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1. Inledning 

Denna uppsats handlar om myndigheters möjlighet att med stöd av den oreglerade principen 

om negativ rättskraft i efterhand ändra eller återkalla ett redan fattat beslut. Dels behandlas 

principens ställning i den allmänna förvaltningsrätten, dels inom socialförsäkringsrätten.  

Inom förvaltningsrätten finns regler och bestämmelser om rättelse, omprövning och åter-

kallelse, framförallt förekommer de i speciallagstiftning men även förvaltningslagen har 

allmänna bestämmelser om rättelse och omprövning. När sådana bestämmelser saknas 

använder myndigheterna oskrivna principer om förvaltningsbeslut rättskraft som utvecklats i 

praxis och preciserats i doktrin. I huvudsak innebär dessa principer att ett gynnande beslut för 

den enskilde förblir orubbligt, och betungande beslut kan ändras i såväl skärpande som 

mildrande riktning.  

Ett gynnande beslut kan alltså inte ändras eller omprövas av en myndighet i efterhand. 

Det vinner så kallad negativ rättskraft. Den enskilde ska kunna lita på beslutet och känna 

trygghet i att det inte kan ändras. För en myndighet är det dock viktigt att kunna ändra ett 

beslut som blivit felaktigt, olämpligt eller olagligt, därför finns det ett antal undantag från 

huvudregeln som möjliggör ändring i efterhand.  

I förarbeten och i statliga utredningar har rättskraftsfrågan inom förvaltningsförfarandet 

och huruvida principen ska kodifieras utretts flera gånger. På senare år har det även utarbetats 

konkreta lagförslag, utan att resultera i något mer. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är en 

kodifiering att föredra, men rättskraftsprincipen är mycket mångfacetterad och skiljer sig inom 

de olika förvaltningsområdena, vilket gör att kodifieringsfrågan inte är alldeles enkel att lösa. 

Länge ansågs rättskraftsprincipen nästan skriven i sten, men under senare tid har den 

börjat utsättas för påtryckningar och vissa förändringar kan skönjas. Bland annat inom social-

försäkringsrätten har synen på rättskraften vid avslagsbeslut ändrats, detta är också 

anledningen till att just rättskraften inom socialförsäkringsrätten valts som särskilt studie-

område. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Det huvudsakliga syftet för denna uppsats är att redogöra för hur rättskraften ser ut och hur 

den har utvecklats inom det socialförsäkringsrättsliga området. Detta är särskilt intressant då 

det har gjorts avsteg från synen på rättskraften inom den allmänna förvaltningen. Ett under-

liggande syfte för framställningen är även att försöka lyfta fram en alternativ metod för att lösa 

rättskraftsfrågor inom socialförsäkringsrätten.  

För att kunna göra detta måste även det förvaltningsrättsliga begreppet rättskraft förklaras 

och redogöras för. Den första delen av uppsatsen som syftar till att inleda läsaren i ämnet och 

ge en övergripande beskrivning av principen kommer därför att redogöra för hur rättskrafts-

frågan behandlats i förarbeten och statliga utredningar. Den andra delen kommer behandla 

rättskraftsbegreppet inom förvaltningsrätten och den tredje delen rättskraften inom 

socialförsäkringsrätten.  

Då denna uppsats inte är tänkt att utgöra en fullständig och helomfattande undersökning 

av hur rättskraften har utvecklats och ser ut, kommer vissa möjliga och sannolika påverkans-

faktorer att utelämnas. Uppsatsen syftar inte heller till att redogöra för hela omprövnings-

förfarandet som sådant, utan syftet avgränsas just till rättskraftsprincipen såsom den utbildats i 

praxis. För den som är intresserad av ett helhetsgrepp om rättskraften i förvaltningsförförandet 

rekommenderas Gustaf Walls färska avhandling från 2014.1 

För att uppsatsens syfte ska kunna uppnås måste ett flertal frågor besvaras, och den 

huvudsakliga frågeställning som ligger till grund för arbetet är följande: 

- Hur ser rättskraften ut i den allmänna förvaltningsrätten? 

- Hur ser rättskraften ut i socialförsäkringsrätten och hur har den utvecklats? 

- Vad kan tänkas ha påverkat rättskraftens utveckling i socialförsäkringsrätten och hur 

skiljer sig den från den allmänna förvaltningsrätten? 

- Finns det alternativa metoder för att lösa rättskraftsfrågor inom socialförsäkrings-

rätten? 

                                                
1 Wall, Gustaf, Rättskraft och korrektiv: en förvaltningsrättslig studie. 
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1.2 Metod och tillvägagångssätt 

1.2.1 Metodologiska utgångspunkter 

Utan att fördjupa mig allt för mycket kring vad som menas med begreppet ”metod” och hur 

det ska förstås inom ramen för en uppsats på juristprogrammet är det ändå på sin plats att säga 

något om det. Den mest använda metoden bland juriststudenter är den som brukar kallas 

”sedvanlig” eller ”traditionell” juridisk metod. Ofta syftar dessa benämningar på den så kallade 

rättsdogmatiska metoden, vilken kortfattat och förenklat går ut på att fastställa gällande rätt 

med hjälp av rättskälleläran, eller för att använda Jareborgs beskrivning ”Den kortaste 

beskrivningen av rättsdogmatik är att den består i rekonstruktion av rättssystem.”2 Termen 

rättsdogmatik som sådan är även ett omtvistat begrepp, Hellner menar att begreppet för 

tankarna till teologi och utläggning av en troslära, vilket inte kan vara lämpligt för 

rättsvetenskap, men han accepterar termen då den anses vara allmänt vedertagen.3 

Den svenska rättsdogmatiken anses bygga på rättspositivismen, som i sin tur kan sägas 

härröra ur den analytiska filosofin som utvecklades av bland annat Bertrand Russel (1872-

1970) och framförallt Ludwig Wittgenstein (1889-1970). Filosofins uppgift är att analysera 

språkliga uttryck och i synnerhet dess begrepp. Istället för att fråga sig vad någonting är ska 

man fråga sig vad någonting betyder. Inom rättsteorin finns framförallt två skolor, dels den 

analytiska rättspositivismen, dels den analytiska rättsrealismen. Den senare brukar även kallas 

för den ”skandinaviska realismen” eller ”Uppsalaskolan” och skillnaden mellan dessa två 

skolor är i huvudsak deras syn på ontologin: enligt rättspositivismen består rätten av 

rättsnormer medan rättsrealismen hävdar att rätten består av rättspraxis. Denna skillnad har 

bland annat en avgörande betydelse på hur rättskälleläran ska förstås4  

En av de mest betydelsefulla för utvecklingen av rättskälleläran är Kelsen som i sitt verk 

”Den rena rättsläran” hävdar att rättsvetenskapens uppgift är att studera giltiga rättsnormer 

och rättsnormernas inbördes relationer med syfte att beskriva rättsystemets innehåll. Enligt 

Kelsen utgör rättsystemet ett eget fristående normsystem vilket möjliggör studier av gällande 

rätt utan hänsyn till utomrättsliga omständigheter.5 Rättsordningen består av rättsnormer som 

                                                
2 Jareborg, 2004 s. 4. 
3 Hellner, s. 23. 
4 Gräns, 2013, s. 25-26. 
5 Kelsen, s. 256 ff. 
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står i hierarkisk relation till varandra och kunskap om rätten finns i rättsnormernas innehåll 

inom detta system.6 Andra källor än de inom systemet förekommande rättsliga normer, såsom 

”moralens normer, rättvisans normer” och ”sociala värdeomdömen” kan dock ha betydelse för 

domstolarnas rättskipning. Det är dock detta som skiljer rättstillämpningen från 

rättsvetenskapen enligt Kelsen, rättsvetenskapens syfte är att påvisa alla möjliga tolkningar av 

gällande rättsregler utifrån existerande rätt medan rättstillämparens syfte är att i rätten härleda 

de rättsregler som ska tillämpas i det enskilda fallet. Och eftersom rättsvetaren inte ska skapa 

några nya regler eller rättsnormer behöver den inte beakta utomrättsliga faktorer.7  

Två rättsfilosofer som haft stor påverkan på rättskälleläran är Kelsens lärjunge Ross och 

den brittiske rättsfilosofen Hart. Ross menade att rätten inte består av rättsnormer utan enbart 

av domstolarnas och andra rättstillämpande organs rättstillämpning. Enligt Ross är 

rättsvetenskapens syfte att ta reda på hur olika rättsnormer sannolikt kommer att tillämpas av 

domstolar och andra rättstillämpande organ. Rättstillämparens tillvägagångssätt kunde enligt 

Ross förklaras genom rättskälleläran och det är således just rättskälleläran som gör det möjligt 

för rättsvetenskapen att finna kunskap om rätten.8 

Även Hart påverkades av Kelsen och enligt honom består rätten av rättsregler vars 

giltighet kan fastställas på formella grunder vilket innebär att rätten aldrig behöver använda sig 

av värderande omdömen för att avgöra rättens innehåll. Rättsreglerna behövs dock i vissa fall 

tolkas, och i de fall där tolkning är nödvändigt hade rättstillämparen till sin hjälp the rule of 

recognition, igenkänningsregeln, vilken enligt Hart består av den praxis som utövas av 

domstolarna, myndigheterna och privata personer för att identifiera rätten med hänsyn till vissa 

kriterier. Igenkänningsregeln har ansetts bestå av rättskälleläran.9 

För att rättsdogmatikerns uttalanden över rätten ska kunna vara auktoritativa måste de 

grundas på auktoritativa rättskällor. Dessa auktoritativa rättskällor utgörs enligt rättskälleläran 

av lagstiftning, förarbeten, och prejudikat.10 Rangordningen är strikt och det antas att andra 

rättskällor endast får beaktas när dessa är uttömda. En fjärde rättskälla som i den hierarkiska 

ordningen placeras efter lagstiftning, förarbeten, och prejudikat är doktrin. Enligt Sandgren 

erhåller doktrin sin ställning som rättskälla genom att den i andra auktoritativa rättskällor (t.ex. 

                                                
6 Gräns, 2006, s. 59. 
7 Kelsen, s. 277 ff. 
8 Gräns, 2013. s. 29. 
9 A. a. s. 30 s. 30 
10 Olsen, s. 119. 
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förarbeten) pekas ut som sådan.11 Pezcenik menar att doktrin får åberopas som auktoritetsskäl i 

argumentationen och att doktrin kan utgöra ett hjälpmedel för att skapa meningssammanhang 

mellan lagar, prejudikat och förarbeten. Doktrin kan också skapa ett sammanhang mellan 

mindre sammanhängande rättskällor.12 Enligt Frändberg framträder doktrinens ställning som 

rättskälla kanske främst när den fyller ut och ger innehåll åt institut, läror och figurer liksom 

när den förfinar rätten.13  

Rättsdogmatikerns huvuduppgift är att kartlägga och beskriva gällande rätt.14 Ett strikt 

förhållningssätt skulle innebära att lege ferenda faller utanför studiet, vilket kan föranleda 

svårigheter i sådana fall då de rättsliga problemen de lege lata är särskilt komplicerade och 

svårutredda. Lagstiftningsförslag skulle också falla utanför rättsdogmatiska framställningar.15 

Genom att använda sig av en konstruktiv rättsdogmatik kan ett lege ferenda perspektiv föras in i 

framställningen. Perspektivet möjliggör för att övervägda rekommendationer om hur 

regelsystemet borde ändras framläggs.16 

 

1.2.2 Tillvägagångssätt och rättskällehantering 

I denna framställning kommer i första hand rättspraxis att få en framträdande roll, men även 

doktrin kommer att användas frekvent, där framförallt artiklar i juridiska tidskrifter och 

läroböcker utgör källmaterial. Även JO:s beslut kommer att tillmätas viss betydelse, vilka 

uppfattas ha samma dignitet som doktrin.17 Ole Westerbergs monografi om rättskraften i 

förvaltningsrätten har även den fått en framträdande roll, framförallt i mitt förslag till hur 

rättskraftsfrågor på det socialförsäkringsrättsliga området kan lösas. Den lagstiftning som finns 

på området är begränsad och specifika rättskraftsregler finns endast för tvistemåls- och 

brottmålsprocesserna, vilket möjliggör att analogier med dessa rättskällor kan göras. 

Sedan Westerbergs monografi utkom för drygt 60 år sedan har mycket förändrats inom 

förvaltningsrätten, vilket även har påverkat synen på rättskraften. Wall tar i sin avhandling upp 

                                                
11 Sandgren, s. 654. 
12 Pezcenik, s. 260 ff. 
13 Frändberg, 1984, s. 66 ff. 
14 Olsen, s. 115. 
15 A. a. s .117. 
16 Lambertz, s. 265. 
17 Se Alexius-Borgström, s. 40 ff. för utförlig diskussion kring JO som rättskälla. 
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några faktorer som han menar har påverkat rättskraften i förvaltningsförfarandet, men då dessa 

inte kommer att analyseras i denna uppsats hänvisas den intresserade till Walls avhandling. En 

påverkansfaktor enligt honom är den genomgripande förändring som skedde under 1970-talet 

genom förvaltningsrättsreformen och utarbetandet av vår tids förvaltningslag. Under dessa 

reformarbeten har myndigheters möjlighet att själva ändra och rätta beslut reglerats dels i 

förvaltningslagen men också i speciallagstiftning. Dessa möjligheter har också påverkat hur 

rättskraftsfrågorna ska lösas.18 Ytterligare en påverkansfaktor som Wall analyserar i sin 

avhandling är Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen, vilket medfört att europa-

rättsliga principer fått genomslag och påverkat den svenska förvaltningsrätten, vilka i sin tur 

kan ha påverkat synen på rättskraftsfrågan. En EU-rättslig princip som särskilt lyfts fram är 

principen om skydd för berättigade förväntningar.19 Denna princip ges i Förvaltnings-

lagsutredningen samma innebörd som den svenska principen om negativ rättskraft.20 En faktor 

som jag dock kommer ta upp, men inte lika ingående som Wall, är den tvåpartsreform som 

genomfördes på 1990-talet, vilken påverkade rättskraften i socialförsäkringsmål. 

 

1.3 Vad är en princip? 

Avsikten med denna uppsats är att beskriva rättskraftsprincipen i socialförsäkringsrätten och 

förvaltningsrätten. Redan genom detta har jag tagit för givet att rättskraften är en princip, och 

med denna utgångspunkt kan jag sedan koncentrera framställningen till frågan om rättskraftens 

konstruktion och funktion och utelämna de mer ontologiska frågorna som handlar om 

rättsprincipers existens. Men för att öka förståelsen av rättskraftsprincipen är det dock av värde 

att säga något kort om vad en rättsprincip är.  

Dworkin uppfattar principer som mjukare och mer elastiska än regler, principen är ett skäl 

som talar i viss riktning men som inte nödvändigtvis måste vara slutgiltigt avgörande. I motsats 

till regler kan principer tillämpas samtidigt och i sådana fall vägas mot varandra.21 

Enligt Jareborg är en rättsprincip alltid en rättsregel och alltid en böra-regel, vilket innebär 

att den inte nödvändigtvis överträds om man inte följer den. Vidare menar han att det normala 
                                                
18 Wall s. 97 ff. 
19 A. a. s. 297 ff. 
20 SOU 2010:29 s. 88 ff. 
21 Dworkin, s. 105 ff. 
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är att rättsprinciper är oförenliga med varandra. Exempelvis står rättssäkerhetsprincipen i strid 

med effektivitetsprincipen.22 Dessa två dikotomier har också tillmätts en avgörande betydelse 

på rättskraftsprincipen inom förvaltningsrätten. 

Frågan om rättskraft rör flera kolliderande intressen och principer. Det övervägande 

argumentet för att en dom eller ett beslut vinner rättskraft är att den enskilde ska kunna känna 

trygghet i att en dom står fast eller att ett beslut inte återkallas, orubbligheten skapar trygghet 

och förutsebarhet vilket bidrar till en ökad rättssäkerhet.23 Termen rättsäkerhet har dock ingen 

given betydelse och förekommer ofta i olika former.24 Det väsentliga innehållet i 

rättsäkerhetsbegreppet anses dock omfatta ett förutsebarhetskrav. Rättskipning och 

myndighetsutövning i en demokrati och rättsstat måste vara förutsebar med stöd av 

rättsreglerna.25 Där det saknas rättslig reglering skapas ett utrymme för staten att godtyckligt 

fatta beslut och tillämpa rätten.26 Begreppet rättsäkerhet inom förvaltningsrätten har i grunden 

samma betydelse som i den allmänna processen, men kan sägas kompletteras med ett antal 

rättssäkerhetsgarantier. Dessa utgörs enligt Marcusson av materiellt riktiga beslut, vilket skapar 

enhetlighet och ett konsekvent beslutfattande. De består även av processuellt riktiga beslut, en 

rimlig handläggningstid och olika systemkrav, exempelvis hur handläggningen är organiserad 

och vilken kompetens de har.27 Rättssäkerheten kan alltså hotas av att domstolar och 

myndigheter fattar felaktiga beslut som de sedan inte kan ändra, men strävan efter att fatta 

materiellt riktiga beslut och domar kan få effekten att orubbligheten i besluten måste brytas, 

vilket kan kräva att undantag från principen om negativ rättskraft måste göras. På liknande sätt 

kolliderar effektivitetsprincipen eller effektivitetsintressen ofta med den enskildes krav på 

trygghet. Myndigheter vill på ett effektivt, snabbt och enkelt sätt kunna rätta felaktiga eller 

olämpliga beslut vilket medför att den negativa rättskraften får stryka på foten, vilket medför 

minskad förutsebarhet och trygghet för den enskilde, vilket i sin tur påverkar negativt på 

rättssäkerheten.28 Det är uppenbarligen inga enkla avvägningar som ska göras. 

 

                                                
22 Jareborg, Festskrift tillägnad Åke Frändberg, s. 142. 
23 Se t.ex. Ragnemalm s. 126 och SOU 2010:29 s. 560. 
24 Frändberg, 2005, s. 284 ff. 
25 Peczenik, s. 89 f. 
26 Frändberg, 2005, s. 288. 
27 Marcusson, s. 249 ff. 
28 SOU 2010:29 s. 560. 
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2. Rättskraften i tiden – historisk tillbakablick  

Det har inledningsvis konstaterats att det saknas ett heltäckande system för hur rättskrafts-

frågan inom förvaltningsförfarandet regleras. Behovet av mer heltäckande regler har ingående 

diskuterats i förarbeten men har ännu inte resulterat i någon mer omfattande reglering. De 

argument som framförs i frågan är emellertid fortfarande aktuella och därför intressanta att 

studera. Detta kapitel kommer därför att ägnas åt en genomgång av de tidigare 

lagstiftningsarbeten som skett i frågan. Kapitlet ämnar även presentera rättskraftsbegreppet 

inom förvaltningsförfarandet för läsaren samt att översiktligt påvisa hur synen på rättskraft 

påverkats av de reformer som gjorts inom förvaltningsförfarandet. I nära anslutning till 

rättskraftfrågan ligger myndigheters möjligheter att själva rätta beslut vid förbiseendefel och 

uppenbart oriktiga uppgifter. Regleringen av dessa möjligheter har även påverkat utvecklingen 

och valet att inte kodifiera rättskraften, därför kommer även i viss mån förarbetsuttalanden 

kring detta att belysas. 

 

2.1 Besvärssakkunnigas inställning till rättskraftsbegreppet  

Till skillnad mot handläggningen hos allmänna och särskilda domstolar saknades det en 

enhetlig och utförlig reglering för handläggningen av ärenden hos förvaltningsmyndigheter och 

förvaltningsdomstolar. Myndigheterna var istället utlämnade att söka ledning i allmänna 

rättsgrundsatser och sedvänjor i utformandet av handläggningsordningen. För att förbättra 

förvaltningsförfarandet, att göra det mer enhetligt och att anpassa det efter krav på snabbhet, 

effektivitet och rättsäkerhet gavs därför på 1960-talet en kommitté bestående av 

besvärssakkunniga uppgiften att utreda frågan om en allmän lag om förvaltningsförfarandet.29  

2.1.1 Besvärssakkunnigas syn på rättskraftsfrågan 

Enligt de besvärssakkunniga skulle ett besluts rättskraft förstås som att beslutet band 

myndigheterna på sådant sätt, att de icke beträffande samma sak kunde meddela ett beslut av 

                                                
29 SOU 1964:27 s. 14. 
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annat innehåll – positivt eller negativt.30 Vilka beslut som vann rättskraft kunde enligt de 

sakkunniga inte med fullständig bestämdhet fastställas, utan beslutets rättskraft avgjordes i det 

enskilda fallet efter en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Av hänsyn till 

allmänna intressen var det ofta önskvärt att ett beslut inte tillerkändes någon rättskraftsverkan, 

utan att dessa kunde omprövas när och hur som helst, vilket var fallet för beslut som rörde 

allmän ordning och säkerhet. Ur den enskildes synvinkel var det angeläget att kunna lita på ett 

meddelat beslut och inte behöva riskera att det kunde rivas upp.31 Av detta följde att 

rättskraften inte hade någon fix innebörd utan blev beroende av avvägningar i det enskilda 

fallet, dock kunde de besvärssakkunniga utröna några grupper av beslut där det var möjligt att 

på ett generellt plan angiva i vad mån de vann rättskraft. 

