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1 Inledning  

1.1 Problembeskrivning 

Den 1 november 2008 trädde den omfattande reformen ”En modernare rättegång” 

(”EMR”) i kraft.1 Reformens syfte var att ”skapa en modernare rättegång i allmän 

domstol som uppfyller kraven på en rättssäker, effektiv och ändamålsenlig 

handläggning av mål och ärenden”.2 Reformarbetet berörde flera av rättegångsbalkens 

(1942:740) (”RB:s”) bestämmelser. En av förändringarna som genomfördes var att 

prövningstillståndssystemet i hovrätt, som tidigare bara omfattat tvistemål där det 

omtvistade värdet uppenbart inte översteg ett basbelopp, utvidgades till att omfatta alla 

från tingsrätten överklagade tvistemål.3 Denna förändring infördes i syfte att tydliggöra 

att tyngdpunkten för rättskipningen ska ligga i första instans.  

      När EMR-reformens effekter fyra år senare skulle utvärderas kunde utredningen 

konstatera att reformen ”fallit mycket väl ut, såväl på ett övergripande plan som i de 

enskilda delarna”.4 Utredningen uppmärksammade dock samtidigt att antalet beviljade 

prövningstillstånd i hovrätt för tvistemål inledningsvis varit för lågt. Det minskade 

antalet beviljade prövningstillstånd torde bero på att de nya prövningstillståndsreglerna i 

praktiken tillämpats snävare än vad som avsetts i lagens förarbeten.5  

     Det låga antalet beviljade prövningstillstånd för tvistemål i hovrätt fick negativa 

konsekvenser för Högsta domstolens prejudikatbildande funktion. Eftersom urvalet av 

rättsfall var mindre än vad som erfordras, meddelade Högsta domstolen de efterföljande 

åren så få prejudikat att det påverkade ledningen av rättstillämpningen.6 Ett flertal 

åtgärder vidtogs därför i syfte att förbättra förutsättningarna för att få mål med 

prejudikatfrågor prövade i Högsta domstolen.7 Bland annat infördes i 54 kap. 12 a § RB 

en möjlighet för Högsta domstolen att vid överklagande gällande prövningstillstånd i 

hovrätt meddela prövningstillstånd och pröva prejudikatfrågan direkt i Högsta 

domstolen. Denna åtgärd har dock i praktiken haft begränsad effekt och problemet med 

prejudikattorka i Högsta domstolen torde därmed kvarstå.8 

                                                 
1 Prop. 2004/05:131, En modernare rättegång – reformering av processen i allmän domstol.  
2 Prop. 2004/05:131, s. 1. 
3 Prop 2004/05:131, s. 180.  
4 SOU 2012:93, s. 12.  
5 SOU 2012:93, s. 14. 
6 SOU 2012:93, s. 228. 
7 SOU 2012:93, s. 15.  
8 Högsta domstolen Verksamhetsberättelse, s. 23. Antalet inkomna tvistemål har ökat 2 % sen 2012. 
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     Det kan konstateras att EMR-reformen gjort det svårare för parterna i tvistemål att få 

prövningstillstånd i hovrätt beviljat. Därmed har det även blivit svårare för parterna i 

tvistemål att få beviljat prövningstillstånd i sista instans. Högsta domstolens 

prejudikatbildande funktion har påverkats negativt av EMR-reformen eftersom urvalet 

av mål varit mycket begränsat efter reformens genomförande. Syftet med denna uppsats 

är därför att analysera vilka tvistemål som i EMR-reformens kölvatten faktiskt beviljas 

prövningstillstånd i Högsta domstolen på prejudikatdispensgrund. Finns det någon för 

dessa mål kännetecknande faktor?  

     Den tydligaste av tänkbara faktorer torde utan tvekan vara huruvida klaganden 

företräds av ombud eller inte. Genom att anlita ombud kan den juridiskt okunnige få 

hjälp att bland annat sammanfatta alla i målet relevanta handlingar, anpassa ansökan om 

prövningstillstånd efter aktuella dispensgrunder samt på ett effektivt sätt föra sin talan.9 

Denna uppsats är därför främst inriktad på att undersöka möjligheterna att beviljas 

prövningstillstånd i Högsta domstolen utan att företrädas av ombud. Mig veterligen har 

ingen tidigare studie gjorts angående sambandet mellan ombud och beviljande av 

prövningstillstånd på prejudikatdispensgrund i Högsta domstolen.10 Vidare är det av 

intresse att studera en andel av dessa beviljade prövningstillståndsansökningar närmare, 

för att undersöka om det finns något samband mellan förekomsten av ombud och 

utformningen av ansökan. Eftersom Högsta domstolen enligt 54 kap. 10 § RB inte är 

skyldig att bevilja prövningstillstånd när prejudikatdispensgrunden är uppfylld är det 

rimligt att anta att klaganden, för att förbättra sina chanser att meddelas 

prövningstillstånd, försöker utforma ansökan om prövningstillstånd på ett för Högsta 

domstolen tilltalande sätt. Skiljer sig ansökningarna åt beroende på om de utformats av 

ett ombud eller av klaganden själv?  

     En av grundprinciperna inom svensk processrätt är att parterna i målet har rätt att 

föra sin egen talan.11 Det finns därför inte något formellt ombudstvång för processen i 

Högsta domstolen. Visar studiens resultat att chanserna att beviljas prövningstillstånd är 

mycket sämre för parter om saknar ombud är det av intresse att avslutningsvis diskutera 

huruvida det föreligger tillräckliga skäl att frångå denna rådande grundprincip genom 

införandet av ett formellt ombudstvång i Högsta domstolen.  

 

                                                 
9 Wejedal & Östlund, s. 49. 
10 Se dock Emmy Falcks examensuppsats om prövningstillstånd i Högsta domstolen angående 

prövningstillstånd i hovrätt.  
11 SOU 1995:124, s. 265. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

I denna uppsats avser jag att analysera de tvistemål som efter EMR-reformens 

ikraftträdande beviljas prövningstillstånd i Högsta domstolen på prejudikatdispensgrund 

(54 kap. 10 § RB). Jag undrar om det finns någon, för dessa fall, kännetecknande, 

gemensam faktor. Ett förslag på sådan faktor är huruvida den klagande biträtts av 

ombud eller inte. Den första, och huvudsakliga, frågeställning som kommer att 

behandlas i denna uppsats är därför hur vanligt det är att en klagande som inte företräds 

av ombud beviljas prövning i Högsta domstolen. För att djupare kunna analysera 

sambandet mellan ombud och beviljad prövningstillståndsansökan i Högsta domstolen 

har jag även valt att analysera en andel av dessa beviljade 

prövningstillståndsansökningar närmare. Frågan jag då ställer är: Skiljer sig dessa 

ansökningar markant åt beroende på om den klagande är företrädd av ombud eller inte? 

     Eftersom Högsta domstolen inte är skyldig att meddela prövningstillstånd även om 

grund för dispens föreligger (se 54 kap. 10 § RB som är fakultativ), är det rimligt att 

anta att klaganden som söker prövningstillstånd i sista instans anstränger sig vid 

utformningen av ansökan i syfte att försöka väcka intresset hos Högsta domstolens 

ledamöter. Vidare ska jag därför försöka besvara följdfrågan om det i ansökan om 

prövningstillstånd fanns någon av ombudet formulerad rättsfråga för Högsta domstolen 

att besvara. Om så är fallet, hur specificerad var frågan? Jag ska även utifrån den av 

Högsta domstolen meddelade domen försöka analysera hur prejudikatet förhåller sig till 

det som angetts i ansökan. Frågan är: Besvarade Högsta domstolen den av ombudet 

föreslagna rättsfrågan? Den slutliga frågan att besvara blir: Måste klaganden ha ett 

”bete” för Högsta domstolen att ”svälja” för att beviljas prövningstillstånd på 

prejudikatdispensgrunden? Om ja, är då klaganden beroende av ett ombud? Föreligger 

det i Sverige därmed ett indirekt ombudstvång?  

     Uppsatsen kommer att avslutas med en diskussion de lege ferenda angående 

huruvida det kan anses önskvärt att i Sverige införa ett ombudstvång i överrätt. Frågan 

som ska besvaras är då om det finns tillräckliga motiv att göra avsteg från den i svensk 

rätt rotade grundprincipen att en part har rätt att föra sin egen talan. Eller finns det 

alternativa åtgärder till ombudstvång som istället kan vara att föredra.?  
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1.3 Avgränsning  

Syftet med denna uppsats är som nämnts att avseende ombudsförekomst analysera de 

mål som efter EMR-reformen beviljas prövningstillstånd i Högsta domstolen. Eftersom 

tvistemålen var den typ av mål som påverkades mest av reformen (genom att 

prövningstillståndssystemet utökades till att omfatta alla tvistemål) har jag valt att 

avgränsa uppsatsen till att omfatta endast tvistemål. Både brottmål och domstolsärenden 

har därför helt utelämnats i denna framställning.  

     Vidare har uppsatsen avgränsats till att i huvudsak omfatta prejudikatdispensgrunden 

i 54 kap. 10 § RB. Grunden för Högsta domstolen att bevilja extraordinär dispens har 

därmed helt utelämnats vad gäller uppsatsens analys. Denna avgränsning har gjorts 

eftersom Högsta domstolen sedan 1970-talet är en renodlad prejudikatinstans och det är 

denna prejudikatbildande funktion som anses ha påverkats negativt av EMR-reformen 

och därför bör analyseras. Vidare skiljer sig motiven bakom och användningen av 

grunden för extraordinär dispens avsevärt från prejudikatdispensgrunden. Det går därför 

inte att dra paralleller mellan de två dispensgrunderna. Dock är alla av Högsta 

domstolen beviljade prövningstillståndsansökningar på extraordinär grund för dispens 

inkluderade i statistiken över förekomst av ombud. Ofta åberopas nämligen båda 

grunderna för dispens (prejudikatdispens och extraordinär grund för dispens) i ansökan 

om prövningstillstånd och det är inte alltid tydligt på vilken av dessa två grunder som 

Högsta domstolen har beviljat dispens. Eftersom den extraordinära grunden för dispens 

används väldigt sparsamt av Högsta domstolen (jag kan senare i min studie inte bekräfta 

fler än fem sådana fall) torde dock denna dispensgrund utgöra en ytterst begränsad del 

av statistiken och därför lär den inte påverka resultatet nämnvärt.  

     Eftersom EMR-reformen trädde i kraft den 1 november 2008 kommer uppsatsen att 

behandla av Högsta domstolen beviljade prövningstillstånd från år 2009 till och med år 

2015. Flertalet av de prövningstillstånd som beviljades under år 2016 har vid tillfället 

för denna uppsats slutförande ännu inte avgjorts och har därför utlämnats. Vidare har 

studien begränsats till att omfatta endast statistik rörande den klagande parten, d.v.s. den 

part som överklagat domen och därmed även författat ansökan om prövningstillstånd. 

Omständigheter rörande motparten (exempelvis huruvida motparten företräds av ombud 

eller inte) har därför utelämnats eftersom dessa faktorer troligtvis inte påverkat 

utformningen av prövningstillståndsansökan nämnvärt. 

     Uppsatsen har även på ett grundläggande plan begränsats till att omfatta endast det 

allmänna domstolssystemet. Det förvaltningsrättsliga domstolssystemet har därför 
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utelämnats, trots att det i vissa efterföljande delar berörts av EMR-reformen. Vidare kan 

tilläggas att EMR-reformen var mycket omfattande och rörde fler bestämmelser och 

delar än de som behandlas i denna uppsats. Eftersom uppsatsen fokuserar på 

prövningstillståndssystemet i hovrätt och Högsta domstol är det dessa delar av reformen 

som huvudsakligen kommer att behandlas.  

     Slutligen kan tilläggas att den avslutande analys och diskussion som förs i uppsatsen 

angående ombudskrav har begränsats till att omfatta endast ett generellt ombudskrav. 

Frågan om ett eventuellt advokatmonopol (d.v.s. krav på att den som agerar ombud i 

domstol måste vara advokat) har därför utelämnats helt.  

 

1.4 Metod och material 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att besvara frågan om det är 

möjligt för en klagande som för sin egen talan i tvistemål att beviljas prövningstillstånd 

på prejudikatdispensgrund i Högsta domstolen. För att kunna besvara denna fråga var 

jag tvungen att undersöka hur prövningstillståndsreglerna i 54 kap. RB tillämpas av 

Högsta domstolen i praktiken. Min tanke var därför att, mot bakgrund av de 

prövningstillstånd i tvistemål som har beviljats av Högsta domstolen, analysera hur 

lagen tillämpas. Jag undrade: Har någon klagande som fört sin egen talan beviljats 

prövningstillstånd av Högsta domstolen under aktuell tidsperiod?  

     Min undersökning av hur prövningstillståndsreglerna tillämpats har bestått av att jag 

har utfört en studie av de prövningstillstånd som har beviljats av Högsta domstolen 

under perioden efter EMR-reformens införande. Jag granskade därför alla av Högsta 

domstolen beviljade prövningstillstånd i tvistemål mellan år 2009 och 2015 (totalt 180 

stycken, se den fullständiga förteckningen över målen i Bilaga 2) för att kunna besvara 

frågan om den klagande parten varit företrädd av ombud eller inte. För att närmare 

utreda ombudets betydelse vid utformningen av prövningstillståndsansökan granskade 

jag även ett antal av dessa beviljade prövningstillståndsansökningar grundligare (totalt 

37 stycken, se det fullständiga resultatet i Bilaga 1). Metoden för denna uppsats kan 

därför till stor del sägas vara empirisk, eftersom både uppsatsens genomförande och 

resultat till stor del grundas på min egenhändigt utförda studie av konkreta mål i Högsta 

domstolen, där rättskällevärdet inte stått i fokus. Rättsfallen har därför använts empiriskt 

istället för rättsdogmatiskt. Dock bygger uppsatsen på en problemformulering som 

slutligen mynnar ut i rättslig argumentation (se avsnitt 9) och jag försöker även 
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fastställa rättsläget i uppsatsens avsnitt 2–6, varför den traditionella rättsdogmatiska 

metoden också till viss del har legat till grund för framställningen.   

     Vidare har jag mot bakgrund av studiens resultat, främst statistiken över hur 

prövningstillståndsreglerna tillämpats i praktiken, fört en diskussion de lege ferenda 

angående införande av ombudstvång i uppsatsens avslutade kapitel (avsnitt 10–11). 

Sammanfattningsvis har jag därmed i min uppsats försökt fastställa rättsläget (avsnitt 2–

6), hur rätten tillämpas (avsnitt 7–9) och vad rätten borde vara (avsnitt 10–11).  

     Eftersom denna uppsats är ett examensarbete i juridik har den närmast självklart tagit 

sin utgångspunkt i de traditionella rättskällorna: lagtext, rättspraxis, lagförarbeten samt 

doktrin (juridisk litteratur). Dessa rättskällor har dock behövt kompletterats i vissa 

avseenden och jag har därför behövt hämta information från mindre konventionella 

källor, exempelvis icke-publicerade delar av överklaganden och Högsta domstolens 

verksamhetsberättelse. En viktig del av materialet som använts i uppsatsen har jag själv 

sammanställt genom min studie (se huvudsakligen avsnitt 8 där resultatet av studien 

redovisas). Det material som använts i uppsatsen som publicerats av andra författare är 

därför till mängden begränsat, eftersom det material jag själv sammanställt till stor del 

har legat till grund för analysen.  

 

1.5 Terminologi 

För att undvika förvirring kan det med fördel klargöras att det är många för uppsatsen 

betydelsefulla termer som i texten används synonymt. Exempelvis görs ingen åtskillnad 

mellan begreppen ombudstvång och ombudskrav. Vidare refererar jag ofta till de 

prövningstillståndsansökningar jag analyserat i min studie som enbart ”ansökningarna”. 

Med begreppet ”indirekt ombudstvång” åsyftar jag en ordning där ett formellt 

ombudskrav saknas men klagande som för sin egen talan missgynnas i sådan 

utsträckning att ett krav på ombud ändå kan sägas råda. Det indirekta ombudstvånget 

kan därför liknas vid indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering föreligger när en 

regel som uppfattas som neutral i praktiken missgynnar vissa personer eller grupper.12 

Regeln kan då, trots att samma regel tillämpas för alla, ändå anses vara diskriminerande. 

På samma sätt kan avsaknaden av ombudstvång innebära att ett indirekt ombudstvång 

föreligger om det visar sig att de klagande som saknar ombud missgynnas i jämförelse 

med de klagande som väljer att anlita ombud.  

                                                 
12 Fransson & Norberg, s. 39 f.  
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1.6 Disposition  

För att jag på ett tillgängligt sätt ska kunna presentera resultatet av min studie måste jag 

först introducera läsaren för det svenska prövningstillståndssystemet och EMR-

reformens verkningar. Jag kommer därför, efter detta inledande avsnitt, översiktligt 

beskriva det allmänna domstolssystemet och dess interna funktionsfördelning (avsnitt 

2). Vidare kommer jag att beskriva prövningstillståndssystemet i hovrätt (avsnitt 3) 

respektive Högsta domstolen (avsnitt 4). I dessa avsnitt måste även 

prövningstillståndssystemets mer formella aspekter redovisas, eftersom jag senare i 

detalj kommer granska och jämföra innehållet i olika prövningstillståndsansökningar (se 

avsnitt 7–9). Därefter kommer EMR-reformen och dess verkningar behandlas mer 

ingående i avsnitt 5. Vidare kommer ombudets roll i den svenska domstolsprocessen att 

behandlas i avsnitt 6. Avsnittet om ombudets roll är av mer ingående karaktär eftersom 

analysen av studiens resultat till stor del kommer återknyta till just detta avsnitt.  

     Den studie jag genomfört angående ombudsfrekvensen i tvistemål som beviljats 

prövningstillstånd i Högsta domstolen kommer behandlas i avsnitt 7–9. I det inledande 

avsnittet 7 kommer utredningens metod, syfte och genomförande att redovisas. I 

efterföljande avsnitt 8 kommer en sammanställning av utredningens resultat att 

redovisas. Det fullständiga resultatet av utförd studie finns redovisat i Bilaga 1. I Bilaga 

2 finns en förteckning av alla mål som omfattas av studien. Utredningens resultat 

kommer vidare att analyseras mer djupgående i efterföljande avsnitt 9. Avslutningsvis 

kommer studiens resultat analyseras ur ett de lege ferenda-perspektiv i avsnitten 10 och 

11. I avsnitt 12 sammanfattas uppsatsens slutsatser och avslutningsvis finns en 

källförteckning i avsnitt 14.  
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2 De allmänna domstolarna  

2.1 Det svenska domstolssystemet   

I 1 kap. 8 § regeringsformen (1974:152) (”RF”) anges att det ”för rättskipningen finns 

domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala 

förvaltningsmyndigheter”. Av detta kan utläsas att domstolarna är en sorts myndigheter 

och att de har som uppgift att ombesörja rättskipningen13. Det allmänna 

domstolssystemet i Sverige består av tre instanser: tingsrätt, hovrätt och Högsta 

domstolen. Bestämmelserna om tingsrätt finns främst i 1 kap. RB, medan reglerna om 

hovrätt och Högsta domstol finns i 2 kap. RB respektive 3 kap. RB. I Sverige finns även 

allmänna förvaltningsdomstolar; dessa kommer dock inte behandlas närmare i denna 

uppsats.  

 

2.2 Instansordningsprincipen 

En av de inom svensk processrätt grundläggande principerna är instansordnings-

principen.14 Principen innebär att domstolssystemets instanser alla har olika funktioner. 

För att dessa funktioner ska kunna tillgodoses på ett effektivt sätt är det 

eftersträvansvärt att renodla både domstolarnas och de olika instansernas uppgifter. Den 

första delen innebär att domstolarna inte ska behöva belastas av frågor av icke-

kvalificerad karaktär. Istället bör dessa uppgifter avgöras av någon lämplig myndighet. 

Den andra delen innebär att de olika domstolsinstanserna inte ska belastas av uppgifter 

som varit avsedd för annan instans.15 Det är den andra delen av principen som kommer 

vara av störst betydelse för analysen i denna uppsats. Hur påverkas de andra instanserna 

av att en av instanserna inte fullgör sina uppgifter?  

 

2.3 Funktionsfördelningen mellan instanserna 

Första instans, tingsrätten, har som uppgift att på ett effektivt och materiellt riktigt sätt 

avgöra den stora mängden av mål och ärenden som kommer in till de allmänna 

domstolarna. Tyngdpunkten i rättskipningen ligger därför i första instans. För att kunna 

genomföra sin uppgift på ett tillfredställande sätt måste tingsrätterna därför ha mycket 

resurser samt kompetent personal.16  

                                                 
13 Mellqvist, s. 14. 
14 Ekelöf m.fl., Häfte I, s. 116.   
15 Mellqvist, s. 48. 
16 Mellqvist, s. 48 f.  
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     Landets sex hovrätter har i sin tur en kontrollerande funktion. Genom sin granskning 

av från tingsrätten överklagade fall ska de kontrollera att tingsrätterna fullgör sina 

uppgifter och att meddelade domar är materiellt riktiga. Detta innebär att resurserna i 

hovrätten blir ansträngda om kompetensen i tingsrätterna är för låg, d.v.s. om 

hovrätterna måste kontrollera en större andel fall än vad som avsetts och tyngdpunkten 

för rättskipningen förskjuts från tingsrätt till hovrätt.17 Hovrättens kontroll ska vidare 

fungera som incitament för tingsrättens domare att på ett kompetent sätt fullgöra sina 

uppgifter.18  

     Högsta domstolens funktion är som högsta instans att vara prejudikatbildande. Det 

innebär att Högsta domstolen har som uppgift att ta ställning i principiellt viktiga mål 

och skapa prejudikat. Dessa avgöranden blir sedan vägledande för framtida 

rättstillämpning.19 Möjligheten att få sitt mål prövat i högsta instans bör vara strängt 

begränsad eftersom parternas intresse av rättssäkerhet redan bör ha tillgodosetts genom 

prövning i underrätt.20 Därför beviljas endast ett fåtal procent av alla 

prövningstillståndsansökningar som inkommer till Högsta domstolen.21 Det är därför 

svårt för alla klagande, oavsett om denne företräds av ombud eller inte, att beviljas 

prövningstillstånd i Högsta domstolen. 

     Sammantaget kan konstateras att det är av avgörande vikt att alla steg i 

instansordningen fungerar för att den renodlade funktionsfördelningen ska kunna 

upprätthållas. Misslyckas en av instanserna fullgöra sina uppgifter riskerar även de 

andra instansernas funktioner att bli lidande, varför en dominoeffekt kan sägas uppstå. 

En sådan funktionsrubbning skedde efter EMR-reformens införande. Hovrätterna 

tillämpade då de nya prövningstillståndsreglerna snävare än vad som avsetts i lagens 

förarbeten och beviljade för få prövningstillstånd. Detta restriktiva förhållningssätt 

ledde till att för få mål kom upp till prövning i Högsta domstolen, vilket gjorde att 

urvalet för Högsta domstolens prejudikatbildning blev för litet. Därmed blev även 

Högsta domstolens prejudikatbildande funktion lidande av att hovrätten åsidosatt sina 

uppgifter genom att bevilja prövningstillstånd i för få mål.  

  

                                                 
17 Mellqvist, s. 48 f.  
18 Ekelöf m.fl., Häfte I, s. 156 f.  
19 Ekelöf m.fl., Häfte I, s. 131. 
20 Ekelöf m.fl., Häfte I, s. 157.  
21 Högsta domstolen Verksamhetsberättelse 2016, s. 6.  
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3 Prövningstillstånd i hovrätt  

3.1 Formella krav på prövningstillståndsansökan till hovrätt  

Tingsrätt är första instans för ordinära tvistemål. Alla tingsrättens domar kan dock 

överklagas till andra instans, hovrätt (49 kap. 1 § RB). Enligt 50 kap. 1 § RB ska ett 

överklagande ske skriftligen inom tre veckor från att tingsrättens dom meddelats. När 

överklagandet lämnats till tingsrätten prövas om det inkommit i tid. Om överklagandet 

inkommit i tid sänder tingsrätten handlingarna i målet till hovrätten. När dessa 

inkommit till hovrätten prövar hovrätten i sin tur om överklagandet är formenligt och 

korrekt. I enlighet med 50 kap. 4 § RB ska överklagandet innehålla uppgifter om:  

1. Den dom som överklagas 

2. Ändringsyrkande 

3. Grunderna för överklagandet 

4. Skälen för att hovrätten ska meddela prövningstillstånd 

5. De bevis som åberopas 

 

3.2 Prövningstillståndssystemet  

För att en fullständig prövning av tingsrättens avgörande ska göras, krävs det för alla 

tvistemål att hovrätten först meddelar prövningstillstånd (49 kap. 12 § RB). Systemet 

med prövningstillstånd vilar i huvudsak på två intressen, rättssäkerhetsintresset och det 

processekonomiska intresset.22 Det gagnar rättsäkerheten att tvister snabbt blir slutligt 

avgjorda (d.v.s. att prövningen inte alltid, oaktat behov, sker i två steg) och 

domstolssystemet som helhet om processkostnaderna kan hållas nere. Dessa intressen 

tillgodoses genom att materiellt riktiga avgöranden som saknar principiell betydelse inte 

prövas av högre instans.23  

     Innan EMR-reformen trädde i kraft gällde för tvistemål kravet på prövningstillstånd i 

hovrätt endast de fall där det omtvistade värdet uppenbart inte översteg ett basbelopp.24 

Efter att reformen trädde i kraft den 1 november 2008 gäller nu kravet på 

prövningstillstånd istället generellt för alla tvistemål (49 kap. 12 § RB).  Hovrätten ska25 

                                                 
22 Mellqvist, s. 92.  
23 Mellqvist, s. 92 f.  
24 Welamson & Munck, s. 90.  
25 Den tidigare formuleringen ”får” har bytts ut mot ”skall” eftersom den tidigare formuleringen felaktigt 

indikerade att bestämmelsen var fakultativ, se prop. 2004/05:131, s. 184.   
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meddela prövningstillstånd om någon av de följande fyra förutsättningar som uppräknas 

i 49 kap. 14 § RB är uppfylld.  

