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Sammanfattning  
 
Under förvaltningsdomstolarnas handläggning av förvaltningsmål kan det inträffa nya 

omständigheter som har betydelse för den fråga som prövas i det aktuella målet. Det är dock 

inte självklart att dessa omständigheter kan prövas, eftersom domstolarna till följd av 

instansordningsprincipen har att förhålla sig till den i tidigare instanser uppställda process-

ramen. Processramen regleras för förvaltningsprocessens del i 29 och 30 §§ förvaltnings-

processlagen (1971:291), FPL. Dessa regler riktar sig emellertid till domstolen. Huruvida det 

är tillåtet för parter att ändra sin talan eller åberopa omständigheter som inträffar under 

förvaltningsprocessens gång är oreglerat. Syftet med denna uppsats är att klargöra omfatt-

ningen av processramen i förvaltningsmål. 

 

Det visar sig att tillåtligheten av taleändringar beror på om den i tidigare instanser fastställda 

saken ändras, vilket sker om händelseförloppet blir ett annat. Sker en förskjutning såtillvida 

att saken ändras, utgör det en otillåten taleändring som ska avvisas med hänsyn till 

instansordningsprincipen. Tillåtna taleändringar ska däremot prövas eftersom de faller inom 

processramen. Definitionen av saken och händelseförloppet varierar dock i stort sett beroende 

på vilken förvaltningsrättslig måltyp det rör sig om.  

 

Tillåtligheten av sådana omständigheter som inträffar efter att en myndighet har fattat ett 

grundbeslut, dvs. under processens gång, är svårare att lösa än frågan om tillåtligheten av 

omständigheter som förelåg vid grundbeslutet men åberopas senare. En slutsats är dock att 

frågorna måste lösas på samma sätt, dvs. utifrån saken och händelseförloppet. Stöd för denna 

lösning återfinns i förarbetsuttalanden, praxis och doktrin. Att kategoriskt avvisa omständig-

heterna skulle visserligen upprätthålla instansordningsprincipen på ett mer enhetligt sätt men 

skulle också medföra negativa effekter för parter och för förtroendet för rättsväsendet i och 

med att senare tillkomna omständigheter kan förändra sakläget med följd att domstolarna 

skulle fatta materiellt oriktiga beslut.  
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Abstract 
 
During the Administrative courts procedure there might appear circumstances of importance 

for the case that is examined. However, it is not clear that these new circumstances can be 

examined because of the principle of he court hierarchy, which implies that the courts have to 

relate to the procedural frame as established in the lower instances. The procedural frame is 

regulated in 29 and 30 §§ of the Administrative Court Procedure Act (1971:291), FPL. What 

is not regulated in the FPL however, is when it is admissible for the parties to add new case 

material and/or adjust certain aspects of the claim, and whether circumstances that appear 

during the proceedings can be examined by the court or not. Therefore, the aim of this thesis 

is to clarify the extent of the procedural frame within the administrative judicial procedure.  

 

It is found that the permission of claim adjustments depends on whether the subject of litiga-

tion is changed, which occurs when the chain of events is not intact. A shift of the subject of 

litigation constitutes an undue adjustment of the claim that must be dismissed because of the 

application of the principle of the court hierarchy. Adjustments that are allowed must however 

be examined, since they fall within the procedural frame. It is also found that the definition of 

the subject of litigation and the chain of events vary on account of specific administrative case 

types.  

 

The admissibility of circumstances that appear during the proceedings is harder to solve than 

the admissibility of circumstances that were present in the first instance but referred to later. 

A conclusion is that the questions must be solved likewise, that is, from the subject of litiga-

tion and chain of events. Support for this solution is found in the legislative history statements 

of the FPL, case-law and legal doctrine. To unconditionally dismiss new circumstances would 

uphold the principle of the court hierarchy in a more uniform manner, but would also induce 

adverse effects for the parties and for the confidence in the legal system.  
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1. Inledning 

1.1 Ämne 

En kommuns beslut om att återkalla serveringstillstånd från tillståndshavare kan grundas på 

att den som har ett betydande inflytande över verksamheten, såsom exempelvis verkställande 

direktör, anses olämplig i personligt eller ekonomiskt hänseende. Om denna person avsätts 

från sitt uppdrag under tiden tillståndshavaren överklagar till förvaltningsrätten, torde väl ut-

fallet av lämplighetsfrågan bli ett annat? Svaret är inte självklart mot bakgrund av den praxis 

som fastställt att förvaltningsdomstolarnas prövning begränsar sig till de omständigheter som 

inträffat före tidpunkten för det överklagade beslutet.1 Detta kan i värsta fall innebära att 

verksamheten måste avvecklas, eftersom servering av alkoholdrycker kan ha en avgörande 

betydelse för möjligheten att bedriva restaurangrörelse. Utfallet av förvaltningsrättens pröv-

ning kan även anses materiellt oriktigt mot bakgrund av att sakläget i målet förändrats, såtill-

vida att någon olämplighet inte längre föreligger vid målets avgörande.  

 

Frågan om nya omständigheter som inträffar efter myndighetens beslut kan ingå i domstolens 

prövning eller inte, har inte något enhetligt rättsligt svar. Fallet ovan är dock ett exempel på 

hur principiellt viktig frågan är att utreda för upprätthållandet av den enskildes rättstrygghet 

och för att materiellt riktiga avgöranden nås.   

 

Sedan förvaltningsrättsreformen trädde i kraft år 1971 har viktiga förändringar bidragit till att 

det idag finns ett ökat behov av att bestämma och upprätthålla processramen, dvs. vad som får 

prövas i ett förvaltningsmål. Förändringarna består dels i ökningen av ärendeslag som prövas 

av förvaltningsdomstolarna, dels i införandet av tvåpartsprocess genom att beslutsmyndig-

heterna givits partsställning.2 Ämnet för uppsatsen anknyter till vikten av att upprätthålla 

processramen och berör parts ändring av talan i form av att nya omständigheter anförs under 

förvaltningsprocessens gång.  

 

Genom framställningen utreds hur processramen avgränsas i förvaltningsprocessen och hur 

sådana omständigheter som inträffat efter myndighetsbeslutet ska behandlas av domstolen i 

processuellt hänseende. Frågan är om förvaltningsdomstolen som, till följd av 

instansordningsprincipen har att förhålla sig till den i tidigare instanser uppställda process-
                                                
1 Se bl.a. kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 693-694-14 samt kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 
1011-12.  
2 von Essen, Processramen i förvaltningsmål, 2016 [cit. von Essen], s. 17 f. 
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ramen, kan pröva de nya omständigheterna eller om de går utanför målets uppställda 

processuella ram. Om domstolarna tillåter omständigheter som inträffat efter myndighetens 

beslut, avviker de från instansordningsprincipen samtidigt som parterna förlorar sin möjlighet 

att få sin talan prövad i flera instanser. Trots dessa olägenheter kan det uppstå situationer där 

en avvisning av senare tillkomna omständigheter skulle kunna anses orimlig med tanke på 

konsekvenserna det kan innebära för parterna, eftersom nya omständigheter kan förändra sak-

läget i målet avsevärt.   

 

Huruvida nya omständigheter ingår i processramen eller inte är intressant att utreda eftersom 

förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, lämnar frågan obesvarad samtidigt som praxis inte 

uppvisar någon enhetlighet. De domstolsavgöranden som berör frågan drar till viss del åt 

olika håll beroende på vilken måltyp det gäller, varför helheten många gånger framstår som 

motsägelsefull.3  

 

Samtidigt som förvaltningsprocessens utveckling och instansordningsprincipen kräver att 

processramen upprätthålls förefaller rättsläget vara oklart gällande behandlingen av senare 

tillkomna omständigheter. Risken är att denna principiellt viktiga fråga reduceras till en 

bedömningsfråga, vars svar varierar från fall till fall beroende på vilken specifik förvaltnings-

rättslig måltyp det är fråga om. I förlängningen kan detta medföra att rättstillämpningens 

förutsebarhet minskar och att det finns en risk för att parter inte behandlas lika, vilket får an-

ses vara ett problem för den rättskipande verksamheten.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det är inte helt klarlagt hur nya omständigheter eller sådana som inträffar under processens 

gång förhåller sig till processramen inom förvaltningsprocessen. Oklarheter i detta avseende 

kan anses utgöra ett hot mot rättssäkerheten eftersom det finns en risk att rättstillämpningen 

inte blir konsekvent, förutsebar eller enhetlig. Syftet med denna uppsats är därför att klargöra 

omfattningen av processramen i förvaltningsmål. Detta syfte ämnas uppnås genom besvaran-

det av fyra stycken frågeställningar.  

 

 

                                                
3 von Essen, s. 19.  
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1. Vad avgör om en taleändring, i form av nya eller ändrade omständigheter, är tillåten 

respektive otillåten?  

2. Skiljer sig detta mellan olika måltyper? 

3. Kan sådana omständigheter som inträffar efter att en myndighet har fattat ett 

grundbeslut anses ingå i målets uppställda processuella ram eller utgör det en 

otillåten taleändring?  

4. Vilka förhållanden inverkar på denna bedömning?  

 

1.3 Avgränsningar 

I framställningen behandlas den allmänna förvaltningsprocessen, vilket innebär att andra 

processformer inom förvaltningsrätten utesluts, såsom kommunalbesvärsprövningen enligt 10 

kap. kommunallagen (1991:900), KL, och rättsprövningen enligt lagen (2006:304) om rätts-

prövning av vissa regeringsbeslut. Anledningen till att dessa processordningar utesluts är att 

de fyller ett annat syfte än den allmänna förvaltningsprocessen och således har ett mer begrän-

sat prövningsomfång.4 

 

1.4 Metod och material 

Frågeställningarna besvaras utifrån en tillämpning av den rättsdogmatiska metoden. Innebör-

den av denna rättsvetenskapliga metod är att utreda gällande rätt (de lege lata) eller lösningen 

på ett rättsligt problem genom att applicera rättsregler på detsamma.5 För att resultatet av den 

rättsdogmatiska metoden ska återspegla innehållet i gällande rätt krävs en analys av de olika 

elementen i rättskälleläran, vilka utgörs av lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och juridisk 

doktrin. Det är förutbestämt att rättskällorna uppfyller kravet på validitet och att de sinsemel-

lan har olika grad av auktoritet, med lagen högst placerad.6 

 

Rättsdogmatikens primära uppgift att utreda gällande rätt utesluter inte att samband, likheter 

och principer i rätten identifieras genom en systematisering av det som framkommit av 

rättsutredningen.7 Denna uppsats har dock inte enbart som målsättning att fastställa och 

systematisera rätten utifrån en analys av rättskällorna, utan även att granska och värdera det 

                                                
4 von Essen, s. 19.  
5 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, 2013 [cit. Korling & Zamboni], s. 21. 
6 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015 [cit. Sandgren], s. 44. 
7 Sandgren, s. 43. 
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resultat som framkommer samt att identifiera de problem som återfinns i beskrivningen av 

gällande rätt.  

 

Utöver det som nu lyfts fram bör det påpekas att rättsdogmatiken är en kvalitativ metod för 

vilken tolkning är ett framträdande drag.8 Inom tillämpningen för denna metod faller således 

lagtolkning som aktualiseras när rättskällorna på ett visst rättsområde inte kan besvara en 

rättsfråga eller presenterar flera konkurrerande lösningar på samma problem. I syfte att skapa 

en likformig och förutsebar rättstillämpning har det därför utvecklats en metod för juridisk 

argumentation, som yttrar sig genom lagtolkningsprinciper. Inom den svenska rätten tillämpas 

fyra huvudsakliga tolkningsprinciper, nämligen logisk-grammatisk tolkning (bokstavs-

tolkning), systematisk tolkning, subjektiv tolkning och teleologisk tolkning (subjektiv och 

objektiv).  

 

Formellt sett bör rättstillämparen utgå ifrån samtliga principer vid oklarheter kring lagens 

tolkning, men det kan inte bortses ifrån att den logisk-grammatiska tolkningen brukar 

rangordnas först eftersom den utgår ifrån lagens ordalydelse och därmed leder till förutsebar-

het.  

 

En svaghet som ofta lyfts fram angående den rättsdogmatiska metoden är dess intresse för 

normer, men inte hur dessa tillämpas i praktiken hos domstolar eller myndigheter.9 Till följd 

av detta har metoden fått kritik för bristande vetenskaplighet, vilket tillbakavisas av bland 

andra Jareborg som menar att rättsdogmatikens verklighet är själva rättssystemet som norma-

tivt system och inte det som systemet resulterar i.10 Det lyfts även fram att rättsdogmatiken 

kanske inte är en vetenskaplig metod i dess strikta betydelse, utan omfattar en analys med ett 

vetenskapligt syfte. Kritiken torde dock inte ha någon egentlig betydelse, eftersom utövandet 

av rättsdogmatiken, oavsett vetenskaplighet eller inte, fyller en betydande funktion i det 

svenska rättssystemet.11 Rättsdogmatiken är nämligen nödvändig för en rimlig förutsebarhet, 

dvs. rättssäkerhet för enskilda, och för en effektiv kontroll av myndigheters beslutsfattande, 

dvs. rättstrygghet.12  

 

                                                
8 Sandgren, s. 44. 
9 Korling & Zamboni, s. 24.  
10 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT, 2004 [cit. Jareborg], s. 9 
11 Korling & Zamboni, s. 24.  
12 Jareborg, s. 5. 
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Det kan inte nog understrykas hur betydelsefull rättsdogmatiken är för systematiseringen av 

det juridiska tänkandet. En tillämpning av denna metod motiveras därför starkt av ämnesvalet 

i denna uppsats. Förvaltningsprocessen kännetecknas av en vagt utformad lagstiftning som 

lämnar ett stort utrymme för vägledande rättspraxis. Att utifrån denna omfattande rättspraxis 

dra generella slutsatser och utforma allmänt tillämpbara normer har dock visat sig svårt, 

främst mot bakgrund av förvaltningsmålens skiftande karaktär. Det finns därför ett stort be-

hov av systematisering av rättskällorna på detta område. Mot bakgrund av de oklarheter som 

råder gällande bestämmandet av processramen, finns ett behov av rättsvetenskaplig analys, 

med fokus på att lyfta fram för- och nackdelar med rådande system samt ge förslag på hur 

vissa frågor skulle kunna lösas för att uppnå en mer enhetlig förvaltningsprocess.  

 

Vad avser det material som ligger till grund för uppsatsen, tillämpas vedertagna svenska rätts-

källor. FPL och förarbetena till förvaltningsrättsreformen utgör de primära rättskällorna inom 

förvaltningsprocessen. De förarbeten som är av särskild relevans för denna uppsats utgörs av 

SOU 1964:27 (lag om förvaltningsförfarandet), DsJu 1970:11 (Förfarandet i förvaltnings-

domstol) och propositionen 1971:30 med förslag till lag om allmänna förvaltningsdomstolar, 

mm samt propositionen 2012/13:45 om förslag till en mer ändamålsenlig förvaltningsprocess.  

 

Dessa rättskällor ger dock inte tillräcklig ledning i frågor som rör processramen, vilket till stor 

del beror på att processen utvecklats en hel del sedan källornas tillkomst. Detta har lett till att 

rättspraxis fått en avgörande roll för rättsutvecklingen på detta område, framförallt prejudikat 

från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Det finns dock metodologiska problem kopplat till 

genomgången av avgöranden med anknytning till processramen. De processuella frågorna är 

nämligen sällan huvudfrågan i målet och omnämns därför inte rubriken, vilket försvårar en ef-

fektiv sökning av relevanta rättsfall. Det bör även poängteras att de processuella frågorna ofta 

behandlas kortfattat, vilket leder till tolkningssvårigheter eftersom det är osäkert vilka faktorer 

som motiverat domstolens ställningstaganden och om uttalandena är avsedda att gälla mer 

generellt eller endast avseende den aktuella måltypen.13 I syfte att berika analysen i denna 

uppsats används inte bara avgöranden från högsta instans utan även underrättsavgöranden 

från kammarrätterna och förvaltningsrätterna. Underrättsavgörandena uppfyller inte kravet på 

validitet i samma utsträckning som de vedertagna rättskällorna, men används i exemplifie-

rande syfte för att visa på hur en fråga brukar bedömas.  

