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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Alla vi människor är olika – bland annat vad avser våra förmågor och behov. En förmåga som 

av olika anledningar kan vara nedsatt är förmågan att fatta beslut som har rättslig betydelse 

eller sker inom ramen för rättsordningen. Då även människor med sådan nedsatt förmåga 

berörs av lagstiftning finns ett behov av att inom rättsordningen hantera dessa individers 

svaghet i det aktuella hänseendet. 

 

Den grupp som i detta sammanhang först kommer i åtanke torde vara omyndiga barn. Inom 

rättsordningen hanteras omyndiga barns oförmåga att ta tillvara sin rätt på olika sätt. Enligt 

föräldrabalken (1949:381)(FB) står omyndiga barn i normalfallet under vårdnad av sina 

föräldrar, vilka även företräder dem i rättsliga sammanhang i egenskap av förmyndare. I det 

fall förmyndaren på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte kan utöva 

förmynderskapet, eller denne blir skild från utövningen av det, ska enligt föräldrabalken en 

god man förordnas för att vårda den omyndiges angelägenheter.1 Vidare hanteras genom 

särskild lagstiftning det faktum att det i olika rättsliga sammanhang kan tänkas att motstridiga 

intressen uppkommer mellan det omyndige barnet och dennes vårdnadshavare.2 

 

Även om omyndiga barn är den grupp som i dessa sammanhang främst kommer i åtanke, 

finns även vuxna som av olika anledningar har behov av hjälp och stöd att hantera sina 

angelägenheter. Intresset kring frågor om det rättsliga skyddet för denna grupp har ökat med 

tiden – framförallt till följd av demografiska och sociala förändringar, medicinsk utveckling 

och ett allmänt ökat intresse för skydd av mänskliga rättigheter.3 Vid ett tillfälle under 

studietiden tog jag i egenskap av åhörare del av en huvudförhandling i ett brottmål som hos 

mig väckte den fråga som nu utgör ämne för denna studie, nämligen frågan om hur man inom 

ramen för straffprocessen hanterar vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmågas behov av hjälp 

då de är misstänkta för brott. Straffprocessrättsliga frågor kring psykiskt sjuka personer som 

är misstänkta för brott har på senare tid aktualiserats – inte minst till följd av att Sture 

Bergwall friats från de mord han tidigare dömts för och den rättsprocess som följde på Anders 

                                                 
1 6 samt 9 – 11 kap. FB. 
2 Se 36 § 3 st. och 39 § lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och 1 § lag (1997:997) om 

särskild företrädare för barn. 
3 Council of Europe, 1999, explanatory memorandum, punkt 6. 
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Bering Breiviks terroristdåd i Norge. Frågor kring hanteringen av psykiskt sjuka, barn och 

svaga individer har dock främst omskrivits och diskuterats utifrån advokatetisk synpunkt.4 

Min uppfattning är att det kan finnas anledning att utreda frågan även ur ett bredare 

straffprocessrättsligt perspektiv – med utgångspunkt i något annat än de etiska dilemman som 

kan uppstå för försvararen. I detta arbete ska istället den hjälpbehövande vuxnes rättsliga 

ställning såsom misstänkt studeras – med utgångspunkt i dennes behov av hjälp i rättsliga 

sammanhang. 

 

Studien tar sin utgångspunkt i vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmågas behov av rättsligt 

skydd. En förutsättning för den fortsatta framställningen – däri inbegripet att formulera ett väl 

avgränsat syfte som är tillgängligt för läsaren – är att gruppen vuxna med nedsatt rättslig 

beslutsförmåga definieras och att gruppens behov av rättsligt skydd undersöks. 

 

1.2 Vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmåga och behovet av rättsligt 

skydd 

Europarådets ministerkommitté antog den 23 februari 1999 en rekommendation angående 

principer gällande det rättsliga skyddet för hjälpbehövande vuxna (principles concerning the 

legal protection of incapable adults).5 I denna återfinns en definition av det för 

rekommendationen centrala begreppet incapable adult, vilken även utvecklas i 

rekommendationens förklarande rapport (explanatory memorandum).6 Begreppet har av 

Torbjörn Odlöw – i dennes avhandling Ställföreträdare för vuxna – översatts till ”personer 

med nedsatt rättslig beslutsförmåga”.7 Med begreppet avses enligt rekommendationen 

följande. 

 

[A]dults who, by reason of an impairment or insufficiency of their personal faculties, are 

incapable of making, in an autonomous way, decisions concerning any or all of their personal or 

economic affairs, or understanding, expressing or acting upon such decisions, and who 

consequently cannot protect their interests.8 

 

                                                 
4 Se exempelvis Ivarsson, 2013, Andersson m.fl., 2013, Öster & Knutson, 2012 och Cato & Knutson, 2014. 
5 Recommendation No. R (99) 4. 
6 Recommendation No. R (99) 4, 1.1 och Council of Europe, 1999, explanatory memorandum, punkt 16 – 17. 
7 Odlöw, 2005, s. 32. 
8 Recommendation No. R (99) 4, 1.1. 
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I fråga om tillämpningen av rekommendationen avser begreppet således vuxna som, till följd 

av försvagad eller bristande personlig förmåga, är oförmögna att fatta autonoma beslut som 

berör deras personliga eller ekonomiska angelägenheter eller som är oförmögna att förstå, 

uttrycka eller agera utifrån sådana beslut och som följaktligen inte kan bevaka sina intressen. 

Enligt rekommendationens förklarande rapport är denna definition av begreppet primärt 

relaterat till beslutsförmåga.9 En definition av begreppet endast i termer av beslutsfattande är 

dock enligt den förklarande rapporten alltför snäv i den meningen att det kan finnas individer 

– vilka enligt den förklarande rapporten ibland benämns sårbara vuxna (vulnerable adults) – 

som är förmögna att fatta beslut, men som till följd av psykisk eller fysisk störning är 

oförmögna att förstå, uttrycka eller att agera utifrån dessa. För dessa individer är 

beslutsfattande möjligt men effektivt beslutsfattande omöjligt, enligt den förklarande 

rapporten.10 Som exempel på sådana sårbara vuxna omnämns personer som i och för sig kan 

fatta beslut, men som på grund av en psykisk störning fattar beslut som ur objektiv synpunkt 

inte kan anses vara i den enskildes intresse. Ett annat exempel som omnämns är personer som 

– likt det första exemplet – i och för sig kan fatta beslut, men som är i behov av skydd i form 

av representation till följd av att de är lättpåverkade och utsätts för påtryckningar från 

personer i sin omgivning.11 

 

Elisabeth Rynning, som i sin avhandling Samtycke till vård och behandling behandlar frågan 

om ”beslutskompetens” i relation till ett avgivet samtycke till genomförande av vård- eller 

behandlingsåtgärder, för en liknande diskussion. Rynning, som skiljer på beslutsinkompetens 

i flera olika avseenden, menar bland annat att beslutsinkompetensen i förhållande till ett 

enskilt beslut kan vara absolut eller relativ. Med absolut beslutsinkompetens avser Rynning 

en total oförmåga att kommunicera ett beslut. Relativ beslutsinkompetens å andra sidan, 

vilken enligt Rynning är den mest svårhanterliga, föreligger då en person ”[…] visserligen är 

kommunikabel och har förmåga att på något sätt uttrycka sin vilja, men samtidigt inte kan 

anses uppfylla kravet på tillräcklig insikt och överblick över konsekvenserna av det aktuella 

beslutet.”12 I dessa fall menar Rynning att den bakomliggande orsaken på sätt och vis alltid 

                                                 
9 Council of Europe, 1999, explanatory memorandum, punkt 16. 
10 Council of Europe, 1999, explanatory memorandum, punkt 17. 
11 Council of Europe, 1999, explanatory memorandum, punkt 17. Jfr SOU 2004:112, s. 430. 
12 Rynning, 1994, s. 282 – 283. 
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kan sägas vara någon form av psykisk otillräcklighet eller störning, vilken kan grunda sig i 

rent fysiska sjukdomstillstånd såväl som förståndshandikapp eller psykisk sjukdom.13 

 

Vidare är autonomi en aspekt som enligt såväl av Europarådets rapport som av Rynning anses 

utgöra en viktig del i definitionen av begreppet rättslig beslutsförmåga. För att anses autonomt 

ska ett beslut vara fritt från såväl externt som internt tvång. Internt tvång kan exempelvis följa 

av schizofrena vanföreställningar. Ett autonomt beslut ska vidare vara baserat på en tillräcklig 

insikt i beslutets betydelse och dess konsekvenser.14 

 

I den förklarande rapporten till Europarådets rekommendation, såväl som av Rynning, 

påpekas vidare att begreppet rationalitet inte används i den aktuella kontexten.15 I den 

förklarande rapporten till rekommendationen beskrivs faran med att använda sig av begreppet 

enligt följande. 

 

There is a danger that a reference to rationality could be misinterpreted and that merely eccentric 

behaviour, or behaviour deviating from prevailing norms, might be regarded as irrational.16 

 

Genom att i sammanhanget inte använda begreppet rationalitet, undviks enligt 

rekommendationen alltså att uttrycket misstolkas på ett sådant sätt att gruppen vuxna med 

nedsatt rättslig beslutsförmåga kan komma att innefatta även individer med ett rent 

excentriskt beteende eller med ett beteende som inte följer rådande normer. 

 

Den grupp som är av intresse att studera i det följande är den grupp som i Europarådets 

rekommendation benämns sårbara vuxna (vulnerable adults). Denna grupp motsvarar enligt 

min uppfattning i grunden den grupp som enligt Rynning – i förhållande till ett enskilt beslut 

– har en relativ beslutsinkompetens. Med gruppen vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmåga 

avses i den fortsatta framställningen därmed vuxna som visserligen har förmågan att 

kommunicera och uttrycka sin vilja, men samtidigt inte kan anses uppfylla kravet på 

tillräcklig insikt och överblick över konsekvenserna av det aktuella beslutet. 

 

                                                 
13 Rynning, 1994, s. 283. Jfr Council of Europe, 1999, explanatory memorandum, punkt 20 och SOU 2004:112, 

s. 421. 
14 Council of Europe, 1999, explanatory memorandum, punkt 19 och Rynning, 1994, s. 280. 
15 Council of Europe, 1999, explanatory memorandum, punkt 19. Jfr även Rynning, 1994, s. 284 – 285. 
16 Council of Europe, 1999, explanatory memorandum, punkt 19. 
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Med en nedsatt rättslig beslutsförmåga enligt ovan följer ett behov av rättsligt skydd. I den 

statliga utredningen Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna (SOU 2004:112) 

talas om ett behov av skydd i tre olika riktningar. Dessa riktningar anges vara behov av skydd 

(1) mot att bli förbisedda och ställda utanför de rättigheter som tillkommer dem, (2) mot att 

skada sig själva genom att handla oöverlagt eller insiktslöst samt (3) mot att bli utnyttjade av 

sin omgivning.17 En nedsatt rättslig handlingsförmåga medför enligt såväl Europarådets 

rekommendation som enligt ovan nämnda utredning – i fråga om rättsliga skyddsåtgärder – 

ett behov av skydd för individen genom assistans eller representation. Med assistans avses 

här möjlighet att få hjälp och rådgivning i förhållande till beslutsfattandet, medan med 

representation avses att någon fattar beslut för individens räkning.18 

 

Gruppen vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmåga, såsom den definierats inom ramen för 

den fortsatta framställningen, får anses vara mycket heterogen. Den nedsatta rättsliga 

beslutsförmågan kan förutsättas ta sig olika uttryck hos olika individer varför deras respektive 

behov av skydd skiljer sig åt. För en person med en kognitiv störning, som exempelvis 

medför en försämrad koncentration eller svårigheter att planera och hålla ihop tankar, kan 

hjälp och rådgivning i förhållande till beslutsfattandet i många fall tänkas vara ett tillräckligt 

skydd i de olika riktningar som anges ovan.19 Samma åtgärder kan dock tänkas vara 

otillräckliga för exempelvis en person med ett psykiskt funktionshinder, som på grund av en 

schizofren sjukdom lider av vanföreställningar (inre tvång).20 I det senare fallet kan tänkas att 

personen trots hjälp och rådgivning i förhållande till beslutsfattandet önskar eller insisterar på 

att fatta ett beslut som ur objektiv synpunkt skadar honom eller henne. I ett sådant fall kan ett 

tillräckligt skydd tänkas kräva en representation av någon annan, som fattar beslut för dennes 

räkning. 

 

                                                 
17 SOU 2004:112, s. 430. 
18 Recommendation No. R (99) 4, 1.3, Council of Europe, 1999, explanatory memorandum, punkt 21 och SOU 

2004:112, s. 430. 
19 Jfr SOU 2004:112, s. 421. 
20 Jfr SOU 2004:112, s. 426 och Council of Europe, 1999, explanatory memorandum, punkt 19. 
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1.3 Syfte och angreppssätt 

Arbetets övergripande syfte är att, med utgångspunkt i vuxna med nedsatt rättslig 

beslutsförmågas behov av rättsligt skydd, kritiskt granska den misstänktes rättsliga ställning i 

straffprocessen.21 

  

En studie av den misstänktes rättsliga ställning i straffprocessen kan omfatta många olika 

aspekter, rättsregler och principer. I det följande finns därför anledning att närmare redogöra 

för vilka av dessa som utgör föremål för studie i den fortsatta framställningen. Det sätt på 

vilken frågan om den misstänktes rättsliga ställning i straffprocessen angripits i detta arbete 

har styrts av dess utgångspunkt – dvs. vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmågas behov av 

rättsligt skydd.22 

 

Av avsnitt 1.2 ovan har framgått att en nedsatt rättslig beslutsförmåga innebär ett behov av 

rättsligt skydd för individen genom assistans eller representation – i förhållande till 

beslutsfattande. En viktig del i uppfyllandet av studiens övergripande syfte är därför att 

undersöka vilket inflytande den misstänkte har i straffprocessen. 

 

Mot bakgrund av det behov av assistans och representation som den nedsatta rättsliga 

beslutsförmågan innebär – är vidare regleringen av sådana skyddsfunktioner för den 

misstänkte i straffprocessen centrala för denna studie. Det faktum att det inträffar att den 

misstänkte av någon anledning inte är i stånd att iaktta sina egna intressen – exempelvis till 

följd av nedsatt rättslig beslutsförmåga – förbisågs inte helt vid införandet av 

rättegångsbalken (1942:740)(RB). I 1949 års kommentar till rättegångsbalken, som bär titeln 

Nya rättegångsbalken, adresseras just detta problem. Härvid hänvisas till de olika 

bestämmelser i rättegångsbalken som enligt författarna har som ändamål att avhjälpa den 

problematik som kan uppstå i dessa fall. För att bereda den misstänkte erforderligt biträde, 

hänvisas först och främst till bestämmelserna om försvarare i 21 kap. RB.23 Då man talar om 

den misstänktes rätt till assistans och representation inom ramen för straffprocessen, får – i 

linje med hänvisningen ovan – anses ligga nära till hands att i första hand komma att tänka på 

                                                 
21 Givet att den misstänktes rättsliga ställning kritiskt granskas utifrån en bestämd synvinkel eller utgångspunkt, 

skulle även kunna sägas att det i studien anläggs ett perspektiv – vilket i detta fall skulle vara den vuxne med 

nedsatt rättslig beslutsförmågas. Se exempelvis Hellberg & Rossholm, 2005, s. 9 – 10 och Olsen, 2009, s. 

108. 
22 Jfr Olsen, 2009, s. 108, som anger att perspektivet styr och avgränsar vad som ska undersökas. 
23 Gärde m.fl., 1994, s. 259. 
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den misstänktes biträde av en försvarare. Som ett led i besvarandet av studiens övergripande 

syfte ska – mot bakgrund av det ovan sagda – rättegångsbalkens regler kring den misstänktes 

biträde av försvarare kritiskt granskas med utgångspunkt i vuxna med nedsatt rättslig 

beslutsförmågas behov av rättsligt skydd. I denna del är avsikten att studera och analysera hur 

den misstänktes tillgång till försvarare samt försvararens roll och skyldigheter svarar mot den 

vuxne med nedsatt rättslig beslutsförmågas behov av assistans och representation. 

 

Utöver rättegångsbalkens bestämmelser kring den misstänktes biträde av försvarare, hänvisas 

i 1949 års kommentar även till bestämmelsen om hörande av vårdnadshavare, samt dennes 

rätt att föra talan för den omyndige i 21 kap. 1 § första styckets andra mening RB.24 För 

läsarens förståelse av denna bestämmelses relevans i studien – som ju behandlar vuxna med 

nedsatt rättslig beslutsförmåga och inte omyndiga – finns anledning att redan här 

uppmärksamma att omyndig, vid införandet av rättegångsbalken och författandet av 1949 års 

kommentar, inte endast var den som var underårig utan även den som förklarats omyndig av 

rätten. Vid avskaffandet av institutet omyndighetsförklaring genom 1988 års reform av 

föräldrabalken, var lagstiftarens avsikt att institutets skyddsfunktion skulle ersättas med det 

nya förvaltarinstitutet.25 I utredningen Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna 

uppges vidare att vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmågas behov av skydd, i det svenska 

rättssystemet tillgodoses främst genom just förordnande av gode män och förvaltare enligt 

reglerna i föräldrabalken.26 I utredningen väcks även frågan om den vuxna med nedsatt 

rättslig beslutsförmågas egen roll visavi gode mäns och förvaltares, i fråga om rätten att föra 

talan såsom misstänkt eller i mål om skadestånd till följd av skadegörande handlingar.27 Mot 

bakgrund av det ovan sagda ska – som ett ytterligare led i besvarandet av studiens 

övergripande syfte – rättegångsbalkens bestämmelse om hörande av vårdnadshavare och 

dennes rätt att föra talan för den omyndige samt föräldrabalkens regler om godmans- och 

förvaltarinstituten kritiskt granskas med utgångspunkt i vuxna med nedsatt rättslig 

beslutsförmågas behov av rättsligt skydd. I denna del är avsikten att studera och analysera hur 

dessa företrädares roll och behörighet i straffprocessen svarar mot vuxna med nedsatt rättslig 

beslutsförmågas behov av assistans och representation, då huvudmannen är misstänkt för 

brott. 

                                                 
24 Gärde m.fl., 1994, s. 259. 
25 Se avsnitt 4.2 nedan. 
26 SOU 2004:112, s. 430 – 431. 
27 SOU 2004:112, s. 739. Frågan väcktes med anledning av att det i utredningsuppdraget ingick att undersöka 

hur man, genom bl.a. reglerna om rätt till åtal i 20 kap. 14 § RB, kunde förbättra hjälpbehövande vuxnas 

möjlighet att som brottsoffer komma till rätta med våld och övergrepp. Se härom dir. 2002:55. 
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Granskningen av den misstänktes rättsliga ställning i straffprocessen begränsas inte till att 

behandla enbart talan om straffrättsligt ansvar, utan innefattar även talan mot den misstänkte 

om enskilt anspråk till följd av brott då sådan talan förs i samband med åtal om brottet.28 

 

1.4 Metod och material 

Av arbetets underrubrik framgår att jag valt att benämna arbetet såsom rättsvetenskapligt. Att 

rättsvetenskap är ett vetenskapligt studium av rätten torde framgå av själva benämningen. 

Någon officiell eller i annan mening vedertagen definition av rättsvetenskap går emellertid 

inte att finna. Enligt Sandgren finns dock ett officiellt kriterium att tillgå för vad som är 

rättsvetenskap – nämligen vad de ledande företrädarna för rättsvetenskapen betraktar som 

rättsvetenskap.29 Bland etablerade rättsvetenskapliga forskare råder dock sedan länge en 

oenighet om såväl rättsvetenskapens uppgift och metod som dess forskningsföremål.30 Denna 

oenighet innebär för mig som juriststudent vissa svårigheter att själv bilda mig en klar 

uppfattning i dessa frågor. Det faktum att det bland etablerade forskare saknas en gemensam 

föreställning om vad som är ”sann” rättsvetenskaplig forskning och hur en sådan ska eller bör 

bedrivas, kan emellertid anses föra med sig att metod- och materialvalet förefaller relativt 

fritt. Så länge ett arbete på något sätt bidrar till ökad kunskap om rätten – vilket av Sandgren 

beskrivs som rättsvetenskapens överordnade uppgift – och kunskapssökandet inom ramen för 

arbetet präglas av stringens och transparens, torde det kunna benämnas som 

rättsvetenskapligt.31 

 

Ett rättsvetenskapligt arbete kan ha olika utgångspunkter och inriktningar. Detta arbete har sin 

utgångspunkt i vuxna individer med nedsatt rättslig beslutsförmågas behov av rättsligt skydd. 

