nästan undantagslöst på sjukvårdsinrättningen enligt 37 

§ LPT och varar vanligen mellan 15-25 minuter.97  

Uppskattningsvis utnyttjar 10 procent av patienter möjligheten att överklaga ett beslut om 

tvångsvård – ett sådant överklagande bifalls nästan aldrig. Det kan förklaras av att det 

medicinska innehållet i de villkor som förutsätter tvångsvård måste vara uppfyllda för att 

tvångsvården överhuvudtaget ska komma till stånd. I majoriteten av fallen är rättens sakkunnig 

och chefsöverläkaren av samma uppfattning om innehållet i bedömningen. Det är också deras 

uppfattning som domstolen grundar sitt beslut på.98 Således är det en mäkta svårighet att 

motbevisa sådan medicinsk expertis.  

Det är viktigt att det finns komponenter av både materiell och formell rättssäkerhet när det 

handlar om tvångsvård – lagstiftningen och den faktiska vården ska utformas på ett sätt som 

upprätthåller rättssäkerheten för patienten som måste underkasta sig vården.99 Det är av största 

vikt att såväl lagstiftningen på området för psykiatrisk tvångsvård som den faktiska vården 

utformas på ett rättssäkert vis. Kravet på rättssäkerhet på den medicinska tvångsvården ska vara 

rättsligt reglerad för att uppnå förutsättningar för förutsägbarhet för patienter och 

kontrollerbarhet – det ska minimera godtycklig maktutövning. Den förvaltningsprocessuella 

                                                 
94 Vahlne Westerhäll, Lotta, Introduktion till psykiatrirätt – för vårdpersonal, socionomer och jurister. Gleerups 

2017, [Vahlne Westerhäll, Introduktion till psykiatrirätt], s. 120.  
95 A.a., s. 126. 
96 A.a., s. 131. 
97 Vahlne Westerhäll, Lotta, Några processuella spörsmål vid psykiatrisk tvångsvård – tillgodoses patientens 

rättssäkerhet, Förvaltningsrättslig tidskrift 3/2013, s. 293-311. [Vahlne Westerhäll, Processuella spörsmål] 
98 Vahlne Westerhäll, Introduktion till psykiatrirätt, a.a., s. 131 ff. 
99 Princis, Linnéa & Vahlne Westerhäll, Lotta, Medicin och juridik vid psykiatrisk tvångsvård, 

Förvaltningsrättsligt Tidskrift 4/2013 s. 387-422. 
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ramen för tvångsvård innehåller formella krav om tidsfrister, rättslig överprövning, 

tillhandahållande av offentligt biträde, muntlig handläggning etc. för att säkerställa 

rättssäkerheten inom tvångsvården. Det är domstolens uppgift att kontrollera att de formella 

kraven är uppfyllda. Emellertid kan det ta fyra veckor innan en domstol prövar tvångsvården, 

följaktligen kan tvångsvård fortgå baserad endast på medicinsk sakkunskap.100 

LPT mål särskiljer sig från andra mål i förvaltningsprocessen. Dels är den enskilde berättigad 

offentligt biträde och dels är inte motparten i målet överklagandeberättigad. Problematiken 

kring den enskildes kostnader i processen därför återfinns inte. 

 

4.4 Om rättshjälp 
I allmänna domstolar kan en part i rättegång få sina kostnader ersatta: (1) av motparten, där 

biträdeskostnaderna fördelas mellan parterna; (2) av staten, genom allmän rättshjälp (i vid 

bemärkelse); (3) av tredje man, genom försäkringsbolag som bekostar biträdet inom ramen för 

rättsskyddet i hemförsäkringen. I förvaltningsprocessen finns inget motsvarande system 

avseende ersättning för biträdeskostnader, med undantag för de mål där det i speciallagar finns 

en utskriven obligatorisk rätt att tilldelas offentligt biträde. Detta leder i praktiken till att 

enskilda som huvudregel processar ensamma i förvaltningsmål.101 

I allmänna domstolar har principen gjorts närmast självklar att vinnande part i en process inte 

ska ådra sig några kostnader och skall få dessa ersatta av förlorande part (the English Rule). 

Det ska alltså inte kosta att tillvarata sin rätt.102 En princip som inte återfinns i 

förvaltningsprocessen (med vissa undantag).  

Den nuvarande rättshjälpslagen trädde i kraft år 1997, där den statliga rättshjälpen skulle utgöra 

ett ytterst skyddsnät för enskilda som inte har ekonomiska möjligheter att tillvarata sin rätt.103 

Inkomstgränsen sattes så att cirka 80 procent av den svenska befolkningen skulle kunna få 

rättshjälp. Inkomstgränsen skulle sedan ses över vart tredje år, men har sedermera inte ändrats 

sedan 1999. Andelen som kan få rättshjälp har följaktligen fallit till cirka 40 procent.104 

Systemet lutar sig istället på att enskilda ska få sina kostnader täckta av rättsskyddet i 

hemförsäkringen. Det rättsskyddet är mycket begränsat och täcker sällan en kostnad utöver en 

prövning i första instans. Hemförsäkringen täcker alltså inte kostnaden för överklagande till 

högre instans. Vidare täcker inte det rättskyddet överklagande av myndighetsbeslut.105 Om den 

enskilde anlitar ett biträde och sedan vinner målet, får denne ingen ersättning för sina 

rättegångskostnader. Den enskilde måste alltså betala för att få rätt, till skillnad från 

processande i de allmänna domstolarna, där den vinnande parten oftast får sina kostnader täckta 

av förlorande part.106 Ett av få undantag i förvaltningsprocessen är skattemål, där den vinnande 

parten får sina kostnader bekostade av den som förlorat processen.107 Det betyder också att den 

enskilde i sådana mål riskerar att betala motpartens rättegångskostnader i det fall den enskilde 

förlorar målet.  

                                                 
100 A.a. 
101 Wejedal, David mot Goliat, Wejedal, a.a., s. 97 f. 
102 Lundin, Rättegångskostnader, a.a. 
103 Rättshjälpsmyndigheten ”http://www.rattshjalp.se/Vad-ar-rattshjalp/Har-du-ratt-till-rattshjalp/”, lydelse 2018-

04-19 
104 Bergman & Crafoord, a.a., SOU 2014:86 s. 16 och 207. 
105 A.a. 
106 Lundin, a.a. 
107 A.a. 
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Av 6-8 §§ Rättshjälpslagen (1996:1619) följer att en enskild ges rättshjälp om: (1) det är en 

fysisk person med ekonomiskt underlag som inte överstiger 260 000 kr108; (2) om den 

rättsökande behöver juridiskt biträde utöver rådgivning och behovet kan inte tillgodoses på 

annat sätt; (3) angelägenheten inte kan vara föremål för offentlig försvarare eller offentligt 

biträde. Rättshjälp beviljas enbart med hänsyn till ärendets art och betydelse, tvistemålets värde, 

samt omständigheter i övrigt.109 Vanligtvis ingår inte LSS-mål i varken rättshjälpslagen eller 

rätten till offentligt biträde. Dock bör fysiska och psykiska funktionshinder tas i beaktning vid 

avgörande om enskild kan processa på egen hand eller bli beviljad rättshjälp av 

rättshjälpsnämnden, i enlighet med 8 § RhjL. Om den enskilde har hög invalidsgrad i 

kombination med ett komplicerat mål, bör den sökande bli beviljad rättshjälp – även mål med 

risk för särskilt betungande påföljder bör beviljas rättshjälp med hänvisning till 

Europakonventionen.110 RÅ 2010 not 32 (Regeringsrätten om prövningstillstånd i 

Kammarrätten) ansökte en kvinna som led av en livshotande sjukdom som lett till att hon var 

rullstolsbunden. Kvinnan ansökte om att få rätt till rättshjälp för att driva ett överklagande av 

myndighetsbeslut. Dåvarande Regeringsrätten uttalade att målet inte var okomplicerad och 

sakförhållanden var oklara, samt att tvisten var av väsentlig betydelse för den enskilde. 

Kvinnans funktionshinder kunde utgöra en faktor som hindrar henne från att själv föra sin talan. 

