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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Under många år har staten tagit på sig de enskildas ombuds- och rättegångskostnad-

er genom att lämna rättshjälp. Detta förändrades den 1 december 1997, när den nu-

mera gällande rättshjälpslagen (1996:1619) trädde i kraft. Förändringen innebar att 

statens ansvar för kostnaderna blev subsidiärt till rättsskyddet i privata försäkringar.1

Detta betyder att rättshjälp inte får beviljas den enskilde, om denne har en s.k. rätts-

skyddsförsäkring eller rättsskydd som omfattar angelägenheten (9 § 1 st. rättshjälps-

lagen). Medan den statliga rättshjälpen utgör en social förmån som finansieras med 

skattemedel, bygger det privata rättsskyddet på ett civilrättsligt avtal mellan försäk-

ringsbolaget och försäkringstagaren, och finansieras av försäkringstagarna som 

kollektiv.2 En rättsskyddsförsäkring ingår idag i princip i samtliga hem- och villa-

försäkringar som erbjuds på marknaden, och ger ersättning för den försäkrades om-

buds- och processkostnader i egenskap av privatperson. Utformningen av försäk-

ringsvillkoren är avgörande för hur gott skydd en rättsskyddsförsäkring ger. Rätts-

skyddsförsäkringarna omfattar inte alla typer av tvister, utan innehåller ett flertal 

undantag. Bland undantagen märks vanliga familjerättsliga tvister. Rättsskyddsför-

säkringarna gäller inte i tvister som har samband med en äktenskapsskillnad eller 

upplösning av ett samboförhållande och som uppstår direkt vid äktenskapsskillnaden 

eller upplösningen. Däremot kan rättskyddet tas i anspråk vid tvister som uppstår 

efter ett eller två år efter att äktenskapet eller samboendet har upphört, och gäller 

vårdnad, umgänge, barns boende och underhållsbidrag. Eftersom rättsskyddet inte 

kan tas i anspråk vid tvister som uppstår direkt vid skilsmässan är den enskilde i 

många familjerättsliga tvister hänvisad till att söka statlig rättshjälp. Möjligheten att 

få statlig rättshjälp i familjerättsliga tvister enligt rättshjälpslagen är dock tämligen

begränsad. Rättshjälp i angelägenheter som rör äktenskapsskillnad och därmed sam-

                                                
1 Prop. 1996/97:9, s. 90.
2 Prop. 1996/97:9, s. 87.
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manhängande frågor samt i angelägenheter som rör underhåll till barn får beviljas 

enbart när det föreligger särskilda skäl (11 § 1 p. och 2 p. rättshjälpslagen). Rätts-

hjälp i angelägenheter som rör bodelning får inte beviljas i annat fall än vid klander 

av ett bodelningsbeslut (10 § 1 st. 8 p. rättshjälpslagen). Samtidigt utgör familjerätts-

liga tvister de mest ”vardagliga” tvister som man kan tänka sig. Ett äktenskap kan 

ingås tämligen spontant, och en skilsmässa kan bli aktuell för vem som helst någon 

gång under livet, oberoende av den enskildes ekonomiska förutsättningar. Frågan 

kan ställas, om utformningen av gällande rätt ger den enskilde tillfredställande 

möjligheter att få ekonomiskt bistånd för ombuds- och rättegångskostnader som

uppstår i familjerättsliga tvister.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att klarlägga den statliga rättshjälpen och de privata 

rättsskyddsförsäkringarnas omfattning på familjerättens område med fokus på den 

enskildes möjlighet att få sin sak rättsligt prövad. De övergripande frågeställningar-

na som kommer att diskuteras är vad den statliga rättshjälpens syfte har varit och 

vad dess syfte kan sägas vara idag samt vilka möjligheter som enskilda har att få 

ekonomiskt bistånd – såväl i form av statlig rättshjälp enligt rättshjälpslagen som i 

form av ersättning enligt privata rättsskyddsförsäkringar – för de ombuds- och rätte-

gångskostnader som uppstår i familjerättsliga tvister.

1.3 Avgränsningar

Fokus i framställningen ligger på äktenskapsskillnad, bodelning och underhåll till 

barn. Tvister rörande faderskap, äktenskapsförord och arv behandlas inte. Den stat-

liga ersättningsgarantin till bodelningsförrättare i 17 kap. 7 a § ÄktB, som är en 

annan form av statligt rättsligt bistånd än rättshjälp enligt rättshjälpslagen, kommer 

också att tas upp i arbetet.
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1.4 Metod och material

I uppsatsen används rättsdogmatisk metod, med vilken avses att de sedvanliga rätts-

källorna – lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin – analyseras. Förarbetena till 

såväl de gamla som den nuvarande rättshjälpslagen är av stor betydelse, och används 

för att undersöka hur syftet med rättshjälpen har förändrats över tid och hur bestäm-

melserna är avsedda att tolkas idag. Den mest omfattande kommentaren till den nu 

gällande rättshjälpslagen är skriven av Sverne och Renfors, och har formen av en 

traditionell lagkommentar, i vilken rättshjälpslagen kommenteras paragraf för para-

graf. En betydligt mer kortfattad men lättillgänglig och pedagogiskt uppbyggd kom-

mentar är skriven av Stangendahl. Eftersom utformningen av villkoren i privata 

hemförsäkringar avgör vilken ersättning som den enskilde kan få enligt det privat-

rättsliga rättsskyddet, sker i uppsatsen även en studie av villkor i gällande hem- och 

villaförsäkringar. 

2 Access to justice

När man talar om den enskildes möjligheter att få sin sak rättsligt prövad använder 

man inom den rättsvetenskapliga debatten termen access to justice. Access to justice 

betyder – fritt översatt – tillgång till rättsskipning.3 Den engelska termen saknar en 

vedertagen svensk motsvarighet och används därför oöversatt. Enligt Lindblom in-

nebär access to justice ”tillgång till rättsskydd i allmänhet och processuellt rätts-

skydd i synnerhet”.4

Man skiljer mellan formell och reell access to justice.5 Med formell access to 

justice avses att samhället tillhandahåller själva rättsskyddsmekanismen, civilpro-

cessen, och att kravet på rättsskydd är uppfyllt så länge som medborgarna har en 

                                                
3 Ekelöf, Anm. av Access to Justice, SvJT 1981 s. 109.
4 Lindblom, Progressiv process, s. 26.
5 A.a., s. 26.
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teoretisk, formell, möjlighet att väcka talan vid domstol.6 Detta lassez-fairebetonade 

synsätt, enligt vilket staten inte tar ansvar för att ge den formella rätten ett reellt 

innehåll, präglade civilprocessen i det liberalistiska samhället under 1700-talet och 

under 1800-talet, men har enligt vissa kritiker levt kvar ända i vår tid och utmärker 

civilprocessen i en inte obetydlig utsträckning i flera länder.7 ”Justice is open to all –

like the Ritz Hotel” 8.

Utmärkande för 1900-talet, och kanske framför allt för de senare decennierna, är 

att man världen över strävar efter en reell och jämlik access to justice.9 Alla män-

niskor är lika inför lagen och skall kunna göra sin rätt gällande i domstol.

Diskussionen om access to justice brukar beskrivas med en s.k. vågmetafor. 

Diskussionen har kronologiskt sett gått i tre vågor. Den första vågen inbegriper de 

ekonomiska frågorna, rättshjälp, rättsskyddsförsäkringar osv., den andra vågen 

handlar om skydd för kollektiva, diffusa och fragmentariska intressen, medan den 

tredje vågen gäller alternativ tvistelösning.10 Den enskildes möjligheter att få ekono-

miskt bistånd för att finansiera de rättegångskostnader som uppstår vid en tvist ingår 

alltså i den första vågen. Ett land som tar access to justice på allvar bör erbjuda de 

enskilda statligt finansierad rättshjälp.11 Hur den statliga rättshjälpens utformning

har sett ut i Sverige är föremål för studie i nästa avsnitt.

3 Rättshjälpens historiska utveckling i Sverige

3.1 Tre perioder

Historiskt sett kan rättshjälpens utveckling i Sverige delas in i tre perioder, nämligen 

den första mellan 1920-1973, då lagen om fri rättegång (1919:367) gällde, den andra 

                                                
6 Lindblom, Progressiv process, s. 307.
7 A.a., s. 306 f.
8 A.a., s. 26.
9 A.a., s. 26.
10 A.a., s. 27.
11 Zander, The First Wave, s. 27 f.



8

mellan 1973-1997, när rättshjälpslagen (1972:429) var i kraft, och den tredje, som 

inleddes med ikraftträdandet av den nu gällande rättshjälpslagen (1996:1619).

3.2 Lagen om fri rättegång – fri rättegång för de sämst bemedlade

Mellan åren 1920 och 1973 lämnades rättshjälp i form av fri rättegång. Enligt lagen 

(1919:367) om fri rättegång (LFR) kunde i tvistemål eller ärenden vid allmän dom-

stol fri rättegång beviljas för en person som inte hade ekonomiska förutsättningar för 

att betala kostnaderna som uppkom i samband med rättegången. Det gällde även den 

som efter att ha betalat rättegångskostnader skulle ha saknat nödvändiga medel för 

att klara sitt livsuppehälle eller fullgöra den underhållsplikt som åvilade denne.12

Grundtanken med den då gällande ordningen var alltså att parterna skulle stå för 

rättegångskostnaderna själva och att enbart de som hade det sämst ställt i samhället 

skulle få ekonomiskt stöd från det allmänna.

Fri rättegång som rättshjälpsform innebar att staten stod för processuella kostna-

der för rättegångsbiträde, avgifter, vittnesersättning och andra utredningskostnader.

(1 § 1 st. och 2 § LFR).13 Domstolarna administrerade förfarandet.14 Fri rättegång 

fick inte beviljas om det måste ha antagits vara av ringa betydelse för parten att hans 

talan blev prövad.15

3.3 1972 års rättshjälpslag – rättshjälpen utvidgas till att omfatta medelklassen

I början av 1970-talet genomfördes en omfattande reform inom rättshjälpens områ-

de, också kallad för jämlikhetsreformen.16 Rättshjälpslagen (1972:429)17, som var 

reformens kärna, tillkom i det expansiva klimat som utmärkte lagstiftningsarbetet 

                                                
12 Prop. 1972:4, s. 23.
13 Persson, De politiska partiernas rättspolitik, s. 145.
14 Prop. 1972:4, s. 21.
15 Prop. 1972:4, s. 23.
16 Persson, Olika inför lagen, s. 24.
17 I fortsättningen används förkortningen RHL.
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under 1960-talet och början av 1970-talet.18 Lagändringarna bottnade i uppfattning-

en om att principen om allas likhet inför lagen inte upprätthölls fullt ut med det då 

gällande systemet. Det var enbart de som hade det ekonomiskt sämst ställt som kun-

de få rättshjälp.19 Det framhölls att flertalet vanliga inkomsttagare, för vilka en rätte-

gång innebar avsevärda ekonomiska påfrestningar, var helt utestängda från rätts-

hjälp.20 När 1972 års rättshjälpslag trädde i kraft var således tanken att inte bara de 

som hade det sämst ställt utan även medelklassen skulle ha tillgång till rättshjälp.

Människor skulle kunna göra sina rättigheter gällande inför domstol och få ett rätt-

vist avgörande oberoende av sin inkomst. Reformen syftade med andra ord till en 

förbättring av access to justice.

Tanken med rättshjälpsreformen var att kostnader för alla rättsliga angelägenhet-

er, såväl processuella som utomprocessuella, skulle ersättas, och att merparten av 

medborgarna skulle vara berättigade till denna ersättning. Endast personer i de 

högsta inkomstlägena skulle vara uteslutna.21 Rättshjälp enligt RHL lämnades i fyra 

former: allmän rättshjälp, rättshjälp åt misstänkt i brottmål, rättshjälp genom offent-

ligt biträde och rådgivning (1 § RHL). Allmän rättshjälp var en av rättshjälpsform-

erna och innebar att staten tog på sig kostnader för bl.a. biträde, bevisning, utredning 

och inställelse inför domstol eller annan myndighet (9 § RHL).