Avslagsbeslut vann inte rättskraft, varför myndigheterna var oförhindrade att pröva en ny 

ansökan om samma sak under förutsättning att denna uppfyllde övriga krav som kunde ställas 

på en ansökan. Hade en myndighet meddelat ett påbud eller förbud torde myndigheten i regel 

när som helst kunnat ompröva detta och skärpa, mildra eller upphäva förbudet eller påbudet. 

Beslut i disciplinärenden vann däremot inte rättskraft, där en jämförelse med straffprocessen 

ansågs naturlig att göra. När det gällde beslut angående administrativt frihetsberövande var det 

mer tveksamt om de kunde vinna rättskraft. Ju mer utpräglad vårdkaraktär frihetsberövandet 

hade, desto större anledning fanns att beslutet inte skulle vinna rättskraft.32  

När det gällde de gynnande beslutens rättskraft menade de rättssakkunniga att de svårligen 

kunde anges i några generella regler, utan varje kategori av gynnande beslut måste undersökas 

för sig utifrån tillämplig författnings syfte, den enskildes behov av trygghet o.s.v.33 

Beslut som till följd av skrivfel, missräkningar eller annat förbiseende blivit felaktigt kunde 

rättas av myndigheten som fattat beslut i ärendet, så länge beslutet inte ändrades i sak, vilket 

även motsvarade rättegångsbalkens rättskraftsbestämmelser.34 

De sakkunnigas syn på rättskraften verkade i grunden vara pragmatisk, där den enskildes 

behov av trygghet ställdes mot behovet av en effektiv förvaltning. Slutsatsen som de 

besvärssakkunniga drog var att det med hänsyn till den enskildes rättsäkerhet skulle vara 

önskvärt om det i lagen för förvaltningsförfarandet kunde föreskrivas i vilka lägen rättskraft 

                                                
30 SOU 1964:27 s. 465. 
31 A. bet. s. 478. 
32 A. bet. s. 478. 
33 A. bet. s. 478. 
34 A. bet. s. 479. 
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skulle tillkomma ett beslut och vilken innebörd som rättskraften skulle ges. Dock spelade 

alltför många faktorer av olika slag in för att det skulle vara möjligt att utforma några regler i 

ämnet, annat än allmänna uttalanden av föga vägledande art. De sakkunniga förespråkade 

istället att det skulle överlåtas åt praxis och speciallagstiftning att lösa frågan och föreslog 

därför att inga regler om rättskraft skulle införas.35 

Eftersom det enligt utredarna inte förelåg full klarhet över när skrivfel och andra 

uppenbara felaktigheter kunde rättas föreslogs att detta uttryckligen skulle regleras. Detta 

resulterade i ett förslag om självrättelse i inskränkt mening, vilket motsvarar den bestämmelse 

som finns i dagens 26 § förvaltningslag.36 

 

2.2 Justitiedepartementets arbetsgrupps syn på rättskraftsfrågan 

På grundval av besvärssakkunnigas slutbetänkande SOU 1964:27 Lag om förvaltningsförfarandet 

och de remissyttranden som avgavs över detta utarbetade Justitiedepartementet ett förslag till 

förvaltningslag, SOU 1968:27 Förvaltningslag. Många av remissinstanserna gjorde gällande att 

de besvärssakkunnigas förslag syftade för långt och var alltför omfattande och detaljerat för att 

kunna tillämpas mera allmänt i förvaltningen. Justitiedepartementets förslag till förvaltningslag 

skulle därför komma att innehålla endast en kärna av 25 paragrafer, till skillnad mot de 

besvärssakkunnigas förslag på 155 paragrafer.37 

 

2.2.3 Arbetsgruppens syn på rättskraftsfrågan 

Justitiedepartementets arbetsgrupp delade de besvärssakkunnigas syn på rättelse och menade 

att en myndighet som själv rättar fel som smugit sig in i beslut utgör en mycket praktisk och 

från handläggningssynpunkt rationell form av rättelse. Avsaknaden av vägledande allmänna 

regler om sådan rättelse utgjorde därför en kännbar brist som borde botas genom en 

bestämmelse i förvaltningslagen.38  

                                                
35 SOU 1964:27. 480. 
36 A. bet. s. 480 f. 
37 SOU 1968:27 s. 8. 
38 A. bet. s. 217. 
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Arbetsgruppen menade att ett meddelat beslut på flera olika sätt kunde bli fel till sin 

innebörd och att det var önskvärt att dessa blev rättade. Men i många sammanhang fanns det 

också ett starkt intresse av att dessa stod fast. Man skulle kunna lita på ett beslut och att det 

inte rubbades, speciellt när det gällde tillstånd, auktorisationer, legitimationer och liknande 

rättsskapande beslut. När det kom till betungande beslut menade arbetsgruppen att de 

betungade istället hade ett starkt intresse av att ett felaktigt beslut kunde rättas, men att det i 

dessa situationer även kunde finnas sakägare med motstående intresse som skulle kunna lida 

skada om det betungande beslutet upphävdes eller ändrades.39 

Vidare delade arbetsgruppen JO:s syn på att det gick en skiljelinje mellan ändring av 

beslut, som förutsatte en rättslig omprövning av beslutsunderlaget, och sådan ändring som inte 

innefattade en ny prövning av saken. I likhet med de besvärssakkunnigas förslag, föreslog 

Justitiedepartementet att det skulle införas en regel i förvaltningslagen (FL) om rättelse av fel 

som uppkommit på grund av skrivfel, räknefel, uppenbara förväxlingar och liknande misstag, 

under förutsättning att felet var uppenbart för envar.40 

I nära anslutning till frågan om rättelse av fel i beslut ligger frågan om rättskraft. 

Arbetsgruppen menade att det inom förvaltningsförfarandet inte fanns något entydigt 

rättskraftsbegrepp, utan att det från område till område och från sak till sak skedde en 

avvägning av skäl för och emot orubblighet. Inom förvaltningsförfarandet blev frågan om och 

i vilken utsträckning ett nytt eller ändrat beslut fick meddelas angående en sak ofta en 

lämplighets-, skälighets- eller värderingsfråga och inte en fråga om processuella principer. 

Justitiedepartementets arbetsgrupp föreslog inte någon mer utvecklade rättskraftsbestämmelse 

utan anslöt sig till de besvärssakkunnigas förslag från 1964 om att endast beslut som innehöll 

uppenbara oriktigheter till följd av skrivfel, räknefel eller annat liknande förbiseende skulle få 

rättas.41 

2.3 1970-talets lagreglering 

I propositionen låg till grund för lagförslaget föreslogs tre nya lagar av central betydelse för den 

offentliga förvaltningen: lag om allmänna förvaltningsdomstolar, förvaltningsprocesslag och 

                                                
39 SOU 1968:27 s. 218. 
40 A. bet. s. 218 f. 
41 A. bet. s. 219 
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förvaltningslag. De centrala tankarna med förslaget var att förskjuta prövningen till första 

instans, men också att öka rättssäkerheten för den enskilde genom att reglerna föreslogs bli 

enklare och mer lättillgängliga.42 

2.3.1 Departementschefens förslag till reglering av frågan om rättelse 

Departementschefen anslöt sig till Justitiedepartementets arbetsgrupps förslag och förordade 

införandet av bestämmelser som reglerar förvaltningsmyndighets befogenhet att rätta 

förbiseendefel i beslut. Utöver de skäl som arbetsgruppen motiverat sitt förslag om att inte 

reglera övriga möjligheter att ändra beslut tillade departementschefen följande. 

 

Några remissinstanser har erinrat om att förvaltningsmyndighet i viss 

utsträckning anses kunna ompröva sina beslut och att självrättelse sålunda 

i praxis förekommer i vidare utsträckning än vad som följer av de aktuella 

bestämmelserna i förvaltningslagen. Med anledning härav vill jag framhålla 

att förvaltningslagens bestämmelser på förevarande punkt liksom i övrigt 

ger uttryck för en minimistandard i fråga om handläggningen av 

förvaltningsärenden. Lagen innefattar som jag påpekat tidigare i olika 

sammanhang inte något ställningstagande till vad som skall anses gälla i 

sådana förvaltningsrättsliga frågor som visserligen har anknytning till 

enskilda regler i lagen men inte uttryckligen regleras i denna. Frågan om 

förvaltningsmyndighets befogenhet att ompröva sina beslut tillhör denna 

kategori av spörsmål.43  

 

Enligt departementschefen skulle förvaltningslagens alltså endast fungera som en 

minimistandard, och någon mer ingående motivering kring omprövningsfrågan gjordes inte. 

2.4 Den nya förvaltningslagen växer fram 

1978 bemyndigade regeringen chefen för Justitiedepartementet att tillsätta en utredning med 

uppdrag att utreda frågan om en översyn av FL. Förvaltningsrättsutredningen (FRU) skulle 

                                                
42 Prop. 1971:30 s. 1 f. 
43 A. prop. s. 506. 
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enligt direktiven överväga de uppslag till reformer som byråkratiutredningen aktualiserat. 

Byråkratiutredningen tog bland annat upp frågan om rättelse av myndighets beslut och enligt 

byråkratiutredningen skulle bestämmelser om myndighets befogenheter att ompröva sina egna 

beslut vara till stor fördel för den enskilde. Myndigheterna borde i större utsträckning själva 

kunna ändra beslut när det tillkommer nya omständigheter eller där beslutet efter klagomål 

från en enskild framstår som felaktigt eller tveksamt. Genom en sådan ordning skulle flertalet 

besvärsärenden kunna undvikas vilket skulle vara till gagn både för den enskilde och för 

myndigheten.44 Byråkratiutredningen menade dock att en befogenhet till självrättelse inte 

kunde föreskrivas utan ett noggrant övervägande av rättskraftsfrågorna i allmänhet, eftersom 

det i vissa fall fanns starka intressen av att ett beslut stod fast. Vidare menade utredarna att en 

reglering av rättskraftsfrågorna torde innebära så pass stora svårigheter att frågan inte borde tas 

upp i ett tidigt stadium av reformarbetet. En begränsad lösning om att vidga möjligheterna till 

självrättelse sågs av utredarna som mer lämplig.45 

2.4.1 FRU:s syn på frågan om rättelse och rättskraft 

Enligt FRU fanns det en rad olika skäl som talade såväl för som emot att ett beslut vann 

rättskraft och att det var en avvägning mellan dessa som avgjorde om ett beslut hade rättskraft 

eller inte. Det viktigaste skälet för rättskraft var enligt FRU trygghetsskäl, att den enskilde som 

fått en förmån beviljad skulle kunna lita på att detta beslut inte ändrades. Vidare anfördes för 

rättskraft att vid ändring av beslut i ärenden som rör flera parter kunde en av parterna bli 

lidande. Farhågor fanns också att omfattande befogenheter att rätta felaktiga beslut kunde leda 

till en minskad noggrannhet vid utredningen och fattande av det ursprungliga beslutet. Det 

tyngsta skälet mot rättskraft enligt utredningen var att det ansågs otillfredsställande att ett 

beslut som är uppenbart olagligt eller felaktigt skulle få fortsätta att gälla och verka. Vidare 

kunde det framstå som otillfredsställande om myndigheten inte kunde ändra ett beslut om det 

framkommit nya omständigheter som ändrade förutsättningarna för beslutet. Mot rättskraft 

talade också möjligheten att kunna ändra ett beslut med hänsyn till allmän ordning och 

säkerhet eller i syfte att undanröja allvarliga faror för liv, hälsa och egendom.46 

                                                
44 SOU 1981:46 s. 130.  
45 A. bet s. 130.  
46 A. bet. s. 131 f. 
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Det då existerande besvärsförandet utgjorde i många fall en rättssäkerhetsgaranti, men var 

inte enbart förenat med fördelar då förfarandet kunde upplevas som både kostsamt och 

tidsödande. För att spara tid och arbete i handläggningen, vilket skulle vara till fördel för både 

den enskilde och myndigheten, framhöll FRU att beslutsfattandet skulle skjutas nedåt i 

instanskedjan och mindre omfattande ärenden skulle i så stor mån som möjligt avgöras slutligt 

i första instans. 

1971 års förvaltningslag innehöll endast en regel om hur myndigheterna skulle förfara vid 

förbiseendefel, men något uttrycklig regel som hindrade myndigheter att ompröva sina beslut 

fanns å andra sidan inte, utan den möjligheten bestämdes av beslutets rättskraft vilket kunde 

skilja sig från område till område. Utan uttryckligt författningsstöd hade myndigheterna ganska 

långtgående möjligheter att återkalla eller ändra sina beslut. Det var emellertid oklart under 

vilka förutsättningar detta kunde göras, vilket enligt FRU var en rättssäkerhetsbrist. 

Osäkerheten kunde bland annat leda till att felaktiga beslut inte fördes vidare till 

besvärsinstanserna.47 

Emellertid ville FRU inte ge sig på problematiken med rättskraftsfrågan , utan det fick 

anstå till dess att ett förslag om ny förvaltningslag lades fram. Detta hindrade dock inte FRU 

att föreslå en partiell lösning av omprövningsfrågan. Enligt FRU var det dock viktigt att ta 

tillvara möjligheterna till praktiska lösningar och inte överbetona problemen. FRU:s förslag 

stannade vid en omprövningsregel som tog sikte på de fall där besvär anfördes mot beslutet, 

men som inte utformades till ytterligare en besvärsinstans utan istället skulle omprövningen 

byggas in som ett första led i besvärsprocessen.48 FRU ansåg att i de fall där ändringen kunde 

ske på ett enklare sätt än vid besvärsprövningen skulle myndigheterna själva ha befogenhet att 

ändra sina beslut och på grundval av detta föreslog FRU att myndigheters beslut skulle kunna 

omprövas i första instans.49 

Förslaget till en omprövningsregel begränsades till att en myndighet inte fick ändra ett 

beslut till nackdel för den klagande eller annan part i ärendet och omprövning borde normalt 

inte ske i flerpartsärenden eller när klagande inte tidigare varit part i ärendet.50 

                                                
47 SOU 1981:46. s. 138. 
48 A. bet. s. 137 ff. 
49 A. bet. s. 137 f. 
50 A. bet. s. 141. 
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2.5 Förvaltningsrättsutredningens slutbetänkande 

Förvaltningsrättsutredningen som tillsattes 1978 och som avgav delbetänkandet SOU 1981:46 

fick, efter regeringsskiftet 1982 och efter att de partiella reformerna remissbehandlats, 

tilläggsdirektiv som bland annat påpekade att det var särskilt viktigt att förskjuta tyngdpunkten 

i förvaltningsförfarandet mot första instans. En möjlig väg att åstadkomma detta på ansågs 

vara att öka underinstansernas möjligheter att ompröva sina beslut. FRU lämnade därför i sitt 

slutbetänkande ett utförligt förslag om rättelse, ändring och omprövning av beslut och i 

samband med detta diskuterades även rättskraftsfrågan.51 

2.5.1 FRU:s slutliga lagförslag och ytterligare rättskraftsdiskussion 

Förslaget som FRU utarbetade innefattande bestämmelser om rättelse, ändring och 

omprövning av beslut. Förslaget, innehöll, till skillnad från delbetänkandet, nu även ett förslag 

om ändring i övriga fall. 

Utgångspunkten för FRU:s överväganden var det förslag som lades fram i det första 

betänkandet och de nya direktiven som uttryckligen angav att det slutliga förslaget skulle 

innehålla regler som ger myndigheterna ökade möjligheter att ändra sina beslut. Huvudmotivet 

för dessa reformer var det förstainstanstänkande som utvecklades i FRU:s första betänkande 

och som slogs fast i direktiven, vilka skulle ge avsevärda vinster i både tid och arbete då 

handläggningstiden skulle förkortas och förfarandet förenklas.52 

FRU fäster sedan uppmärksamheten på tre faktorer som förändrats sedan de 

besvärssakkunniga och justitiedepartementets arbetsgrupp utredde frågan. Den första faktorn 

är att man inom taxeringsväsendet och socialförsäkringarna börjat tillämpa olika former av 

omprövningsinstitut. En annan betydelsefull faktor som lyfts fram är utvecklingen av den 

offentliga förvaltningen som präglades av en uppbyggnad av en domstolsorganisation och en 

expansion av myndigheternas allmänna serviceansvar. Mot bakgrund av denna utveckling 

ansågs det naturligt att man började se annorlunda på möjligheten att ändra beslut i första 

instans. Den tredje faktorn som lyfts fram är att FRU ansåg det möjligt att göra en annan 

bedömning av rättsläget än den som rådde vid tidpunkten för de tidigare utredningarna. 

                                                
51 SOU 1983:73 s. 27 ff. 
52 A. bet. s. 148. 



21  

Rättsläget var inte längre så oklart att det inte gick att utarbeta en allmän reglering då de 

rättsliga frågorna hade behandlats i litteraturen och de vanliga handböckerna angav sedan länge 

vissa huvudlinjer som ansågs gälla på området.53 

Genom den föreslagna 35 § ansåg sig FRU ha gett uttryck för de principer i gällande rätt 

som hade en sådan fasthet att de lämpade sig för en allmän lagstiftning. Det rörde sig dock om 

just allmänna principer i praxis som inte var fullt konturskarpa vilka efter en förutsatt 

detaljgenomgång skulle kunna komma att justeras genom särbestämmelser. Vidare åsyftades 

inte någon saklig ändring av rättsläget av FRU, utan syftet var att rättsläget skulle klarläggas.54 

FRU föreslog utöver de i praxis redan utformade ändringsmöjligheterna även två nya 

grunder för ändring av beslut. En ändring skulle få ske om det förelåg ett klart rättsligt fel, dvs. 

att beslutet var lagstridigt. En ändring skulle även få ske om beslutets handlagts felaktigt eller 

om beslutet grundats på felaktiga förutsättningar i sak som antas ha inverkat på beslutet. Båda 

grunderna kräver att felen var klara och väsentliga.55 

2.6 En ny förvaltningslag 

I propositionen framlade regeringen förslaget till den nu gällande FL. De allra flesta 

remissinstanserna var positiva till att det infördes regler om myndigheternas möjligheter att 

själva ompröva sina beslut. Remissinstanserna var eniga om att myndigheter borde tillåtas 

ändra beslut om det kunde ske utan nackdel för den enskilde. Ett flertal ville också att 

myndigheter borde få ändra beslut till enskildas nackdel, men många ansåg att förslaget gick 

för långt och innebar en oacceptabel försämring av rättssäkerheten.56  

Då det kunde framkomma nya omständigheter i ett ärende efter att myndigheten fattat 

beslut, som beslutsmyndigheten inte kände till vid beslutsfattandet och som innebar att 

beslutet redan från början var felaktigt eller olämpligt, var det enligt departementschefens 

mening behövligt att detta kunde ändras. Departementschefen konstaterade vidare att detta 

ändringsbehov tillgodosågs i många fall genom omprövning i högre instans efter överklagande 

och att myndigheter även rättade felaktigheter med stöd av allmänna principer om rättskraft.57 

                                                
53 SOU 1983:73 s. 149.  
54 A. bet. s. 152. 
55 A. bet. s. 156. 
56 Prop. 1985/86:80 s. 38 och DS Ju 1985:6.  
57 Prop. 1985/86:80 s. 39. 
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Departementschefen konstaterade att den dåvarande FL innehöll endast en regel i ämnet, 

19 §, som rörde rättelse av skrivfel och liknande fel, men att det på två områden fanns mer 

heltäckande regler i speciallagstiftning, nämligen socialförsäkringsområdet och skatteområdet. I 

övrigt var man ofta hänvisad till att söka ledning i de allmänna principer om 

förvaltningsbeslutens rättskraft som hade utbildats i praxis.58 Dessa innebar för det första, och 

det mest självklara, att en myndighet kunde ändra sitt beslut innan det blivit expedierat eller 

fått sin slutliga form på något annat sätt. Möjligheten till ändringar efter detta berodde på 

beslutets karaktär. Gynnande beslut kunde i regel inte återkallas, en myndighet som hade 

meddelat ett tillstånd, beviljat ett statsbidrag osv. fick alltså som regel inte ändra detta till 

nackdel för den enskilde. Tre centrala undantag från detta fanns dock. 

1. Ett beslut kunde ändras med stöd av förbehåll i själva beslutet eller i den 

författning som låg till grund för beslutet. 

2. Ett gynnande beslut kunde även återkallas med hänsyn till en hälsofara, brandfara 

trafikfara eller annat liknande säkerhetsskäl. 