Samtidigt uttalar domstolen att praxis kring frågan om rättshjälp är mycket sparsam. 

Regeringsrätten gav prövningstillstånd för att målet ska prövas i Kammarrätten för övervägande 

om ovanstående omständigheter kunde berättiga klagande rättshjälp. 

Mål nr 412-11 prövade Kammarrätten frågan om rättshjälp för blind kvinna (kvinnan hade 

beviljats rättshjälp i första instans). Saken gällde Försäkringskassans beslut om att dra in 

kvinnans sjukersättning, vilket lett till att hon under 2 år saknat inkomst och skulle sakna 

framtida inkomst om beslutet fastställdes. Förutsättningen för att hon skulle kunna föra sin talan 

behövde kvinnan olika hjälpmedel för att ta del av handlingar och processmaterial utöver att 

muntlig förhandling hade beviljats. Kammarrätten hänvisade till rättshjälpslagens proposition 

att vid avgörande ska en helhetsbedömning göras av samtliga omständigheter, särskilt ska 

konsekvensen av tvisten för enskild, vara särskilt avgörande. I det här fallet innebar målet stor 

ekonomisk och personlig konsekvens för den klagande, utöver att rättsläget och sakförhållandet 

ansågs vara komplicerat. Domstolen fann vid en samlad bedömning att kvinnan var berättigad 

rättshjälp. 

Sammanfattningsvis kan enskild bli berättigad rättshjälp i förvaltningsmål om: (1) den enskilde 

har en hög invalideringsgrad i kombination med en komplicerad rättsfråga, och (2) påföljderna 

av ett negativt beslut utgör särskilt betungande påföljder för den enskilde. Det är två rekvisit 

som är relativt svåra att uppnå. 

                                                 
108 38 § RhjL ”Med ekonomiskt underlag avses i denna lag den rättssökandes beräknade årsinkomst sedan 

hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning enligt andra stycket. Bidrar 

den rättssökande till underhållet av barn skall den beräknade årsinkomsten minskas med 15 000 kr för varje barn, 

dock högst 75 000 kr. Är den rättssökandes betalningsförmåga väsentligen ökad eller nedsatt på grund av 

förmögenhetsinnehav eller skuldsättning eller annan särskild omständighet, skall den beräknade årsinkomsten 

jämkas genom att skäligt belopp läggs till eller dras ifrån. Närmare bestämmelser om hur det ekonomiska 

underlaget skall beräknas meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag 

(1999:63).” 
109 8 § RhjL 
110 Renfors, Cecilia, Sverne Arvill, Ebba, Rättshjälpslagen och annan lagstiftning om rättsligt bistånd – En 

kommentar, Nordstedts Juridik 2012. S. 49 ff., prop. 1996/97:9, s. 115. 
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4.5 Offentligt biträde 
I några specialreglerade måltyper återfinns en rättighet till offentligt biträde, där staten står för 

ersättningen till biträdet. Dessa mål gäller främst den enskildas personliga frihet, s.k. 

administrativa frihetsberövande, så som omhändertagande enligt lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT).111 I 38 a § föreskrivs rätten till förordnande av offentligt biträde i mål hos 

allmän förvaltningsdomstol. Enligt 5 § lagen om offentliga biträden tillämpas 27 § 

rättshjälpslagen, som stadgar att biträdet har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och 

övriga utlägg som uppdraget fodrat. Detta bestäms med hänsyn till uppdragets beskaffenhet och 

omfattning tillsammans med en timkostnadsnorm. Timersättning kan avvika från normen om 

omständigheter i uppdraget har krävt särskild skicklighet och omsorg som ger upphov till en 

sådan avvikelse.  

Vahlne Westerhäll har i sin artikel redovisat fall från åren 2002-2012 som visar på att den 

genomsnittliga ersättningen som har utbetalats till offentligt biträde har rört sig om 1 1/2-2 

timmars arbete/mål, i vissa fall endast ½ timme för tidsspillan jämte utlägg.112 I jämförelse 

beräknar tidsåtgången för ett rättshjälpsärende i  allmän domstol (år 2008) till 19,4 timmar i 

genomsnitt.113 Det schabloniserade ersättningssystemet bidrar onekligen till att styra den 

tidsåtgång som biträdet ”har råd” att lägga på ärendet. För att kunna försörja sig på att arbeta 

med LPT-mål sker handläggningen på ett löpande band som ger lite utrymme för individuella 

avvikelser – detta är inte i linje med ett arbete som säkerställer rättssäkerhet för individen. Att 

en ersättning om i snitt 1 ½ timme ter sig inte stå i överenstämmelse med vad som föreskrivs i 

27 § RhjL, där ersättningen ska täcka arbete och tidsspillan. Ersättningen ska täcka tid för möte 

med klienten samt den tid det innebär att åka till och från sjukhuset. Utöver detta krävs 

förberedelsetid, förhandlingstid och eventuell tidsspillan. Det ter sig därför som att förordnande 

av offentligt biträde enbart är en formsak.114Är ovanstående ersättning tillräcklig för att täcka 

en ändamålsenlig representation av en klient, det vill säga kvalitén på den arbetsinsats som 

läggs ned? Är de materiella rekvisiten utformade på så sätt att deras existens inte kan 

ifrågasättas när medicinsk expertis gör gällande att de är uppfyllda?”115 

5.Problematik – Access Barriers  
5.1 Förvaltningsprocessen 
Officialprincipen i sig innebär ett flertal problem i processen eftersom rätten har att förhålla sig 

till flera viktiga principer samtidigt. Enligt 8 § FPL ska rätten i första hand tillse att erforderlig 

utredning förefinns, i andra hand är det parterna som bär bevisbördan. Om rätten anser att målet 

är av den beskaffenhet att parterna själva ska klarlägga relevanta punkter – bör enskild part då 

bli lidande om denne brister i bevisföringen? Lagen dikterar att rätten ska avlägsna oklarheter 

som kan vara av betydelse för målets avgörande, men i vissa fall kan rätten låta part som brustit 

i sin utredningsplikt också bära följden av underlåtenheten. Frågan är om rätten ska införskaffa 

det som fattas i utredningen eller om den ska avstå. Det första kan innebära praktiska 

vanskligheter och medför ofta till att handläggningen tar längre tid. Nöjer sig rätten med brister 

i utredningen, så kan det i sämsta fall sluta med en gissningstävling eftersom rätten inte 

tillämpar några formella bevisvärderingsregler – vem som vinner bli således en slump. Tanken 

                                                 
111 Lundin, Rättegångskostnader, a.a. 
112 Vahlne Westerhäll, Processuella spörsmål, a.a. 
113 DV 2009:2, s. 8. 
114 Vahlne Westerhäll, Processuella spörsmål, a.a. 
115 A.a. 
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är dock att domstolen ska värdera materialet utifrån dess ursprung och tillkomst.116 En annan 

metod som kan användas är att godta schabloner och rutiner för att minska behovet av 

utredningsarbete. Ett enkelt åtkomligt faktum är att endast inhämta material ur register och 

följaktligen vara nöjd med bevisinhämtningen. Genom detta kan domstolen bespara sig arbetet 

med en tidskrävande utredning och konstatera att det enda faktum som inhämtats tillerkänns 

bevisvärde enligt schablonen eller rutinen. Ovanstående övervägningar är ytterst en resursfråga 

– är rätten rustad gällande tid och resurser att fylla igen luckor i alla mål där utredningen brustit? 

Om arbetstrycket är högt på domstolen minskar det möjligheten att i varje mål införskaffa 

kompletterande bevis i utredningen – effektivitet ställs mot rättssäkerhet.  