Med andra ord är utgångspunkten ett problem eller ett faktiskt förhållande – och inte 

rättsregler eller rättsligt stoff av annat slag. I och med detta har studien vad som av Peter 

Westberg har benämnts en problem- och intresseorienterad ansats.32 Den valda ansatsen 

innebär att arbetets ändamål primärt är ett annat än att juridisktekniskt uttolka den för tillfället 

gällande lagstiftningen som ämnar svara mot vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmågas 

                                                 
28 Se 22 kap. 1 § RB om kumulation. 
29 Sandgren, 2006, s. 528 – 531 och 2007, s. 13 – 15. 
30 Se exempelvis Sandgren, 2006, s. 527 – 552, Peczenik, 1995, s. 312 – 316 och Agell, 1997. 
31 Jfr Sandgren, 2006, s. 546, Sohlberg & Sohlberg, 2009, s. 14 – 15 och Odlöw, 2005, s. 19 – 20. 
32 Se Westberg, 1992. Jfr även Olsen, 2009, s. 118 och Sandgren, 2006, s. 551 och 2007, s. 13 – 15, som när det 

gäller rättsvetenskapliga arbeten med en sådan utgångspunkt, talar om en verklighetsorienterad inriktning. 
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behov av rättsligt skydd. Arbetet stannar således inte vid en sådan uttolkning av denna 

lagstiftning utan intentionen – tillika det primära ändamålet – är vidare att kritiskt granska 

lagstiftningen utifrån den givna utgångspunkten.33 

 

För att kunna uppnå arbetets övergripande syfte – att kritiskt granska den misstänktes rättsliga 

ställning med utgångspunkt i vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmågas behov av rättsligt 

skydd – har en rättsvetenskaplig metod använts. En sådan metod inbegriper enligt Sandgren 

rättskälleläran i vid mening liksom i vart fall delar av juridisk metod men också andra 

metoder för att analysera rätten – i stort sett alla metoder som kan brukas för att öka 

kunskapen om rätten i den mån som ett juridiskt perspektiv ingår i ansatsen.34 

 

1.4.1 Internt perspektiv – analys av rådande rättsföreställningar 

En förutsättning för att kunna kritiskt granska den misstänktes rättsliga ställning är att ur ett 

rättstillämparperspektiv – ett internt perspektiv på rätten – genomföra en analys av rådande 

rättsföreställningar vad avser den för granskningen relevanta lagstiftningen.35 Det material 

som används i denna analys omfattar de traditionella rättskällorna, dvs. lagtext, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin.36 Framförallt är det rättegångsbalkens och föräldrabalkens regler med 

tillhörande förarbeten samt doktrin som behandlats. Behandlingen av rättspraxis utgör en 

relativt liten del i arbetet – främst mot bakgrund av att för arbetets frågeställningar relevant 

praxis visat sig vara sparsam. Den praxis som behandlas innefattar även avgöranden från 

hovrätt. Då sådana avgöranden kan påverka rättstillämpningen kan de, trots att de inte är 

prejudicerande, enligt en utvidgad syn på rättskälleläran betraktas som rättskällor.37 

 

De lagregler i rättegångsbalken som behandlar försvararens uppdrag och dennes skyldigheter 

gentemot klienten är få och generella. Av 8 kap. 4 § RB – vilken behandlar advokatens 

allmänna skyldigheter – följer dock en hänvisning till god advokatsed. Mot bakgrund av att 

det vid införandet av rättegångsbalken med hänsyn till de olika uppgifter som kan anförtros 

advokater ansågs föreligga stora svårigheter att närmare ange dennes skyldigheter samt att det 

ansågs omöjligt att uppställa uttömmande regler om försvararens skyldigheter, föreslogs av 

                                                 
33 Jfr Westberg, 1992, s. 436. 
34 Sandgren, 2007, s. 36 – 39. Jfr vidare diskussionen ovan om vad som kan betraktas som rättsvetenskap. 
35 Angående användningen av begreppet ”rådande rättsföreställningar” framför begreppet ”gällande rätt”, se 

Glavå & Petrusson, 2002, s. 138 och s. 140 om rättskonstruktivistisk teori. Angående internt perspektiv se 

Olsen, Lena, 2009, s. 111. 
36 Sandgren, Claes, 2007, s. 36 – 37. 
37 Sandgren, Claes, 2007, s. 36 – 37. 
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processlagsberedningen att organisationen av och tillsynen över advokatväsendet, samt 

utvecklingen av begreppet god advokatsed, skulle tillkomma advokatsamfundets styrelse.38 

Med andra ord har lagstiftaren givit Sveriges advokatsamfund mandat att ge begreppet god 

advokatsed innebörd.39 Begreppet god advokatsed är inte myntat av den svenska lagstiftaren 

utan tillkom inom Sveriges advokatsamfund, under tiden då denna organisation ännu var en 

privat sammanslutning (från bildandet 1887 fram till rättegångsbalkens ikraftträdande 

1948).40 Av 8 kap. 6 § RB följer vidare att tillsyn av advokatväsendet utövas av 

advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd, samt att dessa har att tillse att en advokat vid 

utförande av talan inför domstol och i sin övriga verksamhet fyller de plikter som åvilar 

honom. Till tolkning av begreppet god advokatsed publiceras sedan 1937 beslut i 

disciplinärenden av advokatsamfundets styrelse i Tidskrift för Sveriges advokatsamfund 

(TSA). Tidskriften kom 1983 att byta namn till Tidskriften Advokaten.41 Sedan 1971 

publicerar advokatsamfundet skrivna regler om god advokatsed vilka bär namnet Vägledande 

regler om god advokatsed (VRGA). Nu gällande VRGA antogs av advokatsamfundets 

styrelse den 29 augusti 2008 och trädde i kraft den 1 januari 2009 och den senaste lydelsen av 

reglerna gäller från den 7 december 2012.42 Dessa regler samt praxis från disciplinnämnden 

ingår i materialet för analysen av rådande rättsföreställningar i fråga om den misstänktes 

biträde av försvarare. Trots att det numera finns omfattande praxis från disciplinnämnden 

tycks advokatetiska frågor främst diskuteras bland advokater och inte bland 

rättsvetenskapsmän. Med anledning av detta har funnits anledning att i den nu aktuella 

analysen även inkludera det som i andra sammanhang benämnts praktikerdoktrin.43 

 

1.4.2 Externt perspektiv – kritisk granskning 

För att kunna kritiskt granska den för arbetet relevanta lagstiftningen utifrån den givna 

utgångspunkten anläggs ett externt perspektiv på rätten – som kan sägas innebära att en 

utomrättslig position intas och att rätten betraktas som objekt för studien.44 Att anlägga ett 

sådant externt perspektiv på rätten tillgodoser knappast rättstillämparens behov, men kan vara 

till gagn för andra avnämare t.ex. lagstiftare, samhälle och den enskilde medborgaren.45 

Exempelvis kan genom att sätta resultatet av en analys av rådande rättsföreställningar i 

                                                 
38 SOU 1938:44, s. 129 – 131 och s. 276. 
39 Se Ebervall, 2002, s. 30. 
40 Ebervall, 2002, s. 47. 
41 Se Ebervall, 2002, s. 47 – 48. 
42 Ebervall, 2002, s. 47. 
43 Se Ebervall, 2002, s. 47. 
44 Olsen, 2009, s. 122. 
45 Olsen, 2009, bland annat på s. 113 och s. 122.  



14 

 

relation till de ändamål som lagstiftningen är avsedd att tillgodose, insikter om 

inkonsekvenser och funktionsbrister uppdagas.46 

 

Den kritiska granskningen i detta arbete innebär inledningsvis att rådande rättsföreställningar 

vad avser den misstänktes inflytande i straffprocessen problematiseras med utgångspunkt i 

vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmågas behov av rättsligt skydd. Vidare innebär den 

kritiska granskningen att rådande rättsföreställningar vad avser den misstänktes biträde av 

försvarare samt eventuell god man respektive förvaltares roll då huvudmannen är misstänkt 

för brott, analyseras utifrån det ändamål dessa regler är avsedda att tillgodose – nämligen att 

avhjälpa det faktum att det förekommer att den misstänkte har en nedsatt rättslig 

beslutsförmåga och därmed inte är i stånd att tillgodose sina egna intressen. I analysen av 

reglernas ändamålsenlighet tas utgångspunkt i dessa individers behov av rättsligt skydd. 

 

Utgångspunkten – som redogjorts för i avsnitt 1.2 ovan – har i huvudsak baserats på 

Europarådets rekommendation angående principer gällande det rättsliga skyddet för 

hjälpbehövande vuxna.47 Rekommendationen, som antogs av Europarådets ministerkommitté 

den 23 februari 1999, är framtagen av en grupp specialister på hjälpbehövande vuxna (CJ-S-

MJ), under ledning av European Committee on Legal Co-operation (CDCJ). Vid upprättandet 

av rekommendationen beaktades internationella rättsliga instrument relaterade till 

ämnesområdet i fråga. Enligt rekommendationens preambel togs särskild hänsyn till 

internationellt rättsliga instrument som upprättats inom ramen för Europarådets verksamhet, 

nämligen Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR) med tillhörande tilläggsprotokoll samt Europarådets 

konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin. Vidare togs enligt preambeln särskild 

hänsyn till Förenta nationernas allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, dess 

konvention om civila och politiska rättigheter samt konventionen om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter.48 Utöver Europarådets rekommendation har arbetets utgångspunkt 

baserats på rättsvetenskapliga avhandlingar av Torbjörn Odlöw respektive Elisabeth Rynning 

samt till viss del på den statliga utredningen Frågor om förmyndare och ställföreträdare för 

vuxna (SOU 2004:112). 

                                                 
46 Olsen, 2009, s. 134 – 135. Jfr även Lambertz, 2002, s. 265 – 266. 
47 Recommendation No. R (99) 4. 
48 För vidare information om arbetet med framtagandet av rekommendationen och redogörelse för samtliga 

internationella rättsliga instrument som uppmärksammats i arbetet, se Council of Europe, 1999, explanatory 

memorandum, punkterna 1 – 5 och 11 – 14. 
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Slutligen bör i detta avsnitt sägas någonting om 1949 års kommentar av rättegångsbalken. 

Detta mot bakgrund av att det är uttalanden i detta verk som ligger till grund för att ändamålet 

med de regler som ska studeras och kritiskt granskas är att avhjälpa det faktum att det 

förekommer att den misstänkte har en nedsatt rättslig beslutsförmåga och därmed inte är i 

stånd att tillgodose sina egna intressen.49 Verket har ansetts lämpligt att använda på detta sätt 

mot bakgrund av att det författats av f.d. justitierådet Natanael Gärde som var ordförande i 

processlagsberedningen. Medförfattare, vilka även var medarbetare i samma 

processlagsberedning, var professor emeritus Thore Engströmer, justitierådet Tore Strandberg 

och hovrättsrådet Erik Söderlund. 

 

1.5 Disposition 

Arbetet är indelat i fem kapitel. Efter detta inledande kapitel studeras och analyseras i arbetets 

andra kapitel den misstänktes behörighet och inflytande i straffprocessen. I arbetets tredje 

kapitel studeras och analyseras sedan rättegångsbalkens regler om den misstänktes biträde av 

försvarare. Därefter studeras och analyseras i arbetets fjärde kapitel föräldrabalkens regler och 

rättegångsbalkens reglering av hörande av vårdnadshavare och dennes rätt att föra talan för 

omyndig misstänkt, i hopp om att bringa klarhet i god man och förvaltares roll då 

huvudmannen är misstänkt för brott. Det femte och avslutande kapitlet innehåller en 

sammanfattande och avslutande analys, i vilken även återkopplas till arbetets övergripande 

syfte. 

 

  

                                                 
49 Se Gärde m.fl., 1994, s. 259 och avsnitt 1.3 ovan. 
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2 Den misstänktes behörighet och inflytande i processen  
 

I detta kapitel ska den misstänktes behörighet och inflytande i straffprocessen studeras – med 

avsikt att bringa klarhet i förhållande till vilka beslut som vuxna med nedsatt rättslig 

beslutsförmåga är i behov av assistans och representation. 

 

En grundläggande fråga i varje processordning är hur inflytandet ska fördelas på parterna och 

på rätten.50 Vid fördelningen av ansvaret finns enligt Lindell en mängd hänsyn att ta. I ett 

inkvisitoriskt system – dvs. ett system där rätten ges en exklusiv bestämmanderätt över 

förfarandet – blir risken för maktmissbruk och partiskhet tydlig. Detta då rätten i ett sådant 

system får en partsliknande ställning samtidigt som den ska döma i målet. I en process där 

parterna istället ges stort inflytande finns å andra sidan en risk att den tilltalade genom 

passivitet inte förmår tillvarata sina intressen, enligt Lindell.51 Risken för de konsekvenser 

som enligt Lindell kan följa av att den tilltalade förhåller sig passiv, kan tänkas vara än större 

i det fall den tilltalade har en nedsatt rättslig beslutsförmåga. Förutom att inte förmå tillvarata 

sina egna intressen på grund av passivitet finns även en risk att vuxna med nedsatt rättslig 

beslutsförmåga, till följd av bristande insikt och överblick över konsekvenserna av sina beslut, 

vansköter sin talan – dvs. aktivt agerar i en riktning som ur objektiv synpunkt inte kan anses 

gynna denne i processen.52 

 

En förutsättning för att den misstänkte vuxne med nedsatt rättslig beslutsförmåga ska kunna 

ha ett inflytande i processen är att denne är behörig att själv föra sin talan i målet. Regleringen 

av den misstänktes processbehörighet i fråga om ansvar för brott samt i fråga talan om enskilt 

anspråk på grund av brott ska därför analyseras inledningsvis i detta kapitel. Vilket inflytande 

den misstänkte med nedsatt rättslig beslutsförmåga har i processen ska därefter utredas genom 

en analys av de principer och verktyg i rättegångsbalken som fördelar ansvaret mellan 

parterna och rätten. Dessa är enligt Lindell dispositionsprincipen, dess motsats 

officialprincipen samt indelningen av processregler i obligatoriska, fakultativa, dispositiva 

och tvingande.53 Som framgått ovan är det den misstänktes inflytande i processen som står i 

fokus i detta kapitel. För en rättvisande analys av vilket inflytande den misstänkte har i 

processen, krävs dock att denna innefattar hur inflytandet fördelas mellan samtliga parter och 

                                                 
50 Lindell m.fl., 2005, s. 24 – 25 och Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 56. 
51 Lindell m.fl., 2005, s. 24 – 25. 
52 Jfr Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 72 – 73. 
53 Lindell m.fl., 2005, s. 24 – 25. För redogörelse av indelningen av olika slags processuella regler, se Ekelöf & 

Edelstam, 2002, s. 52 – 56. 
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rätten. Vidare finns anledning att se till grundläggande principer som gäller för parternas och 

rättens agerande. 

 

2.1 Den misstänktes processbehörighet 

Processbehörighet – ibland även processhabilitet – är benämningen för behörigheten att 

självständigt eller genom ombud föra talan inför rätta.54 Det är här fråga om partens rättsliga – 

inte faktiska – förmåga att själv föra sin talan.55 I det följande behandlas den misstänktes 

processbehörighet enligt rättegångsbalken i fråga om ansvar för brott samt i fråga om talan 

om enskilt anspråk till följd av brott som riktats mot denne. Processbehörigheten för den 

misstänktes eventuella förvaltare behandlas inte i detta avsnitt utan behandlas senare i 

framställningen.56 

 

2.1.1 Brottmål 

Av artikel 6 punkt 3 (c) EKMR följer att var och en som är anklagad för brott har enligt rätt 

att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde.57 I rättegångsbalken regleras den 

misstänktes processbehörighet i brottmål i 21 kap. 1 § första stycket. Styckets första mening 

har följande lydelse. 

 

Den misstänkte äge själv föra sin talan. 

 

Av detta enkla men centrala stadgande framgår att den misstänkte i brottmål själv är 

processbehörig. Regleringen behandlas inte i motiven utöver att det anförs att den som åtalats 

för brott redan enligt då gällande rätt alltid ägde rätt att föra sin talan, även i det fall han i 

andra sammanhang saknade processbehörighet.58 

 

Den misstänktes rätt att föra sin egen talan anses i doktrinen vara undantagslös.59 Söderlund 

beskriver rätten såsom oinskränkt, varpå han poängterar att det är förutsatt att den ska gälla 

                                                 
54 Jfr Ekelöf & Boman, 1996, s. 50. 
55 Jfr Fitger & Mellqvist, 2002, s. 149. 
56 Se avsnitt 4.2 och 4.3 nedan. 
57 Enligt lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna gäller EKMR som svensk lag. 
58 SOU 1938:44, s. 269 – 270. 
59 Se Gärde m.fl., 1994, s. 258 – 259, Olivecrona, 1968, s. 96, Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 21 kap. 1 § 1 

st. RB, Ekelöf & Boman, 1996, s. 53 samt Fitger & Mellqvist, 2002, s. 149. Se vidare RH 1994:87. 

Avgörandet behandlas i avsnitt 4.3.2 nedan. 
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även den som är sinnessjuk.60 Gärde m.fl. uttrycker vidare i 1949 års kommentar till 

rättegångsbalken att några närmare regler om parts- eller processbehörighet beträffande den 

misstänkte ”[…] icke äro erforderliga.”61 Slutligen menar Fitger att ”[v]arje begränsning i 

eller villkor för den misstänktes rätt att försvara sig i ansvarsdelen [under alla omständigheter 

skulle] innebära avsteg från en av de viktigaste principerna för brottmålsrättskipning.”62 

Principen att den som åtalas för brott alltid måste vara behörig att själv föra sin talan – även 

om denne enligt i andra sammanhang gällande regler saknar processbehörighet – tycks inte 

vara ifrågasatt på något håll i doktrinen. 

 

Den misstänktes processbehörighet anses enligt doktrin gälla inte endast frågan om 

straffrättsligt ansvar utan utsträcks även till sådana frågor som har ett omedelbart samband 

därmed, exempelvis frågor om straffprocessuella tvångsmedel, förverkande eller annan 

särskild rättsverkan, rättegångskostnader i ansvarsdelen etc.63 

 

2.1.2 Talan om enskilt anspråk på grund av brott 

Envars parts- och processbehörighet i tvistemål regleras i 11 kap. 1 § RB, vilken lyder enligt 

följande.  

 

Envar kan vara part i rättegång. 

Råder ej parten över det, varom tvistas, eller rör tvisten rättshandling, 

som han ej själv äger ingå, föres talan av den som är partens 

ställföreträdare.  Om talan på grund av skadegörande handling äge vad 

i 20 kap. 14 § och 21 kap. 1 § första stycket stadgas motsvarande 

tillämpning. 

 

Huvudregeln avseende processbehörigheten i tvistemål, vilken följer av andra styckets första 

mening kan enligt Ekelöf sammanfattningsvis sägas innebära att liksom partsbehörigheten 

korresponderar med rättssubjektiviteten – råder korrespondens mellan processbehörighet och 

rättshandlingsförmåga. Som gällande huvudregel anger Ekelöf att ”[…] part är 

processbehörig endast i den mån han civilrättsligt kan förfoga över det som processen rör sig 

                                                 
60 Söderlund, 1970, s. 287. 
61 Gärde m.fl., 1994, s. 258 – 259. 
62 Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 21 kap. 1 § 1 st. RB. 
63 Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 21 kap. 1 § 1 st. RB. 
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om.”64 Enligt Ekelöf motiveras denna huvudregel av att exempelvis en omyndig kan ”[…] 

skada sina intressen lika väl genom att vansköta sina processer, som genom slöseri och 

lättsinniga spekulationsaffärer.”65 Utifrån 11 kap. 1 § RB och dess motiv måste, enligt 

Sundström, göras gällande att förutsättningarna för att en vuxen person ska kunna frånkännas 

sin processbehörighet är att denne har blivit förordnad en ställföreträdare som kan föra talan i 

dennes ställe.66 Enligt HD kan en part på grund av sin sinnesbeskaffenhet sakna 

processbehörighet, utan att det i enlighet med gällande privaträttsliga regler har förordnats en 

ställföreträdare för parten.67 

 

Envars processbehörighet vid talan om enskilt anspråk på grund av skadegörande handling – 

det vill säga utomobligatoriska skadeståndsanspråk – regleras som synes i andra styckets 

andra mening. Innebörden av denna hänvisning är att den misstänkte – i det fall ett 

skadeståndskrav riktas mot denne på grund av brott – liksom i ansvarsfrågan äger 

undantagslös rätt att föra sin egen talan även i denna del. Denna rätt anses vidare gälla oavsett 

om skadeståndsmålet handläggs såsom brottmål till följd av kumulation enligt 22 kap. 1 § RB 

eller som tvistemål.68 Att den misstänkte äger undantagslös rätt att föra sin egen talan i fråga 

om skadegörande handling på grund av brott anses utgöra ett undantag från den allmänna 

principen om bristande processbehörighet vid psykisk sjukdom m.m. som gäller i tvistemål i 

övrigt och som kort redogjorts för ovan.69 Undantaget motiveras enligt 

processlagsberedningen av att frågan om processbehörighet får en i viss mån annan karaktär, 

då det gäller processbehörighet för part i mål om skadestånd eller annat enskilt anspråk i 

utomobligatoriska rättsförhållanden.70 Gärde m.fl. anför vidare i 1949 års kommentar att de 

grundsatser som gäller för processbehörigheten i tvistemål inte utan vidare kan tillämpas då 

det är fråga om utomobligatoriska rättsförhållanden.71 

 

                                                 
64 Ekelöf & Boman, 1996, s. 51. Se även SOU 1938:44, s. 156 – 157, Lindell, 2012, s. 219 och Söderlund, 1970, 

s. 267. 
65 Ekelöf & Boman, 1996, s. 51. 
66 Sundström, 1963, s. 263 och JO 1974 s. 21. 
67 Se NJA 1971 s. 519, NJA 1981 s. 857 och NJA 1999 C 68. För vidare läsning om processbehörigheten i 

tvistemål vid psykisk sjukdom m.m. se Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 11 kap. 1 § RB med 

hänvisningar. 
68 Gärde m.fl., 1994, s. 103 och Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 11 kap. 1 § 2 st. RB. 
69 Se Söderlund, 1970, s. 288 och Fitger m.fl., 2013, kommentaren till 11 kap. 1 § RB under rubriken 

”Processbehörigheten vid psykisk sjukdom m.m. när förvaltare enligt 11 kap. 7 § FB inte har förordnats”.  
70 SOU 1938:44, s. 157. 
71 Gärde m.fl., 1994, s. 103. 
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2.2 Den misstänktes inflytande i processen 

2.2.1 Dispositionsprincipen 

En processordning med dispositiva regler sägs av Ekelöf präglas av dispositionsprincipen. En 

dispositiv regel innebär i korthet att en part får företa en processhandling. Sådana regler kan 

enligt Ekelöf ges formen att rätten ska eller må företa en viss processhandling endast på 

yrkande av den ena parten, båda parterna eller någon av dem.72 När det är fråga om en 

dispositiv regel kan således parterna genom sina handlingar binda domstolen vid dessa och på 

så sätt dirigera rättens verksamhet.73 Motsatsen till dispositionsprincipen är enligt Ekelöf att 

rätten företar, eller underlåter att företa, en processhandling oberoende av om och vad 

parterna har yrkat. Med andra ord handlar rätten i dessa fall ex officio. Enligt Ekelöf kan såväl 

regler om processmaterialet som regler om förfarandet utformas i överrensstämmelse med 

dispositionsprincipen. Dispositionsprincipens tillämpning varierar vidare mellan lika slags 

mål.74  I fråga om förfarandet är detta enligt Ekelöf i stort sett undandraget parternas 

disposition såväl i brottmål som i tvistemål. Med andra ord organiseras enligt Ekelöf 

förfarandet av rätten ex officio.75 I det följande ska dispositionsprincipens tillämpning – vad 

avser processmaterialet – i brottmål respektive i mål om talan om enskilt anspråk på grund av 

brott närmare undersökas. 

