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1 Inledning  

1.1 Ämnesval 

Möjligheten att ta hjälp av rättsväsendet, till exempel för att lösa tvister, står formellt öppen för 

alla. Att göra detta är dock långt ifrån gratis, vilket fångas väl av följande citat: 

 

”Justice is open to all – like the Ritz Hotel.” 

 

Om en person hamnar i en tvist där denne behöver ta hjälp av en advokat eller jurist är tanken 

att personen i första hand ska använda sig av rättsskyddsförsäkringen i sin hemförsäkring för 

att täcka upp kostnaderna för det juridiska ombudet. Om tvisten i fråga inte täcks av 

försäkringen, eller om den enskilde saknar försäkring, kan denne i stället ansöka om rättshjälp. 

Rättshjälpen är en social skyddslagstiftning som är avsedd att hjälpa de människor som på grund 

av sina ekonomiska förutsättningar är i störst behov av ekonomiskt stöd.1 Mycket tyder dock 

på att rättshjälpssystemet har brister, och trots att det hjälper många finns ett flertal vittnesmål 

om att allt fler hamnar i tvist utan att få rättsligt bistånd. För att kunna bli beviljad rättshjälp i 

en tvist får den rättssökande inte ha en årsinkomst som efter att hänsyn tagits till 

underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning överstiger 260 000 kr. 2 

Denna inkomstgräns (gränsvärdet) har inte höjts på sexton år, vilket innebär att det i dagsläget 

är en stor del av befolkningen som inte kvalificerar sig för den statliga rättshjälpen. Ett annat 

problem är att många trots en inkomst över gränsvärdet inte råd att anlita en advokat helt på 

egen hand.3 

 

Svårigheterna att bli beviljad rättshjälp är extra stora inom det förvaltningsrättsliga området, 

där en stor del av målen rör privatpersoner som överklagar myndigheters beslut. I 

Domstolsverkets utvärdering av rättshjälpsreformen år 2009 framgick att det mellan år 2005 

och 2008 bifölls färre än tio rättshjälpsansökningar per år i förvaltningsrättsliga mål.4 I ett 

debattinlägg vittnar en förälder till en son med ett neuropsykiatriskt funktionshinder om de 

svårigheter som uppkommer när rättshjälp inte beviljas i en tvist mot myndigheter; ”Utan ett 

juridiskt ombud – vilket är dyrt – står den enskilde i klart underläge mot Försäkringskassan. 

Den har tillgång till hela sin processjuridiska avdelning och behöver inte tänka på vad det kostar 

                                                 
1 Rättshjälpslagen (1996:1619) samt prop. 1996/97:9, s. 82. 
2 6§ samt 38§ Rättshjälpslagen. 
3 Ur “Många faller igenom det rättsliga skyddsnätet”, Advokaten Nr 1 2012, Årgång 78.  
4 Domstolsverkets rapportserie 2009:2, s. 41. 
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när de tar strid mot en enskild person.”5 En advokat beskriver en liknande problembild, och 

påpekar att en person som ansöker om en förmån hos Försäkringskassan men inte får denna 

beviljad saknar ekonomiskt utrymme att bekosta sitt eget ombud. Att förvaltningsdomstolen 

har utredningsskyldighet i dessa ärenden anser hon inte vara tillräckligt; 

”Förvaltningsdomstolarnas domar talar sitt tydliga språk. De klaganden som biträds av juridiskt 

ombud har långt större framgång med sin talan.”6 Denna uppfattning delas även av en annan 

advokat, som även hon menar att människor mycket väl kan behöva advokathjälp i en tvist mot 

Försäkringskassan eller socialtjänsten.7  

 

Denna kritik har inte gått helt obemärkt förbi. År 2009 rapporterade Domstolsverket att det kan 

finnas anledning att på nytt se över behovet av rättshjälp inom det förvaltningsrättsliga området, 

då det uppmärksammats att frågor om rättshjälp på detta område förekommer ofta.8 Någon 

ytterligare utredning på området har dock inte genomförts, vilket kan tyckas märkligt med tanke 

på att både Domstolsverket och praktiserande jurister identifierat problem med det nuvarande 

systemet. Ämnet har inte heller haft något stort genomslag inom den rättsvetenskapliga 

forskningen. Då den nuvarande rättshjälpslagen inte tycks fungera optimalt finns därför stor 

anledning att granska den statliga rättshjälpen på det förvaltningsrättsliga området.  

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera och problematisera den statliga rättshjälpens rättsliga 

status som rättighet eller förmån, samt att kritiskt granska den statliga rättshjälpen ur ett 

rättstillgänglighetsperspektiv. Studien avgränsas till att endast omfatta fysiska personers 

möjligheter till statlig rättshjälp i förvaltningsrättsliga tvister, vilket innebär att rättshjälp i 

övriga frågor endast behandlas när det är relevant för syftet. Studien omfattar vidare endast 

tvister där båda parter finns i Sverige, däremot inte rättshjälp i internationella tvister. 

 

För att uppnå syftet behöver några olika frågor besvaras. En första fråga gäller vad som är 

gällande rätt på området. Den andra frågan avser vilka människor det är som söker rättshjälp, 

vilka frågor som omfattas av rättshjälpsansökningarna, hur institutionerna i 

                                                 
5 Ur Aftonbladet Debatt, ”Räcker mamma till som juridisk hjälp?”, 2012-11-19.  
6 Ur Dagens Juridik, ”Rättshjälp behövs i tvist mot Försäkringskassan!”, 2010-02-10,  
7 Ur “Många faller igenom det rättsliga skyddsnätet”, Advokaten Nr 1 2012, Årgång 78.  
8 Domstolsverkets rapportserie 2009:2, s. 7. 
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rättshjälpsprocessen agerar samt vad detta får för konsekvenser i ett 

rättstillgänglighetsperspektiv. En tredje fråga avser den statliga rättshjälpens rättsliga status. 

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter, metodologiska val och material 

För att uppnå mitt syfte behöver olika teorier och metoder användas. För att besvara frågor om 

gällande rätt används rättsdogmatisk metod och den teoribildning som ligger till grund för 

denna. För att besvara frågor om vilka människor som söker rättshjälp, vilka frågor som 

omfattas av rättshjälpsansökningarna samt hur institutionerna agerar i rättshjälpsprocessen 

används en kvalitativ textanalytisk metod där frågeställningarna till materialet är inspirerade av 

teorin om Access to Justice. Denna teoribildning är nära kopplad till rättshjälpen som koncept 

och inriktar sig på människorna, institutionerna och processerna. För att besvara den tredje 

frågan om den statliga rättshjälpens status används en metodologi som utvecklats och tillämpats 

av flera nordiska rättsvetare, och som syftar till att klarlägga vad som krävs för att förmåner ska 

kunna klassificeras som rättigheter samt olika rättigheters styrka.  

 

Genom de valda teoretiska utgångspunkterna och metodologiska valen kan den statliga 

rättshjälpen sättas in i en större rättslig och samhällelig kontext samtidigt som de ramar och 

tankegångar rättstillämparen har att förhålla sig till fångas upp. Förhoppningsvis kan de 

teoretiska utgångspunkterna liksom de metodologiska valen bidra till att belysa dimensioner av 

den statliga rättshjälpen som ligger utöver frågan om vad som är gällande rätt på området. 

Framför allt medger det breda angreppssättet i det här arbetet att konstruktionen av den statliga 

rättshjälpen kan analyseras och problematiseras ur så väl ett rättstillgänglighets- och 

rättighetsperspektiv. 

 

1.3.1 Gällande rätt – rättsdogmatik 

I Sverige har rättsvetenskapen sedan länge präglats av den rättsdogmatiska traditionen. 

”Dogmatism” kan i en filosofisk mening sägas innebära att utgångspunkterna för kunskapen 

inte ifrågasätts, det vill säga att vissa dogmer betraktas som sanna och därför inte ska betvivlas.9 

Detta beror på att rättsdogmatiken inte gör någon tydlig distinktion mellan forskningen och 

praktiken, och på grund av detta inte heller en distinktion mellan forskaren och praktikern. Ett 

kännetecken är att forskaren ofta intar ett rättstillämparperspektiv, och föreställer sig domaren 

                                                 
9 Gunnarsson & Svensson, 2009, s. 91. 
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som mottagare av forskningen. Denna koppling till rättstillämparperspektivet har gjort att 

metodfrågan avseende kunskapskällor varit central i rättsdogmatiken, då uppgiften att fastställa 

gällande rätt endast kan lyckas om forskare och jurister delar samma syn på vilka källor som är 

dugliga för auktoritativa eller normativa uttalanden om gällande rätt. De kunskapskällor som 

har valts när rättsdogmatisk metod används är därför begränsade till källor som genom en 

normativ rättskällelära betraktas som auktoritativa, och anger inte bara vilka källor som anses 

godkända utan även i vilken ordning dessa ska användas.10  

 

Det finns en pågående debatt om objektivitetskriterierna i den rättsdogmatiska metoden, vilket 

enligt Kleineman är en förutsättning för att metoden ska kunna leva vidare.11 Rättsdogmatismen 

karakteriseras av en bunden argumentation, och Kleineman framhåller att rättsdogmatikern ska 

förhålla sig neutral till rekonstruktionen av en rättsregel, då rättsdogmatikern har ett 

samhällsansvar för sina slutsatser och således inte kan bortse från fakta för att dessa inte pekar 

i ”rätt riktning”.12 Rättsdogmatiken har även kritiserats för att den endast intresserar sig för 

normerna, och bortser från hur dessa tillämpas hos till exempel underrätter och myndigheter.13 

Då syftet med denna uppsats sträcker sig bortom en rent normativ redogörelse för gällande rätt 

kompletterar jag den rättsdogmatiska metoden med ytterligare en metod samt med mina valda 

teorier.14  

 

För att fastställa och analyserande gällande rätt i det här arbetet redogör jag bland annat för den 

svenska samt den internationella regleringen på området som är relevant för den statliga 

rättshjälpen. Rättsdogmatisk metod används, vars syfte kan sägas vara att rekonstruera en 

rättsregel. Utgångspunkten i denna metod är de allmänt accepterade rättskällorna, vilket innebär 

att jag använder mig av lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin.15 

 

1.3.2 Empirisk studie – Access to Justice och kvalitativ textanalytisk metod 

Då tillgängligheten till rätten genom tiderna, men även i modern tid, har varit nära kopplad till 

den enskildes ekonomi har Access to Justice-rörelsens första problem att lösa ofta varit just 

                                                 
10 Gunnarsson & Svensson, 2009, s. 93. 
11 Kleineman, 2013, s. 37. 
12 Kleineman, 2013, s. 42f. 
13 Kleineman, 2013, s. 24. 
14 Se avsnitt 1.2.3 samt 1.4.2. 
15 Kleineman, 2013, s. 21. 
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kostnadsfrågan, vilket gör att man i sin tur hamnar i en diskussion kring statlig rättshjälp.16 

Access to Justice har beskrivits av Cappelletti och Garth som ”the means by which rights are 

made effective”17, och syftar dels till att alla medborgare bör ha en likvärdig tillgänglighet till 

rättssystemet, dels till att systemet i sig ska leda till rättvisa resultat.18 I diskussionen kring 

Access to Justice ligger dock betoningen oftast på det processuella rättsskyddet, det vill säga 

vilka möjligheter medborgarna har att utnyttja domstolsapparaten för att genomdriva sina 

rättigheter.19 Idén om Access to Justice växte under slutet av 1700-talet samt under 1800-talet 

fram ur rättsstatsidealet, där lagen skulle vara systematisk, rationell och universell. Trots att 

stater under denna period reformerade många rättsliga förfaranden i syfte att förbättra 

tillgängligheten till rätten för fattiga var frågan dock relativt lågt prioriterad.20 Den formella 

tillgängligheten till rätten (det vill säga att det var teoretiskt möjligt för medborgarna att väcka 

eller föra talan i domstol) ansågs vara ett tillräckligt skydd, och några särskilda resurser från 

statens sida bedömdes inte som nödvändiga.21 Enligt Friedman berodde detta bland annat på att 

den otillgänglighet till rätten som fanns för vissa samhällsgrupper under denna tid helt enkelt 

inte ansågs vara ett särskilt stort problem. Uppfattningen att lagen skulle vara jämlik och till för 

alla var ny, och något radikal.22 

 

Access to Justice-rörelsen förändrades dock under 1900-talet, och i takt med välfärdssamhällets 

framväxt började man även tala om en materiell tillgänglighet till rätten. Det nya kravet på 

jämlikhet förändrade synen på rättigheter, och det ansågs inte längre vara tillräckligt att 

samhället bara erbjöd rättstillgänglighet för de som hade de ekonomiska och personliga 

resurserna att ta vara på den möjligheten.23 Samtidigt har människors användning av lagen ökat 

under modern tid, vilket enligt Friedman påverkat synen på, men även vikten av, ett rättssystem 

som är tillgängligt för alla även i praktiken.24 Denna uppfattning delas även av Cappelletti och 

Garth, som menar att ett utnyttjande av de sociala rättigheter som införts under det senaste 

århundradet förutsätter en reell, praktisk tillgång till rättsväsendet för alla medborgare; ”It is 

therefore not surprising that the right of effective access to justice has gained particular attention 

                                                 
16 Cappelletti, 1992, s. 28. 
17 Friedman, 1981, s. 251f. 
18 Cappelletti & Garth, 1978, s. 182. 
19 Lindblom, 2008, s. 33f. 
20 Friedman, 1981, s. 252ff. 
21 Cappelletti & Garth, 1978, s. 183. 
22 Friedman, 1981, s. 525. 
23 Lindblom, 2008, s. 34. 
24 Friedman, 1981, s. 254f. 



 

10 

 

as recent ’welfare state’ reforms have increasingly sought to arm individuals with new 

substantive rights in their capacities as consumers, tenants, employees, and even citizens.”25 

 

Tillgängligheten till rätten och dess nära koppling till den enskildes ekonomi har, i kombination 

med 1900-talets utveckling där krav ställs på materiell Access to Justice, enligt Cappelletti 

medfört en rad nya problem. Reformer som syftar till att öka tillgängligheten för en stor grupp 

med människor innebär höga kostnader, speciellt om de ska innehålla ett rättshjälpsmoment 

med professionella jurister. Detta innebär att tillgänglighetsreformer, framförallt i tider av 

åtstramningar i den offentliga budgeten, lätt resulterar i en så kallad ”rea-rättvisa”. Kvantitet 

och kvalitet ställs således mot varandra, där en bredare och mer inkluderande tillgänglighet 

innebär att Access to Justices andra del, rättvisa resultat, kan komma att lida.26 

 

Som teori uppkom Access to Justice som en motreaktion till det traditionella, dogmatiska 

rättssystemet. 27  Företrädare för teorin menar att rättsdogmatiken skapar en orealistisk, 

förenklad bild av rätten som objektiv och förutbestämd. Genom att följa den rättsdogmatiska 

uppfattningen av lagen som ett slutet, komplett system av normer missar forskare att beakta 

andra viktiga delar av rätten ur en samhällelig kontext. Detta gäller även rättsdogmatismens 

uppfattning om juristens roll och ansvar som begränsad till en passiv, mekanisk tillämpning av 

rättsreglerna. Att slaviskt följa den rättsdogmatiska traditionen kan därför vara farligt, då denna 

döljer de värderingar som ligger bakom lagen, samt det politiska, etiska och sociala ansvaret 

som rätten har.28 

 

Detta ska dock inte tolkas som att Access to Justice helt förkastar rättsdogmatiken. Istället 

behandlas det normativa systemet snarare som en beståndsdel av flera när forskaren betraktar 

rätten. 29  De viktigaste beståndsdelarna anses istället vara människorna (med alla deras 

kulturella, ekonomiska och psykologiska drag), institutionerna och processerna, som 

representerar de element som rätten utvecklas och härstammar ifrån. Att använda Access to 

Justice som teori hjälper därför till att sätta in rättssystemet i en kontext, där hänsyn tas till 

kostnader, effekter och konsekvenser både på samhälls- och individnivå.30 Att prioritera dessa 

                                                 
25 Cappelletti & Garth, 1978, s. 184. 
26 Cappelletti & Garth, 1981, s. 1. 
27 Cappelletti, 1992, s. 22. 
28 Cappelletti, 1992, s. 23. 
29 Cappelletti, 1993, s. 283. 
30 Cappelletti, 1992, s. 25f. 
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frågor har dock medfört viss kritik mot Access to Justice från jurister som anser att rättsväsendet 

bör hållas fritt från alla former av etiska, politiska eller ekonomiska beaktanden. Bernard 

Windscheid var en av dem som menade att detta sätt att se på rätten skulle leda till förvirring i 

distinktionen av vad som är ”juridiskt” jämte vad som är ”sociologiskt”.31 

 

I den empiriska studien analyseras ett urval av beslut fattade av Rättshjälpsnämnden angående 

rättshjälpsansökningar i förvaltningsrättsliga mål med hjälp av kvalitativ textanalys. Av 39§ 

RhjL framgår att beslut om att bevilja rättshjälp ska fattas av domstol, om ett mål eller ärende 

rörande den rättsliga angelägenheten pågår där. I övriga fall fattas beslut om rättshjälp av 

Rättshjälpsmyndigheten. Enligt 43§ RhjL kan ett beslut i rättshjälpsfrågan som fattats av 

domstol överklagas i samma ordning som i allmänhet gäller för överklaganden av domstolens 

beslut. Huvudregeln är dock att överklagade beslut som behandlats av hovrätten eller 

kammarrätten inte får överklagas vidare. Har beslutet fattats av Rättshjälpsmyndigheten får 

detta enligt 44§ RhjL i regel överklagas till Rättshjälpsnämnden, vars beslut i sin tur inte får 

överklagas vidare. Rättshjälpsnämnden är således den sista instansen i rättshjälpsfrågor som 

beslutats av Rättshjälpsmyndigheten. 