3. Återkallelse kunde ske om den enskilde utverkat beslutet genom vilseledande 

uppgifter.59 

Förbud, föreläggande och liknande betungade beslut kunde både mildras och skärpas och 

avslagsbeslut band inte myndigheten för framtiden utan den som fått avslag på en ansökan 

kunde genom att återkomma få saken prövad på nytt. Departementschefen ansåg inte heller att 

beslut som endast innebar ett ställningstagande från det allmännas sida blev bindande, 

exempelvis beslut att bygga en väg, att göra ett inköp, att sälja viss egendom, att upplåta jakträtt 

på en fastighet. Beslut i flerpartsmål, som påminde om tvistemål eller brottmål, var i princip 

omöjliga att ändra.60 

Eftersom tyngdpunkten i förvaltningsförfarandet behövdes förskjutas mot första instans 

var det lämpligt att myndigheterna i ökad utsträckning själva omprövade sina beslut och när 

det gällde omprövning utan samband med överklagande ansåg departementschefen att de 

principer som gällde var i allt väsentligt ändamålsenliga. FRU:s förslag om avsevärt vidgade 

befogenheter att rätta beslut till nackdel för den enskilde, som av många remissinstanser ansågs 

kunna medföra nackdelar från rättsäkerhetssynpunkt, skulle därför inte komma att 

genomföras. Genom att lagfästa de principer som utbildats i praxis och som ansågs 
                                                
58 Prop. 1985/86:80 s. 39. 
59 A. prop. s. 39. 
60 A. prop. s. 40. 
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ändamålsenliga skulle en högre omprövningsfrekvens hos myndigheterna kunna uppnås då 

myndigheternas kunskaper om när de själva kan ändra ett beslut skulle öka.61 

Propositionens förslag till reglering var mindre omfattande än FRU:s och som skäl till 

detta anförde departementschefen följande: 

 

Med tanke på de mångskiftande förhållandena inom förvaltningen är det 
emellertid svårt att helt överblicka vilka konsekvenser det skulle få om 
man i förvaltningslagen försökte föra in en i princip fullständig reglering av 
de fall i vilka myndigheterna skall ha befogenhet att ändra redan fattade 
beslut. Regleringen skulle bli ganska invecklad och vag. Den skulle då inte 
vara till så stor nytta. Vidare är det med en sådan lösning knappast möjligt 
att under följdlagstiftningsarbetet klara ut på vilka områden specialregler 
skulle behövas. 
     Jag förordar därför en mindre omfattande reglering. I förvaltningslagen 
bör föreskrivas som ett minimikrav att omprövning skall ske, om vissa 
förutsättningar är uppfyllda. Frågor om omprövning i andra fall får liksom 
hittills lösas i praxis genom specialbestämmelser.62 
 

Regleringen borde främst rikta in sig på myndighetens skyldighet att ompröva sitt beslut i 

samband med att det överklagas, men regleringen borde också ta sikte på omprövningar av fall 

där inget överklagande skett. Vidare anförde departementschefen att åtskilliga skäl talade mot 

att det i FL reglerades om omprövning till enskildas nackdel då de principer som utvecklats i 

praxis handlade om mycket speciella fall som inte lämpade sig för en generell reglering. Med 

ledning av detta föreslog departementschefen att det i FL föreskrevs att en myndighet skulle 

vara skyldig att ompröva sitt beslut, om beslutet framstod som uppenbart oriktigt och 

omprövningen kunde göras snabbt och enkelt och utan nackdel för enskild part. Detta skulle 

dock utgöra ett minimikrav, det fick inte uppfattas så att myndigheten skulle vara förhindrad 

att ompröva sina beslut i andra fall, enligt oreglerade principer.63 

2.7 Förslag till ny förvaltningslag m.m. 

Förvaltningslagens bestämmelser om myndigheters befogenhet och skyldighet att ändra och 

ompröva sina beslut har i princip inte ändrats sedan FL trädde i kraft, även om regleringen av 

dessa frågor i den allmänna lagstiftningen har behandlats och utretts. I betänkandet 

                                                
61 Prop. 1985/86:80 s. 41 f . 
62 A. prop. s. 41. 
63 A. prop s. 42 f. 
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Domstolarna inför 2000-talet såg Domstolsutredningen år 1991 inte några skäl till att ändra 

den då gällande lagstiftningen och det ansågs varken praktiskt eller lämpligt att införa generellt 

mer omfattande omprövningsregler eftersom FL reglerar förfarandet i en mängd skilda 

myndigheter med olika typer av ärenden.64 

I departementspromemorian Effektivare omprövning av förvaltningsbeslut framlades ett 

utförligt förslag om omprövning enligt FL. Utredaren menade att det fanns en rad goda skäl 

för att effektivisera omprövningsförfarandet enligt FL. Förstainstanstänkandet utgjorde 

fortfarande ett viktigt argument vars betydelse understrukits genom instansordningsreformen. 

Även intresset av korta handläggningstider i förvaltningsärendena, förvaltningsdomstolarnas 

arbetssituation samt de goda erfarenheterna av taxeringsförfarandets och 

socialförsäkringsförfarandets mera utvecklade omprövningsregler ledde till slutsatsen att tiden 

var mogen att reformera bestämmelserna om omprövningsskyldighet i FL.65 

Utredarens förslag om ett generellt utvidgat omprövningsförfarande liknade i mångt och 

mycket det förfarande som gällde för socialförsäkringsområdet enligt 20 kap. lagen (1962:381) 

om allmän försäkring. Förslaget behandlades i prop. 2002/03:65 där regeringen avvisade 

förslaget i sin helhet. Regeringen ansåg att i den mån det var lämpligt borde regler om 

omprövning som avviker från vad som föreskrivs i FL i stället tas in i specialförfattningar med 

förfaranderegler för särskilda sektorer av förvaltningen, exempelvis som det gjorts i 

taxeringslagen. Generella regler skulle enligt regeringen bland annat kunna leda till ett mer 

tungrott system med långa handläggningstider, ökade kostnader hos myndigheterna utan 

motsvarande vinst hos domstolarna, grundbeslutens kvalitet riskerades bli sämre och reglerna 

för omprövning skulle bli ännu krångligare än de gällande.66 

2.8 Förslaget till en ny förvaltningslag 

2008 tillsattes en utredning med uppgift att se över bestämmelserna i förvaltningslagen. 

Utredningen skulle bland annat behandla om omprövningsförfarandet gick att göra mer 

rättssäkert och effektivt. Enligt direktiven skulle ett utvidgat omprövningsförfarande bidra till 

att reda ut oklarheter och undanröja onödiga överklaganden och oavsett vad utredaren kom 

                                                
64 SOU 1991:106 s. 275 f. 
65 Ds 1998:42 s. 92. 
66 Prop. 2002/03:65 s. 15. 
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fram till borde förvaltningslagen enligt direktiven innehålla utförligare regler om omprövning 

än den nuvarande.67  

 

2.8.1 Utredarens överväganden och syn på rättskraftsfrågan 

Förutom möjligheten till korrigering av förbiseendefel av typ skriv- och räknefel innehåller 

dagens förvaltningslag endast en bestämmelse om obligatorisk omprövning i helt uppenbara 

fall (27 § FL). I andra fall är myndigheterna och medborgarna utlämnade till att söka 

vägledning i praxis och doktrin. Enligt utredaren kan denna brist på vägledning i skrivna regler 

leda till att man tror sig vara förhindrad att ändra beslutet i ett ärende, som man redan avgjort, 

även om det finns goda skäl till det och är högst angeläget att så sker. För medborgaren är 

detta också ett problem då hen i ett fall där hen inte känner till myndighetens praxis på 

området kan förledas att initiera en onödig överklagandeprocess om en sak, som den 

beslutande själv enkelt och snabbt skulle ha kunnat ändra. I andra fall där medborgaren vänder 

sig till myndigheten med en begäran om att få en omprövning, saknar hen lagstiftarens tunga 

stöd. Hen riskerar också rättsförluster om myndigheten, på grund av felaktig uppfattning om 

praxis, tror sig kunna genom ett nytt beslut i en avgjord sak ta ifrån medborgaren vad hen 

redan vunnit.68 

Utöver ledstjärnor som enkelhet, praktikabilitet, rättssäkerhet och effektivitet i 

reformarbetet har utredaren haft som riktlinje att kodifiera den rättspraxis som vuxit fram på 

området.69 

Utredaren föreslog att det infördes en bestämmelse som slår fast att myndigheterna alltid 

kan rätta sina beslut innan beslutet expedierats eller på annat sätt tillgängliggjorts för 

utomstående.70 Då den nuvarande regleringen i 26 § FL avseende rättelse av skrivfel och 

liknande ansågs ha fyllt sitt ändamål väl föreslogs den vara kvar.  

Enligt utredaren är den grundläggande förutsättningen för att rättelseinstitutet ska 

aktiveras, och därmed också bidra till att tyngdpunkten i förvaltningsförfarandet förskjuts 

nedåt i instanskedjan, att myndigheterna blir medvetna om vilka befogenheter de har att själva 

                                                
67 Dir 2008:36.  
68 SOU 2010:29 s. 579 f. 
69 SOU 2010:29 s. 581. 
70 A. bet. s. 585 f.  
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korrigera sina beslut. Därför menade utredaren att det viktigaste inslaget i en reform på 

området är att lagstiftaren ställer upp en enkel huvudregel som kan fungera som riktmärken för 

normalfallen.71 Regeln tog sikte på både ursprungliga felaktigheter av saklig och processuell 

natur samt att nya omständigheter uppstått som ställt saken i nytt ljus. Detta eftersom en 

alltför detaljerad uppräkning av rättelseskäl enligt utredaren kunde leda till att tillämpningen 

bands till de särskilt angivna skälen.72 

2.8.2 Utredarens förslag till regel om rättelse av andra skäl 

Utredaren såg ingen anledning till att skilja mellan avslagsbeslut, förelägganden, förbud och 

liknande betungande beslut då de i praxis har behandlats identiskt vad gäller möjligheten att 

göra rättelse. Att en ansökan om samma sak prövas på nytt och senare leder till att det tidigare 

avslagsbeslutet rättas sågs inte som kontroversiellt. Att istället tvinga den enskilde att överklaga 

avslagsbeslutet skulle leda till tidsförlust och ökade kostnader för både den enskilde och 

myndigheten. Det skulle även innebära att beslutet flyttas uppåt i kedjan istället för att stanna 

kvar i samma instans, som är ett uttalat mål.73 

Utredaren menade vidare att förelägganden och förbud måste kunna rättas, inte bara när 

ett ursprungligt fel uppdagas, utan också när förhållandena förändrats så pass mycket att det 

ursprungliga beslutet blivit verkningslöst. Rättelse skulle kunna ske både i mildrande och i 

skärpande riktning.74 

Då utredaren även ville täcka upp de typer av beslut som ännu inte bedömts i praxis 

ansågs det viktigt att regeln blev flexibel, dock utan att äventyra rättssäkerheten. En sådan typ 

av beslut var de beslut som endast utgjorde interna ställningstaganden75 från det allmännas 

sida. 

Gynnande beslut, såsom ekonomiska och personliga förmåner till en enskild skulle inte 

utan vidare kunna återkrävas genom att myndigheten senare ändrade sitt beslut. Det är i sådana 

fall mera lämpligt att införa undantagsregler i bestämmelsen. Eftersom det ansågs svårt att 

precisera vad som egentligen är ett gynnande beslut, föreslogs att besluten angavs som till sin 

                                                
71 SOU 2010:29 s. 587. 
72 A. bet. s. 587. 
73 A. bet. s. 588. 
74 A. bet. s. 588. 
75 Se ovan avsnittet 2.6. 
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karaktär gynnande i lagtexten. Gynnande beslut som innebar ett beviljande av en förmån utan 

tidsbegränsning skulle vinna immunitet från framtida rättelser, om det uppstod ett behov att 

rätta dessa fick det lösas genom specialförfattning.76 

Det första undantaget som utredaren föreslog gällde de beslut som myndigheten redan vid 

utverkandet klargjort för den enskilde kan komma att ändras. Beslutet var alltså förknippat 

med ett återkallelseförbehåll. Förbehållet ska framgå av uttryckliga regler i den föreskrift som 

beslutet stöder sig på, och inte enbart kunna utläsas ur förarbeten. Förbehållet kan också intas i 

själva beslutet, dock måste det alltid finnas en grundläggande förankring i författning.77 

Ett andra undantag från principen om gynnande besluts orubblighet som föreslås är om 

tvingande säkerhetsskäl kräver att en rättelse sker. De omständigheter som ansågs kunna bryta 

genom ett gynnande besluts rättskraft hänfördes främst till hänsynen till människors eller djurs 

liv och hälsa samt fara för egendom.78 

Ett tredje föreslaget undantag utgjordes av de tillfällen där den enskilde fått ett gynnande 

beslut utverkat av myndigheten genom att lämna vilseledande uppgifter.79 

Ytterligare ett undantag ansågs av utredaren utgöras av de beslut i flerpartsärenden som starkt 

påminde om ett tvistemål eller brottmål. Då dessa fall endast berörde rena undantagssituationer 

(framförallt körkortsåterkallelse) såg inte utredaren någon anledning till att de reglerades i 

förvaltningslagens allmänna bestämmelser, utan de borde regleras i speciallagstiftning.80 

Avslutningsvis ville utredaren införa en skyldighet för myndigheten att rätta uppenbart 

felaktiga beslut.81

                                                
76 SOU 2010:29 s. 589 f. 
77 A. bet. s. 590 f. 
78 A. bet. s. 590.  
79 A. bet. s. 591. 
80 A. bet. s. 592. 
81 A. bet. s. 592 f. 
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3. Det förvaltningsrättsliga rättskraftsbegreppet 

Detta kapitel kommer att behandla synen på rättskraft inom förvaltningsrätten. Då det 

förvaltningsrättsliga begreppet skiljer sig från rättskraftsbegreppet inom tvistemåls- och 

brottmålsprocessen kommer rättskraften i den allmänna processen först att översiktligt 

förklaras i syfte att tydliggöra skillnaden. Framställningen kommer sedan att övergå till att 

redogöra för det förvaltningsrättsliga rättskraftsbegreppet. 

3.1 Rättskraften i tvistemåls- och brottmålsprocessen 

Synen på rättskraftsfrågan inom förvaltningsrätten skiljer sig från den allmänna processrättsliga 

synen där en dom normalt uppfattas som hinder för ny rättegång (res judicata), vilket får 

resultatet att en ny framställning i samma sak ska avvisas. Till skillnad från den allmänna 

processen handlar rättskraftsfrågan inom förvaltningsrätten inte primärt om huruvida 

framställningen ska avvisas eller ej, utan snarare om huruvida det är möjligt för myndigheten 

att fatta ett nytt beslut som innebär en ändring eller återkallelse av ett tidigare beslut.82 

För tvistemål regleras rättskraften i 17 kap. 11 § rättegångsbalken (RB) där det 

inledningsvis slås fast att en dom där saken avgjorts äger rättskraft när tiden för talan mot 

domen gått ut. Innebörden av rättskraft är enligt tredje stycket att fråga som avgjorts inte får 

tas upp till prövning. Vad det sålunda handlar om är, starkt förenklat, att samma sak inte ska 

prövas en gång till (ne bis in idem).83 

Att en dom i tvistemål vinner rättskraft grundar sig framförallt på två skäl. Dels att bereda 

parterna trygghet i den meningen att ett slutligt avgörande inte när som helst kan rubbas 

genom en ny rättegång. Parterna och även andra måste kunna anpassa sitt handlande efter 

domen. Dels är rättskraftsinstitutet processekonomiskt motiverat. Genom detta får parterna ett 

incitament till att lägga ned det arbete på processföring som saken är värd och man undviker 

dubbelprocesser.84 

                                                
82 Bohlin & Warnling-Nerep s. 172 f. 
83 Fitger, 17:11. 
84 Fitger, 17:11. 
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När det kommer till brottmålsdomars rättskraft finns den grundläggande regeln i 30 kap. 

9 § 1 st. RB. Genom paragrafen hindras att ett nytt åtal väcks för samma gärning som den 

vilken prövats genom domen. Till skillnad mot tvistemålsdomar, där själva rättsföljden är det 

centrala i rättskraftshänseende, har rättsföljden begränsad betydelse för brottmålsdomar. Detta 

eftersom den primära uppgiften för domstolen i brottmål är att ta ställning till om den tilltalade 

har begått den åtalade gärningen eller inte. För att rättskraft ska inträda krävs att det råder 

identitet mellan den tidigare prövade gärningen och den gärning där åtal väcks i en senare 

rättegång.85 

I brottmål är reglerna om rättskraft till fördel för den tilltalade. Inte ens en frikänd ska 

behöva känna oro över att hans eller hennes sak ska tas på nytt.86 Även processekonomiska 

skäl har betydelse då rättskraftsregler ger åklagaren en drivfjäder att bedriva utredningen med 

omsorg och energi och inte inleda rättegång förrän den gärning det handlar om är tillräckligt 

utredd.87 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den viktigaste effekten av rättskraften i den 

allmänna processen är att den sak eller gärning som blivit prövad inte kan utgöra 

processföremål i en ny rättegång och där göras till föremål för en ny prövning. Detta leder till 

att en ny talan ska avvisas, frågan är res judicata. 

3.2 Det förvaltningsrättsliga rättskraftsbegreppet 

Den första som på allvar studerade rättskraftsfrågan i svensk doktrin var Westerberg som i 

monografin Om rättskraft i förvaltningsrätten från 1951 tog sig an uppgiften att försöka 

klargöra de olika rättskraftsproblem som finns inom förvaltningsrätten. Trots att Westerbergs 

framställning publicerades redan på 1950-talet har hans syn på rättskraftsfrågan följt med i 

senare framställningar och är således än idag relevant. 

Westerberg formulerade rättskraftsfrågan enligt följande: 

 

Frågan om rättskraft avser, huruvida resultatet av ett avgörande kan – 

annorledes än på grund av besvär, underställning, andra speciella legala 

anordningar för omprövning hos annan myndighet, eller direkt på grund 
                                                
85 Fitger, 30:9 RB. 
86 Ekelöf, s. 242. 
87 Fitger, 20:9 RB. 
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av det administrativa subordinationsförhållandet – åsidosättas genom ett 

nytt avgörande.88 

 

Westerberg preciserar senare frågan till 

 

 …huruvida resultatet av ett avgörande kan åsidosättas genom ett nytt 

avgörande av samma myndighet. Härvid gäller det främst, huruvida 

myndighet, som beslutat i första instans, kan fatta nytt beslut.89 

 

Effekten av rättskraften inom tviste- och brottmål är att den sak eller gärning som blivit 

prövad inte kan utgöra processföremål i en ny rättegång, utan den tidigare dom utgör ett 

processhinder. Rättskraften inom förvaltningsrätten handlar, till skillnad från tviste- och 

brottmålsprocessen,  om i vad mån en förvaltningsmyndighet, som skilt sig från ett ärende 

genom ett beslut, senare kan återkalla eller ändra detta, eller för att uttrycka det enkelt, om en 

myndighet kan rätta sitt beslut om den senare kommer underfund med att det är felaktigt.90 

Förvaltningslagen (FL) reglerar vissa fall när beslutsmyndigheten kan och får ändra sitt 

beslut. Skrivfel, räknefel eller liknande förbiseendefel, får rättas av den myndighet som har 

meddelat beslutet enligt 26 § FL. Vidare får myndigheten enligt 27 § FL ändra beslut som är 

uppenbart oriktiga om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon 

enskild part. I förvaltningsprocesslagen (1971:291), (FPL) 32 § regleras när en domstol får 

besluta om rättelse vid uppenbara oriktigheter på grund av skrivfel, räknefel eller liknande 

förbiseenden. I specialförfattningar förekommer också regler om omprövning och rättelse av 

förvaltningsbeslut, och stipuleras möjligheter till rättelser i sådana har de företräde framför FL 

(se 3 § FL). 

Eftersom det saknas heltäckande regler om när en myndighet får ändra ett redan fattat 

beslut, får myndigheten vända sig till praxis för stöd när den uppmärksammas på eller själv 

kommer underfund med att underlaget varit bristfälligt, att bedömningen av sakförhållandena 

eller rättstillämpningen varit oriktig, eller att nya omständigheter ställt saken i en ny dager. 

                                                
88 Westerberg, 1951 s. 9 f. 
89 A. a. s. 12. 
90 von Essen, 2009, s. 79. 
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Finner myndigheten att beslutet inte får ändras eller återkallas, att det alltså är orubbligt, vinner 

beslutet vad som inom förvaltingsprocessrätten kallas för negativ rättskraft.91 

3.2.1 Principen om negativ rättskraft 

Utöver de tämligen begränsade möjligheterna att ompröva sina beslut enligt de allmänna 

bestämmelserna i FL, har det i praxis utformats mer omfattande möjligheter. Framställningen 

kommer därför nu övergå till att presentera denna princip och hur den utbildats i praxis och 

doktrin.  

En första, närmast självklar utgångspunkt, är att bestämma tidpunkten för när rättskraften 

träder in. Innan myndigheten har meddelat beslutet genom expediering till part eller på annat 

sätt offentliggjort det, är myndigheten i princip oförhindrad att ändra beslutet.92 

Innan ett beslut expedierats anses det ligga inom myndighetens allmänna handlingsfrihet 

att ändra sitt eget beslut. Efter att beslutet expedierats, kan frågan om rättelse inte besvaras 

generellt utan svaret beror på vilket sorts beslut det handlar om. Vissa beslut har inte negativ 

rättskraft och kan ändras av myndigheten, medan andra beslut har negativ rättskraft och därav 

kan de inte bli föremål för rättelse eller ändring.93 

För den enskilde som beslutet angår saknar det enligt Förvaltningslagsutredningen 

betydelse om myndigheten innan beslutet expedierats laborerar med olika alternativ eller byter 

ståndpunkt och ändrar sitt ställningstagande, så länge hen inte känner till detta. Det uppstår 

inte någon förlust för den enskilde eftersom det är omöjligt att anpassa sig till ett beslut vars 

existens och innehåll man inte känner till.94 

Frågan om beslutet vinner negativ rättskraft uppkommer alltså först efter att det har 

expedierats (eller motsvarande). Framställningen övergår nu till att presentera de olika typerna 

av förvaltningsrättsliga beslut och huruvida de vinner negativ rättskraft eller ej. 