 

2.2.1.1 Brottmål 

I straffprocessen anses dispositionsprincipen gälla i tämligen liten utsträckning.76 

Tillämpningen av dispositionsprincipen i straffprocessen anförs av Ekelöf sammanhänga med 

dess ackusatoriska uppbyggnad, vars syfte är bl.a. att skapa en garanti för en god utredning av 

målet genom att lägga ansvaret för den efterforskande verksamheten på parterna, i första hand 

på åklagaren och polisen. Med anledning av detta har i viss utsträckning föremålet för rättens 

prövning gjorts beroende av åklagarens dispositioner.77 Grundläggande för 

dispositionsprincipens begränsade tillämpning i brottmål är att rätten inte är bunden av den 

tilltalades erkännande och att påföljden fastställs ex officio. Vidare kan rätten oberoende av 

                                                 
72 Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 54 – 56 och s. 58. 
73 Lindell m.fl., 2005, s. 25. 
74 Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 58. 
75 Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 67 och s. 61. 
76 Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 66. Se även Lindell m.fl., 2005, s. 26.  
77 Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 66 – 67 och Lindell m.fl., 2005, s. 26. Jfr även SOU 2013:17, s. 213. För 

framställning av i vilken mån rätten är bunden av kärandens (åklagarens eller målsägandens) dispositioner 

hänvisas till Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 66 – 67. 
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parternas yrkande ogilla åtalet på grund av omständigheter som utesluter straffbarhet såsom 

nödvärn och preskription.78 

 

Vad avser den tilltalade gäller dispositionsprincipen enligt Ekelöf endast i mindre 

utsträckning, oavsett brottmålets art. Utöver dennes rätt att överklaga79 enligt 49 kap. 1 § RB 

ges den tilltalade enligt Ekelöf dispositionsrätt endast i ett antal frågor av mindre betydelse. 

Till dessa hör exempelvis rätten att yrka på frikännande dom enligt 20 kap. 9 § RB och rätt att 

begära ersättning för rättegångskostnad enligt 31 kap. 9 § RB.80 

 

2.2.1.2 Enskilt anspråk på grund av brott 

Talan om enskilt anspråk hör till vad som brukar benämnas dispositiva tvistemål, vilka enligt 

Ekelöf utmärks av att de i hög grad – särskilt vad avser processmaterialet – formas av 

dispositionsprincipen. Till det som är grundläggande för dispositionsprincipens tillämpning i 

dispositiva tvistemål hör att rätten inte får gå utöver parternas yrkande och inte grunda domen 

på andra rättsfakta än de som åberopats av parterna. Vittnesbevisning får endast tas upp av 

rätten på parts yrkande. Vidare är parts erkännande bindande för rätten. Grundläggande är 

även enligt Ekelöf att målet kan avgöras genom förlikning och att svarandens medgivande 

medför att kärandens talan ska bifallas.81 

 

En rättegång i vilken förs åtal, dvs. ett brottmål, kan som bekant enligt 22 kap. 1 § RB även 

framställas yrkande om ersättning för den skada som vållats genom brottet. Vid sådan 

kumulation av ansvarstalan och talan om enskilt anspråk måste enligt Ekelöf skiljas mellan 

vilka regler som ska tillämpas vad gäller förfarandet respektive på processmaterialet. Vad 

avser förfarandet tillämpas brottmålsreglerna såväl på ansvarsdelen som på det enskilda 

anspråket. I fråga om processmaterialet i skadeståndsfrågan tillämpas däremot 

tvistemålsreglerna, vilket innebär att parterna disponerar över dessa frågor i samma 

utsträckning som i dispositiva tvistemål. Detta medför enligt Ekelöf att ett erkännande av 

skadans storlek binder rätten, medan så inte är fallet med ett erkännande av den brottsliga 

gärningen.82 

 

                                                 
78 Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 66 och Ekelöf & Boman, 1996, s. 129 – 130. 
79 I fråga om rätten att överklaga ska dock påpekas att även åklagaren enligt 20 kap. 2 § 3 st. RB äger rätt att 

fullfölja talan till den misstänktes förmån. 
80 Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 67. 
81 Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 59. 
82 Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 67 – 68 med hänvisning till NJA 1967 s. 613. 
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2.2.2 Förhandlingsprincipen 

För en fullständig bild av parternas inflytande i processen räcker det enligt Ekelöf inte med 

att, vilket gjorts i föregående avsnitt, studera endast frågan om i vilken utsträckning parterna 

kan disponera i rättegången eller rättens möjligheter att själv styra över densamma. Detta då 

en processhandling enligt Ekelöf kan ha stor betydelse utan att den är bindande för andra 

processubjekt.83 Som exempel på sådana regler anges av Ekelöf parternas rätt att hålla 

slutanföranden under huvudförhandlingen. Även om rätten inte är bunden av vad en part 

framhållit i sitt slutanförande kan naturligtvis parten lyckas påverka rätten i dess 

rättstillämpning och bevisvärdering.84 Som ytterligare exempel anges reglerna om bevisning i 

brottmål. I första hand ankommer det på parterna att svara för bevisningen. I brottmål som hör 

under allmänt åtal är rätten dock inte bunden av parterna i detta avseende utan kan själv ta 

initiativ till att inhämta bevisning.85 

 

Den verksamhet som parterna kan bedriva av egen drift, hänför Ekelöf till 

förhandlingsprincipen. Till förhandlingsprincipen hör enligt Ekelöf ”[…] alla regler rörande 

parternas processhandlingar, alldeles oavsett om de på något sätt är »bindande» för rätten 

eller inte.”86 Dispositionsprincipen torde alltså enligt Ekelöf vara ett specialfall av 

förhandlingsprincipen.87 

 

2.2.3 Inflytande i förundersökning 

En avgörande del av det inflytande som den misstänkte har i straffprocessen, torde ofta vara 

att hänföra till det inflytande som denne har i förundersökningen. Enligt 23 kap. 18 § första 

stycket RB har den som är skäligen misstänkt för brott och dennes försvarare, förutom rätt till 

insyn i förundersökningen, även rätt att ange den utredning som de anser är önskvärd och i 

övrigt anföra det som de anser är nödvändigt. Vidare ska på begäran av den misstänkte eller 

dennes försvarare, enligt andra stycket, förhör eller annan utredning äga rum om det kan antas 

vara av betydelse för utredningen. Att den misstänkte och dennes försvarare ges denna insyn 

och detta inflytande i förundersökningen är av stor vikt för att den misstänktes intressen ska 

kunna tillgodoses i tillräcklig grad, menar Fitger.88  

 

                                                 
83 Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 68. 
84 43 kap. 9 § och 46 kap. 10 § RB. Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 68 och s. 54 – 55. 
85 RB 35 kap. 6 § RB och Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 68. 
86 Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 69. 
87 Lindell m.fl., 2005, s. 25. 
88 Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 23 kap. 18 § RB. Jfr Blomkvist, 1987, s. 28. 
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2.2.4 Officialprincipen och regler till skydd för den tilltalade 

Regler om att rätten ska eller får vara självständigt verksam i processen är enligt Ekelöf att 

hänföra till officialprincipen. Officialprincipen styr således processen i de avseenden rätten 

oberoende av en parts yrkande kan företa en processhandling.89 I syfte att skydda den 

tilltalade har officialprincipen ett större utrymme i brottmål än i tvistemål.90 

 

En radikal tillämpning av förhandlingsprincipen på officialprincipens bekostnad i brottmål 

vållar enligt Ekelöf speciella svårigheter till följd av vad som ovan framförts av Lindell om att 

den tilltalade inte alltid kan förväntas vara aktiv i processen.91 Risken med att förlita sig på 

den tilltalades aktivitet under processen är även enligt Ekelöf att brottmålen i viss 

utsträckning kan få en oriktig utgång som kan tänkas bestå i antingen att en oskyldig fälls för 

brottet, eller att ett högre straff utmäts än vad brottet påkallar.92 I straffprocessrätten finns, 

mot bakgrund av dessa svårigheter, en rad bestämmelser som har till syfte att minska risken 

för att den tilltalade lider men av att denne hållit sig passiv i processen eller på annat sätt 

vanskött sin talan.93  

 

Till dessa regler hör att åklagaren bär bevisbördan för alla omedelbart relevanta 

omständigheter. Rättegångsbalken innehåller inte någon uttrycklig regel som anger att 

åklagaren bär bevisbördan, men detta följer av oskyldighetspresumtionen enligt EKMR 

artikel 6.2 och av artikel 48.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna.94 Till skillnad från vad som gäller i tvistemål kan rätten inte avvisa bevisning 

som den tilltalade (eller annan part) åberopar sent, oavsett om så skett i otillbörligt syfte.95 

Den tilltalade tillerkänns vidare enligt principen om favor defensionis (till fördel för den 

tilltalade) en fördelaktigare processuell ställning än åklagaren. Till dessa regler hör att 

förbudet mot reformatio in pejus (försämring till det sämre) endast till förmån för den 

tilltalade.96 Vidare kan den tilltalade beviljas resning även i det fall domen beror på att denne 

inte har lyckats ta tillvara sina möjligheter i den tidigare rättegången.97 Till reglerna med ovan 

nämnda syfte hör även de – som med Lindells uttryck – innebär att rätten kan utnyttjas som 

                                                 
89 Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 58 och s. 69, samt Lindell m.fl., 2005, s. 26. 
90 Lindell m.fl., 2005, s. 26. 
91 Se Lindell m.fl., 2005, s. 24 – 25 samt Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 72. Se även inledningen till kapitel 2 ovan. 
92 Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 72. Jfr Lindell m.fl., 2005, s. 24 – 25. 
93 Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 72 – 73. 
94 Jfr Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 72 – 73 och Ekelöf m.fl., 2009, s. 150 – 151. 
95 43 kap. 10 § RB e contrario. Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 73 och Lindell m.fl., 2005, s. 26. 
96 51 kap. 25 § RB. Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 73. 
97 58 kap. 2 § och 3 § 2 st. RB. Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 73. 
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en sista resurs.98 Som nämnts ovan får domstolen i brottmål som hör under allmänt åtal ta 

initiativ till att inhämta bevisning, även om det enligt ovan i första hand ankommer på 

parterna att svara för denna.99 Rätten har även möjligheten att förelägga åklagaren att företa 

ytterligare förundersökning.100 Slutligen kan rätten genom processledning minska 

olägenheterna för parterna att de har dispositionsrätt över processmaterialet.101 

Processlagsberedningen menade vid införandet av rättegångsbalken att dessa regler byggde på 

hänsyn till det allmänna intresset av utredningens fullständighet.102 Även om regelverket i 

huvudsak är oförändrat, anses domarens ansvar för att utreda brott och fullständiga 

utredningen i praktiken ha tunnats ut i takt med att åklagarväsendet byggts upp och en 

professionell försvararkår utvecklats.103 Det torde numera vara ovanligt att domaren på eget 

initiativ agerar för att komplettera utredningen i skuldfrågan.104 

 

2.2.5 Objektivitet under förundersökning och huvudförhandling 

I all brottsutredande verksamhet gäller att åklagaren, polisen och andra myndigheter som 

utreder brott ska iaktta objektivitet. Objektivitetsprincipen syftar till att trygga den enskildes 

rättssäkerhet och ytterst till att säkerställa att ingen oskyldig döms för brott.105 Av 23 kap. 4 § 

RB följer att den utredande myndigheten under en förundersökning ska beakta och ta tillvara 

inte endast de omständigheter och den bevisning som talar mot den misstänkte, utan även 

sådana omständigheter och sådan bevisning som talar till den misstänktes förmån. Innebörden 

av denna bestämmelse kan kortfattat beskrivas så att åklagaren ska bedriva förundersökningen 

på ett sådant sätt att gärningen blir allsidigt belyst och vidare kritiskt granska alla utsagor och 

omständigheter.106 

 

Att principen upprätthålls får anses vara av särskild vikt då den misstänkte är passiv i 

processen eller av någon anledning riskerar att vansköta sin talan, exempelvis på grund av en 

nedsatt rättslig beslutsförmåga. 

                                                 
98 Lindell m.fl., 2005, s. 26. För en grundlig genomgång av domarens möjlighet att agera självmant och 

domarens processledning, se SOU 2013:17, s. 215 – 220.  
99 35 kap. 6 § RB. Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 68 och Lindell m.fl., 2005, s. 26. 
100 45 kap. 11 § RB. Lindell m.fl., 2005, s. 26. 
101 46 kap. 4 § 2 st. RB. Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 68 – 69 och Lindell m.fl., 2005, s. 26. Se även Ekelöf m.fl., 

2011, s. 200 – 203. 
102 SOU 1938:44, s. 382. 
103 SOU 2013:17, s. 213 och s. 218. 
104 SOU 2013:17, s. 213 och s. 219 samt Lindell m.fl., 2005, s. 26. För fördjupning i diskussionen kring 

domarens (uttunnade) materiella processledning, se exempelvis SOU 2013:17, s. 218 – 225, SOU 1982:26, s. 

101 – 137 och Axberger m.fl., 2006, s. 485 – 490.  
105 Se SOU 2011:45, s. 95 samt Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 72 – 74. 
106 Bring, 1995, s. 182 – 183.  
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Enligt sin ordalydelse gäller kravet på objektivitet i 23 kap. 4 § RB endast under 

förundersökningen. Att åklagaren i huvudförhandlingen skulle vara skyldig att lägga fram 

bevisning som talar för att den misstänkte är oskyldig, eller för att gärningen ska bedömas på 

ett mindre strängt sätt, sägs inget om i rättegångsbalken. Där framgår inte heller något om 

åklagarens skyldighet att ställa frågor som kan leda till gynnsamma svar för försvaret.107 

Enligt doktrin anses dock objektivitetsprincipen gälla även under huvudförhandlingen. De 

avgörande skälen för denna ståndpunkt torde främst vara att åklagaren vid fullföljandet av sin 

uppgift representerar de allmänna intressen som är förknippade med straffskipningen, och att 

åklagarens uppgift under brottmålsrättegången härvid är att åstadkomma en objektivt riktig 

fällande dom.108 Ekelöf menar att i de fall då den tilltalade har en försvarare är det 

huvudsakligen dennes uppgift att se till den tilltalades intressen.109 Han menar dock att 

åklagaren bör ingripa till den tilltalades fördel när försvararen försummar detta, och att 

åklagaren bör förhöra parter och vittnen utan hänsyn till att svaren kan vara gynnsamma för 

den tilltalade.110 I försvararlösa mål bör åklagaren vid behov, enligt Heuman, vara verksam 

även till förmån för den tilltalade. Om det finns ett behov att återuppta en förundersökning 

anser han vidare att åklagaren bör bära ett fullt objektivitetsansvar för att så sker.111 För att 

kravet på objektivitet gäller även under huvudförhandling talar vidare åklagarens rätt att 

fullfölja talan till förmån för den tilltalade enligt 20 kap. 2 § tredje stycket RB.112 Åklagarens 

objektivitetsplikt under huvudförhandlingen kan nog, enligt doktrinen, sammanfattningsvis 

bäst beskrivas som uttunnad eller relativ.113 

 

2.3 Analys och diskussion 

Av vad som framgått ovan i fråga om processbehörighet kan sammanfattningsvis konstateras 

att den misstänktes behörighet att själv föra sin talan är undantagslös såväl vad avser frågan 

om straffrättsligt ansvar och frågor som har omedelbart samband därmed som vad avser 

frågor om enskilt anspråk till följd av brott. Vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmåga 

särbehandlas således inte på något sätt i detta avseende. Vidare har framgått att det faktum att 

den misstänkte i fråga om enskilt anspråk till följd av brott äger undantagslös rätt att föra sin 

                                                 
107 Heuman, 2004/05, s. 57. 
108 Jfr SOU 2011:45, s. 105 och Lindell m.fl., 2005, s. 22. 
109 Ekelöf m.fl., 2011, s. 199 – 200 samt Heuman, 2004/05, s. 57 – 58. 
110 Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 73 – 74. 
111 Heuman, 2004/05, s. 58. 
112 Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 73, och SOU 2011:45, s. 105. 
113 Ekelöf m.fl., 2011, s. 199 – 200 och Heuman, 2004/05, s. 58. 
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egen talan anses utgöra ett undantag från den allmänna principen om bristande 

processbehörighet vid psykisk sjukdom m.m. som gäller i tvistemål i övrigt. Detta torde bland 

annat till följd att en vuxen med nedsatt rättslig beslutsförmåga är processbehörig i fråga om 

enskilt anspråk som riktats mot denne till följd av brott – även om ett förvaltarskap finns 

förordnat för denne och detta omfattar förvaltningen av den egendom som anspråket rör. Till 

denna fråga finns anledning att återkommer nedan i kapitel 4. Lagstiftarens motivering till 

undantaget kan enligt min mening inte anses tillfredsställande – om det ens kan anses vara en 

motivering att endast konstatera att frågan om processbehörighet då det gäller enskilt anspråk 

i utomobligatoriska rättsförhållanden får en i viss mån annan karaktär. Den risk som finns att 

en individ med nedsatt rättslig beslutsförmåga skadar sina intressen genom att vansköta en 

process vari ett enskilt anspråk riktas mot denne, vara lika stor oberoende av om anspråket 

grundar sig i inom- eller utomobligatoriska rättsförhållanden. Det bör i detta sammanhang 

påpekas att det faktum att den misstänkte äger undantagslös rätt att själv föra sin talan enligt 

ovan inte nödvändigtvis hindrar att en ställföreträdare är berättigad att föra talan vid sidan av 

denne. Frågan om vilken roll och behörighet den misstänktes eventuella god man eller 

förvaltare har i straffprocessen då huvudmannen är misstänkt för brott återkommer vi till 

senare i framställningen.114 

 

När det gäller den misstänktes inflytande i processen kan konstateras att denna skiljer sig 

mellan frågor om ansvar för brott och frågor om enskilt anspråk till följd av brottet. 

 

Vad gäller fråga om ansvar för brott kan sammanfattningsvis sägas att den misstänkte endast i 

liten utsträckning disponerar över processen i den bemärkelsen att denne binder rätten med 

sina processhandlingar. Det beslut över vilket den misstänkte disponerar som typiskt sett får 

anses vara av störst betydelse är frågan om huruvida en dom ska överklagas. Underlåtenhet att 

överklaga en dom i det fall det i själva verket finns goda skäl att göra det innebär naturligtvis 

en risk för rättsförlust för den misstänkte. Den misstänkte disponerar som framgått ovan även 

över rätten att yrka på frikännande dom och rätten att begära ersättning för rättegångskostnad. 