                                                
13 von Essen, s. 20.  
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Vid sidan av rättspraxis har rättegångsbalkens (1942:740), RB, bestämmelser varit betydelse-

fulla som vägledning för bestämmandet av processramen i förvaltningsprocessen. Det finns 

dock i allmänhet anledning till viss försiktighet med att göra analogier mellan allmän process 

och förvaltningsprocess, vilket beror på att dessa processformer grundas på sinsemellan 

oförenliga principer. Medan allmän process bygger på principerna om muntlighet, koncent-

ration och omedelbarhet är förvaltningsprocessen som huvudregel skriftlig, inte särskilt 

koncentrerad och det finns heller inte något krav på att avgörandet ska grundas på vad som 

förekommit vid ett enda rättegångstillfälle.14  

 

Slutligen ska något sägas om litteratur. Lagkommentaren till FPL av von Essen och Wenner-

gren15 har bidragit till förståelsen för förvaltningsprocessen och processramen i förvaltnings-

mål. I denna uppsats har källan utnyttjats elektroniskt via rättsdatabasen Zeteo, varför hänvis-

ning till specifika sidor i kommentaren inte är möjlig. Istället hänvisas till de kommentarer 

som nås via FPL:s bestämmelser på Zeteo. Detsamma gäller för lagkommentaren till RB, för-

fattad av Fitger m.fl. Den elektroniska versionen har av effektivitetsskäl använts via Zeteo. 

Såsom komplement till Fitger m.fl. lagkommentar har den elektroniska kommentaren av 

Thornefors på Karnov tillämpats.16 

 

De verk av lärobokskaraktär som använts vid författandet av denna uppsats utgörs av Ragne-

malms Förvaltningsprocessrättens grunder från 2014, Lavins Förvaltningsprocessrätt från 

2014 och Förvaltningsrättens grunder av Bohlin och Warnling-Nerep från 2007. Vad gäller 

vetenskapliga undersökningar, eller doktrin, är von Essens Processramen i förvaltningsmål – 

ändring av talan och anslutande frågor från 2016 en viktig kunskapskälla, eftersom den 

analyserar förvaltningsprocessrättsliga frågor med anknytning till processramen på ett sätt 

som inte tidigare gjorts. Det är därför naturligt att vända sig till denna doktrin vid författandet 

av en uppsats i förvaltningsprocessrätt. I övrigt hänvisas till ett antal rättsvetenskapliga artik-

lar.  

 

1.5 Disposition  

Uppsatsen delas in i 4 kapitel och en källförteckning. Under framställningens gång redovisas 

analyser och slutsatser löpande i syfte underlätta för läsarens förståelse för ämnet och dess 

                                                
14 von Essen, s. 18.  
15 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m – en kommentar, http://zeteo.wolterskluwer.se. 
16 Thornefors, Rättegångsbalken – en kommentar, http://pro.karnovgroup.com. 
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mångfacetterade problematik. I slutet av varje kapitel sammanfattas de resultat som fram-

kommit.  

 

I nästföljande kapitel 2 klargörs de rättsliga utgångspunkterna för bestämmandet av process-

ramen och saken i förvaltningsprocessen. Därvid besvaras de två första frågeställningarna i 

uppsatsen, nämligen vad som avgör om en taleändring i form av nya eller ändrade omstän-

digheter är tillåten respektive otillåten, samt om detta skiljer sig mellan olika måltyper. 

Frågeställningarna besvaras utifrån en granskning av rättskällorna med avstamp i FPL. I ka-

pitlet utreds även innebörden av instansordningsprincipen eftersom denna rättsgrundsats är 

viktig för uppfattningen om vad som utgör taleändringar och vari problematiken kring 

anförandet av nya omständigheter ligger. Definitionen av och gränsdragningen mellan yr-

kande, omständigheter och bevis i parternas talan kommer att belysas, varefter två tänkbara 

begränsningar i möjligheten att anföra nya omständigheter redovisas; begränsning i tid och 

begränsning i sak. Slutsatsen är att saken är det avgörande för vad som utgör en otillåten 

taleändring. Det utreds vidare på vilket sätt saken avgränsats i den allmänna processen och 

skatteprocessen, eftersom dessa processformer stått som inspiration för förvaltningsprocessen. 

Slutligen behandlas på vilket sätt sakens bestämmande gestaltas i olika måltyper och varför 

det ser ut på det viset, varefter kapitlet avslutas med en sammanfattning där resultatet av 

rättsutredningen och slutsatser framförs.  

 

I kapitel 3 behandlas rättsläget avseende omständigheter som inträffar efter myndighetens 

beslut, varvid innehållet i förarbetsuttalanden, praxis och doktrin analyseras och problematise-

ras. Fokus ligger på rättsfallsanalys av både överrätts- och underrättsavgöranden eftersom 

detta kan bidra till en förståelse för hur domstolarna hanterar senare tillkomna omständig-

heter. Utifrån rättskällorna ämnas de två sista frågeställningarna besvaras, nämligen om såd-

ana omständigheter som inträffar efter myndighetens beslut kan anses ingå i processramen 

och vilka förhållanden som inverkar på denna bedömning. I kapitlet förklaras skillnaden mel-

lan sådana omständigheter som förelåg vid beslutstillfället men åberopas först senare, och 

sådana omständigheter som inträffar under processens gång. Det är viktigt att göra en distinkt-

ion mellan dessa två typer av omständigheter, eftersom olika problem aktualiseras. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning vari de springande punkterna i redogörelsen behandlas.  

 

I kapitel 4 avslutas uppsatsen med en sammanfattning av de slutsatser som framkommit samt 

en diskussion som anknyter till de frågor och slutsatser som dragits under framställningens 
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gång. Dessa slutsatser diskuteras på ett övergripande plan samtidigt som det förs en diskuss-

ion kring olika lösningar på de problem som adresserats (de lege ferenda).  

2. Ändring av talan i förvaltningsprocessen 

2.1 Inledning 

Processramen i förvaltningsmål bestäms utifrån parternas talan, som utgör en kombination av 

yrkanden och de omständigheter som anförs till stöd för dessa.17 Termen processram används 

ofta i doktrin för att beskriva domstolens bundenhet till parternas talan18 men någon definition 

av denna term ges inte i FPL. Det saknas vidare bestämmelser om i vilken utsträckning 

taleändringar tillåts i förvaltningsprocessen liksom hur saken i förvaltningsmål bestäms. 

Målsättningen i detta kapitel är därför att redogöra för och analysera de rättsliga normer som 

behandlar taleändringar i förvaltningsprocessen. 

 

2.2 Rättslig reglering  

De bestämmelser som anger ramen för rättens prövning är 29 och 30 §§ i FPL. I 29 § FPL 

stipuleras att rättens avgörande inte får gå utöver vad som yrkas i målet. Om det föreligger 

särskilda skäl får dock rätten även utan yrkande besluta till det bättre för enskild, när det kan 

ske utan men för motstående enskilt intresse (reformatio in melius). Av 30 § följer att rättens 

avgörande av mål ska grundas på vad handlingarna innehåller och vad i övrigt förekommit i 

målet. Det följer även av bestämmelsens andra stycke att det av beslutet ska framgå de skäl 

som bestämt utgången.  

 

I vilken utsträckning parter kan ändra sin talan genom att ändra eller tillföra nya omständig-

heter eller yrkanden reglera överhuvudtaget inte. Visserligen framgår av 4 § FPL att ett 

överklagande ska innehålla uppgift om yrkande och omständigheter, men någon begränsning 

för senare kompletteringar gäller endast talan i högsta instans enligt 37 § FPL. Syftet bakom 

denna bestämmelse är att renodla HFD till en prejudikatinstans, varför bestämmelsen knapp-

ast kan appliceras på processen i förvaltningsrätt eller kammarrätt.19 I praktiken tar ofta 

                                                
17 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen mm, http://zeteo.wolterskluwer.se, 30 § FPL.  
18 von Essen, Förvaltningsrättslig tidskrift, 2003 [cit. von Essen, FT], s. 504.  
19 Prop. 1971:30 Del 2, s. 595 och von Essen, s. 254.   
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förvaltningsdomstolarna hänsyn till omständigheter som inträffar under processens gång eller 

först då blir kända.20  

 

Rättens prövning i relation till framställda yrkanden enligt 29 § kommer inte att beröras vi-

dare, eftersom uppsatsens frågeställningar tar sikte på nya omständigheter. Frågan om 

taleändringar kan nämligen anses ha större betydelse i förhållande till nya omständigheter än 

yrkanden, eftersom rätten i enlighet med 29 § FPL alltid har möjlighet att utan yrkande be-

stämma till det bättre för enskild part eller i överensstämmelse med av part anförda yrkanden 

utvidga processramen i enlighet med principen om reformatio in melius.21 Samma möjlighet 

står inte till buds för taleändringar i form av nya omständigheter. Till detta kommer att det i 

många fall inte finns några alternativa eller ändrade yrkanden att föra in eftersom yrkandet 

bara kan vara ett.  

 

Innan det utreds hur taleändringar i form av nya omständigheter behandlas i förvaltnings-

processen följer en genomgång av instansordningsprincipen, eftersom denna princip ligger till 

grund för intresset av att upprätthålla processramen. Det är nödvändigt att gå igenom denna 

rättsgrundsats i syfte att öka förståelsen för problematiken kring taleändringar, varför innebör-

den av denna princip avhandlas innan taleändringar behandlas närmare. 

 

2.3 Instansordningsprincipen  

Vikten av att förvaltningsdomstolarna upprätthåller processramen kan i grunden förklaras av 

domstolarnas funktion och deras förhållande till förvaltningsmyndigheterna. Enligt Wenner-

gren ger instansordningsprincipen en god grund att bygga på när det gäller att forma 

förvaltningsdomstolarnas överprövning av förvaltningsbeslut till en efterhandsprövning och 

inte en ny prövning av saken.22 Samma synsätt lyfts fram i ändringspropositionen från 2012 

avseende en mer ändamålsenlig förvaltningsprocess. Utgångspunkten är där att tyngdpunkten 

i rättskipningen ska ligga i första instans. Det framhävs att en sådan ordning tydliggör 

rollfördelningen mellan förvaltningsrätten och kammarrätten samt möjliggör för nämnda 

instanser att kunna anpassa arbetsformerna efter deras roll i instansordningen.23 

 
                                                
20 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014 [cit. Ragnemalm] s, 197 och Lavin, 
Förvaltningsprocessrätt, 2014 [cit. Lavin] s, 82 med hänvisning till RÅ 2006 ref. 7 och HFD 2013 ref. 5. 
21 von Essen, FT 2003, s. 509. 
22 Wennergren, Aktuella spörsmål, SvJT, 1995 s. 73. 
23 Prop. 2012/13:45, s. 80.  
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Att en allmän instansordningsprincip gäller i förvaltningsprocessen lyftes dock först fram i de 

besvärssakkunnigas betänkande till FPL. Principen innebär att en klagande inte får föra en 

talan som kvantitativt eller kvalitativt vidgar den ram inom vilken prövningen i föregående 

instans ägt rum.24 Det framhävdes dock att instansordningsprincipens förbud att föra talan om 

annat eller mera än vad som prövats hos beslutsmyndigheten inte skulle inskränka en klagan-

des möjligheter att anföra nya skäl och omständigheter till stöd för talan. Det angavs därför att 

den begränsningen borde gälla att en klagande inte får införa sådana nya omständigheter i 

målet att saken helt eller till större delen förändrar karaktär.25 Anledningen till att det förhåller 

sig på detta vis är att förvaltningsdomstolarnas överprövning av myndighetsbeslut ska ha 

karaktären av en utifrån företagen prövning av att förvaltningens myndigheter fattat rättsligt 

och materiellt riktiga beslut.  

 

De besvärssakkunniga framhöll dock i betänkandet att instansordningens princip, på grund av 

förvaltningsmålens skiftande natur, inte kunde upprätthållas undantagslöst. Billighetsskäl och 

strävan att åstadkomma materiellt riktiga beslut kunde föranleda en ibland relativt liberal 

tillämpning av instansordningsprincipen. Avsteg ansågs även kunna göras av sociala skäl eller 

av hänsyn till att enskild part för sin talan själv och att det därför finns ett behov av att kunna 

läka de brister som uppstår i dennes processföring. Vidare angavs att det kunde te sig onödigt 

formalistiskt och opraktiskt att strikt tillämpa principen i vissa situationer där nya omständig-

heter förskjutit sakläget och att således en utvidgning av den i föregående instans fastlagda 

ramen kan ske hos besvärsmyndigheten i undantagsfall. Någon allmän regel om att part inte 

får utvidga eller ändra sin talan föreslogs inte införas.26  

 

I propositionen till lagen om allmänna förvaltningsdomstolar uttalade departementschefen 

sedermera att frågan om tillåtligheten för part att ändra sin talan genom att åberopa en annan 

grund var betydligt mer komplicerad att lösa för förvaltningsprocessens del än för den all-

männa processen. Övervägande skäl talade för att denna fråga inte skulle regleras generellt 

utan istället bli föremål för en reglering område för område. Departementschefen avstod där-

för från att föreslå lagregler.27  

 

                                                
24 SOU 1964:27 s. 541-542. 
25 SOU 1964:27 s. 542. 
26 SOU 1964:27, s. 541 ff.  
27 Prop. 1971:30. Del 2, s. 582.  
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Frågan inställer sig om det finns situationer där en taleändring är tillåten trots att saken änd-

ras. I betänkandet verkar det finnas ett visst stöd för en sådan ordning samtidigt som det 

konstateras att en klagande inte får införa sådana nya omständigheter i målet att saken helt 

eller till större delen förändrar karaktär. I propositionen lyftes strävan efter materiellt riktiga 

avgöranden (officialprövningsintresset) fram som ett övergripande skäl till avsteg från 

instansordningsprincipen, åtminstone gällande vissa måltyper såsom administrativa frihets-

berövanden.28 Även Wennergren ansåg att vissa avsteg från instansordningsprincipen kunde 

vara möjliga och att praxis från HFD skulle tydliggör detta.29  

 

Dessa uttalanden vinner dock inte något större genomslag i praxis och övrig förvaltnings-

processrättslig doktrin. Tvärtom framhävs många skäl till varför domstolarna inte bör tillåta 

undantag i form av bl.a. sociala skäl eller strävan efter materiellt riktiga avgöranden.30 von 

Essen menar att principiella skäl talar emot att tillåta taleändringar som innebär att saken 

förändras eftersom följden av detta blir att rättskipningens tyngdpunkt förskjuts uppåt i 

instansordningen, varmed processen förlorar sin huvudsakliga funktion som kontrollerande.31 

Om prövningen av sakomständigheter förskjuts uppåt i instansordningen försvinner alltså 

successivt domstolarnas roll som kontrollerande samtidigt som beslutsmyndigheternas pri-

mära ansvar över utredning och uppfyllande av materiell lagstiftning suddas ut. Utöver detta 

framhävs att strävan efter materiellt riktiga avgöranden i somliga fall kan komma att motver-

kas om saken tillåts ändras under processens gång. Om part tillåts föra in omständigheter som 

förändrar saken i ett sent skede av processen försätts dennes motpart i ett svårt läge. Framför-

allt om motparten har förlorat målet i kammarrätten uppstår en situation där denne ofta saknar 

möjlighet att få en överprövning till stånd eftersom HFD i princip bara medger prövnings-

tillstånd när det finns ett prejudikatintresse i målet.32 Detta kan innebära att utredningen blir 

sämre, vilket kan minska möjligheten att nå materiellt riktiga avgöranden. Detta synsätt stöds 

av bl.a. RÅ 2002 ref. 76 där HFD uttalade att det, mot bakgrund av de rättssäkerhetsgarantier 

som ligger i möjligheten att få en sak prövad i flera instanser, inte fanns skäl att frångå 

instansordningsprincipen.  