Rättshjälp ansågs vara en social förmån, vilket innebar att staten skulle stå för 

dess kostnader.22 Rättshjälpens karaktär av social förmån innebar vidare att alla 

skulle komma i åtnjutande av rättshjälpen oberoende av sin ekonomiska förmåga.23

Att den rättssökande i mån av sin ekonomiska förmåga bidrog till kostnaderna för 

rättshjälpen, dvs. i form av en rättshjälpsavgift, ansågs inte ligga i strid med detta.24

De som hade det sämst ställt skulle betala en överkomlig grundavgift medan mellan-

                                                
18 Ekeberg, Nya rättshjälpslagen, Ny Juridik 3:97, s. 40.
19 Prop. 1972:4, s. 53.
20 Prop. 1972:4, s. 53.
21 Prop. 1972:4, s. 1.
22 Prop. 1972:4, s. 120.
23 Prop. 1972:4, s. 241.
24 Prop. 1972:4, s. 120.
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gruppen skulle betala en avgift som med hänsyn till de ekonomiska villkoren utgjor-

de ett skäligt bidrag till rättshjälpskostnaderna.25

Vid sidan av den statliga rättshjälpen fanns vid tiden för jämlikhetsreformen pri-

vata rättsskyddsförsäkringar. Rättsskyddsförsäkringen, som en del av hem- och 

villaförsäkringar, började säljas i Sverige redan på 1960-talet. 26 Rättsskyddsförsäk-

ringen utgjorde inte ett fristående alternativ till statlig rättshjälp utan kompletterade 

den. Rättsskyddsförsäkringen introducerades främst p.g.a. den då otillfredsställande 

tillgången till rättshjälp för medelklassen.27 Vid reformen av rättshjälpssystemet på 

1970-talet diskuterades möjligheten av att göra statlig rättshjälp generellt subsidiär 

till privata försäkringar, men detta ansågs inte vara en rimlig lösning, bl.a. eftersom 

rättsskyddsförsäkringen är frivillig och eftersom det inte ansågs vara lämpligt att 

göra rättsskyddsförsäkringen obligatorisk.28 Det fanns en allmän reformvänlighet 

och en strävan efter att leva upp till tanken om access to justice.29 Kombinationen av 

och tillgången till statlig rättshjälp och privata försäkringar gjorde att rättstillgäng-

ligheten i Sverige efter jämlikhetsreformen förmodligen var en av de bästa inter-

nationellt sett.30

De följande decennierna, under 1980- och 1990-talet, genomgick den statliga 

rätthjälpen i Sverige ett flertal mindre inskränkningar. Detta skedde framför allt för 

att minska statens kostnader.31 En större organisatorisk reform genomfördes år 

1980.32 År 1981 och 1982 höjdes rättshjälps- och rådgivningsavgifterna.33 År 1982 

avskaffades rättshjälp för upprättande av äktenskapsförord och testamente, medan 

möjligheten att i vissa fall få rättshjälp innan ett annat likartat mål, ett s.k. pilotfall, 

                                                
25 Prop. 1972:4, s. 121.
26 Prop. 1996/97:9, s. 83.
27 Kilian & Regan, “Legal Expenses Insurance and Legal Aid – Two sides of the same coin?” The Experience 
from Germany & Sweden, s. 14.
28 Prop. 1971:4, s. 54-56.
29 Ekeberg, Nya rättshjälpslagen, Ny Juridik 3:97, s. 42.
30 Regan, The Swedish Legal Services Policy Remix: The Shift from Public Legal Aid to Private Legal 
Expense Insurances, s. 53.
31 Persson, De politiska partiernas rättspolitik, s. 149.
32 Prop. 1978/79:90. Reformen innebar att domstolar och vissa andra myndigheter fick vidgade befogenheter 
att besluta i rättshjälpsfrågor samtidigt som att antalet rättshjälpsnämnder minskade från sex till fyra.
33 Prop. 1980/81:20 & Prop. 1981/82:28.
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avgjorts, begränsades.34 År 1983 blev rätten till allmän rättshjälp i vissa fastighets-

tvister subsidiär till rättsskydd om den rättssökande hade eller borde ha haft en rätts-

skyddsförsäkring.35 År 1988 tillkom en lagändring som innebar att den rättssökande

inte fick beviljas rättshjälp i angelägenheter enligt trafikskadelagen (1975:1410) 

eller i angelägenheter rörande skadestånd som omfattades av en ansvarsförsäkring.36

Statlig rätthjälp ersattes alltså av privat rättsskydd på flera områden. Denna utveck-

ling låg i linje med utvecklingen av rättshjälpen i resten av västvärlden under 1980-

1990-talet, då den generella trenden var att statligt finansierad rättshjälp inskränk-

tes.37 De mindre förändringarna mynnade till slut ut i en större reform på rättshjälps-

området i Sverige och den numera gällande rättshjälpslagen, enligt vilken den stat-

liga rättshjälpen blev generellt subsidiär till privata rättsskyddsförsäkringar.

3.4 1996 års rättshjälpslag – övergång till privata försäkringar och 

inskränkning av statlig rättshjälp i familjerättsliga mål

3.4.1 Den nya lagens innehåll

När den nu gällande rättshjälpslagen (1996:1619)38 infördes den 1 december 1997 

motiverades reformen med förenklingar och ökad överskådlighet, och syftade sam-

tidigt till att spara pengar.39 Lagen röstades igenom av socialdemokraterna, som då 

var i regeringsställning, med stöd av moderaterna. Samtliga övriga partier var ne-

gativt inställda till olika delar av reformen.40

Den största förändringen i förhållande till den tidigare gällande rättshjälpslagen 

var att den statliga rättshjälpen gjordes generellt subsidiär till rättsskyddsförsäkring-

                                                
34 Prop. 1981/82:28.
35 Prop. 1982/83:61.
36 Prop. 1987/88:73.
37 Regan, The Transformation of Legal Aid: Comparative and Historical Studies, s.1.
38 I fortsättningen används förkortningen RhjL.
39 Prop. 1996/97:9, s. 1.
40 Brandberg & Knutson, Rättshjälpslagen, Nr 1 2012 Årgång 78.
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ar och andra liknande rättsskydd (9 § 1 st. RhjL).41 Detta innebär att staten avhände 

sig det primära ansvaret och övervältrade det på individen, som skall se till att vara 

försäkrad, och på privata försäkringsbolag, som framför allt drivs av vinstintresse. 

Lagändringen innebar att en rättssökande i en tvist i första hand skall finansiera 

rättegångskostnaderna genom att ta i anspråk rättsskyddet i sin hem- eller villaför-

säkring, i stället för att få kostnaderna ersatta av staten.

Rådgivning, som tidigare varit en av de fyra rättshjälpsformerna42, blev obliga-

torisk och ett rättshjälpsärende skall enligt huvudregeln inledas med en timmes råd-

givning (2 § 1 st. RhjL).43 Förmånen av rättshjälpsbiträde begränsades till att avse 

högst 100 arbetstimmar, som endast i undantagsfall kan utsträckas (15 § RhjL).44

Behovet av rättshjälpsbiträde blev utslagsgivande för om rättshjälp beviljas (7 § 

RhjL).45 Den tidigare regeln i 8 § 1 st. 13 p. RHL om att rättshjälp inte får beviljas 

den som inte har befogat intresse av att få sin sak behandlad ersattes med en ny 

rimlighetsregel, enligt vilken det skall företas en bedömning av om det är rimligt att 

staten bidrar till kostnaderna (8 § RhjL).46

Den andra stora förändringen som den nya rättshjälpslagen medförde var att 

rätten till rättshjälp i vissa ärenden, bl.a. i familjerättsliga tvister, inskränktes. Krav 

på särskilda skäl infördes för att rättshjälp skall beviljas i angelägenheter som rör 

äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor samt i angelägenheter som 

rör underhåll till barn (11 § 1 p. RhjL respektive 11 § 2 p. RhjL). Trots att privat 

rättsskydd inte gäller i familjerättsliga mål, ansågs inskränkningen av den statliga 

rättshjälpen motiverad mot bakgrund av att behovet av rättshjälp i dessa ärenden 

beräknades minska. Enklare fall av äktenskapsskillnad bedömdes kunna klaras av 

inom ramen för den obligatoriska rådgivningen, samtidigt som en tydligare blankett 

av Domstolsverket skulle underlätta för enskilda att på egen hand ansöka om 
                                                
41 Prop. 1996/97:9, s. 90.
42 Allmän rättshjälp, rättshjälp åt misstänkt i brottmål, rättshjälp genom offentligt biträde och rådgivning (1 § 
RHL), såsom nämnts ovan i avsnitt 3.3.
43 Prop. 1996/97:9, s. 104.
44 Prop. 1996/97:9, s. 141.
45 Prop. 1996/97:9, s. 114.
46 Prop. 1996/97:9, s. 119.
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skilsmässa, medan kommunernas ansvar för samarbetssamtal skulle göra att flera 

tvister i vårdnads- och umgängesfrågor skulle kunna hållas utanför domstol. Vad 

gällde underhåll till barn ansågs barns behov av underhåll täckas av det statliga 

underhållsstödet, varför tvister om underhållsbidrag enligt föräldrabalkens regler 

skulle bli onödiga.47

3.4.2 Syftet med den nya lagen

I motiven till 1996 års rättshjälpslag framhölls även att det då existerande rätts-

hjälpssystemet var komplicerat och svårtillgängligt; det fanns flera lagar som regle-

rade rättsligt bistånd. Avgiftssystemet var svårt att förstå för den enskilde. Det fanns 

därför behov av en reform. Kostnadsaspekterna upptog dock en stor plats i resone-

mangen. Det framhölls att det fanns två parallella system, rättshjälpen och rätts-

skyddet, som i vissa fall överlappade varandra. Systemet i sin helhet gav inte heller 

den enskilde tillräckliga incitament att hålla nere kostnaderna.48 Systemet ansågs

alltså vara alltför frikostigt och fick inte den enskilde att reflektera över de ombuds-

och rättegångskostnader som uppstod vid en tvist och som denne fick ersättning för.

I förarbetena betonades vidare att det fanns ett behov av en allmän upprensning i 

bestämmelserna. Utgiftsnedskärningar behövde genomföras inom alla samhällsom-

råden för att stärka de offentliga finanserna.49 I budgetpropositionen 1994/1995:100 

angavs att utgifterna skulle minska redan budgetåret 1995/1996. De sammanlagda 

besparingarna för rättsväsendet beräknade uppgå till 400 miljoner kronor. Utgifterna 

skulle skäras ned med ytterligare 600 miljoner kronor t.o.m. budgetåret 1998.50

Rättsväsendet betraktades alltså som vilket utgiftsområde som helst, och det skulle 

genomgå nedskärningar. Det synsätt som genomsyrade motiven till rättshjälps-

reformen på 1970-talet, dvs. rättstillgänglighet, likhet inför lagen oberoende av ens 

                                                
47 Prop. 1996/97:9, s. 138 f.
48 Prop. 1996/97:9, s. 81.
49 Prop. 1996/97:9, s. 82.
50 Prop. 1996/97:9, s. 82.
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inkomst, fanns inte med i propositionen. Det föreföll som att access to justice – i 

likhet med allting annat – kostade pengar och att tillgången till denna var beroende 

av statens finanser.

Lagstiftarens ståndpunkt sammanfattades i ett slagkraftigt uttalande:

”Statlig hjälp bör bara ges när det verkligen behövs. Den som har möjlighet att själv klara sig 

bör inte ges rättshjälp.”51

Det framhölls att det nya rättshjälpssystemet skulle utformas så att den enskilde fick

ett eget intresse av att hålla nere kostnaderna. Reglerna på rättshjälpsområdet skulle 

reformeras så att de uppfyllde kraven på kostnadsbesparingar samtidigt som detta 

inte fick leda till att rättshjälpens grundläggande syfte gick förlorat. Det betonades 

att rättshjälpen även i fortsättningen skulle fungera som ett yttersta skyddsnät som 

fångade upp dem som inte kunde få rättsligt bistånd på annat sätt.52 Det förefaller 

alltså som att lagstiftaren i viss mån uppmärksammade access to justice-problema-

tiken i samband med reformen, och påtalade att det är viktigt att kostnadsbespa-

ringarna inte går ut över rättstillgängligheten. Något förbryllande är dock att även 

om det grundläggande syftet skulle bibehållas, har det otvivelaktigt förändrats jäm-

fört med uttalandena i motiven till 1972 års rättshjälpslag. Rättshjälpen skulle inte 

då fungera som ett yttersta skyddsnät utan tanken var, såsom konstaterades i avsnitt

3.3 ovan, att även den breda medelklassen skulle få hjälp. Reformen 1997 utgjorde

istället en återgång till uppfattningen om att endast de sämst bemedlade skall få 

rättshjälp, såsom det var under tiden med lagen om fri rättegång, men i en annan 

skepnad. 1996 års lag innebar att rättshjälpen förändrades, från att omfatta i princip 

alla angelägenheter och i princip alla, eller en så stor krets av människor som 

möjligt, till endast vissa angelägenheter och en viss krets av människor – nämligen

de som inte själva kan betala ombuds- och rättegångskostnader.