Paragrafen har förvisso ett vidsträckt tillämpningsområde, men kan anses redan från början vara 

en död bokstav. Domstolen riskerar hela tiden att förlora sin opartiska ställning som kan 

resultera i att rätten ”offrar” sin utredningsplikt för att behålla sin objektivitet – vilket kan 

komma att påverka målets utgång. Ledstjärnan för domstolarna bör vara att alltid nå fram till 

ett materiellt riktigt avgörande.117 

När det kommer till kostnadsfrågan gällande biträde, har rättshjälpsrapporten som 

domstolsverket utfört argumenterat att förmå den enskilde att bli medveten om de kostnader 

som en process medför. Därför är det acceptabelt att denne ska tvingas prioritera sina utgifter 

under en period för att betala rättshjälpsavgiften, oberoende om avgiften är 2 eller 40 procent 

av biträdeskostnaden. Detta försvaras genom ett konstaterande att en enskild person mycket 

sällan har anledning att inleda eller involveras i en tvist.118 Det här argumentet faller snabbt i 

förvaltningsmål som drivs mot exempelvis Försäkringskassan och Socialnämnden. Dessa fall 

rör sig oftast om att personen har förvägrats sjukskrivning, assistansersättning eller 

försörjningsstöd. Personerna sitter redan i en (finansiell) utsatt situation och har inte möjlighet 

att bära en avgift för att eventuellt få rätt i domstol. 

Ovanstående argument blir ännu svårare att försvara när det förekommer att myndigheter tolkar 

domar på ett sätt som domstolen inte haft för avsikt. Ett sådant fall är Mål nr 1206-16 i HFD 

som rörde möjlighet till ersättning för assistansstöd under transport till fritidsaktiviteter. 

Klagande beviljades inte ersättning på grund av att behovet kunde tillgodoses av färdtjänst och 

kräver inte kvalificerade hjälpinsatser (bedömningen var inte generell, utan berörde endast den 

klagandes hjälpbehov för den sortens transport). Försäkringskassan använde sig av domen för 

att praktiskt taget aldrig bevilja ersättning för väntetider och beredskapstider mellan preciserade 

hjälpbehov. Det kan utläsas av Försäkringskassans brev till regeringen som bland annat uttalade 

följande: ”Försäkringskassan anser att det finns situationer där det går att generellt säga att det 

aldrig kan vara fråga om sådant kvalificerat stöd som kan ge rätt till assistansersättning. Det 

gäller när assistenten endast väntar på att den försäkrade ska behöva hjälp. Det handlar alltså 

om de situationer där Försäkringskassan i dag betalar ut ersättning för s.k. väntetid eller 

beredskap samt situationer där vi beviljar ersättning för tid mellan preciserade hjälpbehov.” Det 

resulterar i att flera tusen personer riskerar att förlora delar av sin assistansersättning. 

Försäkringskassan vill strama upp sin praxis kring väntetider och beredskapstider trots att 

domstolen själv har gått ut och uttalat att en sådan tolkning är allt för långtgående.119 De 

personer som berörs av en sådan praxis är i en sådan situation där de har svårt att föra sin egen 

talan i domstol och besitter inte heller de finansiella medlen att bekosta ett biträde. Finansiella 

                                                 
116 Fri bevisprövning 35 kap. 1§ 1 stycket RB (principen om fri bevisvärdering), se vidare Lundin, 

Officialprincipen, a.a. 
117 Petrén, a.a. 
118 DV 2009:2 s. 42 
119 Sveriges Radio, Justitierådet: LSS-domen har feltolkats, publicerad 8 november 2017, lydelse 2018-05-02 

Försäkringskassans brev till regeringen: Om personlig assistans - konsekvenser av en dom 

från Högsta förvaltningsdomstolen, Dnr 49577-2017 

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2017/Juni/1206-16.pdf
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och kunskapsmässiga hinder föreligger för att enskilda ska kunna förvara sina rättigheter mot 

statliga myndigheter.  

Enligt prop. 1996/97 så har inte enskilda samma rätt till rättshjälp i förvaltningsprocessen som 

i allmänna domstolar pga. förvaltningsdomstolarnas materiella processledning och 

utredningsansvar. Därför anses det att det inte föreligger ett behov av juridiskt biträde, och 

rättshjälpslagen vanligtvis inte görs gällande. Lagrådet föreslår dock att rättshjälp kan bli 

aktuell i assistansmål, då införandet av tvåpartsprocessen i förvaltningsmål har medfört en 

nackdel för sådan part vid överklagande av beslut. I och med införandet av tvåpartsprocessen, 

menar lagrådet att domstolarnas handläggning präglas mer av förhandlingsprincipen och 

mindre av officialprincipen, vilket medför att rättshjälpsbehovet för enskild part ökar.120 Några 

vidare åtgärder har inte tagits gällande förvaltningsprocessen. Domstolsverket uttalade i sin 

utredning från 2009 att de uppmärksammats av privatpersoner, Advokatsamfundet och 

Rättshjälpsmyndigheten på att det finns ett behov av att se över rättshjälpslagstiftningen 

gällande förvaltningsmål. Rättshjälpsbehovet finns särskilt på grund av att förvaltningsmål är 

undantagen från samtliga försäkringsbolags rättsskyddsvillkor. Domstolsverket uttalar sig om 

att det finns anledning att se över behovet samtidigt ansågs det inte finnas ett överhängande 

behov av ändringar i lagstiftningen eller att vitta andra åtgärder.121 

Det finansiella hindret är utbrett i förvaltningsprocessen för enskild part och mindre företag, då 

de endast i undantagsfall beviljas rättshjälp eller offentligt biträde. Argumentet att 

officialprincipen skulle göra ett biträde obehövligt är osolitt. Dels är lagstiftningen öppen för 

tolkning och ska anpassas efter varje individuellt fall, samt att det ter sig finnas få vägledande 

bestämmelser för domstolarna att göra en enhetlig och korrekt bedömning av hur långt 

utredningsansvaret sträcker sig i varje specifikt fall. Detta utredningsansvar ställs mot de 

samtida principerna om processledning och objektivitet.  För en utomstående förefaller det vara 

en näst intill omöjlig avvägning att göra på ett balanserat och korrekt sätt – vågen riskerar 

ständigt att fall över på en av ovanstående principer.  

Med det sagt, så bör inte alla typer av mål i förvaltningsprocessen kräva representation av ett 

biträde. Att argumentera för biträde i mål gällande överklagande om namnbyte är svårt att 

försvara, då måltypen inte är av väsentlig och betydande vikt i ljuset av en objektiv bedömning. 

De mål som är av väsentlig och betydande vikt för den enskildes liv bör dock bli berättigad en 

ökad möjlighet att få sina rättegångskostnader helt eller delvis täckta. Ett minimum (eller 

medelväg, beroende på hur man ser på saken) bör vara att enskild får beviljad rättshjälp i första 

instans. Det ger den enskilde en ”språngbräda” att utgå från om målet går vidare till högre 

instanser. Enskilda skulle då vara mer utrustade att föra sin egen talan eftersom denne har att 

tillgå ett material som påvisar relevant argumentation och bevisföring i det enskilda fallet.  

Vidare har förvaltningsprocessen problem med långa handläggningstider, inte bara i domstol 

utan också på beslutande myndigheter. Ett exempel från JO’s embetsberättelse 2017, om långa 

handläggningstider för omprövning av beslut från Försäkringskassan (dnr 3353-2016). 

Försäkringskassan hade sedan maj 2016 regelmässigt informerat enskilda om att det kunde ta 

omkring 20 veckor innan deras omprövningsärenden blev handlagda, i vissa fall upp till 25 

veckor. Myndighetens egna allmänna råd anger att ett beslut i sådant ärende bör fattas inom sex 

veckor. Försäkringskassan fick allvarlig kritik för att ha brustit i sitt ansvar att se till att 

omprövningsbeslut kunnat fattas inom rimlig tid.122 Kravet ställs i 7 § FL att varje ärende ska 

handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten äventyras. Ovanstående 

                                                 
120 Prop. 1996/97 pkt 7.3 
121 Dv 2009:2 s. 51. 
122 JO: 2017/18:JO1, s. 327. 
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är mycket problematiskt dels för att många enskilda är beroende biståndet från 

Försäkringskassan, samt att den enskilde inte kan överklaga beslutet i domstol innan 

omprövning, vilket utgör ett allvarligt rättssäkerhetsproblem.  