1. Det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har 

kommit till (ändringsdispens) 

2. Det går inte utan sådant tillstånd går att bedöma riktigheten av det slut som 

tingsrätten kommit till (granskningsdispens) 

3. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av 

högre rätt (prejudikatdispens), eller 

4. Det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinär dispens) 

 

Av uppräknade dispensgrunder är ändringsdispensgrunden vanligast förekommande.26 

Grunden för granskningsdispens infördes genom EMR-reformen i syfte att garantera 

rättssäkerheten för de mål där det ”inte finns någon särskild anledning att betvivla 

riktigheten i avgörandet men där det inte heller går att med någon högre grad av 

säkerhet säga att avgörandet faktiskt är riktigt”.27 Grunden för prejudikatdispens 

används sällan av landets hovrätter. När EMR-reformen utvärderades påpekades av 

utredningen att hovrätten till viss del försummat sin uppgift att identifiera eventuella 

prejudikatfrågor i mål som i övrigt är materiellt korrekta.28 Denna försummelse kan vara 

en bidragande faktor till den i Högsta domstolen rådande prejudikattorkan.  

 

3.3 Prövningstillståndsprövningen i tvistemål 

I enlighet med 50 kap. 4 § RB ska klaganden i tvistemål själv ange grunden för 

beviljande av prövningstillstånd. Skälen som angetts utgör sedan utgångspunkten för 

tillståndsprövningen. Dock ska hovrätten till viss del själv utreda eventuella grunder för 

prövningstillstånd.29 Denna skyldighet motiveras bland annat av att part som saknar 

ombud inte begärs veta huruvida målet innehåller en intressant prejudikatfråga eller om 

domvilla föreligger.30 Det hänger även samman med hovrättens kontrollerande funktion 

att meddelade domar ska vara materiellt riktiga.31 Någon motsvarande skyldighet finns 

därför inte för Högsta domstolen.  

                                                 
26 Lindell, s. 389.  
27 Prop. 2004/05:131, s. 196. 
28 SOU 2012:93, s. 228 f.  
29 Prop. 2004/05:131, s. 189. Detta gäller dock främst de indispositiva målen.  
30 Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 40. 
31 Mellqvist, s. 48 f. 
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     Själva tillståndsprövningen kan göras både med eller utan skriftväxling.32 Av 

naturliga skäl företas skriftväxling främst i de mål där tillståndsfrågan är svårbedömd 

eftersom skriftväxlingen annars riskerar att medföra onödiga kostnader.33 Hovrätten har 

även möjlighet att hålla sammanträde innan tillståndsfrågan avgörs om särskilda skäl 

föreligger.34 Denna möjlighet har införts för att skydda klaganden som inte företräds av 

ombud och inte på ett adekvat sätt kan uttrycka sig i skrift.35 Denne riskerar annars att 

missgynnas av ett skriftligt förfarande. Dock utnyttjas denna möjlighet sällan i 

praktiken.36 

     Som huvudregel ska frågor om prövningstillstånd prövas av tre domare. Om frågan 

är av enkel karaktär kan dock frågan prövas en domare (2 kap. 4 § tredje stycket RB). 

Beslutar hovrätten att inte meddela prövningstillstånd innebär det att tingsrättens 

avgörande står fast och därmed vinner laga kraft (49 kap. 14 a § tredje stycket RB). Ett 

sådant beslut betraktas dock som ett slutligt beslut och kan därmed överklagas till 

Högsta domstolen (54 kap. 3 § RB). Meddelas prövningstillstånd å andra sidan ska en 

fullständig prövning göras av hovrätten. Vidare har hovrätten enligt 49 kap. 14 a § RB 

en möjlighet att bevilja partiellt prövningstillstånd. Dock får sådant prövningstillstånd 

endast meddelas om ”utgången i den delen inte kan påverkade andra delar av det 

överklagade avgörandet” (49 kap. 14 a § första stycket RB). Formerna för hovrättens 

prövning av målet behandlas i avsnitt 3.4 nedan.  

     Det har i samband med utvärderingen av EMR-reformen diskuterats hur ingående 

hovrätternas tillståndsprövning bör vara.37 Det har av lagstiftaren uttryckts en oro över 

att denna prövning görs allt för ingående.38 Tillståndsprövningen är inte avsedd att 

omfatta allt i målet tillgängligt material, eftersom det skulle förfela syftet med att ha ett 

prövningstillståndssystem för prövning i överrätt. Dock tror man att 

prövningstillståndsprövningarna åren direkt efter EMR-reformens genomförande har 

varit för ingående och att detta är en bidragande faktor till att antalet beviljade 

prövningstillstånd inledningsvis var så lågt.39 Det är enligt min mening en svår 

balansgång för hovrätten att göra. Å ena sidan får prövningen inte vara allt för ingående 

                                                 
32 Lindell, s. 396.  
33 Lindell, s. 396.  
34 50 kap. 7 a §, 51 kap. 7 a § och 52 kap. 6 a § RB. 
35 Prop. 2004/05:131, s. 191.  
36 SOU 2012:93, s. 219. 
37 Se Levén & Wersäll, ”En modernare rättegång – hur har det gått? SvJT 2011 s. 18”, s. 27 (artikeln 

finns som bilaga 4 till SOU 2012:93). 
38 SOU 2012:93, s. 223. 
39 SOU 2012:93, s. 223.  
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eftersom det förfelar syftet med prövningstillståndssystemet och är alltför 

resurskrävande. Å andra sidan måste hovrätten ha rättssäkerheten och sin kontrollerande 

funktion i åtanke. En viss undersökning måste därför göras av fall där klaganden 

förvisso inte lyckats föra sin talan på ett effektivt sätt men tingsrättsdomen ändå riskerar 

att vara materiellt felaktig. Jag antar även att part som väljer att föra sin egen talan trots 

avsaknad av judiska kunskaper troligen missgynnas av en mindre djupgående 

prövningstillståndsprövning.  

 

3.4 Prövningen av överklagade mål i hovrätt  

Enligt 50 kap. 16 § första stycket RB ska parterna kallas till huvudförhandlingen. 

Genomförandet påminner i stora delar om huvudförhandlingen i tingsrätten, se 50 kap. 

17 § RB. Dock skiljer sig framläggandet av den muntliga bevisningen åt mellan tingsrätt 

och hovrätt. I hovrätten ska den muntliga bevisningen som huvudregel presenteras 

genom ljud- och bildupptagningar som gjordes av förhören under tingsrätts-

förhandlingarna (50 kap. 19 § RB). Vidare är handläggningen i hovrätten begränsad till 

vad som överklagats. Överklagandet kan avse tingsrättens dom i sin helhet eller endast 

vissa yrkanden eller påföljder. Endast det som överklagats blir föremål för prövning.  

     I tvistemål (undantaget familjerättsmål) är hovrätten enligt RB 2 kap. 4 § första 

stycket RB domför med tre lagfarna domare. Har tingsrätten däremot bestått av tre 

domare (vilket tingsrätten ska göra vid huvudförhandling i tvistemål om något annat 

inte är föreskrivet (se 1 kap. 3 a § första stycket RB)) är hovrätten domför först med fyra 

lagfarna domare. 

 

3.5 Sammanfattande slutsatser 

Jag har i aktuellt avsnitt presenterat reglerna angående prövningstillståndsprocessen och 

huvudförhandlingen i hovrätt. Dessa steg måste parterna ta sig igenom för att vidare 

kunna överklaga målet till Högsta domstolen.40 Sammantaget anser jag att följande 

regelverk tenderar att bli tämligen avancerat för en klagande som för sin egen talan utan 

att själv besitta juridiska kunskaper. Det har dessutom konstaterats att de möjligheter 

                                                 
40 Det finns dock undantag till denna ordning, exempelvis kan klaganden söka prövningstillstånd i Högsta 

domstolen angående prövningstillstånd i hovrätt om dennes prövningstillståndsansökan avvisas av 

hovrätten (54 kap. 3 § RB).  
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som införts i syfte att förenkla processen för part som för sin egen talan sällan nyttjas i 

praktiken.41  

     Vidare torde en klagande part som själv formulerat en tafatt ansökan om 

prövningstillstånd missgynnas av att landets hovrätter efter EMR-reformens införande 

beviljat färre prövningstillståndsansökningar i tvistemål än vad lagstiftaren avsåg när 

reformen infördes.42  Det går därför att ifrågasätta om det med hänsyn till gällande 

ordning är rimligt att anta att alla som väljer att föra sin egen talan kan göra så på ett 

adekvat sätt. Det verkar enligt min åsikt svårt för en klagande som för sin egen talan att 

överhuvudtaget få sitt tvistemål prövat i hovrätt, vilket även gör det svårt för en 

klagande som för sin egen talan att ta sitt mål så långt att denne ens kan söka om 

prövningstillstånd i Högsta domstolen.  

  

                                                 
41 SOU 2012:93, s. 195. Där anges att möjligheten till sammanträde under hovrättens 

prövningstillståndsprövning endast nyttjats i ett fåtal fall, en möjlighet som ursprungligen infördes med 

syfte att underlätta processen för parter som för sin egen talan (se prop. 2004/05:131, s. 191). 
42 SOU 2012:93, s. 219. 
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4 Prövningstillstånd i Högsta domstolen 

4.1 Formella krav på prövningstillståndsansökan till Högsta domstolen  

Hovrättens dom kan i sin tur överklagas till sista instans, Högsta domstolen. Ett 

skriftligt överklagande ska då inlämnas till hovrätten senast fyra veckor från att 

hovrätten meddelat sin dom (55 kap. 1 § RB). Innehållsmässigt överensstämmer kraven 

på överklagandet till Högsta domstolen med kraven på överklagandet till hovrätt (55 

kap. 3 § RB, jämför 50 kap. 4 § RB). Av 55 kap. 1 § RB framgår dock att möjlighet till 

anslutningsöverklagan saknas vid överklagande till Högsta domstolen (jämför med 50 

kap. 2 § RB). Klaganden måste även enligt 35 kap. 13 § första stycket RB ange de 

omständigheter som åberopas för beviljande av prövningstillstånd i överklagandet. 

Denna bestämmelse har införts i syfte att försvåra för obefogade dispensansökningar 

gjorda i syfte att förhala verkställigheten av hovrättens dom.43   

 

4.2 Prövningstillstånd 

Liksom i hovrätt krävs för prövning i Högsta domstolen att prövningstillstånd meddelas. 

Kravet på prövningstillstånd i Högsta domstolen är dock inte generellt bara för 

tvistemål, utan omfattar alla mål där talan väckts i tingsrätt. Högsta domstolen kan, 

tillskillnad mot hovrätten, i enlighet med 54 kap. 10 § RB endast bevilja 

prövningstillstånd i två fall, nämligen om: 

1. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av 

Högsta domstolen (prejudikatdispens), eller 

2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för 

resning eller att domvilla förekommer eller att målets utgång i hovrätten 

uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (extraordinär 

dispens).  

 

Tillskillnad mot 49 kap. 14 § RB är 54 kap. 10 § RB en fakultativ bestämmelse, Högsta 

domstolen får meddela prövningstillstånd om någon av de två grunderna för dispens 

föreligger. Hovrätten ”skall” å andra sidan meddela prövningstillstånd om någon av 

grunderna för dispens som uppräknas i 49 kap. 14 § RB föreligger.44 

  

                                                 
43 Prop. 1980/81:154, s. 46. 
44 Welamson & Munck, s. 93. 
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     I enlighet med principen om renodling finns ingen grund för Högsta domstolen att 

bevilja prövningstillstånd i enda syfte att ändra eller granska hovrättens dom. Detta 

eftersom Högsta domstolens funktion är att vara en renodlad prejudikatinstans (se 

avsnitt 2.3 om instansordningsprincipen).45. Den enskildes rättssäkerhetsintresse bör 

redan ha tillgodosetts av prövningen i tingsrätt och hovrätt. Högsta domstolen ska därför 

bara bevilja prövningstillstånd om det finns principiellt viktiga frågor att ta ställning till 

och ett avgörande i målet kan fungera som prejudikat i framtida rättstillämpning. Att 

Högsta domstolen väljer att inte bevilja prövningstillstånd betyder därför inte 

nödvändigtvis att Högsta domstolen anser att hovrätten har dömt rätt i målet eller att det 

inte finns något att anmärka mot hur prövningen har gått till.  

     Av praktiska skäl har grunden för Högsta domstolen att bevilja extraordinär dispens 

behållits. Lagstiftaren ansåg att det fanns ett behov att kunna bevilja prövningstillstånd i 

undantagsfall där ett vanligt prövningstillstånd inte kan meddelas, exempelvis om skäl 

för resning föreligger. Denna möjlighet att bevilja dispens ska dock tillämpas med stor 

restriktivitet.46   

     Vidare finns i 54 kap. 11 § RB en möjlighet för Högsta domstolen att meddela 

partiellt prövningstillstånd begränsat till att röra endast en viss fråga i målet om denna 

fråga anses vara av vikt för vägledningen av framtida rättstillämpning. Tillskillnad mot 

49 kap. 14 a § första stycket RB om partiellt prövningstillstånd i hovrätt, får Högsta 

domstolen meddela sådant prövningstillstånd även om utgången i den delen kommer 

påverkade utgången i andra delar av det överklagade avgörandet. Den resterande delen 

vilandeförklaras tills Högsta domstolen har tagit ställning i prejudikatfrågan (54 kap. 11 

§ andra stycket RB). Vanligtvis återförvisas målet till hovrätten efter prejudikatfrågan är 

utredd.47  

 

4.3 Prövningstillståndsprövningen i Högsta domstolen 

När Högsta domstolen ska avgöra frågor om prövningstillstånd består 

sammansättningen av en eller tre domare (3 kap. 5 a § RB).48 Vanligtvis är det 

tillståndsfrågans svårighetsgrad som avgör om frågan blir ett enmansmål eller ett 

                                                 
45 Mellqvist, s. 93.  
46 Welamson & Munck, s. 133.  
47 Welamson & Munck, s. 165. Se även Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 159.   
48 Ursprungligen skulle tillståndsfrågan prövas av tre ledamöter. Genom en lagändring 1981 blev dock 

Högsta domstolen domför med endast en ledamot vid tillståndsprövning om frågan var av enkel 

beskaffenhet. Senare avskaffades även kravet på att frågan skulle vara enkel och Högsta domstolen kan 

numera besluta hur många ledamöter som ska besluta i en prövningstillståndsfråga (5 kap. 3 a § RB).  
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tremansmål.49 Omständigheten att målet exempelvis rör ett stort ekonomiskt värde 

innebär därför inte per automatik att målet blir ett tremansmål, utan det är själva 

tillståndsfrågans beskaffenhet som är av vikt.50  Syftet bakom nämnda ordning är att 

prejudikatdispensgrunden tillkommit för att tillgodose behovet av vägledning i framtida 

rättstillämpning, inte de enskilda parternas intressen. Parternas rättssäkerhetsintresse ska 

ju, om allt fungerar som avsett, tillgodoses av prövningen som görs i de två första 

instanserna (rättsskipning i tingsrätt och kontroll i hovrätt). Det sagda gäller dock inte 

tillståndsprövningar där part åberopat den extraordinära grunden för dispens.   

     En av nackdelarna med nuvarande ordning är dock att domstolens ledamöter är olika 

individer med olika åsikter. Det ligger därför i sakens natur att de olika ledamöterna har 

olika uppfattningar angående behovet av att ett visst mål prövas av Högsta domstolen. 

Det finns såklart också en risk att en enskild ledamot inte upptäcker en i målet intressant 

prejudikatfråga eller missbedömer intresset av ett en viss fråga prövas. En av systemets 

baksidor är därför onekligen att Högsta domstolen går miste om prejudikat på grund av 

att ansökan granskas av enskilda ledamöter. Dock framförs att denna konsekvens 

uppvägs av den minskade arbetsbelastning (och därmed ökade kapacitet i den dömande 

verksamheten) som Högsta domstolen erhållit genom det förenklade 

tillståndsprövningsförfarandet.51  

     Om Högsta domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd motiveras detta 

enbart med en formell standardmotivering. Någon förklaring i sak om varför 

prövningstillstånd inte beviljats i det specifika målet anges som huvudregel inte. Detta 

eftersom domstolens arbetsbelastning skulle riskera att fel fördelas om så var fallet.52 

Dock har Högsta domstolen möjlighet att bevilja prövningstillstånd begränsat till att 

röra endast en viss fråga i målet om denna fråga anses vara av vikt för vägledningen av 

framtida rättstillämpning (se 54 kap. 11 § första stycket RB). När denna möjlighet 

utnyttjas är det av stor vikt att Högsta domstolen i dispensbeslutet anger den specifika 

rättsfråga som ska besvaras, eftersom den anger ramarna för prövningens omfattning.53 

Målen som begränsats till en viss prejudikatfråga prövas i enlighet med de vanliga 

reglerna för prövning i Högsta domstolen, frånsett att avgörandet enligt 55 kap. 11 § 

första stycket RB får ske utan huvudförhandling.  

                                                 
49 Welamson & Munck, s. 155.  
50 Welamson & Munck, s. 155.  
51 Welamson & Munck, s. 154 f. Se även Ekelöfs kritik angående enmansdomstolar i Häfte II, s. 140. 
52 Welamson & Munck, s. 156.  
53 Welamson & Munck, s. 145.  
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4.4 Prövningen av överklagade domar i Högsta domstolen 

Om Högsta domstolen väl meddelat prövningstillstånd måste domstolen ta ställning till 

om målet ska avgöras ”på handlingarna” eller om huvudförhandling ska äga rum (vilket 

är mindre vanligt) (55 kap. 11 § RB).  

     I 55 kap. RB anges reglerna för prövningen av överklagade domar i Högsta 

domstolen. Kapitlet omfattar både brottmål och tvistemål och påminner till stor del om 

reglerna i 50–51 kap. RB om hovrättsförfarandet.54 Domstolens består som huvudregel 

av fem domare när målen prövas (3 kap. 5 § RB). I undantagsfall avgörs mål av 

samtliga ledamöter (plenum) (3 kap. 6 § RB).  

     Förutom att själv pröva målet i sak kan Högsta domstolen upphäva avgörandet samt 

återförvisa målet till behörig underrätt för prövning.  

 

4.5 Sammanfattande slutsatser 

Precis som vid processen i hovrätt är det för mig svårt att förstå hur en enskild individ 

utan juridiska kunskaper utan ombud ska kunna tillvarata sina intressen i denna instans. 

Med tanke på de begränsade möjligheterna Högsta domstolen har att överhuvudtaget 

meddela prövningstillstånd (jämför Högsta domstolens två grunder för dispens med 

hovrättens fyra) torde det ställa höga krav på det materiella innehållet i den klagandes 

prövningstillståndsansökan. Vidare tillkommer det faktum att Högsta domstolen, 

tillskillnad från hovrätten, inte måste meddela prövningstillstånd om grund för dispens 

föreligger. Detta torde ställa krav på den klagande att framställa omständigheterna i 

målet på ett för Högsta domstolen tilltalande sätt för att få sin ansökan beviljad. Av 

Högsta domstolens verksamhetsberättelse för år 2016 framgår att endast cirka 2 % av 

alla till Högsta domstolen överklagade mål beviljas prövningstillstånd.55 Statistiken 

visar därmed tydligt att det inte är många mål som lyckas passera Högsta domstolens 

nålsöga, oavsett om klaganden är biträdd av ombud eller inte. Vidare tillkommer såklart 

risken att ärendet prövas av en enskild ledamot som överhuvudtaget inte ser behovet av 

att frågan prövas, oavsett hur välformulerad ansökan om prövningstillstånd är. Att 

denna bedömning görs av ledamoten främjar såklart Högsta domstolens renodlade 

prejudikatfunktion, men innebär samtidigt att det blir ännu lite svårare för klaganden att 

få sin ansökan om prövningstillstånd beviljad.   

                                                 
54 I 55 kap. 15 § RB hänvisas till och med till motsvarande regler för hovrätt.  
55 Se statistiken som presenteras i Högsta domstolen Verksamhetsberättelse 2016, s. 6 samt s. 21 ff. 
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5 En modernare rättegång-reformen  

5.1 Bakgrund  

I takt med de samhällsförändringar som sker måste det processrättsliga regelverket med 

jämna mellanrum ses över för att kunna tillmötesgå samhällets behov. Redan år 1999 

tillsatte därför regeringen en särskild utredning med uppgift att undersöka hur processen 

i tvistemål respektive brottmål kunde förbättras (”1999 års rättegångsutredning”).56 

Utredningens huvudsakliga uppgift var att ur ett medborgarperspektiv granska de inom 

svensk processrätt grundläggande principerna om muntlighet, omedelbarhet och 

koncentration.57 Utredningen skulle även undersöka möjligheterna till utökad 

användning av modern ljud- och bildteknik i rättegång. Sammantaget var det 

övergripande målet att modernisera det svenska domstolssystemet och tillgodose 

medborgarnas krav på rättssäkra avgöranden inom rimlig tid.58  

     I juli år 2000 redovisade utredningen första delen av sitt betänkande, ”Beslut om 

rättspsykiatrisk undersökning – Problem och lösningar”.59 Året efter, i december 2001, 

presenterade utredningen sitt slutbetänkande, ”En modernare rättegång”.60 Under 

samma tidsperiod redovisades även en rad andra utredningar som varit av betydelse för 

arbetet kring EMR-reformen.61  

     Utifrån det material som presenterats konstaterades i den efterföljande propositionen 

att processen i hovrätten var för lik processen i tingsrätten – uppfattningen var att det 

saknades en tydlig funktionsfördelning mellan instanserna.62  Vidare gjorde hovrätternas 

höga arbetsbelastning att handläggningstiderna blev mycket långa. Grundtanken att 

rättskipningen huvudsakligen ska ske i första instans gick helt förlorad när parterna i 

målen utgick från att målet skulle prövas i hovrätt. Vissa parter betraktade till och med 

processen i tingsrätten som en ”förberedelse” inför processen i hovrätt. Det 

konstaterades därför att hovrättsförfarandet var i behov av reform och att hovrättens 

kontrollerande funktion i instansordningen måste klargöras. 63 

 

                                                 
56 Kommittédirektiv 1999:62.  
57 Kommittédirektiv 1999:62, se ”Utredningsbehovet”.  
58 Kommittédirektiv 1999:62, se ”Inledning”.  
59 SOU 2000:70 Beslut om rättspsykiatrisk undersökning – Problem och lösningar. 
60 SOU 2001:103 En modernare rättegång.  
61 Se exempelvis Ds 2001:36 “Hovrättsprocessen i framtiden”, som är av störst betydelse för denna 

framställning..     
62 Prop. 2004/05:131, s. 171. 
63 Prop. 2004/05:131, s. 171 f. 
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5.2 En modernare rättegång  

Sedan 1999 års rättegångsutredning presenterat sitt slutbetänkande föreslogs en reform 

för att genomföra påkallade moderniseringar av rättegångsbalken. Reformen fick 

namnet ”En modernare rättegång” och dess huvudsakliga syfte var att ”skapa en 

modernare rättegång i allmän domstol som uppfyller kraven på en rättssäker, effektiv 

och ändamålsenlig handläggning av mål och ärenden”.64  

     Reformarbetet berörde många av RB:s regler men bestod i huvudsak av tre enskilda 

delar. Den första delen avsåg användningen av modern teknik i landets domstolar. Den 

andra delen avsåg flexiblare handläggningsregler i syfte att kunna anpassa processen 

efter behovet i de enskilda fallen. Den tredje delen, som är av störst betydelse för denna 

uppsats, avsåg förändringar av hovrättsprocessen.65 Dessa infördes med syfte att 

tydliggöra de olika domstolarnas funktioner i instansordningen. Genom reformen 

utvidgades systemet med prövningstillstånd i hovrätt till att omfatta alla domar och 

beslut i tvistemål (49 kap. 12 § RB) istället för enbart fall där värdet av tvisteföremålet 

inte uppenbart översteg ett prisbasbelopp.66 Samtidigt modifierades även grunderna för 

beviljande av prövningstillstånd (en ny dispensgrund för granskning infördes i 49 kap. 

14 § RB) och möjligheten till partiellt prövningstillstånd infördes (49 kap. 14 a § RB).67  

     Utvidgningen av prövningstillståndssystemet motiverades med behovet av en 

tydligare funktionsfördelning mellan domstolsinstanserna.68 Genom att en större mängd 

mål underkastades kravet på tillstånd för prövning i hovrätt gjordes en klar distinktion 

mellan tingsrätt och hovrätt. Det blev därigenom tydligare att tingsrättens funktion är att 

skipa rätt och att hovrättens funktion är att garantera materiellt riktiga beslut. I 

propositionen uttalades att ”tyngdpunkten i rättskipningen bör ligga i första instans”.69 

Hovrättens främsta uppgift bör vidare vara att ”kontrollera att de tingsrättsavgöranden 

som överklagas är materiellt riktiga och rätta till eventuella felaktigheter”.70 En minskad 

arbetsbelastning för landets hovrätter väntades även medföra förkortade 

handläggningstider, vilket gynnar både de enskilda parterna och systemet som helhet.71  

 

                                                 
64 Prop. 2004/05:131, s. 1.  
65 SOU 2012:93, s. 12-14.  
66 Prop. 2004/05:131, s. 180. 
67 Prop. 2004/05:131, s. 184 samt s. 187.  
68 Prop. 2004/05:131, s. 180. 
69 Prop. 2004/05:131, s. 171. 
70 Prop. 2004/05:131, s. 171.  
71 Prop. 2004/05:131, s. 172. 
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5.3 Reformens genomförande och konsekvenser   

5.3.1 En modernare rättegång II 

En modernare rättegång-reformen trädde i kraft den 1 november 2008. Tre år senare 

tillsattes en särskild utredning med uppdrag att utvärdera den genomförda reformen (En 

modernare rättegång II, ”EMR II”)72. Det huvudsakliga syftet med den nya utredningen 

var att undersöka om avsedda moderniseringar effektivt kunnat genomföras i praktiken. 