 

Besluten har i första hand valts med hänsyn till datering för att kunna analysera så nytt och 

relevant material som möjligt. Vissa beslut har inte tagits med i analysen eftersom dessa har 

ofullständiga beskrivningar av omständigheterna i målet, vilket i kombination med ytterst 

kortfattade motiveringar av besluten omöjliggör en analys av innehållet. Ett något äldre beslut 

från år 2009 har inkluderats eftersom detta är Rättshjälpsnämndens enda vägledande beslut 

inom det förvaltningsrättsliga området. I urvalet av beslut har inte beaktats huruvida beslutet är 

gynnande för sökanden eller inte, eftersom ett mer blandat material lättare bör kunna påvisa 

eventuella gränsdragningar i bedömningen. Referaten av besluten innehåller all information 

och argumentation framförda av både Rättshjälpsnämnden och de rättssökande, men skrivs av 

hänsyn till de sökande om så att dessa personers namn inte framgår.   

 

Utgångspunkten i textanalytiska inriktningar är att språket utgör ett socialt system. Språket, 

liksom även texter, kan tillskrivas två huvudfunktioner; en innebördsaspekt och en 

interpersonell aspekt. Den förstnämnda har att göra med att en text uttrycker tankar och idéer 

där författaren använder språket för att återge och uttrycka sin bild av verkligheten eller inre 

                                                 
31 Cappelletti, 1992, s. 24. 
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upplevelser. Den interpersonella aspekten handlar i stället om hur texten och de åsikter den 

förmedlar, fungerar i relation till andra.32 Rättsvetenskaplig forskning omfattar ibland mer än 

att med hjälp av rättsdogmatisk metod fastställa gällande rätt, till exempel genom att använda 

empiriskt material. Empiriskt material ses dock ofta som något annat än rättskällematerial i 

rättsvetenskapliga sammanhang, då det senare kan sägas vara den positivrättsliga 

rättsvetenskapens empiri. En distinktion mellan rättskällematerial och annat material bör göras 

när uppgiften är att fastställa innehållet i gällande rätt som motsvarar innehållet i lag och 

prejudikatinstansernas avgöranden. När det primära syftet är något annat betraktas också 

rättskällematerial som empiriskt material.33 I den här empiriska studien, där frågeställningarna 

rör annat än gällande rätt, betraktas Rättshjälpsnämndens beslut som empiriskt material. Valet 

att analysera en text av Rättshjälpsnämnden kan för övrigt betraktas som icke förenligt med den 

rättsdogmatiska metodens rättskällelära då besluten i sig inte tillhör de för metoden godkända 

rättskällorna.  

 

Centralt för all textanalys är en aktiv läsning av ett givet textmaterial, att ställa frågor till texten 

och se om denna ger svar. Frågorna handlar ofta om hur en argumentationskedja ser ut.34 

Rättshjälpsnämndens beslut analyseras med hjälp av en kvalitativ textanalytisk metod vilket 

innebär att lyfta fram det väsentliga innehållet i en text, genom att noggrant läsa textens delar, 

helhet samt ta hänsyn till den kontext som texten ingår i. Kvantitativ textanalys har flera olika 

användningsområden, men kan delas upp i två huvudtyper av textanalytiska funktioner; sådana 

som handlar om att systematisera innehållet i en text, eller sådana som handlar om att kritiskt 

granska innehållet i texten. I denna uppsats används metoden för att systematisera materialet.35  

 

De systematiserande undersökningarna som kan göras med kvalitativ textanalys kan sägas vara 

varianter på olika beskrivande analyser, till exempel syfta till att klargöra tankestrukturen hos 

aktörerna i texten. Detta innebär att forskningsuppgiften består i att begripliggöra och lyfta fram 

det väsentliga innehållet i texten. Den empiriska studien är i sina frågeställningar inspirerad av 

Access to Justice. Jag utgår från följande frågeställningar när jag läser och tolkar 

Rättshjälpsnämndens beslut; 

 

                                                 
32 Bergström & Boréus 2000, s. 16 f. 
33 Sandgren, 1995/96, s. 728 ff. 
34 Esaiasson m.fl. 2003, s. 234. 
35 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 237f. 
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1. Hur beskriver sökanden sin situation samt den aktuella tvisten, 

2. Hur bemöter Rättshjälpsnämnden sökandens beskrivning, samt 

3. Vilka kopplingar kan dras mellan det som framkommer av frågorna ovan och relevant 

lagtext?  

 

Dessa frågeställningar har valts för att fånga upp dels vilka omständigheter sökanden själv gör 

gällande, men även omständigheter som kan ha viss juridisk relevans trots att de inte 

uttryckligen läggs fram som juridiska argument, och sedan ställa dessa mot de omständigheter 

som Rättshjälpsnämnden väljer att besvara eller resonera kring. Eftersom den tredje 

frågeställningen till materialet kan framstå som något rättsdogmatisk kan det vara av betydelse 

att tydliggöra att syftet med den empiriska studien primärt är att söka svar på frågeställningarna 

ett och två, vilket inte kan göras med rättsdogmatisk metod. 

 

1.3.3 Den statliga rättshjälpens rättsliga status – förmån eller rättighet? 

Den statliga rättshjälpen benämns ibland som förmån, ibland som rättighet. Enligt Vahlne 

Westerhäll har få rättsliga begrepp blivit så omdiskuterat som begreppet rättighet.36 Vahlne 

Westerhäll menar att när man talar om vad begreppet ”rättighet” egentligen innebär så kan det 

vara hjälpsamt att utgå från rättsstaten och välfärdsstaten. I rättsstaten hittar man de formella 

rättsstatsprinciperna, så som de grundläggande fri- och rättigheterna, kodifierade i lagtext. 

Dessa rättigheter, till exempel yttrandefriheten och föreningsfriheten, har en stark rättslig 

ställning, och tjänar som föredömen för andra legala rättigheter som till skillnad från 

frihetsrättigheterna saknar konstitutionellt skydd. 37  Till skillnad från rättsstaten präglas 

välfärdsstaten istället av en strävan efter att tillfredsställa medborgarnas sociala behov. Dessa 

behov är av ekonomisk, social och kulturell natur – välfärdsstaten vill med andra ord förverkliga 

de sociala rättigheterna. Ju mer basala behoven är desto större anledning har välfärdsstaten att 

tillgodose dem. I syfte att tillförsäkra den enskilde medborgarens rätt ska de sociala 

rättigheterna även vara överprövbara i domstol. På så vis kan det påstås att rättshjälpen i 

rättsstaten främst är ett formellt skydd, och likhet inför lagen främst en formell likhet, medan 

välfärdsstaten fokuserar på den enskildes materiella behov samt på den svagare partens skydd 

mot den starke. År 1960 antog Förenta Nationernas (FN) generalförsamling konventionen om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Trots att man i denna konvention betonade att 

                                                 
36 Vahlne Westerhäll, 2004, s. 71. 
37 Vahlne Westerhäll, 2004, s. 73f. 



 

14 

 

mänskliga rättigheter utgör en helhet, delades de sociala rättigheterna och frihetsrättigheterna 

in i två kategorier. De sociala rättigheterna har sedan hamnat i skuggan av frihetsrättigheterna, 

trots att dessa erkändes som jämbördiga med frihetsrättigheterna i FN:s allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna år 1948.38 

 

Rättsvetenskaplig forskning har presenterat flera olika metoder och kriterium för att 

kategorisera vad som är, och inte är, att räkna som en social rättighet.39 Enligt Gustafsson 

underställs sociala rättigheter i allmänhet samma krav som traditionella fri- och rättigheter, men 

de har även ytterligare kriterier som uppställs särskilt för dem. 40  Gustafsson presenterar 

följande kriterier som enligt tidigare forskning ska uppfyllas för att en förmån ska kunna räknas 

som en social rättighet; 

 

1. Är förmånen formulerad som en individuell rättighet, eller är det frågan om en generell 

reglering? 

2. Är förutsättningarna (kriterierna) för att erhålla förmånen angivna i lag? 

3. Är förmånens innehåll angivet i lag? 

4. Är förmånen beroende av budgetanslag? 

5. Föreligger överklagningsrätt? 

6. Finns i lagen angivet former för statlig tillsyn och kontroll? 

7. Finns i lagen angivna sanktionsmöjligheter gentemot myndigheter för utkrävande av 

individuella rättigheter?41 

 

Gustafsson anser att det särskilt utmärkande bland dessa kriterier är den fjärde punkten, det vill 

säga huruvida förmånen är beroende av budgetanslag. Detta kriterium är exklusivt för just 

sociala eller positiva rättigheter, då det i allmänhet saknar relevans vid bedömningen av 

negativa rättigheter. Gustafsson menar dock att det finns anledning att ifrågasätta punkt 4 som 

ett kriterium på en rättighet, då detta skulle innebära att rättighetsdefinitionen är helt beroende 

av samhällsekonomisk konjunktur – något som den moderna rättighetsdiskussionen i övrigt 

motsatt sig.42 Gustafsson menar även att den sjunde punkten är problematisk. Han framhåller 

                                                 
38 Vahlne Westerhäll, 2004, s. 75. 
39 Se exempelvis Hollander, 1995, s. 3, och Vahlne Westerhäll, 2007, s. 176ff. 
40 Gustafsson, 2002, s. 231. 
41 Gustafsson, 2002, s. 231f. 
42 Gustafsson, 2002, s. 232. 
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att det ofta framförs att en sanktion måste till för att göra en rättighet verksam, då det finns en 

uppfattning om att en rättighet inte är värd namnet om det saknas reella möjligheter till att 

förverkliga densamma. Han framhåller dock att sanktionsmöjligheter mot offentliga 

myndigheter ofta har saknats, och att implementeringssvårigheter knappast kan innebära att ett 

skyddsvärt intresse upphör att existera eller att det inte kan formuleras i rättighetstermer.43 

Enligt Gustafsson kan det allmänt sägas att ju fler kriterier lagen i fråga uppfyller desto starkare 

kan rättigheten sägas vara, då detta innebär mindre möjligheter att kringgå lagens syften och 

effekter. Gustafsson fortsätter dock med att understryka att ”kedjan av kriterier blir inte starkare 

än dess svagaste länk, nämligen det faktiska budgetanslaget”. Istället kan listan ses som en 

indikation på styrkan eller svagheten i ett rättighetsskydd.44 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fem huvudkapitel. I kapitel ett besvaras frågorna vad, hur och varför. 

Kapitlet beskriver således ämnesvalet, uppsatsens syfte, teoretiska utgångspunkter och 

metodologiska vägval för att uppfylla syftet. 

 

I kapitel två ges en kort introduktion av det förvaltningsrättsliga området, samt en 

grundläggande beskrivning av den förvaltningsrättsliga processen och 

förvaltningsdomstolarnas och förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet. Syftet med detta 

kapitel är att ge en bakgrund till kommande avsnitt om gällande rätt, då utredningsskyldigheten 

har en stor inverkan på möjligheten att få rättshjälp i förvaltningsrättsliga mål. 

 

Kapitel tre innehåller både internationell reglering relevant för den statliga rättshjälpen samt en 

genomgång av grundrekvisiten i rättshjälpslagen (1996:1619) (RhjL). Avsnitt 3.1, där 

internationell rätt presenteras, fokuserar främst på rätten till en rättvis rättegång och vilket krav 

denna rättighet ställer på nationella rättshjälpsmöjligheter. Den nationella rätten presenteras i 

avsnitt 3.2, med fokus på vilka förhållanden som kan medföra att rättshjälp beviljas i 

förvaltningsrättsliga mål enligt RhjL. Avsnitt 3.2 innehåller även en kortare genomgång av 

tidigare nationella rättshjälpslagar och ger en bild av den statliga rättshjälpens utveckling och 

hur detta bidragit till rättshjälpens nuvarande rättsliga status. 

 

                                                 
43 Gustafsson, 2002, s. 240. 
44 Gustafsson, 2002, s. 231f. 
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I kapitel fyra refereras och analyseras beslut från Rättshjälpsnämnden. Syftet med denna 

empiriska undersökning är att tillföra perspektiv, som går utöver gällande rätt, genom att 

granska vilka som söker rättshjälp, vilka frågor som ansökningarna gäller, institutionerna och 

deras agerande i rättshjälpsprocessen samt vilka frågor som resulterar i att rättshjälp beviljas 

respektive avslås. 

 

I kapitel fem besvaras frågan om den statliga rättshjälpens status. Detta avslutande kapitel 

innehåller även en avslutande analys av vad som framkommit av gällande rätt-studien och den 

empiriska studien. Här problematiseras vidare möjliga konsekvenser av det gällande rättsläget 

avseende statlig rättshjälp utifrån arbetets teoretiska utgångspunkter. Analysen inkluderar både 

de generella rekvisit som berör en rättssökandes möjlighet till rättshjälp, samt de rekvisit som 

är särskilt relevanta i förvaltningsrättsliga mål. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

mina slutsatser. 

 

 

2 Förvaltningsrättsliga mål och utredningsansvaret 

Det förvaltningsrättsliga området omfattar både myndigheternas skötsel och förvaltning samt 

deras handläggning av mål och ärenden myndigheter och enskilda medborgare emellan. 

Exempel på förvaltningsrättsliga mål har redan framkommit av uppsatsens inledande kapitel, 

såsom en tvist om ersättning från Försäkringskassan. Förvaltningsrättsliga mål innefattar ett 

brett spektrum av olika måltyper, och kan röra sig om allt mellan insatser enligt exempelvis 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), tvångsingripanden 

mot enskilda eller frågor som berör hälso-och sjukvården. Även om det finns förfaranden i 

förvaltningsrättsliga processer där två enskilda tvistar mot varandra rör det sig i de flesta fall 

om en enskild som tvistar mot just myndigheter.45 

 

År 1995 infördes en obligatorisk tvåpartsprocess i förvaltningsprocessen. Denna 

tvåpartsprocess framgår av 7a§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL), vilket innebär att 

den myndighet som meddelat ett beslut som sedan överklagas till domstol av den enskilde går 

in som motpart i den kommande processen.46 I dessa mål har domstolen enligt 8§ FPL en 

skyldighet att ”se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver” samt en skyldighet 

                                                 
45 Strömberg & Lundell, 2011, s. 97. 
46 Prop. 1995/96:22, s. 1. 
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att genom frågor och påpekanden verka för att parterna avhjälper otydligheter och 

ofullständigheter i sina framställningar. Rätten ska även se till att inget onödigt först in i målet, 

och får avvisa överflödig utredning. Detta utredningsansvar ser olika ut beroende på vilket mål 

det rör sig om, det vill säga vilken ”beskaffenhet” målet har. Domstolen kan själv inhämta 

material från andra myndigheter, men i stor utsträckning ankommer det på parterna att avlämna 

det material som är relevant för målets avgörande.47 Regeringsrätten uttalade dock i ett mål 

avseende kostnad för boende mellan en kommun och en enskild person att det ”särskilt när 

styrkeförhållandet mellan parterna är så ojämnt som i mål av nu aktuellt slag vilar ett stort 

ansvar på domstolen att se till att enskild part inte blir lidande genom att beslutsunderlaget är 

ofullständigt eller bristfälligt i något hänseende”. Regeringsrätten menade att länsrätten i målet 

verkade lagt kommunens uppgifter till grund för att avslå den enskildes överklagande utan 

någon närmare utredning, vilket innebar att målet inte blivit så utrett som dess beskaffenhet 

krävt.48 Normalt bör domstolens initiativ i utredningshänseende innebära att domstolen ger en 

part besked om dennes talan behöver kompletteras, vilket framgår av 8§ 2st. FPL.49 

 

Enligt Bohlin och Warnling-Nerep gäller dock sedan länge en allmän princip inom 

förvaltningsrätten som stadgar att utredningsansvaret primärt åvilar den myndighet som har i 

uppgift att leda utredningen och att denna lever upp till den nivå som ärendet kräver. Bohlin 

och Warnling-Nerep tydliggör dock att principen inte innebär att myndigheten alltid själv måste 

ombesörja utredningen. Utredningsansvaret för myndigheter kan exemplifieras med ett mål där 

klaganden var en mamma som överklagat ett beslut om fortsatt vård enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). I målet hade klagandens dotter varit 

omhändertagen enligt LVU under två års tid, då föräldrarna hade ansetts ha en bristande 

omsorgsförmåga. Föräldrarna var separerade, och mamman hade vid omhändertagandet 

nyligen blivit diagnostiserad med multipel skleros. Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att 

socialnämnden brustit i sin utredningsskyldighet med hänvisning till allmänna 

förvaltningsrättsliga principer, då den utredning som legat till grund för bedömningen varit två 

år gammal, samt att socialnämnden underlåtit att göra någon närmare utredning av mammans 

aktuella omsorgsförmåga eller boendeförhållanden, trots att uppgifter både från mamman, 

hennes sambo samt dottern tydde på att dessa förbättrats avsevärt.50 

                                                 
47 Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 105f. 
48 RÅ 2006 ref. 46. 
49 Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 106. 
50 HFD 206-14. 
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Utredningsskyldigheten har dock inte varit helt oproblematisk sedan dess införande i FPL. 