                                                
51 Prop. 1996/97:9, s. 82.
52 Prop. 1996/97:9, s. 82.
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För att motverka att det nya systemet missbrukades på så sätt att vissa enskilda 

valde att inte försäkra sig och tjäna på att vara oförsäkrade, infördes den s.k. borde-

regeln i 9 § 2 st. RhjL, enligt vilken den sökande som saknar rättsskydd men som 

med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden borde ha haft det, 

erhåller rättshjälp enbart vid särskilda skäl.53

Vad gällde inskränkningen av rättshjälp i familjerättsliga mål, beräknade lag-

stiftaren att behovet av rättshjälp skulle minska med en tydligare blankett för äkten-

skapsskillnad, samarbetssamtal för föräldrar, statligt underhållsstöd och obligatorisk 

rådgivning. Det framhölls att statens kostnader för rättshjälp i angelägenheter röran-

de äktenskapsskillnad utgjorde ca 26 % av de totala kostnaderna för den allmänna 

rättshjälpen.54 Om de föreslagna förändringarna verkligen skulle leda till att pengar 

sparades, samtidigt som de enskildas möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda 

bibehölls på samma goda nivå, inställer sig frågan varför dessa förändringar – eller 

”förbättringar” – inte genomförts tidigare. Antingen innebar lagändringarna att 

staten ”erkände” att den hade hushållat fel med statens finanser och varit alltför ge-

nerös med utbetalningarna av rättshjälpen utifrån den befintliga budgeten – när de 

enskildas behov lika gärna kunnat tillgodoses på andra sätt än genom rättshjälpen –

eller så innebar förändringarna en faktisk försämring av rättstillgängligheten, som 

enligt lagstiftarens bedömning var ofrånkomlig p.g.a. de dåliga finanserna.

3.4.3 Kritik mot den nya lagen

Lagförslaget om subsidiaritet fick ett blandat mottagande av remissinstanserna. 

Ungefär lika många instanser tillstyrkte som avstyrkte förslaget, medan ett antal an-

såg att ytterligare utredning krävdes.55 Konkreta risker som vissa instanser såg med 

förslaget var bl.a. att försäkringsbolag i framtiden skulle kunna höja premierna för 

                                                
53 Prop. 1996/97:9, s. 99 f.
54 Prop. 1996/97:9, s. 137.
55 Prop. 1996/97:9, s. 91.
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hemförsäkringarna, vilket i sin tur skulle påverka anslutningsgraden,56 men också att 

rättsskyddet skulle kunna komma att utgå från hem- och villaförsäkringspaketet för 

att göra det billigare.57 Lagstiftaren framhöll samtidigt att Finansinspektionen har till 

uppgift att verka för en sund utveckling av försäkringsväsendet och kan ingripa mot 

missförhållanden genom erinringar och vid allvarligare fall genom förelägganden, 

medan Konsumentombudsmannen kan ingripa mot otillbörlig marknadsföring och 

oskäliga avtalsvillkor.58

Statlig rättshjälp gjordes genom 1996 års rättshjälpslag subsidiär till privat rätts-

skydd, och nästa avsnitt ägnas därför åt en studie av rättsskyddsförsäkringar.

4 Rättsskyddsförsäkringar

En rättsskyddsförsäkring är en försäkring som ersätter försäkringstagarens kostnader 

för det rättsliga förfarandet i tvister som han eller hon är inblandad i.59 En rätts-

skyddsförsäkring utgör en obligatorisk del av de hem- och villaförsäkringar som 

säljs i Sverige.60 Vid införandet av 1996 års rättshjälpslag beräknades ungefär 95 % 

av Sveriges befolkning ha en hemförsäkring.61 Medan den statliga rättshjälpen utgör 

en social förmån finansierad med skattemedel, bygger det privata rättskyddet på ett 

civilrättsligt avtal mellan försäkringsbolaget och försäkringstagaren, och finansieras 

av försäkringstagarna som kollektiv.62 Försäkringsbolag drivs av vinstintresset, och 

inte av hänsyn till medborgarna. Staten har inte någon möjlighet att direkt påverka 

utformningen av försäkringsvillkoren; dagens rättshjälpslagstiftning bygger istället 

på att marknaden tillhandahåller lämpliga försäkringar och att konsumenterna fak-

                                                
56 Prop. 1996/97:9, s. 96.
57 Prop. 1996/97:9, s. 97.
58 Prop. 1996/97:9, s. 101 f.
59 Prop. 1996/97:9, s. 83.
60 Prop. 1996/97:9, s. 83.
61 Prop. 1996/97:9, s. 86. I DV-rapport 2009:2, s. 49 konstaterades att teckningsgraden har förbättrats sedan 
dess, och att andelen av befolkningen som saknade hemförsäkring var 2,4 % året 2006.
62 Prop. 1996/97:9, s. 87.
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tiskt tecknar dem.63 Bestämmelser om försäkringsverksamhet på rättsskyddsområdet 

finns i lagen (1982:713) om försäkringsrörelse, konsumentförsäkringslagen

(1980:38) och i lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring.

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet över försäkringsbolagens verksamhet. Kon-

sumentombudsmannen har också en viss tillsyn på området enligt marknadsförings-

lagen (1995:450) och lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 

och kan utfärda förbudsförelägganden eller föra talan om förbud mot oskäliga av-

talsvillkor.64

Vid en jämförelse av villkoren i rättsskyddsförsäkringar hos olika svenska för-

säkringsbolag framkommer att villkoren i stora huvuddrag är lika.65 Försäkringen 

gäller den enskilde i egenskap av privatperson. Försäkringen ersätter ombuds- och 

rättegångskostnader i en tvist som kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol, statens 

VA-nämnd, vattendomstol, eller som efter prövning i sådan domstol kan prövas i 

hovrätt eller HD. Ett viktigt undantag är att rättsskyddsförsäkringarna inte gäller i 

tvister som har samband med en äktenskapsskillnad eller upplösning av ett sambo-

förhållande och som uppstår direkt vid äktenskapsskillnaden eller upplösningen. 

Däremot kan rättskyddet tas i anspråk vid tvister som uppstår efter ett eller två år 

efter att äktenskapet eller samboendet har upphört, och gäller vårdnad, umgänge, 

barns boende och underhållsbidrag.66 Försäkringsbolagen tillämpar vanligen även en 

karenstid på två år, vilket innebär att försäkringstagaren måste ha haft försäkringen 

under en sammanhängande period av två år för att kunna få ut ersättning. Detta skall 

inte förväxlas med den nyss nämnda karenstiden i familjerättsliga tvister, som inne-

bär att rättsskyddet i inte kan tas i anspråk inom ett eller två år efter att äktenskapet 

upphört. Vissa mindre försäkringsbolag har dock helt undantagit familjerättsliga 

frågor från ersättningen enligt rättsskyddsförsäkringen.
                                                
63 Domstolsverket, Översyn av rättshjälpslagen – ett regeringsuppdrag, DV-rapport 2009:2, s. 45.
64 Prop. 1996/97:9, s. 83.
65 Avsnittet bygger i fortsättningen på sammanställningen av gällande försäkringsvillkor från Domstolsverkets 
rapport Översyn av rättshjälpslagen – ett regeringsuppdrag, DV-rapport 2009:2, s. 339 ff.
66 Rättsskyddsförsäkringar innehåller många fler undantag för vilka tvister som inte omfattas, men dessa tas 
inte upp här, dels p.g.a. utrymmesskäl, dels då detta inte är relevant då uppsatsen fokuserar på familjerättsliga 
tvister.
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En försäkringstagare betalar vanligtvis en självrisk på 20 % 67 av kostnaderna.

Detta kan jämföras med rättshjälpsavgiften inom den statliga rättshjälpen. En viktig 

skillnad är att rättshjälpsavgiften enligt rättshjälpslagen står i proportion till den en-

skildes ekonomiska underlag och varierar mellan 2 och 40 % av kostnaderna (23 § 

RhjL), medan självrisken är densamma för alla försäkringstagare oberoende av deras 

inkomster. Detta innebär paradoxalt nog att en fattig försäkringstagare som har prio-

riterat att skaffa en hemförsäkring hamnar i en sämre ställning än om denne fått stat-

lig rättshjälp.

Om villkoren i rättsskyddsförsäkringar överensstämmer på många punkter, är 

maxbeloppet för hur mycket ersättning som försäkringstagaren kan få ut enligt rätts-

skyddsförsäkringen mycket varierande hos olika bolag. Kostnaderna ersätts med ett

belopp på mellan 120 000 och 240 000 kronor.68 Beloppen har höjts sedan 1996 års 

rättshjälpslags ikraftträdande; när rättshjälpslagen infördes låg beloppen på mellan 

75 000 och 100 000 kronor.69 Inom rättshjälpen får man ersättning för antalet tim-

mar istället. Gränsen går vid 100 timmar, men kan under vissa omständigheter över-

skridas efter medgivande av domstol eller Rätthjälpsmyndigheten (34 § RhjL). När 

maxbeloppet i rättsskyddsförsäkringen uppnåtts kan man däremot inte få ut mer 

pengar via försäkringen.70

En annan skillnad mellan rättshjälp och rättsskydd är slutligen att man inom 

rättsskyddsförsäkringen inte har något inkomsttak såsom inom rättshjälpen; den 

enskilde är berättigad till statlig rätthjälp enbart om han eller hon har en årsinkomst 

under 260 000 kronor (6 § RhjL).

I och med att rättsskyddsförsäkringar inte kan tecknas separat av privatpersoner, 

utan alltid ingår i hem- eller villaförsäkringar, är det svårt att presentera några 

konkreta siffror på hur mycket en sådan försäkring kostar. Utan tvivel är dock att 
                                                
67 Försäkringsbolaget If tillämpar dock en självrisk på 25 %.
68 Konsumenternas försäkringsbyrå, Ansvars-, överfalls-, och rättsskydd.
http://bankforsakring.konsumenternas.se/Forsakring/Hem-och-bostadsratt/Hemforsakring/Jamfor-
hemforsakring/.
69 Prop. 1996/97:9, s. 95.
70 If skiljer dock sig från övriga försäkringsbolag genom att ersätta kostnaderna i upp till 100 timmar, i likhet 
med vad som gäller enligt rättshjälpslagen.
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den höga självrisken – som är lika hög för alla oavsett inkomst – innebär att män-

niskor med låga inkomster hamnar i sämre situation än om de fått rättshjälp, och att 

den absoluta gränsen för hur hög ersättning som den rättssökande kan få ut gör att 

den enskilde kan tvingas att bidra med egna medel när en tvist orsakar kostnader 

utöver rättsskyddsbeloppet.

Undantaget i rättsskyddet för tvister som uppstår i samband med en äktenskaps-

skillnad, som uppstår inom ett eller två år efter skilsmässan, gör att rättsskyddsför-

säkringen inte kan tas i anspråk direkt vid skilsmässan. Det innebär att ersättning 

från rättsskyddsförsäkringar sällan blir aktuell i familjerättsliga tvister, och att en-

skilda istället får ansöka om statlig rättshjälp för att få hjälp med ombuds- och rätte-

gångskostnader i dessa mål. Rättshjälpen i familjerättsliga mål har i sin tur, såsom 

nämnts i avsnitt 3.4 ovan, inskränkts i samband med rätthjälpsreformen år 1996. I 

nästa avsnitt studeras därför den numera gällande rättshjälpslagen och möjligheterna 

att få ersättning enligt den.

5 De lege lata – rättshjälpslagen 

5.1 Rådgivningen – en inkörsport

Institutet rådgivning har i RhjL fått en betydligt mer framträdande roll än i före-

gångaren RHL och är i princip obligatorisk. Enligt 2 § 2 st. RhjL är en förutsättning 

för att rättshjälp skall beviljas den enskilde att rådgivning har lämnats i angelägen-

heten i minst en timme. Huvudregeln får dock enligt samma paragraf frångås om 

rådgivningen är uppenbart obehövlig eller om det finns något annat särskilt skäl.