 

                                                
28 Prop. 1971:30. Del 2, s. 581-582.  
29 Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2005, s. 295.  
30 Det främsta exemplet utgörs av von Essen. 
31 von Essen, s. 256.  
32 von Essen, s. 256.  
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Instansordningsprincipen har nu behandlats utifrån den situationen att saken ändras. Principen 

kan dock även göra sig gällande i situationer där parter i en förvaltningsrätt eller kammarrätt 

åberopar nya omständigheter som inte ändrar saken. Det har i praxis ansetts kunna sätta 

instansordningsprincipen ur spel att förvaltningsdomstolar prövar nya omständigheter som är 

av komplicerad natur, eftersom dessa domstolars funktion är att överpröva, inte utreda sak-

frågorna i målet. Det följer således av instansordningsprincipen att underrätterna i vissa fall 

bör avstå från en sakprövning när nya omständigheter tillkommit som är av komplicerad na-

tur, och återförvisa målet till underinstansen.33 

 

Instansordningsprincipen innebär som sagt att parterna inte får införa sådana nya omständig-

heter i målet att saken helt eller till större delen förändrar karaktär. Hur denna utgångspunkt 

kommer till uttryck i rätten utreds i det följande.  

 

2.4 Ändra och tillföra omständigheter   

Parters möjlighet att ändra och tillföra nya omständigheter under processens gång måste 

diskuteras utifrån en möjlig begränsning i tid och sak. Innan detta avhandlas finns det dock av 

pedagogiska skäl anledning att klargöra skillnaden mellan yrkande, omständigheter och bevis 

i parternas talan, eftersom detta inte framgår av FPL.    

 

2.4.1 Yrkande, omständigheter och bevisning  

Yrkandet är knutet till och avser rättsföljden medan omständigheter, som även kallas konkreta 

rättsfakta, är kopplade till de rekvisit (abstrakta rättsfakta) i en rättsregel, som leder fram till 

rättsföljden. Med konkreta rättsfakta, eller omständigheter, avses sådana fakta som är rele-

vanta för bedömningen av om ett lagrums rekvisit är uppfyllda. 34 Det handlar här om de fak-

tiska, relevanta förhållanden som en part lägger till grund för sin talan. Relationen mellan 

abstrakta och konkreta rättsfakta kan beskrivas som att den materiella rätten (abstrakta rätts-

fakta) styr vilka förhållanden som är relevanta för avgörandet och som alltså utgör omständig-

heterna i målet.35 

 

                                                
33 von Essen, s. 266 ff. samt RÅ 2000 ref. 50. 
34 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen mm, http://zeteo.wolterskluwer.se, FPL 30 §. 
35 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen mm, http://zeteo.wolterskluwer.se, FPL 30 §.  



 17 

För att belysa skillnaden mellan yrkande och omständigheter används här ett exempel från 

socialförsäkringsområdet. Enligt 27 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB, har en 

försäkrad rätt till sjukpenning vid sjukdom som sätter ned dennes arbetsförmåga med minst en 

fjärdedel. Yrkandet skulle i detta fall bestå av rätten till sjukpenning med en fjärdedel eller 

mer, medan de faktiska förhållanden som den sökande måste åberopa som grund för denna 

rätt utgörs av att denne är så pass sjuk att det sätter ned arbetsförmågan. Rättsföljden av att 

vara sjuk blir i detta fall att personen har rätt till sjukpenning.  

 

Det är även viktigt att dra en skiljelinje mellan anförda omständigheter och åberopad bevis-

ning, bevisfakta, eftersom det finns större möjligheter att tillföra ny bevisning än nya omstän-

digheter under processens gång.36 Omständigheterna underbyggs av den bevisning (bevis-

fakta) som finns i målet. Med bevisfakta avses således förhållanden som kan tjäna som bevis 

för skilda omständigheter, dvs. för att en omständighet faktiskt föreligger.37 

 

För att återkoppla till exemplet med sjukpenning ovan, krävs i princip för att den sökande ska 

bevisa sin nedsatta arbetsförmåga att denne bl.a. presenterar ett läkarintyg där arbetsförmågan 

beskrivs vara nedsatt med minst en fjärdedel.  

 

Fokus för denna uppsats är de konkreta rättsfakta som anförs av parter, vilka leder fram till 

den ur deras perspektiv önskvärda rättsföljden. Skulle det under handläggning i domstol upp-

komma oklarheter kring vad i parternas talan som utgör yrkande, omständigheter eller bevis-

ning kan detta läkas med processledning, i form av att rätten genom frågor och påpekanden 

verkar för att parterna avhjälper otydligheter och ofullständigheter i sina framställningar, en-

ligt 8 § 2 st. FPL.  

 

Mot bakgrund av denna genomgång av begreppen yrkande, omständigheter och bevis i parter-

nas talan, följer närmast en behandling av om taleändringar kan begränsas i tid eller inte.  

 

2.4.2 Taleändringars begränsning i tid  

Det följer av praxis, bl.a. RÅ 2001 ref. 9, att en domstol inte får avgöra ett mål innan 

överklagandetiden gått ut, om det inte klart framgår att parten slutfört sin talan och motparten 

                                                
36 von Essen, s. 186.  
37 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen mm, http://zeteo.wolterskluwer.se, 30 § FPL.  
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inte avser att överklaga. Frågan är om denna slutsats kan tolkas som att parterna måste ha 

åberopat sina omständigheter innan överklagandetidens utgång, med risk för att annars mista 

sin möjlighet att få dessa omständigheter prövade. Svar återfinns varken i lagtext eller 

förarbeten, men doktrin framhäver att så inte är fallet. Denna slutsats framgår av bl.a. von 

Essen, Bohlin & Warnling-Nerep samt Ragnemalm.38  

 

von Essen menar att skälen är många till varför det inte finns något krav på att omständigheter 

måste vara anförda inom viss tid. Som de främsta lyfts fram att författningsbestämmelserna 

inte indikerar att så skulle vara fallet. En sådan regel skulle istället motverka bestämmelsen 

om domstolens utredningsansvar och processledande uppgift i 8 § FPL och därmed att materi-

ellt riktiga avgöranden nås.39 Av 5 § FPL framgår vidare att rätten ska förelägga klaganden att 

inom viss tid avhjälpa brister i överklagandeskriften, om denna är så ofullständig att den inte 

kan läggas till grund för prövning i sak. Det följer således av bestämmelsen att klaganden i 

vissa fall ska föreläggas att inkomma med omständigheter efter klagotidens utgång, vid på-

följd att dennes talan annars inte tas upp till prövning. Detta anser von Essen tala för att 

samma ordning måste gälla för en part som efter klagotidens utgång vill göra tillägg eller änd-

ringar i sin talan. Anledningen till detta är att parten inte borde sättas i ett sämre läge än en 

klagande som inte angett några omständigheter alls eller gjort detta på ett mycket otydligt 

sätt.40 Ett annat skäl som lyfts fram är att förvaltningslagen (1986:223), FL, inte ställer upp 

några krav på att omständigheterna ska anges inom viss tid, varför detsamma borde gälla en-

ligt FPL med anledning av att samma regler bör gälla vid överklagande hos förvaltnings-

myndighet som hos förvaltningsdomstol.41 

 

Slutsatsen är att en annan ordning än den som förespråkas i doktrin svårligen skulle kunna 

motiveras. Det kan dock inte bortses ifrån att det nuvarande systemet kan leda till mindre 

önskvärda konsekvenser såsom långdragna processer, eftersom allt nytillkommet material 

måste kommuniceras med motparten för att tillföras målet, enligt 18 § FPL. Detta måste dock 

rimligen ses som en mindre konsekvens av att förvaltningsprocessen i regel är skriftlig och 

inte innebär samma krav på koncentration och omedelbarhet som i den allmänna processen. 

För att lösa problemet med parter som försöker förhala processer står vissa, om än begrän-

                                                
38 Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, 2007, s. 279, von Essen, s. 239 och Ragnemalm, s. 
197.  
39 von Essen, s. 239.  
40 von Essen, s. 240.  
41 von Essen, s. 238. 
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sade, medel till rättens förfogande. Ett exempel utgörs av rättens möjlighet att förelägga par-

terna att svara inom viss tid vid påföljd att målet ändå kan komma att avgöras, enligt 10 och 

12 §§ FPL. Det kan finnas anledning att införa tidsbegränsningar i lagstiftning, speciellt om 

det förekommit illojala förhalningar av processer från parters sida42, men i nuläget kan detta 

anses uteslutet för den allmänna förvaltningsprocessens del.  

 

Med detta sagt får den allmänna uppfattningen anses vara att det inte är tidsaspekten som av-

gör taleändringars tillåtlighet. I nästkommande underavsnitt undersöks istället hur saken i 

förvaltningsmål begränsar taleändringars tillåtlighet.  

 

2.4.3 Taleändringars begränsning i sak 

Det har nyss konstaterats att tidsaspekten inte påverkar taleändringars tillåtlighet, vilket inne-

bär att det är saken som ytterst avgör om en taleändring ska inbegripas i rättens prövning eller 

avvisas. Detta synsätt får dessutom anses överensstämma bäst med de uttalanden om 

instansordningsprincipen som framfördes av de besvärssakkunniga i slutbetänkandet till FPL.  

 

Den gängse uppfattningen om innebörden av saken är att det är fråga om ett samlingsbegrepp 

för i målet framställda yrkanden och omständigheter. Denna uppfattning korresponderar såle-

des väl med hur talan definieras i förvaltningsprocessen, vilket behandlats under avsnitt 2.1. I 

syfte att undvika begreppsmässig förvirring bör poängteras att saken och processramen i prin-

cip inbegriper samma komponenter, nämligen parternas yrkande och omständigheter, men att 

begreppen används i olika syften; begreppet processram nyttjas för att beskriva domstolens 

bundenhet till parternas talan, medan saken nyttjas för att beskriva i vilken utsträckning parter 

kan ändra sin talan.  

 

Såsom anförts under avsnitt 1.4 har bristen på lagstiftning inneburit att praxis spelat en viktig 

roll för utvecklingen av taleändringars tillåtlighet i förvaltningsprocessen. Vägledning har i 

detta sammanhang främst hämtats från skatteprocessen och den allmänna processen.43 De 

regler som i dessa processer influerat förvaltningsprocessen utvecklas härnedan. Efter detta 

                                                
42 Exempel på en sådan tidsbegränsning utgörs av 8 kap. 24 § i lagen om elektronisk kommunikation 
(2003:389), LEK, som motiverats av att mål om elektronisk kommunikation är komplicerade och omfattande 
samtidigt som det före lagändringen förekom att parter åberopade nya omständigheter sent i processen, se Prop. 
2006/07:119 s. 31 ff. och s. 47 f. 
43 von Essen, s. 242. 
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behandlas vilka lösningar som utifrån praxis och förarbetsuttalanden kan anses representera 

förvaltningsprocessen i sin helhet.  

 

2.4.3.1 Allmän process 

Den allmänna utgångspunkten i tvistemålsprocessen är att en talan som har väckts inte får 

ändras. Förbudet har tillkommit av hänsyn till domstolen och motparten. Om en talan skulle 

få ändras hur som helst och när som helst skulle domstolen få svårt att fullfölja sin process-

ledande roll och svarandens möjligheter att försvara sig minska.44 Från denna grundprincip 

finns dock relativt omfattande undantag. Vad avser nya omständigheter tillåts dessa av prak-

tiska skäl under processen om de inte medför att saken ändras.  

 

Det följer av 13 kap. 3 § 3 st. RB att såsom ändring av talan inte anses att käranden beträf-

fande samma sak inskränker sin talan eller, utan att saken ändras, åberopar ny omständighet 

till stöd för sin talan. I detta stycke används den lagtekniska konstruktionen att det genom en 

definition meddelas vad som inte utgör en förbjuden taleändring.45 Det framgår således av 

bestämmelsen att en förutsättning för att det ska vara tillåtet att åberopa en ny omständighet är 

att saken därigenom inte ändras. I 17 kap. 11 § RB används begreppet saken även för att be-

stämma omfattningen av den rättskraft som en lagakraftvunnen dom ska få. Denna bestäm-

melse förhåller sig till 13 kap. 3 § 3 st. på så vis att en ny talan inte kan inledas med hänvis-

ning till sådana omständigheter som faller inom ramen för samma sak som tidigare prövats.46  

 

Det avgörande för att bestämma omständigheters tillåtlighet är att utreda om dessa förskjuter 

sakläget i målet. För att ta reda på detta krävs i sin tur kunskap om hur saken bestäms. Varken 

RB eller dess förarbeten ger någon egentlig vägledning för att definiera saken, varför praxis 

och doktrin har lett rättsutvecklingen framåt. I förarbetena sägs knappt mer än att talans 

individualitet beror av den till stöd för talan åberopade grunden och att anförandet av en helt 

annan grund innebär en ändring av talan.47  

 

                                                
44 Thornefors, Rättegångsbalken, http://pro.karnovgroup.se, 13 kap. 3 § RB.  
45 Fitger m.fl. Rättegångsbalken, http://zeteo.wolterskluwer.se, 13 kap. 3 § RB.  
46 von Essen, s. 243.  
47 NJA II 1943 s 218 och 166.  
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I doktrinen har två skolor utvecklats i fråga om hur domars rättskraft ska avgränsas och frågan 

om otillåtna taleändringar avgöras, dvs. hur saken ska definieras i den dispositiva tvistemåls-

processen.  

 

Enligt Karl Olivecrona är det åberopade saksammanhangets eller händelseförloppets enhetlig-

het det avgörande för om fråga är om samma sak eller inte. Saken ska uppfattas som yrkandet 

och det åberopade saksammanhanget i förening.48 Med taleändring ska förstås antingen en 

väsentlig ändring av det åberopade saksammanhanget eller en ändring av yrkandet.49 Enligt 

detta synsätt jämförs beskrivningarna av två händelseförlopp för att avgöra om de är samma 

sak eller två olika saker. Om beskrivning 2 avviker för mycket från beskrivning 1 är det inte 

längre samma sak.50 

 

Enligt Per-Olof Ekelöf bör man inte se till saksammanhanget eller händelseförloppet, utan 

rättsföljden, dvs. den juridiska betydelse som följer av ett visst sakförhållande såsom 

exempelvis arvsrätt. Enligt detta synsätt är det inte lika betydelsefullt att definiera vad som 

utgör grunden för talan. Om rättsföljden är densamma i två olika processer så är det enligt 

Ekelöf i allmänhet samma sak.51 Om man utgår från rättsföljd istället för yrkande och grunder 

som ett kriterium för sakens identitet behöver man enligt Ekelöf inte ta ställning till frågan om 

åberopandet av en ny omständighet medför att det blir fråga om en annan grund eller inte.52 

 

Trots skillnader i synen på vad som utgör samma sak, leder Ekelöfs och Olivecronas metoder 

i de allra flesta fall till samma resultat, enligt Fitger m.fl.53 

 

Vad avser brottmål, är frågan om gärningens identitet avgörande. Det är i princip fråga om 

samma gärning om överensstämmelse föreligger gällande antingen själva handlingen eller 

angreppsobjektet (brottsresultatet).54 För brottmål gäller enligt 30 kap. 9 § RB, i likhet med 

tvistemål, att gärningens identitet, dvs. saken, bestämmer om det föreligger rättegångshinder 

till följd av res judicata. Reglerna om brottmålsdomens rättskraft förhindrar såtillvida senare 

                                                
48 Olivecrona, Rätt och dom, 1960 [cit. Olivecrona], s. 263 ff. och s. 321 ff.   
49 Olivecrona, s. 260 f. och 312.  
50 Olivecrona, s. 281.  
51 Ekelöf, Yrkandet, talan och saken, SvJT 1950 s. 539 
52 Ekelöf, Processuella grundbegrepp och allmänna processprinciper. Några problem inom den allmänna 
processrättsläran, 1956, s. 107. 
53 Fitger m.fl. Rättegångsbalken, http://zeteo.wolterskluwer.se, 13 kap. 3 § RB.  
54 Fitger m.fl. Rättegångsbalken, http://zeteo.wolterskluwer.se, 30 kap. 9 § RB.  
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åtal för samma gärning som prövats genom domen.55 Trots att Olivecronas syn på saken som 

ett händelseförlopp utvecklats inom tvistemålsprocessen, påminner den starkt om hur gärning-

ens identitet i straffprocessen utesluter att åtal väcks om samma sak, varför rättsföljden kan 

ändras så länge händelseförloppet stämmer överens med det ursprungliga.  