Petrén beskriver i en artikel att utövandet av utredningsansvaret i förvaltningsdomstolarna varit 

sparsamt. Detta har berott dels på förvaltningsdomstolarnas resurser, vilket har ställt 

domstolarna i ett praktiskt dilemma där inkommande mål inte har kunnat bli avgjorda inom 

rimlig tid om domstolen samtidigt ska se till att varje mål ägnas den uppmärksamhet som 

lagstiftningen kräver.51 Petrén beskriver även att utredningsskyldigheten utövats olika beroende 

på om den rättsliga angelägenheten rört ett mål med endast en part eller ett mål där det funnits 

två motstående parter. I det första fallet menar han att det ofta blivit domstolens sak att inhämta 

den utredning som en motpart annars skulle ombesörjt, medan domstolen i stället överlämnat i 

stort sett hela ansvaret för faktainsamling till parterna i de fall det rörde tvåpartsmål.52 Utöver 

detta har rätten, i rädsla för att framstå som partisk, dragit sig för att utöva 

utredningsskyldigheten; ”I realiteten tillämpas regeln om att rätten vid behov ska anvisa hur 

utredningen bör kompletteras sällan. Stadgandet, som i och för sig har ett vidsträckt 

tillämpningsområde, är nära att redan från begynnelsen bli en död bokstav. Rädslan att förlora 

sin opartiska ställning, om man för part antyder var den relevanta utredningen står att finna, 

förlamar domstolarna. Varje sådant ingripande kan komma att påverka målets utgång.”53  

 

Regeringen har sedan Petréns artikel gjort ett försök att förtydliga utredningsansvarets innebörd 

genom en lagändring år 2013. Innan lagändringen föreskrev 8§ FPL att domstolen, utöver att 

se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver, även vid behov ska anvisa hur 

utredningen bör kompletteras samt ha möjligheten att avvisa överflödig utredning. 54 

Regeringen menade i motiven till den nya lydelsen av 8§ FPL att den gamla regeln avseende 

komplettering inte var fullt anpassad till de allmänna förvaltningsdomstolarnas rättskipande 

uppgifter, och kunde ge parterna den felaktiga uppfattningen att rätten ska anvisa hur 

utredningen bör kompletteras för att parten i fråga ska nå framgång med sitt överklagande, 

snarare än att se till att målet är klart för avgörande genom att utredningen är fullständig.55 Efter 

lagändringen fick 8§ FPL i stället sin nuvarande lydelse, det vill säga att rätten genom frågor 

och påpekande ska verka för att parterna avhjälper otydligheter och ofullständigheter i sina 

framställningar, samt att rätten får avvisa överflödig utredning samt ska se till att inget onödigt 

                                                 
51 Petrén, 1977, s. 157. 
52 Petrén, 1977, s. 159. 
53 Petren, 1977, s. 161. 
54 8§ FPL, SFS 1971:291, samt prop. 2012/13:45, s. 112. 
55 Prop. 2012/13:45, s. 114. 
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förs in i målet. Regeringen ansåg att denna nya formulering på ett tydligare sätt än tidigare 

förmedlade att det i första hand är parterna själva som ska avhjälpa bristerna i sina 

framställningar, och att rätten ska vara verksam genom parterna och därigenom undvika att 

agera helt på egen hand.56 Det framhölls även, liksom Petrén påpekade redan 1977, att parterna 

i tvåpartsprocesser ansvarar för att utredningsunderlaget är fullgott. På grund av de regler om 

tvåpartsprocess som infördes år 1995 menade regeringen därför att behovet av aktivitet från 

domstolens sida minskat.57 

 

 

3 Rätten till rättvisa 

3.1 Rätten till en rättvis rättegång 

Rätten till en rättvis rättegång återfinns i flera överstatliga regelverk för mänskliga rättigheter 

som Sverige skrivit under, och tas upp av både FN, Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (Europakonventionen) och Europeiska 

unionen (EU). Viktiga paralleller kan dras mellan denna rättighet och rättshjälpen, varför jag i 

detta avsnitt behandlar innebörden av rätten till en rättvis rättegång både i förhållande till 

rättshjälpen som fenomen samt till den svenska rättshjälpen i sig.  

 

Rätten till en rättvis rättegångs mål är att uppnå en god rättsskipning. Enligt Shah innebär detta 

dock inte att rättigheten fokuserar på att ge rättvisa resultat i domstolsprocessen, utan snarare 

att den primärt reglerar att själva processen i sig är rättvis. På grund av detta kan rätten till en 

rättvis rättegång innebära höga kostnader inom domstolsväsendet, då rättigheten ställer vissa 

strukturella krav på organiseringen av inhemska domstolssystem. Shah understryker dock att 

syftet med mänskliga rättigheter inte är att införa en särskild typ av domstolssystem i bundna 

stater utan snarare att införa principen om att det bör finnas en maktfördelning mellan 

verkställande och dömande parter.58  

 

3.1.1 FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter 

Rätten till en rättvis rättegång regleras i FN:s konvention om medborgerliga och politiska 

rättigheters artikel 14(1). Artikeln stadgar att alla människor ska vara lika inför domstolar och 

                                                 
56 Prop. 2012/13:45, s. 115. 
57 Prop. 2012/13:45, s. 113. 
58 Shah, 2010, s. 315. 
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tribunaler, samt att ”var och en ska, vid prövningen av en anklagelse mot honom eller henne 

för brott eller av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter i tvistemål, vara berättigad till 

en rättvis och offentlig förhandling”.  Artikeln uppställer även ytterligare krav i prövningen av 

brottmål, då konventionen i artikel 14(3)(d) fastslår att alla som står anklagade för ett brott har 

rätt ”att få sin sak prövad i sin närvaro och att försvara sig personligen eller genom 

rättegångsbiträde efter eget val, […] och att i varje mål där rättvisans intresse kräver det, 

kostnadsfritt få sig anvisad ett rättegångsbiträde, i de fall han eller hon inte har tillräckliga medel 

för att betala ett sådant biträde”.  

 

Trots att rätten till en rättvis rättegång, vilket indikeras av konventionstexten ovan, traditionellt 

fokuserat på processen i brottmål, aktualiseras rättigheten även vid tvistemål. Exakt vad termen 

”tvistemål” ska omfatta har dock enligt Shah varit en svår fråga att besvara. 59 FN:s kommitté 

för mänskliga rättigheter har uttalat sig i frågan, och fastslog att termen ”tvistemål” inte enbart 

ska omfatta rättsliga förfaranden som syftar till att fastställa rättigheter och skyldigheter i 

privaträttsliga mål som rör exempelvis egendomsförhållanden och kränkningar, utan även 

motsvarande fall inom det förvaltningsrättsliga området. Sådana fall kan bland annat röra 

fastställandet av sociala förmåner. Kommittén uttalade vidare att termen dessutom kan omfatta 

andra förfaranden, som dock måste bedömas från fall till fall med hänvisning till vilken typ av 

rättighet som aktualiseras i frågan.60  

 

Även om bestämmelserna kring rätten till en rättvis rättegång inte uttryckligen anger det, har 

samtliga människorättsorgan bekräftat att alla individer måste ha lika möjligheter att utöva sina 

lagliga rättigheter. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har uttalat att en effektiv tillgång 

till rättsskipningen måste garanteras i samtliga fall för att försäkra att ingen enskild, på grund 

av processuella regler, berövas sitt anspråk på rättvisa. Kommittén har även uppmärksammat 

att den effektiva tillgången till domstolsväsendet allvarligt kan försvåras om det saknas 

möjligheter att få rättslig assistans, eller om assistansen endast finns tillgänglig till 

oöverkomligt höga kostnader. Även om en artikel motsvarande 14(3)(d) saknas för tvistemål 

                                                 
59 Shah, 2010, s. 316f. 
60 HRI/GEN/1/Rev.9, Vol 1, General Comment 32, punkt 16, s. 250. 
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har kommittén uppmanat stater ”to provide free legal aid … for individuals who do not have 

sufficient means to pay for it”.61  

 

3.1.2 Europakonventionen 

Europakonventionen, som inkorporerades i den svenska rätten genom lagen (1994:1219) om 

den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, behandlar rätten till en rättvis rättegång i art. 6. Artikelns första punkt 

stadgar att ”var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av 

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

skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag”.  

 

Tolkningen av vad som egentligen innefattas i begreppet ”civila rättigheter och skyldigheter” 

har prövats upprepade gånger. Europadomstolen har fastslagit att artikel 6(1) är tillämplig under 

förutsättning att det föreligger en reell och seriös tvist mellan en enskild (fysisk eller juridisk) 

person och en annan person eller en myndighet. Tvisten i sig måste röra en civil rättighet som 

har sin grund i den nationella rätten. Detta innebär att artikel 6(1) inte är tillämplig i de fall där 

det är en fråga om ett uppenbart ogrundat rättsligt anspråk, där rättigheten i fråga inte existerar 

i den aktuella lagen.62 Det kan dock vara svårt att dra gränsen mellan vad som är en rättighet, 

och således omfattas av artikel 6(1), och vad som ska ses som en förmån som beviljas på rent 

skönsmässiga grunder. Det har dock ofta ansetts vara en fråga om en rättighet även i fall då en 

myndighet haft stor frihet att efter en lämplighetsprövning avgöra om ett ekonomiskt bidrag 

ska beviljas eller inte. Europadomstolen har framhållit att det för en tillämpning av 6(1) är 

tillräckligt att avgöranden som baseras på ett stort mått av skönsmässig bedömning innefattar 

en tillämpning av övergripande rättsliga regler eller principer.63 Vid bedömningen av huruvida 

förvaltningsrättsliga tvister ska anses omfattas av artikeln har Europadomstolens hållning under 

senare tid utvecklats så att artikeln kan anses generellt tillämplig på sociala förmåner, under 

förutsättning att dessa inte utgörs av rent skönsmässiga bedömningar. Rena skattefrågor anses 

dock falla utanför tillämpningsområdet för artikeln.64 

 

                                                 
61 HRI/GEN/1/Rev.9, Vol 1, General Comment 32, punkt 10, s. 249.  
62 Danelius, 2012, s. 149f. 
63 Danelius, 2012, s. 152f. 
64 Danelius, 2012, s. 158f. 
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Trots att rätt till statlig rättshjälp i mål om civila rättigheter inte explicit uttalas i 

Europakonventionen har det bedömts att en vägran att bevilja rättshjälp i vissa fall kan göra 

effektiv domstolsprövning omöjlig, och således bryta mot artikel 6(1). Detta gäller inte endast 

i fall där det föreligger advokattvång, utan kan även bli aktuellt i situationer där frågorna i målet 

är så komplicerade att parten i fråga i praktiken inte har möjlighet att själv föra sin talan.65 Detta 

har framkommit genom målet Airey vs. Irland, som gällde möjligheten för en kvinna att 

genomföra en laglig separation från sin man, men inte hade råd att stå för ombuds- och 

rättegångskostnader. Irländsk lag stadgade att statlig rättshjälp inte var möjlig i denna typ av 

tvist. Airey menade att detta stred mot bland annat artikel 6 i konventionen, då detta förnekade 

hennes effektiva rätt till domstolsprövning. Vid bedömningen om detta var fallet framhöll 

domstolen att ”the Convention is intended to guarantee not rights that are theoretical or illusory 

but rights that are practical and effective”, och fastslog att frågan om förvägrandet av rättshjälp 

förnekade en praktisk tillämpning av rättigheten därför behövde besvaras. 66  Domstolen 

framhöll att på grund av den komplicerade karaktären av ärendet så skulle det inte finnas en 

reell möjlighet för Airey att utan ombud tillvarata sin rätt i målet. Att förvägra henne rättshjälp 

stred därför mot artikel 6 i konventionen.  

 

Rättshjälp kan även anses vara nödvändigt i civilmål för att biståndet är nödvändigt för att 

uppnå just en rättvis rättegång. Detta kan vara fallet i mål där förhållandet mellan parterna är 

så att den ena parten utan bistånd hamnar i ett svårt underläge i processen. I målet Steel och 

Morris mot Förenade konungariket hade två personer stämts av McDonalds för förtal, då de 

båda delat ut flygblad i kampanj mot hamburgerkedjan. De båda hade nekats rättshjälp då 

rättshjälp i mål som rörde förtal var undantaget i den nationella lagen. I bedömningen av om 

detta stridit mot artikel 6 i konventionen menade domstolen att eftersom McDonalds som 

företag hade större ekonomisk styrka än många små länder, var parternas ekonomiska 

förhållanden så pass olika att ”the inequality of arms could not have been greater”.67 Staten 

ansågs ha brutit mot artikel 6 i målet, och domstolen påpekade att "the disparity between the 

respective levels of legal assistance enjoyed by the applicants and McDonald’s was of such a 

degree that it could not have failed, in this exceptionally demanding case, to have given rise to 

unfairness, despite the best efforts of the judges.”68  

                                                 
65 Danelius, 2012, s. 181. 
66 Airey mot Irland, se punkt 24. 
67 Steel och Morris mot Förenade konungariket, punkt 50. 
68 Steel och Morris mot Förenade konungariket, punkt 69. 
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Jämbördighetsaspekten i rättshjälp behandlades även i målet P., C. och S. mot Förenade 

konungariket. I målet gjorde föräldrarna P. och C. gällande att deras rätt till en rättvis rättegång 

kränkts då de nekats rättshjälp i ett mål som rörde tvångsomhändertagande av parets dotter S. 

Målet i fråga var komplicerat, vilket enligt paret försatt dem båda i ett svårt underläge gentemot 

staten då de saknade juridisk representation. Domstolen bedömde att ”the complexity of the 

case, along with the importance of what was at stake and the highly emotive nature of the 

subject matter” gjort att avsaknaden av ombud innebar att kravet på en rättvis rättegång inte 

kunde anses vara uppfyllt.69 

 

När det rör rättshjälp i förvaltningsrättsliga mål har Europadomstolen i beslutet Güney mot 

Sverige förklarat att det inte var ett brott mot Europakonventionen att inte bevilja rättshjälp för 

sökanden i ett skattemål. I målet hade skattemyndigheten genomfört en revision hos en 

restaurang, vilket lett till att de beslutade att höja bolagets resultat med 2,7 miljoner kronor, 

vilket för Güney inneburit ett skattetillägg på drygt 30 000 respektive 25 000 kronor. 

Europadomstolen grundade sitt beslut på att den aktuella prövningen inte avsåg några svåra 

rättsfrågor, och att Güney borde ha kunnat lägga fram sin talan och sina argument på ett 

tillfredsställande sätt då han var svensk medborgare och, även om han inte varit direkt inblandad 

i driften av företaget, var en av dess ägare. Europadomstolen pekade även på att även om Güney 

haft svårigheter med detta har de svenska domstolarna en utredningsskyldighet, samt att Güney 

i själva verket tidigare haft ett biträde både inför skattemyndigheten och länsrätten och även 

fått ersättning för denna kostnad genom länsrättens dom.70 

 

3.1.3 EU:s rättighetsstadga 

EU har tidigare saknat en utvecklad politik avseende mänskliga rättigheter, då unionens 

samarbete i första hand bygger på ett ekonomiskt samarbete, och medlemsländerna redan var 

bundna till Europakonventionen. Under slutet av 1900-talet började dock mänskliga rättigheter 

bli en prioriterad fråga även inom EU, och det började ställas krav på att framtida 

medlemsländer skulle respektera dessa rättigheter för att kunna gå med i unionen. På grund av 

detta blev det allt svårare för EU att inte ha en egen rättighetsstadga.71 Europeiska Unionens 

                                                 
69 P., C. och S. mot Förenade konungariket, punkt 95 och 100. 
70 Güney mot Sverige, ansökan nr. 40768/06, beslut den 17 juni 2008, http://www.domstol.se/Ladda-ner--

bestall/Nytt-fran-Europadomstolen/Nyhetsbrev/Nytt-fran-Europadomstolen-8-2008/#Güney mot Sverige 

(Hämtad 2015-12-13)  
71 Greer, 2010, s. 474f. 
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stadga om de grundläggande rättigheterna (EU:s rättighetsstadga) introducerades i och med 

Nicefördraget år 2001 och blev bindande för medlemsstaterna genom Lissabonfördraget år 

2009.72 

 

EU:s rättighetsstadga behandlar rättshjälp i artikel 47. Enligt artikeln har alla vars garanterade 

fri- och rättigheter kränkts rätt till ett effektivt rättsmedel inför en domstol, samt att var och en 

ska ha möjlighet att erhålla rådgivning, låta sig försvaras och företrädas. Artikeln stadgar även 

att ”rättshjälp ska ges till personer som inte har tillräckliga medel, om denna hjälp är nödvändig 

för att ge dem en effektiv möjlighet att få sin sak prövad inför domstol.” En intressant skillnad 

mellan EU:s rättighetsstadga och Europakonventionen är att de har olika begränsningar för sin 

tillämpning. 73  Medan Europakonventionen tydliggör varje artikels begränsning i varje 

individuell artikel har EU:s rättighetsstadga i stället valt att samla informationen om 

rättigheternas räckvidd och tolkning i stadgans artikel 52. Av denna artikel framgår att varje 

begränsning i utövandet av de rättigheter och friheter som erkänns i stadgan ska vara 

föreskriven i lag och förenlig med det väsentliga innehållet i dessa rättigheter och friheter. 