Frågan i fokus var: Hur hade de nya reglerna tillämpats?73 

     EMR II-utredningen konstaterade i sitt betänkande att reformen ”fallit mycket väl ut, 

såväl på ett övergripande plan som i de enskilda delarna”.74 De genomförda 

förändringarna sades i allmänhet ha moderniserat domstolsprocessen samt gjort 

handläggningen både mer effektiv och ändamålsenlig.  Även införandet av modernare 

ljud- och bildteknik i domstolarna sades ha fungerat mycket bra.75  

     Mer ingående konstaterade utredningen att genomförd reform av prövningstillstånds-

systemet skapat förutsättningar för en ”smidig och rättssäker hovrättsprocess”.76 Dock 

konstaterades samtidigt att andelen beviljade prövningstillstånd i hovrätten 

inledningsvis varit för låg.77 Utredningen noterade att tillämpningen av 

prövningstillståndsreglerna med tiden blivit mer generösa men att tillämpningen 

fortfarande varierar mellan landets hovrätter. Dessa konstateranden anser jag, liksom 

framförts av Bylander, rimma illa med det inledande påståendet, d.v.s. att reformen 

fallit väl ut samt skapat förutsättningar för en ”smidig och rättssäker hovrättsprocess”.78 

Av den statistik som presenteras i utredningen kan utläsas att Svea hovrätt första 

halvåret 2012 beviljade prövningstillstånd i 40,6 % av alla tvistemål. Under samma 

tidsperiod beviljade Hovrätten över Skåne och Blekinge prövningstillstånd i 21,8 % av 

de inkomna tvistemålen. Lite provokativt kan därför hävdas att chansen att beviljas 

prövningstillstånd i hovrätt är dubbelt så stor som Stockholmsbo än som boende i 

Malmö. Jag anser att om andelen beviljade prövningstillstånd varierar stort mellan 

landets hovrätter indikerar det, tvärtemot vad som sades i utredningen, att systemet inte 

är rättssäkert. För om chanserna att beviljas prövningstillstånd i hovrätt snarare avgörs 

                                                 
72 SOU 2012:93, s. 11.  
73 SOU 2012:93, s. 11 samt s. 46. 
74 SOU 2012:93, s. 12.  
75 SOU 2012:93, s. 12 f.  
76 SOU 2012:93, s. 12.  
77 SOU 2012:93, s. 14.  
78 Bylander, ”EMR-uppföljningen SOU 2012:93 och pt i hovrätt”, www.infotorg.se.  
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utifrån vilken domsaga målet tillhör istället för utifrån målets beskaffenhet, är det 

snarare en indikation på reglerna tillämpas på ett sätt som är oförutsebart.  

     Vidare konstaterar utredningen, vilket jag är benägen att hålla med om, att systemet 

med prövningstillstånd har klargjort att tyngdpunkten för rättskipningen ligger i första 

instans och hovrättens kontrollfunktion därmed har blivit mer renodlad.79 När en så liten 

andel av alla till hovrätten överklagade tvistemål beviljas prövningstillstånd har det med 

all önskvärd tydlighet påvisats för parterna att de inte ska räkna med att målet prövas av 

hovrätten. Parterna bör därför vara väl förberedda inför processen i tingsrätt och inte, 

som tidigare påståtts, se tingsrätten som en generalrepetition inför processen i hovrätt. 

De nya prövningstillståndsreglerna har även medfört att handläggningstiderna blivit 

kortare i landets hovrätter. Detta eftersom hovrätternas arbetsbelastning har begränsats 

kraftigt.80  

     Slutligen konstaterar utredningen att den låga andelen beviljade prövningstillstånd i 

hovrätt har haft en påtagligt negativ inverkan på Högsta domstolens prejudikatbildande 

funktion, eftersom underlaget för prejudikatbildningen minskat avsevärt.81 Denna 

negativa inverkan bevisas ytterligare av Högsta domstolens egen praxis angående 

beviljande av prövningstillstånd i hovrätt. Högsta domstolen har nämligen mellan 

januari 2009 och juni 2012 meddelat prövningstillstånd i hovrätt 116 gånger och använt 

samtliga fyra dispensgrunder.82 Det faktum att Högsta domstolen tillämpat grunden för 

prejudikatdispens när den beviljat prövningstillstånd i hovrätt indikerar till viss del att 

Högsta domstolen sökt med ljus och lykta efter lämpliga prejudikat.83  

 

5.3.2 En modernare rättegång II – vidtagna åtgärder   

I syfte att avhjälpa de brister som påvisats i EMR II-utredningen genomfördes ett flertal 

åtgärder.84 I 54 kap. 12 a § RB infördes en möjlighet för Högsta domstolen att direkt 

pröva en prejudikatfråga om hovrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd, utan 

att Högsta domstolen först meddelar prövningstillstånd i hovrätt. Vidare infördes i 56 

kap. 13 § andra stycket RB en möjlighet för hovrätt att inom ramen för sin 

prövningstillståndsprövning hänskjuta en prejudikatfråga till Högsta domstolen. 

Vidtagna åtgärder skulle förbättra förutsättningarna för att mål med prejudikatfrågor ska 

                                                 
79 SOU 2012:93, s. 14. 
80 SOU 2012:93, s. 192.  
81 SOU 2012:93, s. 227.  
82 SOU 2012:93, s. 215.  
83 SOU 2012:93, s. 222.  
84 Prop. 2015/16:39, s. 57 f.  
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bli prövade. Dock torde effekten av dessa åtgärder i praktiken ha varit begränsad 

eftersom det i Högsta domstolens verksamhetsberättelse går att utläsa från den statistik 

som presenterats att antalet inkomna tvistemål till Högsta domstolen endast har ökat 

marginellt åren 2012–2016.85  

     Vidare påpekades i EMR II-utredningen att andelen beviljade prövningstillstånd i 

hovrätt, trots den ökning som har skett under de senaste åren, fortfarande är för låg och 

inte anses motsvara den ”generösa inställning” som avsågs med reformen.86 Det anges 

därför att hovrätterna fortlöpande ska följa upp tillämpningen av 

prövningstillståndsreglerna.87 Utredningen betonade även hovrätternas ansvar att 

kontrollera att relevanta prejudikatfrågor når Högsta domstolen för prövning.88 

 

5.4 Sammanfattning 

EMR-reformen rörde många av reglerna i RB och medförde stora förändringar i det 

processuella regelverket. En av de förändringar som genomfördes var att 

prövningstillståndssystemet i hovrätt utvidgades till att omfatta alla från tingsrätt 

överklagade tvistemål. Dessa nya regler tillämpades inledningsvis för restriktivt av 

landets hovrätter, vilket ledde till antalet tvistemålsdomar som prövades i hovrätt 

minskade drastiskt.89 En given följd av denna minskning var att antalet 

prövningstillståndsansökningar i Högsta domstolen också minskade avseende tvistemål. 

Detta kraftigt förminskade underlag av mål har avsevärt försämrat förutsättningarna för 

Högsta domstolens prejudikatbildande funktion. Samtidigt har det nya 

prövningstillståndssystemet haft många positiva effekter eftersom det tydliggjort att den 

huvudsakliga rättskipningen ska ske i första instans och att hovrätten enbart ska ha en 

kontrollerande funktion. Idag prövas därför många tvistemål fullt ut i endast en instans.  

     Sammantaget kan konstateras att funktionsfördelningen mellan tingsrätt och hovrätt 

har gynnats av EMR-reformen medan Högsta domstolens möjligheter att fylla sin 

prejudikatbildande funktion blivit lidande. I syfte att förbättra förutsättningarna för 

Högsta domstolens prejudikatbildning infördes genom EMR II-reformen fett flertal 

åtgärder (se bland annat 54 kap. 12 a § RB och 56 kap. 13 § andra stycket RB). Dessa 

åtgärder har dock i praktiken haft begränsad användning och problemet med försämrat 

                                                 
85 Högsta domstolen Verksamhetsberättelse 2016, s. 23. Ökningen har skett med totalt sju fall, vilket 

motsvarar en ökning om 2 %.  
86 SOU 2012:93, s. 219.  
87 SOU 2012:93, s. 219.  
88 SOU 2012:93, s. 228 f. 
89 Statistiken presenterad i SOU 2012:93 visar en minskning om 50 %, s. 227.  
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prejudikatunderlag i Högsta domstolen torde därför kvarstå – under år 2015 meddelades 

endast 14 prövningstillstånd i tvistemål av Högsta domstolen, vilket kan jämföras med 

de 39 prövningstillstånd i tvistemål som meddelades år 2007, året innan EMR-

reformens ikraftträdande.90  

  

                                                 
90 Domstolsstatistik år 2007 respektive år 2015.  
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6 Ombudets roll i den svenska domstolsprocessen   

6.1 Den kontradiktoriska principen 

En av de viktigaste principerna inom svensk processrätt är den kontradiktoriska 

principen.91 Principen innebär att det i domstolsprocessen ska finnas två parter som för 

sin talan mot varandra. Domstolen ska lyssna till vad parterna har att säga (i tal eller 

skrift) och avgöra målet utifrån presenterat material. Principen innefattar också ett krav 

på att båda parter ska få komma till tals på lika villkor.92 Dock är en uppenbar 

förutsättning för att den kontradiktoriska principen ska fungera att båda parter är villiga 

och förmögna att bevaka sina respektive intressen. Vanligtvis sker detta genom att 

parterna anlitar ett juridiskt kunnigt ombud för att föra deras talan i domstol på ett 

effektivt och kompetent sätt. I processlagsberedningen från 1938 uttalas att ”utan 

ansvarsfulla och kunniga ombud försvåras domstolarnas uppgifter. Deras avgörande 

kommer ofta att vila på ett ofullständigt material, och rättsfrågorna erhålla ej den 

allsidiga belysning, som är påkallad för deras riktiga bedömande”.93 Detta uttalande 

belyser väl ombudets roll i den svenska domstolsprocessen, att dess kompetens och 

erfarenhet förenklar domstolens uppgifter, effektiviserar processen samt främjar 

rättssäkerheten.  

 

6.2 Avsaknaden av ombudstvång i svensk rätt  

6.2.1 Principen om parternas rätt att föra sin egen talan 

En annan av grundprinciperna inom svensk processrätt är att parterna i målet har rätt att 

föra sin egen talan.94 Av 12 kap. 1 § RB framgår därför att parts talan får föras genom 

ombud i tvistemål. Vidare framgår av 21 kap. 3 § RB att den misstänkte i brottmål får 

biträdas av försvarare. Av dessa bestämmelser kan utläsas att det inom svensk rätt inte 

finns något ombudstvång eller advokattvång.95 Det finns inte heller något krav på att 

den som uppträder som ombud ska vara advokat. Alltså finns inte heller något så kallat 

”advokatmonopol” inom svensk rätt.96 Dock framgår av 12 kap. 2 § RB respektive 21 

                                                 
91 Kallas även förhandlingsprincipen, se bland annat Ekelöf m.fl., Häfte II, s. 74. 
92 Mellqvist, s. 30.  
93 SOU 1938:44, s. 19. 
94 Prop. 1998/99:37 s. 29. 
95 Ekelöf m.fl., Häfte II, s. 82.  
96 Ekelöf m.fl., Häfte I, s. 219. Observera dock att offentlig försvarare som förordnas av rätten enligt 21 

kap. 4 § RB i regel ska vara advokat (se 21 kap. 5 § andra stycket RB). 
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kap. 3 § RB att vem som helst inte är fri att agera som ombud eller försvarare.97 Bland 

annat uppställs krav på att den som agerar som ombud ska behärska det svenska språket 

samt vara lämplig i övrigt. 

     Möjligheten att representeras av ombud eller försvarare motiveras främst av det 

faktum att den svenska domstolsprocessen är grundad på den kontradiktoriska 

principen. En förutsättning för att processen ska fungera är att parterna är aktiva i 

processen och på ett tillfredställande sätt för sin talan, vilket lättast sker genom ombud 

eller försvarare.98 Att låta sig företrädas av ombud eller försvarare är som nämnt dock 

bara en möjlighet som parterna har. Parterna är därför fria, trots de nackdelar det kan 

innebära, att föra sin egen talan om det av någon anledning är önskvärt. Det är 

exempelvis vanligt förekommande av part av ekonomiska skäl väljer att inte anlita 

ombud.  

     I lag (2002:599) om grupprättegång (”GrL”) har dock ett avsteg gjorts från principen 

om parternas rätt att föra sin egen talan. I 11 § GrL stadgas nämligen att ”enskild 

grupptalan och organisationstalan skall föras genom ombud som är advokat”. Dock 

finns en möjlighet till undantag om särskilda skäl föreligger. Bestämmelsen om 

ombudstvång i GrL har motiverats av den avsevärda arbetsinstans som väntas krävas av 

den som driver målet.99 

 

6.2.2 Skyddsåtgärder för part som väljer att föra sin egen talan  

Det kan tyckas motsägelsefullt att det saknas ombudstvång i svensk rätt när den svenska 

domstolsprocessen bygger på en princip vars effektivitet förutsätter att båda parter 

företräds av juridiskt kunniga ombud. Förklaringen bakom denna ordning är att den 

svenska lagstiftaren historiskt gjort övervägandet att grundprincipen om parternas rätt 

att föra sin egen talan väger tyngre än en garanterat snabb och effektiv domstolsprocess. 

Att införa ett generellt ombudstvång har därmed ansetts vara en alltför ingripande åtgärd 

avseende den enskildes frihet, trots dess processuella fördelar.100 

     Istället för att frångå den rotade principen om parternas rätt att föra sin egen talan har 

man inom svensk processrätt valt att införa en rad bestämmelser med syfte att minska 

risken att part lider men av att ha varit passiv under rättegången eller på annat sätt 

                                                 
97 Fitger, Processrätt I, s. 174 f.  
98 Ekelöf m.fl., Häfte I, s. 217.  
99 Prop. 2001/02:107, s. 56. Observera att det till och med är ett advokattvång som införts i GrL.  
100 Prop. 1998/99:37, s. 27 ff. 
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försummat sin talan (”säkerhetsventiler”).101 Exempelvis finns en möjlighet för den 

tilltalade i brottmål att beviljas resning om felaktigheterna i domen beror på att denne 

inte lyckats tillvarata sina möjligheter i den ursprungliga rättegången (58 kap. 2 § RB). 

Ett annat exempel är den processledning domstolen förväntas utöva under själva 

domstolsprocessen (se avsnitt 6.3.2). Genom EMR-reformen infördes även ett flertal 

regler i RB med syfte att förenkla rättegångsprocessen för den part som för sin egen 

talan.102 Exempelvis infördes möjlighet till sammanträde istället för ett uteslutande 

skriftligt förfarande i hovrätt under prövningstillståndsprövningen (se avsnitt 3.3).103 

Denna möjlighet infördes i syfte att skydda den klagande som inte företräds av ombud 

och därmed riskerar att missgynnas av ett enbart skriftligt förfarande.104  

 

6.3 Problematik med nuvarande ordning 

6.3.1 En ineffektiv domstolsprocess  

Ett av problemen med avsaknaden av ombudskrav är som nämnt att domstolsprocessen 

riskerar att bli mindre effektiv om en icke juridiskt kunnig part väljer att föra sin egen 

talan. Detta problem behandlades för första gången år 1995 i utredningen om ett mer 

ändamålsenligt hovrättsförfarande.105 I de mål där en av parterna, utan att besitta 

juridiska kunskaper, väljer att föra sin egen talan riskerar nämligen domstolens arbete 

att försvåras avsevärt på grund av försenade inlagor, upprepande ändringar av talan eller 

i övrigt undermåligt processmaterial.106 I utredningen presenterades därför som åtgärd 

ett förslag om ombudstvång.107 Utredningen föreslog att en klagande i tvistemål ska 

kunna föreläggas att anlita ombud (advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå) 

om det anses nödvändigt med hänsyn till hur parten fört sin talan under målets 

handläggning. Intresset av en effektiv hovrättsprocess ställdes därför mot partens 

intresse av att själv få föra sin talan i domstol.108 Sistnämnda intresse låg sedan i den 

efterföljande propositionen till grund för bedömningen att ett generellt ombudstvång för 

tvistemål i hovrätt var en allt för inskränkande åtgärd. I den stora majoriteten av alla fall 

                                                 
101 Ekelöf m.fl., Häfte I, s. 78.  
102 Redan i 1999 års rättsutredning angavs i inledningen att RB:s regler ”bör i den mån det är möjligt vara 

utformade så att parter kan ta till vara sin rätt utan eget juridiskt ombud”.  
103 Prop. 2004/05:131, s. 191. 
104 Dock torde detta vara en säkerhetsåtgärd som i praktiken är av begränsad betydelse. I SOU 2012:93 

anges på s. 219 att denna möjlighet sällan utnyttjas.   
105 SOU 1995:124, s. 265.  
106 SOU 1995:124, s. 272. 
107 SOU 1995:124, s. 265 ff. 
108 SOU 1995:124, s. 268.  
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har parterna redan anlitat ombud eller, för de fall där parterna inte anlitat ombud, så är 

målet i fråga av så enkel beskaffenhet att ombud inte behövs.109 

     Samma intresseavvägning som gjordes av lagstiftaren angående ombudstvång i 

hovrätt gjordes senare av Högsta domstolen i NJA 2008 s. 760. Högsta domstolen hade 

i målet att pröva om det kan krävas av part, som uteblivit från huvudförhandling på 

grund av sjukdom, att sätta ombud i sitt ställe. Genom att ställa den ena partens 

önskemål om att få föra sin egen talan mot den andra partens intresse av att få frågan 

prövad utan onödigt dröjsmål kom Högsta domstolen fram till slutsatsen att ett 

förhinder om 2–3 månader ansågs vara förhållandevis kortvarigt. Därför kunde inte 

motpartens intresse av rättskipning utan onödigt dröjsmål anses utgöra ett hinder mot en 

så begränsad fördröjning av processen. Drabbas parten som för sin egen talan däremot 

av ett långvarigt eller återkommande hinder är det rimligt att rätten kan uppmana parten 

att ställa ombud i sitt ställe.110 Sammanfattningsvis blev därför slutsatsen i NJA 2008 s. 

760 att ”det inte ansetts kunna krävas att en part, som förde sin talan själv och som av 

sjukdom blev förhindrar att närvara vid huvudförhandling i hovrätten, skulle sätta 

ombud i sitt ställe”, varvid principen om parternas rätt att föra sin egen talan alltjämt 

torde vara gällande rätt.  

 

6.3.2 Moraliska dilemman 

I Sverige är domstolens roll att leda processen, vilket sker genom formell och materiell 

processledning (46 kap. 4 § RB). Genom den formella processledningen ansvarar 

domstolen för ordning och reda. Med materiell processledning menas att domstolen ska 

verka för att det material som presenteras under förhandlingen ska vara tydligt och 

komplett. Därför kan domstolen både begränsa och komplettera processmaterialet. 

Processledning utövas i syfte att uppnå materiell rättvisa – den som har rätt i sak ska 

även få rätt i processen. Domstolen får dock inte assistera eller ”hjälpa” den ena 

parten.111 Därför uppstår ett tydligt moraliskt dilemma för domstolen när den ena parten 

företräds av ombud och motparten företräder sig själv. Ska domstolen agera eller stilla 

se på när advokaten fintar bort den juridiskt obevandrade motparten? Var går gränsen 

mellan processledning och assistans? Motparten har förvisso gjort ett aktivt val att inte 

                                                 
109 Prop. 1998/99:37, s. 27 ff. 
110 Jämför det tidigare fallet NJA 1988 s. 98 där part inte ansågs ha laga förfall för sin frånvaro då han 

haft problem med återkommande psykiska besvär. Han borde därför ha insett att han var oförmögen att 

sköta angelägenheter av denna karaktär och istället ställt ett ombud i sitt ställe.  
111 Mellqvist, s. 31.  
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anlita ombud, men förutsättningarna känns inte lika rättvisa om parten av ekonomiska 

skäl inte haft möjlighet att anlita ombud. Chanserna att vinna målet riskerar därigenom 

att bli sammankopplade med ekonomiska förutsättningar.   

     Det går såklart att ifrågasätta varför den enskilde överhuvudtaget ska erbjudas hjälp 

att föra process. I samhället i stort råder ju stora skillnaden avseende makt, pengar och 

juridiska färdigheter. Varför ska det vara någon skillnad inom domstolsprocessen? Jo, 

av den enkla anledningen att domstolarna strävar efter att uppnå materiell rättvisa.112 

Rimligtvis borde då inte frågan om vem som ska vinna målet avgöras utifrån vem som 

har störst ekonomiska resurser.   

     Inom svensk processrätt har vissa åtgärder vidtagits för att inom domstolsprocessen 

kunna neutralisera de ojämlikheter som råder i samhället.113 Dels är rättsskydds-

försäkringar en i praktiken vanlig företeelse. Dessa försäkringar, som vanligtvis ingår i 

en klassisk hemförsäkring, ger individer med begränsade ekonomiska resurser en 

möjlighet att tillvarata sina intressen genom en domstolsprocess. Det brukar dock finnas 

villkor om självrisk och annat som ändå riskerar att göra processen kostsam för en 

enskild individ. Vidare finns en möjlighet att genom rättshjälpslagen (1996:1619) 

beviljas ekonomiskt bistånd för att kunna anlita ett juridiskt ombud. Dessa två åtgärder 

torde i viss mån bidra till att utjämna orättvisorna i domstolsprocessen. Dock kvarstår 

det moraliska dilemmat för domstolen om den ena parten för sin egen talan och själv, på 

grund av okunskap, inte inser hur ineffektiv hans processföring faktiskt är och därmed 

underlåter att anlita ombud fast ett behov finns.114  

 

6.4 Sammanfattning 

Den svenska domstolsprocessen bygger på den kontradiktoriska principen. Denna 

princip fyller sitt syfte bäst när två jämlika parter för sin talan mot varandra. Många 

parter som saknar juridiska färdigheter väljer att anlita ett ombud för att öka chanserna 

att vinna framgång med sin talan.115 Utan ombud kan den enskilda parten annars ha 

svårt att föra sin talan på ett tillfredställande sätt och företräds bara den ena parten av 

ombud riskerar en obalans att uppstå. Trots de uppenbara fördelarna som medförs 

processen om båda parter företräds av juridiskt kunniga ombud finns inget ombudskrav 

inom svensk processrätt. En av den svenska processrättens grundprinciper är nämligen 

                                                 
112 Mellqvist, s. 32. 
113 Ekelöf m.fl., Häfte 1, s. 78 f.  
114 Mellqvist, s. 32 f.  
115 Wejedal & Östlund, s. 47 ff.  
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att parterna har rätt att föra sin egen talan.116 Därför uppställs inget formellt krav på att 

part som ska föra sin talan i domstolen måste företrädas av ombud. Denna frihet att få 

välja att föra sin egen talan har historiskt värderats högt av både lagstiftare och 

domstol.117  

     Efter att ha studerat processen i hovrätt och Högsta domstol (se avsnitt 3–4) är det 

för mig uppenbart att förfarandet riskerar att bli övermäktigt för en person som saknar 

juridiska kunskaper. Det kan ifrågasättas om det är rimligt att försvara en ordning där 

ombudstvång saknas samtidigt som denna ordning förutsätter juridiska kunskaper för att 

parterna på ett effektivt sätt ska kunna tillvarata sina intressen. Är det rimligt att anta att 

en juridisk obevandrad person är kapabel att genomföra denna process, från tingsrätt till 

Högsta domstol, på ett sätt som inte missgynnar honom? Denna frågeställning kan 

förhoppningsvis besvaras i slutet av denna uppsats när resultatet av min studie har 

presenterats och analyserats.   

                                                 
116 Prop. 1998/99:37 s. 29. 
117 Se exempelvis prop. 1998/99:37, s. 27 ff. och NJA 2008 s. 760.  
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7 Genomförande av empirisk studie  

7.1 Inledande kommentar – bakgrund, frågeställning och syfte 

Den empiriska studie som genomfördes som en del i denna uppsats innebar att jag 

analyserade de ansökningar om prövningstillstånd som inkommit till Högsta domstolen 

och som senare beviljats prövningstillstånd på prejudikatdispensgrund. Jag har tydligt 

avgränsat mitt arbete till att omfatta enbart tvistemål, eftersom det var tillströmningen 

av denna typ av mål som påverkades mest negativt av EMR-reformen.118 Vidare har jag 

enbart undersökt de ansökningar om prövningstillstånd som gäller prövning i sak i 

Högsta domstolen. Detta innebär att alla ansökningar om prövningstillstånd i Högsta 

domstolen angående prövningstillstånd i hovrätt har utelämnats.  

     Vid genomförandet av studien var den första och huvudsakliga frågan att besvara 

huruvida klaganden i de beviljade prövningstillståndsansökningarna varit företrädd av 

ombud eller inte. Detta för att undersöka vilka mål som beviljas prövningstillstånd i 

Högsta domstolen och om det överhuvudtaget finns en möjlighet att erhålla 

prövningstillstånd på prejudikatdispensgrund i Högsta domstolen utan att vara företrädd 

av ombud. Det ligger nära till hands att anta att klaganden i den situationen är beroende 

av ett juridiskt kunnigt ombud för att kunna formulera en för Högsta domstolen 

intressant rättsfråga att besvara. Det är ju inte av hänsyn till den enskildes 

rättssäkerhetsintresse som Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd på 

prejudikatdispensgrund, utan av hänsyn till framtida rättstillämpning. Högsta domstolen 

är inte heller, som hovrätterna är, skyldig att av egen kraft undersöka om det föreligger 

någon grund för prövningstillstånd (54 kap. 13 § RB). Det är därför rimligt att anta att 

ansökan om prövningstillstånd bör innehålla en någorlunda tydligt formulerad rättsfråga 

med prejudikatbehov för Högsta domstolen att besvara, om chanserna att beviljas 

tillstånd ska vara någorlunda sannolika.  