Underlåtenhet från den misstänkte att vidta sådana processhandlingar kan således innebära en 

rättsförlust för honom eller henne. Detsamma gäller om talan i dessa avseenden vansköts på 

något sätt. 

 

                                                 
114 Se kapitel 4. 



27 

 

Den misstänktes möjlighet att disponera över processen i fråga om enskilt anspråk på grund 

av brott är som vi sett ovan större än i fråga om ansvar för brott. Riskerna för att den 

misstänkte lider rättsförlust till följd av underlåtenhet ökar härmed i motsvarande mån. Av 

störst betydelse i sammanhanget får anses vara att ett erkännande av skadans storlek binder 

rätten samt att svarandens (den misstänktes) medgivande medför att kärandens talan ska 

bifallas. 

 

Som beskrivits ovan kan en processhandling även ha stor betydelse utan att den är bindande 

för andra processubjekt. Som exempel på sådant inflytande har nämnts möjligheten att hålla 

slutanföranden vid huvudförhandling samt det faktum att det i första hand åligger parterna att 

åberopa bevisning vid densamma. Den misstänktes möjlighet att påverka förundersökningen 

genom bl.a. rätten att ange vilken utredning som denne anser önskvärd – får anses höra till 

den nu aktuella typen av inflytande. Den som på goda grunder misstänkts för brott, men i 

själva verket är oskyldig, torde inte sällan vara ensam eller en av få som kan leda 

förundersökningen i rätt riktning, eller presentera bevisning som innebär rimligt tvivel. Det 

kan vara fråga om alibibevisning, omständigheter som förklarar förekomsten av den 

misstänktes DNA på en brottsplats m.m. Att som misstänkt förhålla sig passiv i det läge 

denne besitter information som kan ha betydelse för processen, exempelvis genom att under 

pågående förundersökning underlåta att begära ytterligare utredning, kan få konsekvenser – 

konsekvenser över vilka vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmåga riskerar att sakna 

tillräcklig insikt och överblick. 

 

Då man inte alltid kan förvänta sig att den misstänkte – oavsett rättslig beslutsförmåga – är 

aktiv i processen, innehåller straffprocessrätten som vi sett ovan en rad bestämmelser som har 

till syfte att minska risken för att den tilltalade lider men på grund av sin passivitet eller på 

grund av att denne på annat sätt vanskött sin talan. Reglerna kan minska risken – men inte 

utesluta densamma.  
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3 Den misstänktes biträde av försvarare 
 

Som nämnts inledningsvis i detta arbete hänvisas i 1949 års kommentar till bestämmelserna 

om försvarare i 21 kap. RB i samband med att problemet att det ibland inträffar att den 

misstänkte inte är i stånd att iaktta sina egna intressen adresseras.115 Att den misstänkte 

biträds av en rättskunnig försvarare i invecklade brottmål framhålls vidare av Ekelöf som den 

bästa garantin för att den misstänktes trygghet ska kunna tillgodoses och för att oriktiga 

straffdomar ska kunna förhindras. Biträde av försvarare har enligt Ekelöf långt större 

betydelse för denna trygghet än det faktum att domstolen ansvarar för utredningens 

fullständighet (officialprincipen) och att åklagaren har att iaktta objektivitet.116 Enligt Ekelöf 

sammanhänger detta med att försvararen helt kan koncentrera sig på sin uppgift att ta tillvara 

den misstänktes intressen, av vilket följer att försvararen kan räkna med att vinna den 

misstänktes särskilda förtroende.117 

 

I detta kapitel ska regleringen av den misstänktes biträde av försvarare studeras och 

analyseras. Analysen syftar till att utreda hur denna reglering svarar mot den vuxne med 

nedsatt rättslig beslutsförmågas behov av assistans och representation i straffprocessen. En 

förutsättning för att misstänkta vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmågas behov av skydd i 

form av assistans och representation ska kunna tillgodoses genom biträde av försvarare är 

naturligtvis att den misstänkte ges tillgång till en sådan. Med anledning härav ska 

inledningsvis i detta kapitel rätten till biträde av försvarare och förutsättningarna för 

förordnande av offentlig försvarare studeras. Regleringen av dessa frågor kan i någon mån 

även förväntas bidra till en uppfattning om hur lagstiftaren ser på försvararens roll och 

uppgift. Med utgångspunkt i vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmågas behov av rättsligt 

skydd i form av assistans och representation ska därefter i detta kapitel regleringen av 

försvararens behörighet, roll och uppgift studeras. 

 

                                                 
115 Gärde m.fl., 1994, s. 259. 
116 Jfr föregående kapitel. 
117 Ekelöf & Boman, 1996, s. 90 samt Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 66 – 74. Jfr även Olivecrona, 1968, s. 107 – 

108 och SOU 1926:32, s. 48 – 49. 



29 

 

3.1 Tillgång till försvarare 

3.1.1 Rätten till biträde av försvarare 

Var och en som är anklagad för brott har enligt artikel 6 punkt 3 (c) EKMR rätt att försvara 

sig personligen eller genom rättegångsbiträde, som han själv utsett, eller att när han saknar 

tillräckliga medel, erhålla biträde utan kostnad, om rättvisans intresse fordrar detta. Denna rätt 

garanteras även i artikel 48 punkt 2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. 

 

I rättegångsbalken regleras rätten till försvarare och vem som utser sådan i 21 kap. 3 § första 

och andra styckena RB vilka har följande lydelse. 

 

Vid sin talans förberedande och utförande må den misstänkte biträdas 

av försvarare. 

Försvarare utses av den misstänkte. Är den misstänkte under aderton år 

eller lider han av en allvarlig psykisk störning, utses försvarare av den 

som har vårdnaden om honom. Har den misstänkte för sig ställt 

rättegångsombud, anses ombudet som försvarare. 

 

Rätten att biträdas av försvarare är enligt doktrin ovillkorlig och gäller vid alla brott.118 Rätten 

till försvarare tillkommer inte endast den som är åtalad. Enligt vad processlagsberedningen 

angav får den misstänkte anlita försvarare även under förundersökningen så snart 

undersökningen hunnit så långt att kan anses riktad mot honom såsom skäligen misstänkt för 

brottet.119 Fitger menar vidare att även den som utan angiven brottsmisstanke ska höras 

upplysningsvis, i dagens samhälle måste anses ha en rätt att med privata medel låta sig 

biträdas av en försvarare.120 

 

Enligt motiven bör det i första hand ankomma på den misstänkte att själv sörja för sitt försvar 

och att utse försvarare. Som framgår av 21 kap. 3 § andra styckes andra mening RB ovan, 

följer att försvarare till den som är under 18 år eller som lider av en allvarlig psykisk störning 

utses av dennes vårdnadshavare. Frågan huruvida befogenheten att utse försvarare tillkommer 

                                                 
118 Se Gärde m.fl., 1994, s. 265 och Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 21 kap. 3 § RB.  
119 SOU 1938:44, s. 273. 
120 Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 21 kap. 3 § 1 st. RB. 
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den misstänkte själv eller annan på hans eller hennes vägnar ska, enligt 

processlagsberedningen, bedömas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då fråga om 

utseende av försvarare uppkommer.121 Begreppet "allvarlig psykisk störning” i andra stycket 

ersatte det tidigare uttrycket ”sinnessjuk eller sinnesslö” då lagstiftaren ansåg att 

begreppsbildningen rörande personer med psykiska störningar som var avsedd att användas 

inom den psykiatriska tvångsvården skulle användas även inom civil- och processrätten.122 

Vid ändring till uttrycket allvarlig psykisk störning uttryckte remissinstanserna Hovrätten 

över Skåne och Blekinge att uttrycket vårdnad i andra stycket när det gäller någon som inte är 

underårig kan synas mindre lämpligt. Frågan lämnades dock till behandling i annat 

sammanhang.123 I fråga om vuxna med allvarlig psykisk störning som är misstänkta, kan 

ifrågasättas huruvida rätten att utse försvarare tillkommer den misstänktes eventuella 

förvaltare enligt föräldrabalken.124 

 

3.1.2 Förutsättningar för förordnande av offentlig försvarare 

Vid införandet av nuvarande bestämmelser om förordnande av offentlig försvarare angav 

departementschefen i skälen för sitt förslag att det enligt rättegångsbalken i första hand 

ankommer på den tilltalade att själv sörja för sitt försvar och utse försvarare. Syftet med 

offentlig försvarare beskrevs vara att skapa en garanti för att en misstänkt, som inte själv har 

skaffat försvarare, inte lämnas utan möjlighet till juridisk hjälp, när sådan hjälp behövs.125 Vid 

bedömningen huruvida en försvarare verkligen behövs, ska enligt departementschefen hänsyn 

tas till den misstänktes personliga förutsättningar för att klara av sitt försvar på egen hand.126 

 

Förutsättningarna för att en offentlig försvarare ska förordnas framgår av 21 kap. 3a § RB. Av 

första stycket följer att offentlig försvarare ska förordnas då den misstänkte är anhållen eller 

häktad, om denne begär det. Av andra meningen samma stycke följer vidare att offentlig 

försvarare ska förordnas på begäran av den som är misstänkt för ett brott, för vilket inte 

stadgas lindrigare straff än sex månaders fängelse. Utöver dessa fall ska, enligt andra stycket, 

den misstänkte förordnas en offentlig försvarare om det behövs med hänsyn till utredningen 

om brottet eller med hänsyn till tveksamhet i påföljdsvalet och det kan bli aktuellt att döma 

till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening. Slutligen ska 

                                                 
121 SOU 1938:44, s. 273. 
122 Se prop. 1990/91:194. 
123 Prop. 1990/91:194, s. 54. 
124 Jfr SOU 2004:112, s. 741. 
125 Prop. 1983/84:23, s. 13. 
126 Prop. 1983/84:23, s. 17. Se även Ekelöf & Boman, 1996, s. 93. 
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offentlig försvarare förordnas om det i övrigt föreligger särskilda skäl till det med hänsyn till 

den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.127 

 

Regleringen om förordnande av offentlig försvarare på grund av särskilda skäl med hänsyn 

till den misstänktes personliga förhållanden får anses vara av särskilt intresse för detta arbete, 

varför denna bestämmelse behandlas närmare i det följande. Såsom särskilda skäl på grund av 

personliga förhållanden exemplifieras i motiven att den misstänkte har en mycket hög 

levnadsålder, en psykisk eller allvarlig fysisk sjukdom, nedsatt syn eller hörsel eller annat 

allvarligt handikapp.128 I de fall då rättspsykiatrisk undersökning är aktuell bör enligt 

departementschefen offentlig försvarare förordnas regelmässigt, även vid mindre allvarliga 

brott.129 I doktrinen framförs av Ekelöf att försvarare kan behövas även i enkla mål, t.ex. då 

den tilltalade är underårig, mycket gammal eller psykiskt efterbliven. Vad en misstänkt klarar 

av på egen hand, kan man nämligen inte alltid tilltro en annan, enligt Ekelöfs uppfattning.130 

 

I motiven anges vidare att den misstänktes uppfattning om huruvida en offentlig försvarare 

ska förordnas torde tillmätas stor betydelse, även om en sådan kan förordnas även om den 

misstänkte inte begär det, eller till och med motsätter sig det.131 Att en offentlig försvarare 

förordnas mot den misstänktes önskan torde enligt departementschefen huvudsakligen 

förekomma då den misstänkte är under 21 år eller då denne visar tecken på psykisk 

abnormitet eller då det gäller mycket allvarlig brottslighet.132 

 

I motiven till de nuvarande bestämmelserna om förordnande av offentlig försvarare fann 

departementschefen anledning att, med hänvisning till åklagarens objektivitetsplikt och 

domstolens ansvar att verka för att målet blir uttömmande behandlat, påpeka att den 

misstänkte inte står utan hjälp med sitt försvar även om han inte har försvarare. 

Departementschefen framförde i sammanhanget även sin uppfattning att domstolarna i 

praktiken brukar utöva en mer aktiv processledning när den tilltalade inte biträds av en 

försvarare.133 Som framgått ovan menar dock Ekelöf att den misstänktes biträde av en 

                                                 
127 Se prop. 1983/84:23, s. 12 – 19. 
128 Prop. 1983/84:23, s. 18. Se även NJA 1987 s. 45.  
129 Prop. 1983/84:23, s. 18. 
130 Ekelöf & Boman, 1996, s. 93. 
131 Prop. 1983/84:23, s. 14. Se även motiv till äldre rätt, SOU 1938:44, s. 274. 
132 Prop. 1983/84:23, s. 14. Gällande misstänkta som är under 18 år, se 24 § lag (1964:167) med särskilda 

bestämmelser om unga lagöverträdare.  
133 Prop. 1983/84:23, s. 15. Jfr NJA 1985 s. 81. 
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försvarare har långt större betydelse för den enskildes trygghet än det faktum att åklagaren har 

att iaktta objektivitet och att domstolen ansvarar för utredningens fullständighet.134 

 

3.2 Försvararens roll 

I det följande ska försvararens roll närmare studeras med utgångspunkt i vuxna med nedsatt 

rättslig beslutsförmågas behov av rättsligt skydd i form av assistans och representation. I 

sammanhanget finns anledning att erinra läsaren om innebörden av behovet av assistans 

respektive representation. Med behov av assistans avses enligt utgångspunkten för studien 

behov av hjälp och rådgivning i förhållande till beslutsfattande. Med behov av representation 

avses behov av att någon fattar beslut för individens räkning – vilket blir aktuellt då personen 

trots hjälp och rådgivning i förhållande till beslutsfattandet önskar eller insisterar på att fatta 

ett beslut som ur objektiv synpunkt skadar honom eller henne.135 Med avsikt att analysera hur 

försvararens roll svarar mot behovet av assistans och representation ska de allmänna 

bestämmelser som styr försvararens ställning och uppgift studeras i det följande. Avgörande 

för hur försvararens roll svarar mot behovet av representation är frågan om huruvida 

försvararen kan anses berättigad att handla i strid med klientens instruktioner eller önskemål. 

Denna fråga, som ska undersökas i det följande, har i de traditionella rättsvetenskapliga 

texterna ofta behandlats som en fråga om försvararens lojalitet mot klienten.136 

 

3.2.1 Försvararens processuella ställning 

I 21 kap. 3 § första stycket RB anges som framgått ovan att den misstänkte vid talans 

förberedande och utförande må biträdas av försvarare. Försvararens roll beskrivs av Gärde 

m.fl., med hänvisning till 12 kap. 22 § RB, vara ”[v]äsentligen densamma som ett 

rättegångsbiträde i tvistemål […]”.137 Denna uppfattning speglas även i förarbeten vari det 

genomgående talas om försvararens ställning som biträde till den tilltalade.138 Ekelöf 

                                                 
134 Ekelöf & Boman, 1996, s. 90 samt Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 66 – 74. Jfr även SOU 1926:32, s. 48 – 49. 
135 Se avsnitt 1.2 ovan. 
136 Jfr Ebervall, 2002, s. 279-280. Frågan om försvararens bundenhet av klientens instruktioner kan, förutom 

genom en analys av rådande rättsföreställningar vilket är avsikten i detta arbete, även angripas genom en 

analys av de argument som finns för och emot ett agerande enligt olika försvararideal. Närmast till hands att 

hänvisa till i svensk doktrin i detta sammanhang är Ebervall, 2002. Claes Borgström har framhållit att man, 

vid analys av försvarardilemman, genom att välja endera av de två advokattyper som Ebervall laborerar med 

sin avhandling, inte finner ett svar på frågan hur försvararen ska agera, men menar att försvararidealen 

fungerar utmärkt som utgångspunkt för diskussioner om försvararens olika handlingsalternativ i olika 

konfliktsituationer. Se Borgström, 2011, s. 197 – 198. Då denna studie inte är skriven ur ett 

försvararperspektiv har en analys utifrån olika försvararideal ansetts vara av underordnat intresse. 
137 Gärde m.fl., 1994, s. 271. 
138 Se t.ex. SOU 1938:44, s. 276. 
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karakteriserar dock försvararens processuella ställning som en partsrepresentant av särskilt 

slag, då han menar att den utgör ett mellanting mellan rättegångsbiträde och 

rättegångsombud.139 Ebervall ansluter sig till denna beskrivning och ger även hon uttryck för 

försvararuppdraget som ett uppdrag sui generis.140 Ebervall poängterar dock att uttrycket 

partsrepresentant av speciellt slag inte säger mycket om försvararens ställning och menar 

vidare att man tvingas konstatera att lagstiftaren inte erbjudit någon entydig bestämning av 

försvararens ställning i processen.141 I det följande är min ambition inte att klargöra hur 

försvararens ställning förhåller sig till ett rättegångsbiträdes eller ett rättegångsombuds, utan 

endast att i den mån det är möjligt redogöra för vad försvararens ställning såsom 

partsrepresentant av särskilt slag innebär i formellt hänseende. 

 

Processlagsberedningen uttalade i förarbeten att ”[f]örsvarare åtnjuter, såvida ej annat stadgas, 

under den förberedande undersökningen och rättegången samma befogenheter som den 

misstänkte eller tilltalade. Försvararen skall i allmänhet vara berättigad att för misstänkt eller 

tilltalad utföra sådana processuella åtgärder, som icke, enligt vad bestämmelserna om sådana 

åtgärder framgår, bero på den misstänkte eller tilltalade personligen.”142 Uttalandet får enligt 

Ebervall anses utgöra en ännu gällande princip, och reglerna om den misstänkte och dennes 

försvar i 21 kap. RB bör enligt Ebervall betraktas som ett uttryck för processlagsberedningens 

inställning.143 

 

Av 21 kap. 8 § RB följer att försvararen under förundersökningen och målets behandling vid 

rätten, äger göra framställning och vidta åtgärd som erfordras för tillvaratagande av den 

misstänktes rätt. Processuella åtgärder som enligt förarbeten försvararen självständigt kan 

komma att vidta är t.ex. att begära förebringande av utredning under förundersökning samt 

lämna bevisuppgift inför rätten.144 En ytterligare åtgärd som kan vidtas av försvararen är att 

avlämna genmäle.145 Försvararen kan dock inte på egen hand företa några dispositiva 

processhandlingar.146 Enligt motiven är försvararen således inte berättigad att å den 

misstänktes vägnar godkänna strafföreläggande eller avge nöjdförklaring. Denne kan inte 

heller utan medgivande från den misstänkte självständigt fullfölja talan mot dom eller 

                                                 
139 Ekelöf & Boman, 1996, s. 95. 
140 Ebervall, 2002, s. 289 och s. 295. 
141 Ebervall, 2002, s. 290. 
142 SOU 1926:32, s. 56. 
143 Ebervall, 2002, s. 290. 
144 SOU 1938:44, s. 277. Se 23 kap. 18 § och 35 kap. 6 § RB. 
145 Ekelöf & Boman, 1996, s. 95 samt Ebervall, 2002, s. 289. Se t.ex. 55 kap. 9 § RB. 
146 Ekelöf & Boman, 1996, s. 95 – 96. Jfr avsnitt 2.2.1 ovan. 
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beslut.147 Försvararen kan slutligen inte heller ta emot delgivning för den misstänktes 

räkning.148 

 

För rättegångsbiträde gäller att rättshandling som denne företagit i partens närvaro ska anses 

vara av parten godkänt om han inte genast gör gensaga däremot.149 Denna princip har dock 

inte ansetts utan vidare kunna tillämpas på försvarare i brottmål.150 Ett medgivande av 

försvararen i ansvarsfrågan torde enligt doktrin således inte tillerkännas samma verkan som 

om det gjorts av den misstänkte, även om det inte gjorts någon gensaga däremot.151 

 

Genom att den misstänkte utfärdar en rättegångsfullmakt kan enligt Ekelöf försvararen bli 

rättegångsombud, och åtminstone i princip erhålla den behörighet som stadgas i 12 kap. 14 § 

RB.152 En rättegångsfullmakt kan avse antingen rättegång i allmänhet eller visst mål. Den 

förstnämnda benämns blankofullmakt, den senare specialiserad fullmakt.153 Vanligast i 

brottmål torde enligt Ebervall vara den sistnämnda.154 Vad avser behörigheten för ombudet 

gäller enligt Ekelöf ”[…] i stort sett, att de processhandlingar, som denne företar i processen, 

liksom de, som motparten företar gentemot honom, har samma betydelse som om 

huvudmannen själv utfört sin talan.”155 Så gäller dock inte riktigt fullt ut i brottmål. En 

blankofullmakt för ombud i brottmål ger inte ombudet behörighet att väcka talan eller motta 

stämning, vilket utgör ett undantag från de allmänna bestämmelserna om ombuds 

behörighet.156 Vidare gäller att ombud enligt 12 kap. 14 § första stycket femte punkten RB är 

behörig att ingå förlikning med motparten. Enligt Ekelöf bör försvarare som erhållit 

rättegångsfullmakt kunna ingå förlikning med målsäganden vad gäller skadeståndsfrågan. 