                                                
91 Ragnemalm s. 124 f. 
92 A a. s.126. 
93 Warnling-Nerep s. 212. 
94 SOU 2010:29 s. 561 f. 
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3.2.1.1 Betungande beslut 

De betungande besluten kan utgöras genom ett påbud, dvs. ett åläggande för den enskilde att 

utföra en viss handling, exempelvis föreläggande att anskaffa brandredskap till en byggnad eller 

debitering av en skatt eller avgift. Betungande beslut kan även ha karaktären av ett förbud mot 

en viss handling. Det kan också innebära ett åläggande att tåla ett ingrepp i den enskildes frihet 

eller egendom, exempelvis ett beslut om tvångsvård eller förstöring av hälsofarliga produkter.95  

Dessa förbud, förelägganden och andra liknande betungande beslut får i princip ändras 

både i skärpande och mildrande riktning, om inte föreskrifter begränsar den möjligheten, 

exempelvis kan det finnas föreskrifter om att beslut inte får fattas efter utgången av en viss 

tid.96 

För att upprätthålla en effektiv och ändamålsenlig förvaltning är det nödvändigt att 

myndigheter besitter denna handlingsfrihet. Finner myndigheten att ett föreläggande enligt 

miljöskydds- eller byggnadslagstiftning inte längre är påkallat, därför att omständigheterna har 

förändrats, kan myndigheten återkalla det, liksom man kan ersätta det med mer ingripande 

åtgärder om det skulle behövas.97 

Westerberg menade redan i sin monografi om rättskraft att några hinder mot att återkalla 

eller ändra ett betungande beslut till den enskildes fördel inte kunde anses föreligga. Han 

menade att exempelvis nya omständigheter eller att beslutet från början varit för strängt kunde 

ge upphov till att beslutet kunde ändras eller återkallas.98 Att skärpa ett betungande beslut, 

alltså att ändra ett beslut till nackdel för den enskilde är inte lika lätt. Westerberg menade att 

den enskilde kunde ha inrättat sig efter beslutet och en ändring kunde då påverka den enskilde 

negativt. Enligt Westerberg fanns det dock några omständigheter som kunde leda till en 

skärpning av ett betungande beslut, om det rörde hälsovårdintressen, brandintressen och dylikt 

eller om det tidigare beslutet visat sig vara otillräckligt.99 

Ett exempel ur praxis går att finna i RÅ 1996 ref. 51 som avsåg ett av Kemikalie-

inspektionen meddelat förbud för ett företag att saluföra ett citrondoftande maskindiskmedel. 

Ett antal år efter att förbudet meddelats begärde företaget omprövning av förbudet då de 

uppmärksammat att en konkurrent börjat saluföra ett liknande diskmedel. Myndigheten uttalar 
                                                
95 Strömberg & Lundell s. 63. 
96 Hellners & Malmqvist s. 362. 
97 A. a. s. 362. 
98 Westerberg, 1951 s. 469 f. och 475. 
99 A. a. s. 514. 
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då att ingenting tydde på att beslutet skulle vara uppenbart oriktigt och omprövas enligt 27 § 

FL. Företaget överklagade inspektionens vägran att ompröva och Högsta 

förvaltningsdomstolen fann då att prövningen som gjorts varit otillräcklig och inte enbart 

kunde begränsas till om beslutet var uppenbart oriktigt och återförvisade ärendet till 

inspektionen för en fullständig prövning. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att den 

omprövningsskyldighet som förelåg enligt FL enbart utgjorde ett minimikrav och att den inte 

uttömmande reglerar hur och när en myndighet har befogenhet att ändra ett redan fattat 

beslut. Domstolen hänvisade sedan till de allmänna principer om förvaltningsbeslutens 

rättskraft som utbildats i praxis och konstaterade att förbud, föreläggande och liknande 

betungande beslut kan både skärpas och mildras, och om omständigheterna har förändrats så 

att föreläggandet inte längre är påkallat kan det återkallas.  

Ytterligare ett exempel finns att hämta ur Justitieombudsmannens (JO), beslut 1993/94 s. 

411, där JO kritiserar en byggnadsnämnd för att inte ha prövat en begäran om omprövning av 

en byggnadsavgift. 

3.2.1.2 Avslagsbeslut och interna ställningstaganden 

I nära anslutning till de betungande besluten finns avslagsbesluten vilka inte heller vinner 

negativ rättskraft. Ett beslut av en myndighet att avslå en framställning binder inte 

myndigheten för framtiden och myndigheten kan då inte undgå att i framtiden pröva en ny 

framställan om samma sak.100 Detta motiveras främst av rättssäkerhetsskäl då en rättskraftigt 

avgjord fråga inte får tas upp till prövning på nytt. Eftersom den offentliga förvaltningen till 

stora delar bygger på detaljreglerande lagar, förordningar och andra föreskrifter och inte på 

avtal mellan jämbördiga parter, krävs ett generösare utrymme för prövning av samma sak i det 

offentligrättsliga rummet.101 

RÅ 1987 ref. 80 

I RÅ 1987 ref. 80 behandlade Högsta förvaltningsdomstolen frågan om avslagsbeslut och 

negativ rättskraft. Målet avsåg en ansökan om byte av efternamn enligt 11 § namnlagen 

(1982:670) där Patent- och registreringsverket (PRV) avslagit sökandens begäran och 
                                                
100 Ragnemalm s. 130 f. 
101 Wall s. 120. 
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Patentbesvärsrätten fastställt beslutet. Sökanden överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen 

som avvisade framställningen som försent inkommen. En tid senare ansökte samma person på 

nytt hos PRV om att få byta  till samma efternamn som i föregående ansökan. PRV avslog 

ansökan på nytt. Avslagsbeslutet överklagades till Patentbesvärsrätten som uttalade att frågan 

var rättskraftigt avgjord i och med det första beslutet. Domstolen undanröjde PRV:s 

avslagsbeslut och avvisade besvären eftersom sakläget var detsamma som vid den första 

ansökan. PRV skulle enligt domstolen alltså ha avvisat ansökan och inte prövat den. 

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att rättskraften blir beroende av ärendets särskilda 

karaktär där den på vissa områden får samma innebörd som innebörden enligt 

rättegångsbalken, medan den på andra områden uttunnas. Domstolen framhöll att ett tidigare 

avslagsbeslut inte utgör hinder för en ny prövning och att det särskilt skulle gälla när det inte 

stod någon annan enskild i motpartsituation. Patentbesvärsrätten skulle därför ha prövat 

överklagandet.  

RÅ 2006 ref. 64 

Ett fall som tilldragit sig viss uppmärksamhet är RÅ 2006 ref. 64. Målet handlade om 

fastighetsägaren IH som 1998 fått bygglov för uppförandet av en s.k. vädringsbalkong. 

Grannen IB-L överklagade bygglovet till Länsstyrelsen (LSt) som upphävde beslutet då 

vädringsbalkongen ansågs utgöra en olägenhet och beslutet vann laga kraft. 2001 ansökte IH 

återigen om bygglov för sin vädringsbalkong och fick det beviljat i maj, varpå IB-L återigen 

överklagade beslutet till LSt som avslog överklagandet. IB-L överklagande då till Länsrätten 

(LR) som fann att LSt inte skulle ha prövat frågan på nytt och undanröjde därför nämndens 

beslut. IH överklagade då LR:s beslut till Kammarrätten (KamR) som höll med LR och sedan 

till Högsta förvaltningsdomstolen där IH framhöll att nya omständigheter hade uppkommit 

genom att LR i ett annat mål på samma ort funnit att vädringsbalkonger inte utgjorde någon 

olägenhet för grannar. 

Domstolen uttalar inledningsvis, precis som i 1987 års fall, att en grundläggande princip 

inom förvaltningsrätten är att ett beslut om avslag på en ansökan som regel inte vinner 

rättskraft i den meningen att beslutet hindrar en ny prövning av samma sak. Eftersom både LR 

och KamR inte hade fäst något avseende vid denna princip såg sig domstolen tvungen att 

klargöra varför praxis fortfarande skulle gälla. 
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Högsta förvaltningsdomstolen anförde att det fanns en uppenbar risk att oriktiga beslut 

blir bestående om en rättskraftigt avgjord fråga inte kan tas upp till prövning igen. Domstolen 

framhöll vidare att myndigheterna inte behövde befatta sig med det mycket svåra problemet att 

klargöra om den sak som avgjorts i det tidigare ärendet är densamma som i det aktuella om 

myndigheten istället tillåts göra en ny prövning. Avslutningsvis poängterar Högsta 

förvaltningsdomstolen att principen inte innebär att det lagakraftvunna beslutet lämnas 

obeaktat då detta beslut beaktas i sakprövningen som sker när myndigheten prövar beslutets 

orubblighet.  

På grund av den nytillkomna omständigheten, att länsrätten i ett liknande fall gjort en 

annan bedömning, ändrade LSt sin första bedömning och beviljade bygglov för IH:s andra 

ansökan, vilket enligt domstolen var ett av syftena med den förvaltningsrättsliga 

rättskraftsprincipen, att förvaltningsmyndigheten ska kunna göra dylika korrigeringar. 

3.2.1.3 Interna ställningstaganden 

Beslut som endast utgör interna ställningstaganden, exempelvis ett beslut att bygga en väg, att 

göra ett inköp, att sälja viss egendom, att upplåta jakträtt, att teckna aktier i ett bolag och att 

ingå förlikning i en rättstvist, blir från det allmännas sida inte orubbliga.102 Dessa beslut kan 

dock leda till civilrättsliga förpliktelser där en ändring av beslutet kan ge upphov till skade-

ståndsskyldighet för myndigheten.103 

 

3.2.2 Processliknande betungande beslut 

Som anförts tidigare finns det inom processrätten en annan syn på rättskraften där en dom i 

normala fall uppfattas som hinder för en ny rättegång. Förvaltningsdomstolar kan visserligen 

avvisa ett mål när hinder mot prövning föreligger, men situationen är ofta mycket komplicerad 

och att avgöra vad som anses utgöra samma sak i förvaltningsmål är inte helt enkelt. 

                                                
102 Prop. 1985/86:80 s. 39. 
103 Hellners & Malmqvist s. 363. 
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RÅ 1993 ref. 76 

I det tidigare nämnda rättsfallet RÅ 1987 ref. 80, som avsåg byte av efternamn, anlade PRV på 

ett felaktigt sätt ett res judicata resonemang. Högsta förvaltningsdomstolen återförvisade sedan 

målet till PRV för ny prövning i sak.  

I RÅ 1993 ref. 76 blev utgången istället en annan. Målet gällde återkallelse av körkort på 

grund av brottslig gärning och ansågs stå den sedvanliga straffrättskipningen så nära att det var 

möjligt att anföra ett res judicata resonemang. Det allmänna ombudet för körkortsfrågor hade 

ansökt om körkortsingripande mot G på grund av en stoppliktsförseelse. Länsrätten lämnade 

ansökan utan bifall då förseelsen rörde en rödljuskörning. Ombudet återkom med en förnyad 

ansökan med rätt grund angiven och LR återkallade då G:s körkort i fem månader. G 

överklagade, varpå KamR upphävde LR:s dom med hänvisning till res judicata. 

Allmänna ombudet överklagade KamR:s dom och Högsta förvaltningsdomstolen uttalade 

inledningsvis med hänvisning till 1987 års fall att rättskraften inom förvaltningsmål blir 

beroende av målets särskilda karaktär. Domstolen konstaterade vidare att beslut i flerpartsmål 

som påminner om tvistemål eller brottmål i princip inte är möjliga att ändra med hänsyn till 

trygghetsskäl och att det i dessa fall ter sig naturligt att söka ledning i de straffprocessuella 

bestämmelserna. Den grundläggande regeln om rättskraft i brottmål innebär att åtal för samma 

gärning som prövats av domstol inte får tas upp till ny prövning. Bestämmelsen om rättskraft 

knyter alltså an till gärningens identitet vilket innebär att åklagaren inte får väcka nytt åtal under 

åberopande av exempelvis ny bevisning eller annat straffstadgande. Med anledning av det ovan 

anförda fann domstolen att en ansökan om körkortsingripande till följd av en viss gärning inte 

skulle tas upp till prövning om frågan om körkortsingripande på grund av samma gärning 

redan prövats. RegR bedömde att båda ansökningarna utgjorde en och samma gärning vilket 

föranlett hinder för prövning och fastställde därför KamR:s beslut. 

Det kan således konstateras att när det gäller beslut som ligger straffrätten nära inträder 

vanligen negativ rättskraft, vilket innebär att myndigheten inte får pröva saken ännu en gång. 

RÅ 2002 ref. 61 

I RÅ 2002 ref. 61 fann Högsta förvaltningsdomstolen skäl att modifiera sin tidigare princip om 

att avslagsbeslut normalt saknar negativ rättskraft och därför kan omprövas. Målet rörde rätten 
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till livränta enligt 20 kap. 10 a § AFL. Just det faktum att det handlade om en 

socialförsäkringsrättslig förmån fick avgörande betydelse för utgången i målet då domstolen i 

huvudsak motiverade avsteget från tidigare praxis med att förvaltningsprocessen i 

socialförsäkringsmål nu hade utvecklats till en fullt utbyggd tvåpartsprocess vilket möjliggjorde 

tillämpning av rättskraftsreglerna för tvistemål i civilprocessen. Fallet kommer att analyseras 

mer ingående under rubriken ”Negativ rättskraft i socialförsäkringsrättslig praxis”. 

3.2.3 Gynnande beslut 

Den vanligaste formen av ett gynnande förvaltningsbeslut är ett tillstånd för den enskilde att 

bedriva viss verksamhet, exempelvis miljöfarlig verksamhet, eller utföra en tillståndspliktig 

åtgärd, som exempelvis beviljande av bygglov. Andra exempel är utfärdande av körkort och 

läkarlegitimation. En annan form av gynnande beslut utgör befrielse från en lagstadgad 

förpliktelse, exempelvis befrielse från skattskyldighet. En tredje form av gynnande beslut utgör 

beviljandet av penningbidrag, t.ex. pension, socialbidrag eller statsbidrag.104 

Gynnande beslut vinner som huvudregel negativ rättskraft och kan alltså inte ändras av 

beslutsmyndigheten. Den enskilde ska kunna lita på att beslutet står fast. Hen ska kunna företa 

olika åtgärder utifrån beslutet utan att riskera att det plötsligt återkallas, även om det innebär 

att ett klart felaktigt beslut får fortsatt giltighet.105 Om beslutet har blivit olämpligt, felaktigt 

eller olagligt är det myndigheten som får stå ansvaret för det.106  

Belysande exempel på detta är bland annat RÅ 1995 ref. 10 där Individ- och 

familjeomsorgsnämnden i Motala kommun efter en skärpning av lagen återkallade ett tidigare 

givet tillstånd till uppställning av spelautomater utan att det i tillståndet fanns uppställt några 

förbehåll om möjlighet till återkallelse. För orubblighet talade enligt Högsta 

förvaltningsdomstolen hänsynen till den enskildes trygghet, eftersom den enskilde kan ha 

förlitat sig på beslutet och vidtagit en rad åtgärder med anledning av detta. Mot orubblighet 

talade å andra sidan att ett beslut kan visa sig vara olagligt eller klart olämpligt eller att nya 

omständigheter uppdagats som ställt saken i ett helt eller delvis nytt ljus. Vid gynnande beslut – 

såsom ett meddelat tillstånd – anses emellertid, enligt den härskande uppfattningen, 

                                                
104 Strömberg & Lundell s. 62 f. 
105 Ragnemalm s. 127 f. 
106 Warnling-Nerep s. 215. 
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trygghetsaspekten vara avgörande. Enligt domstolens mening kunde inte ett tillstånd återkallas 

enbart på den grunden att de i lag angivna villkoren för tillståndet sedermera hade skärpts. 

Ett annat exempel ur praxis finns att hämta i RÅ 1992 ref. 78. Vansbro kommun hade 

ändrat ett gynnande beslut om upprustningsbidrag till en väg till nackdel för den enskilde med 

motiveringen att det vid en förnyad utredning hade visat sig att det tidigare beslutet skulle 

innebära en ändring av kommunens praxis på ett icke avsett sätt. Högsta 

förvaltningsdomstolen uttalar härvid att den omständigheten att kommunen efter att ha fattat 

beslutet upptäckt att det strider mot kommunens praxis inte är av sådan art att det vid i övrigt 

föreliggande förhållanden kan berättiga kommunen att på sätt som skett göra om sitt gynnande 

beslut. 

Fler exempel som belyser huvudregeln att gynnande beslut inte får återkallas går att finna i 

RÅ 1972 ref. 2 där ett av en myndighet offentliggjort beslut om anställning inte kunde 

återkallas, RÅ 1972 ref. 47 där ett av en myndighet expedierat beslut om lön inte kunde återtas. 

I RÅ 1975 ref. 58 ville en byggnadsnämnd, efter att först ha beviljat bygglov för en ombyggnad 

och ombyggnationen genomförts i enlighet med bygglovet, ställa upp nya villkor för bjälklagets 

utförande, ändringarna var inte tillåtna. I RÅ 1992 ref. 64 kunde inte en registrering av ett 

varumärke, där beslutet gått till på ett felaktigt sätt, upphävas av PRV. 

Huvudregeln att gynnande beslut inte får återkallas har också aktualiserats i JO:s praxis. I JO 

1996/97 s. 356 gav JO en länsstyrelse allvarlig kritik för att bland annat ha upphävt ett för 

parten gynnande beslut om dispens från krav på betesgång för mjölkkor i strid mot den 

förvaltningsrättsliga principen om negativ rättskraft. I JO 1999/2000 s. 231 riktade JO kritik till 

socialnämnd för att den ändrade ett beslut om eftergift av ersättningsskyldighet utan att det i 

beslutet fanns ett förbehåll om att sådan ändring var tillåten. I JO 2006/07 s. 376 kritiserades 

en länsstyrelse av JO för att den återkallat ett för den enskilde gynnande beslut om stöd ur 

EG:s strukturfonder och ersatt det med ett mindre förmånligt beslut. 

 Slutligen kan ur JO:s praxis rörande myndigheter som försökt återkalla gynnande beslut 

nämnas JO 1990/91 s. 161, där JO kritiserade en länsbostadsnämnd för att ha återkallat ett 

beslut om bostadsanpassningsbidrag. I beslutet redogör JO även för de undantag från 

huvudregeln som etablerats, alltså vid vilka tillfällen det är möjligt för en myndighet att 

återkalla ett gynnande beslut. Även om ett gynnande beslut varit korrekt när det fattades kan 
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nya förutsättningar uppdagas som helt förändrar förutsättningarna för beslutet.107 Eftersom 

intresset av att få till stånd korrekta beslut också väger tungt finns det anledning att kunna 

bryta igenom huvudregeln om gynnande besluts negativa rättskraft.108 Enligt JO hade det vid 

tidpunkten för beslutet etablerats tre möjliga undantag, om beslutet är försett med 

återkallelseförbehåll, om tvingande säkerhetsskäl påfordrar en omedelbar återkallelse eller om 

beslutet baserats på vilseledande uppgifter från den enskilde. Sedan tiden för JO:s beslut har 

det i praxis möjligen utformats ytterligare ett undantag som bryter genom huvudprincipen, 

nämligen möjligheten att återkalla fortlöpande biståndsbeslut. Undantagen kommer nu att 

presenteras mer ingående. 

3.2.3.1 Återkallelse på grund av förbehåll 

Ett gynnande beslut kan vara förenat med ett förbehåll om återkallelse. Genom förbehållet får 

den enskilde redan från början reda på att beslutet i framtiden kan komma att återkallas eller 

ändras. Den enskildes trygghet påverkas då inte på samma sätt som kan antas vara fallet om det 

gynnande beslutet inte var förenat med ett förbehåll.109 Förbehållet kan intas i själva beslutet 

eller framgå av den lagstiftning som ligger till grund för beslutet.110 Under vissa förutsättningar 

har myndigheter ansett sig kunna förse sina beslut med återkallelseförbehåll även utan 

uttryckligt författningsstöd.111 Det har även framförts tankar om att vissa beslut ska anses 

innehålla dolda förbehåll.112  

Regler om återkallelse förekommer i flera specialförfattningar bl.a. i studiestödslagen, 

körkortslagen, utlänningslagen och ordningslagen. I det ovan nämnda rättsfallet RÅ 1995 ref. 

10 saknades regler om återkallelse i författningen som tillståndet grundandes på och då kunde 

inte heller tillståndet återkallas. I målet hänvisades också till senare lagstiftning som stöd för att 

återkalla tillståndet, något som Högsta förvaltningsdomstolen inte heller godtog. 

Frågan om återkallelse av gynnande beslut aktualiserades också i Barsebäckfallet RÅ 1999 

ref. 76 där riksdagen genom senare lagstiftning upphävde ett icke tidsbegränsat tillstånd att 

bedriva kärnkraftsverksamhet. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att huvudregeln om 

                                                
107 SOU 1981:46 s. 549 ff. 
108 Warnling-Nerep s. 215. 
109 A. a. s. 216. 
110 Ragnemalm s. 127 f. 
111 Hellners & Malmqvist s. 360. 
112 Se bl.a. SOU 2010:29 s. 564 f. Och de skiljaktigas mening i RÅ 2000 ref. 16. 
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negativ rättskraft inte hindrade att riksdagen genom senare lagstiftning upphäver ett gynnande 

beslut förutsatt att lagstiftningen inte är uppenbart oförenlig med RF eller i övrigt är behäftad 

med någon grundläggande brist. 