     I syfte att närmare utreda ombudets betydelse studerade jag ett antal av de beviljade 

prövningstillståndsansökningarna mer grundligt. Jag undersökte då om det i ansökan om 

prövningstillstånd fanns en av ombudet eller klaganden formulerad rättsfråga för Högsta 

domstolen att besvara. Vidare undersökte jag om Högsta domstolen i sitt avgörande 

besvarat den av ombudet formulerade rättsfrågan eller om domstolen själv, identifierat 

en annan rättsfråga med prejudikatbehov. För om Högsta domstolen ändå valt att bortse 

                                                 
118 Detta eftersom prövningstillståndssystemet utökades till att omfatta alla från tingsrätten överklagade 

tvistemål. Samma reglering infördes inte för brottmål.  
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från den rättsfråga som ombudet framhållit torde ombudets betydelse vara någorlunda 

begränsad i sin omfattning (även om ombudet kanske genom sitt arbete framställt målet 

på ett sådant vis att omständigheterna väckt intresset hos Högsta domstolen). Vidare 

undersökte jag även ansökans omfattning sett till antal sidor, för att kunna jämföra 

omfattningen av de ansökningar där klaganden fört sin egen talan med de ansökningar 

där klaganden företrätts av ombud.  

     Avslutningsvis bör även påpekas att jag inte har gjort någon studie av 

ombudsfrekvensen i den totala mängden prövningstillståndsansökningar i tvistemål som 

inkommit till Högsta domstolen under aktuell tidsperiod (under perioden år 2012–2016 

rörde det sig om drygt 1300 mål). Detta innebär att jag inte kommer kunna ange någon 

exakt siffra för hur många klagande parter som företräds av ombud i de till Högsta 

domstolen inkomna ansökningarna om prövningstillstånd överlag. Detta innebär vidare 

att jag inte kommer kunna fastställa exakt hur starkt försämrade chanser en klagande 

part utan ombud har att beviljas prövningstillstånd på prejudikatdispensgrund i Högsta 

domstolen. Jag har exempelvis inte underlag för ett resonemang som följande ”Om 

klaganden i X % av den totala mängden inkomna prövningstillståndsansökningar till 

Högsta domstolen var biträdd av ombud, men hela Y procent av de klagande parterna i 

prövningstillståndsansökningarna som beviljats prövningstillstånd varit biträdda av 

ombud, innebär det att klagande som för sin egen talan har Z % sämre chanser att 

beviljas prövningstillstånd än klagande som väljer att anlita ombud.” Att göra en sådan 

jämförelse skulle vara ett givet nästkommande steg men har inte tidsmässigt kunnat 

genomföras inom ramen för denna uppsats. Falcks studie av ombudsfrekvensen i de 

prövningstillstånd som inkommer till Högsta domstolen angående prövningstillstånd i 

hovrätt visar att 46,5 % de klagande parterna är biträdda av ombud. Denna siffra kan 

med fördel användas som en slags referenspunkt för hur många klagande som väljer att 

anlita ombud respektive föra sin egen talan vid prövningstillståndsprocessen i Högsta 

domstolen.119 

 

7.2 Praktiskt genomförande  

Studien genomfördes genom att jag granskade alla av Högsta domstolen beviljade 

prövningstillståndsansökningar i tvistemål mellan åren 2009 och 2015 (totalt 180 

stycken). Jag valde att utelämna år 2008 från min studie då EMR-reformen trädde i kraft 

                                                 
119 Falck, ”Prövningstillstånd i Högsta domstolen angående prövningstillstånd i hovrätten”, s. 28.  
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först i november samma år. Vidare utlämnades år 2016 från studien eftersom flertalet av 

dessa mål inte avgjorts vid tidpunkten för uppsatsens slutförande. 

     Första steget i min studie var att översiktligt granska alla 180 av Högsta domstolen 

beviljade prövningstillståndsansökningarna under aktuell tidsperiod. Denna åtgärd 

vidtogs för att kunna sammanställa statistik angående hur många procent av klagandena 

som var företrädda av ombud.  

     Det andra steget i min studie var att mer ingående granska ett urval av dessa 

prövningstillståndsansökningar. Detta gjorde jag för att kunna jämföra de beviljade 

prövningstillståndsansökningar där den klagande varit företrädd av ombud med de 

ansökningar där den klagande fört sin egen talan. Denna jämförelse gjordes för att jag 

skulle kunna analysera vilka faktorer som ökar chanserna att beviljas prövningstillstånd 

och därmed kunna analysera ombudets betydelse. När jag studerade 

prövningstillståndsansökningarna skulle därför följande fem frågor besvaras: 

1. Var överklagande part företrädd av ombud? 

2. Hur omfattande var ansökan sett till antal sidor (utan bilagor)? 

3. Fanns en, av ombudet eller klaganden, specificerad rättsfråga för Högsta 

domstolen att besvara? 

4. Hur förhåller sig denna specificerade rättsfråga till det av Högsta domstolen 

meddelade prejudikatet?  

5. Fanns det i ansökan någon annan aspekt värd att kommentera? 

 

Det tredje och avslutande steget i min studie var att sammanställa och analysera 

inhämtat material för att se om några mönster kan urskiljas.  

 

7.3 Närmare om granskade prövningstillståndsansökningar   

Under den tidsperiod som varit föremål för min studie (år 2009–2015) har Högsta 

domstolen beviljat totalt 180 prövningstillståndsansökningar. Alla dessa ansökningar 

har studerats övergripande i syfte att fastställa hur många av de klaganden som beviljats 

prövningstillstånd som inte varit biträdda av ombud. Med hänsyn till denna uppsats 

begränsade omfattning hade det varit ett allt för omfattande och tidskrävande arbete att 

begära ut och granska samtliga ansökningar närmare. Högsta domstolens arkiv lämnar 

endast ut en akt i taget och för att ta del av denna akt måste en begäran ha gjort i förväg. 

Denna begäran måste dessutom göras tidigare än dagen innan planerat besök. Att begära 

ut det kompletta ansökningsunderlaget i alla de 180 mål som omfattats av studien skulle 
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därför bli ett för tidskrävande arbete. Att beställa kopior på efterfrågat material var inte 

heller ett i längden tänkbart alternativ eftersom kostnaden uppgår till 2 kronor per sida 

(eftersom snittlängden på en ansökan är drygt 7 sidor skulle denna summa för allt 

material uppgå till minst 2500 kronor). Jag har istället huvudsakligen fått använda mig 

av juridiska nyhetsdatabaser som publicerar beviljade prövningstillstånd, företrädesvis 

Infotorg. Det material som inte funnits tillgängligt på dessa databaser har jag begärt ut 

från Högsta domstolen.  

     Det fördjupade arbetet, studiens andra del, har på grund av dessa praktiska problem 

begränsats till att omfatta endast ett urval av dessa 180 beviljade prövningstillstånd. 

Totalt granskade jag 37 av målen Högsta domstolen beviljade prövningstillstånd mer 

grundligt, en andel som motsvarar drygt 20 % av det totala urvalet. Denna andel 

bedömde jag vara tillräckligt stor för att kunna ligga till grund för en intressant analys 

samt urskiljande av mönster. Samtidigt bör det påpekas att detta är en högst begränsad 

andel av det totala urvalet och inga säkra slutsatser kan därför kan dras utifrån denna.  

     Förutom de sex ansökningar där klaganden fört sin egen talan har de ansökningar 

som varit föremål för granskning slumpmässigt valts ut. Eftersom endast sex 

prövningstillståndsansökningar där den klagande saknar ombud har beviljats under 

aktuell tidsperiod har en heltäckande studie gjorts av denna typ av ansökningar. Att 

samtliga dessa ingår innebär totalt sett en viss överrepresentation av 

prövningstillståndsansökningar från år 2015, eftersom 50 % av de beviljade ansökningar 

där klaganden saknar ombud är från detta år. 

  

7.4 Redovisning av studiens resultat 

Resultatet av studiens första del redovisas i avsnitt 8.1. Där finns både en 

sammanställning av ombudsfrekvensen för hela tidsperioden (år 2009–2015) och 

resultatet för respektive årtal. Vidare finns i Bilaga 2 en fullständig förteckning över alla 

de i studien inkluderade 180 målen.   

     I avsnitt 8.2 redovisas även en sammanställning av studiens andra del, d.v.s. den 

djupare analysen av 37 av de totalt 180 beviljade prövningstillståndsansökningarna. Det 

fullständiga resultatet av studiens andra del redovisas i Bilaga 1. Vidare anges möjliga 

förklaringar till studiens resultat i avsnitt 8.3. 

     Den avslutande delen av studien redovisas i avsnitt 9. Där görs en djupare analys av 

studiens resultat. Jag försöker bland annat, mot bakgrund av det redovisade resultatet, 

besvara frågan om det kan sägas råda ett indirekt ombudstvång i Högsta domstolen.   
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8 Empirisk studie – överblick av resultat 

8.1 Studiens resultat angående förekomst av ombud (ombudsfrekvens)  

År 2009: 

9 beviljade prövningstillstånd i tvistemål.  

I samtliga fall var den klagande parten biträdd av ombud.  

 

År 2010: 

22 beviljade prövningstillstånd i tvistemål.  

I samtliga fall var den klagande parten biträdd av ombud. 

 

År 2011: 

26 beviljade prövningstillstånd i tvistemål.  

I 25 av fallen var den klagande parten biträdd av ombud.  

I 1 av fallen saknade den klagande parten ombud (denne var själv jurist). 

 

År 2012: 

49 beviljade prövningstillstånd i tvistemål.  

I samtliga fall var den klagande parten biträdd av ombud.  

 

År 2013: 

30 beviljade prövningstillstånd i tvistemål 

I 27 av fallen var den klagande parten biträdd av ombud.  

I 1 av fallen var den klagande parten biträdd av ställföreträdare.  

I 2 av fallen saknade den klagande parten ombud. 

 

År 2014: 

30 beviljade prövningstillstånd i tvistemål. 

I samtliga fall var den klagande parten biträdd av ombud.  

 

År 2015: 

14 beviljade prövningstillstånd i tvistemål. 

I 11 av fallen var den klagande parten biträdd av ombud. 

I 3 av fallen saknade den klagande parten ombud.  
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Sammanställning av ombudsfrekvens i Högsta domstolen: 

Det totala urvalet bestod av 180 beviljade prövningstillståndsansökningar (se Bilaga 2 

för en förteckning av samtliga mål som omfattas av studien).  

I 174 av fallen (motsvarande 96,7 %) biträddes den klagande parten av ombud. 

I 6 av fallen (motsvarande 3,3 %) förde den klagande parten sin egen talan.  

3 av fallen (motsvarande 50 %) där den klagande parten saknade ombud beviljades av 

Högsta domstolen under år 2015.  

Ingen klagande part som förde sin egen talan beviljades prövningstillstånd i Högsta 

domstolen under de två första åren efter EMR-reformens ikraftträdande (2009 och 

2010). Om den klagandepart som förde sin egen talan och själv var jurist borträknas 

(mål T 5644-11), beviljade Högsta domstolen inga prövningstillstånd där den klagande 

parten förde sin egen talan under de fyra första åren efter EMR-reformens 

ikraftträdande.  

Om år 2015 (där något av ett trendbrott sker) exkluderas från studien hade endast 1,8 % 

av fallen varit ansökningar där klaganden fört sin egen talan. Klaganden skulle därför 

varit företrädd av ombud i 98,2 % av fallen istället för i ”endast” 96,7 % av fallen.  

Om de två klagande parter som fört sin egen talan men själva varit jurister exkluderas 

från statistiken skulle den klagande parten varit företrädd av ombud i 97,8 % av fallen 

(176 av 180).  

 

8.2 Studiens resultat angående granskade prövningstillståndsansökningar 

8.2.1 Översikt över underlaget  

Mellan år 2009 och 2015 beviljade Högsta domstolen 180 prövningstillstånd i tvistemål. 

Jag granskade 37 av dessa närmare (motsvarande drygt 20 % av det totala antalet 

meddelade prövningstillstånd, se avsnitt 7.2). I urvalet inkluderade jag samtliga 6 

ansökningar om prövningstillstånd där den klagande parten saknade ombud som 

beviljats av Högsta domstolen under aktuell tidsperiod (år 2009–2015). Övriga 31 

prövningstillståndsansökningar, där den klagande parten varit företrädd av ombud, 

valdes ut rent slumpmässigt genom att jag drog lott om vilka ansökningar som skulle 

granskas närmare. Urvalet är därför inte proportionerligt sett till antalet beviljade 

prövningstillståndsansökningar per år. Det fullständiga resultatet av undersökningen 

finns presenterat i Bilaga 1.  
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8.2.2 Studiens resultat angående ansökans omfattning sett till antalet sidor 

Totalt urval: 180 beviljade prövningstillståndsansökningar 

Antal granskade prövningstillståndsansökningar av det totala urvalet: 37 

Antal av det granskade urvalet där klagande part för sin egen talan: 6  

Antal av det granskade urvalet där klagande part företräds av ombud: 31 

 

Medel antal sidor av det granskade urvalet: 7,19 

Medel antal sidor av urvalet där klagande part för sin egen talan: 5,67 

Medel antal sidor av urvalet där klagande part företräds av ombud: 7,48 

Differens antal sidor beroende på om klagande part företräds av ombud eller inte: 1,81 

Median antal sidor av det totala urvalet: 7 

Median antal sidor av urvalet där klagande part för sin egen talan: 3 

Median antal sidor av urvalet där klagande part företräds av ombud: 7 

 

Sammantaget kan konstateras att ansökans omfattning sett till antalet sidor varierar 

något beroende på om den klagande parten varit företrädd av ombud eller inte. I snitt är 

en ansökan om prövningstillstånd som författats av ombud nästan två sidor längre (1,81) 

än en ansökan som utformats av klaganden själv.  

 

8.2.3 Studiens resultat angående förekomsten av specificerad rättsfråga 

Efter att ha studerat ett urval av de prövningstillståndsansökningar som beviljats av 

Högsta domstolen under år 2009–2015 kan konstateras att både de klagande parter som 

själva för sin talan och de klagande parter som företräds av ombud alla i viss mån har 

lyckats specificera en rättsfråga för Högsta domstolen att besvara (se Bilaga 1 för det 

fullständiga underlaget). Denna rättsfråga tycks dock generellt vara mer utarbetad och 

kristalliserad om den klagande parten företräds av ombud. Vidare har alla de 

ansökningar som helt saknar en specificerad rättsfråga (se mål T 515-15, T 5554-13 och 

T 1815-13) författats av en klagande part som saknar ombud och inte heller är jurist 

själv. Därför kan en distinktion göras mellan ansökningar författade av ombud och 

ansökningar författade av klaganden själv – ombudens ansökningar har innehåller i 

större utsträckning en specificerad rättsfråga för Högsta domstolen att besvara. Det bör 

dock tilläggas att klaganden i både T 515-15 samt T 1815-13 för en i övrigt relevant 

juridisk argumentation i sin ansökan, trots avsaknaden av en specifik rättsfråga.  
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     I vissa förekommande fall där ombud från stora och välkända advokatbyråer har 

författat prövningstillståndsansökan är rättsfrågan väldigt tydligt uppdelad i punkter och 

följdfrågor finns ofta angivna (se exempelvis T 2194-15 samt T 1181-15).120 Dessa 

ansökningar kan jämföras med mål T 3593-14, där ombudet inte verkar vara juridiskt 

utbildad.121 I den ansökan saknas nämligen en specificerad rättsfråga och 

argumentationen utgår istället från de argument hovrätten använt i domskälen. Eftersom 

flera av de klagande parter som själva fört sin talan inte heller specificerat någon 

rättsfråga i sina ansökningar (Se T 515-15, T 5554-13 samt T 1815-13) torde jag 

därmed kunna dra slutsatsen att förekomsten av en specificerad rättsfråga för Högsta 

domstolen att besvara ökar om ansökan är författad av en jurist eller advokat (oberoende 

av om denne är ombud eller klaganden själv). Förekomsten av rättsfrågan kan därmed 

kopplas samman med en juridisk utbildning hos klaganden eller ombud. 

Argumentationen i ansökan tenderar även vara mer utförlig i ansökningar författade av 

jurister eftersom ansökningar som författats av ombud (som nästan alltid är jurister) i 

snitt är nästan två sidor längre än ansökningar som formulerats av klaganden själv (se 

redovisad statistik i avsnitt 8.2.2)  

     Att förmågan att formulera en rättsfråga för Högsta domstolen att besvara är 

sammankopplad med juridiska kunskaper framgår således genom att ansökan 

formulerad av ett ombud som inte är jurist eller advokat saknar en specificerad 

rättsfråga (se T 3593-14) samtidigt som ansökningarna som formulerats av klagande 

parter som saknar ombud men själva är jurister (T 814-15 samt T 5644-11) innehåller 

specificerade rättsfrågor. De juridiska färdigheterna torde därför kunna sägas medföra 

en förmåga att formulera lämpliga rättsfrågor samt en insikt om att det ökar chanserna 

att beviljas prövningstillstånd i en renodlad prejudikatinstans som Högsta domstolen om 

en intressant rättsfråga finns formulerad i ansökan.  

     I studiens underlag finns dock ett tydligt undantag från mönstret med formulerad 

rättsfråga och juridisk argumentation, nämligen mål T 1815-13. I det målet har 

klaganden inlämnat en endast en halv sida lång, handskriven prövningstillstånds-

ansökan till Högsta domstolen. Presenterad argumentation var inte heller rättslig, 

snarare emotionell. Detta var det enda fallet i min studie där Högsta domstolen beviljat 

prövningstillstånd utan att ansökan innehållit någon specificerad rättsfråga eller relevant 

                                                 
120 Jag antar att ombuden som arbetar på dessa stora och välkända byråer är väldigt skickliga eftersom de 

förmodligen haft möjlighet att specialisera sig inom ett visst rättsområde.  
121 Eller i vart fall inte verksam jurist. I ansökan om prövningstillstånd har varken jurist- eller advokattitel 

angivits och det finns inte heller någon medlem i Advokatsamfundet med ombudets namn.  
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argumentation. Högsta domstolen måste därför själv ha identifierat prejudikatbehovet av 

att ett sådant mål skulle prövas. Av följande kan därför konstateras att Högsta 

domstolen tycks föredra när en rättsfråga eller annan relevant juridiska argumentation 

finns presenterad i prövningstillståndsansökan. Dock framgår genom T 1815-13 att det 

finns en faktisk chans att beviljas prövningstillstånd även om du som klagande part 

saknar juridiska kunskaper samt formulerar en i övrigt tafatt och irrelevant ansökan.  

     

8.2.4 Studiens resultat angående Högsta domstolens ”besvarande” av rättsfrågan 

Nästa steg i min studie var att jämföra den i ansökan formulerade rättsfrågan med det 

prejudikat som sedan meddelades av Högsta domstolen. Det är dock inte helt 

oproblematiskt att presentera statistik angående frågan huruvida Högsta domstolen 

besvarade den i prövningstillståndsansökan formulerade rättsfrågan. I många fall 

besvarar Högsta domstolen nämligen inte den föreslagna rättsfrågan rakt av. Dock 

framgår av studiens resultat (se Bilaga 1) att Högsta domstolen inte i något mål valt att 

besvara en helt annan rättsfråga än den som framhållits av klaganden i ansökan, d.v.s. 

att den argumentation som åberopats i ansökan helt har ignorerats till förmån för en 

rättsfråga som inte funnits med i ansökan. Så även i de fall där Högsta domstolen inte 

valt att rakt av besvara föreslagen rättsfråga, har det senare prejudikatet varit grundat på 

juridisk argumentation motsvarande den i ansökan (exempelvis samma lagrum eller 

rättsfall). Undantaget är dock det fall där klaganden varken presenterat en rättsfråga 

eller relevant argumentation i ansökan (se återigen T 1815-13). I det målet fick Högsta 

domstolen själv undersöka vilka omständigheter i målet som var intressanta att pröva 

och föra relevant argumentation.  

     Sammantaget kan, baserat på studerat material, konstateras att Högsta domstolen i de 

allra flesta fall verkar svälja ”betet”, i form av en rättsfråga, som presenterats i 

prövningstillståndsansökan. I vissa fall besvarar Högsta domstolen den i ansökan 

formulerade rättsfrågan ordagrant (se exempelvis T 2085-12 samt T 1390-12) och i 

andra fall meddelar Högsta domstolen ett prejudikat som är snarlikt (se exempelvis T 

6069-14 och T 4924-13). Gemensamt för de fall där Högsta domstolen besvarar 

föreslagen rättsfråga ordagrant är att klagande part varit biträdd av ombud.122 Högsta 

domstolen har inte i något av de undersökta fallen valt att fokusera på en helt annan 

                                                 
122 Som nämnts finns det ju förvisso ansökningar om prövningstillstånd som författats av klaganden själv 

och ändå innehåller ett förslag på rättsfråga för Högsta domstolen att besvara. Ingen av dessa rättsfrågor 

har dock besvarats av Högsta domstolen rakt av.  
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rättsfråga eller helt annan argumentation än den som framhållits av klaganden i ansökan 

om prövningstillstånd. Utifrån detta torde därför kunna utläsas att Högsta domstolen i 

stor utsträckning beviljar prövningstillståndsansökningar som framhåller en intressant 

rättsfråga eller i vilken det förs relevant argumentation. För att öka chanserna att 

beviljas prövningstillstånd bör klaganden därför göra ett gediget arbete med att försöka 

identifiera intressanta prejudikatfrågor i målet samt föra en relevant argumentation när 

denne formulerar sin prövningstillståndsansökan. Sannolikheten att Högsta domstolen 

skulle bevilja prövningstillstånd och själv identifiera en intressant rättsfråga synes vara 

högst begränsad. I studien finns bara ett enda exempel på att så skett (T 1815-13). I det 

målet saknades både rättsfråga och juridisk argumentation. I studien saknas som nämnt 

exempel på mål där Högsta domstolen helt frångått en rättsfråga eller juridisk 

argumentation. Det synes därför vara av stor vikt att klaganden identifierar en 

”intressant” rättsfråga för Högsta domstolen att besvara i sin ansökan. 

 

8.3 Möjliga förklaringar till studiens resultat  

Flera av studiens resultat torde på förhand vara väntade. Det framstår intuitivt som mer 

fördelaktigt för en enskild person att anlita ombud än att inte göra det. Därför är det 

förståeligt att enskilda i stor utsträckning väljer att anlita ombud och det är därmed ett 

väntat utfall av studien att fler mål där klagande part företräds av ombud beviljas 

prövningstillstånd i sista instans. Det är dessutom väntat att ett ombud lägger ned stor 

möda på att formulera en för Högsta domstolen intressant prövningstillståndsansökan, 

dels för att ombudet ofta debiterar klaganden höga belopp för att utföra sitt arbete, dels 

för att ombudet i större utsträckning är bekant med vad en bra ansökan bör innehålla. 

Eftersom material från Högsta domstolen publiceras i större utsträckning är material 

från underrätterna, är även rimligt att anta att en jurist vid överklagande till Högsta 

domstolen är mån om att inte ”göra bort sig” inför Högsta domstolen granskade och 

potentiella klienter.  

     Det var vidare väntat att Högsta domstolen i stor utsträckning skulle använda sig av 

den i prövningstillståndsansökan förslagna rättsfrågan eftersom klaganden i stor 

utsträckning identifierat den i målet intressanta prejudikatfrågan. Högsta domstolen har 

inte heller behov av att göra en allt för ingående prövningstillståndsprövning, eftersom 

domstolen inte är skyldig att av egen kraft undersöka om det föreligger någon grund för 

prövningstillstånd (54 kap. 13 § RB) 
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8.4 Sammanställning av studiens resultat  

Det torde på förhand vara väntat att en övervägande majoritet av alla klagande parter 

som beviljas prövningstillstånd i Högsta domstolen skulle vara företrädda av ombud. 

Det är rimligen mer gynnsamt att anlita ombud än att inte anlita ett ombud om 

klaganden själv saknar juridiska färdigheter.123 Det var dock svårt att på förhand 

uppskatta att denna siffra skulle uppgå till hela 96,7 %. Exkluderas dessutom de 

klagande som fört sin egen talan men som själva är jurister, uppgår denna siffra till hela 

97,8 %. Det är även anmärkningsvärt att 50 % av de ansökningar där klaganden saknade 

ombud beviljades av Högsta domstolen under år 2015. Allrahelst när det gäller ett så 

litet antal kan det dock diskuteras huruvida detta ”trendbrott” är en ren slump eller ett 

bygger på ett medvetet strategibyte från Högsta domstolen sida.  

     Vidare framgår av presenterat resultat att de prövningstillståndsansökningar som 

författats av ett ombud i snitt är nästan två sidor längre än de ansökningar som författats 

av klaganden själv (se avsnitt 8.2.2).124 Med tanke på att en av ombudets främsta 

uppgifter är att sammanställa allt för målet relevant material är resultatet 

anmärkningsvärt. Jag hade på förhand trott att ansökningar formulerade av klaganden 

som saknar ombud generellt skulle vara mer omfattande, eftersom en del irrelevant 

material skulle vara inkluderat i ansökan. Resultatet av studien visade istället att 

ansökningar formulerade av ombud var mer omfattande sett till antal sidor, vilket 

förmodligen beror på att argumentationen i dessa ansökningar var mer utförlig (jämför 

exempelvis T 2760-15 och T 515-15).  