Eventuella begränsningar får endast göras om de är nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av 

allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen eller behovet av skydd för andra människors 

rättigheter och friheter, och ska göras i beaktande av proportionalitetsprincipen. 

Proportionalitetsprincipen, som är en av de äldsta EU-rättsliga principerna, innebär att 

eventuella åtgärder inte får gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.74  

 

3.2 Den statliga rättshjälpen 

Sedan rättshjälpen för första gången lagreglerades i Sverige har den varit föremål för flera 

förändringar. Målet har alltjämt varit att genom statliga medel underlätta för människor som 

annars saknar medel att bekosta en domstolsprocess så att även de har en möjlighet att bevara 

sin rätt inför domstol, men på vilket sätt och till vilken omfattning har varierat genom åren.75 

1920 års lag medgav endast rättshjälp till människor som levde i en påtaglig grad av fattigdom, 

vilket innebar att den största delen av löntagare inte kunde få rättsligt bistånd trots att en process 

innebar stora ekonomiska påfrestningar.76 Kritiken medförde till sist en förändring, och för att 

                                                 
72 Greer, 2010, s. 476. 
73 Greer, 2010, s. 476. 
74 Schütze, 2012, s. 267. 
75 Persson, 2004, s. 141ff. 
76 Persson, 2004, s. 145 ff. 
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kunna upprätthålla allas likhet inför lagen stiftades en annan rättshjälpslag år 1973. Denna 

innebar att staten ersatte kostnader för biträde, utredning, inställelse inför domstol samt vissa 

avgifter i princip utan begränsningar. Detta resulterade dock i ett dyrt system, och lagen 

förändrades under 1980- och 1990-talen ett otal gånger i syfte att minska statens kostnader. Alla 

förändringar medförde att rättshjälpssystemet blev komplicerat och svårtillgängligt och i ett 

stort reformbehov. För att åtgärda dessa problem infördes år 1997 den nuvarande 

rättshjälpslagen, vilket bland annat medförde en förändring där den statliga rättshjälpen blev 

subsidiär till privata rättsskyddsförsäkringar. 77  

 

I detta avsnitt redogör jag för de kriterier som avgör om en svensk medborgare kan beviljas 

rättshjälp eller ej. Alla begränsningar och regler i RhjL kommer inte att behandlas utförligare, 

utan målet med kapitlet är snarare att ge en övergripande bild av rättshjälpens förutsättningar 

och begränsningar. Beträffande rättshjälp i förvaltningsrättsliga mål är behovsrekvisitet i 7§ 

RhjL särskilt relevant, vilket gör att denna kommer att behandlas mer utförligt än övriga 

bestämmelser.  

 

3.2.1 Rådgivningskravet 

Enligt 2§ 2st RhjL är en förutsättning för att rättshjälp ska kunna beviljas att rådgivning har 

lämnats i angelägenheten i minst en timme, om rådgivningen inte är uppenbart obehövlig eller 

det finns särskilda skäl. Rådgivningen får enligt 4§ RhjL lämnas i sammanlagt högst två timmar, 

och ska lämnas av en advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå. Rådgivningen behöver 

inte nödvändigtvis ges vid en och samma tidpunkt, utan kan vid behov delas upp på två 

tillfällen. Syftet med rådgivningen är att den som söker rättshjälp i en inledande fas ska få 

översiktlig information om vad som kan komma att krävas av denne i tvisten, samt få en 

ungefärlig uppfattning om kostnaderna. Lagstiftaren menade att rådgivning i enklare fall kan 

vara tillräckligt för att den sökande ska kontakta sin motpart för att diskutera förlikning eller en 

annan lösning och på så vis ersätta rättshjälp. Detta skulle i sin tur innebära kostnadslättnader 

för både de rättssökande och för staten.78 Undantaget, att rättshjälp kan beviljas utan föregående 

rådgivning om det finns särskilda skäl, kan användas när den rättssökande och biträdet av något 

skäl är väl informerade om de förutsättningar som finns för den rättsliga angelägenhetens 

fortsatta hantering.79  

                                                 
77 Persson, 2004, s. 148 ff. 
78 Prop. 1996/97:9, s. 106 f. 
79 Renfors & Sverne Arvill, 2012, s. 33. 
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Rådgivningen lämnas enligt 4§ 2st RhjL mot en avgift som betalas till den som lämnar 

rådgivningen. Denna avgift motsvarar den timkostnadsnorm fastställd av Domstolsverket för 

det aktuella året, enligt 4§ rättshjälpsförordningen (1997:404). Detta innebär att 

rådgivningsavgiften år 2015 är, inräknat mervärdesskatt, 1 627,50 kr per timme.80 Om den 

rättssökandes ekonomiska förhållanden ger anledning till det kan dock denna kostnad sättas ned 

till hälften, enligt 4§ 2st. Nivån för när en nedsättning kan bli aktuell är enligt domstolsverkets 

föreskrifter när den enskildes ekonomiska underlag inte överstiger 75 000 kr, räknat enligt 

bestämmelserna i 38§ RhjL.81 Vidare kan, enligt 4§ 3st, avgiften sättas ned till noll om den 

rättssökande är underåring, under förutsättning att det även i detta fall rör sig om en person med 

ett mindre ekonomiskt underlag. Denna regel ska dock tillämpas restriktivt.82 Den som lämnar 

rådgivningen är även den som beslutar om eventuell nedsättning av kostnaden.83 Om denne 

beslutar att nedsättning ska ske betalar staten enligt 5§ RhjL skillnaden mellan den nedsatta 

avgiften och normalavgiften. 

 

3.2.2 Gränsvärdet och rättshjälpsavgiften 

Enligt 6§ RhjL får rättshjälp beviljas en fysisk person vars ekonomiska underlag inte överstiger 

260 000 kr per år. Detta underlag beräknas enligt 38§ RhjL, och avser den rättssökandes 

beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden 

och skuldsättning. Denna inkomstgräns, även kallad gränsvärdet, som infördes år 1999, var en 

justering av den tidigare summan på 210 000 kr. Lagstiftaren motiverade förändringen med att 

tidigare förarbeten fastslagit att en rimlig utgångspunkt för gränsvärdet skulle vara den så 

kallade skiktgränsen i skatterättsliga sammanhang. Grundtanken hade då varit att den som 

bedömdes ha förmåga att betala värnskatt även borde bedömas ha förmåga att på egen hand ta 

tillvara sina rättsliga intressen. Då det hade gått två år sedan det tidigare gränsvärdet fastställdes 

menade lagstiftaren att det således var dags att se över om gränsen behövde justeras.84 År 2004 

föreslog Domstolsverket att gränsvärdet skulle höjas till 315 000 kr, då detta skulle leda till att 

samma procentuella andel av befolkningen som år 1999 uppfyllde de ekonomiska 

                                                 
80 Sveriges Domstolar, Rättshjälp och taxor 2015, s. 62. 
81 Domstolsverkets föreskrifter (DVFS) om rättshjälp 2013:7, 14§. 
82 Prop. 1998/99:10, s. 13. 
83 Prop. 1996/97:9 s. 206 
84 Prop. 1998/99:10 s. 9 
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förutsättningarna för rätt till rättshjälp. 85  Detta förslag har dock inte resulterat i någon 

lagändring.  

 

Om den rättssökandes ekonomiska förhållanden ändras under ärendets gång så att de överstiger 

gränsvärdet kan det medföra att rättshjälpen upphör, enligt 34§ 4p. En förändring av den 

sökandes ekonomiska förhållanden kan enligt 24§ 2st. även påverka rättshjälpsavgiftens 

storlek. Rättshjälpsavgiften är en avgift som en rättssökande som blivit beviljad rättshjälp ska 

betala utöver rådgivningsavgiften, och beräknas utifrån de kostnader som upparbetats i ärendet. 

Rättshjälpsavgiften behandlas enligt 23§ RhjL, och är uppdelad i sex nivåer beroende på den 

rättssökandes ekonomiska underlag: 

 

”Rättshjälpsavgiften, som aldrig får överstiga kostnaderna för rättshjälpsbiträdet, utgör 

1. två procent av kostnaderna om det ekonomiska underlaget inte överstiger 50 000 kr, 

2. fem procent av kostnaderna, dock minst 500 kr, om det ekonomiska underlaget överstiger 

50 000 men inte 100 000 kr, 

3. tio procent av kostnaderna, dock minst 1 000 kr, om det ekonomiska underlaget överstiger 

100 000 men inte 120 000 kr, 

4. tjugo procent av kostnaderna, dock minst 1 500 kr, om det ekonomiska underlaget 

överstiger 120 000 men inte 150 000 kr, 

5. trettio procent av kostnaderna, dock minst 2 000 kr, om det ekonomiska underlaget 

överstiger 150 000 men inte 200 000 kr, 

6. fyrtio procent av kostnaderna, dock minst 5 000 kr, om det ekonomiska underlaget 

överstiger 200 000 kr.” 

 

Även i detta fall finns en möjlighet enligt paragrafens fjärde stycke för underåriga rättssökande 

att få rättshjälpsavgiften nedsatt till noll, om dennes ekonomiska förhållanden ger anledning till 

det. 

 

3.2.3 Behovsrekvisitet  

En förutsättning för att rättshjälp ska kunna beviljas är att den rättssökande har behov av ett 

juridiskt biträde utöver rådgivning, enligt 7§ RhjL, och att behovet inte heller kan tillgodoses 

på annat sätt. Detta innebär, vilket även framkommer i lagtexten, att rättshjälp inte kan beviljas 

                                                 
85 DV-Rapport 2004:5, s. 11. 
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i sådana angelägenheter där hjälp genom offentlig försvarare eller offentligt biträde kan komma 

i fråga. Vid bedömningen av den rättssökandes behov av biträde ska hänsyn tas till dennes 

förmåga att själv föra sin talan. Ärendets svårighetsgrad ställs här mot den rättssökandes 

personliga kvalifikationer. Lagstiftaren lyfte här fram den rättssökandes fysiska och psykiska 

tillstånd som de faktorer som skulle avgöra bedömningen.86 Enligt Renfors och Sverne Arvill 

kan även den sökandes ålder och familjesituation anses vara relevanta faktorer för 

behovsbedömningen, vilket var fallet i förarbetena till den tidigare rättshjälpslagen (1972:429). 

Renfors och Sverne Arvill menar även att omständigheter som den rättssökandes yrke och 

utbildning, samt andra relevanta erfarenheter som vana att agera inför myndigheter, bör kunna 

beaktas då de kan kategoriseras under begreppet personliga kvalifikationer, trots att dessa 

egenskaper inte nämns uttryckligen i motiven till den nu gällande lagen. 87  Enbart 

språksvårigheter kan däremot inte medföra att den rättssökande ska anses ha behov av biträde. 

I sådana situationer ska i stället möjligheten till tolk utnyttjas i första hand.88  

 

Det är dock inte uteslutande den rättssökandes personliga kvalifikationer som avgör vilket 

behov denne kan anses ha av ett juridiskt biträde. Lagstiftaren menade även att behovet får 

anses variera beroende på vilken domstol den aktuella tvisten ska prövas vid. Ska tvisten prövas 

vid allmän domstol görs behovsprövningen enligt de grunder som redovisas ovan, men rör det 

sig om en förvaltningsrättslig tvist ska även domstolens materiella processledning och 

utredningsansvar beaktas.89 Lagrådet ansåg dock att det fanns en möjlighet att behovet av 

biträde i förvaltningsrätten skulle öka i förhållande till tidigare restriktiv praxis, då 

förvaltningsrättsskipningens regelverk blivit allt mer komplext och att många olika 

frågeställningar kunde komma att tas upp till bedömning. Regeringen medgav att vissa 

förändringar i de materiella reglerna på förvaltningsrättens område i undantagsfall skulle kunna 

medföra ett något större behov än tidigare, som till exempel i mål där den rättssökande på grund 

av ett funktionshinder har svårigheter att själva föra sin talan i mål som avser 

assistansersättning. Regeringen vidhöll dock att de förändringar som skett på 

förvaltningsprocessens område inte minskat förvaltningsdomstolarnas utredningsskyldighet, 

och att det därför inte skett någon generell ökning av biträdesbehovet. Vidare framhölls att den 

                                                 
86 Prop. 1996/97:9, s. 115. 
87 Renfors & Sverne Arvill, 2012, s. 50. Se även prop. 1972:132, s 187. 
88 Prop. 1996/97:9, s. 115. 
89 Prop. 1996/97:9, s. 115. 



 

29 

 

rättsliga angelägenhetens omfattning, art och betydelse för den enskilde alltid ska vägas in i det 

enskilda fallet, och undantagsvis kunna medföra att rättshjälp beviljas.90  

 

Det är således inte helt omöjligt att beviljas rättshjälp i förvaltningsrättsliga mål, trots den 

restriktiva tolkningen av 7§ RhjL. Ett exempel på detta är rättsfallet RÅ 2010 not 32. I målet 

hade Försäkringskassan beslutat att en kvinna skulle betala tillbaka 494 008 kr av den 

assistansersättning hon mottagit. Kvinnan överklagade beslutet och ansökte om rättshjälp, 

vilket avslogs av Länsrätten. Kammarrätten beviljade prövningstillstånd. Kvinnan led av 

multipel skleros och var på grund av detta förlamad och hänvisad till ett liv i rullstol. På grund 

av sin sjukdom hade hon även mycket svårt att fylla i handlingar och skriva sin namnteckning. 

Regeringsrätten menade att den rättsliga angelägenheten inte var okomplicerad, samt att 

återkravet hade en väsentlig betydelse för kvinnan. Regeringsrätten ansåg även att hon till följd 

av sitt funktionshinder hade svårt att föra sin talan själv, och upphävde det överklagade beslutet 

samt meddelade prövningstillstånd.91 Liknande resonemang fördes i ett annat mål, där en blind 

kvinna ansökt om rättshjälp för en tvist som avsåg sjukersättning. På grund av sin blindhet 

kunde kvinnan inte orientera sig i särskilda miljöer och behövde särskilda hjälpmedel för att 

kunna ta del av handlingar och processmaterial. Då tvisten rörde något som var av så stor 

ekonomisk och personlig betydelse för kvinnan, och dessutom innefattade komplicerade 

sakförhållanden, bedömde Kammarrätten att hennes synhandikapp medförde så stora 

svårigheter för henne att själv föra process vid domstol att rättshjälp skulle beviljas trots rättens 

utredningsansvar.92  

 

3.2.4 Rimlighetsprövningen 

Enligt 8§ RhjL får rättshjälp beviljas endast om det med hänsyn till angelägenhetens art och 

betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt är rimligt att staten bidrar till 

kostnaderna. Avsikten med denna paragraf är att en helhetsbedömning ska göras av samtliga 

omständigheter av betydelse.93 Prövningen tar sikte på flera situationer, bland annat utsikten till 

framgång, möjligheterna att realisera anspråket samt vad tvisten rör.94 Rättshjälp kan således 

nekas någon vars anspråk grundas på en uppenbar felbedömning av gällande regler, och en 

eventuell talan på grund av detta är helt utsiktslös. Detta gäller även i fall där det framstår som 

                                                 
90 Prop 1996/97:9, s. 116ff. 
91 RÅ 2010 not 32. 
92 Mål nr. 412-11 från Kammarrätten i Sundsvall. 
93 Prop. 1996/97:9, s. 120. 
94 Renfors & Sverne Arvill, 2012, s. 61. 
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mycket osannolikt att anspråket kan drivas med framgång på grund av bevisläget i den aktuella 

frågan. Lagstiftaren påpekade dock särskilt att syftet med denna regel i första hand är att 

förhindra missbruk av rättshjälpsförmånerna, och att denna inskränkning inte ska tolkas så att 

rättshjälp endast lämnas i situationer då sökandes anspråk är välgrundat och kan förväntas vinna 

bifall.95 

 

Att en rättshjälpsansökan avslås på grund av att anspråket inte kan realiseras händer enligt 

Renfors och Sverne Arvill sällan, då det är svårt att fastslå att en motpart som saknar tillgångar 

även kommer att fortsätta sakna dessa under en överskådlig framtid. Regeln har dock 

aktualiserats i ett fall där den rättssökande nekades rättshjälp i en tvist angående verkställighet 

av vårdnad. Barnet i fråga hade förts till Tunisien, vars myndigheter inte medverkade till att 

återföra barnet till Sverige. 96 

 