Till skillnad från 1995 års fall ansåg Högsta förvaltningsdomstoleni 1999 års fall att det var 

möjligt att återkalla ett tillstånd med stöd av senare lagstiftning. Enligt Warnling-Nerep bör 

försiktighet påkallas av att dra generella slutsatser utifrån Högsta förvaltningsdomstolen 

ställningstagande i 1999 års fall då RegR skulle agerat ”…minst sagt djärvt om RegR genom 

rättsprövning ingripit mot riksdagen och regeringens gemensamt manifesterade vilja, att inleda 

avveckling av kärnkraften i Sverige, och detta genom åberopande av förvaltningsrättslig praxis 

om rättskraft”.113 

JO har vid några tillfällen kritiserat myndigheter som ansett sig kunna återkalla beslut med 

stöd av icke existerande förbehåll, bl.a. kan följande nämnas. I det redan tidigare nämnda fallet 

JO 1999/2000 s. 231 uttalade JO även att det i det ursprungliga beslutet inte fanns något som 

pekade på att beslutet hade fattats under förutsättning att det i framtiden skulle komma att 

ändras på grund av ändrade förhållanden. I JO 2005/06 s. 282 återkallade en socialnämnd ett 

gynnande beslut utan att det i det ursprungliga beslutet fanns något återkallelseförbehåll och att 

den enskilde vid ett möte med socialnämnden informerats muntligen om att biståndet kunde 

komma att återkallas om hon inte deltog i de anvisade arbetsmarknadsåtgärderna förändrade 

inte situationen. 

3.2.3.2 Återkallelse på grund av säkerhetsskäl 

Ett andra undantag som bryter igenom huvudregeln är då situationer där tvingande 

säkerhetsskäl kräver ändring eller återkallelse. Säkerhetsskälen ska vara”tvingande” enligt 

Strömberg och Lundell114, exempelvis fara för människors liv eller hälsa eller för att djur eller 

annan egendom skadas.115 Någon avgörande skillnad mellan dessa begreppsval går dock inte att 

se utan de syftar till samma sak. 

I JO 1987/88 s. 258 hade en länsstyrelse av misstag i ett tillstånd gett ett jaktlag en för lång 

jakttid vilket innebar att jakttiden sammanföll med den tidpunkt då allmänheten var ute i 

skogen för att plocka svamp och bär. JO godtog länsstyrelsens beslut att korta ner jakttiden i 

                                                
113 Bohlin & Warnling-Nerep s. 175. 
114 Strömberg & Lundell s. 77. 
115 Ragnemalm s. 128. 
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det ursprungliga tillståndet med hänsyn till allmänhetens säkerhet och uttalade att ”den 

enskildes intresse av att beslutet står fast måste ibland vika för att skydda exempelvis andra 

människors liv och hälsa.” 

Ett gynnande beslut kan även ändras eller återkallas om det är fara för djurs liv eller hälsa. 

I RÅ 2004 ref. 78 ansåg Högsta förvaltningsdomstolen dock att ett beslut om att återkalla en 

dispens från kravet på ligghall för utegångsdjur inte kunde återkallas då det inte förelegat något 

tvingande säkerhetsskäl, men framhåller att tvingande säkerhetsskäl bör kunna innefatta fara 

för djurs liv och hälsa. 

På miljörättens område har Miljööverdomstolen i MÖD 2002:4 utanför saken uttalat att 

”ett tillståndsbesluts rättskraft enligt 24 kap. 1 § miljöbalken kan få vika gå grund av tvingande 

säkerhetsskäl” och ”om fara för människors liv eller hälsa uppkommer kan ett beslut korrigeras 

omgående”. 

I JO 1996/97 s. 114 ansåg JO att ett av kriminalvårdsmyndighets gynnande beslut om att 

tillåta en intagen att ta emot obevakade besök kunde ändras till att gälla bevakade besök med 

hänsyn till säkerhetsskäl. I ett liknande ärende116 som gällde möjligheten att ändra villkoren för 

permission för en intagen ansåg JO att även dessa kunde skärpas med hänsyn till säkerhetsskäl 

och hänvisade till 1996/97 års beslut. Ytterligare ett ärende från kriminalvården går att finna i 

JO:s beslut 225-2004 där anstalten först beviljat ett uttag om 5 800 kr från ett permissions-och 

frigivningskonto i samband med en lufthålspermission117 för en intagen men senare ändrat 

summan till 500 kr. Med tanke på de säkerhetsskäl som kriminalvården har att beakta fann JO 

att kriminalvårdsanstalten haft rätt att ändra det gynnande beslutet. 

3.2.3.3 Återkallelse på grund av vilseledande från den enskilde 

Ett gynnande beslut kan också återkallas om den enskilde har utverkat beslutet på felaktiga 

grunder genom att lämna sådana vilseledande uppgifter så att beslutet blivit felaktigt.118 Man 

måste dock beakta att den omständigheten att den enskilde uppträtt oärligt inte i sig utgör 

grund för återkallelse utan den grundläggande förutsättningen för återkallelse är att beslutet 

                                                
116 JO:s beslut den 19 augusti 2005, dnr 3184-2003. 
117 En form av kortare permission under bevakning 
118 Bohlin & Warnling-Nerep s. 176. 
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blivit felaktigt på grund av dessa uppgifter. Myndigheten kan också efter att ha insett 

oriktigheten i en uppgift välja att fatta ett beslut med bortseende av den oriktiga uppgiften.119 

Två belysande exempel för det ovan sagda redovisas i RÅ 1968 ref. 78. Båda fallen rör 

situationen då en kvinnlig sökande till en lärartjänst förtigit uppgifter om sin graviditet. Efter 

att de fått respektive tjänst och de oriktiga uppgifterna uppdagats, återkallas det gynnande 

beslutet att förordna dem som lärare av beslutsmyndigheten med förtigandet som grund. I det 

första fallet rörde det sig om en tillsvidaretjänst som lärare medan det i det andra fallet 

handlade om en extratjänst under en termin. I fall I uttalade Högsta förvaltningsdomstolen att 

sökande skulle ha fått tjänsten som lärare även om hon hade meddelat att hon skulle vara 

tvungen att vara tjänstledig på grund av sin graviditet. Hennes underlåtenhet att självmant 

lämna uppgift härom innan tjänsten förordnades utgjorde inte skäl för att sedermera upphäva 

förordnandet. I fall II blev utgången istället det motsatta. Personen som sökte tjänsten som 

extralärare under en termin hade behovet av att vara tjänstledig hela den tänkta 

tjänstgöringsperioden. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att sökanden aldrig haft för 

avsikt att ens för en del av tiden utföra förordnandet och under sådana förhållanden var det 

rätt att återkalla beslutet. Hade personen uttalat att hon skulle vara tjänstledig under hela 

förordnandet hade hon aldrig fått tjänsten, hennes förtigande ledde alltså till att felaktigt beslut 

fattades. 

JO har också haft anledning att uttala sig i frågan. I JO 1989/90 s. 239 betonade JO 

myndigheters möjlighet att under vissa omständigheter återkalla beslut och återkräva bidrag i 

de fall då besluten grundats på oriktiga uppgifter från sökanden. En person hade lämnat 

oriktiga uppgifter till länsstyrelsen i en ansökan om ersättning för merkostnader och förluster 

som uppkommit på grund av radioaktivt nedfall efter Tjernobyl-olyckan. Under sådana 

omständigheter är det enligt JO möjligt för länsstyrelsen att återkalla beslutet och återkräva 

ersättningsbeloppet.  

I ett beslut den 26 januari 1999 granskade JO Fondens för fukt- och mögelskador 

handläggning av ett ärende rörande ekonomiskt stöd för avhjälpande av fukt- och mögelskador 

i småhus. Sökanden hade först beviljats ekonomiskt bidrag ur fonden vilket senare återkallats 

av fonden då det framkommit att det aktuella småhuset var utmätt av kronofogden. JO ansåg 

att sökanden känt till att fastigheten var utmätt och att detta var en väsentlig uppgift för 

fondstyrelsen. Genom att förtiga att fastigheten var utmätt hade sökanden vilselett styrelsen så 
                                                
119 Ragnemalm s. 129. 
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att ett oriktigt beslut hade fattats vilket innebar att det inte fanns något hinder för att återkalla 

beslutet.120 

Ytterligare ett belysande exempel finns att hämta ur Besvärsnämndens för 

högskoleutbildning avgörande den 21 februari 1991 (dnr 51/91) där nämnden återkallade ett 

beslut om att anta en student till en juristutbildning sedan det upptäckts att betygen som låg till 

grund för antagningen varit förfalskade. 

3.2.3.4 Ytterligare undantag från huvudregeln 

Förutom de tre ovan nämnda undantag som ställts upp i praxis har frågan väckts om det inte 

finns ett fjärde undantag från principen om gynnande besluts negativa rättskraft, nämligen för 

de fall som gäller en fortlöpande förmån. 

RÅ 2000 ref. 16 har uppmärksammats i doktrinen och handlar om huruvida ett beslut om 

bistånd enligt 1980 års socialtjänstlag (1989:6209 (SoL) kan omprövas och ändras till den 

enskildes nackdel med hänsyn till besparingsskäl. Biståndsbeslutet var icke tidsbestämt och 

gällde hemtjänst avseende städhjälp. Beslutet saknade även återkallelseförbehåll. 

Bakgrunden i målet var följande. E. M. hade bland annat beviljats bistånd i form av tjänst 

enligt 6 § SoL för städning av hemmet varannan vecka. Beslutet ändrades senare av 

stadsdelsnämnden avseende frekvensen av städning till att gälla städning var tredje vecka. 

Beslutet motiverades med att stadsdelsnämnden i samband med budgetarbete beslutat att 

minska städfrekvensen inom hemtjänsten och som vägledande norm medge städning var tredje 

vecka. E. M. överklagade beslutet till länsrätten som undanröjde det nya beslutet och ålade 

stadsdelsnämnden att ge E. M. bistånd enligt det första beslutet, alltså städning varannan 

vecka. Länsrättens dom överklagades av stadsdelsnämnden som avslog överklagandet varpå 

stadsdelsnämnden överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle undanröja 

de tidigare domarna och fastslå stadsdelsnämndens beslut. 

Domstolen förklarade inledningsvis att för ett besluts orubblighet talade hänsynen till den 

enskildes trygghet, eftersom den enskilde kan ha förlitat sig på beslutet och vidtagit en rad 

åtgärder med anledning av detta. Mot orubblighet talade å andra sidan att ett beslut kan visa sig 

vara olagligt eller klart olämpligt eller att nya omständigheter uppdagats som ställt saken i ett 

                                                
120 Beslutet återgivit i FT 1999 s. 33. 
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helt eller delvis nytt ljus. Vad gäller gynnande beslut anses emellertid trygghetsaspekten vara 

avgörande.  

Domstolen redogjorde sedan för vilka de i praxis uppställda undantagen från gynnande 

besluts negativa rättskraft är och noterade att inget var direkt tillämpligt i detta fall och 

hänvisade till att JO vid flera tillfällen hade riktat kritik mot att biståndsbeslut ändrats (se JO 

1990/91 s. 161, 1997/98 s. 348 och 1999/2000 s. 231). Dessa fall handlade dock om beslut om 

bidrag för visst särskilt ändamål eller för en begränsad tid och att ändra ett icke tidsbegränsat 

bistånd till nackdel för den enskilde var enligt RegR av ett annat slag än vid tidsbegränsade 

bistånd. Beslutet i sig behöver inte enligt RegR vara felaktigt utan förhållandena kan ha ändrats 

på ett eller annat sätt, biståndstagarens hjälpbehov kan ha förändrats utifrån hälsotillstånd eller 

yttre faktorer vilket får biståndet att framstå som otidsenligt eller mindre påkallat. Det skulle 

även enligt Högsta förvaltningsdomstolen kunna hävdas att icke tidsbegränsade biståndsbeslut 

är försedda med återkallelseförbehåll även om det inte uttryckligen anges. Mot detta talade 

dock bland annat motivuttalanden till SoL (se prop. 1996/97:115 s. 75) samt Socialstyrelsens 

allmänna råd vid tillämpningen av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrande (SOSFS 1995:2 S), där Socialstyrelsen uttalar att ändring av ett 

biståndsbeslut till nackdel för den enskilde endast bör ske – förutom när förbehåll om detta 

gjorts eller vilseledande uppgifter lämnats – om förhållandena ändrats så att den enskilde inte 

längre är i behov av stöd. 

Majoriteten i Högsta förvaltningsdomstolen kom sedan fram till att hänsynen till den 

enskildes trygghet talade med styrka emot att beslut om bistånd enligt SoL fick omprövas till 

den enskildes nackdel annat än under de generella förutsättningar som anses gälla för 

omprövning av gynnande beslut, men att detta främst gällde bistånd som avsåg ett bestämt 

tillfälle eller en bestämd period. När det gällde fortlöpande bistånd kunde emellertid skälen för 

omprövning enligt domstolen ”vara så starka – exempelvis om biståndsbehovet väsentligt 

förändras – att ett absolut förbud mot omprövning på grund av ändrade förhållanden inte bör 

uppställas. Det kan dock inte komma ifråga att låta ändringar av andra förhållanden än sådana 

som kunnat beaktas vid det ursprungliga beslutet få föranleda omprövning.” Att tillåta 

omprövning enbart på grund av att kommunens ekonomiska förutsättningar förändrats kunde 

enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte tillåtas, speciellt med tanke på att kommunens 

ekonomiska förhållanden inte tillmäts betydelse vid bedömningen av begreppet skälig 

levnadsnivå vid biståndsmål enligt SoL.  
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Högsta förvaltningsdomstolen öppnar med denna dom för ytterligare ett undantag från 

principen om gynnande besluts negativa rättskraft, nämligen vid ändrande förhållanden, om än 

med den begränsningen att endast de förhållanden som kunnat beaktas vid det ursprungliga 

beslutet kan ligga till grund för omprövning. Frågan är hur långt denna begränsning sträcker 

sig? Bull menar att kommunens ekonomi är en sådan faktor som inte kan beaktas och 

regeringsformens krav på saklighet och objektivitet vid beslutsfattande begränsar också vad 

som är möjligt att beakta. I övrigt anser han att fältet lämnas fritt för många andra typer av 

faktorer som möjliggör omprövning, exempelvis ändringar i civilstånd, hälsotillstånd, 

privatekonomi etc.121 

Vidare menar Bull att RegR, genom att öppna för att beslut ska kunna återkallas om 

förhållandena ändrats, intar en mer realistisk hållning än vad som tidigare kommit till uttryck. 

Men det vore att gå för långt i uppluckringen av den strikta synen på rättskraft att, så som de 

två skiljaktiga menar, anse att beslut som inte är tidsbegränsade implicit innehåller förbehåll om 

att beslutet kan återkallas.122 

Warnling-Nerep håller med Bull i hans resonemang och menar att det är svårt att tolka 

domen på annat sätt än att RegR ger uttryck för en mindre restriktiv syn på ändring av 

gynnande beslut än vad som tidigare varit fallet, åtminstone ifråga om icke-tidsbegränsade 

bidragsbeslut. Hon framhåller dock att det känns ”otryggt” att lämna tidigare principer och 

menar vidare att värnet för den enskildes trygghet, i detta fall i form av ett evigt bidrag från 

samhällets sida, bör kunna vägas mot andra faktorer, i synnerhet om den enskilde inte längre 

har behov av bidraget, troligen även i andra fall. Enligt Warnling-Nerep går det trots allt inte 

att bortse från att de kommunala resurserna är begränsade, och att ge bistånd till enskilda som 

inte behöver det kan innebära att andra intressen får stryka på foten.123 

Malmqvist anser att domen innehåller ett frö till en ny grund för återkallelse av gynnande 

beslut och att den ger en fingervisning om att beslut som avser fortlöpande bistånd och icke 

tidsbegränsade bistånd bör kunna omprövas till den enskildes nackdel inte bara under de 

stränga förutsättningar som gäller för gynnande beslut i allmänhet, en återkallelse bör vara 

möjlig också på grund av ändrade förhållanden. Vidare framhåller han att om det skulle tillåtas 

att sådana beslut kan återkallas på den grunden att kommunens ekonomi försämrats, alltså en 

                                                
121 Bull 2002 s. 73. 
122 A. a. s. 73 f. 
123 Warnling-Nerep s. 223 f. 
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omständighet som kommunen ensam råder över, skulle rättskraften och den trygghet som 

rättskraften ger den enskilde urholkas.124 

Wall menar i sin avhandling att det dock får betraktas som oklart i vilken mån förändrade 

förhållanden, bristande förutsättningar eller nytillkomna omständigheter kan påverka 

möjligheterna att återkalla eller ompröva ett gynnande beslut.125 

De två skiljaktiga regeringsråden anförde även till stöd för sin bedömning att det är 

önskvärt att kommunmedlemmar i samma situation som omfattas av äldre respektive nya 

beslut, ska få städning på lika villkor. Detta instämmer Malmqvist i och påpekar att den 

enskildes trygghetsskäl måste kunna vägas mot det önskvärda i att hjälpbehövande med samma 

behov får hjälp på samma villkor utan eftersläpning och att likabehandlingsintresset gör sig 

gällande så att äldre biståndsbeslut bör kunna omprövas och anpassas till vad som blivit det 

normala.126 

Detta argument ger inte Bull mycket för utan menar att de skiljaktigas argument nästan är 

nonchalanta. Han menar att frågan vid varje diskussion om likabehandling handlar om med 

vem som jämförelsen ska göras, och i det här fallet behandlas alla lika som fått ett 

biståndsbeslut före ett visst datum.127 

JO har i en granskning rörande frågan att tidsbegränsa beslut om insatser enligt lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) även uttalat sig om domens räckvidd och 

menar att Högsta förvaltningsdomstolens uttalanden rimligen kan tillämpas även på beslut 

enligt LSS och att domen innebär att det inte finns något absolut förbud mot omprövning till 

nackdel för den enskilde såvitt avser beslut om en insats enligt LSS som löper utan 

tidsbegränsning.128 

3.2.3.5 Kan ett femte undantag skönjas? (JO 2013/14 s. 485) 

Frågan som diskuteras i detta ärende är vilka möjligheter en myndighet (Försäkringskassan) har 

att ändra/återkalla ett gynnande beslut på den enskildes begäran, alltså efter att den enskilde 

samtyckt till ändring. Omständigheterna var följande. En försäkrad hade begärt att 

Försäkringskassan skulle återta ett beslut om föräldrapenning som redan hade betalats ut, för 
                                                
124 Malmqvist s. 732 f. 
125 Wall, s. 135. 
126 Malmqvist s. 733. 
127 Bull 2000, s. 693-737. 
128 JO 2003/04 s. 324. 
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att i stället göra det möjligt för den andra föräldern att erhålla ersättning för de aktuella 

dagarna. JO konstaterar att det kan tyckas självklart att den enskilde själv ska kunna få 

disponera över sina intressen så länge som ingen annan berörs. De trygghetsskäl som enligt 

huvudregeln förbjuder återkallelse av gynnande beslut gör sig inte heller gällande på samma 

sätt när det är den enskilde som är initiativtagaren. Dock måste tredje mans behov av att ett 

beslut står fast beaktas. JO landande i bedömningen att myndigheten inte har någon skyldighet 

att bifalla en begäran om återkallelse av ett redan verkställt gynnande beslut men att det inte 

heller föreligger något rättsligt hinder mot att gå den försäkrade till mötes om det står klart att 

inget motstående intresse förbigås. 

3.3 Sammanfattande slutsatser och diskussion 

Dagens syn på rättskraft är något strängare än den som Westerberg på 1950-talet framlade. 

Westerberg menade till exempel att beslut om sociala bidrag som gäller tills vidare alltid kunde 

dras in då det låg i sakens natur. Om det inte längre fanns något behov av bidraget skulle det 

kunna återkallas. Även tidsbestämda bidrag skulle kunna återkallas om förändrande 

omständigheter tillät det, exempelvis en tipsvinst eller ett arv.129 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att frågan om huruvida ett förvaltningsbeslut kan 

omprövas eller rättas med stöd av principen om negativ rättskraft blir beroende av beslutets 

karaktär, alltså i vilken kategori beslutet kan placeras. I huvudsak kan de beslut där huvudregeln 

ger vid handen att beslutet inte kan ändras eller återkallas placeras i kategorierna gynnande 

beslut och beslut i flerpartsmål. De beslut där huvudregeln ger vid handen att beslutet kan 

ändras eller återkallas placeras i kategorierna betungande beslut och avslagsbeslut. 

Vad gäller möjligheterna att i efterhand återkalla eller ändra ett gynnande beslut har det i 

praxis slagits fast åtminstone tre undantag från huvudregeln. Ett fjärde undantag kan tänkas 

utgöras av att ändrande förutsättningar, enligt RÅ 2000 ref. 16, kan medge återkallelse. Frågan 

som också kan ställas är om det utöver dessa fyra finns några fler möjliga undantag? Ytterligare 

ett skulle kunna tänkas vara när den enskilde själv samtycker till ändring så som fallet var i JO 

2013/14 s. 485.    