Uttalanden i doktrinen gör dock gällande att stadgandet tycks passa mindre bra vad gäller 

ansvarsfrågan.157 

 

Utfärdande av rättegångsfullmakt torde enligt doktrin i praktiken förekomma främst i två 

situationer. Den ena är då den tilltalade inte behöver inställa sig personligen till 

                                                 
147 SOU 1938:44, s. 277. 
148 Ekelöf & Boman, 1996, s. 96. 
149 12 kap. 22 § RB. 
150 Gärde m.fl., 1994, s. 271, prop. 1942:5, s. 200 – 201 (lagrådets yttrande) samt Ebervall, 2002, s. 289. 
151 Gärde m.fl., 1994, s. 271 – 272 samt Ebervall, 2002, s. 289. 
152 21 kap. 2 § 5 st. RB. Ekelöf & Boman, 1996, s. 96. 
153 12 kap. 12 § 2 st. RB. Ekelöf & Boman, 1996, s. 86. 
154 Ebervall, 2002, s. 287. 
155 Ekelöf & Boman, 1996, s. 86. 
156 12 kap. 14 § 2 st. RB. Se Ekelöf & Boman, 1996, s. 86 – 87 samt Ebervall, 2002, s. 287. 
157 Ekelöf & Boman, 1996, s. 96 samt Ekelöf & Edelstam, 2002, s. 287. 
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huvudförhandlingen och således kan föra sin talan genom ombud.158 Den andra situationen är 

då den tilltalade blivit fälld i underrätt och önskar överklaga. Som vi sett ovan får ju nämligen 

inte försvararen utan bemyndigande från den misstänkte självständigt fullfölja talan mot dom 

eller beslut.159 Kravet på fullmakt för överklagan framgår inte av något direkt lagstadgande, 

men principen är starkt förankrad i praxis.160 Kravet på fullmakt för försvarare för fullföljande 

av en dom kan enligt Ebervall säga oss någonting om lagstiftarens syn på advokat-

klientförhållandet. Hon menar att man bakom uppfattningen att uppställa kravet kan spåra en 

idé om klientens autonomi samt att domstolarnas rättstillämpning i det aktuella avseendet ger 

uttryck för en försvararideologi där klientens ställning bör gälla framför advokatens.161 

 

3.2.2 Försvararens uppdrag 

Oavsett hur försvararens processuella ställning bör definieras, följer som bekant av 21 kap. 3 

§ RB och av förarbeten att försvararens roll är att biträda den misstänkte eller tilltalade. Att 

biträda den misstänkte med juridisk hjälp har även – som vi sett ovan – i motiven till 

bestämmelserna om förordnande av offentlig försvarare beskrivits vara försvararens 

uppgift.162 

 

När det gäller försvararens yrkesplikter gentemot klienten är har lagstiftaren varit sparsam. 

Om denna finns egentligen bara två stadganden i lag – 8 kap. 4 § och 21 kap. 7 § första 

stycket RB.163 Dessa stadganden, vilka innehåller de allmänna plikter som åvilar advokater 

och som reglerar försvararens skyldigheter, får enligt Blomkvist anses ge uttryck för de etiska 

principer som ligger förankrade i försvararens roll i rättssystemet.164 

 

Av 8 kap. 4 § RB följer som nämnts ovan vissa allmänna bestämmelsen om de plikter som 

åvilar advokater (inte endast försvarare) i sin verksamhet. Dessa plikter är enligt förarbeten 

uppställda såväl i huvudmannens som i allmänhetens intressen.165 Av första stycket följer att 

en advokat i sin verksamhet redbart och nitiskt ska utföra det uppdrag som anförtrotts honom 

och iaktta god advokatsed. Advokaten bör, enligt processlagsberedningen, som biträde eller 

ombud i domstol söka främja en god rättsskipning, vari ligger att tillsammans med domaren 

                                                 
158 21 kap. 2 § RB. Ebervall, 2002, s. 287. 
159 SOU 1938:44, s. 277 och Ebervall, 2002, s. 287 – 288. 
160 Se NJA 1973 s. 385, NJA 1979 s. 251 och NJA 1980 s. 587. Ebervall, 2002, s. 288. 
161 Ebervall, 2002, s. 291, med hänvisning till TSA 1987 s. 356 (fall 3). 
162 Se prop. 1983/84:23, s. 13 och avsnitt 3.1.2 ovan. 
163 Ebervall, 2002, s. 340. 
164 Blomkvist, 1987, s. 9. 
165 SOU 1938:44, s. 131. 
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verka för att rättegången går rätt till formellt. Hänvisningen till god advokatsed följer av att 

det vid rättegångsbalkens införande bl.a. med hänsyn till de olika uppgifter som kan anförtros 

advokater ansågs föreligga stora svårigheter att närmare ange dennes skyldigheter.166 

 

Kärnvärdena bakom reglerna om god advokatsed är enligt VRGA oberoende, lojalitet mot 

klienten, konfidentialitet och undvikande av intressekonflikter. En advokats främsta plikt är 

vidare att visa trohet och lojalitet mot klienten. Advokaten ska som en oberoende rådgivare 

företräda och tillvarata klientens intressen inom ramen för gällande rätt och god 

advokatsed.167 Att klienten ska visas trohet och lojalitet innebär enligt kommentaren till 

regleringen att klientens intressen ska tas tillvara på bästa sätt och efter bästa förmåga, vilket 

beskrivs som advokatens främsta skyldighet.168 Klienten måste kunna lita på advokaten som 

rådgivare och företrädare.169 

 

21 kap. 7 § första stycket RB är en allmän reglering av försvararens skyldigheter. 

Bestämmelsen kan även – annorlunda uttryckt – anses reglera vad som ingår i försvararens 

uppdrag.170 Olivecrona menar att man kan skilja på försvararens uppgifter i formellt 

respektive materiellt avseende. I formellt hänseende har försvararen att vaka över att 

processen går rätt till och därmed tillse att den misstänkte inte blir föremål för någon 

otillbörlig behandling, att missförstånd undanröjs, samt att klient som är anhållen eller häktad 

försätts på fri fot då frihetsberövande åtgärd inte är motiverad.171 Regleringen i 21 kap. 7 § 

första stycket RB avser enligt Olivecrona försvararens uppgifter i materiellt hänseende. Av 

bestämmelsen följer att försvarare med nit och omsorg ska tillvarata den misstänktes rätt och i 

detta syfte verka för sakens riktiga belysning. Utöver att med nit och omsorg ta tillvara den 

misstänktes rätt, kan alltså sägas följa något slags objektivitetskrav.172 Enligt motiven har 

försvararen, såsom biträde åt den misstänkte under förundersökningen och vid 

huvudförhandlingen, en skyldighet att främja den misstänktes intressen.173 I detta ligger enligt 

motiven att försvararen ska vara den misstänktes rådgivare, att denne ska vidta åtgärder som 

är erforderliga för bevakande av den misstänktes rätt, samt åberopa omständigheter och bevis 

                                                 
166 SOU 1938:44, s. 129 – 131 och s. 276. Se vidare avsnitt 1.4.1 ovan. 
167 VRGA 1. 
168 Sangborn & Andersson, 2011, s. 13. 
169 Sangborn & Andersson, 2011, s. 121. 
170 Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 21 kap. 7 § RB. 
171 Olivecrona, 1968, s. 106 – 107. 
172 Jfr Lindell m.fl., 2005, s. 179. 
173 SOU 1938:44, s. 276. 
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som talar till den misstänktes förmån.174 Försvararen har härvid enligt motiven att å den 

tilltalades sida verka för sakens riktiga belysning.175 Tolkningen av denna bestämmelse är av 

betydelse för frågan huruvida försvararen är bunden av klientens instruktioner. Av störst 

intresse härvid är rådande rättsuppfattningar om vad som avses med att främja den 

misstänktes intressen, dvs. att å den tilltalades sida verka för sakens riktiga belysning. 

 

Innebörden av att å den tilltalades sida verka för sakens riktiga belysning behandlas såväl i 

motiven som i doktrin. Enligt motiven ges lokutionen den innebörden att försvararen inte får 

söka föra domstolen bakom ljuset genom oriktiga påståenden och uppgifter. Denne är 

däremot inte skyldig att vara positivt verksam för utrönandet av sanningen om det skulle stå i 

strid med hans eller hennes ställning som försvarare. Följden är enligt motiven att försvararen 

inte är pliktig att åberopa omständigheter som talar mot den misstänkte.176 

 

I doktrin råder samförstånd om att bestämmelser har innebörden att försvararen inte är skyldig 

att gentemot åklagare eller domstol vara positivt verksam för att sanningen ska komma fram. 

Försvaren har således inte positiv sanningsplikt.177 Att så är fallet följer vidare av VRGA 

6.2.2. Av doktrin samt av VRGA 6.2.1 framgår vidare att försvararen emellertid har negativ 

sanningsplikt, vilken innebär att denne inte får lämna åklagaren eller rätten uppgifter som 

denne vet är osanna, inte göra åberopanden som denne vet står i strid med det verkliga 

förhållandet, och inte förebringa bevisning som denne vet är falsk eller förvanskad.178 Den 

negativa sanningsplikten kan sägas sätta en gräns för försvararens verksamhet.179 

 

Blomqvist uttrycker i sammanhanget att försvararen inte får motverka sakens riktiga 

belysning – med vilken han avser ”[…] inte åklagarens uppfattning om eller aspekt på saken 

och inte heller vad rätten tror eller kan tänkas tro vara det riktiga förhållandet.”180 Försvararen 

ska enligt Blomkvist ge en riktig belysning av saken utifrån klientens utgångspunkt, sådan 

som klienten vill se den.181  

 

                                                 
174 SOU 1938:44, s. 276. Jfr avsnitt 3.2.1 ovan och 21 kap. 8 § RB. 
175 SOU 1938:44, s. 276. 
176 SOU 1938:44, s. 276. 
177 Wiklund, 1973, s. 535 och 537, Olivecrona, 1968, s. 107 – 108, 
178 Wiklund, 1973, s. 537, Blomkvist, 1987, s. 16, Olivecrona, 1968, s. 107 – 108 och Ebervall, 2002, s. 343. 
179 Olivecrona, 1968, s. 107 – 108. 
180 Blomkvist, 1987, s. 15 – 16. 
181 Blomkvist, 1987, s. 16. 
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Försvararen har vidare, enligt Wiklund, ingen anledning att och i vart fall ingen skyldighet att 

bilda sig en egen uppfattning om sanningsenligheten i det klienten uppger. Vad försvararen 

anser är, enligt Wiklund, irrelevant för målets utgång.182 Förhållandet regleras i VRGA 2.4, 

där det framgår att advokat inte är skyldig att kontrollera att de uppgifter som klienten lämnar 

är riktiga, om inte särskilda skäl föranleder det. I det fall försvararen betvivlar den misstänktes 

påstående med anledning av vad som förekommer i utredningen, menar Wiklund att denne 

bör komma ihåg att han eller hon kan missta sig, att det är rättens uppgift att döma samt att 

lagstiftarens mening med försvararinstitutionen är att försvararen ska stå på den misstänktes 

sida.183 I det fall klienten uppger att denne är oskyldig är det, enligt Lindell m.fl., således 

denna linje försvararen ska följa.184 

 

Olivecrona har gett uttryck för att försvararens verksamhet för sakens rätta belysning ska 

sträcka sig så långt som det krävs av den misstänktes intressen, men att försvararen därutöver 

ska iaktta passivitet. Om den misstänkte nekar till gärningen ska försvararen därmed enligt 

Olivecrona kritiskt pröva bevismaterialet som åberopas mot honom, påvisa luckor i 

bevisningen och omständigheter som gör vittnesutsagor mindre tillförlitliga osv. Att framföra 

bevis eller argument mot den misstänkte är enligt Olivecrona däremot uteslutet då den 

misstänktes förtroende för försvararen skulle gå förlorad i det fall denne ställde sig på 

åklagarens sida i något avseende.185 

 

3.2.3 Försvararens bundenhet av klientens instruktioner  

I föregående avsnitt återfinns uttalanden i doktrin som tycks tala emot att försvararen skulle 

vara berättigad att handla i strid mot klientens instruktioner och önskemål – av vilka kan 

nämnas bland andra Blomkvist, som angivit att försvararen har att ge en riktig belysning av 

saken sådan som klienten vill se den.186 När det kommer till frågan om försvararens 

bundenhet av klientens instruktioner har dock skilda uppfattningar kommit till uttryck.187 

 

Ekelöf ifrågasätter – i anknytning till sin framställning om försvararens processuella ställning 

i rättegångsserien – om inte försvararen åtminstone i viss utsträckning skulle kunna tillvarata 

                                                 
182 Wiklund, 1973, s. 536. 
183 Wiklund, 1973, s. 536. Se även Blomkvist, 1987, s. 14, Ebervall, 2002, s. 219, Olivecrona, 1968, s. 108 och 

Westman, 1969, s. 17. 
184 Lindell m.fl., 2005, s. 180. 
185 Olivecrona, 1968, s. 107 – 108. 
186 Blomkvist, 1987, s. 16. 
187 Lindell m.fl., 2005, s. 182. 
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den misstänktes intressen även i strid mot dennes egna önskemål.188 Stöd för sin uppfattning 

anser Ekelöf finna bl.a. i uttalanden av Olivecrona och Gärde. Olivecrona har härvid angett att 

försvararens verksamhet inte är bunden vid instruktioner från den misstänkte och uttrycker 

vidare den uppfattningen att försvararen, då denne tror att den misstänkte tar på sig gärningen 

för att skydda någon annan eller på grund av dylikt skäl, bör verka för en frikännande dom.189 

Det uttalande av Gärde som Ekelöf i sin hänvisning syftat på är då Gärde m.fl. i 1949 års 

kommentar, kring försvararens ställning enligt 21 kap. 8 § RB, uttryckt att försvararen ”[…] 

åtminstone viss utsträckning böra även mot den misstänkte företräda hans intressen […]”.190 

Ekelöfs uppfattning motsägs dock av det som i vissa sammanhang kallats praktikerdoktrin.191 

I denna doktrin återfinns en rad uttalanden av verksamma advokater som är av intresse för 

frågan om huruvida försvararen är berättigad att agera i strid mot klientens instruktioner och 

önskemål. 

 

I en artikel i TSA 1953 tog Bo Westman ställning i frågan om vilket samhällsintresse som 

försvararen ska tillgodose. Westmans uppfattning var härvid att försvararen över huvud taget 

inte ska tillgodose ett samhällsintresse, med hänvisning till ett effektivt försvararinstitut som 

den misstänktes största tillgång i den ackusatoriska processen.192 I en artikel i TSA 1955 

rörande försvararens skyldighet att fullfölja talan uttryckte Westman vidare att försvararen i 

det fall den misstänkte insisterar på att viss bevisning inkallas, måste bereda domstolen 

tillfälle att ta ståndpunkt till bevisningen.193 

 

I en artikel i TSA 1965, tog Wiklund ställning i frågan om hur en försvarare bör agera då 

klienten avser att erkänna brott inför rätten men förklarar sig oskyldig inför försvararen. 

Artikeln skrevs mot bakgrund av en förfrågan Wiklund fått av en försvarare. Det första 

alternativet av tre, som enligt Wiklund låg för handen, var att fortsätta försvaret som om 

ingenting hade hänt. Detta skulle enligt Wiklund innebära att försvararen medverkar till ett 

förfarande som innebär att en oskyldig blir dömd och den verkliga gärningsmannen kan 

undandra sig ansvar. För denna lösning talade dock enligt Wiklund möjligen att försvararen 

inte med absolut säkerhet kan veta att den berättelse som klienten gett honom är 

sanningsenlig. Det andra alternativet, nämligen att fortsätta försvaret och i strid med klientens 

                                                 
188 Ekelöf & Boman, 1996, s. 96. 
189 Olivecrona, 1968, s. 106 och s. 108. 
190 Gärde m.fl. 1994, s. 271. 
191 Jfr Ebervall, 2002, s. 354. 
192 Westman, 1953, s. 297 – 299. 
193 Westman, 1955, s. 101 – 102. 
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önskan tala om för rätten hur det i verkligheten förhöll sig, var enligt Wiklund en lösning som 

inte var möjlig då det skulle innebära ett svikande av klientens förtroende och stämma 

överens med god advokatsed. Wiklund stannade vid en tredje lösning, då han rådde 

försvararen att – om det inte gick att övertala klienten om att säga sanningen inför rätten – 

avsäga sig uppdraget.194 På artikeln följde ett diskussionsinlägg. I inlägget framförde 

civilingenjör John-Henry Sager att det måste framstå som förenligt med klientens verkliga 

intresse att försvararen inför rätten försöker förklara det verkliga förhållande, i det fall den 

tilltalade har för avsikt att ta på sig ansvaret för ett brott denne inte begått på grund av psykisk 

svaghet eller liknande.195 Wiklund behandlade i sitt svar på inlägget inte hur en eventuellt 

psykisk svaghet kunnat påverka hans råd till försvararen, utan konstaterade endast att det i det 

aktuella fallet inte funnits någon anledning att misstänka någon psykisk svaghet hos den 

misstänkte.196 

 

Westman beskriver med tydlighet sin syn på försvararens lojalitet till klienten i boken 

Advokater – Behövs dom? från 1969. I brottmål är, enligt Westman, kravet på lojalitet 

gentemot klienten utomordentligt starkt.197 Westman fortsätter, under rubriken Advokaten 

mellan klienten och samhället, med att beskriva hur samhället ibland ingriper för att skydda 

en person, men hur personen i fråga inte alltid accepterar detta.198 Som exempel på 

ingripanden som är aktuella idag kan ges omhändertagande enligt lag (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande av förvaltare enligt föräldrabalken. Oavsett 

vilken typ av ingripande från samhällets sida som det är fråga om gäller det i dessa fall den 

utsattes eget bästa, menar Westman. När den personliga eller ekonomiska friheten står på spel 

är det dock viktigt att åtgärderna är rättsligt motiverade och att rättssäkerheten respekteras, 

varför det enligt Westman genom lagstiftning tillses att det åtminstone inte ställs upp några 

hinder för att den som ärendet gäller har biträde. Westman frågar sig härpå var en advokat 

som har utsetts att hjälpa den person som ärendet gäller står. Frågan blir om advokaten – 

liksom lagen i fråga och myndigheten – ska se till huvudmannens eget bästa eller endast se till 

att huvudmannen får som han vill ha det? Klientlojaliteten ska enligt Westman ges det 

uttrycket att försvararen i brottmål står helt på den tilltalades sida och ska respektera dennes 

                                                 
194 Wiklund, 1965, s. 376 – 379. Angående de advokatetiska problem som uppkommer vid begäran om 

entledigande, se förutom precis nämnd artikel även Hall, Sager och Wiklund i Wiklund, 1966 s. 23 – 26 samt 

Ebervall, 2002, s. 353. 
195 Sager i Wiklund, 1966, s. 24. 
196 Wiklund, 1966, s. 26. 
197 Westman, 1969, s. 17. 
198 Westman, 1969, s. 39. 
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önskemål, oavsett hur dennes bedömning framstår ur objektiv synpunkt.199 Westman 

sammanfattar: ”När advokaten står mellan klienten och samhället, är det klientens önskemål 

advokaten ska tillgodose. Inte därför att de syftar till klientens ”verkliga gagn”, utan därför att 

de är klientens önskemål.”200 

 

Wiklund – som anslutit sig till Westmans uppfattning – tillägger härvid att försvararen, om 

han uppfattade klientens önskemål oförnuftiga och stridande mot dennes bästa, borde råda 

klienten att ändra sin ståndpunkt. Om klienten vidhåller sina önskemål menade Wiklund att 

försvararen inte kunde handla stick i stäv mot klientens önskemål utan att åsidosätta sin 

lojalitetsplikt. Wiklund menar vidare satt den grund på vilket man byggt tesen om att 

försvararen skulle få handla i strid mot klientens egna önskemål inte är särskilt stark. Wiklund 

kommer till denna slutsats då han menar att 21 kap. 8 § RB – vilken kommentaren av Gärde 

m.fl. på vilken Ekelöf byggt sin tes enligt ovan gällde – ska uppfattas endast som en 

bestämmelse om försvararens behörighet. Av en sådan anser Wiklund inte följa att 

behörigheten får nyttjas i strid mot klientens instruktioner.201 

 

Enligt Wiklund torde alla vara överens om att den misstänkte ska kunna hysa förtroende för 

försvararen. Hur detta förtroende ska kunna upprätthållas om försvararen handlar i strid med 

dennes uttryckliga önskan ter sig enligt Wiklund svårt att förstå.202 

 

Wiklunds ståndpunkt har av Wilhelm Penser, med hänvisning till ett disciplinärende avgjort 

av advokatsamfundets disciplinnämnd 1973, ansetts vara normgivande.203 I det hänvisade 

avgörandet hade den offentliga försvararen ansett sig bunden av klientens önskan att avstå 

från att hålla slutanförande då denne ansåg att en sådan hade varit fullkomligt meningslös. I 

anmälan till disciplinnämnden gjordes gällande att försvararen vid utförandet av sitt uppdrag 

uppträtt på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för svenskt rättsväsende och för 

advokatkåren blivit allvarligt rubbat. Anmälan föranledde ingen disciplinär påföljd.204 

 

                                                 
199 Westman, 1969, s. 40 – 42. Se även Ebervall, 2002, s. 351. 
200 Westman, 1969, s. 42. 
201 Wiklund, 1973, s. 291. 
202 Wiklund, 1973, s. 291 – 292. 
203 Penser, 1976, s. 99 – 101, med hänvisning till disciplinavgörande refererat i TSA 1974 s. 45. 
204 TSA 1974 s. 45. 
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Med hänvisning till praktikerdoktrinen stannar Ekelöf i sin rättegångsserie till sist vid att 

konstatera att den härskande uppfattningen synes vara att försvararen är bunden av den 

misstänktes instruktioner, även om de uppenbarligen är till den misstänktes skada.205 

 

3.3 Analys och diskussion 

3.3.1 Tillgång till försvarare 

I fråga om den misstänktes tillgång till försvarare kan sammanfattningsvis sägas att den 

misstänkte såväl genom EKMR och Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, som genom bestämmelserna i rättegångsbalken äger en ovillkorlig rätt till 

biträde av försvarare. Vidare är som vi sett ovan huvudregeln i rättegångsbalken att den 

misstänkte själv utser denna. I det fall den misstänkte lider av en psykisk störning utses dock 

försvararen av den som har vårdnaden om den misstänkte. Uttrycket vårdnad får – vilket 

remissinstanserna påpekade i lagstiftningsärendet – anses olämpligt då den misstänkte inte är 

omyndig. Huruvida rätten att utse försvarare tillfaller den vuxna misstänktes eventuella gode 

man eller förvaltare enligt föräldrabalken får åtminstone mot bakgrund av rättegångsbalkens 

regler anses vara oklart.206 I det fall en eventuell ställföreträdare enligt föräldrabalken har att 

utse förvarare åt sin huvudman bör även påpekas att den nu aktuella regleringen – förutsatt att 

personkretsen för vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmåga är vidare än personkretsen för 

vuxna som lider av en allvarlig psykisk störning – innebär att en del vuxna med nedsatt 

rättslig beslutsförmåga med behov av assistens och representation i denna fråga riskerar att 

förbises i detta avseende, åtminstone om man ser denna bestämmelse isolerad för sig. 