Rådgivning kan lämnas i alla typer av rättsliga angelägenheter. Rådgivning kan pågå 

i upp till två timmar (4 § RhjL) och kan delas upp på två tillfällen.71 Möjligheten att 

dela upp rådgivning på två tillfällen är framför allt tänkt att få betydelse vid en an-

                                                
71 Prop. 1996/97:9, s. 104.
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sökan om äktenskapsskillnad efter betänketid då det kan finnas behov av ytterligare 

rådgivning i samband med fullföljd av ansökan.72

Rådgivning lämnas mot en rådgivningsavgift, som betalas till den som lämnar 

rådgivningen (4 § RhjL). Rådgivningsavgiften motsvarar den s.k. timkostnadsnorm-

en (13 § DVFS73). Timkostnadsnormen är år 2013 för den som är godkänd för F-

skatt 1 242 kronor.74 Rådgivningsavgiften får sättas ned till hälften om den 

rättssökandes ekonomiska underlag inte överstiger 75 000 kronor. I de fall där den 

rättssökande betalat för mer än en timmes rådgivning kan avgiften för tiden över en 

timme i vissa fall avräknas från den rättssökandes rättshjälpsavgift (23 § 3 st. RhjL).

Är den rättssökande underårig får avgiften sättas ned till noll, om sökandens eko-

nomiska förhållanden ger anledning till det (4 § 3 st. RhjL). Denna sistnämnda be-

stämmelse fanns ursprungligen inte med när rättshjälpslagen infördes år 1997 utan 

tillkom år 1999.75 Enligt vad som uttalats i förarbetena skall bestämmelsen tillämpas 

restriktivt.76

5.2 Inkomsttaket och rätthjälpsavgiften

En förutsättning för att en person skall beviljas rättshjälp är enligt 6 § RhjL att den-

nes ekonomiska underlag enligt 38 § RhjL inte överstiger 260 000 kronor. Gränsen 

låg initialt på 210 000 kronor när RhjL infördes år 1997, men höjdes till dagens 

260 000 kronor år 1999.77

En rättssökande som erhåller rättshjälp skall förutom en rådgivningsavgift er-

lägga även en rättshjälpsavgift. Rättshjälpsavgiften utgör ett procentuellt bidrag till 

                                                
72 Sverne & Renfors, Rättshjälpslagen och annan lagstiftning om rättsligt bistånd: en kommentar, s. 43.
73

Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp (DVFS 2012:15).
74 Sveriges Domstolar, Rättshjälp och taxor 2013, 
http://www.domstol.se/Publikationer/Rattshjalp_och_taxor/rattshjalp_och_taxor_2013.pdf, s. 3.
75 Prop. 1998/99:10.
76 Prop. 1998/99:10, s. 12 f. och 16 f.
77 Prop. 1998/99:10.
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processkostnaderna och finns enligt 23 § RhjL i sex avgiftsnivåer beroende på den 

rättssökandes ekonomiska situation:

Avgiften, som aldrig får överstiga kostnaderna för rättshjälpsbiträdet, utgör

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

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

stiger 50 000 kr men inte 100 000 kr,

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

överstiger 100 000 kr men inte 120 000 kr,

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

överstiger 120 000 kr men inte 150 000 kr,

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

överstiger 150 000 kr men inte 200 000 kr,

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

överstiger 200 000 kr.

Är den rättssökande underårig finns det möjlighet att besluta att någon rättshjälpsavgift 

inte ska betalas, om sökandens ekonomiska förhållanden ger anledning till det.

5.3 Behovsprövningen

Utslagsgivande för om rättshjälp beviljas enligt 1996 års rättshjälpslag är om den 

rättssökande behöver juridiskt biträde utöver rådgivning och detta behov inte kan 

tillgodoses på annat sätt (7 § RhjL). Enligt föregångaren RHL kunde rättshjälp 

beviljas även om den rättssökande endast hade behov av andra förmåner, såsom 

exempelvis kostnader för bevisning eller inställelse inför domstol. Om behovet av 

juridiskt biträde kan tillgodoses inom ramen av två timmar rådgivning beviljas inte 

rättshjälp. Om den rättssökande själv kan ta till vara sina intressen kan han eller hon 

inte heller anses ha behov av juridiskt biträde. Vid bedömningen av om den rätts-



22

sökande själv har förmåga att föra sin talan skall ärendets svårighetsgrad vägas i det 

individuella fallet mot den rättssökandes personliga kvalifikationer.78

Enligt 11 § 1 p. respektive 11 § 2 p. RhjL får rättshjälp beviljas i angelägenheter 

som rör äktenskapsskillnad och därmed sammanhängande frågor samt i angelägen-

heter som rör underhåll till barn endast när det finns särskilda skäl. I motiven till 

1996 års lag klargörs inte hur kraven i 11 § RhjL förhåller sig till bedömningen en-

ligt 7 § RhjL. HD har i rättspraxis angett att 7 § RhjL bör läsas tillsammans med de 

bestämmelser i RhjL som innehåller begränsningar i rätten till rättshjälp, i det

aktuella fallet 11 § RhjL.79 Enligt Sverne & Renfors torde kravet på särskilda skäl i 

11 § RhjL innebära att en uttrycklig tillämpning av 7 § RhjL inte blir aktuell vid 

bedömningen av om rättshjälp skall beviljas i dessa mål.80 Det har dock inte fram-

kommit vad som avses med uttalandet.

5.4 Rimlighetsprövningen 

Vidare får rättshjälp i enlighet med 8 § RjhL beviljas endast om det med hänsyn till 

angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i 

övrigt är rimligt att staten bidrar till kostnaderna. Denna regel ersatte den gamla be-

stämmelsen i 8 § 1 st. 13 p. RHL om att den som inte har befogat intresse av att få 

sin sak behandlad inte skall kunna få rättshjälp. Avsikten är att en helhetsbedömning 

görs av samtliga omständigheter av betydelse.81 Med angelägenhetens art åsyftas 

bl.a. utsikterna till framgång, möjligheterna att realisera anspråket och vad tvisten 

rör.82 Avslag med hänvisning till bedömningen av utsikterna till framgång är säll-

synta, och förefaller ske enbart om det är uppenbart att en part har missuppfattat 

eller felbedömt läget.83 Avslag på grund av att anspråket inte kan realiseras sker 

                                                
78 Prop. 1996/97:9, s. 115. 
79 NJA 1999 s. 149 II.
80 Sverne & Renfors, Rättshjälpslagen och annan lagstiftning om rättsligt bistånd: en kommentar, s. 58 f.
81 Prop. 1996/97:9, s. 207.
82 Sverne & Renfors, Rättshjälpslagen och annan lagstiftning om rättsligt bistånd: en kommentar, s. 61.
83 Prop. 1996/97:9, s. 119.
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väldigt sällan. Avslagsgrunden har dock använts i ett fall rörande verkställighet av 

vårdnad, där ett barn hade förts till Tunisien (BN 1327/81). Barnet var tunisisk 

medborgare och de tunisiska myndigheterna vägrade att medverka till att återföra 

barnet till Sverige.84 Prövningen av angelägenhetens betydelse skall enligt för-

arbetena avgöras med utgångspunkt i betydelsen för den enskilde, objektivt sett.85

Vad gäller rekvisitet tvisteföremålets värde skall rättshjälp inte beviljas om det om-

tvistades värde är mycket lågt, såväl i absoluta tal som i förhållande till de kostnader 

som en tvist kan väntas föra med sig.86

I enlighet med lagstiftarens uttalanden i motiven skall det normalt vara uteslutet

att rättshjälp beviljas för en angelägenhet som redan varit föremål för rättslig pröv-

ning. Det kan dock finnas undantag, exempelvis när nya väsentliga omständigheter 

helt har förändrat förutsättningarna för det tidigare avgörandet. Detta förekommer

främst i tvister om vårdnad och umgänge, då ny rättshjälp i vissa fall kan anses vara 

motiverad. Det påpekas samtidigt att det inte är rimligt att staten åter bidrar med 

rättshjälp i mål som inleds på nytt inom en relativt kort tid efter ett avgörande utan 

att förhållandena ändrats i nämnvärd utsträckning. Det krävs att nya omständigheter 

av betydelse för en ny sakprövning har tillkommit för att rättshjälp skall beviljas.87

5.5 Subsidiariteten och borde-regeln i 9 § 

Rättshjälp får enligt 9 § 1 st. RhjL inte beviljas, om den rättssökande har en rätts-

skyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar angelägenhet-

en. I 9 § 2 st. RhjL stadgas att om den rättssökande saknar rättsskydd men med hän-

syn till sitt försäkringsskydd i övrigt eller sina ekonomiska och personliga för-

hållanden borde ha haft ett sådant skydd, får rättshjälp beviljas endast om det finns 

särskilda skäl med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse för den rättssökan-

                                                
84 Prop. 1996/97:9, s. 120.
85 Prop. 1996/97:9, s. 208.
86 Prop. 1996/97:9, s. 208.
87 Prop. 1996/97:9, s. 123.
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de (den s.k. borde-regeln). Paragrafen utgjorde, såsom nämnts vid flera tillfällen 

ovan, den stora nyheten i 1996 års rättshjälpslag.

Särskilda skäl enligt 9 § 2 st. RhjL kan enligt motiven till lagen vara att det rör 

sig om en vårdnads- eller umgängestvist.88 I NJA 2001 s. 135 tillämpades borde-

regeln (9 § 2 st. RhjL) i en tvist om vårdnad och umgänge.89 Rättssökandes inkomst-

er bestod av olika ekonomiska bidrag, framför allt av socialbidrag, som kan utgå 

även för en hemförsäkring. Rättssökande saknade dock hemförsäkring och hade så-

lunda inget rättsskydd att ta i anspråk. HD ansåg att hon borde ha haft rättsskydd, 

men att särskilda skäl förelåg enligt 2 st. att bevilja rättshjälp. I domskälen framhölls 

att mål om umgänge, liksom mål om vårdnad, avser viktiga frågor angående barnets 

rätt, som är av största betydelse inte bara för barnet utan även för föräldrarna, och att 

det därför i normala fall inte kan anses rimligt att en part i en sådan tvist av ekono-

miska skäl skall behöva avstå från juridiskt biträde och föra sin talan själv.

6 Familjerättsliga tvister 

6.1 Äktenskapsskillnad

Enligt 11 § 1 p. RhjL får rättshjälp beviljas i en angelägenhet som rör äktenskaps-

skillnad och därmed sammanhängande frågor endast när det finns särskilda skäl. I 

motiven till lagen har angetts att sådana skäl kan vara att förhållandena är mer 

komplicerade än normalt och att målet därför kräver en mer omfattande biträdes-

insats. En äktenskapsskillnad kan också vara komplicerad enligt motiven om den 

innehåller internationella inslag.90 Vad som i sin tur utgör en mer omfattande bi-

                                                
88 Prop. 1996/1997:9 s. 209.
89 Såsom nämnts ovan i avsnitt 4 blir rättsskyddsförsäkringar sällan aktuella i familjerättsliga tvister, eftersom 
rättsskyddet inte gäller för tvister som uppstår inom ett eller två år efter skilsmässan; omständligheterna i NJA 
2001 s. 135 var sådana att det förelåg en dom från 1994, i vilken hade förordnats att mamman skulle ha ensam 
vårdnad om barnet och att pappan skulle ha rätt till visst umgänge. År 1998 yrkade dock pappan att hans um-
gängesrätt skulle utvidgas. Mamman, som saknade rättsskydd, ansökte då om rättshjälp; hade mamman vid 
denna tidpunkt haft en rättsskyddsförsäkring skulle ersättning kunna utgå enligt denna istället.
90 Prop. 1996/97:9, s. 139.
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trädesinsats preciseras på olika sätt i förarbetena till lagen. En hållpunkt vid bedöm-

ningen av om insatsen skall anses vara mer omfattande är om det är fråga om en 

biträdesinsats på mer än någon eller några timmar utöver två timmar rådgivning,91

eller att målet inte kan lösas med en mindre omfattande biträdesinsats än vad som 

motsvaras av taxan vid äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan.92 Denna taxa 

motsvarar ca 3 timmars arbete i direktdömda mål och 5 timmars arbete i mål med 

betänketid.93 Såsom konstateras i NJA 1999 s. 149 III, får av dessa uttalanden dras 

slutsatsen att det bör vara fråga om en biträdesinsats på 4 respektive 6 timmar, råd-

givningstiden inräknad, för att rättshjälp skall beviljas.