Det första fallet gäller när det är fråga om tvingande hänsyn eller säkerhetsskäl, om till 

exempel fara för människor eller djurs liv och eller hälsa föreligger. Det andra fallet är när 
                                                
129 Westerberg, 1951, s. 379 f. 
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myndighetens beslut vilar på ett vilseledande av den enskilde, exempelvis att den enskilde 

förtigit relevanta uppgifter eller lämnat felaktiga uppgifter som lett till att beslutet blivit 

felaktigt. Det tredje fallet är att det finns författningsstöd för återkallelse eller om själva 

beslutet innehåller ett återkallelseförbehåll. Det (möjliga) fjärde fallet är när ett fortlöpande 

bistånd utverkats och ändrade förhållanden påtvingar en ändring av beslutet. 

Beslut i flerpartsmål vinner som huvudregel negativ rättskraft, detta då beslut i flerparts-

mål påminner om tviste- och brottmål vilket gör det naturligt att söka ledning i rättegångs-

balken. I RÅ 1993 ref. 76 gjordes en analogi med straffprocessens rättskraftsbestämmelse i 30 

kap. 9 § RB och i RÅ 2002 ref. 61 gjordes en analogi med civilprocessens rättskrafts-

bestämmelse i 17 kap. 11 § RB. 

Vad gäller betungande beslut är huvudregeln att de saknar negativ rättskraft och kan 

därför ändras både i skärpande och i mildrande riktning. För avslagsbeslut som också kan 

kategoriseras som betungande beslut gäller samma sak, ett tidigare avslag hindrar inte den 

enskilde att komma in med en ny ansökan, där RÅ 1987 ref. 80 belyser huvudregeln. Det finns 

dock undantag från huvudregeln. I fall som anses ligga den allmänna processrätten nära går det 

att hämta ledning från rättegångsbalkens bestämmelser, vilket Högsta förvaltningsdomstolen 

gjorde i målet RÅ 1993 ref. 76 som rörde ett körkortsingripande, vilket möjliggjorde att 

rättskraftsreglerna för brottmål kunde tillämpas. RÅ 2002 ref. 61 utgör ett exempel där 

rättskraftsreglerna för tvistemål har tillämpats analogt, vilket innebär att en lagakraftvunnen 

dom utgör hinder mot ny talan i samma sak. Prejudikatets räckvidd begränsas dock till 

socialförsäkringsmål där processen anses ha stora likheter med tvistemålsprocessen. Målet 

hindrar dock inte att avslagsbeslut på myndighetsnivå prövas igen, där RÅ 2005 ref. 16. utgör 

ett sådant exempel. 

Som vi har sett finns det begränsade möjligheter för en myndighet att i efterhand ändra 

eller återkalla ett gynnande beslut. Men vilka är då de bakomliggande motiven till den 

förvaltningsrättsliga principen om negativ rättskraft och vilka är de skäl som vägs mot varandra 

vid lösandet av rättskraftsfrågan? 

Det främsta motivet till principens upprätthållande är hänsynen till den enskildes trygghet 

och rättsäkerhet, och principen beskrivs oftast som en rättssäkerhetsgaranti. Den enskilde ska 

kunna lita på myndighetens beslut och inrätta sitt handlande därefter.130 Men detta kan inte 

innebära att alla typer av gynnande beslut ska stå fast, vissa typer av gynnande beslut har ett 
                                                
130 Bull, 1999 s. 121 f., se även Warnling-Nerep s. 204. 
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lägre skyddsvärde än andra, där fortlöpande biståndsbeslut anses vara möjliga att återkalla. Det 

kan också hävdas att trygghetsaspekten även gör sig gällande vid betungande eller förpliktande 

beslut. Dessa vinner i regel inte rättskraft och kan ändras i betungande riktning för den 

enskilde, men en skärpning av ett återbetalningskrav som den enskilde inrättat sig efter borde 

kunna sägas drabba den enskildes trygghet på liknande vis som vid gynnande beslut. I dessa fall 

väger dock samhälleliga intressen och behovet av en effektiv förvaltning över.  

Ett annat skäl som lyfts fram av Ragnemalm är att om det finns fler parter med 

motstående intressen involverade i ett ärende, det är äventyrligt att tillåta korrigering av 

meddelat beslut då en av parterna kan bli lidande.131 

Ragnemalm menar också att omfattande befogenheter att rätta eller ändra felaktiga beslut 

kan leda till mindre noggrannhet vid utredningen och fattandet av det ursprungliga beslutet.132 

Mot rättskraft talar enligt Ragnemalm emellertid också vägande skäl. Allmänt sett är det 

otillfredsställande att ett beslut som är uppenbart olagligt eller felaktigt ska få fortsätta att gälla 

och utöva sina verkningar.133 Även om ett beslut i och för sig varit korrekt när det fattades kan 

det ha framkommit nya omständigheter som helt ändrar förutsättningarna för beslutet. Om 

myndigheten då inte kan korrigera beslutet kan det förefalla otillfredsställande. I vissa fall kan 

det även vara absolut nödvändigt att ett gynnande beslut ändras eller återkallas, exempelvis om 

det föreligger fara för liv eller hälsa.134 Ytterligare en aspekt som talar mot rättskraft är behovet 

av en effektiv förvaltning, alltså att myndigheterna ska kunna arbeta funktionellt och uppnå de 

resultat de är ålagda att åstadkomma.135  

Avslagsbeslut och betungande beslut blir som huvudregel inte orubbliga och det 

huvudsakliga motivet till detta är att den enskilde har ett starkt intresse av en rättskraftigt 

avgjord fråga prövad på nytt eftersom även felaktiga beslut blir orubbliga. 

Av den utveckling som skett i praxis går det att se att det skett en uppluckring och en 

modifiering av den förvaltningsrättsliga principen om negativ rättskraft. Det går att skönja ett 

närmande mot den reglering av rättskraften som finns för tviste- och brottmålsprocesserna. 

Detta kan ha att göra med den allmänna utveckling som Bull tycker sig kunna se inom den 

offentliga sektorn där det allmänna allt mer uppträder som enskilda i förhållande till 

                                                
131 Ragnemalm s. 126. 
132 A. a. s. 126. 
133 A. a. s. 126. 
134 A. a. s. 126 f. 
135 SOU 2010:29 s. 588. 
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medborgarna genom bolagiseringar och privatiseringar av offentliga organ, vilket i 

förlängningen innebär att stat och kommun kan komma att åtnjuta de rättssäkerhetsgarantier 

som skapats för att skydda medborgarna mot den offentliga makten.136  

Jag är beredd att instämma i Bulls och Warnling-Nereps resonemang om att en utveckling 

mot att bland annat avslagsbeslut tillerkänns negativ rättskraft inte är önskvärd ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv. Jag ställer mig dock tveksam till om det går att se en sådan generell 

utveckling då det endast är på ett specifikt område som det än så länge gjorts avsteg från 

huvudregeln att avslagsbeslut inte vinner negativ rättskraft. En annan invändning som kan 

riktas mot deras resonemang är att rättsäkerheten som sådan inte nödvändigtvis behöver vara 

synonym med orubbliga beslut och den trygghet och förutsebarhet som dessa beslut skapar, 

rättsäkerheten påverkas även av effektiva system och möjligheten att korrigera felaktigheter i 

systemet.  

Jag är också något oroad över utvecklingen av ett möjligt fjärde undantag från 

huvudregeln att gynnande beslut vinner rättskraft. Warnling-Nerep menar att detta inneburit 

att myndigheterna i högre grad använder sig av tidsbegränsade tillstånd, vilket i sin tur kan 

hämma effektiviteten hos myndigheten då dessa måste omprövas oftare.137 Vidare visar 

Bäckman i sin avhandling att socialnämnder ofta använder sig av tidsbestämda beslut och 

allmänt hållna förbehåll, vilket enligt henne innebär stora rättsäkerhetsbrister och otrygghet för 

den enskilde.138  

3.3.1 Bör principen kodifieras? 

Den historiska tillbakablicken i lagstiftningsarbetet på rättskrafts- och rättelseområdet inom 

förvaltningsförfarandet visar att det under den senaste 60-årsperioden skett ett antal 

utredningar där frågan om den förvaltningsrättsliga rättskraftsprincipen bör lagfästas stötts och 

blötts. Utredningar har oftast kommit fram till att det inte vore praktiskt genomförbart att 

lagstifta om principen och man har ofta motiverat det med att regeln skulle bli alltför vag på 

grund av att det inte finns något entydigt rättskraftsbegrepp, utan att det från område till 

område och från sak till sak sker en avvägning av skäl för och emot orubblighet. En regel kan 

                                                
136 Se Bull, 2003-04 s. 113. 
137 Warnling-Nerep, 2008, s. 226. 
138 Bäckman, s. 277 ff. och 250 ff. 
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då inte heller ge någon större vägledning. En sådan regel har inte heller ansetts passa in i 

förvaltningslagen som är avsedd att ge en mer övergripande och generell vägledning. 

Med beaktande av att man på det förvaltningsrättsliga området ville förflytta tyngdpunkten 

av beslutsfattandet till första instans föreslog FRU på 1980-talet att det skulle införas regler om 

utvidgade rättelse- och ändringsmöjligheter i den nya förvaltningslagen. FRU menade att 

rättsläget inte längre var lika oklart som vid de tidigare utredningarna på området och ansåg 

därför att rättskraftsfrågan nu till viss del kunde regleras, utan att för den delen rättsläget 

ändrades. Departementschefen ansåg dock att FRU:s förslag var alltför långtgående och med 

hänvisning till att förhållandena inom förvaltningen var alltför mångfacetterade ansåg han att 

rättskraftsfrågan inte kunde regleras generellt i den nya förvaltningslagen. Istället förespråkade 

han införandet av en omprövningsregel som skulle utgöra ett minimikrav för situationer där 

beslut kunde omprövas som inte tog bort möjligheten att ändra och ompröva genom de 

allmänna principer som ställts upp i praxis. 

Den senaste utredningen, SOU 2010:29 En ny förvaltningslag, behandlar ingående 

regleringen av rättskraftsfrågan och lägger fram ett förslag till en reglering som enligt utredaren 

anses utgöra en kodifiering av praxis. Frågan är dock om det verkligen endast är en kodifiering, 

då vissa begreppsval kan tyckas utvidga rättelsemöjligheterna och undantag som utbildats i 

praxis saknas i bestämmelsen (se bland annat RÅ 2000 ref. 16).   

Ett av syftena med förslaget till reglering var att det skulle göra det enklare för 

myndighetspersonal i sin praktiska verksamhet, men efter en läsning av förslagets 32 § finns 

det goda grunder att ställa sig frågan om den utformning som valts snarare förvirrar än 

förenklar, där får-regler blandas med ska-regler och uttryck som till sin karaktär gynnande 

förekommer.  

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv skulle det vara fördelaktigt med en kodifiering av den i 

praxis utvecklade rättskraftsprincipen då rättssäkerhetsprincipen i stora delar vilar på ett 

förutsebart regelverk. Bristen på skrivna regler kan leda till missförstånd hos såväl 

myndighetspersonal som hos den enskilde, vilket kan leda till rättsförluster och onödiga 

kostnader för den enskilde och det allmänna. 

Avståendet från att kodifiera rättskraftsprincipen har bidragit till den särreglering som 

finns i speciallagstiftning på flera områden, vilket kan tänkas göra rättskraftsfrågan svår att 

överblicka. Rättskraften har en central betydelse för förvaltningen och det är därför av vikt att 

den är lätt att greppa och förstå. Att fullständigt kodifiera en sådan mångfacetterad fråga som 
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rättskraften utgör är nog varken möjligt eller lämpligt. Även om det skulle innebära 

rättsäkerhetsvinster skulle en reglering kunna påverka den flexibla och dynamiska utveckling av 

rättskraften som möjliggörs om den får fortsätta utvecklas i praxis. En kodifiering skulle 

sannolikt även innebära effektivitetsvinster för förvaltningen då ett tydligt och klart rättsläge 

skulle leda till färre komplicerade ställningstaganden.  

En lämplig lösning skulle kunna vara att reglera vissa undantag från huvudregeln att 

gynnande beslut vinner rättskraft. Jag tänker särskilt på möjligheten att i efterhand ändra beslut 

då förhållandena ändrats. Jag tror att en reglering som ger myndigheten rätt att ompröva 

fortlöpande förmåner vid väsentliga förändringar av behoven skulle vara önskvärd då en sådan 

reglering troligtvis skulle minska de tidsbegränsade besluten och användningen av allmänt 

hållna förbehåll, vilket skulle öka rättsäkerheten och skapa större trygghet för den enskilde. 
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4. Den negativa rättskraften i socialförsäkringsmål 

Eftersom rättskraften i socialförsäkringsmål skiljer sig från de övriga förvaltningsmålen, undan-

taget skatteprocessen, har jag valt att rikta in framställningen på just detta förvaltningsrättsliga 

område. Denna del kommer först att kortfattat beskriva begreppet socialförsäkring och den 

socialförsäkringsrättsliga utvecklingen för att öka förståelsen för rättskraften inom 

socialförsäkringsrätten. Sedan kommer den viktigaste anledningen till varför 

socialförsäkringsmålen skiljer sig från övriga förvaltningsmål i rättskraftshänseende att 

beskrivas och analyseras. Efter detta kommer ur rättskraftshänseende intressant rättspraxis att 

lyftas fram och avslutningsvis sker en sammanfattning och en diskussion om det är möjligt att 

beakta andra värden och intressen än de som fått betydelse i praxis vid avgörandet av 

rättskraftsfrågan i socialförsäkringsmål. 

4.1 Begreppet socialförsäkring och socialförsäkringens funktion 

Dagens socialförsäkringssystem har sitt ursprung i den sjukkasserörelse som växte fram i slutet 

på 1800-talet. Dessa sjukkassor var länge privata och frivilliga, men genom 1947 års lag 

(1947:1) om allmän försäkring blev socialförsäkringen obligatorisk och sjukkassorna 

ombildades till allmänna sjukkassor.139  

Det första steget till det som idag är den nuvarande folkpensioneringen togs genom 1913 

års lag om allmän pensionsförsäkring och finansierades huvudsakligen genom skatter och 

pensionsbeloppen var små. Försäkringsformen förbättrades gradvis och genom införandet av 

1959 års lag (1959:291) om försäkring för allmän tilläggspension (ATP) blev försäkringen 

uppbyggd enligt försäkringsmässiga grunder där såväl avgifter som pensionsbelopp beräknas 

på grundval av den försäkrades inkomster av förvärvsarbete.140 

En enhetlig reglering av dessa tre försäkringar skapades 1962 genom lagen om allmän 

försäkring (AFL) samtidigt som sjukkassorna ombildades till allmänna försäkringskassor med 

syfte att handha sjukförsäkringen, folkpensioneringen och tilläggspensioneringen.141 AFL 

inordnades och ersattes år 2011 av socialförsäkringsbalken (2010:110) som numera innehåller 

                                                
139 Strömberg & Lundell s. 177 f. 
140 A. a. s. 177 f. 
141 A. a. s. 177 f. 
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de materiella reglerna och processuella reglerna och förutsättningarna för att åtnjuta 

förmånerna kopplade till socialförsäkringssystemet.142 

Någon definition av begreppet socialförsäkring finns inte i den svenska lagstiftningen. 

Översiktligt kan sägas att gemensamt för de förmåner som omfattas är att de ingår i ett 

obligatoriskt trygghetssystem som administreras av staten. Förmånerna som numera ingår i 

socialförsäkringsbalken rör flera områden, familjeförmåner, förmåner vid sjukdom eller 

arbetsskada, särskilda förmåner vid funktionshinder, förmåner vid ålderdom, förmåner till 

efterlevande och bostadsstöd. Dessa förmåner administreras av Försäkringskassan och 

Pensionsmyndigheten samt i viss mån även Skatteverket och finansieras i huvudsak genom 

arbetsgivaravgifter, egenavgifter och allmän pensionsavgift. Förmåner från 

arbetslöshetsförsäkringen omfattas inte av socialförsäkringsbalken, bl.a. beroende på att 

arbetslöshetsförsäkringen till väsentliga delar är frivillig.143 

Socialförsäkringen har stor betydelse för såväl den enskilde som samhället och 

finansiärerna då socialförsäkringen medför betydande ekonomiska transfereringar mellan 

grupper av personer med olika inkomster och risker samt mellan olika åldrar och 

livssituationer. Socialförsäkringen utgör också ett dynamiskt rättsområde som ofta ändras för 

att genomföra regeringens politik, vilket lett till att lagverket nu konstruerats för att vara mer 

flexibelt och hållbart över tiden. Begreppet försäkring ska inte heller uppfattas på samma sätt 

som inom lagstiftningen för försäkringsavtal. För socialförsäkringen blir sambandet mellan 

avgifter och förmåner inte lika starkt som detta samband är inom den privata försäkringen. 

Slutligen bör det uppmärksammas att socialförsäkringen är en rättighetslagstiftning för den 

enskilde medborgaren och som syftar till att ge social trygghet där uttrycket försäkring innebär 

att medborgaren är tillförsäkrad vissa förmåner under särskilt angivna förhållanden.144 

4.2 Socialförsäkringsprocessen 

Utvecklingen av socialförsäkringsprocessen, från enpartsmål till tvåpartsmål, har fått en 

avgörande betydelse för den negativa rättskraftens utveckling. I syfte att lyfta fram den 

bakomliggande tanken till utformandet av en fullt utbyggd tvåpartsprocess kommer därför 

socialförsäkringsprocessen översiktligt beskrivas. 
                                                
142 Strömberg & Lundell s. 178. 
143 Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU1 s.16. 
144 Se Hessmark m.fl. 1 kap. 1 § SFB och prop. 1998/99:119 s 75 ff. samt SOU 1997:72 s. 193 ff. 
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4.2.1 En fullt utbyggd tvåpartsprocess 

Före 1996 innehöll inte förvaltningsprocesslagen (FPL) några regler om det allmännas 

partsställning utan den reglerades istället i specialförfattningar. Om det inte fanns någon 

reglering i den speciella förvaltningsrätten, handlades måltypen i en enpartsprocess, dvs. en 

process där den enskilde saknade en offentlig motpart. Lagstiftaren har vid flera tillfällen innan 

införandet av en tvåpartsprocess förklarat att en tvåpartsprocess är att föredra framför en 

enpartsprocess, men av olika anledningar, främst att kostnaderna skulle öka, valt att på område 

för område pröva behovet av en tvåpartsprocess.145 

Lavin menar att den enskilde hade mycket svårt att tillvarata sina intressen när det inte 

fanns någon motpart i förvaltningsmålen. Bland annat fick den enskilde gissa sig till vilka 

eventuella motargument och påståenden en tänkbar motpart skulle lägga fram.146 

Tvåpartsreformens huvudsakliga syften var att skapa en bättre dialog mellan parterna 

vilket skulle minska domstolens inblandning samtidigt som utredningsmaterialet skulle bli 

fylligare och skapa förutsättningar för en bättre prejudikatbildning.147 Fördelarna som en 

tvåpartsprocess för med sig kan sammanfattas till följande fyra. Ökad rättssäkerhet och större 

materiell kvalitet i avgörandena då den enskildes processföring underlättas. Allmänhetens 

förtroende för att domstolarna avgör målen på ett opartiskt sätt ökar. Överrätternas 

överprövande funktion kommer bättre till sin rätt om bevisning och annan utredning 

koncentreras till den första domstolen i instanskedjan. Genom den offentliga partens 

besvärsrätt förstärks prejudikatutbildningen.148 

Sedan 1996 gäller enligt 7 a § FPL att om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets 

beslut ska den myndighet som först beslutade i saken vara den enskildes motpart sedan 

handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen. I och med att myndigheten intar 

partsställning har den också rätt att överklaga domstolens avgörande om det gått myndigheten 

emot enligt reglerna i 33 § FPL.149 

Enligt den ordning som rådde innan införandet av 7 a §, stannade ett mål i länsrätten om 

länsrätten ändrade ett överklagat beslut till den enskildes fördel då det inte fanns någon som 

kunde överklaga beslutet. Det var enligt regeringens mening inte tillfredsställande med en 
                                                
145 Dahlgren s. 237 f. 
146 Lavin 2000/2001, s 99. 
147 A. a. s. 78. 
148 Dahlgren s. 241 ff. 
149 Wennergren & von Essen, Ulrik kommentaren till 7 a § FPL. 
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ordning som innebar att all rättsbildning inom enpartsmål – när talan bifallits – stannade i 

länsrätt.150 Genom att skapa goda förutsättningar för prejudikatbildningen på 

förvaltningsprocessens område kunde en mer likformig rättstillämpning uppnås vilket också 

kunde ge samhällsekonomiska vinster. Även om syftet i första hand med införandet av en 

tvåpartsprocess var att vidga utrymmet för prejudikatbildningen, öppnades också möjligheten 

att rätta materiellt felaktiga avgöranden.151 

Wall menar i sin avhandling att det inte går att säga att tvåpartsprocessen generellt medför 

res judicata hos lagakraftvunna domar på andra områden än inom skatte- och social-

försäkringsprocessen, men att det rent principiellt inte finns något hinder mot att tillämpa 

samma sorts resonemang på andra måltyper.152 Han menar vidare att domstolens legitimitet 

och auktoritet hotas om domstolen på nytt kan pröva en tidigare avgjord fråga, såvida det inte 

tillkommit nya omständigheter. Att låta den enskilde processa på nytt med samma material 

torde hämma effektiviteten i förvaltningen och därutöver undergräva tilltron till domstolarnas 

verksamhet.153  

4.3 Negativ rättskraft i socialförsäkringsrättslig praxis 

Rättsfallet RÅ 2002 ref. 61, där RegR ansåg att ett avslagsbeslut var orubbligt, har tidigare 

kortfattats nämnts. Fallet kommer nu att mer ingående analyseras och kommentarer i doktrin 

kommer att lyftas fram. 