I förarbetena exemplifieras ”vad tvisten rör” med att det bland annat inte skulle vara rimligt att 

staten bidrar till kostnader i en tvist som rör något som ligger utanför den rättssökandes 

vardagliga välfärd att göra, såsom aktiespekulationer eller angelägenheter som rör 

skatteplanering. Lagstiftaren ansåg även att förvärv av mer lyxbetonade föremål, till exempel 

dyrbara bilar eller smycken, skulle vara undantagna från möjligheten till rättshjälp. Rättshjälpen 

ska inte heller beviljas i tvister där det omtvistade är av liten betydelse för den enskilde eller 

har ett litet värde, såsom placeringen av ett staket, eller när det rör belopp som i förhållande till 

de rättegångskostnader en tvist kan väntas föra med sig framstår som mycket lågt.97  

 

Enligt Renfors och Sverne Arvill kan även den rättssökandes eget agerande påverka 

möjligheten att bli beviljad rättshjälp i negativ riktning. Detta skulle kunna vara fallet där en 

rättssökande avsiktligt försvårar handläggningen eller hanteringen av den rättsliga 

angelägenheten, genom att till exempel vägra diskutera aktuella sakförhållanden. Dessa 

omständigheter kommenteras dock inte närmare i propositionen, och Renfors och Sverne Arvill 

menar att möjligheten att avslå en begäran om rättshjälp med hänsyn till rättssökandens 

agerande bör användas med försiktighet, det vill säga endast i fall där det är helt uppenbart att 

rättssökanden har som primär avsikt att obstruera det rättsliga förfarandet.98 

                                                 
95 Prop. 1996/97, s. 199f. 
96 Renfors & Sverne Arvill, 2012, s. 62. 
97 Prop 1996/97:9, s. 208. 
98 Renfors & Sverne Arvill, 2012, s. 66f. 
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3.2.5 Rättsskyddsförsäkringen och borde-regeln 

Enligt 9§ 1 st. RhjL får rättshjälp inte beviljas, om den rättssökande har en rättsskyddsförsäkring 

eller något annat liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten. I och med denna paragraf, 

som var en av nyheterna med den nu gällande rättshjälpslagen, är den statliga rättshjälpen 

således subsidiär till rättsskyddsförsäkringar. Med ”liknande rättsskydd” menas till exempel 

rättslig hjälp av fackliga organisationer och andra intresseorganisationer. Detta sammanfaller 

även med 7§ RhjL, då biträdesbehovet i dessa fall anses vara uppfyllt med andra medel än 

rättshjälpen. 99   Här bör även nämnas att de flesta rättsskyddsförsäkringar ämnade åt 

privatpersoner inte omfattar förvaltningsrättsliga tvister.100 

 

I 9§ 2 st. fastslås att om den rättssökande saknar rättsskydd enligt första stycket men med 

hänsyn till sitt försäkringsskydd i övrigt eller sina ekonomiska och personliga förhållanden 

borde ha haft ett sådant skydd, får rättshjälp beviljas endast om det finns särskilda skäl med 

hänsyn till angelägenhetens art och betydelse för den rättssökande. Denna regel, den så kallade 

”borde-regeln”, innebär en ytterligare begränsning för när rättsskydd kan beviljas, även i de fall 

där en rättsskyddsförsäkring inte finns. Denna regel lades till eftersom att lagstiftaren ansåg att 

den som valt att försäkra sig mot risker i andra sammanhang även borde ha möjlighet att 

försäkra sig mot risker i samband med rättsliga tvister. Lagstiftaren ansåg även att personer som 

är relativt välbeställda har, utifrån sina ekonomiska och personliga förhållande, en förutsättning 

att försäkra sig. Gränsen för när den enskilde ska anses ha haft tillräckligt goda ekonomiska 

förhållanden för att kunna försäkra sig bestämdes till en årsinkomst som ligger nära eller inom 

den över hälften av gränsvärdet.101 Detta innebär att en person som har ett ekonomiskt underlag 

som överstiger 130 000 kr som huvudregel ska anses ha bort försäkra sig. 

 

Möjligheten att få rättshjälp när den rättssökande bedöms ha bort försäkra sig enligt 9§ 2st 

kräver särskilda skäl för att förmånen trots detta ska kunna beviljas. Undantagsregeln ska enligt 

lagstiftaren endast tillämpas i fall där det vid en samlad bedömning vore direkt stötande att inte 

bevilja rättshjälp. Så skulle till exempel kunna vara fallet när åklagaren inte kan bistå ett 

                                                 
99 Renfors & Sverne Arvill, 2012, s. 69 samt proposition 1996/97:9 s. 115. 
100 Renfors & Sverne Arvill, 2012, s. 70. 
101 Prop. 1996/97:9, s. 209. 
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brottsoffer och denne inte heller har rätt till målsägandebiträden, eller i tvister där barn är 

inblandade.102  

 

3.2.6 Kostnadstaket 

Om en person beviljas rättshjälp förordnas denne ett rättshjälpsbiträde. Rättshjälpen täcker 

sedan kostnaderna för biträdets arbete i upp till 100 timmar, enligt 15§ RhjL. Införandet av ett 

kostnadstak var ett nytt tillägg i den senaste lagen, och hade syftet att dels fördela 

rättshjälpsresurserna mellan de sökande på ett tillfredsställande sätt, samt att medföra 

besparingar för staten. Flera remissinstanser kritiserade dock förslaget och hävdade att ett 

sådant tak kan betyda att personer av ekonomiska skäl är förhindrade att ta tillvara sin rätt. 

Dessutom, menade de, kan en begränsning av rättshjälpens omfattning få stötande 

konsekvenser i de fall där motparten har stora ekonomiska resurser och därför inte påverkas 

lika starkt av en dyr och utdragen process. Regeringen menade dock att en jämförelse med 

personer som har obegränsade tillgångar inte kan göras, då det torde vara väldigt få personer i 

Sverige som har obegränsat med resurser att lägga på en rättslig tvist. I stället ska en person 

som söker rättshjälp kunna anses ha möjligheten att ta till vara sin rätt om denne får samma 

ekonomiska resurser till sitt förfogande som en person med god ekonomi skulle ha haft i en 

liknande situation.103  

 

Remissinstanserna föreslog även att en möjlighet till undantag från kostnadstaket skulle införas, 

speciellt i särskilt komplicerade angelägenheter, samt i de fall där barn är inblandade. 

Regeringen hade förståelse för dessa synpunkter, och en ventil infördes i 34§ RhjL.104 Enligt 

denna paragraf ska rättshjälpsbiträdet anmäla till rätten när det arbete som biträdet lagt ner på 

uppdraget uppgår till eller närmar sig 100 timmar. Rätten kan då bestämma hur många extra 

timmar, om några, förmånen därefter får omfatta. Denna ventil ska dock tillämpas endast i ett 

fåtal undantagsfall, till exempel i angelägenheter som rör komplicerade tvister om vårdnad, 

umgänge eller fastställande av faderskap med internationell anknytning, eller i arbetstvister där 

den rättssökandes motpart är ett större företag med stora resurser att lägga ned på en 

rättsprocess. Ventilen kan även användas i angelägenheter som är av stort intresse ur 

prejudikatsynpunkt.105  

                                                 
102 Prop. 1996/97:9 s. 101. 
103 Prop. 1996/97:9, s. 142f. 
104 Prop. 1996/97:9, s. 144f. 
105 Prop. 1996/97:9, s. 145. 
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3.2.7 Särskilda skäl i vissa angelägenheter 

Enligt 11§ RhjL finns vissa juridiska områden där rättshjälp endast får beviljas när det finns 

särskilda skäl. Av de punkter som framgår av paragrafen är två särskilt kopplade till 

förvaltningsrätten; 11 § 2p som rör underhåll till barn, samt 11§ 3p som rör skatter, tullar, 

avgifter eller betalningssäkring för dessa. Bestämmelsen i 11§ 2p RhjL angående underhåll till 

barn behandlar både underhållsbidrag enligt föräldrabalken samt underhållsstöd enligt lagen 

om underhållsstöd. Till den del ansökan om rättshjälp rör underhållsstöd ansåg lagstiftaren att 

det på grund av Försäkringskassans och förvaltningsdomstolens utredningsskyldighet inte finns 

anledning att bevilja rättshjälp i dessa ärenden, vilket redan behandlats i 7§ RhjLs 

behovsrekvisit.106 

 

Bestämmelsen i 11§ 3p om skatter, tullar, avgifter och betalningssäkring för dessa hade en 

motsvarande reglering i 1972 års rättshjälpslags 8§.107 Denna regel var i sin tur en lagreglering 

av vad som tidigare gällt enligt praxis, vilket var att rättshjälp normalt inte skulle beviljas i 

skatte- och taxeringsmål. Undantag kunde dock göras när det fanns särskilda omständigheter, 

vilket kunde vara fallet vid särskilt komplicerade mål eller om den rättssökande själv behövde 

göra en utredning utöver den domstolens utredningsskyldighet. 108  Någon ytterligare 

kommentar lades inte till i propositionen till den nuvarande rättshjälpslagen, vilket torde 

innebära att någon ändring beträffande tillämpningen inte är avsedd. 109 

 

 

4 Beslut från Rättshjälpsnämnden 

I detta kapitel refereras och analyseras Rättshjälpsnämndens beslut. Urvalet av dessa beskrivs 

närmare i avsnitt 1.3.2. En övervägande majoritet av dessa beslut behandlar 7§ RhjL, det vill 

säga behovsrekvisitet. För att underlätta för läsaren och minimera antalet repetitioner i min 

analys, refereras samtliga beslut som behandlar 7§ i avsnitten 4.1.1 – 4.1.8 innan jag analyserar 

dessa i 4.1.9. Därefter refereras och analyseras resterande beslut integrerat under avsnitten 4.2 

– 4.4. 

 

                                                 
106 Prop. 1996/97:9, s. 136. 
107 Prop. 1996/97:9, s. 211. 
108 Renfors & Sverne Arvill, 2012, s. 88 samt prop. 1993/94:151, s. 141. 
109 Renfors & Sverne Arvill, 2012, s. 88, samt prop. 1996/97:9, s. 211. 
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Som tidigare beskrivits i avsnitt 1.3.2. koncentreras analysen till tre frågeställningar; hur 

sökanden beskriver sin situation samt den aktuella tvisten, hur Rättshjälpsnämnden bemöter 

sökandens beskrivning, samt vilka kopplingar som kan dras mellan det som framkommer av de 

tidigare frågeställningarna och relevant lagtext. Jag behandlar i första hand vad de sökande 

uttryckligen gör gällande, men även vissa omständigheter som snarare aktualiseras genom vad 

som framgår av sökandens situation i övrigt. 

 

4.1 Behovsrekvisitet 

4.1.1 Vägledande beslut, nr 33-2009/Dnr Ö018-2009 angående rätt till 

sjukersättning m.m. 

I detta vägledande beslut hade sökanden yrkat att han skulle beviljas rättshjälp i en tvist mot 

Försäkringskassan. Sökanden hade beviljats sjukersättning och livränta år 2002. Under början 

av år 2008 hade Försäkringskassan gjort viss utredning angående sökandens möjlighet att 

arbete. Försäkringskassan hade därefter bestämt att sökandens livränta och sjukersättning skulle 

upphöra från maj 2008, samt att han skulle bli återbetalningsskyldig för en summa om ca 967 

000 kr. Sökanden gjorde i sin överklagan till Rättshjälpsnämnden gällande att 

Försäkringskassans utredning varit bristfällig och felaktig, samt att Försäkringskassan tolkat 

sina egna uppgifter på ett felaktigt sätt. Dessutom, menade sökanden, var ärendet mycket 

omfattande och Försäkringskassan hade åberopat en stor mängd omständigheter som sökanden 

skulle vara tvungen att bemöta i länsrätten. Sökanden upplevde att han inte kunde räkna med 

att länsrätten skulle biträda honom med att ta fram relevant muntlig och skriftlig bevisning, 

eller hjälpa honom att ta fram relevanta omständigheter som skulle främja hans sak och 

motbevisa Försäkringskassans påståenden. Sökanden menade därför att han var i ett absolut 

behov av advokathjälp för att kunna tillvarata sin rätt. Justitiekanslern hade yttrat sig i ärendet 

och anfört att även om den rättsliga angelägenheten måste anses haft en väsentlig betydelse för 

den sökande, borde överklagandet avslås med hänvisning till länsrättens utredningsskyldighet 

och den restriktiva praxis som råder på området. 

 

Rättshjälpsmyndigheten hade tidigare avslagit sökandens ansökan om rättshjälp med 

hänvisning till behovsrekvisitet i 7§ RhjL, och hänvisade till både Försäkringskassans och 

länsrättens lagstadgade utredningsskyldighet. Rättshjälpsnämnden menade dock att även om 

bedömningen av en enskilds parts behov av rättshjälpsbiträde i förvaltningsdomstol sker med 

ett beaktande av förvaltningsdomstolens utredningsskyldighet, och att detta medför att parten i 
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allmänhet har ett mindre behov av rättsligt biträde i förvaltningsdomstol än i allmän domstol, 

har vissa målgrupper trots detta bedömts ha så stort behov av biträde att parten getts rätt till 

offentligt biträde. Rättshjälpsnämnden fortsatte med att fastslå att sökandens rätt till 

sjukersättning och livränta samt storleken av den återbetalningsskyldighet som 

Försäkringskassan ålagt honom uppenbarligen hade mycket stor betydelse för hans framtida 

levnadsförhållanden. Utöver detta var de förhållanden som behövde klarläggas för 

bedömningen av sökandens arbetsförmåga tämligen komplicerade, och skulle sannolikt kräva 

att sökanden var aktiv i processen i länsrätten. På grund av detta bedömde Rättshjälpsnämnden 

att sökanden hade behov av rättsligt biträde i angelägenheten, och beviljade honom rättshjälp. 

 

4.1.2 Beslut nr 46-2013/Dnr Ö041-2013 rörande sjukpenning 

I målet hade sökanden blivit svårt misshandlad på sin arbetsplats, vilket resulterat i en lång 

sjukskrivning. Försäkringskassan hade nekat hennes ansökan om sjukpenning. Sökanden 

menade att hon inte visste hur hon skulle kunna hävda sin rätt själv då Försäkringskassan enligt 

hennes uppfattning inte kunde ge ett klart besked om hur nekande av sjukpenning med 

beaktande av bland annat ramtiden hade beräknats. Fallet rörde flera sjukskrivningsperioder.  

 

Rättshjälpsmyndigheten hade tidigare avslagit kvinnans ansökan om rättshjälp, då ansökan 

inledningsvis rörde omprövning av Försäkringskassans beslut och eventuellt ett senare 

överklagande till förvaltningsrätten. Då både Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna 

har en utredningsskyldighet ansåg Rättshjälpsmyndigheten att det inte fanns ett sådant behov 

av rättshjälp utöver rådgivning som görs gällande i 7§ RhjL. Rättshjälpsnämnden instämde i 

Rättshjälpsmyndighetens bedömning och avslog överklagandet. 

 

 

4.1.3 Beslut nr 45-2013/Dnr Ö040-2013 rörande överklagande av 

Socialstyrelsens beslut 

I målet yrkade sökanden att han skulle beviljas rättshjälp för att överklaga Socialstyrelsens 

beslut, då han menade att beslutet kränkte hans rättigheter och står i strid med EG-rätten. 

Sökanden menade även att socialstyrelsen inte fullgjort sin utredningsskyldighet. 

Rättshjälpsmyndigheten hade tidigare nekat sökanden rättshjälp då det av handlingarna 

framgick att ärendet handlades hos Socialstyrelsen samt att ett eventuellt överklagande skulle 

handläggas av förvaltningsdomstol, och att det med hänsyn till dessa instansers 

utredningsskyldighet inte kunde anses föreligga ett sådant behov av rättshjälp utöver rådgivning 
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som anges i 7§ RhjL. Rättshjälpsnämnden delade Rättshjälpsmyndighetens uppfattning och 

avslog överklagandet. 

 

4.1.4 Beslut nr 31-2013/Dnr 024-2013 rörande skadeståndstalan mot staten 

Sökanden hade i målet ansökt om rättshjälp för en skadeståndstalan mot staten, då han ansåg 

att Kriminalvården orsakat honom skada. Sökanden hade för avsikt att söka ersättning hos 

Försäkringskassan eller Justitiekanslern. Rättshjälpsnämnden avslog överklagandet med 

hänvisning till 7§ RhjL, och delade Rättshjälpsmyndighetens bedömning att rättshjälp inte 

skulle beviljas då Försäkringskassan och Justitiekanslern är att betrakta som 

förvaltningsmyndigheter och därigenom har en lagstadgad skyldighet att vägleda och ge annan 

hjälp till enskilda i frågor som rör deras verksamhetsområde. Rättshjälpsnämnden ansåg att den 

hjälp som sökanden behövde i de ansökningsförfaranden som kunde aktualiseras hade kunnat 

tillhandahållas av ett juridiskt biträde inom ramen för den rådgivning som enligt RhjL ska 

lämnas i rättsliga angelägenheter. 