En skilsmässa som involverar bl.a. vårdnadsfrågor kan ofta vara kvalificerande 

för rättshjälp.94 Av RH 1998:66 följer att rättshjälp beviljas även om makarna är 

överens från början och ansöker om gemensam äktenskapsskillnad, men sedan blir 

oense i vårdnadsfrågan. Dock anses det i ett ärende rörande vårdnad av ett barn inte 

finnas behov av biträde så länge som samarbetssamtal inom kommunens regi på-

går.95

6.2 Statlig ersättningsgaranti till bodelningsförrättare

Enligt 10 § 1 st. 8 p. RhjL får rättshjälp inte beviljas i en angelägenhet som rör bo-

delning i annat fall än vid klander av ett bodelningsbeslut.96 För rättshjälp i klander-

mål krävs inte att särskilda skäl föreligger utan det är tillräckligt att de allmänna för-

utsättningarna i 6-8 §§ RhjL är uppfyllda, tillsammans med rådgivningskravet i 2 § 

2 st. RhjL.97

I samband med den nya rättshjälpslagen infördes en annan form av ekonomiskt 

bistånd vid sidan av rättshjälp, nämligen s.k. statlig ersättningsgaranti i 17 kap. 7 a § 
                                                
91 Prop. 1996/97:9, s. 210.
92 Prop. 1996/97:9, s. 137.
93 Prop. 1996/97:9, s. 137.
94 Sverne & Renfors, Rättshjälpslagen och annan lagstiftning om rättsligt bistånd: en kommentar, s. 86.
95 RN 69/1999.
96 Jämkning av bodelning jämställs med klander (RH 2000:79).
97 Sverne & Renfors, Rättshjälpslagen och annan lagstiftning om rättsligt bistånd: en kommentar, s. 79.
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ÄktB, som ersätter bodelningsförrättare. Garantin utgår för fem timmars arbete, men 

omfattar inte utlägg, exempelvis värdering av egendom i boet.98 Till skillnad från 

rättshjälpen stannar alla kostnader på staten och maken behöver inte bidra med några 

avgifter. Såsom Teleman påpekar går dock fem timmar normalt åt för förberedelse 

och resten får ske på ”övertid”.99 För övertiden blir makarna solidariskt betalnings-

ansvariga.100

En ansökan om ersättningsgarantin får beviljas av en domstol om det är skäligt 

med hänsyn till rättssökandes ekonomiska och personliga förhållanden samt för-

hållandena i övrigt. En förutsättning för att ersättningen skall utgå är att den make 

som har utverkat garantin har en andel i boet som efter avdrag för skulder är värd 

mindre än 100 000 kronor (17 kap. 7 a § 2 st. RhjL). Ansökan om ersättningsgaranti 

kan göras antingen i samband med förordnandet av bodelningsförrättare eller senare 

under förrättningen.101 Det är bodelningsförrättaren själv som ansöker hos domstol 

om utbetalning enligt garantin. Bodelningsförrättaren är inte berättigad till något 

förskott på utbetalning enligt garantin, vilket innebär att om det senare efter förrätt-

ningen skulle visa sig att den make som utverkat garantin har en nettoandel med 

värde av 101 000 kronor, är bodelningsförrättaren inte berättigad till någon ersätt-

ning alls via garantin.102 Det tjänar vidare antagligen inget till att vända sig till ma-

karna, då egendomen i bon av så relativt låg värde såsom här är frågan om, utgörs av 

bostad och bohag, som i sin tur omfattas av utmätningsfrihet.103 Mot bakgrund av 

detta framhåller Teleman att en bodelningsförrättare kan få svårt att få betalt för 

nedlagt arbete om inte denna utges frivilligt.104

För bifall av en ansökan om ersättningsgarantin krävs att maken inte kan betala 

den ersättning som biståndet medför, dvs. att han inte har realiserbara tillgångar till 

motsvarande värde. Om en makes ekonomiska förhållanden är sådana att hans in-
                                                
98 Teleman, Bodelning: Under äktenskap och vid skilsmässa, s. 329.
99 Teleman, Bodelning: Under äktenskap och vid skilsmässa, s. 330.
100 Teleman, Bodelning: Under äktenskap och vid skilsmässa, s. 331.
101 Teleman, Bodelning: Under äktenskap och vid skilsmässa, s. 329.
102 Teleman, Bodelning: Under äktenskap och vid skilsmässa, s. 329 f.
103 Teleman, Bodelning: Under äktenskap och vid skilsmässa, s. 330.
104 Teleman, Bodelning: Under äktenskap och vid skilsmässa, s. 330. 
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komster överstiger hälften av det gränsvärde som berättigar till rättshjälp, dvs. 

130 000 kronor, bör hans ansökan i regel inte bifallas.105

Bestämmelsen i 17 kap. 7 a § ÄktB är enligt motiven i första hand tänkt att till-

lämpas i situationer där den make som sitter kvar i boet vägrar att medverka till bo-

delning och motparten därför inte kan få ut sina tillhörigheter och inte heller i övrigt 

har egna medel för att bekosta en bodelning.106 Rekvisitet ”omständigheter i övrigt” 

i lagrummet förutsätter enligt förarbetena någon form av snedfördelning mellan ma-

karnas resurser. Endast en av makarna kan ansöka om ersättningsgarantin. För-

arbetsuttalandena har följts i rättspraxis, bl.a. i RH 1999:91 och RH 1999:130.

Teleman påpekar att av lagtextens lydelse följer att båda makarna kan utverka 

ersättningsgarantin, medan i förarbetena framhålls motsatsen.107 En rimlig rättvisa 

borde enligt Teleman vara att båda makarna fick ansöka om utbetalningen enligt ga-

rantin. I RH 1999:130 betonas, mot bakgrund av vad som uttalats i motiven, att ga-

rantin är tänkt att användas endast i undantagsfall. Det sägs uttryckligen att garantin 

inte utgör en allmän förmån för makar som lever under små omständigheter med be-

gränsade tillgångar.108 Skulle båda makarna samtidigt ansöka om bodelningsgarantin 

kan dock domstolen inte avvisa en makes ansökan enbart på den grund att den andra 

maken redan fått sådan ersättning. Domstolen får då i sedvanlig ordning pröva om 

någon av makarna uppfyller de i lagen uppställda kraven, och i så fall vilken av ma-

karna. Detsamma gäller även i de fall där en make ansöker efter det att den andra 

maken har beviljats garantin, eftersom den första ansökan kan ha beviljats på ofull-

ständigt eller felaktigt underlag. Stangendahl påpekar att om det efter en kostnads-

beräkning i ett familjemål kan antas att det genom en lösning av bodelningsfrågan 

blir billigare att lösa vårdnads- och underhållsfrågor, kan huvudregeln frångås och 

rättshjälpen sålunda omfatta bodelningsfrågan.109

                                                
105 Prop. 1996/97:9, s. 229.
106 Prop. 1996/97:9, s. 229.
107 Teleman, Bodelning: Under äktenskap och vid skilsmässa, s. 331.
108 Jfr med rättshjälp, som anses vara en social förmån.
109 Stangendahl, Rättshjälp: ny lag 1 december 1997: rådgivning, behov av biträde, rimlighetsprövning, 
förhållande till rättsskydd, ersättning till biträde, rättshjälpsavgift, s. 17.
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6.3 Underhåll till barn

6.3.1 Underhållsbidrag enligt föräldrabalken

Enligt 7 kap. 1 § 1 st. föräldrabalken (FB) skall föräldrarna svara för underhåll åt sitt 

barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade 

förmåga. I kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var 

och en efter sin förmåga (7 kap 1 § 3 st. FB). Alla föräldrar är skyldiga att bidra till 

sitt barns försörjning om de har förmåga till det och om barnet har behov av under-

håll, oavsett om föräldrarna är gifta, ogifta eller skilda, och oavsett om de bor till-

sammans eller inte.110 En förälder kan uppfylla underhållsskyldigheten antingen ge-

nom att faktiskt ta hand om barnet och försörja det eller genom att betala underhålls-

bidrag till det.111 Enligt 7 kap. 2 § 1 st. FB skall en förälder fullgöra sin underhålls-

skyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern inte har vård-

naden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller om för-

äldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet 

varaktigt bor tillsammans med den andra föräldern. Underhållsbidraget fastställs en-

ligt 7 kap. 2 § 2 st. FB genom dom eller avtal. I princip råder full avtalsfrihet och ett 

ingånget avtal är bindande för båda parter, dvs. barnet och den bidragsskyldige. Ett 

avtal om underhållsbidrag kräver ingen särskild form för att vara giltigt.112 Däremot 

måste avtalet vara skriftligt och bevittnat av två personer för att kunna ligga till 

grund för verkställighet enligt utsökningsbalken (3 kap. 19 § 1 st. UB). 

6.3.2 Underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken

Vid sidan av det civilrättsliga systemet med underhållsbidrag, baserat på avtalsfrihet 

och 7 kap. FB, finns ett offentligrättsligt system med underhållsstöd, som grundas på 

bestämmelserna i 17-19 kap. socialförsäkringsbalken (SFB) som är begränsat till ett 
                                                
110 Bejstam & Wickström, Underhållsstöd och underhållsbidrag, s. 158.
111 Bejstam & Wickström, Underhållsstöd och underhållsbidrag, s. 159.
112 Bejstam & Wickström, Underhållsstöd och underhållsbidrag, s. 161.
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månatligt belopp på 1 273 kronor.  Av 18 kap. 2 §, 18 kap. 4 § och 18 kap. 5 § SFB

framgår att barn till särlevande föräldrar har rätt till underhållsstöd, om en av för-

äldrarna är boförälder eller om barnet har växelvist boende och om boföräldern eller 

båda föräldrarna – vid växelvist boende – bor i Sverige. Underhållsstödet betalas ut 

till den som är boförälder, om barnet har boende hos endast en av föräldrarna (18 

kap. 15 § SFB), eller med en del till den ena föräldern och en del till den andra för-

äldern om barnet har växelvist boende (18 kap. 16 § FB). När det finns en bidrags-

skyldig förälder, skall föräldern i förskott varje månad betala ett belopp till Försäk-

ringskassan som helt eller delvis motsvarar underhållsstödet (19 kap. 2 § SFB), som 

lämnas med 1 273 kronor i månaden (18 kap. 20 § SFB). Enligt 7 kap. 2 a § FB an-

ses en förälder som är betalningsskyldig för underhållsstöd enligt 19 kap. SFB ha 

fullgjort sin underhållsskyldighet intill det belopp som lämnas i underhållsstöd till 

barnet. Systemet innebär alltså att Försäkringskassan betalar ut pengar till boende-

föräldern, samtidigt som den bidragsskyldige föräldern betalar in pengarna till För-

säkringskassan.

6.3.3 Särskilda skäl i angelägenheter som rör underhåll till barn

Bestämmelserna om underhållsstöd i SFB trädde i kraft den 1 januari 2011 och er-

satte gamla lagen (1996:1030) om underhållsstöd (USL). Innehållet i 17-19 kap. 