 

Ett ytterligare problem som återfinns i förvaltningsprocessen är de beslut som anses 

”onyttiga”123 målet prövas därför inte i sak och avskrivs av domstol. Ett besvär anses vara 

onyttig när ett beslut inte längre är gällande - en talan som av någon anledning förlorat sitt 

objekt och därför inte längre fyller sitt syfte. Det finns emellertid argument för att sakprövning 

bör ske i avskrivningsmål där prövning bedöms vara av intresse för vägledning av 

rättstillämpningen. Det handlar inte om en egentlig sakprövning, utan att domstolen först uttalar 

sig i saken och sedan avskriver målet. Ett exempel på när ett onyttigt beslut har en vägledande 

funktion är ett mål som prövade demonstrationstillstånd i Salems kommun. Kommunen hade 

återkommande demonstrationer som tidigare varit stökiga. Tillstånd beviljades av 

Polismyndigheten, men överklagades av kommunen. När dåvarande Länsrätten prövade 

överklagandet hade demonstrationen redan hunnit genomföras, därför avskrevs överklagandet. 

Dock hade kommunen ett kvarstående intresse att få målet prövad i sak då demonstrationerna 

var återkommande och en sakprövning skulle ha en vägledande funktion för framtiden. 

Kammarrätten avskrev dock målet med motiveringen att polismyndigheten hade haft fog för 

sitt beslut, utan närmare motivering.124 

 

I en hypotetisk situation kan en kommun ha beslutat om att en hög taxa ska tas ut av vissa 

grupper, vilket framstår som felaktigt då alla kommunmedlemmar ska behandlas lika. Beslutet 

överklagas av kommunmedlem, avgiften tas ut av kommunen medan målet ligger i domstol, 

men straxt innan målet avgörs upphäver kommunen sitt beslut. Beslutet är inte längre gällande. 

Är målet att anses onyttigt? Avgiften har kunnat strida mot gällande lagstiftning, men detta 

fastställs inte då beslutet redan har upphävts.125 Ett problem uppstår således då en individ endast 

kan kräva gottgöring (skadestånd) om en domstol har fastställt att ett sådant fel har begåtts. 

Prövas inte sakfrågan, kan inte heller skadestånd utkrävas. Detta är särskilt viktigt vid 

tvångsvård eftersom vård utfört under tvång på fel grunder är ett ofrivilligt frihetsberövande 

och förenligt med skadestånd från staten. 

 

Offentligrättsliga regler syftar till att främja och skydda vissa intressen, somliga intressen är 

starkare och mer framträdande än andra – det är förvaltningsmyndigheternas uppgift att dessa 

intressen värnas och efterlevnad säkerställs. Förvaltningsprocessens huvudsakliga syfte är att 

agera kontrollerande mot myndighetsbeslut. Det betyder inte att alla instanser ska pröva 

onyttiga beslut, men i syfte att kontrollera förvaltningsbeslut bör förvaltningsrätten och 

kammarrätten i vissa fall pröva onyttiga beslut i sak. Särskilt när målet berör framtida 

rättstillämpning eller att klaganden har ett befogat intresse av att få saken prövad. En 

sakprövning kan ge vägledning för myndigheter i hur frågan ska bedömas i framtiden eller 

underlätta för den enskilde att planera och tillvarata sina intressen. Har målet ett 

prejudikatvärde, bör det då också prövas av HFD. Det kan handla om att domstolen uttalar om 

kriterier som ska vara avgörande i viss fråga, hur somliga förhållanden ska värderas, eller vad 

som bör prioriteras i vissa avseenden. von Essen menar att sakpröva vissa onyttiga besvär är till 

                                                 
123 Begreppet ”onyttiga besvär” används av von Essen där han avser en talan som av någon anledning förlorat sitt 

objekt och därför inte längre fyller sitt syfte. Begreppet kommer vidare användas för att belysa mål som inte 

prövas i sak. von Essen, Ulrik, Bör ”onyttiga besvär” prövas?, Förvaltningsrättslig tidskrift 4/2009, s. 481-486 

[von Essen, Onyttiga besvär] 
124 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6125-08. 
125 von Essen, Onyttiga besvär, a.a. 
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fördel för både parter och beslutsmyndigheter, men har också vid beslut av HFD betydelse för 

rättsvetenskapen.126 

 

Utöver att ovanstående problematik går emot nationell lagstiftning, utgör problematiken att 

svenska staten inte lever upp till sina åtaganden enligt Europakonventionen, mer specifikt utgör 

det ett brott mot artikel 6.1 EKMR. Förvaltningsprocessens avvikande karaktär medför att 

enskilda i vissa mål borde kunna kräva sin rätt till ett offentligt finansierat biträde - särskilt de 

mål som är av finansiell karaktär som socialförsäkringsmål. Dessa typer av förvaltningsmål kan 

knappast anses tillfredställande tillgodosedda genom svensk rättshjälpslag, där de flesta 

förvaltningsmål inte kvalificerar in för en berättigad ersättning då det kan antas att ett biträde 

är obehövligt. Utöver det så är inkomstgränsen satt extremt lågt, vilket exkluderar större delen 

av befolkningen från rättshjälp under RhjL. 

I förvaltningsprocessen ställs OSL mot RPL i mål där den enskilde inte når upp till rekvisiten 

för rättshjälp eller när målet inte gäller sådan sakprövning som ger rätt till offentligt biträde. 

Det utgör en grav processuell obalans mellan parterna vilket ger den enskilde sämre odds att 

vinna målet. Försäkringskassan är en sådan RPL som processar i ett flertal mål samtidigt, vilket 

möjliggör för myndigheten att sprida både kostnader och risker mellan målen. Vissa av dessa 

mål är av principiellt intresse för myndigheten vilket motiverar till att driva målet i alla 

instanser. De besitter kunskap och resurser som den enskilde har svårt att mäta sig med. Ett 

sådant drivande av mål mot enskilda kan ge upphov till missvisande praxis, då den enskilde 

inte besitter den kunskap som möjliggör en framgångsrik talan i domstol.  

 

5.2. Psykiatrisk tvångsvård 
Kostnadsproblemet återfinns inte i LPT-mål som vanligen återfinns i övriga förvaltningsmål.  

Det är endast patienten själv som besitter överklaganderätt vilket medför att motparten inte kan 

skapa stora kostnader för målsägande genom att föra process i flera instanser och därigenom 

öka kostnaden för den enskilde. Eftersom den enskilde allt som oftast har rätt till offentligt 

biträde bär staten alla kostnader. LPT-mål berörs därför inte av ett hinder i form av höga 

processkostnader som annars är relativt typisk i förvaltningsprocesser när enskild har valt att 

anlita biträde.  

Frågan uppstår istället om arbetsinsatsen som det offentliga biträdet lägger är tillräckligt 

tillfredställande för att rättssäkerheten ska betecknas som god. Det schabloniserade 

ersättningssystemet ger ett litet utrymme för utförliga arbetsinsatser i dessa typer av mål. Det 

är problematiskt, dels för att individanpassningen till målet blir undermåligt och dels för att 

dessa mål kräver medicinsk expertis för att kunna motbevisa specialisternas uppfattning i målet. 

Biträdet blir ekonomiskt styrd eftersom hen inte motiveras att lägga mer tid än vad biträdet 

förväntar sig kunna få i ersättning. En ekonomisk ersättning som rör sig inom snäva gränser 

kan indirekt leda till en stel och onyanserad rättstillämpning. Det framstår i nuläget som att 

förordnandet av offentligt biträde i allmänhet enbart är en formsak.127 Det utgör således en 

”Access Barrier” i form av bristande ”equality of arms” - det offentliga biträdet och patienten 

står i kunskapsmässigt underläge i jämförelse med sin motpart. Denna obalans skulle kunna 

utjämnas om biträdet själv kan tillgå medicinsk expertis, samt att denne även får ersättning för 

erforderlig tid som målet faktiskt/kan tänka sig kräva. I Steel & Morris v UK uttalade 

Europadomstolen sig om parters olika kraftförhållanden. I det aktuella fallet var den ena parten 

privatpersoner mot ett globalt företag (McDonald’s). Ett dylikt maktförhållande återfinns i 

LPT-mål, där ena parten befinner sig i ett nedsatt psykiatriskt tillstånd och motparten är 

                                                 
126 A.a. 
127 Vahlne Westerhäll, Processuella spörsmål, a.a.  
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cheföverläkaren som besitter den medicinska expertisen. Överläkarens bedömning och rätten 

sakkunnige väger tungt när domstolen tar ställning till vidare tvångsvård eller avbrott av fortsatt 

tvångsvård. De båda medicinskt sakkunniga brukar i regel vara av samma uppfattning om att 

rekvisiten för tvångsvård är uppfyllda och den uppfattningen brukar domstolen i regel inte 

motsätta sig. Problem föreligger för den juridiskt sakkunnige att uttala sig i frågor rörande 

medicinsk expertis. När biträdet inte får ersättning för den tid som krävs för att på 

ändamålsenligt vis representera varje klient på ett individbaserat plan, fallerar anpassningen till 

det individuella fallet, och flera fall riskerar att presenteras på ett liknande sätt. Av den 

anledningen kan biträdet riskera att tappa detaljer som skulle kunna tala för en individs fördel. 