 

Som framgått ovan är syftet med offentlig försvarare enligt lagstiftaren att skapa en garanti 

för att en misstänkt, som inte själv har skaffat försvarare, inte lämnas utan möjlighet till 

juridisk hjälp, när sådan hjälp behövs. Förutsättningarna för misstänkta vuxna med nedsatt 

rättslig beslutsförmåga att förordnas offentlig försvarare torde enligt min uppfattning vara 

goda då man vid bedömningen av behovet enligt förarbeten ska ta hänsyn till den misstänktes 

personliga förutsättningar för att klara av sitt försvar på egen hand. I många fall torde även 

individers nedsatta rättsliga beslutsförmåga utgöra sådana särskilda skäl på grund av 

personliga förhållanden som avses i 21 kap. 3a § andra styckets tredje punkt RB. Huruvida en 

offentlig försvarare ska förordnas i dessa fall är som vi sett ovan enligt Ekelöf inte beroende 

                                                 
205 Ekelöf & Boman, 1996, s. 96 – 97. Hänvisningarna avser Wiklund, 1973, Penser, 1976 samt Westman, 1976. 
206 Se vidare kapitel 4. 



43 

 

av målets beskaffenhet, utan förordnande kan komma i fråga även i enklare mål. Det bör i 

sammanhanget enligt min mening påpekas att avgörande för huruvida en försvarare förordnas 

på grund av särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden är 

emellertid att dessa förhållanden på något sätt uppdagas i samband med processen. I detta 

sammanhang kan man tänka sig att den misstänktes eventuella ställföreträdare enligt 

föräldrabalken skulle ha en roll att fylla.207 

 

Ovan har vidare framgått att den misstänkte kan förordnas en försvarare till och med om 

denne motsätter sig ett sådant förordnande. Med vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmågas 

behov av rättslig skydd i form av representation för ögonen kan en sådan reglering synas 

önskvärd. Vilket skydd denna reglering innebär för den misstänkte får dock anses vara 

avhängigt hur försvararens roll svarar mot den misstänktes behov. 

 

3.3.2 Försvararens roll 

Mot bakgrund av vad som framgått i detta kapitel måste enligt min mening rådande 

rättsföreställningar om försvararens roll anses svara mot vuxna med nedsatt rättslig 

beslutsförmågas behov av skydd i form av assistans – dvs. hjälp och rådgivning i förhållande 

till beslutsfattande. Av de bestämmelser i rättegångsbalken som studerats ovan avseende 

försvararens roll och av god advokatsed framgår enligt min mening med tydlighet att hjälp 

och rådgivning i förhållande till de beslut som den misstänkte har att ta ställning till i 

straffprocessen utgör kärnan i försvararens uppgift och dennes främsta skyldighet gentemot 

klienten. 

 

I det fall den misstänkte – trots försvararens hjälp och rådgivning – önskar eller insisterar på 

att fatta ett beslut som ur objektiv synpunkt skadar honom eller henne, uppkommer som vi 

sett i inledningen till detta kapitel frågan huruvida försvararen kan anses berättigad att handla 

i strid mot klientens instruktioner eller önskemål. Detta då ett sådant berättigande utgör 

förutsättningen för att försvararens roll ska anses kunna svara mot misstänkta vuxna med 

nedsatt rättslig beslutsförmågas behov av skydd i form av representation. Mot bakgrund 

främst av vad som framgått i avsnitt 3.2.3 om försvararens bundenhet av klientens 

instruktioner ovan kan den misstänktes biträde av försvarare enligt min mening inte anses 

svara mot misstänkta vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmågas behov av rättsligt skydd i 

form av representation. När det gäller frågan om huruvida försvararen kan anses berättigad att 

                                                 
207 Se vidare kapitel 4. 
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handla i strid med klienter instruktioner eller önskemål, då klienten har en nedsatt rättslig 

beslutsförmåga, anser jag att Westmans argumentation under rubriken Advokaten mellan 

klienten och samhället – vari Westman gör en jämförelse med ingripanden från samhällets 

sida enligt LVM och föräldrabalken – är särskilt träffande. Det enskilt tyngsta argumentet för 

att försvararen är bunden av klientens instruktioner är enligt min uppfattning emellertid att 

den misstänkte måste kunna hysa förtroende för sin försvarare.208 

 

I den utsträckning klientens önskemål av försvararen uppfattas såsom stridande mot klientens 

bästa, får det anses ligga i försvararens uppgift att råda klienten att ändra sin ståndpunkt. I det 

fall klienten trots försvararens råd står fast vid sina önskemål torde försvararen enligt rådande 

rättsföreställningar och god advokatsed inte anses vara berättigad att handla i strid mot 

klientens önskemål utan att åsidosätta sin lojalitetsplikt.209 Ett berättigande för försvararen att 

handla stick i stäv mot sin klients önskemål skulle enligt min uppfattning – även i de fall 

klienten på grund av nedsatt rättslig beslutsförmåga inte vet sitt eget bästa – riskera att 

undergräva hela försvararinstitutets trovärdighet ur den misstänktes perspektiv. Den 

misstänkte måste kunna lita på sin försvarare.210 

  

                                                 
208 Jfr Wiklund, 1973, s. 291 – 291, Penser, 1976, s. 99 – 101, Ekelöf & Boman, 1996, s. 90, Ekelöf & Edelstam, 

2002, s. 66 – 74, Olivecrona, 1968, s. 107 – 108, samt SOU 1926:32, s. 48 – 49. 
209 Jfr Wiklund, 1973, s. 291. 
210 Jfr Sangborn & Andersson, 2011, s. 121. 
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4 God man och förvaltare, då huvudmannen är misstänkt 
för brott 

 

Inledningsvis i detta arbete har framgått att vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmågas behov 

av skydd, enligt utredningen Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna, i svensk 

rätt tillgodoses främst genom förordnande av gode män och förvaltare enligt reglerna i 

föräldrabalken.211 Vidare har nämnts att Gärde m.fl. i 1949 års kommentar till 

rättegångsbalken, i samband med att problemet att det ibland inträffar att den misstänkte inte 

är i stånd att iaktta sina egna intressen adresseras, hänvisar till bestämmelsen om hörande av 

vårdnadshavare samt dennes rätt att föra talan då omyndig är misstänkt för brott.212 Som 

påpekats inledningsvis är denna bestämmelse relevant att behandla i detta arbete med 

anledning av att lagstiftaren, vid avskaffandet av institutet omyndighetsförklaring, hade för 

avsikt att omyndighetsförklaringens skyddsfunktion skulle ersättas genom införandet av 

förvaltarinstitutet.213 

 

I detta kapitel ska föräldrabalkens regler om god man och förvaltare och rättegångsbalkens 

bestämmelse om hörande av vårdnadshavare samt dennes rätt att föra talan då omyndig är 

misstänkt för brott studeras och analyseras. Avsikten är att utreda vilken roll och behörighet 

gode män respektive förvaltare har i straffprocessen då huvudmannen är misstänkt för brott 

samt hur respektive ställföreträdares roll och behörighet svarar mot vuxna med nedsatt rättslig 

beslutsförmågas behov av rättslig skydd i form av assistans och representation såsom 

misstänkta i straffprocessen. 

 

Inledningsvis studeras föräldrabalkens regler om den gode mannens roll och behörighet. På 

detta avsnitt följer motsvarande studie avseende förvaltaren. Därefter ska rättegångsbalkens 

ovan nämnda reglering om hörande av och processbehörigheten för omyndig misstänkts 

ställföreträdare studeras. Anledning finns vidare att redogöra för de överväganden som 

gjordes i frågan i den statliga utredningen Frågor om förmyndare och ställföreträdare för 

vuxna. 

 

                                                 
211 SOU 2004:112, s. 430 – 431. 
212 Gärde m.fl., 1994, s. 259. 
213 Se avsnitt 4.2 nedan. 
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4.1 Godmansinstitutet 

God man är en form av legalt ställföreträdarskap reglerat i föräldrabalken som enligt 

Malmström och Saldeen förekommer i två huvudtyper, där den ena är en extra eller 

vikarierande förmyndare, god man eller förvaltare, när den ordinarie har förfall. Den andra är 

enligt författarna en ställföreträdare för en person som har rättslig handlingsförmåga, men 

som på grund av sjukdom eller bortavaro behöver hjälp eller inte kan sköta sina 

angelägenheter.214 Av intresse för detta arbete är det fall en god man förordnas enligt 11 kap. 

4 § FB, vilket hör till den senare typen. 

 

4.1.1 Förutsättningar för förordnande 

11 kap. 4 § FB föreskriver att god man, om det behövs, ska förordnas den som på grund av 

sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp 

med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Grundförutsättningen 

är enligt förarbeten att den enskilde behöver bistånd till följd av såväl kroppslig som psykisk 

sjukdom, utan krav på att den är långvarig eller permanent. Godmansförordnande torde dock 

enligt förarbeten inte komma i fråga vid alltför kortvariga sjukdomstillstånd. Ett beslut om 

godmanskap kräver enligt 11 kap. 4 § FB som huvudregel samtycke av den för vilken 

godmanskap ska förordnas. Undantag görs endast för det fall den enskildes tillstånd hindrar 

att dennes mening inhämtas. Detta tillstånd ska styrkas med läkarintyg eller annan likvärdig 

utredning enligt 11 kap. 17 § FB.215 Kravet på samtycke har betydelse även efter det att en 

god man förordnats. Om huvudmannen, med bibehållen förmåga att ge sin mening, begär att 

godmansförordnandet ska upphöra saknas således grund för att godmanskapet ska bestå.216 

 

4.1.2 Ramarna för uppdraget 

God man kan förordnas för att bevaka någons rätt, förvalta någons egendom eller sörja för 

någons person. I förarbeten påpekades att det är angeläget att domstolarna, så långt det är 

möjligt, preciserar den gode mannens uppgifter. Detta för att uppdraget inte ska bli mer 

omfattande än vad som är motiverat.217 Med andra ord ska godmanskapet anpassas till den 

enskildes behov i varje särskilt fall.218 

 

                                                 
214 11 kap. 1 – 4 §§ FB. Malmström & Saldeen, 1991, s. 16 – 17. 
215 Prop. 1987/88:124, s. 138. 
216 Prop. 1987/88:124, s. 179 och RH 1990:67. 
217 Prop. 1987/88:124, s. 140. 
218 Jfr SOU 2004:112, s. 363. 
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I fråga om i vilken mån en god man bör kunna förordnas för att sörja för någons person, 

uttalade departementschefen i förarbeten att flera skäl talade för att ge gode män denna 

behörighet trots möjligheterna till hjälp via socialtjänst m.m. Detta då det enligt 

departementschefen är svårt att dra en skarp gräns mellan bistånd som gäller ekonomiska eller 

rättsliga angelägenheter och hjälp med mer personliga frågor. För att kunna bidra till 

förvaltningen av den enskildes egendom, vilket inte enbart innebär att tillse att denna behåller 

eller ökar sitt värde, samt se till att den enskildes medel används till dennes nytta, måste enligt 

departementschefen den gode mannen ha god kännedom om huvudmannens personliga 

förhållanden. Vidare anförde departementschefen att det i många fall även följer av uppdraget 

att den gode mannen ska bevaka huvudmannens personliga intressen.219 

 

God man torde enligt förarbeten vidare ha att bevaka huvudmannens rätt inför domstol och 

andra myndigheter avseende angelägenheter som rör sådan egendom som den gode mannen 

enligt förordnandet har i uppdrag att förvalta.220 

 

4.1.3 God mans behörighet 

Den gode mannens behörighet att med bindande verkan för huvudmannen ingå 

rättshandlingar för dennes räkning regleras i 11 kap. 5 § FB. Som huvudregel gäller att den 

gode mannen får företräda huvudmannen inom ramen för sitt förordnande om han har 

huvudmannens samtycke till rättshandlingen. Samtycke krävs dock inte i det fall 

huvudmannens sinnestillstånd hindrar att ett samtycke lämnas eller då hans mening av annan 

anledning inte kan inhämtas. När det gäller rättshandlingar som hör till den dagliga 

hushållningen presumeras samtycke föreligga om inte huvudmannen dessförinnan gett uttryck 

för annat.221 

 

Före 1988 års reform av föräldrabalken gällde att den gode mannen i stor utsträckning kunde 

handla helt självständigt. Denne hade ingen formell skyldighet att inhämta samtycke från 

huvudmannen och kunde till och med företa rättshandlingar som stred mot huvudmannens 

intressen, trots att huvudmannen hade kvar sin rättsliga handlingsförmåga. Denna ordning 

ledde även till problem med kolliderande rättshandlingar.222 Kritik framfördes bland annat av 

JO (JO 1986/87 s. 52 – 54), som menade att de befogenheter som ett godmansförordnande ger 

                                                 
219 Prop. 1987/88:124, s. 139. 
220 Prop. 1987/88:124, s. 140 och 146. 
221 Prop. 1987/88:124, s. 140 – 143. 
222 Prop. 1987/88:124, s. 140 – 141 och Malmström & Saldeen, 1991, s. 18. 
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måste brukas med beaktande av att den gode mannen principiellt är att uppfatta som ett 

biträde åt huvudmannen.223 Problematiken föranledde departementschefen att föreslå att den 

gode mannens behörighet och förhållande till tredje man preciserades på det sätt som nu 

gäller enligt 11 kap. 5 § FB. Vägledande för den gode mannens behörighet att med bindande 

verkan för huvudmannen ingå rättshandlingar för dennes räkning borde enligt 

departementschefen vara att en god man – i linje med JO:s kritik – principiellt bör ses som ett 

biträde åt huvudmannen.224  

 

I förarbeten framhölls att risken för kolliderande rättshandlingar inte helt kunde elimineras. I 

det fall huvudmannen och den gode mannen ger uttryck för olika uppfattningar i en viss fråga 

uttrycks i förarbeten att principen bör vara att huvudmannens uppfattning blir avgörande. 

Detta till följd av att ett godmansförordnande formellt inte inverkar på huvudmannens 

rättsliga ställning. I det fall huvudmannen handlar i strid mot en rättshandling som den gode 

mannen företagit med vederbörligt samtycke, bör enligt förarbeten handlingarna bedömas 

som de båda hade företagits av huvudmannen. Huvudmannens åtgärder i fall av kolliderande 

rättshandlingar saknar enligt förarbeten betydelse endast i de enskilda fall då denne enligt lag 

(1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning kan 

frånkännas rättshandlingsförmåga eller då någon annan ogiltighetsgrund föreligger.225 

 

4.1.4 Vem förordnas? 

Av 11 kap. 12 § FB följer vissa krav på den som utses till god man eller förvaltare. Denna 

reglering kan antas avslöja någonting om lagstiftarens uppfattning om ställföreträdarens roll.  

Personen ska enligt bestämmelsen vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Vem som bör 

utses till god man eller förvaltare är enligt förarbeten beroende av det huvudsakliga syftet med 

förordnandet. I det fall den gode mannen ska sörja för huvudmannens person ligger det 

således enligt förarbeten nära till hands att förordna en släkting till huvudmannen eller annan 

närstående person. Då det är fråga om krävande egendomsförvaltning eller bistånd i en rättslig 

angelägenhet av mer kvalificerat slag, kan däremot en ekonomiskt eller juridiskt kunnig 

person behöva anförtros.226 

 

                                                 
223 JO 1986/87 s. 53. 
224 Prop. 1987/88:124, s. 141. 
225 Prop. 1987/88:124, s. 142. 
226 Prop. 1987/88:124, s. 173. 
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4.2 Förvaltarinstitutet  

I fråga om förvaltarens behörighet och roll då huvudmannen är misstänkt för brott finns, 

vilket kommer framgå nedan, anledning att inledningsvis redogöra för bakgrunden till 

lagstiftarens införande av förvaltarinstitutet vid 1988 års reform av föräldrabalken.227 

 

Före 1988 års reform, kunde vuxna personer i Sverige genom beslut av rätten under vissa 

förutsättningar förklaras omyndiga.228 Genom reformen avskaffades institutet 

omyndighetsförklaring.229 Som grund för avskaffandet låg uppfattningen om alla människors 

lika värde som grundläggande utgångspunkt för hur samhället ska utformas. Detta synsätt, 

vilket angavs prägla reformarbetet även inom andra samhällsområden, borde enligt 

departementschefen vara vägledande även för reformeringen av lagstiftningen om 

förmynderskap och godmanskap. De senare nämnda reglerna ansågs ha sina rötter i en äldre 

tids värderingar. Avskaffandet av omyndighetsförklaringsinstitutet krävde enligt 

departementschefen emellertid att man på annat sätt tillgodosåg behovet av hjälp och skydd 

för personer, som på grund av sjukdom eller likande saknade förmåga att själva ta hand om 

sina ekonomiska eller personliga angelägenheter. Med andra ord gällde det, enligt 

departementschefen, att ersätta omyndighetsförklaringens skyddsfunktion.230 Som exempel på 

behovet av skydd angavs bland annat att psykiskt svaga personer kan vara i behov av skydd 

från påtryckningar av personer i deras närmsta omgivning som vill få till stånd olika 

ekonomiska dispositioner. Detta behov utgör även enligt utgångspunkten i detta arbete en av 

de riktningar i vilken vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmåga är i behov av skydd.231 Med 

anledning av den risk som fanns för kolliderande rättshandlingar vid tillämpning av det redan 

existerande godmansinstitutet, menade departementschefen att det vid sidan av detta institut 

fanns behov av en utbyggd form av godmanskap utformad på så sätt att den enskilde helt eller 

delvis fråntogs sin bestämmanderätt avseende viss egendom eller angelägenhet.232 Detta nya 

institut kom att benämnas förvaltarskap.233 

 

                                                 
227 SFS 1988:1251, prop. 1987/88:124. 
228 Tidigare lydelse av 10 kap. 1 § FB, SFS 1974:1038. Se även Odlöw, 2004, vilken innehåller en utförlig 

genomgång av omyndighetsförklaring i svensk rätt. 
229 SFS 1988:1251, prop. 1987/88:124. 
230 Prop. 1987/88:124, s. 132. 
231 Se avsnitt 1.2 ovan. 
232 Prop. 1987/88:124, s. 133. Om risken för kolliderande rättshandlingar vid tillämpning av godmansinstitutet, 

se avsnitt 4.1.3 ovan med hänvisning till prop. 1987/88:124, s. 140 – 142, Malmström & Saldeen, 1991, s. 18 

och JO 1986/87 s. 52 – 54. 
233 Prop. 1987/88:124, s. 133. 
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4.2.1 Förutsättningar för förordnande 

Förutsättningarna för ett förordnande av förvaltare framgår av 11 kap. 7 § jämförd med 11 

kap. 4 § FB. Av dessa bestämmelser följer att rätten får förordna om förvaltarskap för den 

som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande 

behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, och 

denne är ur stånd att vårda sig eller sin egendom.234 De medicinska grunder som kan medföra 

ett anordnande av förvaltarskap har, genom hänvisning till 11 kap. 4 § FB, knutits till 

godmanskapet.235 Grundförutsättningen för en tillämpning av 11 kap. 4 § FB är – som vi sett 

ovan – enligt förarbeten att den enskilde behöver bistånd till följd av kroppslig eller psykisk 

sjukdom, utan krav på att den är långvarig eller permanent.236 Kravet på att den enskilde, för 

att förvaltare ska förordnas, ska vara ur stånd att vårda sig eller sin egendom tillkom efter att 

lagrådet anfört att det förhållandet att ett förordnande av förvaltare på ett annat och mer 

ingripande sätt än ett förordnande av god man påverkar den enskildes möjligheter att företa 

rättshandlingar borde komma till uttryck när det gäller förutsättningarna för att ett 

förvaltarförordnande ska kunna meddelas.237 De – i jämförelse med vad som gäller för god 

man – begränsade förutsättningarna att förordna förvaltare återspeglar alltså förvaltarens 

behörighet inom ramen för förvaltaruppdraget. Det framgår vidare av 11 kap. 7 § FB att en 

förutsättning för förvaltarskap är att det inte är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att 

den enskilde får hjälp på något annat, mindre ingripande sätt.238 Innan rätten förordnar om 

förvaltarskap ska enligt 11 kap. 17 § FB utredning om den enskildes hälsotillstånd inhämtas i 

form av läkarintyg eller annan likvärdig handling.239 

 

4.2.2 Ramarna för uppdraget 

En förvaltare kan – precis som en god man – enligt förarbeten förordnas för att bevaka någons 

rätt, förvalta någons egendom eller sörja för någons person.240 Förvaltarskapet ska anpassas 

till den enskildes behov i varje särskilt fall och får begränsas att avse viss egendom, 

angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde. Dessa begränsningar i förordnandet 

av förvaltare är enligt förarbeten en följd av principen att den enskilde inte ska fråntas sin 

                                                 
234 Se Malmström & Saldeen, 1991, s. 20. 
235 Jfr Odlöw, 2005, s. 142. 
236 Prop. 1987/88:124, s. 138. Se avsnitt 4.1.1 ovan. 
237 Prop. 1987/88:124, s. 229 – 231 och s. 250. 
238 Prop. 1987/88:124, s. 144 – 145. 
239 Prop. 1987/88:124, s. 237 och s. 250. 
240 Prop. 1987/88:124, s. 146. 
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rättshandlingsförmåga i vidare utsträckning än vad som är befogat i det enskilda fallet.241 

Vissa angelägenheter omfattas enligt 11 kap. 8 § FB av uppdraget endast om det finns 

särskilda skäl.  