SFB motsvarar i mycket USL, vilket gör att förarbetena till USL fortfarande är av 

intresse. USL trädde i kraft den 1 december 1996, och motiverades med hänvisning 

till behov av besparingar inom offentliga finanser.113 Det föreligger vidare en kopp-

ling mellan USL och RhjL. I förarbetena till RhjL åberopas det förestående infö-

randet av underhållsstöd som ett skäl för införandet av kravet av särskilda skäl i 

angelägenheter som rör underhållsbidrag.114

                                                
113 Prop. 1995/96:280, s. 30.
114 Prop. 1996/97:9, s. 135 f.
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Rättshjälp i tvist om underhållsbidrag kan idag utgå om tvisten har samband 

med skilsmässa, upplösande av samboförhållande eller tvist om vårdnad, boende och 

umgänge. I andra fall krävs enligt 11 § 2 p. RhjL att det föreligger särskilda skäl för 

att rättshjälp skall beviljas i en angelägenhet som rör underhåll till barn. 115

Underhållsstöd lämnas av Försäkringskassan. Beslut om underhållsstöd och 

återbetalningsskyldighet överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Eftersom både 

Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna har en omfattande utredningsskyl-

dighet, har det i förarbetena inte ansetts finnas anledning att ge rättshjälp i angelä-

genhet rörande underhållsstöd.116 Vad gäller de fall där föräldrarna själva vill kom-

ma överens om underhållsbidrag till barnet enligt FB:s regler, anses behovet av bi-

träde kunna täckas genom en eller två timmars rådgivning. I de fall där förhållande-

na är mer komplicerade än normalt och behovet av biträde föreligger kan dock rätts-

hjälp komma i fråga. Eftersom den som har rätt till underhållsstöd kan få sådant stöd 

utan biträdeshjälp bör rättshjälp enligt förarbetsuttalandena endast komma i fråga 

om barnet har behov av ett underhållsbidrag som överstiger underhållsstödet, eller 

om barnet inte är berättigad till underhållsstöd, vilket kan vara fallet om det är fråga 

om att tillämpa utländsk rätt eller när ärendet i övrigt har internationell anknyt-

ning.117

Den ledning som ges i förarbetena i bedömningen av om det föreligger särskilda 

skäl i en angelägenhet som rör underhåll är därmed dels att barnet har ett behov av 

ett underhållsbidrag som överstiger underhållsstödet, dels att förhållandena är mer 

komplicerade än normalt. Förarbetsuttalandena har fått en restriktiv tolkning i rätts-

praxis. I NJA 2003 s. 226 anförs som exempel på komplicerade förhållanden att 

barnet har speciella behov eller att föräldrarnas ekonomiska förhållanden är svårut-

redda. 

                                                
115 Schiratzki, Rättvist underhållsbidrag till barn, s. 36.
116 Prop. 1996/97:9, s. 136.
117 Prop. 1996/97:9, s. 210 f.
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6.3.4 Kritik mot dagens ordning med två parallella system

Kritik mot det gällande systemet framförs bl.a. i Domstolsverkets rapport ”Översyn 

av rättshjälpslagen – ett regeringsuppdrag” från 2009, och i statens offentliga utred-

ning ”Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull” från 

2011. Domstolsverket föreslår att kravet på särskilda skäl i angelägenheter som rör 

underhåll till barn tas bort,118 eftersom effekten av reformen har blivit att barnen inte

får rättshjälp och inte heller får sitt behov av hjälp täckt på annat sätt.119

I SOU 2011:51 konstateras att det nuvarande underhållsstödssystemet behöver 

förändras, och istället ersättas med ett förskottsbidrag som baseras på föräldrarnas 

civilrättsliga avtal om underhållsbidrag.120 Föräldrarna skall alltså primärt ansvara 

för försörjningen av sina barn, medan staten ytterst skall träda in och kompensera 

barn till särlevande föräldrar om underhållsbidrag uteblir.121 Det anses att en ålders-

differentiering av underhållsstödsbeloppen bör ske.122 En instans med ansvar för frå-

gor om underhållsbidrag som skall hjälpa föräldrar skall inrättas.123

Lagändringarna föreslås mot bakgrund av en studie av det civilrättsliga systemet 

med underhållbidrag och det offentligträttsliga systemet med underhållsstöd. Det vi-

sar sig att uppdelningen inte har fungerat som lagstiftaren avsett. Bestämmelserna 

om underhållsstöd har inte fungerat som social skyddslagstiftning utan istället an-

vänts i den övervägande majoriteten av fallen där föräldrar skulle komma överens 

om underhåll. I de fall där föräldrarna har kommit överens om underhållsbidrag har 

beloppet bestämts till underhållsstödets månadsbelopp.124 Underhållsstödets belopp 

har blivit starkt normerande och uppfattas som ett ”tak” och ett ”golv”.125 I en studie 

som Försäkringskassan genomfört, angav enbart 7 % av boföräldrarna att de tar 

                                                
118Domstolsverket, Översyn av rättshjälpslagen – ett regeringsuppdrag, DV-rapport 2009:2, s. 76.
119Domstolsverket, Översyn av rättshjälpslagen – ett regeringsuppdrag, DV-rapport 2009:2, s. 75.
120 SOU 2011:51, s. 470.
121 SOU 2011:51, s. 471.
122 SOU 2011:51, s. 489.
123 SOU 2011:51, s. 457.
124 SOU 2011:51, s. 327.
125 SOU 2011:51, s. 330.
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emot ett underhåll som är högre än 1 273 kronor per månad.126 Mot bakgrund av 

undersökningen slås fast att ett mycket svagt samband finns mellan föräldrarnas 

ekonomiska förmåga och hur mycket de betalar i underhåll.127 Att enbart 7 % av de

föräldrar som reglerar underhållet själva får ett högre underhåll än 1 300 kronor per 

månad innebär att det finns många barn som går miste om ett underhåll som över-

stiger detta belopp, ett underhåll som de enligt FB:s regler är berättigade till.128

Undersökningar som presenteras i SOU 2011:51 visar att om barnets föräldrar i 

en större utsträckning valde att avtala om ett underhållsbidrag skulle många barn få 

mer i underhåll än vad de får i dag. Totalt skulle 41 % av barnen som det i dag läm-

nas fullt underhållsstöd för, få mer i underhållsbidrag enligt utredningens fiktiva be-

räkningar.  Bland de barn som är mest ekonomiskt utsatta, skulle 90 % enligt utred-

ningens beräkningar få ett avsevärt större underhåll om föräldrarna kom överens om 

ett underhållsbidrag i stället för att söka underhållsstöd.129

7 Konsekvenserna av 1996 års rättshjälpsreform för familjerättens 

område

7.1 Sammanfattning av gällande rätt

Den numera gällande rättshjälpslagen har följts upp och utvärderats av Domstolsver-

ket i två rapporter, år 2001130 och år 2009.131 Slutsatsen som drogs i 2001 års rapport 

var att reformen i allt väsentligt hade fallit väl ut; regeringens sparmål hade nåtts, 

och den statliga rättshjälpen kom bara i fråga när den behövdes.132 I 2009 års rapport 

                                                
126 SOU 2011:51, s. 335 f.
127 SOU 2011:51, s.  335 f.
128 SOU 2011:51, s. 336.
129 SOU 2011:51, s. 336 f.
130 Domstolverket, Utvärdering av rättshjälpslagen (1996:1619) – redovisning av ett regeringsuppdrag,  DV-
rapport 2001:6.
131 Domstolsverket, Översyn av rättshjälpslagen – ett regeringsuppdrag, DV-rapport 2009:2.
132 Domstolsverket, Utvärdering av rättshjälpslagen (1996:1619) – redovisning av ett regeringsuppdrag,  
DV-rapport 2001:6, s. 6f.
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föreslås bl.a. att särskilda skäl för rättshjälp i angelägenheter som rör underhåll till 

barn skall tas bort,133 samtidigt som det rekommenderas att inkomstgränsen för rätts-

hjälp i 6 § RhjL ses över.134 Beträffande inkomstgränsen för rättshjälp, hade Dom-

stolsverket redan år 2004 föreslagit att gränsen borde höjas från 260 000 kronor till 

315 000 kronor,135 dock utan att detta ledde till någon lagändring.

En sammanfattning av gällande rätt och konsekvenserna av rättshjälpsreformen 

för familjerättens område kan se ut på följande sätt: enklare fall av äktenskapsskill-

nad, där några vårdnads- och umgängesfrågor inte är aktuella, får den enskilde i 

princip klara av själv, med hjälp av en blankett. Såsom konstaterades i Domstols-

verkets rapport från 2001, är detta numera accepterat bland allmänheten.136 En skils-

mässa, som involverar vårdnads- och umgängesfrågor, förefaller ofta vara kvalifice-

rande för rättshjälp. Vad gäller underhållsfrågan är hållningen mycket restriktiv och 

rättshjälp medges i princip aldrig, utan barnet får i princip nöja sig med det statliga 

underhållstödet. I bodelningsfrågor lämnas rättshjälp endast för klander av bodel-

ningsbeslut. Ersättningsgarantin för bodelningsförrättare medges i få fall och täcker 

inte alla kostnader. Det krävs bl.a. att makens andel i boet är mindre än 100 000 

kronor och att det föreligger en snedvridning i makarnas förmögenhetsförhållanden. 

Enbart en av makarna är berättigad till ersättningen.

Överlag har syftet med rättshjälp, såsom ingående diskuterats ovan i avsnitt 3, 

ofrånkomligt förändrats. Rättshjälp utgör numera ett ”yttersta skyddsnät”. 

7.2 Inskränkning av rättshjälpen i familjerättsliga tvister

Persson påpekar att familjens plats tenderar att bli allt mindre inom rättshjälpen och 

att lagändringarna bygger på lagstiftarens syn på skilsmässor som något okomplice-

                                                
133 Domstolsverket, Översyn av rättshjälpslagen – ett regeringsuppdrag, DV-rapport 2009:2, s. 76.
134 Domstolsverket, Översyn av rättshjälpslagen – ett regeringsuppdrag, DV-rapport 2009:2, s. 51.
135 Domstolsverket, Inkomstgränsen och avgifterna, DV-rapport, 2004:5.
136 Domstolverket, Utvärdering av rättshjälpslagen (1996:1619) – redovisning av ett regeringsuppdrag,  DV-
rapport 2001:6, s. 11.
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rat, som angår makarna själva.137 Persson poängterar även att skilsmässor som invol-

verar våld och hot om våld berörs knappast alls, som dessvärre förekommer i en om-

fattning som inte kan anses vara försumbar.138 Schiratzki ifrågasätter dagens system 

beträffande underhåll, och undrar om inte det är konfliktpådrivande; hon framhåller 

att föräldrarna kan tänkas väcka talan i en närliggande fråga såsom vårdnad, boende, 

eller umgänge – där man lättare kan erhålla rättshjälp än i underhållsfrågor – och ta 

in underhållsfrågan i detta mål.139 Frågan kan ställas om inte dagens reglering över-

lag kan ge upphov till mer infekterade tvister. Rättssökande kan få vänta i ett till två 

år för att få ersättning för processkostnaderna via rättsskyddet, om inte denne får 

någon rättshjälp. Under denna tid kan konflikten med den andra parten fortsätta att 

gro. Rådgivning är numera obligatorisk. Rådgivningsavgiften kan vara svår att fi-

nansiera för personer med en ansträngd ekonomi, vilket gör att de går och väntar 

med att inleda en tvist alldeles för länge – som sedan mycket väl kan kvalificera för 

rättshjälp.

Teleman anser att det vore rimligt att staten i högre grad bidrog till kostnaderna 

för bodelning, eftersom en bodelning gäller ofta ansenliga värden, och kanske inne-

bär den största ekonomiska angelägenheten i livet för de inblandade parterna.140 Det 

ter sig ur den enskildes perspektiv som en fullt befogad ståndpunkt, då en bodelning 

rör sig om fördelning av bostad och bohag som enskilda individer förvärvat under en 

längre tid. Om en rättssökande skall kunna göra sina rättigheter gällande inför dom-

stol måste den kunna göra sitt anspråk gällande oberoende av sin inkomst. Under de 

senaste åren har det även tillkommit ett flertal riksdagsmotioner där man argumente-

rar för ett införande av allmän rättshjälp för bodelning, varvid betonas att framför 

allt kvinnorna är i behov av denna.141 Man framhåller att kvinnor som kommit ut ur 

ett förhållande där de varit utsatta för mäns våld väljer att inte driva en bodelnings-

process p.g.a. de kostnader som den kan medföra. 
                                                
137 Persson, Olika inför lagen, s. 25.
138 Persson, Olika inför lagen, s. 53.
139 Schiratzki, Rättvist underhållsbidrag till barn, s. 40.
140 Teleman, Bodelning: Under äktenskap och vid skilsmässa, s. 328.
141 Se exempelvis Motion 2011/12:Ju285. 
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7.3 Övergången till privata rättsskyddsförsäkringar

De farhågor som framfördes beträffande den generella övergången från statlig rätts-

hjälp och statligt ansvar till privata rättsskyddsförsäkringar och den enskildes ansvar 

(se avsnitt 3.4.3 ovan) förefaller inte ha infriats. Någon avsevärd höjning av pre-

mierna förefaller inte ha skett och rättskyddet har inte separerats från hem- och villa-

försäkringar. Däremot kan frågan ställas om inte borde-regelns utformning kan ge 

upphov till mer komplicerade bedömningar för rätten i framtiden. En situation är när 

en rättssökande helt saknar försäkring, och en annan är när denna har försäkring men 

försäkringen inte täcker den aktuella frågan. I motiven till rättshjälpslagen sades att 

gällande rätt innebär att en rättssökande i familjerättsliga fall endast behöver tala om 

att rättsskyddet inte täcker den aktuella frågan när man ansöker om rättshjälp, efter-

som rättsskyddet generellt inte gäller i familjerättsliga mål.142 Det rättsliga skyddet 

som rättsskyddsförsäkringarna tillgodoser är beroende av hemförsäkringars villkor. 