Vid psykisk sjukdom är detaljerna viktiga eftersom olika personer ger olika uttryck för sin 

diagnos och tillstånd. Det uttrycket spelar roll vid bedömningen om rekvisiten för LPT är 

uppfyllda – lagen ställer ett uttryckligt krav på att allvarlig psykiska störning ska föreligga. 

Trots att klienten representeras av ett offentligt biträde, föreligger det fortfarande ett ojämlikt 

kraftförhållande.  

Vidare utgör domstolens undermåligt motiverade domar en ovisshet i LPT-mål, då domstolen 

sällan specificerar närmare än att ”av utredningen framgår” att rekvisiten för tvångsmål är 

uppfyllda - vad det närmare innebär framgår inte oftast inte.128  Eftersom tvångsvård är en 

mycket ingripande åtgärd bör höga beviskrav gälla – bevisfrågan framgår sällan mer detaljerat 

än ovanstående. Frågan uppstår således i vilken utsträckning domstolen faktiskt utreder enligt 

officialprincipen och hur de värderar bevisfrågan? I Mål nr 14116-10 redogör domstolen för de 

faktiska omständigheterna som har legat till grund för tvångsvården. Det framgår att NN har 

under en längre period vårdads för ett flertal symtom och självskadebeteenden. Dock framgår 

det inte någon uttrycklig psykisk diagnos utan den allvarliga psykiska störningen beskrivs 

endast i termer av symtom. Hur långt är det styrkt att de faktiska omständigheterna i målet har 

bevisats? Ett av rekvisiten i förarbeten till lagen är just att patienten lider av en allvarlig psykisk 

störning, likväl utgör inte en samling symtom en sådan störning utan utgörs utöver uttryckliga 

symtom även en eller ett flertal diagnoser.129 

En ytterligare problematik som återfinns i förvaltningsprocessen i stort men också i mål som 

behandlar tvångsvård är att överklaganden i vissa fall inte prövas i sak. I ett stort antal fall130 

prövar inte kammarrätten eller HFD ett mål om tvångsvården har upphört vid prövning. 

Patienten får då inte sitt fall prövad i sak, det vill säga om tvångsvården var berättigad eller inte. 

Från individens synvinkel har detta stor betydelse eftersom det påverkar hens framtida 

agerande. Det kan te sig tröstlöst för en individ att överklaga ett tvångsvårdsbeslut eftersom 

beslutet inte överprövas om vården inte pågår vid tidpunkten för prövning. En patient vill veta 

om ett beslut av chefsöverläkaren eller domstolen har varit riktigt. En prövning av tvångsvård 

som inte längre pågår anses vara ett onyttigt besvär av domstol. Det underminerar 

rättssäkerheten för tvångsvårdade patienter, då det resulterar i att endast pågående tvångsvård 

prövas av domstol. Patient får aldrig reda på om ett beslut om tidigare tvångsvård har kunnat 

vara felaktigt vilket riskerar att leda till att oriktig rättstillämpning inte korrigeras. Eftersom 

förvaltningsrätten i dessa mål utöver domstolsrollen är beslutande myndighet, vilket betyder att 

den kontrollerande funktionen ligger på kammarrätten och HFD. Rättsfall RÅ 2002 ref. 40 

fastställer att det räcker med en domstolsprövning vid ansökan om fortsatt vård. Beslutet får 

endast överprövas om vården kvarstår vid prövning. Vahlne Westerhäll menar att ovanstående 

demonstrerar en frånvaro av att HFD ger uttryck för ett högt ställt rättssäkerhetstänkande 

                                                 
128Vahlne Westerhäll, Lotta, Introduktion till psykiatrirätt – för vårdpersonal, socionomer och jurister. Gleerups 

2017.[Vahlne Westerhäll, Introduktion till psykiatrirätt] s. 126., RÅ 1996 ref.62 och RÅ 1999 ref. 64 
129 Vahlne Westerhäll, Introduktion till psykiatrirätt, a.a., s. 126. 
130 Se hänvisade fall i Vahlne Westerhäll, Processuella spörsmål, a.a. 
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gällande LPT-mål. Det är en mycket sårbar grupp som många gånger inte får sitt överklagande 

prövad i sak. Det har inte gjorts en god avvägning mellan tillgodose gruppen grundläggande 

fri- och rättigheter, å andra sidan vägas mot domstolen kostnads- och 

arbetseffektivitetsprinciper. Avskrivning bör istället ske sparsamt enligt författaren.131 I LPT-

mål är tidsramarna mycket snäva, det är av vikt att ett beslut handläggs skyndsamt av domstol. 

I vissa fall blir denna överklaganderätt illusorisk när tvångsvården har hunnit upphöra innan 

överinstanser har hunnit pröva ett beslut av överläkaren eller förvaltningsrätten. Patienten som 

behandlats under tvång får alltså inte reda på om vården har varit rättsligt korrekt eller inte. I 

vissa mål bör det vara befogat att domstolen prövar avskrivningsmål i sak, särskilt i mål där 

klaganden kan anses ha ett befogat intresse av att få sin sak prövad.132 

Ovanstående öppnar upp möjligheten för oberättigad tvångsvård. Om tvångsvården utförs 

under tiden som ansökan ligger hos domstolen, men upphör innan den tas upp, kan tvångsvård 

kunnat utföras utan rättfärdigande. Detta kommer aldrig att konstateras i domstol eftersom 

rätten inte tar upp sådana mål för sakprövning. Följaktligen öppnar det upp för tvivel rörande 

patienters rättssäkerhet och om rätten till en rättvis rättegång är uppfylld.  

Sociologiska studier har konstaterat att domstolen förhåller sig till klagande som just en sjuk 

patient och inte som part i rättslig process.133 En sådan inställning till klagande är problematiskt, 

då domstolen från början förutsätter att den enskilde är sjuk och bör sannolikt också vara 

föremål för tvångsvård – det skapar i praktiken en presumtion för att chefsöverläkarens 

bedömning är riktig. Vidare har kvantitativa målundersökningar visat att domstolen och den 

sakkunnige i mycket hög grad instämmer i chefsöverläkarens bedömning, 85-100 % av 

målen.134 Frågan är om den här samstämmigheten innebär att chefsöverläkaren undgår kritisk 

granskning eller att samstämmigheten tyder på korrekt medicinsk bedömning. Av de 

undersökningar som redovisas framgår det inte vad den höga samstämmigheten beror på. 

Eftersom domskälen i denna typ av mål är knapphändig omöjliggör en kritisk granskning av 

grunderna för avgöranden. Samstämmigheten ger dock anledning att reflektera över behovet att 

genom rättslig prövning kontrollera riktigheten i chefsöverläkarens bedömning, samt den 

nuvarande rättsliga prövningens effektivitet. JO riktade kritik mot fem domskrivningar vid 

avgörande enligt LPT eftersom domarna inte innehöll domskäl som uppfyller 30 § andra stycket 

FPL krav på att motiveringen ska innehålla de skäl som bestämt utgången.135 

von Essen uttalar följande gällande 30 § 2 stycket FPL:  

Paragrafen återspeglar en allmän rättsgrundsats, nämligen att en dom ska grundas 

på sakliga skäl som redovisas öppet i avgörandet. Beslutsmotiveringar fyller fler 

viktiga funktioner. Motiveringskravet bidrar till att prövningen blir omsorgsfull 

samt saklig och objektiv. Till detta kommer att väl motiverade avgöranden gynnar 

en enhetlig praxis. Skälen fyller vidare den viktiga funktionen att den som 

överväger att överklaga ett beslut har möjlighet att avgöra om det finns möjlighet 

till framgång och hur talan i så fall bör läggas upp samt vad den bör inriktas på. 