 

I fråga om i vilken utsträckning en förvaltare kan få i uppdrag att sörja för huvudmannens 

person, ska enligt förarbeten samma principer gälla för förvaltare som för gode män.242 

 

En förvaltare bör enligt förarbeten få i uppdrag att företräda huvudmannen i angelägenheter 

av rättslig art, även om ett förvaltarskap i första hand torde komma att avse rent ekonomisk 

förvaltning. Som exempel i förarbeten sägs att förvaltaren bör kunna förordnas att företräda 

huvudmannen inför domstolar och andra myndigheter. Det fallet att en enskild är i ett sådant 

psykiskt tillstånd att denne saknar förmåga att själv föra talan i en process och dessutom 

motsätter sig ett godmansförordnande omskrivs särskilt.243 Förordnande av detta slag kan 

enligt förarbeten komma i fråga oavsett om huvudmannen är kärande eller svarande i den 

aktuella processen.244 

 

4.2.3 Förvaltarens behörighet 

Inom ramen för förvaltaruppdraget har enligt 11 kap. 9 § FB förvaltaren ensam rådighet över 

den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. 

Förvaltaren är inte beroende av huvudmannens samtycke för sina åtgärder utan agerar på eget 

ansvar i huvudmannens intresse och för dennes räkning. Denna bestämmelse uppges enligt 

förarbeten markera den avgörande skillnaden mellan förordnande av god man och av 

förvaltare.245 Beträffande förvaltarens rådighet i fråga om vissa angelägenheter av personlig 

karaktär, uttalas å andra sidan i förarbeten, att huvudmannen ofta bör kunna tillerkännas en 

viss självständighet även i det fall förvaltaren förordnats att representera huvudmannen i 

någon icke-ekonomisk fråga. Enligt förarbeten torde nämligen risken för negativa 

konsekvenser av kolliderande rättshandlingar på detta område vara försumbar, till följd av den 

officialprövning som åligger sociala myndigheter m.fl. Vidare uppges att huvudmannen även 

bör få bestämma själv i frågor som rör dennes boende samt innehållet i erbjuden vård. I 

                                                 
241 Prop. 1987/88:124, s. 144 – 145. 
242 Prop. 1987/88:124, s. 147. Se avsnitt 4.1.2 ovan. 
243 Prop. 1987/88:124, s. 146 – 147 och s. 169. 
244 Prop. 1987/88:124, s. 169. 
245 Prop. 1987/88:124, s. 171. 
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sammanhanget påpekas dock att denna rätt till självbestämmande inte hindrar att berörd 

myndighet inhämtar förvaltarens synpunkter.246 

 

4.2.4 Vem förordnas? 

De krav som följer av 11 kap. 12 § FB – som redovisats i avsnitt 4.1.4 ovan – gäller såväl på 

den som utses till god man som förvaltare. 

 

4.3 Hörande av förvaltaren och dennes processbehörighet (?) 

I 1949 års kommentar till rättegångsbalken hänvisar som bekant Gärde m.fl. till bestämmelsen 

om hörande av vårdnadshavaren och dennes rätt att föra talan vid sidan av den misstänkte, 

som en av de regler i RB som syftar till att avhjälpa problemet att det händer att den 

misstänkte inte är i stånd att iaktta sina egna intressen.247 Regeln som författarna åsyftar 

återfinns – i oförändrad lydelse sedan införandet av rättegångsbalken – i 21 kap. 1 § första 

stycket andra meningen RB och stadgar följande, avseende den misstänkte. 

 

Är han omyndig, skall rätten, om det med hänsyn till brottets 

beskaffenhet eller eljest finnes erforderligt, höra den som har vårdnaden 

om honom; denne äge ock föra talan för den omyndige. 

 

Då detta arbete tar sin utgångspunkt i vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmåga, kan 

relevansen av bestämmelsen ovan ifrågasättas med anledning av att den enligt ordalydelsen 

rör omyndiga misstänkta. Detta då omyndig enligt 9 kap. 1 § FB är den som är under 18 år. 

Vid införandet av rättegångsbalken 1948 kunde dock, vilket framgått ovan, även vuxna 

personer i Sverige genom beslut av rätten förklaras omyndiga.248 Enligt gällande rätt vid 

rättegångsbalkens införande hade således förmyndaren för den som av rätten förklarats 

omyndig, samma rätt att föra talan för den omyndigförklarade, som en underårigs 

vårdnadshavare har enligt nu gällande rätt. Rätten skulle även höra den omyndigförklarades 

förmyndare, om den ansågs erforderligt med hänsyn till brottets beskaffenhet eller eljest.249 

 

                                                 
246 Prop. 1987/88:124, s. 172. 
247 Gärde m.fl., 1994, s. 259. 
248 Se avsnitt 4.2 ovan. 
249 Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 21 kap. 1 § 1 st. RB. 
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Av förarbeten till 1988 års reform av föräldrabalken framgår som bekant med tydlighet att 

man hade för avsikt att ersätta omyndighetsförklaringens skyddsfunktion med 

förvaltarinstitutet.250 Mot bakgrund härav och med anledning av reformens följder för 

innebörden av begreppet omyndig, uppkommer fråga om tillämpligheten av regleringen om 

hörande av vårdnadshavare och dennes processbehörighet, då den misstänkte är vuxen och har 

en förvaltare förordnad enligt föräldrabalken. Ska förvaltaren höras om rätten finner så 

erforderligt, och framförallt: äger denne föra talan för sin huvudman i brottmål? 

 

Avgörande för att kunna besvara denna frågeställning är den utredning av förvaltarens 

behörighet och ramarna för förvaltaruppdraget enligt föräldrabalken som gjorts ovan i detta 

kapitel. Detta med anledning av att frågan om i vilka mål ställföreträdaren har behörighet att 

föra talan torde få bedömas enligt den lag respektive det bemyndigande varpå behörigheten 

grundas.251 Vidare ska rättegångsbalkens bestämmelse om hörande av vårdnadshavaren och 

dennes rätt att föra talan närmare undersökas i det följande. Detta för att få en bild av vilka 

lagstiftarens intentioner med den nu aktuella bestämmelsen var vid införandet av 

rättegångsbalken och för att klargöra vilken roll och vilken behörighet vårdnadshavaren har 

enligt bestämmelsen. Slutligen ska redogöras för praxis och doktrin vilken behandlar den nu 

aktuella frågeställningen. 

 

4.3.1 Hörande av vårdnadshavaren, och dennes rätt att föra talan 

I fråga om hörande av vårdnadshavaren anges i motiven anges att det, då den tilltalade är 

omyndig, ofta är av vikt vårdnadshavaren hörs för att den misstänktes intressen ska bli 

tillgodosedda. Vid lindrigare brott, eller då den misstänkte nått en viss förståndsmognad, 

anges i motiven dock att den misstänkte i många fall torde kunna ta tillvara sin rätt.252 

Hörandet är alltså inte obligatoriskt.253 Den som skulle höras angavs i motiven vara den 

misstänktes förmyndare eller, då vårdnaden inte tillkommer förmyndaren, den som har 

vårdnaden.254 

 

När det gäller processbehörigheten, argumenterar processlagsberedningen i motiven att den 

misstänktes förmyndare eller, då vårdnaden inte tillkommer förmyndaren, den som har 

                                                 
250 Se avsnitt 4.2 ovan. 
251 Jfr Ekelöf & Boman, 1996, s. 101. 
252 SOU 1938:44, s. 270. 
253 Jfr Gärde m.fl., 1994, s. 259. 
254 SOU 1938:44, s. 270. 
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vårdnaden om denne, bör inta en i viss mån självständig ställning i rättegången, varför 

stadgades att vårdnadshavaren äger rätt att föra talan för den omyndige. Som en följd av 

regleringen kan enligt motiven vårdnadshavaren förebringa bevisning och vidta andra 

åtgärder som står den tilltalade till buds i rättegången. Vårdnadshavarens befogenhet 

begränsas dock i vissa avseenden. Förmyndaren äger nämligen enligt motiven inte fullfölja 

talan mot en dom med vilken den misstänkte förklarat sig nöjd. Förmyndaren förklaras vidare 

inte heller få avge nöjdförklaring å den misstänktes vägnar.255  

 

Vårdnadshavarens befogenheter, som de reglerats i motiven, kan enligt Fitger inte sägas vara 

inskränkta till att endast biträda den omyndige. Vårdnadshavaren är dock inte heller, fortsätter 

Fitger, någon ställföreträdare i den meningen att han eller hon träder i stället för parten, varför 

vårdnadshavaren bör karakteriseras som en processuell företrädare av särskilt slag.256 

Vårdnadshavaren kan med andra ord sägas föra talan vid den omyndiges sida.257 

Vårdnadshavarens ställning som processuell företrädare av särskilt slag, väcker frågan om den 

misstänktes och vårdnadshavarens inbördes ställning, då man kan tänka sig att deras 

respektive åtgärder kan komma att strida mot varandra. Några sådana regler ansågs enligt 

processlagsberedningen dock inte behövas, då det i allmänhet inte förutsågs uppkomma några 

svårigheter i det avseendet. I de fall förmyndaren och den misstänktes åtgärder kom i strid 

med varandra, angavs att domstolen torde ”[…] ha att träffa sitt avgörande efter vad som 

finnes mest förmånligt för den misstänkte.”258 I doktrin har framförts av Fitger att den nu 

nämnda situationen kan vara något mer komplicerad än vad som antytts i motiven.259 

 

Stadgandet om hörande av vårdnadshavaren och dennes rätt att föra talan för den misstänkte 

är enligt Gärde m.fl. främst av betydelse för huvudförhandlingen men är även avsedd att 

tillämpas i annan handläggning, exempelvis vid häktningsförhandling, i fråga om annat 

tvångsmedel eller vid förberedelse vid enskilt åtal.260 

 

Viss kritik som får anses befogad har riktats mot den nu aktuella regleringen. Ekelöf har 

nämligen uttryckt att regleringen av vårdnadshavarens rätt att föra talan förefaller mindre 

tillfredställande. När det gäller ansvarstalan menar Ekelöf att reglerna kan leda till mindre 

                                                 
255 SOU 1938:44, s. 270. 
256 Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 21 kap. 1 § 1 st. RB. 
257 Jfr Fitger m.fl. 2014, kommentaren till 21 kap. 1 § 1 st. RB. 
258 SOU 1938:44, s. 270. 
259 Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 21 kap. 1 § 1 st. RB. 
260 Gärde m.fl., 1994, s. 259. Se även Olivecrona, 1968, s. 96. 
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tillfredsställande följder i de fall vårdnadshavaren inte för talan. Ekelöf påpekar härvid att den 

misstänktes dispositioner visserligen är av mindre betydelse i brottmål än i tvistemål, men att 

det fortfarande ankommer på den misstänkte att avgöra exempelvis om en fällande dom ska 

överklagas. Då det gäller fråga om enskilt anspråk på grund av skadegörande handling menar 

Ekelöf att det, då svaranden är omyndig, vore lämpligare att processbehörigheten tillfaller 

partens förmyndare eller vårdnadshavare samt att det får anses olämpligt att rätten är bunden 

av den omyndiges erkännande t.ex. av att denne förfarit vårdslöst. Ekelöf anser här att 

regleringen inte kan försvaras med att den tilltalade alltid måste höras i målet, då en tilltalad 

kan åläggas personlig inställelse och förhöras som upplysningsperson även i det fall han 

saknar processbehörighet.261 Ekelöfs kritik tar i och för sig utgångspunkt i att den misstänkte 

respektive svaranden är omyndig. Samma argument torde emellertid enligt min mening kunna 

användas även då det är fråga vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmåga som är misstänkta 

för brott. 

 

4.3.2 Förvaltarens processbehörighet enligt praxis 

Svea Hovrätt hade i RH 1994:87 anledning att ta ställning i frågan om förvaltarens behörighet 

att föra talan för sin huvudman. Omständigheterna i målet var att huvudmannen hade ådömts 

ansvar för bedrägligt beteende och till följd av detta förpliktats att utge skadestånd. 

Förvaltaren var förordnad att bevaka huvudmannens rätt, förvalta dennes egendom och sörja 

för dennes person. Då förvaltaren fått kännedom om domen först efter att den vunnit laga 

kraft, ansökte han om återställande av försutten tid att överklaga domen. Hovrätten hade 

således att ta ställning till huruvida förvaltaren ägde föra talan för huvudmannen, dels i fråga 

om ansvar för brott, dels i fråga om enskilt anspråk. I fråga om ansvar för brott, poängterar 

hovrätten inledningsvis i domskälen att den som är misstänkt för brott, enligt 21 kap. 1 § RB 

alltid är behörig att själv föra sin talan. Hovrätten finner vidare – med hänvisning till att 21 

kap. 1 § första styckets andra mening RB endast är tillämplig då den misstänkte är omyndig, 

vilken enligt 9 kap. 1 § FB är den som är under 18 år – att en förvaltare enligt 11 kap. 7 § FB 

inte är behörig att föra talan i fråga om ansvar för brott för vilket huvudmannen är misstänkt. 

Som ytterligare stöd för sitt avgörande i denna del menar hovrätten att frågan om straffansvar 

svårligen kan sägas ingå i ett förvaltaruppdrag. I fråga om det enskilda anspråket menade 

hovrätten att det var fråga om ett inomobligatoriskt skadestånd, varför rätten i sitt avgörande 

inte tillämpade 21 kap. 1 § första styckets andra mening RB i denna del.262 

                                                 
261 Ekelöf & Boman, 1996, s. 53 – 54. 
262 Jrf avsnitt 2.1.2 ovan. 
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4.3.3 Fitger om huruvida förvaltaren trätt i stället för förmyndaren 

Frågan om huruvida förvaltaren trätt i stället för förmyndaren har i doktrin behandlats 

grundligt av Peter Fitger. Fitger tar i sin behandling av frågan utgångspunkt i lagstiftarens 

tystnad kring vilken betydelse ändringarna i föräldrabalken skulle komma att ha för 

processbehörigheten på den misstänktes sida.263 

 

I förarbeten gjordes mycket riktigt inga specifika uttalanden om vilka följder som 1988 års 

reform av föräldrabalken var avsedda att ha i det nu aktuella hänseendet. I sammanhanget bör 

dock poängteras att departementschefen i förarbeten – under rubriken Följdändringar i annan 

lagstiftning – uppmärksammade det faktum att begreppet omyndig i fortsättningen kom att 

vara liktydigt med underårig då institutet omyndighetsförklaring avskaffades. En förenkling 

av terminologin, till att använda begreppet underårig genomgående istället för omyndig, 

förordades dock inte med anledning av att det skulle kräva åtskilliga språkliga justeringar i ett 

stort antal författningar. Något egentligt behov av sådan ändring förelåg inte enligt 

departementschefen. Följdändringar i vissa andra frågor än just processbehörighet togs dock 

upp, bland annat vad gällde vissa särbestämmelser om omyndiga till följd av att de saknar 

rättshandlingsförmåga (civilrättsliga regler).264 

 

Enligt Fitger kan lagstiftarens tystnad enligt ovan i fråga om processbehörigheten möjligen 

tolkas på så sätt att någon förändring i fråga om denna å den misstänktes sida i brottmål inte 

var avsedd, annat än att förvaltaren enligt 11 kap. 7 § FB skulle träda i stället för 

förmyndaren. Även det faktum att det varken i samband med reformen av FB eller i annat 

sammanhang riktats någon kritik mot de äldre reglerna, skulle enligt Fitger kunna ge stöd för 

en sådan tolkning.265 

 

Tystnaden från lagstiftaren kan dock enligt Fitger tolkas även på andra sätt. Han menar 

nämligen att man, då man ska ta ställning till processbehörighetsfrågorna i brottmål, måste se 

till omständigheten att en speciell bestämmelse i särskild lag anses ta över en bestämmelse i 

rättegångsbalken, om inte annat sägs i den särskilda lagen eller i rättegångsbalken.266 I äldre 

bestämmelser om omyndighet gjordes enligt Fitger sådant undantag i särskild lag, medan 

någon tydlig undantagsbestämmelse av sådant slag inte återfinns i nuvarande bestämmelser 

                                                 
263 Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 21 kap. 1 § 1 st. RB. Jfr prop. 1987/88:124, s. 153 – 154.  
264 Prop. 1987/88:124, s. 153 – 154. 
265 Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 21 kap. 1 § 1 st. RB. 
266 Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 21 kap. 1 § 1 st. RB. 
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om förvaltarskap.267 Enligt min mening finns en ytterligare faktor som kan tala emot att en 

förvaltare vars huvudman är misstänkt för brott ska ges talerätt nu berörd bestämmelse i 

rättegångsbalken, nämligen det faktum att det i samband med införandet av förvaltarinstitutet 

gjordes ändringar i 20 kap. 14 § RB vilken reglerar processbehörigheten för målsägandens 

förvaltare enligt föräldrabalken.268 

 

Enligt Fitger torde det, med hänvisning till RH 1994:87, åtminstone stå klart att även den som 

har förvaltare enligt 11 kap. 7 § FB måste ha en obegränsad och ovillkorlig rätt att försvara 

sig rörande en fråga om straffrättsligt ansvar. Att så är fallet torde enligt Fitger redan följa av 

att fråga om straffrättsligt ansvar knappast kan ingå i ett förvaltaruppdrag, vilket hovrätten 

även påpekar i det hänvisade målet. I sammanhanget anger Fitger vidare att ”[v]arje 

begränsning i eller villkor för den misstänktes rätt att försvara sig i ansvarsdelen [under alla 

omständigheter skulle] innebära avsteg från en av de viktigaste principerna för 

brottmålsrättskipning.”269 Om man undantar ansvarsfrågan från förvaltaruppdraget torde 

enligt Fitger samtidigt konstateras att förvaltaren saknar den rätt förmyndaren, enligt 21 kap. 

1 § första styckets andra mening RB, hade att i ansvarsfrågor föra talan vid den misstänktes 

sida. Fitger poängterar dock att ingenting hindrar rätten från att finna skäl att höra förvaltaren 

i rättegången.270 

 

Som vi sett ovan gäller den misstänktes processbehörighet inte endast frågan om straffrättsligt 

ansvar utan utsträcks enligt doktrin även till sådana frågor som har ett omedelbart samband 

därmed.271 Enligt Fitger behöver den misstänktes rätt att själv föra sin talan rörande dessa 

frågor inte utesluta att en förvaltare enligt 11 kap. 7 § FB med stöd i reglerna i föräldrabalken 

har samma rätt som en förmyndare tidigare hade enligt rättegångsbalken att föra talan vid 

sidan av den misstänkte – särskilt i ekonomiska frågor. 