     Av presenterat resultat framgick även att det är mycket vanligt att det i ansökan om 

prövningstillstånd finns en specifik rättsfråga för Högsta domstolen att besvara. Dessa 

rättsfrågor var, mycket väntat, mer frekvent förekommande i ansökningar som författats 

av ombud. I nästan alla ansökningar som saknade en konkret rättsfråga för Högsta 

domstolen att besvara, fanns istället en juridiskt relevant argumentation. I endast en av 

alla 37 granskade prövningstillståndsansökningar saknades både en konkret rättsfråga 

och juridiskt relevant argumentation (se T 1815-13). Chansen att få sin 

prövningstillståndsansökan beviljad av Högsta domstolen torde därmed vara starkt 

begränsad om ansökan inte innehåller en specifik rättsfråga eller relevant juridisk 

argumentation. Denna slutsats förstärks ytterligare av det faktum att Högsta domstolen i 

den dom som meddelats i mycket hög utsträckning besvarar de i prövningstillstånds-

                                                 
123 Wejedal & Östlund, s. 47 ff.  
124 Snittdifferensen var 1,81 sidor. Mediandifferensen uppgick däremot till hela 4 sidor.  
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ansökan formulerade rättsfrågorna. I vissa fall besvarar Högsta domstolen till och med 

denna föreslagna rättsfråga ordagrant (se exempelvis T 2085-12 samt T 1390-12). 

Gemensamt för de fall där Högsta domstolen besvarar rättsfrågan ordagrant är att 

klagande part varit företrädd av ombud.   

     Avslutningsvis kan därför konstateras att man som enskild bör anlita ett ombud om 

man vill öka sina chanser att beviljas prövningstillstånd i Högsta domstolen. Kan man 

av någon anledning inte följa denna första rekommendation ska man istället vara noga 

med att formulera sin ansökan om prövningstillstånd så att den innehåller en 

specificerad rättsfråga (med angivet prejudikatbehov) för Högsta domstolen att besvara. 

Om inte heller det rådet kan följas, bör man i sin ansökan försöka föra en juridiskt 

relevant argumentation i den mån det är möjligt. Chansen att en ansökan utan vare sig 

ombud, rättsfråga eller juridisk argumentation beviljas prövningstillstånd i Högsta 

domstolen tycks vara väldigt liten.   
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9 En djupare analys av studiens resultat  

9.1 En analys av ombudsfrekvensen  

9.1.1 Finns ett indirekt ombudstvång i Högsta domstolen? 

Som tidigare nämnts (i avsnitt 8.4) torde det på förhand vara väntat att en övervägande 

majoritet av alla klagande parter som beviljas prövningstillstånd i Högsta domstolen 

skulle vara företrädda av ombud. Det är rimligen mer gynnsamt att anlita ett ombud än 

att inte göra det om klaganden själv saknar juridiska kunskaper. Dock var det svårt att 

på förhand uppskatta att denna siffra skulle uppgå till hela 96,7 %. Trots avsaknaden av 

statistik angående hur många klagande som väljer att anlita ombud är detta en 

anmärkningsvärt hög siffra. Om dessutom de klagande parter som själva besitter 

juridiska kunskaper (av min undersökning har framgått att minst två av de sex klagande 

som fört sin egen talan och beviljats prövningstillstånd i Högsta domstolen själva är 

jurister)125, exkluderas från statistiken blir resultatet än mer påfallande, hela 97,8 %. 

Mot bakgrund av presenterad statistik kan därför diskuteras huruvida det i Högsta 

domstolen råder vad som kan kallas ett indirekt ombudstvång, d.v.s. att ett formellt 

ombudskrav saknas men att det i praktiken är så svårt att beviljas prövningstillstånd i 

Högsta domstolen utan att företrädas av ombud att ett ombudstvång ändå kan sägas 

föreligga.126  

     Eftersom det får antas vara mer fördelaktigt att som enskild anlita ombud än att inte 

göra det måste en viss ”överrepresentation” av klagande parter som biträds av ombud 

tålas utan att det nödvändigtvis behöver vara tal om ett indirekt ombudskrav. Frågan är 

dock hur stor denna ”överrepresentation” rimligen bör tillåtas vara utan att leda till 

lagstiftningsåtgärder. Resultatet av denna studie visar att 3,3 % (högt räknat) av alla 

beviljade prövningstillstånd under år 2009–2015 har författats av en klagande part som 

saknar ombud. Endast 2,2 % av de beviljade prövningstillståndsansökningarna rörde 

klagande parter som saknar både ombud och egen juridisk utbildning. Frågan att 

besvara blir därför om dessa siffror är tillräckligt höga för att man ska kunna anse att det 

varken finns ett direkt eller indirekt ombudstvång i Högsta domstolen.  

     Av redovisad statistik kan slutsatsen dras att det förvisso är möjligt att beviljas 

prövningstillstånd i Högsta domstolen även om man som icke-jurist väljer att föra sin 

                                                 
125 Se mål T 5644-11 där klaganden är jurist och mål T 814-15 där klaganden själv är advokat.  
126 Se definitionen av begreppet ”indirekt ombudstvång” i avsnitt 1.5. Jag liknar där det indirekta 

ombudstvånget vid definitionen av indirekt diskriminering.  
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egen talan. I totalt fyra fall under åren 2009–2015 har Högsta domstolen beviljat 

prövningstillståndsansökningar som författats av enskilda personer som synes vara utan 

juridiska kunskaper.127 I det mest anmärkningsvärda fallet (mål T 1815-13) beviljade 

Högsta domstolen en ansökan om prövningstillstånd som var en halv sida lång och 

handskriven. Det finns därmed en faktisk chans att beviljas prövningstillstånd i Högsta 

domstolen även om du som totalt juridiskt obevandrad formulerar din egen ansökan. 

När denna chans uppgår till 4 fall av 180 (2,2 %) är det dock svårt att argumentera för 

att det inte ska anses råda ett indirekt ombudstvång i Högsta domstolen. Det kan noteras 

att det under de fyra första åren efter EMR-reformens ikraftträdande inte beviljades en 

enda prövningstillståndsansökan där klagande part, utan att själv vara juridiskt utbildad, 

valt att föra sin egen talan.128 Min slutsats är därför, utan att behöva ange någon exakt 

siffra för när ett indirekt ombudstvång kan anses föreligga, att det kan sägas råda ett 

indirekt ombudkrav i Högsta domstolen. Trots avsaknaden av formellt ombudskrav har 

den klagande part som väljer att använda sig av möjligheten att föra sin egen talan 

avsevärt mycket sämre chans att beviljas prövningstillstånd jämfört med om han istället 

valt att anlita ett ombud. Därför kan nuvarande rättsläge inte sägas ge en förutsebar bild 

av den praktiska rättstillämpningen och de försämrade chanser det innebär för klagande 

part att föra sin egen talan om denne saknar egen juridisk utbildning. Utöver det 

indirekta ombudskravet som gör det svårare för klaganden som för sin egen talan att 

beviljas prövningstillstånd bör tilläggas att EMR-reformens effekter gjort det svårare att 

överhuvudtaget kunna ansöka om prövningstillstånd i Högsta domstolen, eftersom det 

efter reformen blivit avsevärt mycket svårare att beviljas prövningstillstånd i tvistemål i 

hovrätt. Många tvistemål prövas därför i dagsläget i sak bara i första instans.129  

 

9.1.2 Avvikelsen under år 2015       

Hade däremot endast år 2015 varit föremål för denna studie hade slutsatsen angående 

indirekt ombudstvång kunnat bli en annan. Under 2015 beviljade nämligen Högsta 

domstolen 3 (av studiens totalt 6) prövningstillståndsansökningar där den klagande 

parten fört sin egen talan. Omvandlat i procent innebär det att 21,4 % av de beviljade 

prövningstillståndsansökningarna år 2015 hade författats av klagande part som fört sin 

                                                 
127 Se mål T 4080-15, T 515-15,T 5554-13 samt T 1815-13.  
128 Se mål T 5644-11 som beviljades prövningstillstånd under år 2011. Klaganden var själv jurist.  
129 SOU 2012:93, s. 228. 
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egen talan.130 Mot bakgrund av den ”överrepresentation” av klagande parter som biträds 

av ombud som ändå måste tolereras får 21,4 % anses vara en godtagbar siffra. Att drygt 

var femte prövningstillståndsansökan som beviljas är ett mål där klaganden saknar 

ombud talar för att dessa parter inte missgynnas av att inte anlita ombud i sådan 

utsträckning att det i princip är omöjligt att nå framgång utan ombud.   

     Det kan dock diskuteras vad denna avvikelse i Högsta domstolens tillämpning under 

år 2015 egentligen berodde på. Är det endast en slump eller har Högsta domstolen 

medvetet bytt inriktning angående behandlingen av prövningstillståndsansökningar? En 

möjlig förklaring kan vara att den prejudikattorka som drabbat Högsta domstolen åren 

efter EMR-reformens genomförande fått domstolen att söka bredare och inta ett mer 

”öppet” förhållningssätt. Som diskuterats i avsnitt 5.3.1 beviljade landets hovrätter färre 

prövningstillstånd än avsett efter EMR-reformen genomförande. Konsekvenserna av 

detta blev bland annat att färre mål överklagades från hovrätt till Högsta domstolen, vars 

underlag för meddelande av prejudikat därför blev så begränsat att det påverkade 

domstolens prejudikatbildande funktion negativt.131 Kanske är den ökade frekvensen av 

beviljande av prövningstillstånd i mål där klaganden för sin egen talan ett sätt för 

Högsta domstolen att få större underlag för sin prejudikatbildning? Endast framtiden 

kan besvara denna fråga. Först om Högsta domstolen även under de efterföljande åren, 

2016 och 2017, beviljar prövningstillstånd i denna typ av mål med samma höga 

frekvens torde några säkrare slutsatser kunna dras angående ett eventuellt byte av 

inriktning vid beviljande av prövningstillstånd. 

 

9.1.3 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det under tidsperioden efter EMR-reformens 

ikraftträdande (år 2009–2015) kan anses råda ett indirekt ombudskrav i Högsta 

domstolen.  Under denna tidsperiod har det beviljats så få prövningstillstånd i mål där 

klagande part valt att föra sin egen talan (3,3 % av det totala urvalet) att denna grupp av 

klagande riskerar att missgynnas om de väljer att utnyttja rätten att föra sin egen talan. 

Den formella regleringen, d.v.s. avsaknaden av ett formellt ombudskrav, torde därför 

inte överensstämma med den verkliga tillämpningen i den mån som krävs för att det ska 

anses möjligt att nå framgång med sin prövningstillståndsansökan utan ombud. 

                                                 
130 Under år 2015 beviljades totalt 13 prövningstillstånd i tvistemål. I 3 av dessa mål saknade klaganden 

ombud. Denna siffra motsvarar 23 %.  
131 SOU 2012:93, s. 228. 
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Koncentreras studien däremot till att omfatta endast år 2015 blir utfallet ett annat. Att 

hela 21,4 % av de prövningstillståndsansökningar som beviljats under aktuellt år rör 

klagande som saknar ombud visar tydligt att även deras intressen faktiskt tillvaratas. 

Om Högsta domstolen i framtiden väljer att bevilja prövningstillstånd i mål där 

klagande part för sin egen talan med samma frekvens som den gjort under år 2015 torde 

därför inte ett indirekt ombudstvång kunna sägas råda i sista instans. Att Högsta 

domstolen i framtiden beviljar fler mål där den klagande parten för sin egen talan 

bevisar inte bara att det är möjligt att nå framgång utan ombud, det torde även gynna 

Högsta domstolens prejudikattorka. För om Högsta domstolen vidgar sina vyer och i 

större utsträckning beviljar även denna typ av prövningstillståndsansökningar torde 

underlaget för framtida prejudikat bli större.  

 

9.2 Ombudets betydelse i prövningstillståndsprocessen 

I syfte att utreda ombudets närmare betydelse, d.v.s. inte bara ombudsfrekvensen, valde 

jag att djupare analysera en andel av de beviljade prövningstillståndsansökningarna. Jag 

undersökte då om de ansökningar som författats av ombud skiljde sig i någon 

bemärkelse från de ansökningar som författats av klaganden själv. Vidare undersökte 

jag om det i ansökan fanns en formulerad rättsfråga (med prejudikatintresse) för Högsta 

domstolen att besvara. 

     Jag hade på förhand antagit att de prövningstillståndsansökningar som formulerats av 

klaganden själv, utan hjälp av ombud, skulle vara mer omfattande sett till antalet sidor 

jämfört med de ansökningar som författats av ombud. Eftersom en av ombudets främsta 

uppgifter är att just bearbeta och sammanställa för målet relevant material var jag 

övertygad om att dessa ansökningar generellt skulle vara mer koncentrerade. Resultatet 

av studien visade istället att ansökningar som formulerats av klaganden som för sin egen 

talan i snitt var nästan två sidor kortare än ansökningar som formulerats av ombud (5,67 

jämfört med 7,48, alltså en differens om 1,81 sidor).  

     Resultatet indikerar att klagande part som saknar ombud inte, som jag på förhand 

antog, i någon större utsträckning inkluderar material som saknar relevans i sin 

prövningstillståndsansökan. Dessa klagande tycks istället föra ett mindre utförlig 

resonemang angående specificerad rättsfråga, vilket gör ansökan kortare.132 Slutsatsen 

                                                 
132 Se avsnitt 8.2.3 där jag för ett resonemang om att ansökningar som författats av ombud i större 

utsträckning innehåller en rättsfråga och att argumentationen kring denna tenderar att göra ansökan 

längre. 
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att klagande part som saknar ombud generellt gör en mindre utförlig analys förstärks av 

det faktum att det i ansökningar som formulerats av ombud i större utsträckning 

förekommer en formulerad rättsfråga för Högsta domstolen att besvara. Sådan 

argumentationen förekommer sällan i ansökningar som författats av en klagande part 

som för sin egen talan. Se dock mål T 4080-15 där klaganden saknar ombud men ändå 

har formulerat en rättsfråga för Högsta domstolen att besvara. Ansökan om 

prövningstillstånd uppgick i detta fall till totalt 17 sidor. I mål T 515-15 saknar 

klaganden ombud och har inte heller på egen hand formulerat en rättsfråga. Denna 

ansökan om prövningstillstånd uppgår till endast 3 sidor. Denna jämförelse indikerar att 

argumentationen i ansökningar om prövningstillstånd som saknar en rättsfråga för 

Högsta domstolen att besvara tenderar att vara mindre omfattande sett till antalet sidor. 

Därför är de ansökningar som formulerats av ombud generellt av större omfattning än 

de ansökningar som formulerats av klaganden själva. Detta hänger samman med det 

faktum att de ansökningar som formulerats av ombud i större utsträckning innehåller en 

rättsfråga för Högsta domstolen att besvara.  

     Slutsatsen angående ombudets betydelse blir därför att prövningstillstånds-

ansökningar som formulerats av ett ombud i större utsträckning innehåller en tydlig 

rättsfråga för Högsta domstolen att besvara. Förekomsten av denna rättsfråga och 

tillhörande argumentation bidrar till att ansökningar som formulerats av ombud blir mer 

omfattande sett till antalet sidor än de ansökningar som formulerats av klaganden själv. 

Därför skiljer sig de prövningstillståndsansökningar som författats av ombud från de 

ansökningar som författats av klaganden själv både avseende innehåll och omfattning. 

Ombudet kan därmed sägas ha stor betydelse för utformningen av 

prövningstillståndsansökan. 

 

9.3 Högsta domstolens behov av specificerade rättsfrågor  

9.3.1 Brukar Högsta domstolen ”svälja” klagandens ”bete”?  

I syfte att utreda hur beroende Högsta domstolen är av att det i prövningstillstånds-

ansökan finns en formulerad rättsfråga valde jag att som en del av min studie jämföra 

rättsfrågorna i prövningstillståndsansökan med prejudikatet i den dom som Högsta 

domstolen sedan meddelade. Om Högsta domstolen i hög utsträckning väljer att besvara 

den i ansökan formulerade rättsfrågan, kan det indikera att Högsta domstolen fäster stor 

vikt vid den i prövningstillståndsansökan förda argumentationen. Förstått motsatsvis 

kan ett sådant resultat även indikera att en klagande part som inte formulerar en 
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intressant rättsfråga för Högsta domstolen att besvara i sin prövningstillståndsansökan 

eller inte för en i övrigt god argumentation har en mindre chans att få sin ansökan om 

beviljad.  

     Som tidigare konstaterats (i avsnitt 8.2.4) är det inte lätt att presentera någon egentlig 

statistik över hur ofta Högsta domstolen besvarar den i prövningstillståndsansökan 

formulerade rättsfrågan. I flertalet fall besvarar Högsta domstolen nämligen inte den 

föreslagna rättsfrågan ordagrant. Det framgår dock av resultatet att Högsta domstolen i 

mycket stor utsträckning grundar sitt prejudikat på samma rättskällor som använts i 

ansökan.133 Av studiens resultat framgår även att Högsta domstolen inte i något fall har 

valt att helt frångå den rättsfråga eller argumentation som först i ansökan till fördel för 

en rättsfråga oberoende identifierad av ledamöterna Högsta domstolen. Det har i alla 

studerade mål funnits ett tydligt samband mellan ansökan och det prejudikat som sedan 

meddelats av Högsta domstolen. Det enda undantaget är mål T 1815-13, där ansökan 

varken innehållit en formulerad rättsfråga eller en relevant argumentation i övrigt. 

Högsta domstolen fick i det fallet på egen hand identifiera en lämplig rättsfråga med 

prejudikatbehov och utforma argumentationen. 

     På grundval av nämnda resultat kan konstateras att Högsta domstolen i mycket stor 

utsträckning använder sig av det material som presenterats i prövningstillståndsansökan, 

vare sig det handlar om en formulerad rättsfråga, rättskällor eller annan argumentation. 

Det finns ofta ett tydligt samband mellan prövningstillståndsansökan och innehåller i 

den dom som Högsta domstolen sedan meddelat. Sammantaget torde detta indikera att 

Högsta domstolen fäster stor vikt vid utformningen av prövningstillståndsansökan och 

att denna utformning även påverkar chanserna att beviljas prövningstillstånd. För att 

kunna besvara hur stor påverkan är skulle krävas en undersökning av icke beviljade 

ansökningar, som inte rymts inom ramen för denna uppsats.  

 

9.3.2 Hur ingående är Högsta domstolens prövningstillståndsprövning?      

Eftersom Högsta Domstolen i så hög utsträckning valt att besvara den i ansökan 

föreslagna rättsfrågan ligger det nära till hands att ifrågasätta hur djupgående Högsta 

domstolens prövningstillståndsprövning egentligen är. Inte i något av de 37 mål som 

varit föremål för djupare analys har Högsta domstolen gått emot innehållet i 

prövningstillståndsansökan. Det väcker frågor som dessa: Beviljar Högsta domstolen 

                                                 
133 Se exempelvis T 4924-13 samt T 602-13. 
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aldrig prövningstillstånd i fall där den på eget initiativ uppmärksammar en intressant 

rättsfråga? Är ledamöterna i Högsta domstolen rentav ”lata” och vill ha både rättsfråga 

och rättslig argumentation serverade när de letar efter lämpliga prejudikat?  

     Jag anser att det är att bära för långt att säga att Högsta domstolens ledamöter är 

”lata” vid prövningstillståndsprövningen. Att Högsta domstolen i så stor utsträckning 

använder sig av det i ansökan presenterade materialet lär kunna förklaras av att 

klaganden i så stor utsträckning redan har identifierat rättsfrågorna i mål med 

prejudikatintresse. 54 kap. 10 § RB är ju en fakultativ bestämmelse. Högsta domstolen 

måste inte som hovrätten meddela prövningstillstånd om någon av dispensgrunderna 

föreligger. Högsta domstolens beviljande av prövningstillstånd är därför avhängigt att 

klaganden lyckas väcka ett intresse och övertyga hos ledamöterna i Högsta domstolen 

om att rättsfrågan behöver prövas.134 Det ligger därför nära till hands att anta målet 

prövas just för att klaganden har ansträngt sig med utformningen av ansökan och 

argumenterar noga och väl varför han bör få sitt mål prövat. Högsta domstolen bör inte 

heller göra alltför ingående prövningstillståndsprövningar eftersom det skulle vara så 

resurskrävande.135 Högsta domstolens resurser skulle då riskera att förskjutas från den 

dömande verksamheten. Alltför ingående prövningar skulle även riskera att förfela 

syftet med prövningstillstånd i en prejudikatinstans.136  

     I avsnitt 9.1.2 diskuterades att 50 % av prövningstillståndsansökningarna där 

klaganden saknat ombud beviljades av Högsta domstolen under år 2015. Denna 

avvikelse skulle kunna indikera att domstolen medvetet bytt inriktning angående 

behandlingen av prövningstillståndsansökningar. Det kan spekuleras i om prövningarna 

gjorts mer ingående i brist på lämpliga prejudikat och att Högsta domstolen därigenom 

har lyckats identifiera intressanta prejudikatfrågor även i ansökningar som formulerats 

av klaganden som saknar ombud.  

 

9.3.3 Slutsats om sambandet mellan klagandens ansökan och Högsta domstolens dom 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Högsta domstolen i stor utsträckning använder 

sig av materialet i prövningstillståndsansökan. Ibland svarar Högsta domstolen 

ordagrant på den i ansökan formulerade rättsfrågan och ibland använder sig Högsta 

domstolen bara av en argumentation som liknar den som använts i ansökan. Oavsett har 

                                                 
134 Welamson & Munck, s. 147 f.  
135 Welamson & Munck, s. 132.  
136 SOU 2012:93, s. 223.  
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det, i alla mål utom ett (T 1815-13), funnits ett klart samband mellan innehållet i 

prövningstillståndsansökan och det prejudikat som sedan meddelats av Högsta 

domstolen.  

     Att Högsta domstolen i så stor utsträckning använder sig av materialet i ansökan 

måste inte vara en indikation på att Högsta domstolen är bekväm av sig och vill ha 

lämpliga prejudikat serverade. Det torde snarare bero på att Högsta domstolen inte 

måste bevilja prövningstillstånd i alla mål där grund för dispens föreligger (54 kap. 10 § 

RB). Klaganden måste därför i sin ansökan argumentera väl för att frågan i det aktuella 

målet ska väcka intresset hos Högsta domstolens ledamöter. Därför borde klaganden i 

stor utsträckning redan ha identifierat den rättsfråga i målet som är av prejudikat-

intresse. Denna slutsats tydliggör sambandet mellan förekomsten av ombud och de 

ökade chanserna för klaganden att beviljas prövningstillstånd vid förekomsten av 

ombud. Högsta domstolen tycks i stor utsträckning bevilja välformulerade 

prövningstillståndsansökningar som innehåller intressanta rättsfrågor och relevant 

argumentation. Sådana ansökningar formuleras i större utsträckning av juridiskt 

utbildade personer. Dessa juridiskt utbildade personer agerar ofta ombud eftersom det är 

en del av deras profession. Därmed beviljas prövningstillståndsansökningar som 

formulerats av ombud i större utsträckning än ansökningar som formulerats av 

klaganden som saknar ombud. Detta leder osökt till att andelen beviljade 

prövningstillstånd där klaganden biträds av ombud blir väldigt hög (96,7 %) 

 

9.4 Slutsats av genomförd studie 

Att klaganden i en övervägande majoritet av målen som beviljas prövningstillstånd på 

prejudikatdispensgrund i Högsta domstolen biträddes av ombud var en mycket väntad 

slutsats av genomförd studie. Dock hade jag svårt att på förhand uppskatta att antalet 

klagande som på egen hand beviljats prövningstillstånd utan att vara biträdda av ombud 

endast uppgick till sex stycken över en period om sju år. Dessa sex fall utgör endast 3,3 

% av det totala antalet beviljade prövningstillstånd i tvistemål under samma period. 

Vidare kan ifrågasättas om alla klagande som fört sin egen talan överhuvudtaget bör 

inräknas i denna statistik. I två av de sex fallen var klaganden själv jurist som kan antas 

besitta gedigna juridiska kunskaper. Exkluderas de två klagandena med juridisk 

utbildning från statistiken var det endast 2,2 % av de beviljade 

prövningstillståndsansökningarna i Högsta domstolen i vilka klaganden förde sin egen 

talan. Det är även anmärkningsvärt att tre av dessa totalt sex fall där klaganden förde sin 
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egen talan beviljades prövningstillstånd under år 2015. Är det en slump eller indikerar 

denna avvikelse någonting annat?  

     Även om en viss ”överrepresentation” av klagande som biträds av ombud är 

ofrånkomlig drar jag mot bakgrund av presenterad statistik slutsatsen att det kan sägas 

råda ett indirekt ombudskrav i Högsta domstolen. Fastän ett formellt ombudskrav 

saknas inom svensk processrätt är chanserna att beviljas prövningstillstånd i Högsta 

domstolen för en klagande som för sin egen talan så begränsade att nuvarande reglering 

(d.v.s. den formella avsaknaden av ett formellt ombudskrav) måste anses klart 

missvisande. Lagen överensstämmer inte med rättstillämpningen i den mån som krävs 

för att det ska anses vara möjligt att nå framgång med sin ansökan utan ombud. Hade 

studien omfattat endast år 2015 hade slutsatsen dock blivit annorlunda. Eftersom 21,4 % 

av de prövningstillstånd som beviljades av Högsta domstolen under det året rörde mål 

där klaganden förde sin egen talan torde denna grupp av klagande inte ha missgynnats i 

påfallande stor utsträckning av att föra sin egen talan.  