Praxis på tvistemålsområdet har inte följt någon av Ekelöfs eller Olivecronas linje fullt ut56, 

men för närvarande pekar utvecklingen tydligt mot att Ekelöf vunnit störst erkännande inom 

civil- och straffprocessen vad avser bestämmande av saken, medan Olivecronas skola är 

dominerande inom förvaltningsprocessen, där händelseförloppet är det avgörande.  

 

Fitger m.fl. menar som sagt att Olivecronas och Ekelöfs metoder i de allra flesta fall leder till 

samma resultat inom tvistemålsprocessen. Inom förvaltningsprocessen finns det emellertid 

avgöranden, t.ex. RÅ 2010 ref. 1, vars utgång hade blivit annorlunda om saken bestämts uti-

från rättsföljd istället för händelseförlopp, vilket indikerar att Fitger m.fl. slutsats inte kan 

anses lika adekvat inom förvaltningsprocessen som inom tvistemålsprocessen. 

 

Å ena sidan kan Olivecrona anses generös vad gäller att tillåta olika modifieringar eller tillägg 

till ett åberopat händelseförlopp utan att det utgör en otillåten taleändring, eftersom han ut-

tryckt att det ska vara fråga om en väsentlig förändring. Detta förfaller vara en process-

ekonomisk och hanteringsmässig nödvändighet.57 Å andra sidan kan metoden leda till att 

taleändringar avvisas som otillåtna på grund av att ett nytt åberopat händelseförlopp inte 

korresponderar med det tidigare, vilket inte torde vara möjligt enligt Ekelöfs metod där 

rättsföljden är det avgörande.58 Trots detta är skillnaden mellan Olivecronas och Ekelöfs 

metoder mest av teoretisk natur och diskrepansen framkommer först när det är fråga om två 

olika grunder (händelseförlopp) med samma rättsföljd.  

 

Utifrån vad som nu behandlats kan konstateras att RB, viss praxis och framförallt Olivecronas 

och Ekelöfs processrättsliga doktrin influerat förvaltningsprocessen vad avser synen på 

taleändringars tillåtlighet. Dessa rättskällor ger dock ingen direkt ledning för hur saken, eller 

händelseförloppet, ska bestämmas. Praxis på skatteområdet har dock bidragit till detta, vilket 

influerat den allmänna förvaltningsprocessen.  

                                                
55 Thornefors, Rättegångsbalken, http://pro.karnovgroup.se, 30 kap. 9 § RB.  
56 Fitger m.fl. Rättegångsbalken, http://zeteo.wolterskluwer.se, 13 kap. 3 § RB.  
57 Gäverth, Skattenytt 2001, s. 568. Avgränsning av saken i skatteprocessen – en praxisgenomgång.  
58 Se bl.a. RÅ 2010 ref. 1.  
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2.4.3.2 Skatteprocess 

I skatteprocessen infördes regler om taleändringar i den numera upphävda taxeringlagen 

(1990:324), TL, i samband med att skatteprocessen övergick från att vara en beloppsprocess 

till en sakprocess.59 Det följer av 67 kap. 31 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, (tidi-

gare 6 kap. 18 § TL) att en talan inte får ändras i andra fall än som anges i 32 och 33 §§ 

samma kapitel. Dessa bestämmelser avser främst ändring av yrkandet men anger även att ett 

åberopande av en ny omständighet till stöd för talan inte ska betraktas som en ändring av ta-

lan. En förutsättning för detta är dock att den fråga som är föremål för prövning därigenom 

inte ändras.  

 

Regleringen uppvisar stora likheter med 13 kap. 3 § RB avseende ändring av talan, vilket inte 

förefaller märkligt med tanke på att tvistemålsprocessen stått som förebild för skatteproces-

sen.60 I förarbetena till TL framgår vikten av att individualisera processföremålet i varje en-

skilt fall, vilket ska ske genom yrkande och de omständigheter som anförs till stöd för yrkan-

det sett mot bakgrund av det överklagade beslutet. Departementschefen uttalade att processen 

enligt TL ska avse en avgränsad fråga, t.ex. en inkomst- eller avdragspost. En ny talan med 

samma yrkanden under åberopande av andra omständigheter (grunder) ska efter lagakraft-

vunnen dom avvisas som res judicata. Med andra grunder avses de sakförhållanden som utgör 

en väsentlig del när det gäller att bestämma en frågas individualitet. Däremot avses normalt 

inte de rättsliga faktorerna, t.ex. vilket lagrum som åberopas som skäl för ett yrkande.61 För 

att åberopade omständigheter ska höra till samma fråga krävs i princip att de ingår i samma 

saksammanhang eller händelseförlopp.62 Detta synsätt bekräftas av praxis, vilket belyses 

härnedan. Det är dock av vikt för den fortsatta framställningen att understryka att inom 

skatteprocessen gäller, till skillnad från de flesta förvaltningsmål, att en lagakraftvunnen dom 

vinner negativ rättskraft, vilket innebär att det föreligger hinder från rättens sida att pröva 

samma sak på nytt (res judicata).  

 

I RÅ 1986 ref. 116 fastslog HFD att inkomsten från en fastighetsförsäljning, som realisations-

vinstbeskattats genom en lagakraftvunnen dom om eftertaxering, därefter inte kunde 

eftertaxeras som inkomst av tomtrörelse. Det ansågs som samma fråga eftersom de faktiska 

omständigheterna hänförde sig till samma fastighetsförsäljning och samma intäkter och 
                                                
59 von Essen, s. 245. 
60 Prop. 1989/90:74 s. 371 och 414.  
61 Prop. 1989/90:74, s. 374 f.  
62 Prop. 1989/90:74 s. 369 ff.  
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kostnader. Detta avgörande har i doktrin tolkats som att saken i skattemål bestäms på ett rela-

tivt snävt sätt i jämförelse med andra måltyper.63 Det ska vara fråga om samma händelseför-

lopp, dvs. fastighetsförsäljningen i det aktuella målet, och avse samma intäkter och/eller 

kostnader. Ett annat sätt att uttrycka detta på är att det ska vara fråga om samma penning-

flöde.64 

 

RÅ 2003 ref. 15 avsåg frågan om skattemyndigheten skulle tillåtas byta grund till stöd för sin 

uppfattning att ett bolag skulle vägras ett yrkat avdrag för realisationsförlust i samband med 

en tavelförsäljning. HFD fann att myndighetens taleändring var tillåten med hänvisning till att 

frågan i målet var de skattemässiga konsekvenserna, i avdragshänseende, för ett bolag som 

sålt ett konstverk till företagsledaren. Det var samma händelseförlopp eftersom det hela tiden 

rört sig om samma transaktion, dvs. samma försäljning, och skattekonsekvenserna av denna, 

vilket i likhet med RÅ 1986 ref. 116 skulle kunna uttryckas som samma penningflöde. HFD 

anförde även att 6 kap. 18 § TL (nuvarande 67 kap. 31 § SFL) ger uttryck för en allmän 

förvaltningsrättslig princip som är tillämplig även i andra måltyper och utanför den konkret 

angivna situation som där beskrivs. De regler som gäller vid skatteförfarandet, och som inne-

bär att domstolen är förhindrad att beakta omständigheter som leder till att saken blir en annan 

än den som är föremål för prövning, gäller således allmänt inom förvaltningsprocessen. 

 

Det är ibland oklart om uttalanden i prejudikat kan anses gälla generellt inom förvaltnings-

processen eller enbart för den aktuella måltypen. Det får anses vara en allmän tolkningsprin-

cip att inte överdriva räckvidden av dessa typer av uttalanden. I RÅ 2003 ref. 15 konstaterar 

dock HFD att principen om att det som faller utanför processramen ska avvisas, ska tillämpas 

i förvaltningsprocessen som helhet, inte bara inom skatteprocessen. Detta uttalande har haft 

stor inverkan på senare praxis och synen på hur bestämmandet av saken kan utesluta 

omständigheter som förskjuter sakläget i målet inom förvaltningsprocessen.  

 

HFD gjorde samma bedömning i RÅ 1990 ref. 49, som avsåg frågan om skattemyndigheten 

hade rätt att i kammarrätten byta grund för sitt yrkande om eftertaxering av en person som 

bedrivit konsthandel. HFD fann att det hela tiden varit fråga om inkomstberäkning av en och 

samma verksamhet, oavsett hur denna betecknats. Det framhölls även att det hade varit fråga 

                                                
63 von Essen, s. 246 samt Alhager, Rättskraft i skatteprocessen, 2003, s. 123.  
64 von Essen, s. 247.  
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om samma köp- och försäljningstransaktioner som lagts till grund för inkomstberäkningen. 

Något byte av grund för eftertaxering hade således inte skett enligt HFD.  

 

I RÅ 2000 ref. 54 åberopade skattemyndigheten först i HFD att skatteflyktslagen skulle 

tillämpas som alternativ grund för att en viss inkomst skulle beskattas. Detta åberopande 

avvisades med hänvisning till instansordningsprincipen som gör sig starkt gällande i högsta 

instans mot bakgrund av 37 § FPL. HFD ansåg dock att åberopandet av den nya grunden inte 

utgjorde en otillåten taleändring, eftersom det förelåg identitet mellan den inkomst som 

myndigheten ansåg beskattningsbar och det händelseförlopp som hade åberopats till stöd för 

detta under processens gång.  

 

Praxis på skatteområdet har bekräftat att det är Olivecronas syn på processramen, framför 

Ekelöfs, som äger tillämpning, och har även i hög grad bidragit till att utveckla definitionen 

av händelseförloppet. I prejudikatet RÅ 2003 ref. 15 har HFD dessutom klargjort att rätten i 

samtliga förvaltningsmål är förhindrad att beakta omständigheter som leder till att saken blir 

en annan än den som är föremål för prövning.   

 

Frågan är dock vilken giltighet skatteprocessens definition av händelseförloppet, såsom 

penningflöde och samma intäkter och kostnader, har för den övriga förvaltningsprocessen. 

Skattemålen har en tydlig ekonomisk prägel som skiljer sig från många andra förvaltnings-

mål, varför en tillämpning av penningflödet givetvis skulle te sig olämpligt och oönskat i 

dessa mål. Dessutom är skattemålen till sin natur tillbakablickande såtillvida att de behandlar 

frågor om beskattning ett visst skatteår, och inte det år som är aktuellt vid tiden för pröv-

ningen, vilket skiljer sig från vissa andra förvaltningsmål som kan sägas vara framåt-

blickande.65 

  

En slutsats kan därför vara att den processram som framträder i skatteprocessen, vilken influe-

rats av civilprocessen, har giltighet för mål av tvistemålsliknande karaktär och/eller där 

transaktioner ligger i grunden för tvisten. Om det förhåller sig på detta vis kommer analyseras 

under avsnitt 2.5.  

                                                
65 Exempel på detta utgörs av olika typer av förvaltningsrättslig skyddslagstiftning som ofta inbegriper olika 
lämplighetsbedömningar och/eller framtidsprognoser, se framförallt RÅ 2001 ref. 26 som kommer att behandlas 
utförligt under kapitel 3.  
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2.4.3.3 Förvaltningsprocess 

Mot bakgrund av vad som hitintills avhandlats framkommer ett antal regler om processramen 

i förvaltningsprocessen. Uttalanden i praxis och doktrin indikerar att instansordningsprincipen 

i huvudsak ska upprätthållas strikt, vilket innebär att domstolen är förhindrad att pröva nya 

omständigheter som ändrar den i föregående instans uppställda processramen.   

 

Det har sedan länge följt av civil- och brottmålsprocessen att otillåtna taleändringar ska avvi-

sas och prövningen avse det ursprungliga. Denna processuella grundsats, som har sitt ur-

sprung i instansordningsprincipen, är införlivad i förvaltningsprocessen fastän det saknas 

uttryckliga regler härför. Det starkaste stödet för denna ordning följer av en tillämpning av 

instansordningsprincipen och RÅ 2003 ref. 15, där HFD uttrycker att det som faller utanför 

prövningsramen ska avvisas av domstolen.  

 

Olivecronas doktrin har fått genomslag i förvaltningsprocessen, vilket innebär att det är 

händelseförloppet och inte rättsföljden som är det avgörande för taleändringars tillåtlighet. 

Till detta kommer att tidsaspekten inte på något vis har någon betydelse, utan att det är själva 

saken, dvs. händelseförloppet som ytterst avgör taleändringars tillåtlighet. Problemet som 

kvarstår är dock att avgöra vilka omständigheter som ingår i händelseförloppet, dvs. hur 

händelseförloppet i det enskilda fallet ska bestämmas i förvaltningsmål, vilket behandlas un-

der avsnitt 2.5. 

 

Det följer av praxis att om en taleändring innebär att saken ändras, så ska det nya avvisas som 

en otillåten taleändring och prövningen enbart omfatta det ursprungliga. Om taleändringen 

däremot avser samma sak, dvs. inte förändrar händelseförloppet, ska prövningen i sak även 

innefatta det nya som anförs. Det finns dock undantag från detta, dels enligt 37 § FPL som 

begränsar möjligheten att anföra nya omständigheter och bevis i HFD, dels om det nya som 

anförs är av mycket komplex natur så ska hela målet återförvisas till beslutsmyndigheten av 

hänsyn till instansordningsprincipen, vilket har behandlats under avsnitt 2.3. 

 

Det principiella förbudet mot att i HFD åberopa nya omständigheter och bevisning motiveras 

av att HFD i huvudsak ska fungera som prejudikatinstans.66 Regeln i 37 § FPL måste dock 

förstås som att det inte är fritt fram att i underinstanserna åberopa nya omständigheter. 

                                                
66 Prop. 1971:30. Del 2, s. 595.  
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Huvudregeln får tvärtom anses vara att processramen ska vara densamma i olika instanser och 

att det inte är tillåtet att anföra nya omständigheter som innebär att saken ändras, vilket även 

är den principiella utgångspunkten i förarbetena.67  

 

2.5 Händelseförloppets bestämning  

Den allmänna uppfattningen inom förarbeten, praxis och doktrin är att frågan om en taleänd-

ring är tillåten eller inte styrs av hur saken i förvaltningsmål bestäms. Som tidigare antytts 

definieras saken i förvaltningsmål utifrån händelseförloppet, vilket kan jämställas med gär-

ningen, skeendet eller saksammanhanget. Även om Olivecronas doktrin är betydelsefull så 

saknas det vägledning vad gäller definition och bestämning av händelseförloppet. Detta kan 

dock inte anses anmärkningsvärt mot bakgrund av förvaltningsmålens skiftande karaktär, vil-

ket är en av anledningarna till att lagstiftaren valt att inte reglera frågan om tillåtligheten av 

taleändringar generellt, såsom behandlats under avsnitt 2.3. 

 

Den största svårigheten består i detta avseende av att bestämma om nya omständigheter ingår 

i målets befintliga händelseförlopp eller inte. Som Olivecrona förespråkat bör rättstillämparen 

kunna jämföra beskrivningarna av två händelseförlopp för att avgöra om de är samma sak 

eller två olika saker. Ledning kan även hämtas från avgöranden som avser rättskraftsfrågor, 

eftersom saken måste bestämmas på samma sätt oavsett om fråga är att bedöma tillåtligheten 

av en taleändring eller huruvida en sak redan är rättskraftigt avgjord.68 Den praxis som 

utvecklats avseende skattemål kan även tjäna som ledning, men som redogjorts för under av-

snitt 2.4.3.2 hjälper denna praxis föga för att bestämma saken i mål vars karaktär i hög grad 

skiljer sig från skattemålens.  

 

I skattemål bestäms händelseförloppet på ett snävt sätt. För att en taleändring ska tillåtas 

måste det således i princip vara fråga om samma händelseförlopp samt intäkter och/eller kost-

nader, vilket kan uttryckas som att det ska handla om samma penningflöde. Detta följer av 

RÅ 1986 ref. 116 och efterföljande rättspraxis, vilket avhandlats under avsnitt 2.4.3.2.  

 

I övrigt uppvisar praxis för närvarande relativt stora variationer i bestämningen av 

händelseförloppet utifrån vilken förvaltningsrättslig måltyp det rör sig om. En målsättning i 

                                                
67 von Essen, s. 254.  
68 von Essen, s. 258.  
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detta avsnitt är därför att i möjligaste mån utröna vilka faktorer domstolarna tar hänsyn till när 

de bedömer tillåtligheten av taleändringar olika utifrån vilken måltyp det är fråga om.  