 

4.1.5 Beslut nr 17-2013/Dnr Ö011-2013 rörande begäran om omprövning av 

Försäkringskassans beslut 

I detta mål hade Försäkringskassan beslutat att återkräva 448 824 kr från sökanden på grund av 

felaktigt utbetald sjukersättning och bostadstillägg. Försäkringskassan hade även beslutat att 

minska sökandens sjukpenning till en fjärdedel av det belopp han tidigare erhållit. Sökanden 

gjorde gällande att han inte hade någon annan inkomst än sjukersättningen, och att om 

Försäkringskassans beslut inte omprövades eller överklagades skulle han riskera att bli 

permanent skuldsatt och nästan helt förlora sin enda inkomst.  

 

Rättshjälpsnämnden hänvisade till 7§ RhjL, som stadgar att ett behov av rättshjälp normalt inte 

ska anses föreligga i angelägenheter som ska handläggas i förvaltningsdomstolar, då dessa har 

en utredningsskyldighet. Rättshjälpsnämnden hänvisade i sin motivering till 

Rättshjälpsnämndens vägledande beslut, där liknande omständigheter förelåg och där rättshjälp 

beviljats. Rättshjälpsnämnden lyfte i sin motivering fram att Försäkringskassan i det 

vägledande beslutet ålagt rättssökanden att återbetala över 900 000 kr, samt att 

omständigheterna varit komplicerade.110 Rättshjälpsnämnden menade dock att sökanden mot 

                                                 
110 Se beslut nr 33-2009 ovan. 
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bakgrund av Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarnas utredningsskyldighet inte kunde 

anses ha ett behov av juridiskt biträde utöver rådgivning i detta fall, och avslog överklagandet. 

 

4.1.6 Beslut nr 13-2013/Dnr Ö003-2013 och Ö004-2013 rörande kontakter med 

socialtjänst m.m. 

Sökandena hade yrkat att de skulle beviljas rättshjälp i angelägenheten. Sökandenas ombud 

yrkade, för det fall rättshjälp skulle beviljas, ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg. I målet 

hade två systrar hos socialförvaltningen begärt att de skulle omhändertas omedelbart enligt 

LVU och att socialtjänsten hos förvaltningsrätten skulle begära att deras ombud skulle bli 

förordnad som deras offentliga biträde. Socialtjänsten meddelade deras ombud att LVU inte var 

tillämplig och att något offentligt biträde således inte behövdes. När ombudet frågade 

förvaltningsrätten om denne kunde ansöka om ett omhändertagande enligt LVU fick ombudet 

upplysning om att en sådan ansökan måste göras av socialtjänsten. Sökandena framhöll även 

att det av socialtjänstens journalanteckningar tydligt framgick att förutsättningarna för att de 

skulle omhändertas enligt LVU var uppfyllda, men att socialtjänsten trots detta vägrade hjälpa 

dem. Sökandenas ombud hade vidtagit vissa åtgärder i angelägenheten för att förmå 

socialtjänsten att ändra sin ståndpunkt, vilket lyckades, och hade senare blivit förordnad till 

sökandens offentliga ombud. Förvaltningsrätten biföll sedan socialnämndens ansökan om 

beredande av vård enligt LVU. I domen nekade förvaltningsrätten dock sökandens ombud 

ersättning för det arbete som hon utfört innan hon förordnades som offentligt biträde. Ansökan 

om rättshjälp avsåg därför denna kostnad. 

 

Rättshjälpsmyndigheten hade avslagit ansökan om rättshjälp med hänvisningen till 7§ 2st RhjL, 

som stadgar att rättshjälp inte får beviljas i angelägenheter där hjälp genom offentligt biträde 

kan komma i fråga. Rättshjälpsnämnden beslutade att ändra Rättshjälpsmyndighetens beslut 

och bevilja de sökande rättshjälp. Rättshjälpsnämnden menade att i en situation som den 

aktuella, där socialtjänsten tydligt meddelat att den inte hade för avsikt att ingripa enligt LVU 

och sökandena således inte kunde få hjälp genom offentligt biträde, utgjorde 7§ 2st RhjL inte 

ett hinder för att bevilja rättshjälp. Rättshjälpsnämnden ansåg även att angelägenhetens art och 

det som framkommit om socialtjänstens hantering av ärendet innebar att sökandena haft behov 

av juridiskt biträde utöver rådgivning. 

 



 

38 

 

4.1.7 Beslut nr 43-2015/Dnr RN 2015/029 rörande umgängesrestriktion enligt 

14§ LVU 

I målet hade socialnämnden beslutat om umgängesrestriktioner enligt 14§ LVU. Sökanden, som 

var mamma till det omhändertagna barnet, menade att hon inte kunde klara av det komplicerade 

fallet på egen hand, samt att hennes ekonomi inte tillät henne att betala ett ombud. Sökanden 

framhöll att socialtjänsten inte påbörjat sin utredning den 25 juni, trots att denna utredning 

skulle vara färdig den 30 juni. Hon menade även att socialsekreteraren inte pratat med henne, 

då hon trots åtskilliga e-postmeddelanden till socialtjänsten angående upprättandet av ett möte 

med hennes dotter inte fått något svar. Sökanden framhöll slutligen att beslutet om vård enligt 

LVU var ogrundat, och att socialtjänsten begick ett övergrepp mot henne och hennes dotter. 

 

Rättshjälpsmyndigheten hade tidigare avslagit ansökan med hänvisning till 7§ RhjL. I beslutet 

menade myndigheten att sökanden för närvarande inte kunde anses ha behov av juridiskt biträde 

med mer än vad som ryms inom ramen för rådgivning, samt hänvisade till myndigheters och 

förvaltningsdomstolens utredningsskyldighet. Rättshjälpsnämnden gjorde samma bedömning 

som Rättshjälpsmyndigheten och avslog överklagandet. 

 

4.1.8 Beslut nr 10-2015/Dnr RN 2015/003 rörande beräkning av ålderspension 

I målet hade den sökande yrkat om rättshjälp för en tvist rörande beräkning av ålderspension. 

Den sökande uppgav att frågan var av väsentlig betydelse för honom, då pensionen var hans 

enda möjlighet till försörjning. Storleken på pensionen skulle därför avgöra hans framtida 

levnadsförhållanden. Sökanden framhöll även att reglerna om pension är komplicerade, och att 

han hade vissa problem med det svenska språket. Sökanden menade även att han hade svårt att 

förstå och tolka Pensionsmyndighetens skrivelser, regler och beslut. Sökanden menade även att 

Pensionsmyndighetens utredningsskyldighet inte innebär att myndigheten gör rätt vid 

användandet av denna skyldighet. Sökanden var ursprungligen kvotflykting och menade att han 

i jämförelse med sina jämnåriga landsmän inte kompenserats tillräckligt för sin tid utomlands.  

 

Rättshjälpsnämnden gjorde samma bedömning som Rättshjälpsmyndigheten i frågan, och 

avslog överklagandet. Av målet hade framgått att sökanden närmast skulle begära omprövning 

av Pensionsmyndighetens beslut angående hans pension. Då pensionsmyndigheten har 

lagstadgad utredningsskyldighet hade Rättshjälpsmyndigheten menat att det för närvarande inte 

föreligga ett sådant behov av rättshjälp utöver rådgivning som avses i 7§ RhjL. 
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4.1.9 Analys av besluten rörande behovsrekvisitet 

De sökande har i flera av de ovan refererade besluten lyft upp omständigheter som kan kopplas 

till förarbetena som ligger till grund för 7§ RhjL. Det är vanligt förekommande att de sökande 

framhäver att sakfrågan är mycket viktig för dem, vilket i förarbetena benämnts som den 

rättsliga angelägenhetens betydelse för den enskilde. I några av fallen har betydelsen legat i 

den aktuella tvistens inverkan på sökandens ekonomiska situation, så som en minskning av 

sökandens sjukersättning eller konsekvenserna för en sökande till följd av en felberäknad 

pension, men det har även handlat om att sökanden upplever sig bli utsatt för otillbörliga 

insatser av myndigheter, vilket var fallet i beslut nr 43-2015.  Rättshjälpsnämnden 

kommenterade angelägenhetens betydelse för den enskilde i det vägledande beslutet nr 33-

2009, där Försäkringskassan beslutat att sökandens rätt till sjukersättning skulle upphöra, samt 

att sökanden skulle bli återbetalningsskyldig för en summa om ca 967 000 kr. 

Rättshjälpsnämnden bedömde att detta uppenbarligen hade mycket stor betydelse för sökandens 

framtida levnadsförhållanden. Den rättsliga angelägenhetens betydelse för den enskilde berörs 

även indirekt i beslut nr 17-2013, där sökanden enligt Försäkringskassans beslut ålagts att 

återbetala 448 824 kr, och skulle få sin sjukersättning nedsatt med tre fjärdedelar. I det senare 

beslutet hänvisade Rättshjälpsnämnden till summan i det tidigare beslutet innan sökandens 

ansökan avslogs. Rättshjälpsnämnden utvecklade dock inte sitt resonemang vidare, vilket gör 

att det är svårt att dra någon säker slutsats angående en eventuell gränsdragning kring vad som 

anses vara en tillräckligt betydande angelägenhet för den enskilde.  

 

Vidare har några av de sökande gjort gällande att ärendets komplexitet inneburit att de behöver 

rättshjälp. Detta har skett i bland annat beslut nr 10-2015 rörande beräkning av ålderspension, 

i beslut nr 43-2015 angående umgängesrestriktion enligt LVU samt i beslut nr 46-2013 rörande 

sjukpenning avseende flera olika sjukskrivningsperioder. Ärendets komplexitet, eller ärendets 

omfattning och art, är enligt förarbetena en av de bedömningsgrunder som kan innebära skäl 

att bevilja en rättshjälpsansökan i förvaltningsrättsliga mål trots den lagstadgade 

utredningsskyldigheten. Rättshjälpsnämnden har behandlat ärendets komplexitet i ett fåtal 

beslut, och även här är det vägledande beslutet nr 33-2009 samt beslut nr 17-2013 relevant. 

Sökanden hade i det vägledande beslutet nr 33-2009 gjort gällande att Försäkringskassan 

åberopat en stor mängd omständigheter som denne skulle vara tvungen att bemöta. 

Rättshjälpsnämnden bedömde att de förhållanden som behövde klarläggas vid bedömningen av 
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sökandens arbetsförmåga var tämligen komplicerade. I beslut nr 17-2013 nämns ärendets 

komplexitet i motiveringen till rättshjälpsnämndens avslag, där nämnden gjorde en mindre 

omfattande jämförelse med det vägledande beslutet. Exakt var skillnaden mellan fallen låg 

framgår dock inte av motiveringen, då Rättshjälpsnämnden endast skriver ut att det vägledande 

fallet varit komplicerat, medan behov av juridiskt biträde utöver rådgivning inte kunde anses 

föreligga i beslut nr 17-2013. I övriga beslut när sökanden gjort gällande ärendets komplexa 

natur som en grund för att bli beviljad rättshjälp har Rättshjälpsnämnden lämnat detta utan 

kommentar, vilket jag har tolkat som att Rättshjälpsnämnden inte anser att det aktuella fallet 

kan anses vara komplext nog för att leva upp till rekvisitet. Besluten ger således intryck av att 

bedömningen om vad som ska anses innebära ett komplicerat fall tycks utgå från den nivå som 

skulle kunna anses vara komplex för en utbildad jurist, snarare än vad som kan anses vara 

komplicerat för en person som saknar juridisk erfarenhet. 

 

Både i förarbetena samt i rättsfall där 7§ RhjL behandlats har sökandens personliga 

kvalifikationer ansetts kunna ha betydelse vid bedömningen av om sökanden har rätt till 

rättshjälp eller inte.111 Dessa kvalifikationer kan som tidigare nämnts utgöras av sökandens 

psykiska eller fysiska tillstånd, och hänsyn ska utifrån detta tas till sökandens förmåga att själv 

föra sin talan. Beslut 17-2013, 46-2013, samt det vägledande beslutet 33-2009, har alla handlat 

om tvister angående sökandens rätt till sjukpenning, vilket ger indikationer på att sökandens 

personliga kvalifikationer hade kunnat vara relevant i åtminstone dessa fall. 

Rättshjälpsnämnden har dock inte berört frågan om sökandens förmåga att själv föra sin talan i 

något av besluten som rör sjukpenning. Detta behöver dock nödvändigtvis inte betyda att 

Rättshjälpsnämnden inte diskuterat sökandens personliga kvalifikationers inverkan på 

bedömningen av behovsrekvisitet, då det är omöjligt att dra en sådan slutsats endast från det 

faktum att nämnden inte skrivit ut något angående rekvisitet i sina motiveringar. Det går dock 

inte heller att utesluta att nämnden i stället prioriterat andra rekvisit framför den sökandes 

personliga kvalifikationer, då de trots allt bemött andra rekvisit i dessa fall, så som exempelvis 

ärendets komplexitet. Skulle en sådan prioritering äga rum anser jag det värt att påpeka att 

någon rangordning bland de olika rekvisiten inte nämns i lagens förarbeten.112 

 

Utöver omständigheter som exempelvis ärendets komplexitet och sökandens personliga 

kvalifikationer, har några av de sökande även lyft upp omständigheter rörande det 

                                                 
111 Se avsnitt 3.2.3. 
112 Kriterierna nämns främst i prop. 1996/97:9 s. 115, samt på s. 117f. 



 

41 

 

myndighetsbeslut för vilket de ansöker om rättshjälp. Dessa omständigheter kan exempelvis 

vara att de sökande upplever att myndighetsbeslutet varit felaktigt eller att det kränkt deras 

rättigheter. En sökande framhöll sina problem med det svenska språket som en anledning till 

varför han ansåg sig behöva rättshjälp. Dessa grunder utgör dock i sig inte någon anledning till 

rättshjälp ska beviljas.113 Några av de sökande har dock lyft fram en omständighet som bör 

uppmärksammas särskilt – nämligen att de upplever att den myndighet de tvistar med har brustit 

eller befaras brista i sin utredningsskyldighet. I beslut nr 43-2015 beskriver sökanden hur 

socialtjänsten inte pratat med henne trots att hon vid flera tillfällen försökt att kontakta dem, 

samt att socialtjänsten inte påbörjat sin utredning fem dagar innan denna skulle vara klar. I 

andra beslut, exempelvis beslut nr 45-2013 och 10-2015, skriver sökanden bokstavligen att 

myndigheten ifråga inte fullgjort sin utredningsskyldighet. Rättshjälpsnämnden har inte 

kommenterat dessa uppgifter i något av de aktuella besluten. För mig framstår detta som särskilt 

anmärkningsvärt. Det uppstår en något absurd situation när rättshjälp avslås med hänvisning 

till utredningsskyldigheten i en tvist där sökanden uppger att det finns brister i densamma. 

 

 

4.2 Rådgivningskravet 

I ett mål från 2012 hade sökanden överklagat Rättshjälpsmyndighetens beslut att inte bevilja 

denne rättshjälp i ett ärende som rörde fel vid myndighetsutövning. Till stöd för sökandens 

yrkande hade en advokat, som innan sökanden blivit myndig förordnats till god man för denne, 

anfört i huvudsak följande. Vid en granskning som genomförts av länsstyrelsens rättsliga enhet 

hade det framkommit att det förelåg allvarliga brister i kommunernas handläggning av 

godmanskapet och i granskningen av tidigare gode mäns redovisningar. Sökanden hade bland 

annat haft en månatlig barnpension liksom ett livförsäkringsbelopp som utföll vid hans 

föräldrars respektive dödsfall, men hade i dagsläget fortfarande ingen kunskap om hur mycket 

som utbetalats och till vem. Då ärendet inleddes hade sökanden fortfarande varit omyndig, och 

det hade då inte funnits någon anledning att ansöka om rättshjälp då den gode mannen var 

advokat och handläggningen låg inom ramen för förordnandet som god man.  

Rättshjälpsnämnden beslutade att avslå överklagandet med hänvisning till rådgivningskravet i 

2§ RhjL, som stadgar att rådgivning ska ha lämnats i ärendet i minst en timme för att rättshjälp 

ska kunna beviljas. Rättshjälpsnämnden nämnde visserligen att undantag kan göras om 

rådgivning är uppenbart obehövlig eller att det annars finns särskilda skäl, men menade att det 

                                                 
113 Se kapitel 3.2. 
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sökanden anfört i målet ansågs inte utgöra sådana särskilda skäl som krävdes för att undantag 

från rådgivningskravet skulle kunna göras. Rättshjälpsnämnden tydliggjorde att möjligheten att 

göra undantag från kravet i 2§ RhjL enligt förarbetena bör tillämpas restriktivt.114 

 

Majoriteten av det som framkommer i beslutet anförs av sökandens ombud, som tidigare även 

varit sökandens gode man. Precis som Rättshjälpsnämnden nämner i beslutet kan undantag från 

rådgivningskravet göras om rådgivning är uppenbart obehövlig, vilket som tidigare nämnts kan 

vara exempelvis när den rättssökande och biträdet av något skäl är väl informerade om de 

förutsättningar som finns för den rättsliga angelägenhetens fortsatta hantering.115 Det står även 

klart att det är just detta som sökandens ombud försöker påvisa när han beskriver att han, som 

advokat, var sökandens gode man när ärendet inleddes. Exakt vad som gjorde att 

Rättshjälpsnämnden avslog ansökan trots detta faktum går dock inte säkert att säga då nämnden 

inte utvecklar sitt resonemang mer än att detta inte kunde anses vara ett sådant särskilt skäl som 

gjorde att undantag från rådgivningsregeln kunde göras. 