Dessutom är motiveringen viktig för överinstansens prövning. På ett mer allmänt 

                                                 
131 A.a. 
132 von Essen, Onyttiga besvär, a.a., se även tidigare anförande i 4.3. 
133 Se Jacobsson, M., Terapeutens rätt: Rättslig och terapeutisk logik i domstolsförhandlingar, Studier i social 

arbete vid Umeå universitet: avhandlings- och skriftserie, Umeå: 2006. 
134 Se statistik i Wahlberg, Lena, Dahlman, Christian, Sarwar, Farhan, Sikström, Sverker & Åkerman, Sofia, 

Rättslig prövning av skälen för sluten psykiatrisk tvångsvård – Bör domstolarna lita på den medicinska 

expertisen, Förvaltningsrättslig tidskrift, 4/2015, s. 629-646. 
135 JO Dnr 748-2014, motiveringsskyldighet enligt 30 § andra stycket FPL 
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plan är motiveringskravet viktigt för allmänhetens förtroende för rättsskipningen 

(…) I vilken grad dessa syften gör sig gällande varierar naturligtvis beroende på 

målets karaktär, vilken instans det handlar om osv.136 

Eftersom domskälen i LPT-mål vanligen är mycket korta och innehåller sällan en närmare 

motivering än att det framgått att det förelegat ett behov av LPT-vård. Ett exempel på 

motivering är ”Av utredningen i målet samt vad som framkommit i sakkunnigutlåtandet 

framgår att förhållandena vid intagningen och alltjämt är sådana att det föreligger ett klart behov 

av LPT-vård och att vårdbehovet i nuläget inte kan tillgodoses på frivillig väg. 

Chefsöverläkarens yrkande skall då bifallas.”137 Domarna bör minst redogöra för några av de 

skäl som chefsöverläkaren angett som stöd för sin bedömning och vad den sakkunnige har 

uttalat. JO anmärker även på att domskälen inte har redogjort för sina överväganden eller knutit 

an till förutsättningarna för tvångsvård under LPT.138 I de fem granskade domarna fann JO att 

domskälen var näst intill identiska och att motiveringarna saknade anknytning till 

omständigheter i målet, utan var endast redovisningar av lagtext – JO uttalar att det är frågan 

om s.k. skenmotiveringar.139 Sådana motiveringar omöjliggör ett korrekt motiverat 

överklagande till övre instanser. Eftersom det är fråga om mycket allvarliga ingrepp i patienters 

liv är det nödvändigt att rättskipningen sker under rättssäkra former. Det måste vara möjligt att 

i efterhand granska grunden för tvångsåtgärder utan att hindras av intetsägande motiveringar – 

motiveringarna bör därför vara skrivna på ett sådant sätt att det inte råder någon tvekan om hur 

bedömningen gjorts. Enligt JO bör rätten redovisa hur den analyserat det givna materialet och 

klargöra för vad som ligger till grund för bedömningen att patienten lider av en allvarligt 

psykisk störning, utan att återge integritetskränkande information. Det räcker således inte ett 

konstaterande att patienten lider av en allvarlig psykisk störning.140 

5.3 Kränkning av Europakonventionen 
En kräkning av Europakonventionen omfattar två huvudsakliga led: (1) Europadomstolen 

fastställer huruvida den klagandes rättigheter har kränkts eller inte; (2) utge gottgörelse till den 

klagande, om kränkning har konstaterats. HD arbetar på samma sätt, medan 

Regeringsrätten/HFD endast gör en halv prövning – rätten fastställer enbart om den klagandes 

rättigheter har kränkts - det vill säga en lagprövning.141 Lagprövning används lite ovarsamt som 

samtlig kontroll av gällande författning och om den överensstämmer med överordnade 

författningar. Det är inget rättighetsskydd men i och med att rättigheterna är reglerade i 

grundlag, det innebär att lagprövningen visavi innefattar en mekanism som bär upp 

rättighetsskyddet. HFD har alltså inte samma möjlighet att som HD att utge gottgörelse, trots 

att en kräkning/fel har konstaterats. HFD inriktar sin lagprövning på normgivningsfrågor med 

anknytning till kap 8 i regeringsformen, en legalitetskontroll där domstolen utreder om en viss 

rättsregel har tillkommit på rätt sätt.142 Skadeståndstalan kan endast väckas i allmän domstol 

eller hos JK, vilket innebär att ett mål i förvaltningsprocessen i värsta fall riskerar att prövas i 

6 olika instanser – förvaltningsförfarande uppfyller därför inte kraven som artikel 13 och 41 

ställer på effektiva rättsmedel och skälig gottgörelse143  

                                                 
136 von Essen, Förvaltningsprocesslagen, a.a., s. 373 f. 
137 JO Dnr 748-2014. 
138 JO Dnr 748-2014 
139 A.a. 
140 A.a. 
141 Crafoord, Clarance, Strömmer, Gunnar, Är regeringsrätten en fullvärdig garant för fri- och rättigheter? – 

Några reflektioner utifrån RÅ 2006 ref. 73. Regeringsrätten 100 år, Iustus, Uppsala: 2009, s. 77-85. 
142 Bull, Thomas, Rättighetsskyddet i Högsta förvaltningsdomstolen, SvJT 2017, s. 216-243. 
143 Crafoord & Strömmer, a.a. 
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Ett mål som tydligt belyser ett flertal trångmål i förvaltningsprocessen är RÅ 2006 ref. 73. Part 

i målet B.R förlorade sitt svenska medborgarskap som han förvärvat när han föddes, genom 

pappans svenska medborgarskap. När det senare visade sig att pappan inte var hans biologiska 

pappa ansåg Skatteverket att han inte längre hade rätt att behålla sitt svenska medborgarskap.144 

Faderskapet upphävdes 2000 av tingsrätten genom ett faderskapstest (utan B.R:s vetskap). 

Utifrån tingsrättens dom menade Skatteverket att B.R. aldrig förvärvat ett svenskt 

medborgarskap, detta trots att B.R hade svenskt pass och var både folkbokförd och hade en 

bekräftelse om svenskt medborgarskap i folkföringen.145 Skatteverket menade att hans 

medborgarskap aldrig funnits och att hans medborgarskap var en ogiltig rättshandling (nullitet). 

B.R överklagade Skatteverkets beslut till Länsrätten146 men överklagandet ogillades. 

Domstolen menade att tingsrättens dom (upphävt faderskap) hade en retroaktiv verkan, B.R har 

enligt Länsrätten aldrig förvärvat ett svenskt medborgarskap. Domen överklagades till 

Kammarrätten som fastställde Länsrättens dom. Detta trots att ett medborgarskap är en 

grundlagsskyddad rättighet i 2 kap. 7§ andra stycket RF.147 Utöver grundlagsskyddet skyddas 

medborgarskap i artikel 7 EKMR som skriver at nationell lagstiftning inte får föreskriva att 

medborgarskap kan förloras på statens initiativ, med undantag för av artikeln angivna fall - 

B.R:s fall var inte ett sådant. RF utesluter därför möjligheten för enskild att mot sin vilja fråntas 

sitt svenska medborgarskap, bortsett från de situationer som är särskilt lagreglerade. 

Lagstiftningen möjliggör alltså inte att återkalla beslut om medborgarskap som har 

tillkännagetts på felaktiga grunder eller på annat felaktigt sätt.148 Vid överklagande till 

Regeringsrätten (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen) tog domstolen upp frågan i 

domskälet där de också fastställde att en förvaltningsakt kan anses som en nullitet endast om 

akten är faktiskt eller rättsligt omöjlig.149 Därtill tillade Regeringsrätten att det krävs synnerliga 

skäl för att ett myndighetsbeslut ska anses vara utan verkan från det allmännas synpunkt och - 

den enskildes intressen ska övervägas i frågan. B.R tilldelades svenskt medborgarskap vid 

födseln, har varit folkbokförd som svensk i Sverige sedan han var åtta år, har svenska som 

modersmål och har vuxit upp och gått i skola i Sverige. Det fanns således inga synnerliga skäl 

att beröva honom på hans svenska medborgarskap. Att beröva B.R på medborgarskapet har fått 

stora konsekvenser då han fråntogs många rättigheter som ett svenskt medborgarskap medför 

(nordisk passfrihet, att få utbilda sig till polis eller inom det militära).150  

B.R fick ingen rättshjälp under RhjL, trots att beslutet hade en markant effekt på hans privatliv. 