 

Inom socialförsäkringsområdet tillämpas en snäv bestämning av händelseförloppet som 

påminner om den i skattemål, åtminstone vad avser bostadsbidrag och därmed likartade för-

måner. 

 

RÅ 2010 ref. 1 avsåg frågan om en senare väckt talan om återkrav av bostadstillägg skulle 

avvisas på grund av att den baserade sig på samma sak som blivit rättskraftigt avgjord genom 

en tidigare dom som vunnit negativ rättskraft. HFD hade några år tidigare, i RÅ 2002 ref. 61, 

slagit fast att en lagakraftvunnen dom i socialförsäkringsmål har sådan negativ rättskraft att 

den utgör ett hinder mot en ny prövning av samma sak, bland annat eftersom 

socialförsäkringsmålen ansågs vara tvistemålsliknande. 

 

I RÅ 2010 ref. 1 hade Försäkringskassan beslutat att från en person återkräva bostadstillägg 

som utgått med för höga belopp under vissa angivna tidsperioder. Grunden för återkravs-

beslutet var att en annan person varit folkbokförd på adressen. Kammarrätten fann att det inte 

var styrkt att personen ifråga levt tillsammans med en annan person under aktuell tidsperiod, 

varför Försäkringskassans beslut upphävdes. Därefter beslutade Försäkringskassan på nytt att 

återkräva bostadstillägg för samma period som tidigare, men på en annan grund, nämligen att 

mottagaren under aktuell tid hyrt ut sin lägenhet till en annan person och därför inte var 

berättigad till bostadstillägg över huvud taget. Majoriteten av HFD fann att det andra beslutet 

inte avsåg samma sak som rättskraftigt avgjorts genom kammarrättens tidigare dom, varför 

det inte förelåg hinder mot att pröva Försäkringskassans nya talan.  

 

Som avgörande för frågan om de olika besluten avsåg samma sak, var enligt HFD om det nya 

beslutet baserade sig på ett annat händelseförlopp än det som låg till grund för det tidigare 

beslutet. HFD konstaterade att det var fråga om olika händelseförlopp trots att det rörde sig 

om samma bidrag, samma bostad, samma tidsperiod och i princip samma belopp. Besluten 

skiljde sig nämligen åt i viktiga hänseenden. Poängteras bör dock att två ledamöter var 

skiljaktiga och framförde att trots att besluten skiljde sig åt var händelseförloppet detsamma 

med hänvisning till bl.a. RÅ 1993 ref. 76 som avsåg res judicata i mål om körkortsingripande.  
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I detta mål uttalade HFD inledningsvis att frågan om rättskraft i förvaltningsförfarandet är 

beroende av ärendets särskilda karaktär. Återkallelse av körkort till följd av brottslig gärning 

ansågs stå straffrättskipningen nära, varför frågan om rättskraften i detta fall skulle bedömas 

utifrån ett närmast straffprocessuellt betraktelsesätt. Enligt ett godkänt ordningsföreläggande 

hade en körkortsinnehavare vid ett visst tillfälle framfört sin bil mot rött ljus. Det allmänna 

ombudet ansökte med åberopande av detta ordningsföreläggande om körkortsingripande på 

grund av stoppliktsförseelse. Länsrätten lämnade dock ansökan utan bifall eftersom det 

konstaterades att körkortsinnehavaren inte gjort sig skyldig till stoppliktsförseelse, varefter 

domen vann laga kraft. Det allmänna ombudet ansökte då på nytt om körkortsingripande, nu 

på annan grund, nämligen att körkortsinnehavaren kört mot rött ljus.  

 

HFD hade sedermera att ta ställning till om den andra ansökningen skulle anses vara grundad 

på samma gärning som den första ansökningen. Det konstaterades att båda ansökningarna 

grundade sig på den enskildes sätt att föra sin bil vid ett visst tillfälle och på en viss plats. Ef-

tersom båda ansökningarna avsåg ett och samma handlingsförlopp eller ”gärning” förelåg 

hinder mot att ta upp den andra ansökningen till prövning, varför länsrätten skulle ha avvisat 

det allmänna ombudets talan.  

 

Både RÅ 2010 ref. 1 och RÅ 1993 ref. 76 avser frågan om res judicata när part väckt talan på 

nytt. Vid bedömningen av om den nya talan ska avvisas har domstolen i båda fallen utgått 

från händelseförloppet. Det ter sig inte märkligt att minoriteten i RÅ 2010 ref. 1 hänvisar till 

körkortsmålet för att motivera sin slutsats om att händelseförloppet är detsamma, men det 

finns viktiga skillnader målen emellan som i högre grad talar för majoritetens lösning än 

minoritetens. I körkortsmålet grundades den andra talan, dvs. det allmänna ombudets talan om 

körkortsingripande, på den händelse som legat till grund för den tidigare domen om ordnings-

föreläggande. I bostadstilläggsmålet grundades Försäkringskassans första talan på att en an-

nan person bott i den enskildes lägenhet tillsammans med den enskilde under den aktuella 

tiden, medan Försäkringskassans andra talan grundades på att den enskilde hyrt ut lägenheten 

i andra hand och inte själv bott i den. Vad som kan antas ha inverkat på HFD:s bedömning av 

frågan om olika händelseförlopp är att den enskilde enligt den första grunden, dvs. sam-

boendet, var berättigad till bostadstillägg men med ett lägre belopp medan den enskilde enligt 

den andra grunden inte var berättigad över huvud taget. 
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Utifrån detta synsätt framkommer vid en jämförelse mellan målen den uppenbara skillnaden 

att saken i körkortsmålet grundas på samma faktiska handlande från den enskilde medan det i 

bostadstilläggsmålet är möjligt att göra en distinktion mellan två stycken handlingar i enlighet 

med vad som nyss redovisats.  

 

I RÅ 1990 ref. 64, som avsåg återkallelse av läkarlegitimation, motiverade inte HFD sin 

bedömning utifrån händelseförloppet på samma vis som i rättsfallen ovan men det anses ändå 

vara klarlagt att en sådan bedömning gjordes.69 I målet gjorde Socialstyrelsen först gällande 

att två läkare var olämpliga att utöva läkaryrket eftersom de hade styckat en kvinnokropp. 

Senare åberopades även att läkarna var olämpliga eftersom de hade fotograferat den fortskri-

dande styckningen och dessutom haft sexuella förbindelser med kvinnan i närvaro av den ene 

läkarens ettåriga dotter. HFD ansåg att den nya grunden som åberopades utgjorde en otillåten 

taleändring, vilket måste förstås som att ändringen innebar att händelseförloppet ändrades. 

Det kan konstateras att HFD i detta mål bestämde händelseförloppet snävt på ett sätt som lik-

nar bedömningen i RÅ 1993 ref. 76. Slutsatsen är att händelseförloppet i detta fall bestämts 

utifrån angivna handlingar och försummelser som ursprungligen anförts till stöd för yrkandet, 

liknande gärningsbeskrivningen i brottmål. Det bör dock poängteras att processramen i detta 

mål påverkades av att den offentliga parten har en form av åberopsplikt.70 

 

Återkallelse av körkort respektive läkarlegitimation anses i rättskrafthänseende stå straffrätt-

skipningen nära, vilket är av relevans även för frågan om otillåtna taleändringar eftersom sa-

ken ska bestämma på samma sätt oavsett om fråga är att bestämma rättskraften eller saken. En 

förklaring till varför HFD i både körkortsmålet och deslegitimationsmålet bestämt 

händelseförloppet på ett snävt sätt kan vara att det i båda fallen är fråga om väldigt ingripande 

åtgärder för den enskilde. Slutsatsen är således att händelseförloppet i dessa fall bestäms på 

ett sådant snävt sätt att den enskildes rättssäkerhet inte äventyras genom att offentlig part kan 

modifiera sin talan under processens gång, vilket kan jämföras med hindret för åklagaren att 

modifiera gärningsbeskrivningen i straffprocessen.  

 

I RÅ 2004 ref. 69 som avsåg en försäkrads förnyade talan om rätt till livränta, klargjorde HFD 

att målen avsåg två helt olika tidsperioder varför saken/händelseförloppet inte var detsamma. 

                                                
69 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen mm, http://zeteo.wolterskluwer.se, 30 § FPL.   
70 von Essen, s. 57 ff.  



 31 

Utifrån detta avgörande kan slutsatsen dras att saken i mål om livränta bestäms utifrån om det 

är fråga om samma skada och tidsperiod, vilket även konstaterats i RÅ 2002 ref. 61.  

 

Tiden är en betydande faktor vid bedömningen av saken i socialförsäkringsmål, som ofta av-

ser en viss ersättning för en viss tidsperiod. I livräntemålet verkar denna faktor ha varit avgö-

rande till skillnad från i bostadstilläggsmålet, där de två besluten avsåg samma tidsperiod men 

ändå ansågs grundade på två olika händelseförlopp. En förklaring till diskrepansen mellan 

dessa två avgöranden kan vara att det som prövades i livräntemålet var tidsperioder under 

vilka den enskilde var sjuk och kunde vara berättigad till ersättning. Det som prövades i målet 

om återkallelse av bostadstillägg avsåg, till skillnad från livräntemålet, inte enbart samma 

tidsperiod utan även andra omständigheter, framförallt de omständigheter som bestående av 

den enskildes faktiska handlande antingen medförde att bostadstillägget sattes ned eller att 

personen inte var berättigad alls. Det verkar således finnas en koppling mellan hur händelse-

förloppet ska bestämmas och vad som följer av de abstrakta rättsfakta i rättsreglerna, som de 

faktiska omständigheterna måste korrespondera med för att en rättsföljd ska infinna sig och 

den enskilde därigenom beviljas ersättning.  

 

I upphandlingsmål har händelseförloppet, tvärtemot vad som kan anses gälla inom skatt och 

socialförsäkring, bestämts på ett mycket vittomfattande sätt vilket följer av RÅ 2013 ref. 5. 

Sökanden hade i sin ansökan om överprövning av upphandlingen hos förvaltningsrätten angi-

vit att det inte funnits skäl att utesluta bolaget från anbudsutvärderingen. Förvaltningsrätten 

avslog ansökan varefter bolaget i sitt överklagande till kammarrätten anförde i tillägg till vad 

som åberopats hos förvaltningsrätten att det även fanns sådana brister i förfrågningsunderlaget 

att upphandlingen måste göras om. Kammarrätten ansåg med hänvisning till skattemålet RÅ 

2003 ref. 15 att det som bolaget först i kammarrätten anfört inte kunde hänföras till den fråga 

som prövats av förvaltningsrätten och avvisade överklagandet i den delen. HFD anförde 

inledningsvis, med hänvisning till RÅ 2003 ref. 15, att det är en allmän princip att nya 

omständigheter får anföras hos kammarrätten om det inte leder till att saken blir en annan än 

den som prövats av förvaltningsrätten. Resonemanget efter detta tog sikte på att 

upphandlingsprocessen enligt lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LOU, inleds men 

en ansökan och att domstolsprocessen avser en överprövning av den upphandling som kland-

ras i ansökningen. HFD konstaterade att överprövningen inte tar sikte på upphandlingens 

materiella resultat, utan endast om myndigheten förfarit formellt korrekt och iakttagit de 

upphandlingsprinciper och förfaranderegler som anges i LOU. Vidare angavs att det som 
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skulle avgöras av kammarrätten var om det med anledning av bolagets talan fanns skäl till 

ingripande enligt LOU, varför de omständigheter som först åberopats i kammarrätten inte 

innebar att saken ändrades.  

 

I upphandlingsmål har processramen genom detta avgörande bestämts som mycket vid, varför 

det finns stora möjligheter för parter att ändra sin talan i olika instanser. Ramen för domsto-

lens prövning i dessa fall bestäms alltså av de skäl som finns till ingripande enligt LOU och 

dessa ingripanden kan, såsom HFD:s domskäl får tolkas, vara av vitt skilda slag men med det 

gemensamma att de måste adressera att myndigheten inte förfarit formellt korrekt vid 

upphandlingsförfarandet. HFD tillade även att det ankommer på kammarrätten att avgöra om 

den av instansordningsskäl ska återförvisa målet till förvaltningsrätten på grund av att taleänd-

ringen inbegriper sådana komplexa förhållanden att de inte bör utredas av överinstanserna.  

 

I asylmål är det knappt möjligt att hänvisa till något händelseförlopp eftersom 

Migrationsöverdomstolen, MIG, bestämt att saken i dessa mål är frågan om rätten till 

uppehållstillstånd, enligt MIG 2007:31. Detta motiverades av att svensk utlänningsrätt bygger 

på principen att sökanden ska få frågan om uppehållstillstånd prövad i en process, vilket är ett 

synsätt som endast ska tillämpas då flyktingskäl hävdas och utgången kan leda till ett avlägs-

nande ur landet.71 Inom andra typer av migrationsmål som inte berör asyl, tillämpas mer all-

männa regler om saken och ändring av talan, vilket framhävs i MIG 2008:45 som avser 

uppehållstillstånd för studier. I andra mål än asylmål gäller således som utgångspunkt att nya 

omständigheter får föras in i processen såvida saken inte ändras och att saken ändras om de 

nya omständigheterna innebär att fråga blir om ett annat händelseförlopp.  

 

Hittills kan konstateras att händelseförloppet i hög utsträckning bestäms olika utifrån vilken 

måltyp det är fråga om. I skattemål har det ansetts motiverat med ett snävt händelseförlopp 

som utgår ifrån intäkter/kostnader och inkomstslag, vilket härstammar från förarbets-

uttalanden till TL. I skattemål och socialförsäkringsmål vinner lagakraftvunna domar seder-

mera negativ rättskraft, med innebörden att det föreligger hinder att pröva samma sak på nytt. 

Detsamma gäller i mål om körkortsingripande och mål om återkallelse av läkarlegitimation. 

Att händelseförloppet bestäms på ett relativt snävt sätt i dessa typer av mål kan till viss del 

förklaras av en ovilja från domstolens sida att bestämma saken så pass vid att varje ny talan 

                                                
71 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen mm, http://zeteo.wolterskluwer.se, 30 § FPL.  
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skulle behöva avvisas till följd av rättegångshinder. Det råder dock inte full överensstämmelse 

kring detta i socialförsäkringsmål, eftersom händelseförloppet bestäms på ett mycket vittom-

fattande vis vad gäller vissa förmåner, t.ex. vårdbidrag enligt RÅ 2009 ref. 19.  

 

I sistnämnda mål uttalade HFD inledningsvis att mål om vårdbidrag gäller rätten till vård-

bidrag med en viss nivå av prisbasbeloppet. När den enskilde i överklagandet till länsrätten 

åberopat nya merkostnader uttryckte HFD att dessa enbart utgjorde nya omständigheter till 

stöd för yrkandet om fortsatt rätt till vårdbidrag. Denna måltyp kan därför sägas påminna om 

asylmål med beaktande av att det är yrkandet, dvs. rättsföljden, som är det avgörande för 

bestämmandet av saken. Detta innebär att händelseförloppet ges en ytterst vid ram, vilket skil-

jer detta avgörande från bostadstilläggsmålet RÅ 2010 ref. 1, där HFD lade tyngdpunkten på 

skillnaderna mellan de omständigheter som legat till grund för Försäkringskassans två beslut, 

inte yrkandena som framfördes.  

 

I upphandlingsmål och asylmål inryms det mesta i händelseförloppet, vilket i det senare fallet 

förklaras av att den sökande ska kunna få frågan om uppehållstillstånd prövad i en process, 

medan det i upphandlingsmål förklaras av att överprövningen tar sikte på om myndigheten 

förfarit korrekt. Händelseförloppets bestämning i asylmål motiveras såtillvida av den enskil-

des skyddsintresse, eftersom en utvisning kan få betydande konsekvenser, medan det i 

upphandlingsmål motiveras av att prövningen bestäms av de skäl som finns till ingripande 

enligt LOU.  

 

I de måltyper som precis behandlats kan händelseförloppets bestämning i stort sett anses vara 

klar. Annorlunda förhåller det sig i de måltyper som HFD inte uttalat sig om specifikt. Att 

händelseförloppets bestämning varierar från måltyp till måltyp är varken konstigt eller för den 

delen mindre önskvärt än om det vore tvärtom. Anledningen till detta är tämligen enkel, men 

kan vara svår att acceptera för den som vill uppnå systematik i det rättsliga stoffet. 