 

 

4.3 Rimlighetsprövningen 

Ett beslut från 2012 behandlade fråga om rättshjälp i relation till 8§ RhjL. Sökanden i målet 

hade ansökt om rättshjälp för skadeståndstalan mot staten avseende kränkning på grund av 

felaktigt agerande av Försäkringskassan och Polismyndigheten. Sökanden menade att han 

befunnit sig i en utsatt situation, samt att Försäkringskassan rimligen hade förstått att polisen 

avsåg att gripa honom, och då varit polisens handgångna redskap. Han menade vidare att 

Försäkringskassan därför hotat att försätta honom utan försörjning, tvingat honom att komma 

till platsen, för att där gripas av polisen. Sökanden menade att ett sådant förfarande inte är 

förenligt med de instruktioner som gäller för Försäkringskassans verksamhet. På grund av detta 

menade sökanden att han utsatts för en allvarlig kränkning vilket berättigade honom ersättning. 

Han menade även att skadeståndet skulle ha en preventiv funktion genom att försäkringskassor 

och även andra myndigheter förmås att inte göra sig skyldiga till brott mot sekretessen. 

Rättshjälpsnämnden bedömde i enlighet med Rättshjälpsmyndighetens beslut att ett beviljande 

skulle strida mot 8§ RhjL, som stadgar att rättshjälp får beviljas endast om det med hänsyn till 

angelägens art och betydelse är rimligt att staten bidrar till kostnaderna, och avslog 

överklagandet mot bakgrund av de omständigheter som framkommit i ärendet.116  

                                                 
114 Beslut nr 46-2012/Dnr Ö048-2012 rörande fel vid myndighetsutövning. 
115 Se kapitel 3.2.1. 
116 Beslut nr 40-2012/Dnr Ö040-2012 avseende skadeståndstalan mot staten. 
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Sökanden går i sin beskrivning av händelsen inte närmare in på personliga omständigheter, utan 

lägger större fokus på det faktum att han upplever att Försäkringskassan utsatt honom för en 

allvarlig kränkning. Att sökanden upplever att motparten i målet har agerat felaktigt är dock i 

sig inte en grund för rättshjälp, utan snarare en beskrivning av varför sökanden valt att väcka 

talan. Då Rättshjälpsnämndens avslag endast hänvisar till ”de omständigheter som framkommit 

i ärendet” är det svårt att utläsa exakt vad det var i målet som låg till grund för avslaget, då 8§ 

RhjL har ett relativt vitt tillämpningsområde. 

 

4.4 Särskilda skäl i vissa angelägenheter 

Ett av besluten behandlade 11§ 3p. RhjL, det vill säga kravet på särskilda skäl för att bevilja 

rättshjälp i mål som rör skatter, tullar, avgifter eller betalningssäkring för dessa. I beslutet hade 

rättssökanden överklagat Rättshjälpsmyndighetens beslut angående rättshjälp i en angelägenhet 

rörande skatter. Sökanden hade tidigare varit gift med en man som fört över pengar till hennes 

bankkonto i syfte att användas för familjens försörjning. Pengarna kom från mannens 

banktillgodohavanden utomlands. Skatteverket ville nu taxera henne för de pengar som förts in 

i Sverige, vilket skulle röra sig om ett belopp på 856 000 kr. Skatteverket ville även påföra 

henne skattetillägg om 40 procent av tillkommande skatt. Sökanden menade att detta skulle 

medföra att hon hamnade i en ohållbar situation, då hon vid detta tillfälle levde ensam med ett 

barn i en hyreslägenhet. Kvinnan hade förlorat sitt arbete och levde under mycket knappa 

ekonomiska omständigheter. Hon framhöll därför att rättshjälp borde beviljas, då fallet var 

speciellt och det rörde sig om en ekonomiskt utsatt person som inte själv kunde hävda sin rätt 

mot Skatteverket. Hon menade att om Skatteverket skulle beskatta henne för de överförda 

pengarna skulle detta innebära en ekonomisk ruin för henne. Rättshjälpsnämnden bedömde, i 

enlighet med Rättshjälpsmyndigheten, att det inte fanns särskilda skäl att bevilja kvinnan 

rättshjälp i enlighet med 11§ 3p. RhjL och avslog överklagandet.117 

 

Sökanden gör i beslutet gällande att Skatteverkets beslut skulle innebära en ekonomisk ruin för 

henne. Att hon själv menar att hon inte kan hävda sin rätt mot Skatteverket antyder även att hon 

menar att hon saknar nödvändig kunskap för att själv driva målet på ett tillfredsställande sätt. 

Motiven bakom 11§ 3p RhjL är kortfattade, och nämner särskilt komplicerade mål eller fall där 

sökanden behöver göra en egen utredning utöver domstolens utredningsskyldighet. 

                                                 
117 Beslut nr 20-2015/Dnr RN 2014/074 rörande skatter. 
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Rättshjälpsnämnden motiverar inte beslutet utöver att de bedömde att särskilda skäl inte ansågs 

föreligga i målet. Att pengarna beslutet gällde kom från banktillgodohavanden utomlands, 

vilket måhända kan indikera en viss nivå av komplexitet, dock uppenbarligen inte nog för att 

berättiga till rättshjälp. 

 

4.5 Sammanfattande analys av Rättshjälpsnämndens beslut 

Gemensamt för samtliga beslut fattade av Rättshjälpsnämnden är att motiveringen till besluten 

är extremt kortfattade, och består i de flesta fall endast av en paragrafhänvisning med en 

tillhörande mening om paragrafens huvudsakliga innehåll. Många beslut har dessutom väldigt 

fåordiga beskrivningar av omständigheterna i de olika fallen. Detta gör det svårt att dra några 

säkra slutsatser kring hur eventuella gränsdragningar har gjorts vid bedömningen av de olika 

fallen. Detta är enligt min mening inte bara är problematiskt ur en analytisk synvinkel utan även 

ur ett rättssäkerhetsperspektiv, eftersom bristande motiveringar även leder till en bristande 

förutsägbarhet. Jag finner det även intressant att Rättshjälpsnämnden motiverat sina 

ställningstaganden mest utförligt i de gynnande besluten för den enskilde medan skyldigheten 

att motivera besluten endast omfattar avslagsbeslut enligt 39§ 2st RhjL.  

 

Sammanfattningsvis ger detta urval av beslut fattade av Rättshjälpsnämnden en bild av att 

grundpremissen är att rättshjälp inte ska beviljas i förvaltningsrättsliga mål. Detta resultat är i 

sig inte förvånande, då det framgår tydligt av RhjLs förarbeten att detta är målet med 

regleringen kring rättshjälp i förvaltningsprocessen. Däremot, om Rättshjälpsnämndens 

bristande motiveringar ska tolkas så som att de inte tagit hänsyn till de rekvisit som görs 

gällande av sökanden i de fall som nämnts ovan, så är detta enligt min mening problematiskt 

eftersom detta skulle innebära en risk för att lagens restriktiva möjligheter att bevilja rättshjälp 

i praktiken används mer restriktivt än vad som var tanken. 

 

 

5 Avslutande analys 

5.1 Rättshjälpen – en rättighet? 

Att sätta in rättshjälpen i en rättslig kontext, och på så sätt förstå dess rättsliga status, är inte 

helt enkelt. Beroende på källa och sammanhang tycks rättshjälpen nämligen klassificeras som 

olika saker. Access to Justice tycks mena att den materiella tillgängligheten till rätten är en 
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rättighet, och principen om likhet inför lagen har nämnts upprepade gånger i de utredningar 

som legat bakom Sveriges många versioner av tidigare rättshjälpslagar. Det har även 

exemplifierats ovan hur en brist på rättshjälp i vissa fall kan anses strida mot internationella 

rättighetskonventioners regler kring rätten till en rättvis rättegång, men att hänsyn tas till 

ärendets svårighetsgrad och sökandens förmåga att representera sig själv. I Sverige benämns 

dock rättshjälpen snarare som en social förmån, och i propositionen till den nu gällande lagen 

fastställs rättshjälpens syfte vara ”ett yttersta skyddsnät för dem som inte kan få rättsligt bistånd 

på annat sätt”.118 Den svenska rättshjälpens position tydliggörs även i och med de många 

begränsningar som infördes i och med den nuvarande lagen, så som rättshjälpens subsidiära 

ställning till privata rättsskyddsförsäkringar, införandet av gränsvärdet samt oviljan att höja 

detta i takt med allt högre medelinkomster. Vidare ger Rättshjälpsnämndens beslut knappast 

intrycket att handla om beviljandet av en rättighet, utan snarare om ett bistånd få förunnat.  

 

Så – hur stark, eller svag, social rättighetsställning har då den svenska rättshjälpen? För att svara 

på frågan har jag jämfört RhjL med de kriterier som presenteras i uppsatsens inledande 

kapitel.119 Den första punkten berör förmånens formulering, det vill säga om den är formulerad 

som en individuell rättighet, eller om den istället är utformad som en generell reglering. 

Rättshjälpslagen har en individuell inriktning, då den syftar till att ge rättslig hjälp i specifika 

tvister efter en ansökan, vilket framgår av bland annat 6§ RhjL. I lagtexten används dock 

genomgående svagare semantiska uttryck, så som ordet ”får” när man talar om statens 

beviljande, snarare än det starkare ”ska”, eller ”har rätt till”.120  Detta sätt att uttrycka sig 

används dock inte i exempelvis Rättshjälpsnämndens information för enskilda, där man talar 

om att ha ”rätt till rättshjälp”.121  Min uppfattning är att det första rekvisitet kan besvaras 

jakande, om än lagstiftarens ordval bör uppmärksammas.  

 

Även den andra, tredje och fjärde frågeställningen i listan med rekvisit uppfylls enligt min 

mening av RhjL. Förutsättningarna för att erhålla rättshjälp beskrivs relativt utförligt i lagen, 

om än vissa tolkningsfrågor naturligtvis kräver kompletterande uppgifter från andra källor. 

Förmånens innehåll finns angivet i 15-20 §§ RhjL. Rättshjälpen är även beroende av 

                                                 
118 Prop. 1996/97:9, s. 1. 
119 Se avsnitt 1.3.3. 
120 Jämför här med t.ex. 7§ Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, där personer som 

uppfyller lagens rekvisit “har rätt till insatser”, snarare än att staten “får bevilja” insatser. 
121 Se exempelvis http://www.rattshjalpsmyndigheten.se/Vad-ar-rattshjalp/Har-du-ratt-till-rattshjalp/, hämtad 

2015-12-01.  

http://www.rattshjalpsmyndigheten.se/Vad-ar-rattshjalp/Har-du-ratt-till-rattshjalp/
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budgetanslag, då det i praktiken krävs en resurstilldelning för dess fortlevnad. Detta görs även 

klart i lagens förarbeten, där besparingsmöjligheterna för staten var en av anledningarna till den 

nuvarande lagens tillkomst.122 

 

Det femte kriteriet rör den enskildes överklaganderätt. Som tidigare nämnts i kapitel 4 ser 

möjligheterna för den enskilde att överklaga ett beslut om rättshjälp olika ut beroende på vilken 

instans som fattat beslutet. I vissa fall, när beslutet fattats av domstol, är ordningen för 

överklagande densamma som för övriga beslut fattade av domstolen, med skillnaden att 

möjligheten till överklagande av hovrätt- eller kammarrättsbeslut är begränsade. I andra fall, 

när Rättshjälpsmyndigheten fattat beslutet, är i stället Rättshjälpsnämnden både sista instans 

samt den enskildes enda möjlighet till överklagan. Gustafsson har inte vidareutvecklat vad 

termen ”överklaganderätt” ska anses innebära i relation till listan av kriterier. Han har dock, när 

han talar om differentieringen inom området för de sociala rättigheterna själva, talat om att den 

enskildes rättssäkerhet ”tillgodoses genom kravet på överprövning genom domstolsprövning, 

varvid förutsebarheten ökar för den enskilde och det finns möjligheter att i efterhand kontrollera 

att rättigheten uppfyllts”.123 Beslut i rättshjälpsfrågor tagna av Rättshjälpsmyndigheten ställs 

enligt ovan nämnda paragrafer aldrig inför domstolsprövning, men är dock fortfarande 

överklagbara. Det femte kriteriet tycks således åtminstone vara delvis, om inte helt, uppfyllt.  

 

Listans sjätte och sjunde kriterier ställer frågan om den aktuella lagen anger former för statlig 

tillsyn och kontroll, samt om lagen anger sanktionsmöjligheter gentemot myndigheter för 

utkrävande av individuella rättigheter. RhjL innehåller inga speciella anvisningar rörande 

tillsyn över besluten som tas enligt lagen liknande de tillsynsparagrafer som kan återfinnas i 

vissa andra sociala rättighetslagar.124 Enligt 45§ RhjL får dock beslut om rättshjälp överklagas 

av bland annat Justitiekanslern (JK). Denna rätt framgår även av 1§ lag (2005:73) om rätt för 

JK att överklaga vissa beslut. Uppgiften att granska rättshjälpsärenden tillföll JK år 2005, då 

lagstiftaren menade att JK är den myndighet som har bäst förutsättningar att bedriva en 

eftersträvad offensiv granskning, och i mål som rör statens rätt bevaka denna samt föra eller 

låta föra statens talan. Denna roll bidrog till att man beslutade att JK även ska ha möjligheten 

                                                 
122 Prop. 1996/97:9, s. 1. Se även avsnitt 3.2. 
123 Gustafsson, 2002, s. 233. 
124 Se exempelvis 25-26 §§ LSS samt 13 kap. Socialtjänstlagen (2001:453). 
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att föra talan mot ersättningsbeslut.125 RhjL innehåller inte heller några sanktionsmöjligheter 

gentemot myndigheter. 

 

Sammanfattningsvis lever RhjL alltså upp till fem av sju av listans kriterier. Detta innebär att 

rättshjälpen, åtminstone genom denna bedömningsmetod, kan sägas förmedla bilden av en 

relativt starkt social rättighet. Vissa omständigheter har dock uppmärksammats i de fem punkter 

som uppfyllts, så som att möjlighet till faktisk domstolsprövning saknas för vissa beslut samt 

den försiktiga semantiken i lagstiftarens ordval. Jag menar att det även är viktigt att komma 

ihåg, precis som Gustafsson framhåller, att rättighetsskyddet inte är starkare än sin svagaste 

länk, vilket även i rättshjälpens fall bör kunna anses vara beroendet av budgetanslaget. Det står 

klart att rättshjälpen varit föremål för stora reformeringar, där ett av de primära syftena varit att 

sänka statens kostnader.  

 

5.2 Formell eller materiell tillgänglighet 

Som jag tidigare beskrivit i avsnittet om Access to Justice tar teorin upp om olika typer av 

tillgänglighet – formell eller materiell. Jag kommer i detta kapitel att granska den svenska 

rättshjälpen utifrån dessa två premisser. Detta kommer även att leda till en analys om de 

avvägningar som gjorts mellan kvalitet och kvantitet som kan läsas ut av både lagtext och 

praktiska beslutsförfaranden. 

 

Själva syftet med rättshjälp är, som nämnts flera gånger tidigare, att genom statliga medel 

underlätta för människor som själva inte har råd att bekosta ett ombud i en domstolsprocess.126 

Detta är otvivelaktigt, precis som Cappelletti hävdat, grundat i en välfärdsstatlig uppfattning 

om att en materiell tillgänglighet till rätten är nödvändig.127 Access to Justice ser som teori dock 

inte bara till syftet med lagen, utan även på människorna, institutionerna och processerna. Det 

räcker alltså inte bara med att se till lagstiftarens intention som sådan, utan hänsyn måste även 

tas till effekter och konsekvenser av lagen i fråga. När detta beaktas tydliggörs vissa brister i 

den statliga rättshjälpen när det kommer till att garantera en likvärdig materiell tillgång till 

rätten för alla.  

 

                                                 
125 Prop. 2004/05:41, s. 31f. 
126 Se bland annat kapitel 3. 
127 Se avsnitt 1.3.2. 
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Det första exemplet på att människors ekonomiska förutsättningar fortfarande kan förhindra 

möjligheten att erhålla juridisk hjälp är det nuvarande inkomsttaket. Att gränsvärdet i dagsläget 

motsvarar en månadslön på under 22 000 kr innebär att den återkommande kritiken mot den 

svenska rättshjälpen, det vill säga att ”vanliga löntagare” som inte har råd att själv bekosta 

ombud fråntas möjligheten till rättshjälp, fortfarande är aktuell. Detta stämmer väl överens med 

en analys gjord av Persson, där hon beskriver att den statliga rättshjälpens syfte att uppnå 

jämlikhet och likställda parter successivt kommit att underordnas hänsynen till statens 

finanser.128 Att rättshjälpen i förarbetena till den nu gällande RhjL beskrivs som ”ett yttersta 

skyddsnät”, i kombination med lagens många undantag och krav på särskilda skäl för ett 

beviljande av rättshjälp i flera olika typer av tvister, ger indikationer på att rättshjälpen i sig 

närmast är tänkt att vara relativt svårtillgänglig, och kanske framförallt i just 

förvaltningsrättsliga tvister.  