Den klagande fick alltså betala för att försvara sina rättigheter. När han sedan fick rätt i 

Regeringsrätten kunde inte HFD utlämna ett skadestånd för det fel som begåtts av en av 

myndigheten, då förvaltningsdomstolarna inte har möjlighet att betala ut ekonomisk 

kompensation. För att överhuvudtaget utkräva ett skadestånd från staten, var B.R tvungen att 

starta en ytterligare process i allmän domstol. B.R. genomgick ett sex-instansförfarande med 

staten som motpart i alla instanser. För att en enskild ska få ett skadestånd från staten när staten 

har gjort fel, måste denne söka till allmän domstol eller Justitiekanslern (JK). 

Rättighetsutkrävandet för B.R. tog sammanlagt 10 år.151 Skadeståndet på 100 000 kr täcker 

                                                 
144 RÅ 2006 ref. 73. 
145 Crafoord & Strömmer, a.a. 
146 Numera Förvaltningsrätten.  
147 Crafoord & Strömmer, a.a., 2 Kap. 7 § 2 st. Regeringsformen (1974:152). 
148 Jfr RÅ 1948 ref. 30 
149 Crafoord & Strömmer, a.a. 
150 A.a. 
151 Domen från Högsta domstolen meddelades 23 april 2014. B.R började processförfarandet när han förlorade 

sitt svenska medborgarskap 2004. Regeringsrättens dom kom 8 november 2006. Förvaltningsförfarandet tog fyra 

och ett halvt år, varav två år i Regeringsrätten. Det tog tio år och sex instanser för B.R att försvara sina 

rättigheter, återfå sitt medborgarskap och få rätt mot staten. Crafoord & Strömmer, a.a., RÅ 2006 ref. 73, NJA 

2014 s. 323 
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långt ifrån de biträdeskostnader som krävts för att B.R skulle kunna försvara sina rättigheter - 

summan av skadeståndet kan anses ”godtyckligt” i sitt sammanhang. Problemet i B.Rs fall är 

att det tidigare inte ansetts möjligt att utge skadestånd vid kräkningar av rättigheter i 

regeringsformen (se NJA 2014 s. 323), men rättighetskränkningar av Europakonventionen kan 

skadestånd utgå i svensk domstol (SFS 1994:1219). Målet illustrerar problemet med att 

förvaltningsdomstolarna endast gör en halv prövning ur ett konventionsperspektiv – 

domstolarna prövar endast om fel har begåtts av det allmänna, men domstolen har ej getts 

möjlighet att utge skadestånd för det fel som det allmänna har begått. Detta trots att det 

uttryckligen krävs av konventionsrätten att staten skall kompensera skada som den orsakat. Den 

enskilde måste således starta en ytterligare process i domstol, alternativt söka skadestånd hos 

JK, som sällan utbetalar skadestånd för ideell skada (icke finansiell skada). Ovanstående är inte 

förenligt med kravet på effektiv prövning enligt artikel 6.1 EKMR 

5.4. Svenska statens konventionskränkning – ett systematiskt problem? 

Mellan 1999 och 2009 har Sverige varit föremål för 25 fällande domar i Strasbourg, varav 10 

avser rätten till rättegång inom skälig tid (effektiv rättsprövning). Under samma tidsspann har 

svenska staten förlikt 45 mål, varav 37 gällde oskälig lång handläggning. Vid förlikning 

erkänner staten att den inte har levt upp till konventionen, vilket påvisar att svenska staten är 

medveten om problematiken i och med att majoriteten av de fall som Sverige har kritiserats för 

är just kränkningar av artikel 6. Sammanräknat är det alltså 47 av 70 mål mot Svenska staten 

(67 procent) i Europadomstolen som har handlat om kränkningar av rätten till rättegång inom 

skälig tid.152 Även Justitieombudsmannen (JO) har i ett stort antal ärenden konstatera att de 

långa handläggningstiderna i Regeringsrätten (högsta instans) står i strid med rätten till 

rättegång inom skälig tid enligt artikel 6 EKMR.153 Mellan 1959 och 2017, har Sverige haft 150 

mål i Europadomstolen och fällts i 60 fall (exkl. förlikning och andra domar), 40 gällde artikel 

6.1, varav 28 rörde ”right to fair trial” och 12 ”length of proceedings”.154 

Ovanstående statistik kan delvis vara missvisande på grund av den utveckling som har skett 

under 2000-talet där majoriteten av alla mål från Sverige förliks. Detta beror dels på att svenska 

staten verkar vilja slippa skammen att bli dömd i Europadomstolen och tvingas att åtgärda 

brister, samt att domstolen har en överbelastning och vill förlika mål för att minska 

arbetsbelastningen. Europadomstolen har således fallit offer för sin egen framgång.155 De mål 

som förlikas är sådana mål som anses uppenbart välgrundad och där det finns utförlig praxis, 

alt. när utfallet är osäkert kan staten välja att förlika för att inte riskera en fällning. En förlikning 

påkallar inte inhemsk lagändring. 

Antalet förlikade mål har ökat drastiskt under 2000-talet. I jämförelse med åren 1984-1999, 

förlikte svenska staten 3 mål i Europadomstolen, medan under åren 2000-2006 förliktes 39 mål, 

under samma period fastställde domstolen endast 12 mål vid prövning i sak. Det vanligaste 

klagomålet mot Sverige är utdragna domstolsprocesser vilket lett till att den klagande inte fått 

sin sak prövad inom rimlig tid. Ca 70 procent av förlikningarna perioden 2000-2005 rörde 

sådana klagomål.156 

                                                 
152 Crafoord & Strömmer, a.a. 
153 JO 2008/09:JO1 s. 23 
154 Violations by Article and by State 1959-2017, 

“https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2017_ENG.pdf”, lydelse 2018-05-03 
155 Rogalska Hedlund, Anna och Röttorp, Paula, Tyst rättvisa - Svenska staten köper sig ut ur statistiken, Timbro 

Rapport 2007, ” https://timbro.se/app/uploads/2017/01/9175666112.pdf”, lydelse 2018-05-05 
156 A.a. 
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Av statistiken kan det tolkas som att Sverige systematisk förlikar mål när staten är medveten 

om att gällande lagstiftning/praxis bryter mot konventionsrätten, och vill undvika en fällande 

dom som tvingar staten att vidta åtgärder. Förlikningarna ingås utan beaktande av kvarstående 

problem eller krav på åtgärder från domstolen.157  

Två exempel på mål som Sverige förlikt i Europadomstolen är Romlin v. Sweden och Jakola v. 

Sweden. Bakgrunden till fallet Romlin var han hon ansökt om handikappersättning hos 

Försäkringskassan på grund av astma och reumatism. Ansökan avslogs hos myndigheten och 

överklagades i alla instanser (dåvarande Försäkringsdomstolen) men fick inte 

prövningstillstånd, inte heller fick hon beviljad muntlig förhandling. Hon gjorde samma 

ansökan till försäkringskassan några år senare, där hon endast beviljades delar av ersättningen 

hon begärt. Hennes överklagande tog samma rutt som det tidigare överklagandet och fick inte 

heller då sitt yrkande om muntlig förhandling beviljad. I det likartade fallet Jakola, begärde den 

enskilde ersättning genom arbetsskadeförsäkringen hos försäkringskassan. Begäran avslogs då 

myndigheten menade att hennes besvär inte var relaterade till hennes arbete. Jakola överklagade 

i alla instanser och åberopade ett intyg som visade att andra på arbetsplatsen led av samma 

besvär, samt begäran om muntlig förhandling. Hennes överklagan avslogs i alla instanser.158 

Romlin och Jakola överklagade sina mål till Europadomstolen som ansåg fallen vara antagbara 

till den del som avsåg avsaknaden av muntlig förhandling. Båda fallen förliktes vilket innebär 

att svenska staten erkänner att fel har begåtts. Bekymret med förlikning är att det inte ställs 

några vidare krav på åtgärder. Det resulterar vanligen i att inga eller få förändringar genomförs 

för att komma till rätta med problemet. Spörsmålet i ovanstående fall kvarstår då ingen 

regelförändring har genomförts som ruckat på det restriktiva beviljandet av muntlig förhandling 

i förvaltningsprocessen – huvudregeln kvarstår om skriftlig förhandling. 