Förvaltningsrätten är ett stort rättsområde bestående av en mängd olika typer av föreskrifter. 

Vad avser innehållet i den materiella rätten, skiljer sig denna åt från område till område.  

 

En slutsats av att domstolarna avgör frågan om tillåtligheten av taleändringar olika utifrån 

måltyp kan vara att det är innehållet i den materiella rätten som påverkar hur händelse-

förloppet eller saksammanhanget ska bestämmas. Händelseförloppet utgörs av de konkreta 

rättsfakta, dvs. de omständigheter som har hänt på verklighetsplanet. De konkreta rättsfakta 
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måste motsvara de abstrakta rättsfakta i lagbestämmelserna för att en rättsföljd ska infinna sig. 

Det är således relevant att bestämma händelseförloppet utifrån den materiella rättens rekvisit. 

Exempelvis är det relevant för att bestämma processramen i mål om offentlig upphandling 

vad det finns för skäl att ingripa mot upphandlingen enligt LOU.  Ett annat exempel utgörs av 

RÅ 2010 ref. 1, vars utgång kan anses bero på att det enligt den materiella rätten fanns olika 

grunder för återkrav, och att de grunder som Försäkringskassan åberopat korresponderade till 

dessa materiella grunder men att det alltså var fråga om två olika händelseförlopp. Innebörden 

av denna slutsats är att lösningen av den processuella frågan angående tillåtligheten av 

taleändringar blir beroende av den materiella rätten.  

 

Avslutningsvis bör påpekas att det i doktrin lyfts fram ett tänkbart hjälpmedel för att be-

stämma saken, i form av att skilja mellan handlingar och händelser å ena sidan och effekter å 

andra sidan. Således menar von Essen att saken i ett återkallelsemål skulle ändras om polis-

myndigheten, efter att i ursprungsbeslutet som skäl för återkallelse anfört den enskildes 

brottsliga verksamhet, senare gjorde gällande att dennes psykiska sjukdom borde föranleda 

återkallelse av tillståndet.72 Här rör det sig om att andra händelser förs in i målet, vilket torde 

föranleda att saken blir en annan. Det rör sig dock om en tillåten taleändring i det fall en 

teleoperatör i högre instans hävdar att marknadsmässigt pris ska beräknas på ett annat sätt och 

med andra parametrar än vad som gjorts tidigare, eftersom det är fråga om en annan effekt, 

inte händelse.73 Denna tankemodell skulle kunna bidra till en mer enhetlig rättstillämpning 

vad gäller tillåtligheten av taleändringar, eftersom bestämningen av händelseförloppet inte 

skulle skilja sig åt beroende på måltyp. För närvarande verkar dock inte någon sådan distinkt-

ion mellan händelser och effekter göras i rättspraxis.  

 

2.6 Sammanfattning  

Inom förvaltningsprocessen gäller att en talan får ändras så länge saken förblir densamma 

som i föregående instans. Innebär taleändringen att saken ändras, ska det nya avvisas, och i 

annat fall prövas. Denna regel, som följer av praxis och grundar sig i instansordnings-

principen, har som utgångspunkt att processramen, dvs. domstolens bundenhet till anförda 

yrkanden och omständigheter, ska vara densamma i samtliga instanser. För förvaltnings-

processens del ligger vikten av att upprätthålla instansordningsprincipen i förvaltnings-

                                                
72 von Essen, s. 263 f.  
73 von Essen, s. 264.  
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domstolarnas roll och funktion som externa kontrollinstanser till beslutsmyndigheterna. Om 

prövningen av sakomständigheter förskjuts uppåt i instansordningen försvinner successivt 

domstolarnas roll som kontrollerande samtidigt som beslutsmyndigheternas primära ansvar 

över utredning och uppfyllande av materiell lagstiftning suddas ut.  

 

I förvaltningsprocessen gäller Olivecronas doktrin för att bestämma saken. Att det är 

händelseförloppet och inte rättsföljd som avgör taleändringars tillåtlighet följer av praxis och 

gäller numera generellt inom förvaltningsprocessen. I praxis bestäms dock händelseförloppet 

på lite olika sätt beroende av vilken måltyp det är fråga om. I skattemål och socialför-

säkringsmål bestäms händelseförloppet på ett snävt sätt, medan det motsatta kan anses gälla i 

upphandlingsmål och i högsta grad i asylmål samt i mål om vårdbidrag. I mål om återkallelse 

av körkort och läkarlegitimation bestäms händelseförloppet också på ett snävt sätt.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att praxis endast ger begränsad ledning för bedömningen 

av vad som utgör ett händelseförlopp utanför de måltyper som prövats. Att frågan om tillåtlig-

heten av taleändringar avgörs olika utifrån måltyp kan dock bero på att det är innehållet i den 

materiella rätten som påverkar hur händelseförloppet eller saksammanhanget ska bestämmas. 

Det finns ett visst stöd för denna slutsats i de domskäl som gåtts igenom i det föregående 

avsnittet. En annan slutsats är att den praxis som avser måltyper vari negativ rättskraft gäller, 

uppvisar ett snävt händelseförlopp, vilket skulle kunna bero på intresset av att inte utvidga 

sakens omfattning så pass mycket att varje ny talan skulle behöva avvisas på grund av res 

judicata.  

 

Det är en utmaning att försöka dra generella slutsatser av hur praxis avgör processramens 

omfattning i fråga om taleändringars tillåtlighet. En om möjligt ännu större utmaning ligger i 

att ta ställning till hur domstolen ska agera avseende omständigheter som inträffar efter att 

myndighetens grundbeslut fattats. Frågan är om det över huvud taget är möjligt att diskuteras 

kring händelseförlopp i dessa fall.  
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3. Bestämmande av processramen i förhållande till nya omständigheter som 
inträffat efter myndighetens beslut  
 

3.1 Inledning  

I detta kapitel behandlas den processuella situationen att någon, eller båda, av parterna i 

förvaltningsrätt eller kammarrätt åberopar omständigheter som inträffat efter att myndigheten 

har fattat sitt beslut som sedan överklagats. Situationen kan självfallet inträffa även efter att 

ett mål överklagats till HFD, men med anledning av 37 § FPL får frågan anses ha större bety-

delse vad gäller åberopandet av sådana omständigheter i förvaltningsrätt och kammarrätt. Det 

krävs nämligen enligt 37 § FPL särskilda skäl för att HFD ska pröva omständigheter och be-

vis som klaganden (men även dennes motpart) åberopar först där. 

 

3.2 Omständigheter som förelåg vid beslutstillfället eller omständigheter som inträffar 

under processens gång?  

Det är viktigt att göra en distinktion mellan omständigheter som förelåg vid beslutstillfället 

men åberopas först senare och omständigheter som inträffar under processens gång. Skälet till 

detta är att den första situationen, dvs. att part åberopar omständigheter som förelåg vid 

beslutstillfället, inryms i bedömningen av om dessa omständigheter utgör en tillåten eller 

otillåten taleändring, vilket behandlats under kapitel 2. Frågan om tillåtligheten av omstän-

digheter som inträffar efter myndighetens grundbeslut komplicerar frågan om processramens 

omfattning på ett annat sätt än vad avser sådana omständigheter som förelåg vid besluts-

tillfället. Anledningen till detta är att det inte kan anses klart att sådana omständigheter kan 

ingå i processramen över huvud taget utan att instansordningsprincipen sätts ur spel.  

 

Ett exempel på hur svårt det kan vara att klargöra skillnaden mellan de två situationerna ut-

görs av kammarrätten i Stockholms avgörande i mål nr 4944-16, avseende sjukersättning. I 

målet hade det tillkommit medicinskt underlag under processens gång, som kammarrätten 

ansåg kunde beaktas under förutsättning att detta underlag gav en bild av ett sjukdomstillstånd 

som i huvudsak kunde anses ha funnits vid tiden för grundbeslutet. Kammarrätten framhöll att 

det som huvudprincip är omständigheterna som vid tiden för Försäkringskassans beslut ska 

ligga till grund för kammarrättens bedömning. 
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En rimlig tolkning av kammarrättens uttalanden är att det medicinska underlag som till-

kommit under processens gång i själva verket avsåg omständigheter till stöd för samma talan 

som förts hos Försäkringskassan och förvaltningsrätten, varför det i egentlig mening inte 

kunde ses som senare tillkomna omständigheter utan sådana omständigheter som fanns vid 

tidpunkten för grundbeslutet men åberopades först senare. Det kan även tilläggas att medi-

cinskt underlag som tillkommer snarare borde vara att bedöma som nya bevis för de ursprung-

liga omständigheterna, än nya omständigheter, men utifrån kammarrättens domskäl framgår 

inte detta.    

 

I den kommande framställningen behandlas utifrån en genomgång av förarbeten, praxis och 

doktrin enbart sådana omständigheter som inträffar under processens gång.  

 

3.3 Bedömningen av senare tillkomna omständigheter   

Det har tidigare konstaterats att parter har möjlighet att anföra nya omständigheter efter 

överklagandetidens utgång. Det är inte tidsaspekten som avgör tillåtligheten av taleändringar, 

utan huruvida dessa taleändringar förhåller sig till den uppställda processuella ramen. En 

strikt tillämpning av instansordningsprincipen kan anses utesluta alla typer av taleändringar. 

Som behandlats under kapitel 2 har det dock ansetts onödigt formalistiskt att inte kunna pröva 

sådant som inryms i samma sak som prövats tidigare, vilket lett till att förvaltnings-

domstolarna avgör frågan om tillåtligheten av nya omständigheter utifrån händelseförloppet 

som skiljer sig från måltyp till måltyp. Är det nya som anförs av komplex natur men fortfa-

rande samma sak, ska det i enlighet med instansordningens princip återförvisas till 

underinstansen.   

 

Med en strikt tillämpning av instansordningens princip torde det vara uteslutet att pröva se-

nare tillkomna omständigheter, eftersom dessa inträffar efter att processramen bestämts uti-

från myndighetens beslutsunderlag. En strikt tillämpning av principen är inte motiverad vad 

gäller omständigheter som förelåg vid beslutstillfället men åberopas senare, men kan det an-

ses motiverat i detta fall, då det rör sig om omständigheter som tidsmässigt inträffar efter 

beslutstillfället?  

 

Det saknas tydlig ledning i lag och förarbeten för hanteringen av senare tillkomna omstän-

digheter. Det finns dock uttalanden i framförallt de besvärssakkunnigas betänkande till FPL, 
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som går att ta fasta på vid denna utredning. I övrigt står doktrin och praxis till hands, där 

praxis kan sägas utgöra den primära rättskällan.  

 

I praxis har frågan om senare tillkomna omständigheter berörts, men det saknas prejudikat 

som tar sikte på att reglera frågan generellt för förvaltningsprocessen. Doktrin har även tagit 

upp denna fråga, men mer i form av att framhålla problemet än att lösa det. von Essen påpe-

kar att praxis är splittrad och att det behövs vägledning avseende vilka faktorer som är sty-

rande för om händelseförloppet ska tillåtas innefatta sådant som inträffat efter att grund-

beslutet fattats respektive när prövningen ska begränsas till om beslutsmyndigheten haft fog 

för att meddela beslutet vid tiden för detta.74 

 

Som bekant krävs det särskilda skäl för att HFD i enlighet med 37 § FPL ska kunna pröva nya 

omständigheter som åberopas först där. Det framgår inte av bestämmelsen om den tar sikte på 

sådana omständigheter som förelåg vid beslutstillfället men åberopas först i HFD, eller sådana 

omständigheter som inträffar under processens gång. Av lagkommentaren till FPL framgår 

dock att det behövs en säkerhetsventil till förebyggande för de materiellt stötande konsekven-

ser som ett absolut förbud skulle kunna få i vissa fall.75 Det framhävs vidare att detta behövs 

med tanke på att sakläget i förvaltningsmål kan vara under förändring medan handläggning 

pågår och kan ha förskjutits från det kammarrätten avgjort målet till dess det kommer under 

prövning av HFD. Detta uttalande indikerar att även HFD, om det föreligger särskilda skäl, 

kan pröva senare tillkomna omständigheter. 

 

3.3.1 Uttalanden i förarbetena  
 
De besvärssakkunniga uttalade i betänkandet till FPL, vilket behandlats ingående under av-

snitt 2.3.1, att instansordningsprincipen gäller i förvaltningsprocessen och att denna innebär 

att en klagande inte får föra en talan om annat eller mera än det som prövats tidigare. Det 

framhävdes dock på grund av förvaltningsmålens skiftande natur, att instansordningsprincipen 

inte kunde upprätthållas undantagslöst. Det kunde i vissa fall te sig onödigt formalistiskt och 

opraktiskt att strikt tillämpa principen där nya omständigheter förskjutit sakläget, varför en 

utvidgning av den i föregående instans fastlagda ramen kunde ske hos besvärsmyndigheten i 

undantagsfall.  

                                                
74 von Essen, s. 264-266.  
75 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen mm, http://zeteo.wolterskluwer.se, 37 § FPL.  
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Med detta uttalande verkar det som att de besvärssakkunniga haft i åtanke de praktiskt svåra 

situationerna som kan uppkomma gällande taleändringar under processens gång. Framförallt 

verkar uttalandet tydligt peka mot att det i vissa fall är onödigt att avvisa sådana omständig-

heter. Uttalandet är dock inte helt lättolkat, eftersom det inte tydligt framgår om de besvärs-

sakkunniga vill öppna upp för otillåtna taleändringar eller enbart taleändringar som 

korresponderar med den i tidigare instanser fastställda saken. Det framhävdes att förbudet mot 

att utvidga sin talan inte ska inskränka klagandens möjligheter att införa nya skäl och 

omständigheter till stöd för talan, vilket bör tolkas som att senare tillkomna omständigheter 

måste ingå i samma händelseförlopp för att kunna prövas. En slutsats av de besvärs-

sakkunnigas uttalanden är att omständigheter som inträffar efter beslutstillfället ska kunna 

prövas, om de ingår i samma sak som i tidigare instanser.  

 

För att kunna utreda om domstolarna prövar senare tillkomna omständigheter, och i sådana 

fall vilka faktorer de tar hänsyn till vid bedömningen av om dessa omständigheter kan ingå i 

processramen, fästs i det följande stor vikt vid domstolsavgöranden från både högsta instans 

och underrätterna.  

 

Förvaltningsrättsområdet består för närvarande av uppemot 600 måltyper varför det är sanno-

likt att frågan om senare tillkomna omständigheter har uppkommit i flera avgöranden än de 

som behandlas i denna framställning. Det bör därför poängteras att den kommande praxis-

genomgången inte är uttömmande, utan består av exempel i syfte att belysa hur den aktuella 

frågan har behandlats i rättstillämpningen. Det är av dels utrymmesmässiga skäl, dels av 

svårigheter att finna de mest relevanta avgörandena, en omöjlighet att ta med alla de avgöran-

den som på något sätt behandlat senare tillkomna omständigheter.  

 

3.3.2 Domstolsavgöranden 

3.3.2.1 Avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen 

 
I RÅ 2001 ref. 26, som gällde förbud enligt 27 § Socialtjänstlagen (nuvarande 5 kap. 2 § 

(2001:453)), SoL, för en enskild att i sitt hem ta emot andras underåriga barn, anförde HFD 

att rättens prövning inte var begränsad till att avse de omständigheter som prövats av 

underinstanserna. Efter socialnämndens beslut om förbud för den enskilde dömdes denne för 

sexuellt ofredande, brott mott socialtjänstlagen och olovligt anskaffande av alkoholdrycker 
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samt sexuellt utnyttjande av underåriga. Den enskilde menade med hänsyn till dennes 

rättssäkerhet och instansordningsprincipen att dessa omständigheter inte kunde prövas av 

HFD. HFD delade inte denna uppfattning, utan anförde att det aktuella förbudet enligt SoL 

inte utgjorde en reaktion mot begångna gärningar eller tidigare visat klandervärt beteende 

utan innefattade en åtgärd i syfte att för framtiden skydda barn mot att hamna i situationer där 

deras hälsa och utveckling äventyrades. Därför, menade HFD, gällde målet inte endast om 

stadsdelsnämnden haft fog för att meddela det överklagade beslutet utan också om skäl fö-

relåg för att nu upprätthålla det aktuella förbudet. En rimlig tolkning av dessa domskäl är att 

händelseförloppet i detta fall innefattar omständigheter som inträffat efter att besluts-

myndigheten fattat sitt grundbeslut. För denna måltyp kan slutsatsen därför dras att 

händelseförloppet är att det finns missförhållanden i ett visst hem som gör det olämpligt för 

barn att vistas i det.  