 

Att den enskilde beviljas rättshjälp är dock inte heller någon garanti för att denne ska ha råd att 

betala för det anlitade ombudet. Har den enskilde ett ekonomiskt underlag bestående av 200 

000 kr eller mer, vilket motsvarar en månadslön på strax över 16 600 till 22 000 kr, ska denne 

betala en rättshjälpsavgift motsvarande 40 procent av kostnaderna. Vid en långdragen tvist, där 

ombudets 100 arbetstimmar används, skulle detta innebära en avgift på över 52 000 kr, vilket 

torde vara en betydande summa för många låginkomsttagare. Advokater har vittnat om att 

rättshjälpsavgiften på grund av dess ekonomiska konsekvenser för den enskilde har gjort att 

människor avstår från att driva en process trots att rättshjälp kan beviljas.129 

 

Det finns även vissa punkter som särskilt bör kommenteras avseende enskilda personers 

möjligheter att beviljas rättshjälp i förvaltningsrättsliga tvister. Lagstiftaren har fastslagit att det 

vid bedömningen om behov av rättshjälp finns trots utredningsskyldigheten ska göras en 

avvägning mellan ärendets svårighetsgrad och den rättssökandes personliga kvalifikationer, 

samt angelägenhetens betydelse för den enskilde. Renfors och Sverne Arvill menar att det även 

bör kunna tas hänsyn till omständigheter såsom den sökandes yrke och utbildning, eller vana 

att agera inför myndigheter.130 Detta tycks dock inte vara fallet i de tidigare redovisade besluten 

från Rättshjälpsnämnden. Rättshjälpsnämnden ger snarare intrycket av att tolka de redan 

                                                 
128 Persson, 2004, s. 271. 
129 Ur “Många faller igenom det rättsliga skyddsnätet”, Advokaten Nr 1 2012, Årgång 78. 
130 Se avsnitt 3.2.3. 
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begränsade möjligheterna till rättshjälp inom detta område restriktivt, vilket i sin tur påverkar 

omfattningen av den personkrets som har möjlighet att anlita ett ombud för sina rättsliga tvister.  

 

Rättshjälpsbiträden kan enligt 26§ RhjL vara en advokat, en biträdande jurist på en advokatbyrå 

eller någon annan som är lämplig för uppdraget. Har den rättssökande själv föreslagit en person 

som anses som lämplig, ska denne förordnas om det inte finns särskilda skäl mot detta. För att 

garantera att rättshjälpsbiträdet har tillräckliga kvalifikationer får de som förordnar biträden 

göra en reell prövning av biträdets kvalifikationer. Vid införandet av denna reglering framhöll 

regeringen att det måste ställas höga krav på den som ska förordnas till biträde, och att det så 

långt det är möjligt bör ges garantier för att den rättssökande får ett kvalificerat biträde till en 

skälig kostnad. Regeringen menade även att det är av stor vikt att den lämnade rättshjälpen blir 

effektiv, vilket förutsätter för uppdraget nödvändiga kvalifikationer hos det valda biträdet.131 

Detta tangerar Cappellettis uttalande om att den som för en diskussion om Access to Justice 

och rättshjälp snabbt hamnar i ett avvägande mellan kvalitet och kvantitet. Det tycks för mig 

som att den svenska statliga rättshjälpen fokuserar på kvalitet, då rättshjälpen ska innebära att 

den sökande får ett kvalificerat biträde, vilket i sin tur ofta är kostsamt. Kvantiteten är dock 

uppenbarligen väldigt begränsad, vilket i sin tur leder till att den svenska rätten i dagsläget inte 

kan garantera en materiell tillgång till rätten som är lika för alla.   

 

5.3 Att nå rättvisa 

Som bekant ställer Access to Justice inte bara krav på själva tillgängligheten till rätten, utan 

innefattar även ett krav på att det rättsliga systemet ska leda till rättvisa resultat. Rätten till en 

rättvis rättegång ställer i sin tur krav på en rättvis process. I detta avsnitt kommer jag därför att 

gå igenom vilka förutsättningar RhjL ger den enskilde att erhålla just rättvisa. För att göra detta 

går jag igenom utvalda delar av RhjL, och analyserar hur dessa kan påverka den enskildes 

möjligheter till rättvisa. Dessa ställs sedan mot utredningsskyldigheten, vilket är den primära 

orsaken till att rättshjälp i förvaltningsrättsliga mål sällan beviljas. 

 

Som nämnts i föregående kapitel är gränsvärdet en faktor som utesluter många människor från 

möjligheten till rättshjälp trots att sådan kan behövas. Om en process kan bli orättvis på grund 

av att en av parterna saknar ett kvalificerat ombud i fall av så kallad ”rea-rättvisa”, torde detta 

även bli en konsekvens om en av parterna inte har möjlighet att anlita ett ombud 

                                                 
131 Prop. 1996/97:9 s. 154f. 
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överhuvudtaget. Här bör dock även kostnadstaket nämnas, då det faktum att rättshjälpen i de 

flesta fall har en maxgräns på 100 timmar kan få stora konsekvenser för den enskildes 

möjligheter till både en rättvis process och att nå ett rättvist resultat. Min uppfattning är, precis 

som remissinstanserna menade, att denna begränsning kan innebära stötande konsekvenser i 

fall där motparten på grund av stora ekonomiska resurser inte påverkas lika starkt av en dyr och 

utdragen process. Begränsningen kan innebära att staten, eller stora företag, i praktiken har en 

möjlighet att dra ut på rättegångar för att öka processkostnaderna och på så vis skaffa sig 

immunitet i tvister mot enskilda som själva inte har råd att anlita ett eget ombud. RhjLs ventil 

i 34§ ska explicit endast användas i ett undantagsfall, såsom i komplicerade tvister där barn är 

inblandade eller i arbetstvister där motparten är ett större företag.132 Förarbetena till denna 

paragraf nämner dock inte tvister mot staten, trots att denna i likhet med stora företag har 

ofantligt mycket större ekonomiska möjligheter att föra en process än en enskild individ. I detta 

fall kan en intressant koppling göras till målet Steel och Morris mot Förenade konungariket. 

Europadomstolen yttrade i målet att Steel och Morris skulle beviljas rättshjälp i en tvist mot 

McDonalds, då företaget hade så mycket pengar att de kunde anses vara rikare än ett litet land, 

vilket innebar att parterna hade så pass olika ekonomiska förhållanden att ”the inequality of 

arms could not have been greater”.133 I målet jämförs till och med McDonalds med ett litet land, 

vilket rimligtvis bör innebära att samma slutsats bör kunna dras för en tvist mellan en enskild 

person och en stat. 

 

När det kommer till rättshjälp i förvaltningsprocessen står det klart att huvudregeln är att 

rättshjälp inte ska beviljas, då ett behov av rättshjälp anses saknas i mål där både domstolen och 

motparten, det vill säga förvaltningsmyndigheten, har en lagstadgad utredningsskyldighet. I 

vissa fall har lagstiftaren som bekant beslutat att rättshjälp ändå ska kunna beviljas, då behov 

anses finnas om ärendet är extra komplicerat, av väsentlig betydelse för den enskilde samt i fall 

där den enskilde har personliga kvalifikationer som påtagligt försvårar dennes möjlighet att 

själv föra sin talan i domstol. För att analysera vilka typer av ärenden, personliga egenskaper 

eller vilken nivå av komplexitet som krävs för att rättshjälp ändå ska beviljas i dessa ärenden 

krävs en granskning av beslut och praxis. Att dra säkra slutsatser utifrån dessa är dock svårt, då 

praxisunderlaget är relativt tunt och Rättshjälpsnämndens motiveringar extremt kortfattade. 

Sammantaget tycks det dock vara så att kravet för när en person exempelvis anses vara 

tillräckligt sjuk eller funktionsnedsatt för att dennes personliga kvalifikationer ska anses 

                                                 
132 Se avsnitt 3.2.6. 
133 Se avsnitt 3.1.2. 
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påverka dennes förmåga att själv föra sin talan är satt väldigt högt. I ett av de tidigare redovisade 

fallen blev en kvinna beviljad rättshjälp på grund av en kombination av hennes medfödda 

blindhet samt komplicerade sakförhållanden i ärendet. En annan kvinna blev beviljad rättshjälp 

i ett ärende som ansågs komplicerat, samt att kvinnan i fråga led av multipel skleros som gjort 

henne förlamad.134 Samtidigt blev en man som led av ett neuropsykiatriskt funktionshinder 

nekad rättshjälp, vilket medförde att hans mamma fick lov att föra processen mot 

Försäkringskassan åt honom utan juridisk hjälp.135 Detta blir problematiskt, då en person med 

ett psykiskt funktionshinder, och som saknar juridisk utbildning, knappast kan anses ha samma 

förutsättningar att driva en process som en myndighet med en egen processjuridisk avdelning. 

 

När det kommer till behovsrekvisitets kriterier bör även ärendets komplexitet kommenteras. 

Det är svårt att utläsa exakt var gränsen går för när ett ärende anses vara komplicerat nog för 

att medföra att ett behov av rättshjälp ska anses föreligga i ett förvaltningsrättsligt mål. Korta 

kommentarer om ärendets komplexitet och art är dock återkommande i samtliga av de 

redovisade fall där rättshjälp beviljats. Jag vill dock mena att det fokus som läggs på ärendets 

komplexitet tycks utgå från vad som hade varit komplicerat för en kvalificerad jurist, och inte 

vad som hade varit komplicerat för en lekman. Att denna punkt överhuvudtaget tas med i 

behovsbedömningen måste rimligtvis innebära att den enskilde, trots utredningsskyldigheten, 

som utgångspunkt förväntas vara åtminstone delvis aktiv i bevakandet av sin egen rätt. Hur 

långt denna förväntan sträcker sig beror på fallet i fråga, men faktum kvarstår att kriteriet i sig 

tycks förutsätta att en enskild person utan juridisk kunskap och utbildning kan nå samma 

resultat på egen hand som en tränad jurist i en ”normalsvår” tvist hade kunnat göra. Detta kan 

givetvis stämma ibland, om den enskilde har gott med tid och goda förutsättningar att lära, men 

skulle förmodligen i de flesta fall innebära att parterna gav sig in i tvisten med helt olika 

förutsättningar att driva processen. 

 

För att kunna analysera konsekvenser av det nuvarande systemet måste dock 

utredningsskyldigheten beaktas, då det är denna som ligger till grund för presumtionen att 

behov av rättshjälp saknas i förvaltningsrättsliga mål. Utredningsskyldigheten innebär att rätten 

ska ansvara för att utredningen som ligger till grund för målets avgörande är fullständig, men 

ska vara verksam genom parterna, då de är dessa som i första hand ska avhjälpa bristerna i sina 

framställningar. Utredningsskyldigheten är särskilt stor i fall där styrkeförhållandet mellan 

                                                 
134 Se avsnitt 3.2.3. 
135 Se avsnitt 1.1. 
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parterna är ojämna, vilket exempelvis ansågs vara fallet i en tvist mellan en kommun och en 

enskild person. Samtidigt anses utredningsskyldigheten vara mindre långtgående i så kallade 

tvåpartsmål, vilket sedan år 1995 är obligatoriskt i fall som rör överklagade 

myndighetsbeslut. 136  Det finns dock indikationer på att utredningsskyldigheten inte alltid 

fungerar och används som avsett, framförallt sett till Petréns erfarenheter, som vittnar om en 

relativ ovilja hos rätten att bistå parterna med anvisningar på grund av en rädsla att framstå som 

partiska. Berättelser om bristande utredning återfinns även i de redovisade besluten från 

Rättshjälpsnämnden, vilket i sin tur inte föranlett några kommentarer från nämnden själv. Om 

förvaltningsdomstolen avstår från att utöva sitt utredningsansvar på ett tillfredsställande sätt 

faller själva grundpremissen för att inte bevilja rättshjälp i förvaltningsrättsliga processer, och 

även om detta naturligtvis inte är fallet i alla mål så bör risken inte bortses ifrån. Det verkar 

dessutom som att lagstiftaren åtminstone delvis är medveten om denna problematik, då 

lagstiftaren trots allt öppnat upp för att behov av rättshjälp kan finnas i den förvaltningsrättsliga 

processen i särskilda fall.  

 

Denna situation skapar något av ett dilemma. Det går inte att helt bortse från 

utredningsskyldigheten vid en analys av rättshjälpens betydelse för en enskild persons 

möjlighet till både en rättvis process samt rättvisa resultat, men då indikationer finns på att 

denna utredningsskyldighet i praktiken inte alltid tillämpas på ett tillfredsställande sätt går det 

inte heller att blint lita på att utredningsskyldigheten möter upp där behovet av rättshjälp slutar. 

Dessutom måste hänsyn tas till frågan om utredningsskyldigheten i sig kan sägas utgöra ett 

tillräckligt stöd för den enskilde så att ett behov av stöd från ett juridiskt ombud helt försvinner, 

speciellt när det tycks framkomma dubbla budskap där domstolens ansvar är extra stort när 

styrkeförhållandena mellan parterna är ojämna, samtidigt som ett parterna anses vara skyldiga 

att i större utsträckning ansvara för beslutsunderlaget i tvåpartsmål. Enligt Petrén är det även så 

att i fall där målet gäller en gynnande förvaltningsakt ställs högre krav på den som önskar få ett 

för sig förmånligt beslut att själv medverka till att framställa det underlag som krävs för att 

förmånen ska erhållas. Dessutom, menar Petrén, är den som överklagar ett beslut i allmänhet 

skyldig att presentera de fakta och bevis som motiverar en ändring av beslutet.137  

 

 

                                                 
136 Se avsnitt 2. 
137 Petrén, 1977, s. 158f. 
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5.4 Sammanfattning och avslutande tankar 

Det står klart att den svenska rättshjälpen har brister sett ur teorin om Access to Justice. Trots 

lagstiftarens tanke om att den statliga rättshjälpen ska underlätta för människor med små 

ekonomiska medel att bekosta ett ombud i en domstolsprocess finns indikationer att 

tillgängligheten till rätten endast är en formell tillgänglighet för vissa grupper av människor. 

Tanken är att den begränsade möjligheten att få rättshjälp i förvaltningsprocessen ska 

kompletteras av förvaltningsdomstolen och myndigheternas utredningsskyldighet, men i fall 

där utredningsskyldigheten brister hamnar den enskilde snabbt i en ogynnsam ställning 

gentemot myndigheten.  

 

Det tycks även finnas tveksamheter avseende hur omfattande domstolens utredningsskyldighet 

ska eller bör vara. Uttalanden om ett mer långtgående utredningsansvar i tvister där ojämna 

maktförhållanden råder mellan parterna ställs mot yttranden om att tvåpartsprocesser minskar 

detsamma, då det i första hand är parterna i en sådan process som ansvarar för ett fullgott 

utredningsunderlag. Då dessa faktorer ställs mot varandra finns, inte minst i kombination med 

förvaltningsdomstolens oro över att framstå som partisk, en risk att utredningsskyldigheten inte 

är nog långtgående för att kunna möta upp där den enskildes stöd genom rättshjälpen slutar. Det 

är även viktigt att komma ihåg att en enskild person som är i en förvaltningsrättslig tvist ofta 

har svaga ekonomiska resurser, samt i vissa fall även lider av en sjukdom eller 

funktionsnedsättning, då målen ofta rör just olika former av bidrag. En bristande rättshjälp i 

kombination med en återhållsam utredning från domstolens sida kan därför leda till extra svåra 

konsekvenser för den enskilde. 

 

Access to Justice handlar dock inte bara om materiell eller formell tillgänglighet för individen, 

eller risker om ”rea-rättvisa”, utan även om kostnader, effekter och konsekvenser på en 

samhällelig nivå. Faktum är att rättshjälpen i dag inte är avsedd att användas av en stor grupp 

människor, utan i stället ses som en förmån för de absolut fattigaste. Det torde vara relativt 

säkert att säga att detta beror på att en statlig finansiering av juridiska ombud annars hade varit 

väldigt kostsam. Detta är ett reellt problem när man talar om rättshjälp. Samtidigt är det viktigt 

att komma ihåg att rättshjälp i många fall är det enda sättet att ge enskilda en faktisk, reell 

möjlighet att utnyttja sin rätt till en rättvis rättegång. Trots att rättshjälpen oavsett sin 

karaktärisering som förmån tycks kunna göra anspråk på att vara en social rättighet är den i 

slutändan beroende av ett budgetanslag, vilket gör att denna rättighet effektivt begränsas eller i 
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vissa fall stängs av med hänvisning till kostnader. Att garantera den enskildes möjlighet att ta 

vara på sin rätt till en rättvis rättegång i förvaltningsrättsliga mål kommer därför enligt min 

uppfattning att innebära högre kostnader, antingen genom ett utvidgande av utredningsansvaret 

eller ett utvidgande av den statliga rättshjälpen.  För att lösa detta problem krävs vidare 

utredningar. Total materiell rättstillgänglighet kommer alltid att vara en svår uppgift att lösa, 

och kan kännas närmast utopisk. Förbättringar är dock långt ifrån omöjliga.  
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