6. Slutsats 
Det kan konstateras att det föreligger ”Access Barriers” i form av höga processkostnader och 

processuella obalanser i förvaltningsprocessen vilket utgör hinder för enskildas tillgång till 

rättvisa. Eftersom det är tänkt att biträden ska vara obehövliga i de flesta typer av 

förvaltningsmål läggs en stor kostnadsbörda på enskild part. Om enskild istället väljer att föra 

egen talan förefinns en kunskapsmässig obalans mellan parterna. I LPT-mål där enskild part 

representeras av offentligt biträde kvarstår en processuell obalans eftersom målet kräver 

medicinsk kunskap för att kunna opponera mot överläkarens och sakkunniges utlåtande.  

De formella krav som svensk lagstiftning uppställer går inte givet emot den svenska statens 

åtaganden under EKMR. Däremot återfinns en återkommande problematik i efterlevnaden av 

både den nationella och övernationella lagstiftningen.  

Officialprincipen i 8 § FPL utgör i sin formella mening ett rättighetsskydd för den enskilde, då 

det är upp till domstolen att tillgodose utredningen. Det finns dock stor osäkerhet kring hur det 

utspelar sig i det praktiska utförandet. Det finns en ovisshet kring hur det formella kravet på 

domstolarnas utredningsskyldighet förhåller sig till det kontradiktoriska förfarandet som lägger 

bevisbördan på de processande parterna. Parterna är sällan jämställda i det avseendet att den 

enskilde oftast för sin egen talan, medan det allmänna använder sig av erfarna jurister som har 

god sakkunskap i de juridiska spörsmålen.  

                                                 
157 Se fler mål som förlikts gällande artikel 6.1, Jonasson v. Sweden (app. no. 59403/00), Danell & others v. 

Sweden (app. no. 54695/00), Mounio saami village v. Sweden (app.no. 28222/95). 
158 Rogalska Hedlund och Röttorp, a.a., Romlin v. Sweden (app. no. 48630/99), Jakola v. Sweden (app. 

no.32531/96) 
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Den svenska lagstiftaren är medveten om att ett flertal problem återfinns, då ett flertal rapporter 

och utredningar har påvisat problem i förvaltningsprocessen när det kommer till att tillgodose 

rättssäkerheten för enskilda. Den svenska staten väljer att erkänna fel och förlika mål i 

Europadomstolen istället för att låta dem prövas i sak och vid fällande dom erfordras att vidta 

åtgärder. Problematiken är talande när majoriteten av alla fall som förlikts under 2000-talet har 

rört brott mot artikel 6.1 EKMR.  

Tveksamheter föreligger kring om rättshjälpen inom förvaltningsprocessen lever upp till kraven 

på en rättvis och effektiv prövning. Processen utgår från att enskild kan föra sin egen talan och 

att denne ska motta hjälp från domstolen. I ett flertal fall återfinns en grav problematik i det 

åtagandet, särskilt där målet rör en komplex frågeställning och att det inte finns några klara 

direktiv för domstolens utredningsskyldighet. Att det finns en oklarhet i hur långt 

utredningsskyldigheten sträcker sig demonsteraras i att ett flertal fall som HFD har förvisat 

tillbaka till Kammarrätten på grund av undermåligt utredningsarbete. Frågan ställs om det är 

möjligt för domstolen att besitta en utredningsskyldighet samtidigt som den ska agera objektivt 

i processen? I och med införandet av tvåpartsprocessen i förvaltningsprocessen har förfarande 

blivit kontradiktoriskt, där bevis och utredningsbördan läggs på de inblandade parterna.  Det 

ställer höga krav på juridisk kunskap och en argumentationsteknik som enskilda vanligtvis inte 

besitter.  

Det tycks även föreligga problematik gällande överklagandet i sig, då både advokater och JO 

har kritiserat förvaltningsdomstolarna (främst underrätterna) för undermåligt motiverade domar 

– trots att det uttryckligen föreskrivs i 30 § andra stycket FPL att i domar ska det framgå de skäl 

som ligger till grund för utfallet. Undermåligt motiverande domar försvårar ett framgångsrikt 

överklagande eftersom det inte finns specificerade grunder att göra invändningar mot.  

Ytterligare problematik återfinns gällande skadeståndsfrågan vid övertramp av staten. Först 

måste felet konstateras, vilket sker vid förvaltningsdomstolarna men de har dock inte stöd i lag 

att utge kompensation för det fel som konstaterats. Den enskilde tvingas därför att pröva 

kompensationsfrågan i allmän domstol, alternativt söka skadestånd hos JK. Den kompensation 

som sedan ev. utbetalas kommer sällan i närheten av de kostnader den enskilde har ådragit sig 

i processen. Den största problematiken som återfinns är att gällande processordning inte ger 

enskilda rätt till effektiv prövning i enlighet med 6.1 EKMR och Regeringsformen 2 kap. 9 § 

och 11 § 2 stycket. När det även råder långa handläggningstider hos den beslutande 

myndigheten, försenas processen ytterligare.   Enligt JO:s verksamhetsrapport efterlever inte 

Försäkringskassan sina egna tidsramar för hur lång tid handläggning för överprövning ska ta – 

”access delayed is access denyed”. Vidare illustrerar B.R:s fall svårigheten med att få sin sak 

prövad i förvaltningsdomstol, samt den långa handläggningstiden. Fallet påvisar även bristen 

på effektivitet vid prövning av övertramp som staten begått. För B.R tog det 10 år och sex 

instanser innan han fick ”kompensation” för berövandet av sitt medborgarskap och sina 

rättigheter.  

En vidare konsekvens av att enskilda inte har råd att ta den ekonomiska risken att driva sina 

rättigheter är att viss rättspraxis inte utvecklas i mål där enskilda vanligtvis inte driver sina 

rättigheter. Praxis riskerar att inte korrigera fel som återfinns i myndighetsutövande 

verksamheter, eftersom den enskilda inte har möjlighet att hävda sina rättigheter på grund av 

ekonomiska skäl. En korrekt praxis utvecklas inte heller när enskilda för en undermålig talan 

på grund av bristande kunskap. De förlorar då målet eftersom den vitala juridiska 

argumentationen uteblivit när den enskilda drivit sitt mål utan juridisk vägledare. 

Trots lagstiftad rätt till offentligt biträde i LPT-mål förefaller det osäkert om ombudet på ett 

ändamålsenligt vis kan försvara den enskildes rättigheter och på så sätt säkerställa 
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rättssäkerheten för den enskilde. För att kunna föra bevis mot överläkarens bedömning krävs 

god medicinsk kunskap som inte ett juridiskt biträde besitter – den processuella obalansen 

kvarstår alltså. För att samla god kunskap i det enskilda fallet krävs det mer än två timmars 

arbetstid. Vidare problem återfinns i att tvångsvård som har upphört vid tidpunkten för 

domstolens handläggning inte prövas i sak. Får patienten då en reell tillgång till 

domstolsprövning? Det resulterar även i att praxis i sådana rättsfrågor inte utvecklas.  

Avslutningsvis finns det ett flertal invändningar mot att svensk förvaltningsprocess lever upp 

till rätten till en effektiv prövning och rätten till en rättvis rättegång. AtJ och EKMR talar för 

att en formell rättighet är en nullitet om denne inte infinner sig i materiell form. Det finns 

uppenbara tveksamheter gällande materiella (reella) rättigheter inom den svenska 

förvaltningsprocessen. 
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