Målet handlade om P.S. som efter att skadat sig i en trafikolycka ansökte hos Försäkrings-

kassan (FK) om arbetsskadelivränta. FK fann att P.S. inte hade rätt till livränta och beviljade 

endast sjukbidrag. P.S. överklagade beslutet och Länsrätten avslog hennes överklagan och 

domen vann laga kraft. Senare samma år inkom P.S. med en ny ansökan hos FK om livränta 

avseende samma skada och samma tidsperiod som tidigare prövats av FK och LR. FK 

avvisade ansökan med hänvisning till att saken redan hade prövats. P.S. överklagade beslutet 

till LR som inte ändrade beslutet. P.S. fullföljde talan hos KamR som fann att det aktuella 

avslagsbeslutet inte vunnit negativ rättskraft och att kassan inte haft rätt att avvisa P.S:s nya 

ansökan på grund av res judicata utan i stället borde tagit upp denna till prövning. 

                                                
150 Prop 1995/96:22 s. 73. 
151 Prop 1995/96:22 s. 74 f. 
152 Wall s. 254 f. 
153 A. a. s. 255. 
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Riksförsäkringsverket (RFV) överklagade beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen som 

meddelade prövningstillstånd. 

4.3.1 Majoritetens avgörande 

Högsta förvaltningsdomstolen inledde med att hänvisa till de tidigare principerna för rättskraft 

som utvecklats i RÅ 1987 ref. 80 och RÅ 1993 ref. 76. I det senare målet uttalade domstolen 

att beslut i flerpartsmål som påminner om tvistemål eller brottmål i princip inte är möjliga att 

ändra. I tvistemålsliknande förvaltningsmål ter det sig därför naturligt att söka vägledning i 

RB:s bestämmelser, vilket innebär att den nya talan skall avvisas om den kan anses angå samma 

”sak” som avgjorts genom den lagakraftvunna domen (jfr 17 kap. 11 § rättegångsbalken). 

När Högsta förvaltningsdomstolen bedömde ansökan om livränta tog rätten hänsyn till att 

processen i socialförsäkringsmål nu hade utformats till en fullt utvecklad tvåpartsprocess där 

den enskilde står mot antingen försäkringskassan eller Riksförsäkringsverket såsom 

representanter för det allmänna. Enligt domstolen karaktäriseras processen också av att den 

ena parten riktar ersättningsanspråk mot den andra genom att vilja ha fastställt sin rätt till 

ersättning. Processen kunde därför enligt domstolen anses uppvisa påfallande likheter med 

civilprocessen. 

Vidare anförde Högsta förvaltningsdomstolen att det måste beaktas att den skyldighet att 

ändra även lagakraftvunna beslut som försäkringskassan har enligt 20 kap. 10 a § lag om allmän 

försäkring (AFL) (numera 113 kap. 3 och 7 §§ SFB) inte omfattar det fall att domstol har 

prövat beslutet. Om så skett, vilket var fallet i förevarande mål, låg det närmast till hands att 

FK tillämpade 20 kap. 10 a § AFL sålunda att framställningen avvisades om den avsåg samma 

sak som i det lagakraftvunna avgörandet. Denna specialreglering utgjorde således ett ytterligare 

stöd för att den negativa rättskraften hos förvaltningsdomar i socialförsäkringsmål utgör hinder 

för en ny prövning av saken. 

Försäkringskassan ansågs ha haft fog för sitt avvisningsbeslut och RFV:s överklagande 

bifölls av Högsta förvaltningsdomstolen och KamR:s beslut upphävdes.  



58  

4.3.2 Melins skiljaktiga mening 

Regeringsrådet Melin var skiljaktig och anförde följande. Trots att förvaltningsprocessen 

numera präglas av en obligatorisk tvåpartsprocess skiljer sig den i betydelsefulla avseenden från 

en tvistemålsprocess i allmän domstol., främst i myndighetens ställning som motpart till den 

enskilde. Melin ansåg att syftet med införandet av en obligatorisk tvåpartsprocess var att 

beslutsmyndigheten skulle få möjlighet att överklaga sådana avgöranden som inneburit bifall 

till den enskildes talan så att dessa mål inte stannade i länsrätt, vilket skulle gynna 

rättsbildningen på området genom att starkare prejudikat kunde bildas. Melin hänvisade vidare 

till förarbetena om införandet av den obligatoriska tvåpartsprocessen, där det uttalas att trots 

att processen är obligatorisk kommer inte myndigheten att alltid medverka i processen då det i 

vissa fall är onödigt för den att medverka, vilket enligt Melin är en tydlig skillnad från 

processen i tvistemål där motpartens medverkan aldrig är onödig. Melin konstaterade med 

anledning av detta att rättegången i socialförsäkringsmål inte skiljer sig från det slag av process 

som Regeringsrätten i rättsfallet RÅ 1987 ref. 80 inte fann kunna leda fram till ett rättskraftigt 

avgörande, nämligen då någon enskild inte står som direkt motpart till sökanden. 

Melin anförde sedan att det förelåg en betydande skillnad i föremålet för rättegången i å 

den ena sidan ett tvistemål där ersättningsanspråk riktas mot en svarandepart, t.ex. under 

åberopande av att denne handlat på visst sätt eller underlåtit att handla och, å den andra, en 

enskilds ansökan om att erhålla en förmån som enligt bestämmelser i lagen (1976:380) om 

arbetsskadeförsäkring (LAF) skall utgå om vissa i lagen angivna förutsättningar är uppfyllda. 

Detta innebar enligt Melin att socialförsäkringsmål endast avlägset påminde om tvistemål. 

Enligt regeringsrådet Melin gör sig inte det grundläggande syftet med rättskraften i 

tvistemål, att tillerkänna vinnande part trygghet och ett skydd för förlorande part, gällande i 

socialförsäkringsmål, då det skulle motsvaras av att det allmänna skulle skyddas mot förnyade 

anspråk från medborgaren och förvaltningsdomstolarna mot att behöva pröva saken på nytt. 

Melin menade också att det fanns en tydlig skillnad mellan ombuden i processen i 

socialförsäkringsmål och tvistemål där den enskilde i socialförsäkringsmål oftast saknade 

juridiskt biträde samtidigt som hon på grund av sjukdom eller ålder kunde ha svårigheter att 

uppfatta och förstå innehållet i beslut och upptäcka eventuella felaktigheter i dessa. 

Avslutningsvis ansåg Melin inte att den skyldighet som Försäkringskassan hade genom 

regeln i 20 kap. 10 a § AFL att rätta vissa kvalificerat felaktiga beslut inte borde innebära att 
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FK i övrigt skulle sakna rätt att ändra ett tidigare beslut i ett ersättningsärende. Inte heller den 

omständigheten att saken redan prövats av domstol utgjorde enligt Melin ett hinder för FK att 

pröva saken på nytt. 

4.3.3 Kommentarer 

Bull konstaterar att Högsta förvaltningsdomstolens ställningstagande innebär att 

förvaltningsprocessen inom vissa områden nu kan uppvisa stora likheter med civilprocessen. 

Han anför vidare att det finns anledning att tillämpa en strängare syn på rättskraft i mål där två 

parter uppträder, när det gäller ersättningskrav och där det finns resningsmöjligheter. Bull ser 

fördelar med att förvaltningsprocessen närmar sig civilprocessen då en uppsjö av 

processformer beroende på vilken typ av ärende det gäller kan verka förvirrande för den 

enskilde. Att en dom eller ett beslut blir orubbligt kan även medföra en minskad arbetsbörda 

och att processföringen blir noggrannare.154 

Bull ser å andra sidan också nackdelar med en sådan utveckling och instämmer i det som 

framhålls av det skiljaktiga regeringsrådet. Precis som Melin påpekar, anser Bull att det är 

tveksamt att likställa parterna i en tvist om rätt till ersättning eller bidrag enligt regler i lag med 

parter i en civilrättslig tvist där ersättningskraven grundas på avtal. Enligt Bulls mening har inte 

trygghetsargumentet samma tyngd inom förvaltningsrätten där en stat eller kommun är en av 

parterna och ser helst att det vore bäst att gå försiktigt fram i förändringen av den negativa 

rättskraften inom förvaltningsprocessen. Samtidigt menar han att det kan finnas särskilda skäl 

att just vid arbetsskadeförsäkringar se likheter med civilprocesser som inte finns på andra 

rättsområden.155 

En annan synpunkt som Bull lyfter fram är huruvida det är en bra utveckling att närma sig 

civilprocessen inom ett rättsområde där den enskilde endast i undantagsfall har möjlighet att 

företrädas av ett juridiskt ombud, vilket leder till att några vinster genom noggrannare 

processföring svårligen kan uppstå. Bull menar vidare att man måste se till den kontext som 

uppstår i den enskildes mellanhavande med staten eller kommunen, där besluten i grunden är 

ensidigt fattade pålagor eller förmåner som kan beröra flera enskilda och som också kan röra 

små summor. Beslut om socialbidrag, a-kassa, föräldrapenning och skattebeslut kan dessutom 

                                                
154 Bull, 2003/04 s 112. 
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svårligen jämföras med avtal. Avslutningsvis ser Bull med oro på hur staten genom att den mer 

och mer jämställs med enskilda också åtnjuter de rättssäkerhetsgarantier som syftar till att 

skydda de enskilda mot den offentliga makten.156 

Warnling-Nerep instämmer i Bulls synsätt och menar att en viss försiktighet är påkallad 

när det gäller att jämföra förvaltningsprocessen med tvistemålsprocessen. Sammanfattningsvis 

menar hon att det är ovisst om några mer generella slutsatser bör dras med avseende på 

rättskraftsproblematiken utifrån denna dom.157 

von Essen menar att goda skäl talar för det ställningstagande som RegR gjort, men att de 

inte är invändningsfria. Han lyfter också fram de invändningar som det skiljaktiga 

regeringsrådet anförde, och påpekar främst att beslutsmyndighetens ställning av motpart till 

enskild fyller en annan funktion i förvaltningsprocessen än motpartens i en tvistemålsprocess. I 

förvaltningsprocessen var ett väsentligt skäl för att ge beslutsmyndigheten partsställning att 

möjliggöra att det skapades vägledande prejudikat. Detta medför att det grundläggande syftet 

med att tillerkänna tvistemålsdomar negativ rättskraft, nämligen att den vinnande parten ska 

kunna känna trygghet i det hon eller han uppnått och tappande part skydd mot förnyade 

anspråk rörande samma sak, inte kan göra sig gällande i t.ex. ett socialförsäkringsmål.158 

Med anledning av Bulls och von Essens artiklar skrev Lavin, som även var med och 

dömde i målet, en kommentar till fallet där han främst försökte förklara varför domstolen 

dömde som den gjorde. Enligt Lavin avgjordes målet av två faktorer, målets tvistemålsliknande 

karaktär och specialregleringen i 20 kap. 10 a § AFL. Genom att RegR ansåg att processen i 

socialförsäkringsmål hade en tvistemålsliknande karaktär kunde ledning hämtas från res 

judicata regeln i 17 kap. 11 § RB vilket innebär att rättsföljden blir att den nya talan ska avvisas. 

Men även om ett förvaltningsmål har påfallande likheter med ett tvistemål är det inte 

nödvändigtvis så att rättsföljden blir densamma som i 17 kap. 11 § RB. Att detta mål skulle 

avvisas kommer av domstolens tolkning av 20 kap. 10 a § AFL.159 

Slutsatsen av detta mål är enligt Lavin att domen klargör att en lagakraftvunnen dom i 

socialförsäkringsprocessen medför sådan rättskraft att en ny talan i samma sak ska avvisas. 

Lavin är tydlig med att domens räckvidd begränsas till enbart socialförsäkringsmål och påpekar 

att om domen varit avsedd att läsas på så sätt att alla lagakraftvunna förvaltningsdomar som 
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159 Lavin, 2004, s. 177 f. 
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meddelats i tvåpartsmål ger upphov till res judicata, skulle ett så omvälvande synsätt inom 

förvaltningsrätten med all sannolikhet medfört att målet prövats i plenum.160 Till skillnad från 

Lavin, är von Essen dock inte beredd att ge domen giltighet för alla socialförsäkringsmål, utan 

endast för de mål som rör livränta.161 

4.4 RÅ 2005 ref. 16 

Målet handlar om huruvida Försäkringskassans avslagsbeslut vinner negativ rättskraft och 

avgjordes av en oenig RegR i plenum. Bakgrunden var följande. 

Västerbottens läns allmänna försäkringskassa prövade i april 2000 en ansökan av G.T. om 

livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF). Försäkringskassan godkände hennes 

besvär som arbetsskada men fann att livränta inte kunde utgå eftersom sjukdomstillståndet inte 

hade upphört och behandling pågick. Beslutet överklagades av G.T. Försäkringskassan 

beslutade i oktober 2001 att avvisa överklagandet som för sent inkommet och att inte ändra 

det tidigare beslutet enligt 20 kap. 10 a § AFL, eftersom det inte innehöll någon uppenbar 

felaktighet eller brist. 

Då G.T. överklagade kassans beslut började LR med att konstatera att G.T:s överklagan 

inte hade inkommit i rätt tid och att Försäkringskassans beslut att avvisa det således var riktigt 

samt att det efter en jämförelse av 8 kap. 12 § LAF med 20 kap. 10 a § AFL inte fanns 

förutsättningar att ändra beslutet. LR prövade härefter om hennes överklagan kunde ses som 

en ny ansökan om livränta bl.a. för den tidsperiod som omfattades av Försäkringskassans 

ursprungliga beslut och fann att det inte förelåg något hinder mot att se det överklagade 

beslutet som en ny ansökan och överlämnade därför den nya ansökan till Försäkringskassan 

för handläggning. 

Riksförsäkringsverket överklagade till KamR och yrkade att länsrättens dom skulle 

upphävas i den del som avsåg överlämnandet av G.T:s nya ansökan om livränta till 

försäkringskassan. KamR avslog överklagandet och menade att en förvaltningsdomstols 

lagakraftvunna avgörande i socialförsäkringsmål tillmäts sådan negativ rättskraft att förnyad 

ansökan i samma sak skall avvisas, men att detta inte utgjorde skäl att göra avsteg från 

huvudregeln om att ett avslagsbeslut inte vinner negativ rättskraft vad gäller försäkringskassans 
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lagakraftvunna beslut. Inte heller den omständigheten att Försäkringskassan enligt 20 kap. 10 a 

§ AFL har en skyldighet att rätta vissa kvalificerat felaktiga beslut bör enligt KamR:s 

uppfattning utgöra hinder för att saken efter ny ansökan skall kunna tas upp på nytt av 

Försäkringskassan. KamR avslog således överklagandet. 

Riksförsäkringsverket fullföljde sin talan hos Högsta förvaltningsdomstolen som gjorde 

samma bedömning som KamR och avslog överklagandet. 8 av 18 regeringsråd var skiljaktiga 

och ansåg att det förelegat hinder för Försäkringskassan att pröva en ny ansökan av den 

försäkrade. De menade att regleringen i 20 kap. 10 a § skulle framstå som egenartad om 

Försäkringskassan också i andra fall – och då inte med stöd av AFL utan med stöd av generella 

principer – skulle anses ha rätt att fatta ett nytt beslut i saken. De skiljaktiga kunde inte heller 

finna något stöd i förarbetena för att lagstiftaren inte velat att bestämmelsen uttömmande 

skulle reglera när en sak som avgjorts genom beslut kunde prövas på nytt. Slutligen anförde de 

att det var naturligt att man inom detta centrala och expanderande område strävade efter att ha 

en klar och heltäckande reglering i syfte att uppnå en fast och likformig tillämpning. 

4.5 RÅ 2010 ref. 1 

Målet RÅ 2010 ref. 1 handlade precis som 2005 års fall om huruvida Försäkringskassans 

avslagsbeslut vinner negativ rättskraft, med den skillnaden att i detta fall hade ärendet initierats 

av Försäkringskassan. Bakgrunden var följande. 

Försäkringskassan hade beslutat om att H.S. var återbetalningsskyldig för felaktigt utbetalt 

bostadstillägg avseende sammanlagt drygt 87 000 kr, eftersom H.S. enligt Försäkringskassan 

sammanbott i bostaden med A.B. Efter omprövning stod beslutet fast varpå H.S. överklagade 

till LR som avslog överklagandet. H.S. fullföljde sin talan hos KamR som i dom i april 2006 

upphävde LR:s dom och försäkringskassans beslut. 

I januari 2007 beslutade Försäkringskassan på nytt att H.S. var återbetalningsskyldig för 

felaktigt utbetalt bostadstillägg avseende sammanlagt drygt 126 000 kr. Försäkringskassan 

angav som skäl för beslutet att H.S. under de aktuella tidsperioderna inte själv bott i lägenheten 

utan i stället hyrt ut den i andra hand till A.B. Efter att H.S. begärt omprövning stod beslutet 

fast varpå H.S. återigen överklagade till LR som menade att Försäkringskassans beslut gällde 

samma sak som tidigare hade prövats. Anledningen till Försäkringskassans beslut var att kassan 

nu ansåg att den kunde styrka det förhållande som inte ansågs vara styrkt i det tidigare målet i 
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KamR, men detta kunde endast prövas genom en resningsprocess och LR undanröjde 

Försäkringskassans beslut. 

Försäkringskassan överklagade domen till KamR och hävdade att det inte alls var samma 

grund som i det tidigare målet. Enligt KamR:s bedömning avsåg inte den grund som kassan nu 

åberopat samma sak som för det tidigare målet. Att H.S. hade hyrt ut sin lägenhet i andra hand 

och inte själv bott i den var enligt KamR inte samma sak som att H.S. sammanbott med annan 

i lägenheten. KamR undanröjde LR:s beslut och återförvisade målet till Försäkringskassan för 

handläggning. H.S. överklagade domen till Högsta förvaltningsdomstolen. 

Högsta förvaltningsdomstolen inledde med att förklara innebörden av RÅ 2002 ref. 61, 

nämligen att med hänsyn till bl.a. förvaltningsprocessens tvistemålsliknande karaktär i 

socialförsäkringsmål har en förvaltningsdomstols lagakraftvunna avgörande i 

socialförsäkringsmål sådan negativ rättskraft att det utgör hinder mot en ny prövning av 

samma sak. Den avgörande betydelsen för detta mål är alltså om den angivna grunden utgör 

samma sak som grunden i det tidigare avgjorda målet. RegR ansåg att var det var skilda 

händelseförlopp som låg till grund för de båda besluten och det förhållandet att besluten avsåg 

samma tidsperiod och delvis samma belopp medförde ingen annan bedömning. Det nu 

aktuella beslutet avsåg alltså inte samma sak som rättskraftigt avgjorts genom KamR:s dom och 

överklagandet avslogs. 

Den slutsats som kan dras av detta mål är att avgörandet påverkar den negativa 

rättskraften såtillvida att även beslut som initieras av Försäkringskassan träffas av negativ 

rättskraft, om de anses utgöra samma sak.  

4.6 HFD 2013 ref. 68 

I detta sammanhang kan också nämnas ett nyligen avgjort mål från Högsta 

förvaltningsdomstolen där underrätternas avgörande baseras på ett rättskraftsresonemang 

medan Högsta förvaltningsdomstolen i sitt avgörande tillämpar en ny regel i SFB.  

Även detta mål gällde livränta men krav på återbetalning av sådan. Försäkringskassan hade 

i september 2010 beslutat att A.N. skulle betala tillbaka drygt 50 000 kr som hon fått för 

mycket i livränta för perioden oktober 2009 - augusti 2010. Efter att försäkringskassan 

omprövat beslutet i oktober 2010 och inte ändrat beslutet överklagade A.N. i maj 2011 

beslutet. Med hänvisning till att inget av de fel som anges i 113 kap. 3 § SFB förelåg beslutade 
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försäkringskassan i juni 2011 att inte ändra omprövningsbeslutet. Försäkringskassan avvisade 

även överklagandet av beslutet från oktober 2010 med hänvisning att det var för sent 

inkommet. 

I juli 2011 gav A.N. in en framställning om en ny prövning och yrkade att 

Försäkringskassan skulle upphäva beslutet om återbetalningsskyldighet och helt eller delvis 

befria henne från återbetalningsskyldighet. Försäkringskassan uppfattade A.N:s yrkande som 

en begäran om ny prövning av omprövningsbeslutet från oktober 2010 och fann att en sådan 

prövning inte kunde göras. Försäkringskassan menade att eftersom det var den som initierat 

ärendet förelåg inte möjligheten att få saken prövad på nytt genom en förnyad ansökan. A.N. 