 

HFD kommer fram till sin slutsats genom att tolka den materiella bestämmelsens räckvidd 

och syfte, och hänvisar inte alls till processramen eller instansordningsprincipen. Det är därför 

oklart om HFD avsett att deras motivering ska tolkas i enlighet med händelseförloppet. Uti-

från att målet bl.a. rör en processuell fråga måste rättsfallet dock ges den tolkningen, att 

händelseförloppet inbegriper missförhållanden i ett visst hem. Intressant i sammanhanget är 

att de nya omständigheterna inträffade efter kammarrättens avgörande, men att HFD trots 

detta inte beaktade 37 § FPL.  

 

Det torde förhålla sig så att HFD tagit stor hänsyn till att det intresse som gör sig gällande i 

målet, dvs. att skydda barn från att skadas, motiverar att de åberopade missförhållandena ska 

ingå händelseförloppet. Konsekvensen av att inte bedöma saken som samma vore alltför 

omfattande och skulle antagligen leda till att domstolen i praktiken inte skulle upprätthålla 

syftet med aktuell skyddsbestämmelse i SoL.  

 

Frågan är hur vidsträckt tillämpningsområdet för detta prejudikat är. HFD uttalade specifikt 

att ”prövningen av ett yrkande om undanröjande av ett förbudsbeslut kan därför inte begrän-

sas till att avse förhållandena vid dess meddelande utan måste också innefatta en bedömning 

av senare tillkomna omständigheter”. Denna motivering verkar utesluta att uttalandet tilläm-

pas på andra måltyper än sådana som gäller prövningen av ett yrkande om ett förbudsbeslut 

enligt SoL. Möjligen kan dock de slutsatser som framkommer i rättsfallet tillämpas på lik-

nande förbudsbeslut i annan skyddslagstiftning med framåtblickande syften.  
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En liknande slutsats kom HFD fram till i RÅ 2006 ref. 7, som gällde förutsättningar för åter-

kallelse av tillstånd att driva fristående skola. HFD konstaterade att vid bedömningen i sak av 

frågan om återkallelse av godkännande av skolan kan inte prövningen begränsas till vilka 

förhållanden som rådde år 2002 och till i vad mån Skolverket då hade tillräckligt fog för sitt 

återkallelsebeslut. HFD tillade att i fråga om de brister som åberopats av Skolverket, måste 

hänsyn också tas till uppgifter om senare vidtagna åtgärder och andra nu upplysta omständig-

heter av beskaffenhet att inverka på bedömningen. Bedömningen av händelseförloppets 

bestämning verkar, mot bakgrund av dessa domskäl, vara likvärdig den i RÅ 2001 ref. 26, 

dvs. att saken i princip gäller huruvida skolan uppvisar sådana missförhållanden och/eller 

brister att den inte längre uppfyller kraven för godkännande enligt skollagen. 

 

Detta synsätt tillåter domstolen att inte enbart ta hänsyn till de brister som förelegat, utan även 

de förbättringar som vidtagits efter grundbeslutet, vilket får anses vara i enlighet med den 

enskildes rättssäkerhet, då ingripanden enligt skollagen kan få betydande konsekvenser för 

många personer, däribland elever, skolpersonal och föräldrar.  

 

Senare tillkomna omständigheter beaktades också i RÅ 1994 ref. 20 som gällde återkallelse 

av vapentillstånd. Polismyndigheten grundade sitt återkallelsebeslut på att den enskilde ge-

nom misshandelsbrott visat sig olämplig att inneha vapen. Mot bakgrund av omständigheterna 

under vilka brottet begåtts och personens i övrigt skötsamma levnadsförhållanden fann dock 

HFD att det saknades grund för att återkalla vapentillståndet. Även detta mål rörde sig således 

om återkallelse och bedömningen av en persons lämplighet. Inte heller i detta avgörande förs 

någon diskussion kring processram, saken eller instansordningsprincipen. HFD gör inte heller 

någon bedömning av om särskilda skäl föreligger utifrån 37 § FPL, vilket kan bero på att rät-

ten inte anser att den bestämmelsen är tillämplig i de fall senare tillkomna omständigheter 

inträffar mellan handläggning i kammarrätt och HFD. Denna tolkning strider mot vad som 

framförts i doktrin. En annan tolkning kan vara att HFD ansett att saken inte förändras genom 

de nya omständigheterna, vilket i och för sig inte behöver vara fallet vid en tillämpning av 37 

§ FPL eftersom det varken framgår av lagtext eller förarbeten att bestämmelsen ska tillämpas 

enbart när saken förändras.  

 

Frågan är vad som i avgörandet utgör händelseförloppet. En utgångspunkt får nämligen anses 

vara att saken inte har förändrats, dels eftersom HFD inte uttrycker detta, dels eftersom 

omständigheterna ingår i rättens prövning. Fokus ligger på huruvida den enskilde är lämplig 
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att inneha vapen vid tiden för prövningen, vilket skulle kunna tolkas som att händelseför-

loppet utgörs av alla missförhållanden som medför olämplighet att inneha vapentillstånd, samt 

de förbättringar som kan indikera motsatsen. Liksom i rättsfallen ovan rör det sig i detta fall 

om skyddslagstiftning, som rätten i princip skulle åsidosätta om en person som vore klart 

olämplig ändå fick behålla sina vapen eftersom denne vid tiden för beslutet inte var olämplig. 

Att inte pröva senare tillkomna omständigheter som visar på förbättring skulle i övrigt anses 

strida mot den enskildes rättssäkerhet, dvs. kunna tolkas som en godtycklig och oförutsebar 

rättstillämpning.    

 

De fall som nu behandlats rör myndighetsingripanden och i dessa verkar utgångspunkten vara 

att omständigheter som inträffar efter myndighetsbeslutet ska beaktas oavsett om de talar till 

fördel för den enskilde eller inte. Det är således inte enbart den enskildes intresse av att inte 

behöva utsättas för godtyckliga ingripanden som ska beaktas, utan även det skyddsintresse 

som den materiella lagstiftningen har att uppfylla.  

 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i mål nr 1161-14 avsåg liksom RÅ 1994 ref. 20 

frågan om återkallelse av tillstånd att inneha skjutvapen. Den enskilde hade dömts för att un-

der tiden oktober 2010 till oktober 2012 vid upprepade tillfällen ha misshandlat sina två min-

deråriga barn i hemmet. HFD hade att ta ställning till om det brottsliga handlandet skulle 

medföra att den enskilde inte uppfyllde de krav på lämplighet som bör ställas på en inneha-

vare av skjutvapen. HFD anförde att det brottsliga handlandet, som pågått under en längre tid 

och riktats mot personer i beroendeställning, medförde att den enskilde inte kunde anses upp-

fylla de krav på laglydnad, omdöme och pålitlighet som borde ställas på en innehavare av 

skjutvapen. Den enskilde hade därmed visat sig olämplig att inneha vapen och ammunition, 

varför tillståndet skulle återkallas. Slutligen tillades att den tid om två och ett halvt år som 

förflutit sedan brottet begicks och vad som i övrigt framkommit i målet inte utgjorde skäl för 

en annan bedömning. I detta fall tog HFD således i beaktan den tid och de övriga omständig-

heter som inträffat under processens gång, men kom fram till att dessa förhållanden inte 

inverkade på bedömningen av om tillståndet skulle återkallas.  

 

Fastän domslutet i detta fall blev ett annat än i RÅ 1994 ref. 20 uppvisar rättsfallen att 

händelseförloppet, i enlighet med de skyddssyften som framgår av lagstiftningen, måste inbe-

gripa alla de missförhållanden som medför olämplighet att inneha skjutvapen. Detta 
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händelseförlopp korresponderar således med det som kan anses ha formulerats utifrån RÅ 

2001 ref. 26.  

 

Avgörandet HFD 2015 ref. 56 är ett annat exempel på fall då HFD ansett senare inträffade 

omständigheter kunna innefattas i händelseförloppet. Frågan i målet var om bristande redbar-

het kunde utgöra grund för att på förhand avvisa ett ombud i ett mål i allmän förvaltnings-

domstol. Ombudet hade dömts för grovt bedrägeri i tingsrätten till fängelse i ett år, varför 

förvaltningsrätt och kammarrätt haft fog för att avvisa ombudet. Efter detta ogillades dock 

åtalet av hovrätten, varför HFD fastställde att de omständigheter som legat till grund för 

avvisningsbeslutet fallit bort.  

 

I HFD:s mål nr 7315-13 prövades förutsättningarna för en socialnämnds beslut att medge fort-

satt läkemedelsbehandling av ett barn med neuropsykiatrisk diagnos, sedan den ena av barnets 

vårdnadshavare avbrutit behandlingen och motsatt sig att den återupptogs. Vid muntlig 

förhandling i kammarrätten samt i HFD åberopades senare tillkomna omständigheter till stöd 

för fortsatt behandling, vilka rätten beslutade att beakta vid sin prövning då det ansågs före-

ligga särskilda skäl därför. HFD fann dock att de senare tillkomna omständigheterna inte änd-

rade slutsatsen att barnet inte hade ett påtagligt och tydligt behov av att återuppta medicine-

ringen.  

 

HFD 2011 ref. 43, som avsåg frågan om beviljande av serveringstillstånd, är ett avgörande 

som talar i en annan riktning än de mål som hittills behandlats. HFD uttryckte nämligen att 

det är sökandens beteende innan ansökan om serveringstillstånd som främst har betydelse vid 

bedömningen av lämpligheten, med hänvisning till propositionen till alkohollagen. 76 

Omständigheter som inträffat efter att länsrätten dömde i målet och som enligt sökanden ta-

lade till dennes fördel, beaktades således inte i samma utsträckning som de övriga 

omständigheterna, även om HFD i och för sig ansåg att dessa omständigheter snarare talade 

till den sökandes nackdel.  

 

Såsom HFD uttrycker följer det av propositionen till alkohollagen att det främst är sökandens 

beteende innan ansökan som är av betydelse vid bedömningen av dennes lämplighet. 

Förarbetsuttalandet kan uppfattas som en processuell regel av innebörden att tillståndshavaren 

                                                
76 Prop. 1994/95:89. 
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i processen inte får anföra nya omständigheter. Utifrån HFD:s avgörande ligger det dock när-

mare till hands att uppfatta regeln som en materiell sådan, nämligen att en tillståndshavare 

alltjämt kan anses olämplig att servera alkohol fastän personen i fråga rättat till felaktig-

heter.77 För detta talar även RÅ 2002 ref. 33 som avsåg frågan om återkallelse eller varning i 

mål om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Enligt denna tolkning, dvs. att 

förarbetsuttalandet ska uppfattas som en materiell regel, ska exempelvis tillståndshavarens 

förbättringsåtgärder prövas fastän de inträffar under processens gång, men endast inverka i 

mindre utsträckning på bedömningen av lämpligheten. En sådan tolkning skulle stämma över-

ens med vad HFD uttryckt i mål om återkallelse av vapentillstånd, nämligen att den tid och 

övriga omständigheter som inträffat under processens gång ska beaktas.78 I mål om beviljande 

eller återkallelse av serveringstillstånd torde det mot bakgrund av detta inte finnas något klart 

stöd för att avvisa sådana omständigheter som inträffar under processens gång.  

 

Det finns i sammanhanget anledning att fråga sig om det finns en skillnad mellan ansöknings-

mål och mål om ingripanden vad gäller behandlingen av senare tillkomna omständigheter. 

Någon sådan slutsats följer inte av rättskällorna men skulle eventuellt kunna förklara varför 

HFD i alkoholmålet ovan, som var ett ansökningsmål, utgått från ett förarbetsuttalande som 

specifikt hänvisar till sökandens beteende innan ansökan. Det verkar dock inte troligt att detta 

skulle vara en förklaring, med hänsyn till vad som följer av alkohollagstiftningen och 

propositionen till alkohollagen. Enligt 8 kap. 12 § 1 st. alkohollagen (2010:1622), AL, får 

serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina 

personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva 

verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp 

i lagen. Det följer vidare av 9 kap. 18 § 1st. 3 p. samma lag att en kommun ska återkalla ett 

serveringstillstånd om tillståndshavaren har brutit mot lagen eller vad som i övrigt gäller för 

tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tillde-

lats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen rättats till. Vid en 

jämförelse mellan dessa två bestämmelser framkommer att lämplighetskravet måste vara upp-

fyllt för att den sökande ska beviljas tillstånd, och att ett åsidosättande av detta krav i värsta 

fall kan föranleda återkallelse av serveringstillstånd. Samma synsätt framkommer i proposit-

ionen till alkohollagen där det uttalas att kravet på skötsamhet och lämplighet kvarstår även 
                                                
77 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen mm, http://zeteo.wolterskluwer.se, 30 § FPL.  
78 I Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i mål nr 1161-14, som behandlats ovan, beaktades senare 
tillkomna omständigheter men slutsatsen blev att dessa omständigheter inte inverkade på bedömningen av om 
vapentillståndet skulle återkallas.  
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efter det att tillstånd meddelats. Om brister konstateras föreligger inte längre de förutsätt-

ningar som gäller för meddelande av tillstånd, vilket i princip innebär att en åtgärd ska vidtas 

enligt återkallelsebestämmelsen. Detsamma gäller om bristen fanns redan vid tillståndsgiv-

ningen med uppdagas först senare.79  

 

Det torde därför inte föreligga någon skillnad i tillämpningen av lämplighetsrekvisitet mellan 

ansökningsmål och återkallelsemål. En rimlig tolkning av HFD 2011 ref. 43 samt RÅ 2002 

ref. 33 är att förarbetsuttalandena till alkohollagen ska tolkas som en materiell regel, inte en 

processuell, med följden att senare tillkomna omständigheter kan och ska prövas men att de 

inte inverkar i lika hög grad på lämplighetsbedömningen som de omständigheter vilka givit 

upphov till återkallelsebeslutet. Det torde inte finnas en sådan betydande skillnad mellan 

alkoholmål och övriga mål, som grundas på skyddslagstiftning, att i alkoholmål göra det svå-

rare för parterna att åberopa senare tillkomna omständigheter. 

 

Utöver dessa rättsfall finns två äldre avgöranden som berör frågan om tillåtligheten av senare 

tillkomna omständigheter. Ragnemalm har hänvisat till dessa avgöranden med avseende på att 

domstolarna i hög utsträckning prövar sådana omständigheter som inträffar efter besluts-

tillfället.80 Det är dock svårt att dra processuella slutsatser av dessa avgöranden, då de inte är 

helt lättolkade.  

 

I RÅ 1974 ref. 70 hade en byggnadsnämnd meddelat bygglov att uppföra fritidshus på ett om-

råde som avsåg samfälld mark. Efter prövningen i länsrätten meddelade länsstyrelsen sär-

skilda bestämmelser gällande strandskydd för området.  HFD konstaterade först att byggnads-

nämndens beslut inte var riktigt eftersom hänsyn inte tagits till ett visst tätbebyggelseförbud. 

Vidare anförde rätten att det på grund av länsstyrelsen förordnande, som fattats efter 

byggnadsnämndens beslut, krävdes särskilt tillstånd för uppförande av fritidshus. Hinder mot 

att bevilja bygglov förelåg således på två grunder, varför målet återförvisades till byggnämn-

den. Intressant i sammanhanget är att HFD verkar vara av uppfattningen att det nya 

förordnandet avsåg nya omständigheter fast att det framkommer att förordnandet avsåg nya 

bestämmelser, dvs. föreskrifter, vilket bör kunna liknas vid att ny lagstiftning blir tillämplig 

under pågående process i form av förändrade rättsliga förhållanden.  