     Efter att ha studerat en andel av de beviljade prövningstillståndsansökningarna 

närmare kan konstateras att ombudet har stor betydelse för utformningen av 

prövningstillståndsansökan. Resultatet av min studie indikerar att juridiskt utbildade 

personer, både när dessa förekommer som ombud och som klagande, i större omfattning 

formulerar en rättsfråga för Högsta domstolen att besvara. Eftersom Högsta domstolen i 

så stor utsträckning besvarar den föreslagna rättsfråga i den dom som sedan meddelas, 

torde detta innebära att Högsta domstolen föredrar ansökningar där en rättsfråga finns 

föreslagen. Och eftersom dessa rättsfrågor oftast formuleras av juridiskt utbildade 

personer (vilket förekommande ombud vanligtvis är) är ombudsfrekvensen i Högsta 

domstolen anmärkningsvärt hög. Förekomsten av en specificerad rättsfråga gör även att 

ansökningar som formulerats av ombud i snitt blir nästan två sidor längre än 

ansökningar som formulerats av klaganden själv.  

      Avslutningsvis kan konstateras utifrån presenterad statistik att ombudsfrekvensen i 

Högsta domstolen var högre än vad som på förhand var väntat. En förklaring till detta 

torde vara att ombudet, genom sina juridiska kunskaper, har stor betydelse för 

utformningen av ansökan. Ansökan har i sin tur stor betydelse för chansen att beviljas 

prövningstillstånd i Högsta domstolen, eftersom Högsta domstolen i så stor utsträckning 

använder sig av dessa rättsfrågor i det följande prejudikatet. Slutsatsen av min studie är 

därmed att ombudet har mycket stor betydelse för chanserna att beviljas 

prövningstillstånd i Högsta domstolen, så stor att det till och med kan sägas råda ett 
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indirekt ombudstvång i sista instans. Den höga ombudsfrekvensen i Högsta domstolen 

kan förklaras genom sambandet mellan förekomsten av ombud, ombudets betydelse vid 

utformningen av ansökan samt hur ansökans utformning påverkar chanserna att beviljas 

prövningstillstånd i Högsta domstolen.  
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10 Fördelar med ombudskrav i Högsta domstolen 

10.1 Inledning 

Eftersom jag i den djupare analysen av min empiriska studie har konstaterat att det kan 

påstås råda ett indirekt ombudtvång i Högsta domstolen (se avsnitt 9.1) är det av 

intresse att diskutera huruvida ett faktiskt införande av ombudstvång i Högsta 

domstolen skulle vara önskvärt. I de två följande avsnitten (avsnitt 10–11) kommer jag 

därför föra en diskussion de lege ferenda angående fördelar respektive nackdelar med 

införandet av ett ombudskrav i Högsta domstolen samt tänkbara alternativ till en 

bestämmelse om ombudstvång.  

 

10.2 Intresset av en effektiv domstolsprocess 

10.2.1 Ett reformerat hovrättsförfarande 

Frågan om införande av ombudskrav i hovrätt har tidigare varit under övervägande i 

utredningen om ett reformerat hovrättsförfarande (se avsnitt 6.3.1 ovan).137 Utredningen 

föreslog då att klagande part i dispositiva tvistemål ska kunna föreläggas att anlita ett 

ombud (advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå) om detta anses nödvändigt med 

hänsyn till hur denne fört sin talan under handläggningen av målet.138 Förslaget 

motiverades av hovrättens intresse av snabb handläggningstid, eftersom parter som för 

sin egen talan ofta åsamkar hovrätten onödigt merarbete genom sin okunniga 

processföring. Detta intresse skulle enligt utredningen tillgodoses genom att hovrätten 

gavs en möjlighet att ålägga parterna att föra sin talan genom ombud. Mot detta intresse 

ställdes parternas intresse av att få föra sin egen talan.139  

     De argument för ombudstvång som framfördes av utredningen gällde uteslutande 

processen i hovrätt. Resonemangen går därför inte rakt av att applicera på processen i 

Högsta domstolen. Det finns dock intressen i Högsta domstolen som skulle tillgodoses 

av ett ombudskrav, varför det ändå är av intresse att närmare undersöka de argument 

som framfördes för och emot införandet av ett ombudstvång i utredningen från 1995.140 

Mot bakgrund av Högsta domstolens prejudikatbildande funktion finns nämligen ett 

behov av att Högsta domstolen inte överbelastas av mål samt att de mål som inkommer 

till Högsta domstolen innehåller prejudikatfrågor. Dessa behov gynnas av ombudstvång. 

                                                 
137 SOU 1995:124, s. 268. 
138 SOU 1995:124, s. 268. 
139 SOU 1995:124, s. 269.  
140 Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 154 f.   
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10.2.2 Kritik mot förslaget om ombudstvång i hovrätt  

Enligt den efterföljande propositionen fick förslaget om införande av ombudstvång 

motta massiv kritik från tillfrågade remissinstanser.141 Bland annat ifrågasattes 

hovrättens behov av den föreslagna bestämmelsen. De fall där bestämmelsen väntades 

komma till användning ansågs vara så få att de inte kunde motivera ett avsteg från 

principen om parternas rätt att föra sin egen talan.142 Flera remissinstanser anförde även 

att utredningen hade förbisett den problematik parterna i praktiken har att hitta och 

bekosta ”adekvata ombud” och att problematiken med onödigt merarbete istället kan 

lösas genom en stramare processledning.143 Lagstiftaren valde slutligen att inte 

rekommendera en bestämmelse om ombudstvång med hänsyn till parternas intresse av 

att kunna föra sin egen talan.144  

     Av intresse för denna uppsats är att Högsta domstolens ledamöter i sitt 

remissbetänkande framförde att regeln om ombudstvång borde övervägas även för 

Högsta domstolen om den infördes för hovrätterna. Ledamöterna ansåg att införande av 

ombudstvång i Högsta domstolen skulle underlätta prejudikatbildningen.145 Uttalandet 

indikerar, precis Ekelöf framfört, att Högsta domstolens prejudikatbildande funktion 

gynnas av ett ombudskrav.146 Formuleras prövningstillståndsansökningarna av 

kvalificerade ombud lär rättsfrågorna i målet belysas på ett mer adekvat sätt. Högsta 

domstolen slipper då avsätta resurser på att utreda ansökningar där prejudikatfrågor 

saknas och därmed inte är av intresse för denna renodlade prejudikatinstans.147  

 

10.3 Lagen om grupprättegång 

10.3.1 Lagens införande och motiv 

Som nämnt i avsnitt 6.2.1 gjordes ett avsteg från grundprincipen om parternas rätt att 

föra sin egen talan genom införandet av advokattvång i GrL år 2003. I 11 § GrL stadgas 

att grupptalan ska föras genom ombud som är advokat. Avsteget motiverades av att det i 

en grupptalan väntas krävas en avsevärd arbetsinstans av den som driver målet.148 

Ombudstvånget ska därmed fungera som ett rättsskydd för grupptalans mer passiva 

                                                 
141 Prop. 1998/99:37, s. 29 samt 31.  
142 Prop. 1998/99:37, s. 30.  
143 Prop. 1998/99:37, s. 30 f. 
144 Prop. 1998/99:37, s. 31.  
145 Prop. 1998/99:37, s. 30. 
146 Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s.154 f.   
147 Welamson & Munck, s. 129.  
148 SOU 1994:151 Del B, s. 125 f.  
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medlemmar.149 I syfte att göra ombudskravet mindre inskränkande infördes dock i 

samma paragraf en möjlighet till undantag om särskilda skäl föreligger.150  

 

10.3.2 Kan motiven bakom GrL appliceras på RB? 

Det huvudsakliga motivet bakom införandet av ett ombudstvång i GrL var att det i en 

grupptalan väntas krävas en avsevärd arbetsinstans av den som driver målet. Undantaget 

från grundprincipen om parternas rätt att föra sin egen talan infördes alltså för att denna 

typ av talan, grupptalan, till sin natur är omfattande och komplex.151 Samman argument 

kan självfallet inte appliceras på alla mål som prövas i landets allmänna domstolar.152 

Även om ombudet i de flesta ordinära tvistemål förvisso utför merparten av arbetet, är 

många av dessa mål av begränsad omfattning och komplexitet. Det kan därför inte 

uteslutas att arbetet rörande ett ordinärt tvistemål på ett fullgott sätt kan utföras av 

klaganden själv. Min slutsats är därför att motiven bakom införandet av undantaget från 

principen om parternas rätt att föra sin egen talan i GrL inte kan appliceras på RB-

reglerade mål generellt.  

     Det kan dock diskuteras huruvida det införda undantaget från den så djupt rotade 

principen om parternas rätt att föra sin egen talan kan indikera att principen inte längre 

värderas lika högt av lagstiftaren som den tidigare gjort. Lagstiftaren uttryckte några år 

före GrL:s införande i propositionen om hovrättsfrågor; “Svensk rätt har alltid medgett 

att parterna för sin egen talan, om de vill. Ett inslag med ombudstvång, om än blygsamt, 

skulle därför innebära en klar nyordning.”153. Uttalandet är här taget ur sitt sammanhang 

och någon större vikt kan det inte tillmätas. Dock torde det symbolisera den uppfattning 

som tidigare varit rådande, d.v.s. att principen om parternas rätt att föra sin egen talan är 

djupt rotad inom svensk rätt och att även blygsamma inskränkningar i denna rätt är att 

klassa som en nyordning. Mot bakgrund av detta uttalande kan därför möjligen sägas att 

det i GrL införda undantaget i viss mån indikerar en nyordning, även om motiven 

bakom GrL inte kan appliceras generellt. Detta är dock inget starkt argument med 

hänsyn till alla ”om” och ”men” och det kan rimligen inte ensamt motivera ett införande 

av ombudtvång i Högsta domstolen.  

 

                                                 
149 SOU 1994:151 Del B, s. 129.  
150 SOU 1994:151 Del B, s. 129. 
151 SOU 1994:151 Del B, s. 125. 
152 Många av målen som prövas av Högsta domstolen är varken omfattande eller komplexa av sin natur, 

se exempelvis mål T 5829-14 som rörde om fordran om drygt tusen kronor.   
153 Prop. 1998/99:37, s. 29.  
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10.4 Högsta domstolens funktion 

Sedan domstolsreformen år 1971 är Högsta domstolen en så gott som renodlad 

prejudikatinstans. Dess huvudfunktion är därför att genom sina prejudikat leda 

rättsutvecklingen. Det är därmed inte av hänsyn till den enskildes rättssäkerhetsintresse 

som Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd. Rättssäkerhetsintresset är avsett att 

tillgodoses genom den huvudsakliga rättskipningen i tingsrätten och hovrättens senare 

kontroll.154  

     Med Högsta domstolens funktion i åtanke är det uppenbart att det finns ett intresse 

av att Högsta domstolen inte överbelastas av mål samt att de frågor som inkommer till 

Högsta domstolen innehåller intressanta prejudikatfrågor.155 Icke-kvalificerade 

ansökningar om prövningstillstånd som saknar prejudikatfråga torde utgöra en stor 

arbetsbörda för Högsta domstolen och bidra till en snedfördelning av domstolens 

resurser.156 Hade alla prövningstillståndsansökningar istället utformats på ett adekvat 

sätt av ett juridiskt kunnigt ombud, skulle Högsta domstolens arbetsbelastning 

förmodligen begränsas avsevärt. Samtidigt skulle förmodligen fler rättsfrågor med 

prejudikatbehov uppmärksammas av domstolen, tack vare ombudets förberedelser. Mer 

resurser skulle även kunna fördelas till den dömande verksamheten, vilket bidrar 

ytterligare till att domstolens prejudikatbildande funktion fullgörs.  

     En arbetsgrupp inom Högsta domstolen bestående av representanter från olika 

yrkeskategorier har tidigare argumenterat för en utredning av prövningstillstånds-

reglerna i 54 kap. RB med hänsyn till den höga arbetsbelastningen som rådde i Högsta 

domstolen.157 I syfte att minska antalet överklaganden till Högsta domstolen, och 

därmed begränsa domstolens arbetsbelastning, föreslogs att dispensprövningen skulle 

förflyttas från Högsta domstolen till hovrätterna.158 Utöver detta primära uppslag 

presenterades även alternativa lösningar, däribland ett införande av advokattvång i 

Högsta domstolen. I och med det skulle endast kvalificerade ombud (advokater) få 

fullfölja talan och agera ombud under processen i sista instans. Nämnda ordning 

väntades begränsa tillströmningen av mål avsevärt. Trots att regler om advokattvång 

                                                 
154 Welamson & Munck, s. 129 ff.  
155 Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 154. 
156 Av Högsta domstolen Verksamhetsberättelse 2016 kan utläsas att det under verksamhetsåret inkom 

totalt 6071 mål till Högsta domstolen. 347 av dessa var tvistemål. Eftersom endast 1-2 % av dessa 

beviljas prövningstillstånd torde kunna utläsas av statistiken att domstolens ledamöter får ägna en stor del 

av sin tid åt prövningstillståndsansökningar som helt saknar relevans för domstolens prejudikatbildande 

funktion.  
157 Lind, JT 1994-95 s. 1147. 
158 Lind, JT 1994-95 s. 1147.  
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förekommer i sista instans i många andra länder ansåg dock Högsta domstolens 

arbetsgrupp att förslaget om advokattvång var en alltför radikal åtgärd som stred för 

mycket mot den gällande ordningen i Sverige och den rekommenderades därför inte.159            

     Sammanfattningsvis kan konstateras att det är viktigt att Högsta domstolen inte 

överbelastas av mål och att de mål som överklagas till Högsta domstolen innehåller 

frågor av prejudikatintresse. Dessa två ändamål skulle båda tillgodoses genom införande 

av ombudskrav i överrätt. Eftersom Högsta domstolen inte heller beviljar prövnings-

tillstånd i syfte att tillgodose den enskildes behov av rättssäkerhet, torde det inte heller 

vara alltför avlägset att införa ett ombudstvång i Högsta domstolen i syfte att gynna dess 

prejudikatbildande funktion. Dock skulle ett införande av en sådan bestämmelse, såsom 

framhållits av Högsta domstolen själv, innebära en radikal förändring av nuvarande 

ordning där parterna har rätt att föra sin egen talan. Det är därmed ostridigt att ett 

ombudstvång de facto skulle gynna Högsta domstolens prejudikatbildande funktion. 

Frågan som måste ställas är då om dessa syften kompenserar den radikala förändring 

införandet av en sådan ordning skulle innebära för det svenska systemet.  

 

10.5 Ett indirekt ombudstvång gör lagen missvisande  

Jag har i den djupare analysen av min studie (se avsnitt 9.1.1) utifrån resultatet av 

genomförd studie konstaterat att det i Högsta domstolen kan sägas råda ett indirekt 

ombudskrav. Detta eftersom ett formellt ombudskrav saknas inom svensk processrätt 

samtidigt som andelen beviljade prövningstillstånd där klaganden väljer att föra sin 

egen talan är anmärkningsvärt låg.  De klagande som väljer att inte anlita ombud har 

därför avsevärt sämre chanser att få sitt mål prövat av sista instans i jämförelse med de 

klagande som företräds av ombud.  

     Att ett formellt ombudskrav saknas samtidigt som de klaganden som faktiskt väljer 

att föra sin egen talan missgynnas kan ifrågasättas. Genom att klaganden som för sin 

egen talan har så mycket sämre chanser att beviljas prövningstillstånd i Högsta 

domstolen riskerar många fall, där ett behov av prövning faktiskt finns, att lämnas 

oförändrade. Anfört argument gäller både mål som är materiellt oriktiga och mål som 

innehåller en rättsfråga av intresse för ledning av framtida rättstillämpning. Vidare 

överensstämmer inte lagen med rådande rättsläge om klaganden inte formellt är tvungen 

att anlita ombud men samtidigt har avsevärt mycket sämre chanser att beviljas 

                                                 
159 Lind, JT 1994-95 s. 1150. 
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prövningstillstånd om han inte gör det. Lagen är därmed missvisande och klaganden 

riskerar att lida men om han väljer att använda möjligheten att föra sin egen talan.160  

     Sammanfattningsvis kan därför sägas att om andelen beviljade prövningstillstånd där 

klaganden för sin egen talan förblir så anmärkningsvärt låg även i framtiden, torde det 

vara fördelaktigt att införa ett formellt ombudskrav i Högsta domstolen. Av intresse är 

dock att andelen beviljade prövningstillstånd i Högsta domstolen där klaganden för sin 

egen talan ökat markant under studiens sista år (under 2015 beviljades 3 av de totalt 6 

beviljade ansökningarna där klaganden för sin egen talan, se avsnitt 9.1.2), varför det 

inte kan uteslutas att en förändring är på väg att ske. Ett införande av ombudskrav skulle 

i så fall vara en onödigt inskränkande åtgärd, eftersom Högsta domstolen eventuellt har 

hittat ett mindre ingripande sätt att tillvarata även dessa klagandens intressen. Ett sådant 

intresse kan vara att i tid inse att ens sak inte passar för prövning i en prejudikatinstans 

som Högsta domstolen, innan man i onödan lägger ned tid och resurser på ett 

överklagande dit. 

 

10.6 Sammanfattning av fördelarna med ombudstvång i Högsta domstolen 

I detta kapitel har flera argument för ett införande av ombudstvång i Högsta domstolen 

presenterats. Sammanfattningsvis kan utifrån de uttalanden som gjorts av lagstiftaren, 

Högsta domstolen själva och i doktrinen konstateras att det tycks råda en enighet om att 

ett införande av ombudstvång i Högsta domstolen de facto skulle gynna Högsta 

domstolens prejudikatbildande funktion.161 Dock har det, i de sammanhang i vilka 

ombudstvång varit på tal, framhållits att parternas intresse av att ha möjlighet att föra 

sin egen talan väger tyngre.  

     Jag anser dock att den intresseavvägning som gjorts i de olika rättskällorna tål att 

ifrågasättas. Att få föra sin egen talan kan förvisso vara en rättighet av stor betydelse 

som det torde krävas betydande skäl för att begränsa. Denna frihet har dock i praktiken 

uppenbarligen inte varit så betydelsefull som har framhållits. Under de fyra första åren 

efter EMR-reformens genomförande beviljades av Högsta domstolen ett (1) 

prövningstillstånd i tvistemål där klaganden förde sin egen talan. Denne klagande var 

dessutom själv jurist. Jag vill här framhålla att friheten att föra sin egen talan, på grund 

av de försämrade chanserna att beviljas prövningstillstånd i Högsta domstolen det 

                                                 
160 I begreppet rättssäkerhet ingår juridisk trygghet och att de svenska rättsreglerna ska tillämpas på ett 

sätt som är effektivt och förutsebart. Se exempelvis Lindell, s. 37.  
161 Se de uttalanden som gjorts i prop. 1998/99:37 på s. 30 f. av både lagstiftaren själv och Högsta 

domstolen som tillfrågad remissinstans. Se även Ekelöf, Rättsmedlen, s. 154 f.  
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innebär att faktiskt nyttja rätten att föra sin egen talan, endast är ett spel för gallerierna. 

Är det i så fall inte både mer förutsebart och mer rättvist att faktiskt införa en 

bestämmelse om ombudstvång?   

     Vidare kan tilläggas att det kan ha skett en viss förskjutning av värderingar, som 

kommit till uttryck genom införandet av ombudstvånget i GrL. Även om syftet bakom 

införandet av undantaget i GrL var väldigt specifikt (och därmed inte direkt applicerbart 

på RB) torde det ändå indikera att principen om parternas rätt att föra sin egen talan inte 

väger fullt lika tungt som den tidigare gjort inom den svenska domstolsprocessen. 

Principen har varit den huvudsakliga anledningen till att ett ombudstvång inte införts 

inom svensk processrätt trots att processekonomiska skäl tydligt talat för ett införande. 

Rimligtvis kan då det faktum att principen inte undantagslöst bejakas i praktiken 

användas som ett argument för att ett ombudstvång i Högsta domstolen nu kan införas.  

     Det tyngsta argumentet för ett införande av ombudstvång i Högsta domstolen är 

enligt min uppfattning att nuvarande reglering (d.v.s. att ett formellt ombudstvång inte 

finns) inte speglar den rådande rättstillämpningen. För även om de klagande är fria att 

föra sin egen talan i formell mening, riskerar de att missgynnas av att inte anlita ombud 

eftersom det är så få klagande som för sin egen talan som faktiskt beviljas 

prövningstillstånd i Högsta domstolen. Jag anser dock att det är värt att vänta och se hur 

rättstillämpningen utvecklar sig innan en bestämmelse om ombudstvång faktiskt införs. 

Högsta domstolen har som nämnt beviljat tre prövningstillstånd under år 2015 där 

klaganden valt att föra sin egen talan. Denna siffra motsvarar 21,4 % av det totala 

antalet beviljade prövningstillstånd i tvistemål i Högsta domstolen under det året. 

Eftersom en viss överrepresentation av ombud ändå måste tolereras, är det en mycket 

rimlig andel. Fortsätter Högsta domstolen att bevilja prövningstillstånd i mål där 

klaganden för sin egen talan med samma hög frekvens även i framtiden kan friheten att 

få föra sin egen talan återfå sin praktiska innebörd och inte längre endast vara en 

teoretisk rättighet.   
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11 Nackdelar med ombudskrav i Högsta 

domstolen 

11.1 Rätten att föra sin egen talan  

Som tidigare diskuteras i denna uppsats (se avsnitt 6.2.1) finns en inom svensk 

processrätt rotad princip om parternas rätt att föra sin egen talan. Denna princip har av 

lagstiftaren ansetts vara av stor betydelse och ligger till grund för gällande rätt. När 

utredningen gjordes angående ett införande av ombudstvång i hovrätt ansågs rätten att 

föra sin egen talan överväga behovet av att på det sättet uppnå en effektiv 

domstolshandläggning.162 Vidare torde Högsta domstolen genom NJA 2008 s. 760 ha 

klargjort att principen om parternas rätt att föra sin egen talan alltjämt väger tungt inom 

svensk processrätt. Det enda argumentet som talar för att denna princip inte fortfarande 

tillmäts samma avgörande vikt som tidigare är att ett undantag som år 2003 har införts i 

GrL (se 11 § GrL om advokattvång vid grupptalan).163 Jag anser dock att detta undantag 

inte kan tillmätas någon större betydelse eftersom motiven bakom undantaget inte kan 

appliceras på RB (se avsnitt 10.3.2), samtidigt som NJA 2008 s. 760, som understryker 

betydelsen av rätten att föra sin egen talan, meddelats efter GrL:s ikraftträdande.164  

     Det torde krävas tunga skäl för att kunna göra inskränkningar i en sådan djupt rotad 

princip som den som kommer till uttryck i parternas rätt att föra sin egen talan i 

domstol. Det ka konstateras att principen fortfarande tycks vara rådande i svensk rätt 

(främst med hänsyn till NJA 2008 s. 760), vilket starkt talar mot ett införande av 

ombudstvång i Högsta domstolen.   

 

11.2 Rättssäkerhet och rätten till prövning i överrätt  

När förslaget om ombudstvång i hovrätt var under utredning framförde flera av 

remissinstanserna en oro över att utredningen förbisett problemet parterna i praktiken 

brukar ha med att hitta och bekosta ombud. Ett införande av ombudskrav i Högsta 

domstolen skulle därmed riskera att medföra att de som inte har ekonomisk möjlighet 

att anlita ett ombud eller inte lyckas hitta ett ombud som är villigt att driva målet inte 

har möjligheten att ansöka om prövningstillstånd i Högsta domstolen. En sådan ordning 

skulle riskera att hota rättssäkerheten eftersom rättsmedlen (överklage inräknat) gagnar 

                                                 
162 Prop. 1998/99:37, s. 30 f.  
163 SOU 1994:151, s. 125. 
164 GrL trädde i kraft 1 januari 2003.   
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rättssäkerheten och därför bör vara tillgängliga för alla.165 Om utgången i målet är oklar 

finns risken att parter som inte har rättsskydd eller rättshjälp väljer att avstå från att 

driva målet eftersom den ekonomiska osäkerheten blir för stor.166 Både materiellt 

oriktiga domar och domar som innehåller intressanta prejudikatfrågor skulle riskera att 

lämnas oförändrade om inte alla klagande skulle ha möjlighet att söka prövning i sista 

instans. Det kan därför anses viktigt för domens materiella riktighet och för ledning av 

rättstillämpningen att alla parter har rätt att söka prövning i alla instanser, oberoende av 

om de lyckats hitta och bekosta adekvat ombud eller inte.  

     Som jag konstaterat utifrån resultatet av min empiriska studie (se avsnitt 9.1.1) kan 

dock inte alla parter söka prövning i alla instanser på samma villkor i dagsläget. Jag har, 

utifrån studiens resultat, konstaterat att det kan sägas råda ett indirekt ombudstvång i 

Högsta domstolen. Därför har klagande part ingen rimlig chans att vinna framgång med 

sin ansökan om prövningstillstånd utan ombud, trots avsaknaden av formellt 

ombudskrav inom svensk rätt. Min åsikt är därmed att en förändring bör ske i någon 

riktning för att göra rättsläget mer konsekvent och förutsebart. Antingen så införs ett 

formellt ombudstvång så att klaganden vet att ombud krävs för att prövningstillstånd ska 

meddelas, eller så bör Högsta domstolen försöka bevilja prövningstillstånd i fler mål där 

klaganden för sin egen talan så inte denna grupp av klaganden missgynnas.  