Frågan är vad som sker om försäkringsbolag börjar tillämpa mer differentierade 

villkor i sina försäkringar – i synnerhet då fler internationella försäkringsbolag tar 

sig in på den svenska marknaden i dagens allt mer globaliserade värld – eller om 

staten p.g.a. av sinande finanser åter bestämmer sig för att ”öka kostnadsmedve-

tandet”. Hur stora krav kan ställas på konsumenten? Rättsskyddsförsäkringar ingår 

som en del i hemförsäkringar, och vanliga människor tecknar inte en hemförsäkring 

med utgångspunkt i en möjlig framtida skilsmässa och en utdragen vårdnadsprocess. 

Försäkringsmarknaden förefaller samtidigt vara en tämligen kontrollerad marknad 

och det finns mekanismer för att komma till rätta med oskäliga villkor. Vissa kritiker 

är vidare, i motsats till vad som presenterats ovan, av den åsikten att en frikoppling 

av rättsskyddet från övriga försäkringar inte nödvändigtvis behöver föra med sig 

negativa konsekvenser. Det skulle istället kunna öka medvetenheten om rättsskydds-

försäkringar.143

                                                
142 Prop. 1996/97:9, s. 208.
143 Brandberg & Knutson, Rättsskyddet okänd med viktig försäkring, Advokaten Nr 1 2012 Årgång 78.
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Det föreligger betydande skillnader mellan rättshjälp och rättsskydd. I och med 

att rättsskyddsförsäkringar innehåller en mängd undantag för vilka tvister som inte 

ersätts, framstår det ur ett access to justice-perspektiv som orimligt att undantagen i 

försäkringsvillkoren får styra huruvida den enskilde får ersättning från staten eller 

från försäkringsbolagen. Medan rådgivningen är obligatorisk för att få rättshjälp 

finns det inget sådant institut inom rättsskyddet. Eftersom lagstiftarens intentioner 

med 1996 års rättshjälpsreform har varit att rättsskyddet skall användas i första 

hand, är det svårt att motivera kravet på rådgivning inom rättshjälpen om ett mot-

svarande krav inte upprätthålls inom rättsskyddsförsäkringar. Rättsskyddets tak är 

absolut, medan en rättssökande enligt rättshjälpslagen i undantagsfall kan få rätts-

hjälp utöver 100-timmars gränsen. Det gör att en rättsökande i en komplicerad 

process som blir längre än 100 timmar kan tvingas att bidra med egna medel när 

försäkringsbeloppet använts upp. Taket för hur mycket pengar som man kan få ut 

via försäkringen varierar också mellan bolagen. Självrisken är alltid 20-25 % av 

kostnaderna, oberoende av den enskildes inkomst, vilket framstår som orättvist mot 

människor med låga inkomster som har prioriterat och betalat för en hemförsäk-

ring.144

7.4 Avgifterna och inkomstgränsen

Kravet på rådgivning i 2 § 2 st. RhjL som obligatorisk inkörsport till rättshjälps-

ärenden kan såsom nämnts ifrågasättas. Det rör sig om en ganska betungande avgift 

för mindre bemedlade, och kan bli svår att betala av för exempelvis ensamstående. 

Rådgivningsavgiften kan visserligen sättas ned till hälften men inte mer. 

En ännu större brist med dagens rättshjälpssystem ter sig vara den otidsenliga 

inkomstgränsen i 6 § RhjL och nivån på rättshjälpsavgiften i 23 § RhjL. Inkomst-

gränsen för att kunna erhålla statlig rätthjälp ligger idag vid 260 000 kronor och har 

inte höjts sedan år 1999. Såsom nämnts ovan i avsnitt 7.1, föreslog Domstolsverket 
                                                
144 Brandberg & Knutson, Rättsskyddet okänd med viktig försäkring, Advokaten Nr 1 2012 Årgång 78.
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år 2004 att gränsen skulle höjas till 315 000 kronor, och påpekade år 2009 att den 

borde höjas. Den otidsenliga inkomstgränsen har även uppmärksammats i Advokat-

samfundets tidskrift:

När inkomsttaket på 260 000 kronor, eller knappt 22 000 kronor i månaden, sattes år 

1999 tjänade en vuxen genomsnittssvensk knappt 177 000 kronor om året. 84 procent 

av den vuxna befolkningen låg då under rättshjälpsgränsen.

2009 var genomsnittsinkomsten drygt 228 000 kronor, och 59 procent av de vuxna 

i Sverige hade en inkomst som låg under gränsen för rättshjälp. I praktiken har alltså 

inkomstribban för att få rättshjälp kontinuerligt sänkts.145

Skalan för rättshjälpsavgiften har inte heller följt med i kostnads- och löneutveck-

lingen i samhället; den som tjänar mellan 200 000 och 260 000 kronor om året får 

exempelvis själv stå för 40 % av kostnaden, vilket är en ganska betungade utgift för 

många låginkomsttagare.146

Det är oklart – och förmodligen svårt att presentera någon statistik – på hur 

många enskilda som stoppas av advokater vid rådgivningen då det uppdagas att de

inte har ekonomiska förutsättningarna för att processa, men flera verksamma jurister 

vittnar om att utformningen av dagens rättshjälpssystem får vissa rättssökande att

avstå från att föra en process.147 Vid Domstolverkets utvärdering av RhjL år 2009 

svarade i en enkätundersökning drygt 84 % av 157 tillfrågade advokater ”ja” på frå-

gan om det förekommer att enskilda avstår från processer för att kostnaderna blir för 

höga trots att rättshjälp kan beviljas.148

Det faktum att utbetalningarna enligt rättsskyddsförsäkringarna inte har ökat i 

lika stor omfattning som utbetalningarna enligt rättshjälpen har minskat efter 1996 

                                                
145 Brandberg & Knutson, Många faller igenom det rättsliga skyddsnätet, Advokaten Nr 1 2012 Årgång 78.
146 Brandberg & Knutson, Många faller igenom det rättsliga skyddsnätet, Advokaten Nr 1 2012 Årgång 78.
147 Brandberg & Knutson, Många faller igenom det rättsliga skyddsnätet, Advokaten Nr 1 2012 Årgång 78.
148 Domstolsverket, Översyn av rättshjälpslagen – ett regeringsuppdrag, DV-rapport 2009:2, s. 414.
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år rättshjälpsreform,149 ger slutligen också stöd för uppfattningen att vissa rättstvister

hamnar utanför domstol.

7.5 Access to justice

Avslutningsvis kan det vara lämpligt att återgå till en mer allmänt hållen diskussion 

om rättstillgänglighet. I syfte att utröna om en rättsordning kan anses tillgodose reell 

access to justice eller ej, kan man studera ett flertal faktorer. En faktor är för vilka 

angelägenheter som statlig rättshjälp kan beviljas. I en rättsordning som tillgodoser 

reell access to justice skall statlig rättshjälp beviljas såväl i tvistemål som i brottmål, 

vid rådgivning och vid rättskipning utanför domstol.150 En annan faktor är hur stor 

andel av befolkningen som är berättigad till statlig rättshjälp. Rättshjälpen skall 

omfatta en stor del av befolkningen som möjligt i en ur access to justice-perspektiv 

idealisk stat.151 Inkomstgränsen bör med andra ord vara satt högt. Rättshjälpsavgift-

en, som innebär att den enskilde bidrar till ombuds- och rättegångskostnaderna med 

egna medel, får samtidigt i en sådan rättordning inte vara orimligt hög.152 Slutligen 

är en annan faktor om en rättssökande kan erhålla ersättning för motpartens rätte-

gångskostnader; om den enskilde står inför risken att behöva betala motpartens kost-

nader ifall denne förlorar tvisten kan reell access to justice inte anses föreligga.153

Om man gör ett försök till att identifiera de olika ”grupper” av befolkningen

som kan sägas finnas i det svenska samhället idag utifrån rättshjälpssystemets upp-

byggnad kan man i urskilja följande tre grupper:

1) Enskilda som helt saknar hemförsäkring, och därmed även rättsskydd. En stor 

andel i denna grupp utgörs av bl.a. utländska medborgare och yngre personer.154

Mot bakgrund av bestämmelsen i 9 § 2 st. RhjL kommer rätten att, om en sådan 

                                                
149 Domstolsverket, Översyn av rättshjälpslagen – ett regeringsuppdrag, DV-rapport 2009:2, s. 39.
150 Zander, The First Wave, s. 34.
151 A.a., s. 36.
152 A.a., s. 37.
153 A.a., s. 37 f.
154 Domstolsverket, Översyn av rättshjälpslagen – ett regeringsuppdrag, DV-rapport 2009:2, s. 50.
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person ansöker om statlig rätthjälp, bedöma om denne borde ha haft rättsskydd, och

om svaret blir jakande, om det kan anses föreligga särskilda skäl för att bevilja 

rättshjälp med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse för den rättssökande. 

Förmodligen har många av dessa individer det verkligen så dåligt ställt att de kom-

mer att få rättshjälp, eftersom de annars kvalificerar för rättshjälp – dvs. tjänar 

mindre än 260 000 kronor om året. De måste dock fortfarande stå för rådgivnings-

avgiften själva. I vissa fall kan de förmodligen få hjälp med denna kostnad från 

socialförvaltningen.155

2) Enskilda som innehar en hemförsäkring med rättsskydd och som samtidigt tjänar 

mindre än 260 000 om året. Denna del av befolkningen krymper i takt med infla-

tionen, p.g.a. den otidsenliga inkomstgränsen i 6 § RhjL. I de fall där det rör sig om 

en ny tvist, exempelvis vårdnad eller umgänge, som uppstår ett eller två år efter en 

skilsmässa, kan dessa rättssökande få ersättning via rättsskyddet eftersom karens-

tiden som tillämpas i familjerättsliga tvister då har löpt ut. Vid privat rättsskydd till-

lämpas en hög självrisk på 20 %, som är lika för alla rättssökande, och ett varierande

tak för hur mycket ersättning som kan utgå. Dessa rättssökande kan hamna i en 

situation där de tvingas att avbryta en rättstvist eftersom pengarna tagit slut. I de fall 

där den aktuella tvisten inleds innan det har gått ett eller två år efter en skilsmässa, 

har dessa rättssökande enbart statlig rättshjälp att tillgå, som är begränsad i familje-

rättsliga tvister genom kravet på särskilda skäl. Den rättsökande får inleda ett ärende 

med att betala en rådgivningsavgift. Efter det, vid en inkomst på exempelvis 

260 000 kronor, får denne själv stå för en så stor andel av kostnaderna som 40 %.

Ersättning för juridiskt ombud utgår för sammanlagt 100 timmar arbetstid, men

gränsen är inte absolut.

3) Enskilda med hemförsäkring som tjänar över 260 000 kronor, och som blir fler i 

takt med inflationen. Individer som hör till denna kategori är inte berättigade till nå-

gon statlig rättshjälp alls, vilket innebär att de får förlita sig på det privata rätts-

skyddet. Eftersom rättsskyddsförsäkringar inte gäller i familjerättsliga mål som upp-
                                                
155 Granberg, Rättsskydd viktigare när färre får rättshjälp, Dagens Juridik, 2011-11-09.
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står inom ett eller två år efter skilsmässan, får de i sådana fall stå för processkostnad-

erna helt själva, om tvisten uppstår direkt vid skilsmässan.