 

I frågor om skadestånd och andra enskilda anspråk, måste man enligt Fitger, räkna med att en 

misstänkt för vilken det förordnats en förvaltare enligt 11 kap. 7 § FB i vissa fall skulle kunna 

lida rättsförluster, om han helt utan inblandning av förvaltaren tilläts att föra sin talan själv. 

                                                 
267 Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 21 kap. 1 § 1 st. RB. Fitger hänvisar i detta sammanhang inte till vilka 

bestämmelser i omyndighetsförklaringen som åsyftas. 
268 Prop. 1987/88:124, s. 208 – 209. 
269 Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 21 kap. 1 § 1 st. RB. 
270 Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 21 kap. 1 § 1 st. RB. 
271 Se avsnitt 2.1.1 ovan. 
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Detta till följd av dispositionsprincipen.272 Fitger menar dock att mycket talar för att den som 

har förvaltare förordnad även efter 1988 års ändringar i föräldrabalken äger processbehörighet 

rörande enskilda anspråk till följd av brott, såväl när dessa handläggs i tvistemål som i 

brottmål, trots att förvaltaren enligt föräldrabalken ensam företräder den enskilde i alla 

angelägenheter som omfattas av uppdraget. När det gäller förvaltarens rätt att föra talan vid 

sidan av den misstänkte i de nu aktuella frågorna, menar Fitger att förvaltaren har möjlighet 

att företräda den misstänkte i den mån det enskilda anspråket faller inom förvaltarens 

uppdrag. Denna ståndpunkt skulle innebära att man i detta hänseende skulle ha kvar den 

ordning som gällde före 1988 års reform av föräldrabalken.273 I det aktuella sammanhanget 

hänvisar Fitger till RH 1994:87.274 

 

4.4 Överväganden i SOU 2004:112 

I den statliga utredningen Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna (SOU 

2004:112) väcktes frågan om den vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmågas egen roll visavi 

gode mäns och förvaltares då den förstnämnda är misstänkt för brott eller för talan i anledning 

av skadegörande handlingar.275 I den aktuella frågan gör utredningen följande 

överväganden.276 

 

En person som har ställföreträdare skall även i framtiden ha en 

obegränsad och ovillkorlig rätt att försvara sig själv i en fråga om 

straffansvar. Även en ställföreträdare med behörighet i personliga 

angelägenheter skall kunna föra talan i ansvarsdelen. 

I frågor om anspråk på skadestånd som riktas mot den enskilde på grund 

av brottslig eller annan skadegörande handling bör såväl den enskilde 

som dennes ställföreträdare i ekonomiska eller personliga 

angelägenheter kunna föra talan. 

 

                                                 
272 Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 21 kap. 1 § 1 st. RB. Jfr avsnitt 2.2.1.2 ovan om dispositionsprincipen i 

dispositiva tvistemål. 
273 Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 21 kap. 1 § 1 st. RB och Fitger & Mellqvist, 2012, s. 149. 
274 Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 21 kap. 1 § 1 st. RB. 
275 SOU 2004:112, s. 739. Frågan väcktes med anledning av att det i utredningsuppdraget ingick att undersöka 

hur man, genom bl.a. reglerna om rätt till åtal i 20 kap. 14 § RB, kunde förbättra hjälpbehövande vuxnas 

möjlighet att som brottsoffer komma till rätta med våld och övergrepp. Se dir. 2002:55. 
276 SOU 2004:112, s. 742. 
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I motiveringen till övervägandena anges av utredaren att frågor om straffansvar får anses höra 

till den enskildes personliga angelägenheter. Vidare är det utredarens bedömning att 

utgångspunkten även i framtiden bör vara att en person som har ställföreträdare måste ha en 

obegränsad och ovillkorlig rätt att försvara sig själv i en fråga om straffansvar, samt i de 

frågor som har ett samband därmed. Detsamma bör, enligt utredaren, gälla även i fråga om 

utomobligatoriskt skadestånd där den enskilde är svarande och som inte handläggs i 

brottmål.277  

 

Utredaren utvecklar härefter sin inställning i fråga om ställföreträdarens roll i sammanhanget, 

varvid denne menar att det faktum att den enskilde enligt ovan ges obegränsad och ovillkorlig 

rätt att försvara sig själv i dessa frågor, inte hindrar att också en ställföreträdare ges 

behörighet i målet.278  

 

När det gäller ansvarsfrågan menar utredaren att endast en företrädare i personliga frågor bör 

ges behörighet. Ställföreträdaren ska, enligt påpekande från utredaren, inte vara att anse som 

försvarare eller ombud. Den praktiska konsekvensen av den föreslagna ordningen är enligt 

utredaren att en ställföreträdare i personliga frågor kan föra talan på den enskildas sida i 

ansvarsfrågan samt lägga fram bevisning och företa andra åtgärder som den enskilde själv kan 

åstadkomma. De åtgärder som vidtas av ställföreträdaren bör enligt utredaren underställas den 

misstänkte för att ge denne möjlighet att reagera. I det fall ställföreträdarens och den 

misstänktes åtgärder står i strid med varandra bör rätten, enligt utredaren, ha att träffa sitt 

avgörande efter vad som är mest förmånligt för den misstänkte. Utredaren påpekar härvid att 

officialprövningen i brottmål bör borga för att den misstänktes rätt inte sätts ur spel och att 

dennes egen inställning till saken inte försummas. Ett undantag från regeln om den mest 

förmånliga åtgärden bör dock gälla, enligt utredaren. I det fall den misstänkte har god man 

som ställföreträdare bör den enskildes åtgärd alltid ha företräde, om inte den enskildes 

tillstånd är sådant att han eller hon uppenbart saknar förmåga att själv ta ställning eller att 

meddela sin mening rörande den omtvistade processhandlingen. Innebörden av undantaget är 

enligt utredaren att den gode mannens behörighet i sådana fall är beroende av den misstänktes 

samtycke.279 

 

                                                 
277 SOU 2004:112, s. 747. 
278 SOU 2004:112, s. 747. 
279 SOU 2004:112, s. 747 – 748. 
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När det gäller fråga om att en vuxen med nedsatt rättslig beslutsförmåga krävs på ersättning 

för en skadegörande handling menar utredaren att det är naturligt att en ställföreträdare på det 

ekonomiska området ges behörighet att företräda den enskilde. Då det är fråga om 

skadegörande handling till följd av brott, menar utredaren att alla rättsföljder får anses 

personligen angå gärningsmannen i så hög grad att även skadeståndsanspråket bör kunna tas 

om hand av en ställföreträdare med uppdrag i personliga angelägenheter.280 

 

4.5 Analys och diskussion 

Enligt reglerna om processbehörighet i rättegångsbalken äger som bekant den misstänkte en 

undantagslös rätt att föra sin egen talan såväl i fråga om straffrättsligt ansvar och frågor som 

har ett omedelbart samband därmed. Detsamma gäller även i fråga om enskilt anspråk som 

riktas mot den misstänkte till följd av brott.281 Sedan detta konstaterats återstår att undersöka 

vilken roll den misstänktes eventuella ställföreträdare enligt föräldrabalken har i 

straffprocessen då huvudmannen är misstänkt för brott. Att den misstänkte äger undantagslös 

rätt att föra sin egen talan behöver ju inte utesluta att god man eller förvaltare har en roll att 

fylla i sammanhanget. 

 

God man och förvaltare kan som vi sett ovan i detta kapitel enligt föräldrabalken förordnas att 

bevaka huvudmannens rätt, förvalta dennes egendom och sörja för dennes person. Såväl 

frågan om straffansvar som frågan om ett enskilt anspråk till följd av brott måste enligt min 

mening anses höra till den enskildes personliga angelägenheter. Att som svarande hantera ett 

enskilt anspråk till följd av brott torde samtidigt vara en fråga som berör förvaltningen av den 

enskildes egendom.282 

 

Av förarbeten till föräldrabalken framgår som vi sett vidare att god man torde ha att bevaka 

huvudmannens rätt inför domstol och andra myndigheter avseende angelägenheter som rör 

sådan egendom som den gode mannen har att förvalta enligt förordnandet. Även förvaltaren 

bör enligt förarbeten få i uppdrag att inom ramen för förordnandet företräda huvudmannen i 

angelägenheter av rättslig art, såsom att företräda huvudmannen vid domstolar och 

myndigheter – oavsett om huvudmannen är kärande eller svarande. 

 

                                                 
280 SOU 2004:112, s. 748. 
281 Se kapitel 2 ovan. 
282 Jfr SOU 2004:112, s. 747. 
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Den avgörande skillnaden mellan god man och förvaltare enligt föräldrabalken ligger som 

framgått ovan i respektive ställföreträdares behörighet inom ramen för förordnandet. Medan 

god man är beroende av huvudmannens samtycke för sina åtgärder och principiellt att se som 

ett biträde till denne, agerar förvaltaren inom ramen för förordnandet på eget ansvar i 

huvudmannens intresse och för dennes räkning. 

 

4.5.1 God man, då huvudmannen är misstänkt för brott 

Trots att man kan argumentera att såväl frågan om straffrättsligt ansvar som frågan om enskilt 

anspråk till följd av brott kan rymmas inom ramarna för den gode mannens uppdrag enligt 

föräldrabalken – tvingas man enligt min uppfattning konstatera att uttryckliga regler om god 

mans roll och behörighet i en straffprocess där huvudmannen är misstänkt för brott saknas i 

föräldrabalken.283 Den gode mannens roll i angelägenheter av dessa slag får därmed enligt 

min mening anses vara oklar. Mot bakgrund härav kan enligt min mening föräldrabalkens 

regler om god man inte anses svara mot vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmågas behov av 

rättsligt skydd såsom misstänkta i straffprocessen – varken i form av assistans eller 

representation. Att reglerna om god man inte kan anses svara mot ett behov av rättsligt skydd 

i form av representation torde dock följa redan av att dennes behörighet är beroende av 

huvudmannens samtycke. 

 

4.5.2 Förvaltare, då huvudmannen är misstänkt för brott 

När det gäller förvaltaren tvingas man enligt min uppfattning – liksom när det gäller god man 

enligt ovan – konstatera att uttryckliga regler om förvaltarens roll och behörighet i en 

straffprocess där huvudmannen är misstänkt för brott saknas i föräldrabalken.284 Detta trots att 

man även vad gäller förvaltaren kan argumentera att såväl frågan om straffrättsligt ansvar som 

frågan om enskilt anspråk till följd av brott kan rymmas inom ramarna för dennes uppdrag 

enligt föräldrabalken. I såväl praxis från Svea hovrätt som i doktrin har dock getts uttryck för 

att frågor om straffansvar knappast torde kunna ingå i ett förvaltaruppdrag285. I den statliga 

utredningen Förmyndare och ställföreträdare för vuxna har dessa uttalandens innebörd 

tolkats på så sätt att frågor om straffansvar i vart fall inte torde kunna ingå i ett 

förvaltaruppdrag i den meningen att det skulle tillåtas inkräkta på eller sätta villkor för den 

enskildes egen rätt att försvara sig.286 Enligt min uppfattning torde förvaltarens behörighet 

                                                 
283 Se SOU 2004:112, s. 740. 
284 SOU 2004:112, s. 740. 
285 RH 1994:87 och Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 21 kap. 1 § 1 st. RB. Se avsnitt 4.3.2 och 4.3.3 ovan. 
286 Jrf SOU 2004:112, s. 740. 
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över huvud taget vara svår att förena med huvudmannens undantagslösa rätt att föra sin egen 

talan enligt rättegångsbalken – och då inte endast i fråga om straffrättsligt ansvar utan även i 

frågor som har ett omedelbart samband därmed och i fråga om enskilt anspråk som riktas mot 

huvudmannen till följd av brott. I detta sammanhang bör även påminnas om att det i 

förarbeten angående förvaltarens rådighet angavs att huvudmannen ofta bör kunna 

tillerkännas en viss självständighet i fråga om vissa angelägenheter av personlig karaktär, 

även i det fall förvaltaren förordnats att representera huvudmannen i någon icke-ekonomisk 

fråga. Härvid angavs emellertid som vi sett ovan att ingenting hindrar att berörd myndighet 

inhämtar förvaltarens synpunkter.287 

 

När det gäller frågan om huruvida förvaltaren har trätt i stället för förmyndaren vad avser 

tillämpningen av rättegångsbalkens bestämmelse om hörande av omyndig misstänkts 

vårdnadshavare och dennes rätt att föra talan för den misstänkte, kan inledningsvis 

konstateras att rådande rättsföreställning tycks vara att förvaltaren – i fråga om straffrättsligt 

ansvar – inte trätt istället för förmyndaren.288 Förvaltaren förefaller således inte vara behörig 

att föra talan vid sidan av sin huvudman i fråga om straffansvar. 

 

Som framgått ovan utesluter dock Fitger inte att förvaltaren med stöd av reglerna i 

föräldrabalken skulle vara behörig att föra talan för den misstänkte i frågor med nära samband 

med ansvarsfrågan – särskilt i sådana frågor av ekonomisk karaktär. Mot att så skulle vara 

fallet talar enligt min mening emellertid att Svea hovrätt i RH 1994:87 i första hand hänvisar 

till att omyndig enligt 9 kap. 1 § FB är den som är under 18 år. Vidare menar Fitger – med 

hänvisning till nyss nämnda avgörande – att förvaltaren skulle vara behörig att föra talan vid 

sidan av den misstänkte huvudmannen i frågor om enskilt anspråk till följd av brott i den mån 

det enskilda anspråket faller inom förvaltarens uppdrag. Mot bakgrund av att Svea hovrätt i 

det hänvisade målet med anledning av att det ansågs vara fråga om ett inomobligatoriskt 

skadeståndsanspråk inte tillämpade 21 kap. 1 § utan 11 kap. 1 § RB, saknas enligt min 

uppfattning stöd för det Fitger hävdar i denna del. 

 

Mot bakgrund av vad som framgått ovan är min uppfattning att rättegångsbalkens 

bestämmelse om hörande av vårdnadshavare samt dennes rätt att föra talan för den omyndige 

och föräldrabalkens regler om förvaltarens roll och behörighet inte kan anses svara mot vuxna 

                                                 
287 Jfr prop. 1987/88:124, s. 172. 
288 RH 1994:87 och Fitger m.fl., 2014, kommentaren till 21 kap. 1 § 1 st. RB. 
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med nedsatt rättslig beslutsförmågas behov av rättsligt skydd såsom misstänkta i 

straffprocessen – varken i form av assistans eller representation. 
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5 Sammanfattande analys och diskussion 
 

5.1 Lagstiftningens ändamålsenlighet 

Studiens övergripande syfte är som bekant att kritiskt granska den misstänktes rättsliga 

ställning i straffprocessen, med utgångspunkt i vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmågas 

behov av rättsligt skydd. Sedan regleringen av den misstänktes behörighet och inflytande i 

straffprocessen, den misstänktes biträde av försvarare samt regleringen av god man respektive 

förvaltares roll då huvudmannen är misstänkt för brott studerats och analyserats i föregående 

tre kapitel, ska i detta avslutande kapitel göras en sammanfattande och avslutande analys. 

 

Inledningsvis kan konstateras att det av den misstänktes behörighet och inflytande i 

straffprocessen – såväl i fråga om ansvar för brott som i fråga om enskilt anspråk som riktas 

mot denne till i anledning av brott – följer att vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmåga är i 

behov av rättsligt skydd såsom misstänkta i straffprocessen. För somliga vuxna med nedsatt 

rättslig beslutsförmåga kan detta rättsliga behov förväntas tillgodoses genom assistans. Andra 

individer kan emellertid förväntas vara i behov av skydd i form av representation. I den mån 

behovet av skydd inte tillgodoses inom ramen för straffprocessen föreligger enligt 

utgångspunkten för studien en risk för att dessa individer blir förbisedda och ställs utanför de 

rättigheter som tillkommer dem, att de skadar sig själva genom oöverlagt eller insiktslöst 

handlande samt att de blir utnyttjade av sin omgivning. 

 

De regler i rättegångsbalken och föräldrabalken som studerats i föregående två kapitel, har 

som bekant, enligt 1949 års kommentar och den statliga utredningen Frågor om förmyndare 

och ställföreträdare för vuxna, till ändamål att avhjälpa den problematik som uppstår då den 

misstänkte av någon anledning inte är i stånd att iaktta sina egna intressen. I vilken mån är då 

dessa regler ändamålsenliga? 

 

Av analysen och diskussionen i kapitlet om den misstänktes biträde av försvarare har 

sammanfattningsvis framgått att rättegångsbalkens regler om den misstänktes biträde av 

försvarare enligt min uppfattning får anses svara mot vuxna med nedsatt rättslig 

beslutsförmågas behov av skydd i form av assistans. Hjälp och rådgivning i förhållande till de 

beslut den misstänkte har att fatta i straffprocessen, får enligt min uppfattning anses utgöra 

kärnan i försvararens uppgift och dennes främsta skyldighet mot sin klient. Mot bakgrund av 

försvararens starka lojalitetsplikt gentemot sin klient i brottmål, har emellertid reglerna om 
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den misstänktes biträde av försvarare ansetts inte kunna svara mot vuxna med nedsatt rättslig 

beslutsförmågas behov av rättsligt skydd i form av representation. Avseende den misstänktes 

tillgång till försvarare ska erinras om att det bedömts vara oklart huruvida den misstänktes 

eventuella ställföreträdare enligt föräldrabalken har att utse försvarare till huvudmannen i det 

fall denne lider av en allvarlig psykisk störning, enligt 21 kap. 3 § RB. I nära anslutning härtill 

påpekades vidare att en förutsättning för att en offentlig försvarare förordnas på grund av 

särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden naturligtvis är att dessa 

förhållanden på något sätt uppdagas i samband med processen. Härvid dryftades att en 

eventuell ställföreträdare enligt föräldrabalken skulle kunna ha en roll att fylla även i detta 

avseende. Sedan föräldrabalkens regler om god man och förvaltare studerats och analyserats i 

arbetets fjärde kapitel är dock min uppfattning att dessa ställföreträdares respektive roll i de 

nu aktuella avseendena fortfarande får anses vara oklar. 

 

Av analysen och diskussionen i kapitlet om god man och förvaltare, då huvudmannen är 

misstänkt för brott, har framgått att föräldrabalkens regler om god man enligt min uppfattning 

inte kan anses svara mot vuxna med nedsatt rättslig beslutsförmågas behov av rättsligt skydd 

såsom misstänkta i straffprocessen – varken i form av assistans eller representation. Detta mot 

bakgrund av att uttryckliga regler om den gode mannens roll saknas i föräldrabalken. Vidare 

har i samma avsnitt framgått att man enligt min uppfattning tvingas dra samma slutsats 

avseende rättegångsbalkens bestämmelse om hörande av vårdnadshavare samt dennes rätt att 

föra talan för omyndig misstänkt och föräldrabalkens regler om förvaltare. 

 

Mot bakgrund av de slutsatser som dragits ovan måste göras gällande att den lagstiftning som 

varit föremål för kritisk granskning i denna studie, endast till viss del kan anses 

ändamålsenlig. 

 

5.2 Avslutande reflektioner 

Enligt min uppfattning måste det anses olyckligt att rättegångsbalkens reglering av hörande av 

vårdnadshavare och dennes rätt att föra talan för omyndig misstänkt, sedan 1988 års reform 

av föräldrabalken – åtminstone enligt min tolkning av rådande rättsföreställningar – inte 

längre fyller den funktion som den vid införandet var avsedd att fylla för vuxna misstänkta 

med behov av rättsligt skydd till följd av nedsatt rättslig beslutsförmåga. De hjälpbehövande 

vuxna som nu är misstänkta för brott lämnas följaktligen utan det rättsliga skydd som det får 



66 

 

anses innebära att en ställföreträdare ges rätt att föra talan vid huvudmannens sida, och 

därmed bland annat ges möjlighet att förebringa bevisning. Mot bakgrund av den kritik Ekelöf 

framfört i fråga om den nu aktuella bestämmelsen, borde enligt min mening även diskuteras 

om inte ställföreträdarens befogenheter enligt en bestämmelse av detta slag, när det gäller 

enskilda anspråk – i syfte att stärka skyddet för huvudmannen – borde utvidgas.289 

 

Slutligen ska sägas att en tydligare reglering av god man och förvaltares roll samt en 

utvidgning av dessa ställföreträdares behörighet då huvudmannen är misstänkt för brott eller 

enskilt anspråk riktas mot denne till följd av skadegörande handling, enligt min mening kan 

vara ett lämpligt sätt att stärka det rättsliga skyddet för den vuxne som har en nedsatt rättslig 

beslutsförmåga. I denna riktning talar enligt min mening det faktum att såväl god man som 

förvaltare i de allra flesta fall torde ha en god kännedom om sin huvudmans personliga 

förhållanden. I den statliga utredningen Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna 

har som framgått ovan gjorts överväganden som pekar i riktning mot ändringar av sådant slag. 

Förslagen har dessvärre inte föranlett några ändringar i lagstiftning. 

 

  

                                                 
289 Jfr avsnitt 4.3.1 ovan. 
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