 

11.3 Mindre ingripande åtgärder  

11.3.1 Alternativ till ett införande av ombudstvång i Högsta domstolen 

Eftersom ett införande av ombudstvång i Högsta domstolen är en mycket ingripande 

åtgärd som skulle bryta kraftigt med den rådande principen om parternas rätt att föra sin 

egen talan, kan det istället vara lämpligt att införa alternativa åtgärder som i praktiken 

kan fylla samma syfte som ett ombudstvång. Det har i doktrinen förekommit ett antal 

exempel på sådana alternativ, bland annat att prövningstillståndsprövningen förflyttas 

från Högsta domstolen till hovrätterna (hovrätterna skulle då utreda om det i målet finns 

någon intressant prejudikatfråga, vilket onekligen skulle minska ansvaret för den 

enskilde individen).167 Ett annat alternativ är att göra Högsta domstolens 

prövningstillståndsprövning mer djupgående eller att utöka antalet ledamöter vid 

                                                 
165 Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 12.  
166 Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 13.   
167 Lind, JT 1994-95 s. 1147. 
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tillståndsprövningsprövningen.168 Genom en sådan ordning skulle ledamöterna 

eventuellt kunna upptäcka en intressant prejudikatfråga som klaganden av misstag eller 

okunskap förbisett.   

     Alla dessa föreslagna alternativ till ombudstvång skulle dock ta stora resurser i 

anspråk, vilket är en stor nackdel. Alternativa åtgärder i form av utökade 

säkerhetsventiler eller en mer djupgående prövningstillståndsprövning skulle även öka 

arbetsbelastningen i Högsta domstolen avsevärt. Jag tror därför inte att någon av dessa 

åtgärder på allvar skulle övervägas av lagstiftaren. 

 

11.3.2 Förändringen i Högsta domstolen under år 2015 

Som tidigare diskuterats (se avsnitt 9.1.2) skedde under år 2015 en förändring i Högsta 

domstolens mönster gällande beviljande av prövningstillstånd. Under aktuellt år förde 

klaganden sin egen talan i hela 21,4 % av det totala antalet beviljade prövnings-

tillståndsansökningar. Denna siffra är anmärkningsvärt mycket högre än studiens 

genomsnitt (3,3 %).  Det kan av denna anledning diskuteras huruvida det redan vidtagits 

åtgärder i Högsta domstolen i syfte att tillvarata dessa klagandens intressen på ett mer 

effektivt sätt. Vad denna alternativa åtgärd skulle bestå av mer konkret är dock svårt att 

spekulera i. Exempelvis skulle det kunna vara att Högsta domstolen på grund av sin 

prejudikattorka bytt strategi vid prövningstillståndsprövningen och nu gör en mer 

”öppen bedömning” än tidigare.169  

     Det finns dock en risk att 2015 års avvikelse endast är en tillfällighet. Visar det sig 

under kommande år att en bestående förändring faktiskt skett i Högsta domstolen kan 

det dock konstateras att domstolen själv tycks ha hittat ett mindre ingripande alternativ 

till ett införande av ombudstvång. Så beror denna ökning på en medveten strategi från 

domstolens sida och inte enbart är en slump, tycks Högsta domstolen ha hittat ett 

effektivt sätt att tillvarata alla klagandes intressen utan att behöva införa ett formellt 

ombudstvång och därmed inskränka parternas rätt att föra sin egen talan.  

 

 

                                                 
168 Dessa förslag är mina egna men det har i doktrinen framförts att det är problematiskt att endast en 

ledamot ensam granskar en ansökan om prövningstillstånd eftersom denne kan missbedöma 

prejudikatbehovet av att frågan prövas. Se Welamson & Munck, s. 154 f. Se även Ekelöfs kritik mot 

enmansdomstolar i Häfte II, s. 140. 
169 Med begreppet ”öppen bedömning” menar jag att Högsta domstolen inte fäster så stor vikt vid den 

argumentation som förs i ansökan som de tidigare gjort utan själva utreder intressanta rättsfrågor att 

besvara.  
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11.4 Sammanfattning av nackdelarna med ombudstvång i Högsta domstolen 

Avslutningsvis kan konstateras att det uppenbarligen finns ett behov av åtgärder som 

hjälper till att tillgodose intressena hos klagande som av någon anledning saknar 

ombud. Som läget är idag, när endast 3,3 % av de beviljade prövningstillstånden i 

Högsta domstolen rör klaganden som för sin egen talan, riskerar denna grupp av 

klaganden att lida rättsförlust om inte åtgärder vidtas. Det kan dock ifrågasättas om den 

bästa lösningen på problemet är att införa ett ombudstvång i Högsta domstolen. Inom 

svensk processrätt finns en djupt rotad princip om parternas rätt att föra sin egen talan. 

Att frånta klaganden denna frihet skulle därför vara en väldigt långtgående och 

inskränkande åtgärd. Ett tänkbart alternativ kan istället vara att införa alternativa 

åtgärder med liknande effekt som är mindre ingripande. Ett exempel på en sådan åtgärd 

skulle vara att Högsta domstolen gör en mer djupgående prövningstillståndsprövning 

eller att åtgärder vidtas för att förenkla prövningstillståndsprocessen i Högsta 

domstolen. Fördelen med dessa alternativa åtgärder är att de inte är lika inskränkande 

som ett formellt ombudstvång. Nackdelen är å andra sidan att åtgärdernas effektivitet 

inte kan garanteras. Dessa alternativa åtgärder riskerar även att bli väldigt 

resurskrävande för domstolen.   

     Resultatet av min studie visar dock att ett ”trendbrott” skett i Högsta domstolen 

under år 2015. Under det året förde klaganden sin egen talan i 21,4 % av målen som 

beviljades prövningstillstånd. Det kan därför diskuteras om Högsta domstolen själv 

hittat en lösning på problemet.      

     Utifrån dessa argument kan sammantaget konstateras att det, trots de nackdelar som 

ett indirekt ombudstvång kan innebära, förmodligen är bäst att avvakta och följa 

utvecklingen i Högsta domstolen innan åtgärder vidtas. Detta eftersom någon enkel 

lösning på problemet inte går att finna. Fortsätter Högsta domstolen att under följande år 

med hög frekvens bevilja prövningstillstånd i mål där klaganden saknar ombud torde 

problemet med det indirekta ombudstvånget i Högsta domstolen ha löst sig själv. 

Friheten för parterna att föra sin egen talan kan således kvarstå samtidigt som intresset 

hos klaganden som faktiskt väljer att föra sin egen talan tillvaratas.  
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12 Slutsatser 

Syftet med denna framställning har varit att besvara frågan huruvida det efter EMR-

reformens ikraftträdande är möjligt att som klagande part i tvistemål utan att ombud 

beviljas prövningstillstånd i Högsta domstolen på prejudikatdispensgrund. För att kunna 

besvara denna fråga studerade jag alla prövningstillståndsansökningar som beviljats av 

Högsta domstolen i tvistemål under åren 2009–2015. Några av dessa 

prövningstillståndsansökningar studerades närmare i syfte att kunna analysera ombudets 

betydelse för utformningen av ansökan.  

     Det torde på förhand ha varit ett mycket väntat resultat av studien att klaganden i en 

övervägande majoritet av fallen skulle vara företrädd av ombud eftersom det rimligen är 

mer fördelaktigt för en juridiskt okunnig person att anlita ombud än att inte göra det. 

Dock var det på förhand svårt att uppskatta att klaganden i hela 96,7 % av fallen skulle 

vara företrädd av ombud och att endast 3,3 % av alla av Högsta domstolen beviljade 

prövningstillståndsansökningar skulle omfatta mål där klaganden för sin egen talan. Här 

bör även beaktas att två av de klagande parter som själva fört sin talan själva var jurister 

(se mål T 814-15 och T 5644-11). Endast fyra personer utan juridisk utbildning har 

mellan åren 2009–2015 beviljats prövningstillstånd i tvistemål i Högsta domstolen. Mot 

bakgrund av denna överväldigande statistik torde kunna konstateras att det råder ett 

indirekt ombudstvång i Högsta domstolen. Detta eftersom chanserna att beviljas 

prövningstillstånd utan ombud är så minimala att de inte är att bedöma som realistiska 

(totalt 6 fall under en period om 7 år, motsvarande 3,3 %). Avsaknaden av ombudstvång 

missgynnar därmed de klagande parter som väljer att föra sin egen talan.  

     Mot bakgrund av de beviljade prövningstillståndsansökningar som analyserats mer 

noggrant kan vidare konstateras att ombudet är av mycket stor betydelse för 

utformningen av ansökan. Studiens resultat indikerar att juridiskt utbildade individer 

(som ju ombud oftast är) i högre utsträckning formulerar en rättsfråga för Högsta 

domstolen att besvara och för en juridiskt relevant argumentation i ansökan om 

prövningstillstånd. Denna argumentation bidrar till det faktum att ansökningar som 

formulerats av ombud i snitt är nästan två sidor längre (1,81) än ansökningar som 

formulerats av klaganden själv.  

     Eftersom Högsta domstolen i mycket stor utsträckning besvarar den i ansökan 

föreslagna rättsfrågan är det rimligt att anta att ansökningar utformade av juridiskt 

utbildade personer har större chanser att beviljas prövningstillstånd i Högsta domstolen. 
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Denna slutsats förklarar vidare den höga ombudsfrekvens som råder i Högsta domstolen 

vid beviljade prövningstillstånd i tvistemål (96,7 %). 

     Sammanfattningsvis är det min uppfattning att ett formellt ombudskrav bör införas i 

Högsta domstolen. Att så få klaganden som saknar ombud beviljas prövningstillstånd i 

Högsta domstolen samtidigt som ett formellt ombudskrav saknas utgör ett hot mot 

rättsäkerheten. Det är inte förutsebart för parterna att de, trots avsaknaden av ett formellt 

ombudstvång, missgynnas så kraftigt av att föra sin egen talan. Visar det sig dock att det 

”trendbrott” som skedde i Högsta domstolen under år 2015 (under detta år var 21,4 % 

av de beviljade prövningstillståndsansökningarna mål där klaganden förde sin egen 

talan) var resultatet av en medveten ändring från domstolens sida och inte endast en 

slump, synes däremot ett införande av ombudskrav vara en onödigt inskränkande 

åtgärd. Min förhoppning är därför att Högsta domstolen fortsätter på denna bana. 

Parternas rätt att föra sin egen talan kan då förbli en högt värderad grundprincip och 

rättighet inom den svenska processrätten, samtidigt som intresset hos klaganden utan 

ombud också tillvaratas på ett effektivt sätt.   
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Bilaga 1  

Resultat av studerade prövningstillståndsansökningar (totalt 37 stycken): 

 

T 4080-15 

Ombud: Nej 

Antal sidor: 6 + 9 sidor komplettering av talan  

Rättsfråga: ”Rättskällorna ger inget tydligt svar på frågan hur avtalsbundenhet 

uppkommer vid auktion och oklarheterna är än större när det gäller internetauktioner” 

Avtalslagen ger ingen tydlig vägledning och prejudikat från Högsta domstolen saknas”.  

”Det är oklart vilken betydelse klubbslaget ska tillmätas samt huruvida sluttiden vid en 

internetauktion ska anses jämförbar med klubbslaget. Innebär sluttiden ett konstaterade 

av att budgivningen avslutats, en bekräftelse av ett redan ingånget avtal eller ska det 

anses vara den avtalsgrundade rättshandlingen.” (s. 1 i prövningstillståndsansökan)  

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Vid en internetauktion, där inga särskilda 

försäljningsvillkor angetts, har avtal ansetts uppkomma genom att den av säljaren 

angivna sluttiden för auktionen passerats. Även fråga om tillämpning av 39 § andra 

meningen avtalslagen (re integra-regeln).” (ingress)  

”När säljaren har bestämt att nätauktionen avslutas vid en angiven tidpunkt, bör det 

därför som huvudregel ges innebörden att klockslaget har samma funktion som ett 

klubbslag i förhållande till det högsta budet. När klock- slaget passerats föreligger ett 

avtal, om inte auktionsvillkoren eller andra omständigheter medför en annan 

bedömning.” (s. 5) 

Kommentar: Prövningstillståndsansökan och dess komplettering är både skickligt 

utförda och det kan antas att personen som författat dessa besitter vissa juridiska 

kunskaper. Termerna som används är strikt juridiska och adekvata källhänvisningar görs 

löpande. Klaganden har även lyckats belysa behovet av ett prejudikat i frågan. Av 

Högsta domstolens dom framgår att klaganden beviljas rättegångskostnader motsvarade 

tre timmars juridisk rådgivning (cirka en timme per instans).   

 

T 2934-15 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 7 
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Rättsfråga: ”Det är med den hovrättsdom som nu föreligger angeläget att Högsta 

domstolen genom vägledande dom bestämmer hur CMR-konventionen i detta 

hänseende ska tillämpas i Sverige”. (artikel 17.3 CMR-konventionen) (s. 6 i 

prövningstillståndsansökan) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Internationell vägtransport. Frågor rörande 

transportörs ansvar för skada under transport.” (ingress) 

Kommentar: - 

 

T 2760-15 

Ombud: Ja  

Antal sidor: 3 + 31 sidor komplettering av talan  

Rättsfråga: ”Med hänvisning till detta är det av vikt för ledning av rättstillämpningen 

att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd och klargör hur bestämmelsen i URL 

26 k § 1 st. och den däri angivna avgiftströskeln ”särskilt ägnade för” framställning av 

verk för privat bruk ska tolkas och tillämpas”.   

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Rätt till privatkopieringsersättning enligt 

upphovsrättslagen förutsätter att upptagningsanordningarna har egenskaper som gör 

dem i hög grad lämpade för privatkopiering och att de kan antas komma till sådan 

användning i en inte oväsentlig omfattning. Mobiltelefoner av visst slag har ansetts 

omfattade av ersättningsrätten.” (ingress) 

”Slutsatsen är alltså att kravet i 26 k § upphovsrättslagen, på att anordningarna ska vara 

särskilt ägnade för framställning av exemplar av verk för privat bruk, innebär att 

anordningarna ska ha egenskaper som gör dem i hög grad lämpade för privatkopiering 

och att de också i praktiken kan antas komma till sådan användning i en inte oväsentlig 

omfattning.” (punkt 17, s. 8 i domen) 

Kommentar: - 

 

 

T 2194-15 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 7 

Rättsfråga: ”Det finns inget avgörande från Högsta domstolen som ger vägledning om 

var gränsen går mellan ringa kränkning och skadeståndsgrundande kränkande 
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behandling enligt skollagen. De frågor som Högsta domstolen framförallt bör besvara är 

följande 

- Krävs uppsåt att kränka för att skadestånd enligt skollagen ska utgå? 

- Kan en handling som bedömts som ett uppsåtligt brott enligt brottsbalken 

betraktas som en handling som objektivt sett bagatellartad i skollagens mening? 

 

Om svaret på den frågan är ja  

 

- Vad går den nedre gränsen för när kränkande behandling kan aktualisera 

skadeståndsansvar? 

- Måste det vara fråga om bestraffning eller repressalie för att det ska vara fråga 

om skadeståndsgrundande kränkande behandling? 

- Hur mycket våld för lärare använda inom ramen för sitt tillsynsansvar enligt 

skollagen?” (s. 3 i prövningstillståndsansökan) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”En lärare utdelade under en lektion ett slag med 

öppen hand mot en elevs kind. Frågor rörande skadestånd för kränkande behandling 

enligt skollagen”. (ingress) 

”En örfil är ett otillåtet kroppsligt ingrepp” (s. 5), ”Närmare om vad som är en 

kränkning i skollagens mening” (s. 6), ”Den kränkande behandlingen behöver inte vara 

åsyftad” (s. 6), ”Ersättning vid kränkande behandling” (s. 7), ”Kränkning som är ringa 

enligt 6 kap. 12 § skollagen” (s. 8) samt ”Bedömningen i detta fall” (s. 9) är alla 

rubriker i domen från Högsta domstolen som antyder att Högsta domstolen valt att 

besvara de rättsfrågor som formulerats av den klagandes ombud i ansökan om 

prövningstillstånd.   

Kommentar: - 

 

T 1181-15 

Ombud: Ja  

Antal sidor: 5 

Rättsfråga: ”De frågor som främst aktualiserar i mellandomen och som är av betydelse 

till ledning för rättstillämpningen är följande.  

(a) Gäller den ettåriga preskriptionstiden i 19 kap 1 § 1 st. 5 p. Sjölagen för anspråk 

som avser skada eller förlust av gods under den utökande tvingande 
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ansvarsperioden när transportören har godset i sin vård före lastning och efter 

lossning eller gäller allmänna preskriptionsregler för sådant ansvar? 

(b) Om bestämmelsen om ettårig preskriptionstid ska tillämpas för sådant anspråk, 

från vilken tidpunkt ska preskriptionstiden börja räknas när godset ännu inte 

lastats ombord på något fartyg?” (s. 2 i prövningstillståndsansökan) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Bestämmelsen om preskription vid befordran av 

gods till sjöss har ansetts vara tillämplig när godset gått förlorat efter det att 

transportören tagit emot det i lastningshamnen men innan själva transporten påbörjats. 

Preskriptionstiden har i ett sådant fall ansetts börja löpa vid tidpunkten för 

transportörens underrättelse om att godset gått förlorat.” (ingress) 

Kommentar: - 

 

T 960-15 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 2 + 12 sidor komplettering av talan  

Rättsfråga: ”Det saknas rättspraxis beträffande bestämmande av värdeersättningens 

storlek för byggnad ingående i fastighet bestående av flera byggnader”. (s.3 i 

komplettering av talan) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Skadestånd vid partiell skada på byggnad” (ingress) 

Kommentar: Även om prövningstillståndsansökan inte innehåll någon uttrycklig fråga 

för Högsta domstolen att besvara, framgår tydligt av domens ingress och innehåll att det 

spörsmål som belysts av ombudet (d.v.s. bestämmande av värdeersättning vid partiell 

skada av fastighet) har behandlats.  

 

T 814-15 

Ombud: Nej (två klaganden, varav den ena agerar ombud för den andra (denne är själv 

advokat))  

Antal sidor: 2 + 9 sidor komplettering av talan  

Rättsfråga: ”Sammantaget föreligger det skäl för Högsta domstolen att meddela 

prövningstillstånd då det saknas prejudikat i högsta instans hur och vilken lagstiftning 

som skall tillämpas i förevarande fall. Vidare måste prövning ske för att utreda vilken 

verkan ett avtal mellan svensk myndighet, Transportstyrelsen, och företag som bedriver 

luftfartsverksamhet i Sverige har på passagerare/konsumentens rätt att riska direkt krav 

om ersättning mot avtalsparten transportören tillika (svensk) avtalspart med stöd av 
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myndighets beslut med där fastställda villkor, dvs. en villkorad tredjemans rätt.” (s. 7 i 

kompletteringen av talan) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Transport av passagerare med flyg enligt 

Montrealkonventionen. Försening har inte ansetts ge rätt till ersättning för ideell skada i 

form av förlorad fritid. Även fråga om domstol på eget initiativ ska beakta 

specialpreskription.” (ingress) 

Kommentar: Klaganden är själv advokat.   

 

T 515-15 

Ombud: Nej (tre klaganden, varav en klagande agerar ombud för en av de andra) 

Antal sidor: 3 

Rättsfråga: Efter att saken i detalj har beskrivits anges att ”Klaganden ifrågasätter 

riktigheten i hovrättens beslut i beaktande av ovan nämnda skäl, där framför allt Högsta 

domstolens ståndpunkt i rättsfallet NJA 1993 s. 145 talar mot hovrättens dom. Men 

även på grund av att både boutredningsman och tingsrätt sett annorlunda på fallet, vilket 

tyder på att ett utlåtande från det högsta rättsväsendet är befogat för att få en bättre 

grund för likande fall i framtiden”. 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Bestämmelsen om rätt till efterarv i 3 kap. 8 § 

ärvdabalken omfattar också fall då efterarvsrätt för den som är arvsberättigad har 

föreskrivits även i testamente. Det gäller i den mån testamentet inte utesluter en 

tillämpning av bestämmelsen.” (ingress) 

Kommentar: Klaganden kan i sin ansökan om prövningstillstånd inte sägas ha 

utkristalliserat en tydlig rättsfråga för Högsta domstolen att besvara. Dock framgår av 

Högsta domstolens dom att den grundats på av klaganden åberopade omständigheter, 

lagrum och rättsfall. Högsta domstolen torde därför ha behövt ägna lite tankeverksamhet 

åt att själva formulera en lämplig rättsfråga att besvara.  

 

T 513-15 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 2 + 6 sidor komplettering av talan + 3 sidor ytterligare komplettering av 

talan 

Rättsfråga: Flertalet gånger i inkomna handlingar nämns att det finns en tydlig 

rättsfråga för Högsta domstolen att besvara, exempelvis ”Målet berör en renodlad 

rättslig fråga avseende vilka formkrav som ställs upp för en uppsägning enligt 12 kap. 
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46 § utsökningsbalken. Någon domstolspraxis avseende denna fråga finns 

överhuvudtaget inte. Vidare saknas uttryckliga uttalanden i förarbetena till denna 

bestämmelse avseende denna specifika fråga. De kortfattade uttalanden som finns 

avseende frågan i doktrinen är heller inte underbyggda. Det är därför av vikt för ledning 

av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen 

(prejudikatdispens).” (s. 5 i första kompletteringen av ansökan) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”En underrättelse till hyresgästen enligt 12 kap. 58 § 

jordabalken ska lämnas även när uppsägningen görs med stöd av 12 kap. 46 § 

utsökningsbalken efter köp av fastigheten på exekutiv auktion.” (ingress) 

Kommentar: I denna prövningstillståndsansökan fanns en av ombudet väldigt tydlig 

rättsfråga för Högsta domstolen att besvara. Ombudet har inte bara formulerat en fråga, 

denna argumenterar även på ett utförligt sätt för att Högsta domstolen ska bevilja 

prövningstillstånd på prejudikatdispensgrund. Av Högsta domstolen meddelad dom 

framgår tydligt att det är den av ombudet föreslagna rättsfrågan som har besvarats. 

 

T 6069-14 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 4 

Rättsfråga: ”Det behövs därför ett vägledande avgörande för att klarlägga om regeln i 

ABL 25 kap 38 § överhuvudtaget medger ett undantag från skyldigheten att sätta reserv 

och, om så är fallet, när omständigheterna är sådana att denna underlåtenhet inte är 

skadeståndsgrundande för likvidatorn.” 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Likvidation av aktiebolag. En skuld får i princip 

anses vara tvistig när någon påstår sig ha en fordran på bolaget och likvidatorn inte 

accepterar betalningsskyldighet. En likvidator som har skiftat ett bolags tillgångar utan 

att avsätta pengar till betalning av en sådan skuld har ansetts handla oaktsamt.” (ingress)  

Kommentar: - 

 

T 5958-14 

Ombud: Ja (ombud och biträde enligt rättshjälpslagen) 

Antal sidor: 2 + 7 sidor komplettering av talan 

Rättsfråga: ”Som framgår ovan finns ett antal frågor som Högsta domstolen bör 

klarlägga genom att bevilja prövningstillstånd i målet. Det bör klarläggas om det är 

säljaren eller köparen som har bevisbördan i fråga om den påstådda leveransen uteblivit 
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och/eller om det är säljaren eller köparen som har bevisbördan i frågan om vara hade 

avtalsenligt skick då den passerade fartygets reling i lastningshamnen. Vidare bör 

Högsta domstolen ta ställning till frågan vilket beviskrav som ställs i fallen ovan och 

särskilt redovisa vilket bevisvärde som bör ger ett konossement som utfärdats och som 

visar att avtalsenlig vara lastats på fartyget i lastningshamnen.” (s. 7 i kompletteringen 

av talan) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Internationellt köp. Bevisbörda och beviskrav 

beträffande den sålda varans avtalsenlighet vid riskövergången. Även fråga om ett 

förbehåll om rätt att väcka talan om skadestånd ska tas in i domslutet.” (ingress) 

Kommentar: - 

 

T 5829-14 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 7 

Rättsfråga: ”Det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att talan prövas av 

Högsta domstolen. Sammanfattningsvis skulle Högsta domstolen i dom kunna klargöra 

när en olägenhet för människors hälsa ska anses som en brist som är till förfång vid 

utövandet av nyttjanderätten enligt 12 kap jordabalken. Ett sådant besked skulle vara 

praktiskt värdefullt för många”.  

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Att halten radon i en hyreslägenhet översteg ett av 

Socialstyrelsen angivet riktvärde har ansetts ägnat att medföra ett allvarligt och befogat 

obehag för de boende. 

Förhållandet har bedömts som ett men i nyttjanderätten. – Normalt har hyresgästen inte 

rätt till hyresnedsättning innan han eller hon påtalar bristen. – Även fråga om 

nedsättningens storlek.” (ingress) 

Kommentar: - 

 

T 5159-14 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 1 + 4 sidor komplettering av talan  

Rättsfråga: ”En av frågorna som uppenbarar sig i målet är vad som egentligen ligger i 

uttrycket att en ”bostadsrätt övergått”. Är det som avses när detta nämns på ett flertal 

ställen i bostadsrättslagen verkligen en övergång av bostadsrätt innefattande att alla 
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delar i en överlåtelse uppfyllts? Den praktiska betydelsen av 6 kap. 6 § 2 st 2 p 

bostadsrättslagen blir i stort sett obefintlig vid ett jakande svar på denna fråga. 