Ett mycket träffande citat när det gäller access to justice och rättshjälp kommer 

från en juridisk debattartikel och kan sammanfatta problematiken:

”Det viktigaste är att man går tillbaka och funderar över vilka det var som skulle få 

hjälp från början. För de får inte hjälp i dag.”156

7.6 Slutsats

Syftet med statlig rätthjälp idag är att utgöra ett ”yttersta skyddsnät”. Möjligheterna 

för enskilda att erhålla ersättning i familjerättsliga tvister är begränsade, såväl enligt 

den statliga rättshjälpen som det privata rättsskyddet. Detta påverkar rättstillgänglig-

heten. Principiellt sett handlar diskussionen om en avvägning mellan statens mål att 

spara medel och individens möjligheter att kunna göra sina rättigheter gällande inför 

domstol. Vid en jämförelse av de tre epokerna som har avlöst varandra i svensk 

rättshjälp, ter sig 1972 års rättshjälpssystem som mest generöst och fördelaktigt ut-

format. En återgång till detta vore önskvärd ur den enskildes synvinkel. Det ter sig 

dock mer sannolikt att lagstiftaren kan reformera delar av rättshjälpssystemet. Ett 

antal förändringar är önskvärda för att förbättra den enskildes möjligheter att kunna 

göra sin sak gällande. Inkomstgränsen för att kunna beviljas rättshjälp behöver höjas 

och avgiftssystemet för rättshjälpsavgiften behöver ses över. Om kravet på rådgiv-

ning fortsätter att upprätthållas för att kunna inleda ett rättshjälpsärende, är det 

viktigt att de sämre bemedlade befrias från rådgivningsavgiften i en hög omfattning. 

Ett annat alternativ är att låta socialtjänsten hjälpa till med att betala den kostnaden.

Kravet på särskilda skäl för att beviljas rättshjälp i familjerättsliga angelägenheter 

behöver tas bort, åtminstone i underhållsfrågor. Vad gäller det privata rättsskyddet, 

är en möjlighet att förbättra situationen för rättssökande att bevilja statlig rättshjälp, 

                                                
156 Granberg, Rättsskydd viktigare när färre får rättshjälp, Dagens Juridik, 2011-11-09.
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när rättsskyddets belopp har använts upp. Färre undantag i rättskyddsförsäkringarna 

är önskvärda, liksom högre och mer enhetliga rättsskyddsbelopp. Sammanfattnings-

vis är det orimligt att den enskildes ekonomi skall få styra huruvida denne väljer att 

driva en rättstvist eller inte.
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Rättsskyddsförsäkring
Vem försäkringen gäller för
C10. Rättsskyddet i hemförsäkringen gäller för dig i din 
egenskap av privatperson och avser händelser i 
privatlivet. Utanför Norden gäller försäkringen för dig 
endast i din egenskap av resenär. Rättsskyddet i 
villaförsäkringen gäller för dig i din egenskap av ägare/
tomträttshavare till den försäkrade fastigheten,
se punkt B2. För jordbruksfastighet gäller rättsskyddet 
bara tvister angående bostadshus som någon av de 
försäkrade bor i.

Vad försäkringen gäller för
C11. Rättsskyddet gäller för tvist, som kan prövas som 
tvistemål (T-mål) av tingsrätt, hovrätt eller Högsta 
domstolen. Tvist anses uppstå vid den tidpunkt när en 
part helt eller delvis avvisar ett framställt anspråk. 
Tvister som kan prövas av Statens VA-nämnd omfattas
också. I mark- och miljödomstolen omfattas tvister som 
gäller ersättning eller skadestånd enligt 31 och 32 kap i 
miljöbalken och tvister som handläggs där som 
fastighetsmål (F-mål). Försäkringen gäller också för
resning i nu nämnda mål, dock endast om resning
beviljas. Kan en tvist först handläggas av någon annan 
instans (till exempel skiftesman, hyresnämnd,
arrendenämnd eller kronofogdemyndighet) betalas 
endast kostnader som uppkommit efter en sådan 
prövning.

Rättsskyddet gäller alltså inte för tvister som enbart 
kan prövas av administrativa myndigheter eller 
domstolar, till exempel lantmäterimyndighet, 
hyresnämnd, länsstyrelse, eller allmänna 
förvaltningsdomstolar. Vid arvstvist som kan eller 
måste lösas genom boutredningsman/skiftesman gäller 
försäkringen inte för kostnader före klander av 
bodelning, arvskifte eller testamente.
Rättsskyddet i hemförsäkringen gäller även för vissa
brottmål, se punkt C12 sista stycket.

Rättsskyddet gäller inte för kostnader för prövning i 
Trafikskadenämnden eller Ansvarsförsäkringens
personskadenämnd.

Vad försäkringen inte gäller för
C12. Försäkringen gäller inte för

• tvister som vid en rättslig prövning ska handläggas 
som så kallade småmål. Med småmål menas tvister där 
värdet av vad som yrkas inte överstiger ett halvt 
prisbasbelopp. Beloppsbegränsningen gäller även för
tvister utomlands. Tvist med Folksam om
försäkringsavtalet omfattas dock

• tvister där du inte har ett befogat intresse att
få din sak behandlad
• tvister med någon som du är eller har varit gift, 

registrerad partner eller sammanboende med. 
Försäkringen gäller dock för tvist om vårdnad, umgänge 

och barns boende om tvisten uppkommer tidigast ett år 
efter det att äktenskapet, partnerskapet eller

sammanboendet upphörde
• tvister som har samband med ditt arbete eller annan 

förvärvsverksamhet eller tjänsteutövning
• tvister som har samband med borgensåtaganden
av dig – eller andra avtal som du ingått – till förmån 

för någon i dennes förvärvsverksamhet (även tilltänkt 
förvärvsverksamhet)

• tvister som har samband med ekonomiska åtgärder 
som till sin typ eller sin omfattning är ovanliga för en 
privatperson

• tvister som har samband med överlåtna krav
• tvister som gäller personskadereglering så länge 

ersättning för ombudskostnader kan lämnas genom 
trafikförsäkring

• tvister som avser skadestånd eller annat anspråk
riktat mot dig på grund av uppsåtliga brott som du 

begått eller misstänks ha begått
• tvister som avser skadeståndsanspråk mot dig om 

skadeståndsskyldigheten kan omfattas av 
ansvarsförsäkring

• tvister som gäller dig som ägare, förare eller brukare 
av motordrivet fordon, husvagn, annat släpfordon, 
terrängsläp, luftfartyg, skepp eller båt.
När du tillfälligt hyrt eller lånat motorfordon, husvagn, 
annat släpfordon, terrängsläp eller fritidsbåt utanför 
Norden omfattas du dock av hemförsäkringens 
rättsskydd. Skyddet gäller dig som förare eller brukare 
och omfattar även sådana brottmål som täcks av 
rättsskydd i motorfordons- och båtförsäkring.

C13. Från försäkringsskyddet i hemförsäkringen
undantas tvister som gäller dig i din egenskap av 
fastighetsägare eller tomträttshavare. Äger du en 
obebyggd tomt omfattas den dock av din hemförsäkring 
så länge du inte inleder något bygge på tomten.

C14. I tvister om uppförande av byggnad täcker
rättsskyddet i försäkringen endast kostnader som 
uppkommer efter den avtalade garantitidens utgång. 
Den begränsningen gäller dock inte om entreprenören 
efter slutbesiktningen har vägrat fullgöra sina 
avtalsenliga förpliktelser.

När försäkringen gäller
C15. Huvudregel
Du kan få rättsskydd om försäkringen gäller när tvisten 
uppkommer och om den då gällt oavbrutet i minst två 
år. Försäkringen behöver inte hela tiden ha funnits hos
oss. Om du tidigare haft rättsskyddsförsäkring i annat
bolag, som skulle ha täckt den aktuella tvisten, och den 
försäkringen har upphört, får du tillgodoräkna dig den.
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Om du inte haft försäkring i två år
Om du hade försäkring hos oss eller i annat bolag när 
de händelser eller omständigheter som ligger till grund 
för anspråket inträffade kan du ändå få rättsskydd om 
du har försäkring hos oss när tvisten uppkommer. Det 
förutsätter dock att det inte har varit något uppehåll i
försäkringsskyddet under tiden däremellan.

Om din försäkring upphört
Om du inte längre har någon rättsskyddsförsäkring
när tvisten uppkommer därför att försäkringsbehovet
upphört, kan du trots detta få rättsskydd om 
försäkringen var i kraft när de händelser eller 
omständigheter inträffade som ligger till grund för 
anspråket och det därefter inte gått längre tid än tio år.
Beträffande preskription, se punkt C72.

Var försäkringen gäller
C16. I hemförsäkringen ska anspråket – i vissa fall 
misstanken om brott, se punkt C12 sista stycket – ha sin 
grund i något som inträffat inom försäkringens 
giltighetsområde, se punkt A1. I villaförsäkringen 
begränsas skyddet till vad som rör den försäkrade 
fastigheten eller tomträtten, se punkt B2.

Ombud
C17. För att få rättsskydd måste du alltid anlita ett 
ombud. Ditt ombud ska vara advokat eller biträdande 
jurist anställd på advokatbyrå. Du kan även anlita annat 
lämpligt ombud. Du och vi kan i så fall begära att 
Svensk Försäkring avger ett rådgivande yttrande i 
frågan om ombudets lämplighet.

C18. Vi, advokat eller biträdande jurist har rätt att 
begära prövning av skäligheten av arvode eller andra 
kostnadsanspråk hos Svensk Försäkrings
ombudskostnadsnämnd.

Om ombudet inte är advokat eller biträdande
jurist på advokatbyrå kan Svensk Försäkrings nämnd 
för rättsskyddsfrågor pröva skäligheten av arvodes-
eller kostnadsersättningen.

Vilka kostnader försäkringen ersätter
C19. Vi ersätter endast sådana kostnader som är 
nödvändiga och skäliga. Vi ersätter inte kostnader som 
du hade kunnat få ersatta av staten eller av din motpart. 
Ersättning kan lämnas även i tvister som förliks eller av 
annat skäl aldrig kommer inför domstol.

C20. Rättsskyddsförsäkringen ersätter
• ombuds arvode och kostnader efter det att
tvist uppstått
• kostnader för medlare som blivit utsedd av
tingsrätt eller hovrätt
• kostnader för nödvändiga utredningar som
ditt ombud beställt

• kostnader för bevisning i rättegång och 
skiljeförfarande
• expeditionskostnader i domstol
• rättegångskostnader som du har ålagts
att betala till din motpart
• rättegångskostnader som du vid förlikning
har åtagit dig att betala till din motpart
under förutsättning att det är uppenbart
att domstolen skulle ha ålagt dig att betala
rättegångskostnader med högre belopp om
tvisten hade fullföljts.

Ersättning lämnas för skälig tidsåtgång och
högst enligt den timkostnadsnorm som regeringen
bestämt för rättshjälpsområdet. Som huvudregel 
utbetalas arvode och annan ersättning då ärendet har 
slutredovisats till Folksam. Allmänt a conto kan dock 
utbetalas om det finns skäl till det med hänsyn till det 
arbete som lagts ned i ärendet och till den tid som 
återstår innan ersättningen kan fastställas. Betalning
a conto sker inte oftare än en gång i halvåret.

Vilka kostnader försäkringen inte ersätter
C21. Vi ersätter inte
• värdet av ditt eget arbete, förlorad inkomst,
resor, uppehälle eller andra omkostnader som du har 
haft
• kostnader för verkställighet av dom, beslut
eller avtal
• merkostnader som beror på att du har anlitat flera 

ombud eller bytt ombud såvida det inte föreligger 
särskilda skäl

• ersättning till skiljemän
• kostnader som i avvaktan på prövning av liknande 

mål inte ersätts enligt 10 § 9 punkten rättshjälpslagen.
Har du tillerkänts ersättning i form av skadestånd som 
också får anses täcka ombudskostnader och övriga 
kostnader, får du inte ersättning ur försäkringen för 
dessa kostnader.

Självrisk och högsta ersättningsbelopp
C22. Självrisken är 20 procent av kostnaderna, dock 
lägst 1 500 kronor.

C23. Vi betalar vid varje tvist högst 200 000 kronor.
Endast en tvist anses föreligga om
• du och annan försäkrad står på samma sida
• flera tvister avser samma angelägenhet
• yrkandena stöder sig på väsentligen samma händelser 
eller omständigheter.

Således kan en tvist föreligga även om yrkandena inte 
stöder sig på samma rättsliga grund.