överklagade beslutet till förvaltningsrätten. 

FörvR konstaterade inledningsvis att A.N. ville ha samma omständigheter och 

händelseförlopp prövade av Försäkringskassan på nytt, alltså var föremålet för prövning 

samma sak som tidigare prövats. Med hänvisning till RÅ 2005 ref. 16 uttalade FörvR att ett 

lagakraftvunnet beslut från Försäkringskassan om avslag på en ansökan i regel inte vinner 

rättskraft i den meningen att det förhindrar prövning av samma sak. Men i förevarande mål var 

det inte aktuellt pröva en ansökan om en förmån utan ett beslut om återkrav fattat på 

försäkringskassans initiativ. Med beaktande av detta ansåg FörvR att principerna från 2005 års 

fall inte kunde tillämpas. Inte heller kunde RÅ 2010 ref. 1 ge någon vägledning i frågan, 

eftersom rättsfallet gällde en förvaltningsdomstols lagakraftvunna avgörande om återkrav och 

således inte ett lagakraftvunnet beslut från Försäkringskassan. FörvR fann därför att beslutet 

vann negativ rättskraft och förhindrade därmed en ny ansökan om samma sak. A.N. 

överklagade domen till KamR. 

KamR började med att konstatera att domstolsavgörande på socialförsäkringsområdet kan 

vinna negativ rättskraft och därmed hindra ny prövning om samma sak. Detta gäller såväl de 

frågor som prövas av försäkringskassan efter ansökan som efter initiering av försäkringskassan. 

Eftersom återkravet inte prövats av förvaltningsdomstol fanns det enligt KamR inte av den 

anledningen något hinder för ny prövning. Sedan 1 januari 2011 hade dock 

omprövningsreglerna i SFB fått en ny lydelse, vilket kunde hindra ny prövning. Men KamR 

menade att den princip som nu uttryckligen gällde enligt 113 kap. 7 § andra stycket första 

strecksatsen SFB i fråga om omprövning, att om en fråga en gång har omprövats av 

Försäkringskassan, får kassan inte ompröva frågan en gång till, också fick antas ha gällt vid 

tiden för rättsfallet RÅ 2005 ref. 16, men då enligt praxis. Principen hindrade vid den 
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tidpunkten inte att en fråga som hade avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut av 

Försäkringskassan prövades på nytt. KamR kunde inte heller i förarbetena finna något som 

tydde på att någon principiell förändring hade åsyftats med förändringen i fråga om under vilka 

omständigheter avgöranden i frågor på socialförsäkringsområdet vinner negativ rättskraft. Mot 

bakgrund av detta ansåg KamR att Försäkringskassans beslut inte vunnit negativ rättskraft och 

undanröjde FörvR dom och överlämnade handlingarna till försäkringskassan för prövning i 

sak. Domen överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen av försäkringskassan. 

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det i SFB 113 kap. 7 § andra stycket införts 

en ny bestämmelse som utgör en nyhet i förhållande till vad som tidigare gällde beträffande 

rätten att få ett lagakraftvunnet omprövningsbeslut prövat på nytt. I bestämmelsen anges att 

om en fråga en gång har omprövats av Försäkringskassan, kassan får inte ompröva frågan en 

gång till, eftersom det enligt förarbetena framstod som olämpligt att den som beslutet angår 

skulle kunna begära omprövning av samma sakfråga ytterligare en gång (se prop. 2008/09:200 

s. 578). Bestämmelsen utgör således ett uttryckligt hinder mot omprövning i en situation som 

uppkommit i förevarande mål. Med beaktande av detta biföll domstolen Försäkringskassans 

överklagan. 

Den väsentliga skillnaden i detta mål mot RÅ 2005 ref. 16 är att det senare målet handlar 

om en ny ansökan av ett lagakraftvunnet beslut hos en myndighet medan det i detta mål 

handlar om omprövning av ett omprövningsbeslut. 

Detta måls räckvidd begränsas enligt min mening till att gälla endast situationer där den 

enskilde begärt att ett av Försäkringskassans omprövade beslut ska omprövas på nytt och där 

beslutet grundar sig på en regel i SFB. Målet hindrar alltså inte att själva grundbeslutet, om det 

inte har omprövats, prövas på nytt även om tiden för omprövning gått ut. Detta måste anses 

vara ett rimligt resultat då en möjlighet att kunna ompröva ett omprövningsbeslut skulle 

innebära att tidsfristerna för att överklaga ett beslut inte skulle fylla någon funktion och ett 

omprövat beslut skulle inte heller vinna laga kraft.   

4.7 Analys av den negativa rättskraften i socialförsäkringsrättslig praxis 

Genom att studera avgöranden gällande negativ rättskraft rörande socialförsäkringsrätten kan 

vissa slutsatser dras och det går att se hur principen utvecklats. Synen på rättskraft i 

socialförsäkringsmål var länge densamma som inom de övriga förvaltningsmålen (undantaget 
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skattemålen). Att avslagsbeslut inte vann negativ rättskraft var länge skrivet i sten, rätten till en 

förnyad prövning anses utgöra en rättssäkerhetsgaranti, och då den enskilde sällan kan antas ha 

vetskap om den uppsjö av lagar, förordningar och andra föreskrifter som beslut grundar sig på, 

har en vidsträckt möjlighet till prövning av samma sak ansetts behövlig inom den offentliga 

förvaltningen. Genom RegR:s och HFD:s avgörande på senare år kan numera göras undantag 

från huvudregeln att avslagsbeslut inte vinner negativ rättskraft om en ny framställan kan anses 

utgöra samma sak. Genom RÅ 2005 ref. 16 betonas en viktig skillnad mellan rättskraften för 

avslagsbeslut i socialförsäkringsmål i domstol och i förfarandet hos Försäkringskassan, 

nämligen att ett avslagsbeslut hos Försäkringskassan inte vinner negativ rättskraft. 

Rättskraftsfrågan har även preciserats till att gälla såväl mål som startas av den enskilde som 

mål som startas av Försäkringskassan.  

I mitt försök till att djupare analysera den utveckling som skett i praxis, tänkte jag försöka 

väcka liv i två tankar som Westerberg utvecklade som rör dels ett resonemang om rättigheter 

och den negativa rättskraften, dels om man bör ta hänsyn till den materiella lagstiftningen för 

den aktuella rättsliga kontexten i bedömningen av rättskraftsfrågan.162 

I anslutning till ändring av gynnande beslut med stöd av återkallelseförbehåll nämner 

Westerberg att även andra omständigheter bör kunna beaktas vid ändring eller återkallelse av 

gynnande beslut. Först och främst nämner han hänsynen till den gynnandes trygghet, ju 

kännbarare ingreppet skulle bli, desto större betänkligheter att bemöta vid en ändring. Särskilt 

gäller detta om den gynnande redan inrättat sig efter beslutet och påbörjat det tillståndsgivna 

eller i övrigt engagerat sig och än mer beaktansvärt är om myndigheten fått kännedom om 

eventuella felaktigheter i beslutet och trots det förhållit sig passiv.163 Vidare menar Westerberg 

att man inte enbart kan se till den enskildes trygghet, utan det bör även beaktas den allmänna 

otrygghet som kan uppstå för alla gynnade i och med att gynnande beslut återkallas .164  

En annan omständighet som kan beaktas är beslutets natur, som Westerberg beskriver på 

följande vis (min kursivering).  

 

[Natur] är ett samlingsuttryck för ett flertal omständigheter. 

Författningarnas ordalag böra uppmärksammas; beslutet kanske skall ha 

                                                
162 Per-Henrik Lindblom delar denna tanke angående miljöprocessen, enligt hans uppfattning bör man eftersträva 
att rättskraftens omfång och struktur står i samklang med det materiella regelsystemet uppbyggnad och ge de 
bakomliggande värderingarna maximalt genomslag. (Lindblom, s. 515)   
163 Westerberg, 1966, s. 295. 
164 Westerberg, 1951, s 160. 
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den formen, att det förlänar en »rätt» eller »rättighet», eller privilegieformen 

eller annan mera sakrosankt form skall användas. Beslutet kanske närmar 

sig det privaträttsliga avtalet. Det kanske finnes en gammal stadgad 

uppfattning, att beslutet är »rättsgrundande», vilket då kan antagas vara 

förutsatt i författningen. Den gynnade har kanske utfört en motprestation. 

Över huvud bör uppmärksammas, i vad mån omständigheterna vid beslutets 

tillkomst motivera en särskild tillit till beslutets bestånd..165 

 

Westerbergs tanke kan förstås som att beslutets natur kan beaktas vid behandlandet av 

rättskraftsfrågor, och med beslutets natur menas att beslutet får formen av en rätt eller 

rättighet för den gynnande, vilket föranleder att en särskild tillit till beslutet kan motiveras. 

Den andra tanken som Westerberg lyfter fram är att hänsyn bör tas till den materiella 

lagstiftningen när rättskraftsfrågan ska avgöras. Westerberg hänvisar till teleologisk metod och 

menar att först måste de rättspolitiska synpunkter som ligger till grund för ett rättsinstitut 

fastställas och sedan respekteras vid lösandet av frågor inom samma rättsinstitut. När det gäller 

frågor om administrativa besluts rättskraft måste man därför fästa uppmärksamhet vid dels den 

rättspolitiska grunden för rättskraftsinstitutet i förvaltningen, dels vid den rättspolitiska 

grunden för det materiella rättsinstitutet som den konkreta rättskraftsfrågan hänför sig till.166 

Westerberg menar att den rättspolitiska grunden för rättskraftsinstitutet i stort sett är 

ogripbar eller oanvändbar då de olika administrativa besluten framstår med inbördes stora 

skillnader, alltså; den specifika rättskraftsbestämmelsen för en typ av förvaltningsbeslut kan 

inte ge mycket ledning gällande andra typer av förvaltningsbeslut. Därför är det enligt 

Westerberg viktigare att fokusera på den rättspolitiska grund som framkommer av det 

materiella rättsinstitutet.167 

Enligt Westerberg kan den rättspolitiska grunden för det materiella rättsinstitutet i 

allmänhet ganska klart fastställas, och inte sällan gör sig det rättspolitiska ställningstagandet 

gällande även i rättskraftsfrågan på så vis att rättskraftsfrågan måste lösas åt endera hållet för 

att den rättspolitiska grunden för det materiella rättsinstitutet ska respekteras. Vidare menar 

Westerberg att sambandet mellan det materiella rättsinstitutet och rättskraftsfrågan kan vara 

                                                
165 Westerberg, 1951, s. 160-161. 
166 Westerberg, 1951, s. 82. Bäckman lyfter även fram Westerbergs resonemang som ett möjligt alternativ till att 
lösa rättskraftsfrågor inom rättsområdena för SoL och LSS. (Bäckman s. 111). 
167 A. a. s 83. 
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mer eller mindre starkt beroende av hur de ställningstaganden som gör sig gällande för 

rättskraftsfrågan skiljer sig från det materiella rättsinstitutet.168 

Ett tillvägagångssätt för att analysera den negativa rättskraften i socialförsäkringsrättslig 

praxis blir enligt min tolkning av Westerbergs tanke att dels se till vilken form 

förvaltningsbeslutet får, om det ger upphov till en rättighet och, i det fallet då den enskilde 

utverkat ett gynnande beslut, den gynnandes behov av trygghet i att beslutet står fast, dels den 

rättspolitiska grunden för det materiella rättsinstitutet. Just trygghetsaspekten aktualiseras 

endast vid en analys av gynnande beslut, men de andra aspekterna borde enligt min mening gå 

att använda vid exempelvis avgörandet om ett avslagsbeslut ska vinna negativ rättskraft, såsom 

fallet var i RÅ 2002 ref. 61.  

4.7.1 En Westerberg analys av RÅ 2002 ref. 61 

Frågan är om utgången i RÅ 2002 ref. 61 hade blivit annorlunda om domstolen anlagt det 

perspektiv jag beskrivit ovan. Fallet berör rättskraften vid ett avslagsbeslut, vilket innebär att 

trygghetsaspekten för den enskilde inte har någon bäring, men den andra delen av Westerbergs 

perspektiv går enligt min mening att använda i avgörandet av målet, och för att göra det måste 

först beslutets form och den rättspolitiska grunden för det materiella rättsinstitutet bestämmas.  

Beslutet som överklagats i målet är ett beslut om nekad utbetalning av livränta enligt AFL, 

som numer är inarbetad i SFB. Ett beslut om livränta innebär att den som uppfyller lagens krav 

har rätt att erhålla ersättning ur försäkringen och den som inte uppfyller kraven nekas 

ersättning. Lagstiftningen ger, enligt min mening, upphov till en rätt till ersättning och beslutets 

form bör därför kunna ses som en rättighet enligt Westerbergs mening.  

AFL och andra delar av socialförsäkringssystemet, syftar enligt förarbetena till att till att 

skapa social och ekonomisk trygghet för den enskilde. Detta bör enligt min mening också 

kunna sägas utgöra den rättspolitiska grunden för det materiella institutet enligt Westerberg. 

Det kan alltså konstateras att beslutets form utgör en rättighet och att syftet med 

lagstiftningen är att ge social och ekonomisk trygghet för den enskilde. Enligt Westerberg 

borde dessa element också tillmätas betydelse vid avgörandet av rättskraftsfrågan. Detta 

innebär enligt mitt sätt att se på saken att den rättspolitiska grunden och målet med det 

                                                
168 Westerberg, 1951, s. 83. 
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socialförsäkringsrättliga systemet underbygger och förstärker motivet till varför avgörandet av 

rättskraftsfrågan kunde ha fått en annan utgång. 

Det som domstolen lade vikt vid i sitt avgörande var i huvudsak att 

socialförsäkringsprocessen ansågs vara en fullt utvecklad tvåpartsprocess vilket möjliggjorde att 

rättskraftsreglerna för tvistemål kunde tillämpas. I detta är jag mer benägen att hålla med det 

skiljaktiga regeringsrådet då det även för mig är väldigt svårt att se de likheter mellan 

processformerna som majoriteten i avgörandet gör. I förarbetena till införandet av en 

obligatorisk tvåpartsprocess i förvaltningsprocessen anges att det huvudsakliga syftet med en 

tvåpartsprocess var att skapa en starkare prejudikatbildning genom att göra det möjligt för 

myndigheten att överklaga ett avgörande till högre rätt. Hur rättskraftsfrågan påverkas av den 

ändrade processformen sägs det inget om i förarbetena, men det kan i vart fall konstateras att 

det inte var ett uttalat syfte att även direkt förändra synen på rättskraften i socialförsäkringsmål. 

En förändring av partskonstellationen torde dock påverka rättskraften oavsett om det är uttalat 

syfte eller ej. Genom att myndigheter deltar i processen som part, kan utredningsmaterialet 

tänkas bli av bättre kvalitet och kvantitet eftersom de själva måste delta mer aktivt i processen. 

Detta kan bidra till att fler materiellt riktiga domar nås vilket torde innebära att ett beslut lättare 

kan sägas träffas av rättskraft. Denna tanke förutsätter dock enligt mig att parterna i målet är 

jämbördiga, vilket parterna, enligt min uppfattning och med hänvisning till regeringsrådet 

Melin, svårligen kan sägas vara. Den enskilde, som oftast saknar juridiskt ombud, ställs mot ett 

juridiskt kunnigt ombud samtidigt som den enskilde på grund av sjukdom eller ålder kan ha 

svårt att uppfatta och förstå innehållet i beslut och upptäcka felaktigheter i dessa. Jag menar att 

domstolen i detta avgörande borde lagt större vikt vid den rättspolitiska grunden för den 

materiella rättsregeln istället för att, enligt min mening, göra en något haltande analogi med 

tvistemålsprocessen. För mig framstår det som att domstolen i synen på rättskraftsfrågan väljer 

att fokusera på de effektivitetsvinster som finns att hämta genom att tillerkänna avslagsbeslut 

negativ rättskraft. Enligt mig för en sådan snäv syn på rättskraften med sig en stor brist, då 

rättskraften inte enbart kan låta sig utformas genom detta intresse, utan även den enskildes rätt 

till den rättighet som livränta innebär måste i vart fall beaktas. För den enskilde är det enligt 

mig därför viktigt att alla rättsliga medel som står till buds för att utkräva en sådan rättighet 

verkligen kan användas, och inte låta sig avskärmas av ett illa genomfört rättskraftsresonemang. 

Att inte ens fundera över den särskilda ställning som en rättighet innebär får inte bara 

konsekvenser för det enskilda fallet och individen i fråga, utan innebär enligt mig också en 
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förminskning av de rättigheter som socialförsäkringen bär med sig i hänseende till andra 

grundläggande fri- och rättigheter, vilket är olyckligt. 

 Wall menar att tilltron till domstolen och dess legitimitet hotas om den måste befatta sig 

med samma mål som den redan avgjort en gång tidigare. Jag förstår hans resonemang men jag 

vill påstå att det finns intressen som måste få väga tyngre än dessa, den enskildes rättsäkerhet 

till exempel. Man kan också, utan svårighet, vända på Walls resonemang och hävda att 

domstolens legitimitet kan ökas genom att den möjliggör för ny prövning av samma sak, då 

detta torde innebära större förutsättningar för ett materiellt riktigt beslut. Detta påverkar 

givetvis domstolens effektivitet och att då kunna avvisa en framställan med hänvisning till res 

judicata ger antagligen stora effektivitetsvinster. Återigen måste man fråga sig om detta intresse 

väger tyngre än den enskildes rättsäkerhet. Vidare kan det vara vanskligt för domstolen att 

avgöra vad som är samma sak i just socialförsäkringsmål då saken oftast kan tänkas påverkas 

av den medicinska utvecklingen på området, vilken inte alltid är enkel för en domstol att 

greppa. 

Inte heller det bakomliggande syftet till att tvistemål i allmän domstol vinner negativ 

rättskraft, att den enskilde ska känna trygghet i att beslutet står fast, gör sig gällande i processen 

i ett socialförsäkringsmål. Enbart det förhållandet att det numera är fråga om en 

tvåpartsprocess, torde enligt mig inte att leda till att lagakraftvunna domar och beslut i sådana 

mål förhindrar en ny prövning av samma sak, då processen i övrigt på flera sätt skiljer sig från 

tvistemålsprocessen i allmän domstol. Beaktar man samtidigt den kontext som ett 

socialförsäkringsmål hör till, att det är fråga om utkrävandet av rättigheter som syftar till att ge 

trygghet för den enskilde, kan utgången av målet, och i slutändan ändringen av synen på 

rättskraftsfrågan ifrågasättas.  
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5. Sammanfattning 

Regler om rättelse, ändring, omprövning och återkallelse av förvaltningsbeslut finns i 

förvaltningslagen och i en rad speciallagstiftning. Utöver dessa möjligheter eller skyldigheter 

finns det inom förvaltningsrätten en i praxis och doktrin utvecklad rättskraftsprincip som 

under vissa förutsättningar ger myndigheter möjlighet och skyldighet att på nytt pröva ett 

beslut. 

Huvudregeln är att ett gynnande beslut vinner rättskraft och därmed blir orubbligt medan 

ett betungande beslut inte vinner rättskraft och således kan ändras i efterhand. En myndighet 

kan emellertid i efterhand även ändra ett gynnande beslut om någon av följande förutsättningar 

är uppfyllda. Om beslutet det är försett med ett förbehåll eller om lagstiftningen som beslutet 

grundar sig på innehåller regler om ändring i efterhand. Om beslutet utverkats felaktigt på 

grund av att den enskilde lämnat felaktiga eller oriktiga uppgifter. Om tvingande säkerhetsskäl 

kräver att det ändras. I litteraturen diskuteras även ett möjligt fjärde undantag som avser då 

ändrade förutsättningar eller förhållanden medger ändring av beslut i efterhand. 

Rättskraftsprincipen har i huvudsak utvecklats med den utgångspunkten att den enskilde 

ska kunna lita på att ett beslut står fast. I principens natur ligger dock att den kan ge vika när 

det finns starkare motstående intressen. I förarbetena beskrivs rättskraftsfrågan som en 

avvägningsprocedur där intressen ställs mot varandra. Mot den enskildes trygghetsintresse står 

framförallt önskan om korrekta beslut och effektivitet. 

Den förvaltningsrättsliga rättskraftsprincipen betraktas ofta som en rättssäkerhetsgaranti. 

Beroende på vilken typ av beslut det gäller fylls rättsäkerhetsargumentet med olika innehåll. 

Vid ett för den enskilde gynnande beslut handlar det om trygghet, hen ska kunna lita på att ett 

beslut står fast. Vid ett för den enskilde betungande beslut är det viktigt att hen har möjlighet 

att få en rättskraftigt avgjord sak rättsligt prövad på nytt då även oriktiga beslut blir orubbliga. 

För myndigheten är det däremot viktigt att ett beslut som blivit felaktigt eller framstår som 

olämpligt kan ändras i efterhand. För myndigheten är det även viktigt att en effektiv 

förvaltning upprätthålls. 

På senare år har rättskraftsprincipen fått utstå vissa påtryckningar vilket medfört en 

uppluckring av principen. På framförallt socialförsäkringsområdet har dessa förändringar 
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inneburit en förändrad syn på avslagsbeslut då dessa numer erkänns negativ rättskraft vilket 

medför att de blir orubbliga.  
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