Härvidlag krävs ett belysande uttalande från Högsta domstolen ävensom särskilt 

övervägande inför lagstiftarens val av tempus (”övergått”).” (s. 3 i kompletteringen av 

talan) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Den som säljer en bostadsrätt blir inte fri från sin 

skyldighet att betala årsavgift till föreningen förrän bostadsrätten har övergått till 

köparen.” (ingress) 

”Frågan om när bostadsrätten övergår till köparen avgörs av överlåtelseavtalets närmare 

innehåll. Om det i avtalet finns ett villkor om att bostadsrätten övergår först när 

köpeskillingen har betalats, gäller detta.” (s. 4 i domen) 

Kommentar: - 

 

T 4994-14 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 5 

Rättsfråga: ”Det saknas vägledande avgörande i frågan om hur samtycke och bristande 

sådant, enligt regeln i Föräldrabalken 1 kap 8 §, skall bedömas varför prövning och 

avgörande skulle tjäna till ledning av rättstillämpningen. Frågan om samtyckets närmare 

innebörd har, såvitt känt, inte prövats tidigare vare sig vad gäller helassisterad 

befruktning eller på annat sätt.” (s. 5) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Samtycke till assisterad befruktning.” (ingress)  

Kommentar: - 

 

T 4983-14 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 2 + 7 sidor komplettering av talan  

Rättsfråga: ”Det finns inget känt rättsfall från någon högre instans som fastslår när en 

entreprenad är avlämnad och när preskriptionsfristen ska börja löpa vid ett sådant 

aktuellt tillfälle, d v s när någon slutbesiktning inte verkställts.” (s. 5 i komplettering av 

talan) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Tolkning av preskriptionsbestämmelse i allmänna 

bestämmelser (ABT 94 kap. 6 § 13).” (ingress) 
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”Tolkningsfrågan i målet är närmare bestämt om preskriptionsregeln i ABT 94 kap. 6 § 

13 utan uttryckligt stöd i de allmänna bestämmelserna kan anses innebära, att om 

entreprenaden inte på det sätt som är tänkt har godkänts vid en slutbesiktning därför att 

någon slutbesiktning inte har hållits, så ska preskriptionstiden börja löpa från den 

tidpunkt en slutbesiktning rätteligen skulle ha genomförts.” (p. 10, s. 4 i domen) 

Kommentar: - 

 

T 3935-14 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 7 

Rättsfråga: ”Som hovrätten skriver saknas vägledande praxis gällande tidpunkten för 

bedömningen av ett låns tillåtlighet enligt aktiebolagslagens låneförbudsregler. 

Hovrätten noterar vidare att olika ståndpunkter förekommer i litteraturen.  

 

Då rättsläget är oklart vad gäller låneförbud i 21 kap 1 § ABLT i här aktuellt avseende, 

är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan prövas av högsta instans.” (s. 

7) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Låneförbudet i aktiebolagslagen. Vid bedömningen 

av om ett penninglån har lämnats i strid med låneförbudet är förhållandena vid 

tidpunkten för låneavtalets ingående avgörande. En styrelsesuppleant ska vid 

tillämpning av låneförbudet jämställas med en styrelseledamot.” (ingress)  

Kommentar: - 

 

T 3852-14 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 6 

Rättsfråga: ”Regionförbundet gör gällande, att det föreligger ett prejudikatintresse – 

särskilt i skenet av HFD:s dom i mål 351 – 12 som uttryckligen vilar på 

förvaltningsrättslig grund – i att få prövat om det är förenligt med 50 kap. 25 § 

rättegångsbalken att utvidga talan i hovrätten på sätt som skett med avseende på 

anbudens poängsättning utan att det utgör en otillåten taleändring. Vidare föreligger det 

ett prejudikatintresse i att få prövat vilket utrymme som en upphandlande myndighet har 

för skönsmässig bedömning i utvärderingsfasen av anbuden och om en allmän domstol i 

skadeståndsmål enligt LOU – till skillnad från överprövningsmål – ska göra en helt ny 
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utvärdering av anbuden utan att beakta den upphandlande myndighetens utrymme för 

skönsmässig bedömning.” (s. 5-6) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Rätt till skadestånd enligt lagen om offentlig 

upphandling förutsätter att det föreligger en tillräckligt klar överträdelse av lagen. Det 

ska då vara fråga om en tydlig och inte bagatellartad avvikelse från de principer som 

gäller för upphandlingskrav eller från vad som kan anses utgöra en sakligt gjord 

bedömning av anbud i förhållande till underlaget.” (ingress) 

”Med hänsyn till parternas ståndpunkter i Högsta domstolen är den primära frågan att 

avgöra efter vilka principer allmän domstol i ett skadeståndsmål ska bedöma om 

upphandlande myndighet har följt LOU vid kvalificering och utvärdering av anbud.” (s. 

4 i domen) 

Kommentar: Av meddelad dom kan utläsas att Högsta domstolen inte har valt att 

besvara alla av ombudet formulerade rättsfrågor.  

 

T 3593-14 

Ombud: Ja (ombud saknar titel, d.v.s. är varken jurist eller advokat) 

Antal sidor: 3 

Rättsfråga: ”Hovrätten skäl för att ogilla käromålet synes grunda sig på att det inte 

finns någon praxis på området. I detta mål är därför alla förutsättningar för beviljande 

av prövningstillstånd. Det saknas praxis och det är därför av vikt för den framtida 

rättstillämpningen att HD prövar målet.” (s. 2) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”En bolagsman som har betalat en bolagsskuld saknar 

enligt 2 kap. 12 § handelsbolagslagen rätt att på grund av betalningen göra en fordran 

gällande mot någon annan bolagsman annat än som en del i den slutreglering som ska 

ske genom skifte. Det gäller också när bolaget har upplösts efter underskottskonkurs.” 

(ingress) 

”Målet gäller frågan vad som krävs för att en handelsbolagsman som före och under 

bolagets konkurs har betalat bolagets skulder ska ha rätt till kompensation av annan 

bolagsman.” (s. 3) 

Kommentar: Det kan ur prövningstillståndsansökan inte urskiljas någon tydligt 

formulerad rättsfråga. Ombudet belyser istället argument som framförts av hovrätten i 

den överklagade domen (”Varken av lagtexten eller av tillgänglig praxis och doktrin kan 

utläsas att bestämmelsen är avsedd att bilda spärr mot att en bolagsman, sedan bolaget 

upplösts, i annan ordning än skiftets väcker regressanspråk mot någon tidigare 
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medbolagsman” (citeras på s. 2 i prövningstillståndsansökan)). Högsta domstolen tycks 

i sin dom ha tagit ställning till denna av hovrätten förda argumentation (jämför 

hovrättens uttalande med den av Högsta domstolen formulerade rättsfrågan i målet).  

 

T 5554-13 

Ombud: Nej 

Antal sidor: 1 

Rättsfråga: Nej, endast omständigheter och yrkanden finns med i ansökan. 

Vad Högsta domstolen slog fast: Det fanns ingen av klaganden presenterad rättsfråga 

för Högsta domstolen att besvara. Dock är det tydligt att Högsta domstolen använt de 

omständigheter som presenterats av klaganden i ansökan. ”Den som i ett s.k. 

granneyttrande har godkänt en lovpliktig åtgärd enligt plan- och bygglagen har på grund 

av detta inte förlorat sin klagorätt för det fall lov beviljas. Godkännandet har ansetts 

kunna återtas i mark- och miljödomstolen.” (ingress) 

Kommentar: Detta är ett av Högsta domstolen avkunnat beslut.  

 

T 4924-13 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 4 

Rättsfråga: ”Staden begär prövningstillstånd eftersom det finns anledning att betvivla 

riktigheten av det slut som hovrätten kommit till. Det är dessutom av vikt för ledning av 

rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt.” (s. 4) 

”Sammanfattningsvis är det stadens inställning att hovrättens tillämpning av 7 § lagen 

om kontrollavgift är oriktig och strider mot lagstiftarens intentioner så som de framförts 

i motiven.” (s. 4) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Den som är registrerad ägare av ett fordon är 

ansvarig för kontrollavgift som tas ut på grund av olovlig parkering, även om någon 

annan ägde bilen vid den tidpunkt då parkeringen skedde. Även fråga om eftergift av 

kontrollavgift vid kommuns flyttning av fordonsvrak.” (ingress)  

Kommentar: Någon tydligt formulerad rättsfråga kan inte sägas vara formulerad i 

ansökan om prövningstillstånd. Dock är det de av ombudet åberopade omständigheterna 

(tillämpningen av 7 § lagen om kontrollavgift) som har varit föremål för Högsta 

domstolens prövning.  
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T 3592-13 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 5 

Rättsfråga: ”Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas 

av Högsta domstolen eftersom diskrimineringsersättning är en ny form av sanktion som 

till sin art är skild från men samtidigt svår att skilja från skadeståndet. Blandningen av 

reparativa och preventiva skapar stor osäkerhet i en rättskultur där utgångspunkten 

rörande ersättning till enskilda alltjämt är reparativ.” (s. 4) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Diskrimineringsersättning” (ingress) 

Kommentar: - 

 

T 1815-13 

Ombud: Nej 

Antal sidor: En halv handskriven sida 

Rättsfråga: Nej  

Vad Högsta domstolen slog fast:  

Kommentar: Rättsfrågan som besvarades av Högsta domstolen i målet (”Frågan i målet 

är huruvida särlevnad som hänför sig till tiden före ett ingånget äktenskap ska beaktas 

vid prövningen av om det kan dömas till äktenskapsskillnad utan föregående 

betänketid.” (s. 2)) kan omöjligt ha grundat sig på något som anförts av klaganden. 

Rättsfrågan måste istället ha formulerats av Högsta domstolen.  

 

T 1039-13 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 4 

Rättsfråga: ”Den 11 januari 2012 meddelade Högsta domstolen tillstånd till detta måls 

prövning i hovrätten (Högsta domstolens mål nr Ö 2583-11). Som högsta domstolen 

konstaterade i det beslutet saknas det klargörande rättspraxis om huruvida ersättning 

enligt frihetsberövandelagen ska utgå då någon frihetsberövats på grund av en begäran 

om utlämning till annan stat och begäran sedan avslagits med hänvisning till att 

sannolika skäl att personen begått gärningen inte kunde anses föreligga. Det är alltså av 

vikt för ledning av rättstillämpningen att denna fråga kommer under Högsta domstolens 

prövning.” (s. 4) 
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Vad Högsta domstolen slog fast: ”En person har varit frihetsberövad i ett ärende om 

utlämning för brott. Begäran om utlämning har avslagits. Rätt till ersättning från staten 

har ansetts föreligga med tillämpning av 2 § lagen (1998:714) om ersättning vid 

frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.” (ingress) 

Kommentar: Högsta domstolen tycks ha besvarat en rättsfråga som tidigare formulerats 

av just Högsta domstolen i en beviljad prövningstillståndsansökan angående 

prövningstillstånd i hovrätt. Det torde därför ha varit lätt för ombudet att få Högsta 

domstolen att svälja betet (d.v.s. bevilja prövningstillstånd i syfte att besvara en 

rättsfråga som de själva tidigare har formulerat).  

 

T 602-13 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 4 

Rättsfråga: En specificerad rättsfråga saknas. Dock belyser ombudet att praxis när det 

gäller överflyttande av barn samt umgänge med barn med familjehemsföräldrar som 

vårdnadshavare är mycket sparsam.  

Vad Högsta domstolen slog fast: ”En åttaårig pojke har sedan ettårsåldern 

stadigvarande vistats i ett familjehem. Eftersom det har bedömts vara uppenbart att det 

är bäst för barnet att de rådande förhållandena består har vårdnaden flyttats över till 

familjehemsföräldrarna.” (ingress) 

Kommentar: Trots att ansökan inte innehöll någon av ombudet specificerad rättsfråga är 

det tydligt att Högsta domstolen avkunnat denna dom i syfte att ge ledning i framtida 

rättstillämpning inom det område som belysts av ombudet (d.v.s. att det fanns behov av 

prejudikat angående överflyttande av barn). Ombudets argumentation torde därför 

kunna sägas vara fruktsam.  

 

T 407-13 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 2 + 7 sidor komplettering av talan  

Rättsfråga: ”Den huvudsakliga frågan i målet rör riskfördelningen mellan parterna i 

entreprenadkontrakt enligt AB 04 när parternas förutsättningar brister.” (s. 2) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Tolkning av Allmänna Bestämmelser för byggnads-, 

anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Vid en fackmässig bedömning 
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enligt kap. 1 § 8 ska entreprenören beakta sådana förhållanden inom arbetsområdet som 

är troliga.” (ingress) 

Kommentar: -  

 

T 3420-12 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 7 

Rättsfråga: ”Rättsläget är oklart vad gäller tolkningen av begreppet ”någon annan” 

enligt 29 kap. 1 § aktiebolagslagen.” 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Revisors skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 och 2 §§ 

aktiebolagslagen (2005:551) mot annan än bolaget på grund av brister i revisionen av en 

årsredovisning.” (ingress) 

Kommentar: - 

 

T 2938-12 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 8 

Rättsfråga: ”Den förevarande tvisten rör frågan, i vilken utsträckning majoritetsägare, 

styrelseledamöter och den verkställande direktören i ett aktiebolag kan nyttja 

regelsystemet i aktiebolagslagen i syfte att befria aktiebolaget från en minoritetsägare.” 

(s. 2) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”En bolagsstämma i ett aktiebolag har genom ett 

majoritetsbeslut mot en minoritetsaktieägares vilja fattat beslut om att bolaget skulle gå 

i likvidation. Beslutet har ansetts inte vara i strid med den s.k. generalklausulen i 

aktiebolagslagen.” (ingress) 

Kommentar: - 

 

T 2878-12 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 2 + 11 sidor komplettering av talan 

Rättsfråga: ”Prejudikatfrågan/tes: 

Om ett vållande har lett till en färdig skada, ska ett efterföljande vållande som bidrar till 

samma skada leda till att ansvarigheten utvidgas till att omfatta även det efterföljande 

vållandet.” (s. 6 i kompletteringen av talan) 
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Vad Högsta domstolen slog fast: ”En bank lämnade ett lån till ett bolag och 

lånelikviden användes för betalning av bolagets förfallna krediter hos banken. Den 

omständigheten att banken genom långivningen inte försattes i en sämre 

förmögenhetsställning har inte ansetts innebära att ett skadeståndsanspråk mot en 

person som dömts för att ha vilselett banken att lämna lånet inte kan bifallas.” (ingress) 

“Frågan i målet är huruvida den omständigheten att utlåningen inte orsakade någon 

förändring av bankens förmögenhetsställning innebär att skadestånd på grund av 

bedrägeribrottet inte kan utgå.” (s. 4 i domen) 

Kommentar: - 

 

T 2640-12 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 2 + 5 sidor komplettering av talan 

Rättsfråga: ”Fråga är således om tillämpningen av utdelningsbegränsningarna i 

Aktiebolagslagen när aktiebolaget inte rättshandlar direkt utan indirekt genom att i 

egenskap av bolagsman i handelsbolag, i della fall som komplementär i ett 

kommanditbolag, samtycka till handelsbolagets rättshandlingar.” (s. 1 kompletteringen 

av talan) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Ett kommanditbolag, med ett aktiebolag som 

komplementär, har pantsatt en fastighet till säkerhet för åtaganden som aktiebolagets 

moderbolag gjort mot en bank. Kommanditbolaget har fört talan mot banken om 

ogiltigförklaring av pantsättningen under påstående att denna har inneburit olovlig 

vinstutdelning från aktiebolaget enligt kapitalskyddsreglerna i aktiebolagslagen 

(1975:1385). Talan har ogillats, eftersom kommanditbolaget har ansetts inte kunna 

grunda någon rätt mot banken på dessa regler.” (ingress)  

Kommentar: - 

 

T 2247-12 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 7 

Rättsfråga: ”Som inledningsvis anfördes har inom skatteförvaltningen sedan länge 

förespråkats tesen att skatteskulder alltid är kända varför skatteskulder inte omfattas av 

kallelselagens proklamabestämmelser.  
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Som redovisats finns det rättskällor som talar både för och emot denna uppfattning.  

 

Det finns däremot inget klargörande avgörande av Högsta domstolen.” (s. 7) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”En skattefordran kan prekluderas enligt lagen 

(1981:131) om kallelse på okända borgenärer. Frågan huruvida kännedom föreligger om 

fordringen ska bedömas på samma sätt som när det gäller andra fordringar.” (ingress) 

Kommentar: - 

 

T 2085-12 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 2 + 6 sidor komplettering av talan 

Rättsfråga: ”Viken betydelse har en del av lantmäterimyndighetens lagakraftvunna 

beslut om fastighetsreglering, som av misstag kommit att avse något som inte avsetts 

med ansökningen och därför inte varit föremål för prövning, i en senare rättegång om 

ersättning på grund av berörda del av beslutet?” (s. 1 i kompletteringen av talan)  

Vad Högsta domstolen slog fast: ”En lantmäterimyndighets beslut att genom 

fastighetsreglering upphäva ett kraftledningsservitut har ansetts inte ha rättskraft när 

beslutet gick utöver vad som hade yrkats.” (ingress) 

Kommentar: - 

 

T 1555-12 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 4 

Rättsfråga: ”Det är av vikt för rättstillämpningen att klargöra hur ömsesidighet och 

frivillighet att medverka till sexuella handlingar skall bedömas i förhållande till barnets 

ålder när det gäller kränkningsersättning vid sexuellt utnyttjande av barn.” (s. 3) 

”Det är av vikt för rättstillämpningen att klargöra var gränsen går för ersättningsgill 

kränkning vid sexuellt utnyttjande av barn.” (s. 3) 

”Det är av vikt för rättstillämpningen att klargöra på vilket sätt åldersskillnad mellan 

målsägande och gärningsman skall påverka bedömning av kränkning vid sexuellt 

utnyttjande av barn.” (s. 4) 

”Det är av vikt för rättstillämpningen att klargöra vilken betydelse målsägandens 

mognad skall tillmätas och på vilket sätt målsägandes mognaden skall bedömas när det 

gäller kränkningsersättning vid sexuellt utnyttjande av barn.” (s. 4) 
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”Det är av vikt för rättstillämpningen att klargöra vilken bevisbörda som målsägande, 

som är barn, har för typiska skadeverkningar, som psykiskt lidande, vid sexuellt 

utnyttjande av barn”. (s. 4) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Fråga om kränkningsersättning vid sexuellt 

utnyttjande av barn.” (ingress) 

“Utgångspunkten är alltså att ett barn har rätt till kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § 

skadeståndslagen vid sexualbrott. Omständigheterna i det enskilda fallet kan dock 

föranleda att kränkningen inte har en sådan allvarlig karaktär som krävs för 

ersättningsskyldighet. Huruvida så är fallet får avgöras genom en nyanserad bedömning 

av samtliga föreliggande omständigheter. Det typiska undantagsfallet är ett från båda 

sidor frivilligt sexuellt umgänge mellan två ungdomar, där den ena är något yngre än 15 

år och den andra inte mycket äldre samt skillnaden i mognadsgrad är begränsad.” (s. 5-6 

i domen) 

Kommentar: Alla av ombudet formulerade rättsfrågor besvarades inte i domen från 

Högsta domstolen.  

 

T 1390-12 

Ombud: Ja (motparten saknar ombud) 

Antal sidor: 2 

Rättsfråga: ”Frågan om vilken preskriptionstid som ska gälla för en arbetslöshetskassas 

fordran gentemot en medlem avseende obetald medlemsavgift är inte tidigare prövad i 

högsta instans. Det är därför av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet 

prövas av Högsta domstolen.” (s. 1) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Treårspreskriptionen enligt 2 § andra stycket 

preskriptionslagen har ansetts tillämplig på arbetslöshetskassas fordran avseende 

medlemsavgift.” (ingress) 

Kommentar: - 

 

T 881-12 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 5 

Rättsfråga: ”Såsom framgår av skriftväxlingen och av hovrättens dom saknas 

vägledande avgöranden som anger hur preskriptionsfristen enligt 8:20:2 FAL skall 

tolkas vid tillämpning på rättsskyddsförsäkringar.” (s. 4)  
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Vad Högsta domstolen slog fast: ”Enligt en rättsskyddsförsäkring förlorade 

försäkringstagaren sin rätt, om han inte framställde sitt anspråk till försäkringsbolaget 

inom viss tid från det att han hade ”fått kännedom om sin fordran”. Tidsfristen har 

ansetts börja löpa när försäkringstagaren anlitade ombud i tvisten.” (ingress) 

Kommentar: - 

 

T 5644-11 

Ombud: Nej (men klaganden är själv jurist)  

Antal sidor: 3 

Rättsfråga: Direkt specificerad rättsfråga saknas men klaganden presenterar tre grunder 

för beviljande av prejudikatdispens, ”Jämförbara fall”, ”Prutningsordningen”, samt 

”Oskäligt dröjsmål – handläggningstid” (s 2-3). Klaganden har även försökt väcka 

Högsta domstolens intresse genom följande formulering: ”Någon bevisning åberopas 

inte eftersom det var och är endast rätt häftiga rättsfrågor som står i centrum. Bara det 

borde tända prejudikatlustan hos HD hoppas Mosten försiktigt”. (s. 1) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Kompensatoriskt rättsmedel vid överträdelse av 

artikel 6.1 i Europakonventionen. 

I. Påföljdslindring. 

II. Skadestånd när kraven för att påföljdslindring ska godtas som tillräckligt 

kompensatoriskt rättsmedel inte är uppfyllda.” (ingress) 

Kommentar: Det framgår av Högsta domstolens dom att det är samma rättsfrågor som 

har besvarats i domen som diskuterats övergripande av den klagande i 

prövningstillståndsansökan.  

 

T 3508-11 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 2 

Rättsfråga: ”De omständigheter som åberopas till stöd för meddelande av 

prövningstillstånd är att relevant praxis helt saknas såväl vad avser räckvidden och 

tillämpligheten av sjölagens preskriptionsregler som vad som krävs för ett bindande 

avstående alternativt förlängningsmedgivande vid eventuell specialpreskription enligt 

sjölagen.” (s. 2) 
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Vad Högsta domstolen slog fast: ”En båtägares skyldighet att på grund av egen 

oaktsamhet ersätta skada som har uppstått vid sammanstötning med en annan båt har 

ansetts vara underkastad sjölagspreskription.” (ingress) 

Kommentar: - 

 

T 2085-11 

Ombud: Ja 

Antal sidor: 2 + 8 sidor komplettering av talan  

Rättsfråga: ”Som hovrätten konstaterat är huvudfrågan i målet om det mellan parterna 

är oskäligt att uppställa standardavtalsvillkor som innebär att avtalet automatiskt 

förlängs med ett år om inte det skriftligen sägs upp senaste en månad före 

uppsägningstidens utgång.” (s. 2 i kompletteringen av talan) 

Vad Högsta domstolen slog fast: ”Ett avtalsvillkor om automatisk förlängning vid avtal 

om gymkort har ansetts oskäligt när avtalstiden och förlängningen löpte under ett år och 

konsumenten inte hade fått någon påminnelse om att uppsägning skulle ske.” (ingress) 

Kommentar: - 
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Bilaga 2 

Förteckning över alla i studien granskade rättsfall:  

 

T 5453-15 

T 4080-15 

T 3445-15 

T 3034-15 

T 2934-15 

T 2761-15 

T 2760-15 

T 2194-15 

T 1181-15 

T 960-15 

T 814-15 

T 515-15 

T 513-15 

T 260-15 

T 6237-14 

T 6224-14 

T 6198-14 

T 6069-14 

T 5993-14 

T 5958-14 

T 5829-14 

T 5195-14 

T 4994-14 

T 4983-14 

T 3935-14 

T 3932-14 

T 3852-14 

T 3837-14 

T 3753-14 

T 3708-14 

B 3594-14 

T 3593-14 

T 3573-14 

T 3313-14 

T 2963-14 

T 2909-14 

T 2762-14 

T 2441-14 

T 2177-14 

T 2133-14 

T 1837-14 

T 1329-14 

T 1297-14 

T 980-14 

T 6412-13 

T 5670-13 

T 5554-13 

T 5452-13 

T 4924-13 

T 3933-13 

T 3811-13 

T 3809-13 

T 3808-13 

T 3806-13 

T 3743-13 

T 3680-13 

T 3592-13 

T 3354-13 

T 3269-13 

T 3083-13 

T 2895-13 

T 2674-13 

T 2031-13 

T 2021-13 

T 1815-13 

T 1691-13 

T 1390-13 

T 1039-13 

T 916-13 

T 685-13 

T 602-13 

T 511-13 

T 487-13 

T 407-13 

T 5628-12 

T 5516-12 

T 5507-12 

T 5189-12 

T 5065-12 

T 4816-12 

T 4726-12 

T 4170-12 

T 3652-12 

T 3506-12 

T 3420-12 

T 3281-12 

T 3158-12 

T 3101-12 

T 3075-12 

T 3027-12 
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T 2938-12 

T 2889-12 

T 2878-12 

T 2807-12 

T 2640-12 

T 2437-12 

T 2386-12 

T 2247-12 

T 2139-12 

T 2086-12 

T 2085-12 

T 1831-12 

T 1637-12 

T 1555-12 

T 1470-12 

T 1427-12 

T 1390-12 

T 1310-12 

T 1076-12 

T 1074-12 

T 1030-12 

T 1010-12 

T 881-12 

T 854-12 

T 831-12 

T 463-12 

T 301-12 

T 295-12 

T 265-12 

T 264-12 

T 240-12 

T 176-12 

T 81-12 

T 6015-11 

T 5926-11 

T 5702-11 

T 5644-11 

T 5408-11 

T 4323-11 

T 3908-11 

T 3679-11 

T 3576-11 

T 3508-11 

T 3322-11 

T 2847-11 

T 2684-11 

T 2572-11 

T 2394-11 

T 2085-11 

T 1882-11 

T 1467-11 

T 1440-11 

T 1305-11 

T 1238-11 

T 1144-11 

T 950-11 

T 281-11 

T 162-11 

T 153-11 

T 5858-10 

T 5779-10 

T 5746-10 

T 5670-10 

T 5337-10 

T 5213-10 

T 3855-10 

T 3700-10 

T 3470-10 

T 3459-10 

T 3108-10 

T 3050-10 

T 2542-10 

T 2271-10 

T 2052-10 

T 1941-10 

T 1829-10 

T 1212-10 

T 631-10 

T 322-10 

T 128-10 

T 13-10 

T 6005-09 

T 5811-09 

T 5211-09 

T 4953-09 

T 4062-09 

T 2966-09 

T 2618-09 

T 2314-09 

T 1115-09 

 

 