 

                                                
79 Prop. 1994/95:89 s. 102-104.  
80 Ragnemalm, s. 197.  
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RÅ 1975 ref. 54 avsåg beräkning av inkomst av rörelse efter att en inkomst hade uppkommit 

genom överlåtelse av den bedrivna verksamheten. Likviden för säljarens fordran på köpeskil-

lingen hade influtit till en mindre del än den avtalade köpeskillingen som inkomsten beräknats 

på av skattemyndigheten. Efter myndighetens beslut och under processens gång hade köparen 

av den enskildes rörelse försatts i konkurs, varför HFD ansåg den enskildes uppgift om att 

dennes fordran hos köparen varit osäker numera vara bestyrkt genom vad som framkommit 

om att köparen inte haft förmåga att avbetala annat än en mindre del av fordringen. HFD:s 

uttalanden indikerar att den nya omständigheten, dvs. att fordringen inneburit en förlust, utgör 

nya bevis för att inkomsten varit osäker, vilket innebär att saken eller händelseförloppet även 

indikerar annat än de händelser som beräkningen av inkomsten vilar på. Liksom i avgörandet 

ovan är det dock väldigt svårt att dra några slutsatser om händelseförloppet.  

 

I många av de hittills redovisade rättsfallen från högsta instans har senare tillkomna 

omständigheter prövats. HFD motiverar dock inte detta med hänsyn till processramen eller 

händelseförloppet, vilket leder till viss förvirring kring hur den oklara situationen ska bedö-

mas i allmänhet. Om undvikandet av resonemang kring händelseförlopp är ett aktivt val eller 

inte, går självfallet inte att uttala sig om, men några övergripande slutsatser kring HFD:s moti-

veringar kan ändå dras.  

 

De fall som avser återkallelse- eller förbudsbeslut till följd av viss skyddslagstiftning, och 

därför inbegriper lämplighetsbedömningar, pekar i den riktningen att senare tillkomna 

omständigheter tillåts oavsett om dessa talar till fördel eller nackdel för den enskilde parten. 

En förutsättning för detta får dock anses vara att de nya förhållandena kan inbegripas i 

händelseförloppet. I dessa återkallelse- och förbudsmål konstrueras därför händelseförloppet 

på så vis att saken rör alla missförhållanden som medför olämplighet i ett visst fall. Åberopas 

omständigheter som indikerar en förbättring, måste även dessa anses inbegripas i händelse-

förloppet eftersom de kan bidra till en fullgod belysning av en persons eller verksamhets 

lämplighet. Fokus verkar dock ligga på lagstiftningens skyddssyfte som skäl för att process-

ramen inte ska begränsas till att avse tiden för myndighetens beslut. 

 

Vad avser andra mål än sådana som gäller återkallelse- och förbudsbeslut, såsom medgivande 

av fortsatt läkemedelsbehandling och avvisning av ombud, verkar det som att domstolens val 

att pröva nytillkomna omständigheter grundar sig på ett pragmatiskt förhållningssätt där hän-

syn i hög utsträckning tas till de orimliga följder ett avvisningbeslut kan leda till när sakläget i 
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ett mål förskjutits. Problemet med detta är dock dels att denna processuella fråga inte får ett 

enhetligt svar, dels att frågan inte får ett svar motiverat utifrån instansordningsprincipen utan i 

många fall utifrån materiell rätt vilket bidrar till osäkerhet kring skillnaden mellan materiella 

och processuella regler.  

 

De avgöranden som redogjorts för här ovan ger viss ledning för prövningen av liknande fall, 

men säger i princip ingenting om hur senare tillkomna omständigheter påverkar processramen 

eller en tillämpning av instansordningsprincipen. Det är därför intressant att utreda om 

underrättspraxis i större utsträckning än högsta instans, berör frågan. Även om 

underinstansernas avgöranden inte kan anses vara vägledande, kan de i brist på annat ge en 

antydan om hur rättsläget för närvarande ser ut.   

 

3.3.2.2 Underrättsavgöranden 

 
I förvaltningsrätten i Stockholms mål nr 4327-15, som avsåg tillstånd till förvärv av aktier, 

uppkom frågan om förvaltningsrätten hade möjlighet att beakta den period som gått sedan det 

överklagade beslutet meddelades. Rätten konstaterade först att den praxis som finns på områ-

det inte ger något tydligt svar på om domstolen har möjlighet att beakta tid och eventuella 

händelser som inträffat efter det överklagade beslutet. Förvaltningsrätten uttryckte dock med 

hänvisning till RÅ 2001 ref. 26, där omständigheter som talade till den enskildes nackdel 

prövades, att det saknades skäl att se annorlunda på prövningsramen när det gäller omständig-

heter som talar till den enskildes fördel. Den ägarprövning som målet rörde utgjorde inte en 

reaktion mot begångna gärningar eller tidigare visat klandervärt beteende utan innefattade en 

prövning av om en tilltänkt förvärvare kunde anses lämplig att utöva ett väsentligt inflytande 

över ledningen av ett fondbolag. Målet gällde således inte endast om Finansinspektionen haft 

fog för att meddela det överklagade beslutet utan även om det fanns skäl att nu upprätthålla 

inspektionens beslut att avslå ansökan om att förvärva aktier i fondbolaget. Enligt 

förvaltningsrätten kunde prövningen därför inte begränsas till att endast avse förhållanden vid 

beslutets meddelande utan måste också innefatta en bedömning av senare tillkomna 

omständigheter, vilket ledde till att förvaltningsrätten bedömde att den enskilde fick rätt att 

förvärva aktier.  

 

Kammarrätten, mål nr 9430-15, kom till motsatt slutsats än förvaltningsrätten, men inte på 

basis av att senare omständigheter avvisades utan för att den enskilde, mot bakgrund av en 
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sammantagen prövning av samtliga omständigheter, fortfarande ansågs olämplig att förvärva 

aktier. Även kammarrätten accepterade således att senare tillkomna omständigheter beakta-

des, men att dessa inte inverkade i lika hög grad på lämplighetsbedömningen som 

förvaltningsrätten ansåg.  

 

I förvaltningsrätten i Linköpings mål nr 3005-12, avseende sjukersättning, uttalades att pröv-

ningen som huvudregel ska ske utifrån de förhållanden som förelåg vid tidpunkten för ansö-

kan om sjukersättning. Senare tillkommet material skulle dock inte helt bortses ifrån, enligt 

förvaltningsrätten. I domskälen uttalade förvaltningsrätten att rätten till sjukersättning förut-

sätter att den försäkrades arbetsförmåga på grund av sjukdom är stadigvarande nedsatt, med 

minst en fjärdedel, för all överskådlig framtid efter det att alla rimliga rehabiliteringsåtgärder 

har uttömts, vilket följer av 33 kap. 5 och 6 §§ SFB.  

 

Utifrån den praxis som finns på sjukersättningsområdet, där även kammarrättens avgörande i 

mål nr 4944-16 ingår81, kan det anses klarlagt att det som huvudprincip är omständigheterna 

vid tiden för myndighetsbeslutet som ska ligga till grund för bedömningen, vilket baseras på 

att det relevanta för prövningen är det sjukdomstillstånd som förelåg vid tiden för grund-

beslutet. Som tidigare konstaterats i denna uppsats avser prövningen av socialförsäkringsmål 

oftast en ersättning under viss tidsperiod eller från tidpunkten för ett sjukdomstillstånds inträf-

fande. Det har även konstaterats att tiden är en av de viktigare faktorerna vid bestämningen av 

händelseförloppet i socialförsäkringsmål. De uttalanden som följer av praxis på 

sjukersättningsområdet indikerar att tidsaspekten är viktig för att begränsa prövningsramen. 

Detta beror på att sjukersättningsmål inleds med en ansökan och att domstolsprövningen 

begränsar sig till ansökningstidpunkten och till de skador som framkommer i ansökan. Senare 

tillkomna omständigheter som ger en annan bild av sjukdomstillståndet på grund av att det 

gått flera månader sedan prövningen inleddes, skulle antagligen inte prövas av domstolen ef-

tersom omständigheterna skulle avse en annan tidsperiod.  

 

I förvaltningsrätten i Härnösands mål nr 3983-11, avseende återkrav av aktivitetsstöd, hade 

den sökande erhållit aktivitetsstöd men efter detta genom en dom från Arbetsdomstolen erhål-

lit retroaktiv lön för den period som aktivitetsstödet hänförde sig till. Förvaltningsrätten ansåg 

att bestämmelsen skulle ges den tolkningen att det vid utbetalningstillfället skulle ha varit en 

                                                
81 Avgörandet har kommenterats under avsnitt 3.2 i denna uppsats.  
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felaktig utbetalning, men att så inte var fallet. Den omständigheten att den sökande sedermera 

erhållit retroaktiv lön medförde inte en rätt för Försäkringskassan att återkräva uppburet 

aktivitetsstöd.  

 

Försäkringskassan överklagade domen till kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2661-12. 

Kammarrätten ansåg, tvärtemot förvaltningsrätten, att utbetalningen av aktivitetsstödet inte 

måste ha varit felaktigt vid utbetalningstillfället för att återbetalningsskyldighet skulle före-

ligga, utan det räckte med att felaktigheten visade sig senare.  

 

Varken förvaltningsrätten eller kammarrätten berör frågan om processramen med hänsyn till 

att Försäkringskassan åberopat senare tillkomna omständigheter i målet. Istället avser 

domstolarnas prövning tolkningen av den då gällande 23 § i förordningen om aktivitetsstöd. 

Det går således inte att dra någon processuell slutsats från dessa mål, utan det kan konstateras 

att fastän senare tillkomna omständigheter åberopats har prövningen helt och hållet fokuserats 

på rekvisiten för återbetalningsskyldighet. Det är svårt att uttala sig om kammarrättsdomens 

räckvidd, eftersom det inte framgår av domen vad som gäller generellt i mål om återbetalning 

av socialförsäkring. För denna måltyp är slutsatsen dock att återbetalningsskyldigheten kan 

baseras på senare tillkomna omständigheter.  

 

Vad avser återkallelse av serveringstillstånd finns det mängder av underrättsavgöranden i 

vilka anges att hänsyn inte kan tas till nya omständigheter som inträffar under processens 

gång. Anledningen till detta, vilket ofta anges, är att målet gäller huruvida kommunen haft fog 

för sitt beslut vid beslutstidpunkten. Effekten av detta kan bli att nya omständigheter avvisas 

även då de inte medför att händelseförloppet ändras.82 Utifrån HFD:s praxis och uttalanden i 

doktrin kan inte denna slutsats anses vara helt adekvat, vilket främst beror på att vissa under-

rätter tolkar förarbetsuttalandet som en processuell regel istället för en materiell sådan, vilket 

behandlats under avsnitt 3.3.2.1.  

 

3.3.3 Förhållanden som inverkar på bedömningen  

Vid besvarandet av frågan om vilka förhållanden som inverkar på bedömningen av om senare 

tillkomna omständigheter kan ingå i målets uppställda ram, kan följande konstateras. En gene-

rellt tillämplig norm som tar sikte på i vilka situationer senare tillkomna omständigheter ska 

                                                
82 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen mm, http://zeteo.wolterskluwer.se, 30 § FPL.  
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prövas, hade varit att föredra, men uttrycks inte explicit i rätten. Visserligen kan en sådan 

norm anses föreligga i form av att omständigheterna ska korrespondera med saken och 

händelseförloppet, men detta ger i sig inga svar på vilka förhållanden som ska beaktas. För 

närvarande utgår praxis i hög utsträckning från den specifika lagstiftningens syfte i olika typer 

av förvaltningsmål. I de flesta av fallen där senare tillkomna omständigheter har prövats, rör 

det sig om myndighetsbeslut som tillkommit på grund av viss skyddslagstiftning. Mycket ta-

lar för att i dessa mål tillåta senare tillkomna omständigheter, men framförallt för att syftet 

med lagstiftningen, t.ex. skyddet för barns liv och hälsa, inte kan upprätthållas om senare till-

komna omständigheter avvisas.  

 

I övriga mål är det svårare att dra slutsatser kring vilka förhållanden som inverkar på bedöm-

ningen. Måltypen är dock väldigt avgörande, vilket enkelt kan exemplifieras av social-

försäkringsmål och mer specifikt sjukersättning. I dessa mål gäller generellt att tidpunkten för 

myndighetens beslut är avgörande för bestämmandet av processramen, vilket inte kan anses 

märkligt med tanke på att prövningen avser ersättning från tidpunkten för ett sjukdomstill-

stånds inträffande. Därför är det sällan relevant för bedömningen av om rätten till sjukersätt-

ning är uppfylld, huruvida något inträffar under processens gång.   

 

Att det är svårt att finna skattemål där senare tillkomna omständigheter aktualiseras kan också 

förklaras av den specifika måltypen ifråga, eftersom dessa till sin natur är tillbakablickande 

såtillvida att de behandlar frågor om beskattning ett visst skatteår, och inte det år som är aktu-

ellt vid tiden för prövningen.  

 

3.4 Sammanfattning  

Frågan om huruvida omständigheter som inträffar efter att en myndighet har fattat ett grund-

beslut kan anses ingå i målets uppställda processuella ram eller inte, är för närvarande obesva-

rad i förvaltningsprocessen. Det är inte rättsfrämmande att hävda att en prövning av sådana 

omständigheter står i strid mot en strikt tillämpning av instansordningsprincipen, men det gör 

även prövningen av sådana omständigheter som förelåg vid tiden för grundbeslutet, som 

åberopas senare. Det följer av förarbetsuttalanden, praxis och doktrin att en sådan strikt tolk-

ning av instansordningsprincipen vore alltför formalistisk och opraktisk. Istället ska 

rättstillämparen utgå ifrån saken och den i tidigare instanser fastställda processramen, vid 

bedömningen av en taleändrings tillåtlighet. 
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Förarbetsuttalanden, lagkommentaren till 37 § FPL, uttalanden i doktrin av framförallt Ragne-

malm och von Essen samt praxis indikerar för närvarande att senare tillkomna omständigheter 

inte nödvändigtvis behöver gå utanför målets uppställda processuella ram. En förutsättning 

för att omständigheterna ska prövas är dock att de kan hänföras till samma sak som i tidigare 

instanser, dvs. inbegripas i målets uppställda händelseförlopp. En sådan lösning skulle inte 

enbart passa in i den distinktion som görs mellan tillåtna och otillåtna taleändringar i 

förvaltningsprocessen, utan även bidra till en mer enhetlig och systematisk rättstillämpning. 

Därmed inte sagt att denna lösning inte skulle medföra gränsdragningsproblem, eftersom 

händelseförloppets bestämning, som utvecklats under kapitel 2, i mångt och mycket beror på 

måltyp den materiella rättens rekvisit.  

 

Frågan om behandlingen av senare tillkomna omständigheter har varit uppe till prövning i 

både HFD och underinstanserna, men inte som prejudikatfråga. Praxis utvisar i stort sett att i 

de mål som grundar sig på skyddslagstiftning, såsom olika typer av ingripanden i form av 

återkallelse- eller förbudsbeslut, prövas senare tillkomna omständigheter. Det förs dock inte 

något resonemang kring processram eller instansordningens princip, vilket verkar bero på att 

rättstillämparen löser frågan utifrån den specifika lagstiftningens syften och rekvisit. Proble-

met med detta är att en i grunden processuell fråga istället blir en fråga vars svar beror på 

tolkningen av materiell rätt. 

 

Vad gäller återkallelse av serveringstillstånd skiljer sig praxis från övriga återkallelsemål i så 

måtto att det genom en tolkning av förarbetena inte ansetts möjligt att pröva senare tillkomna 

omständigheter. Denna slutsats får anses inadekvat med hänsyn till att rättstillämparen i öv-

riga återkallelsemål ansett att senare tillkomna omständigheter kan prövas inom ramen för 

lämplighetsbedömningen, men att det ska mycket till för att sådana omständigheter ska ändra 

myndighetens uppfattning om olämplighet.  

 

I brist på någon generell slutsats kring vilka förhållanden som inverkar på bedömningen av 

om senare tillkomna omständigheter kan ingå i processramen, kan följande för närvarande 

anses komma till uttryck i rätten. Avgörande för frågan om behandlingen av senare tillkomna 

omständigheter är om dessa korresponderar med det i målet uppställda händelseförloppet. 

Domstolarna uttrycker inte detta explicit, utan det är snarare vad som kan utläsas av rätts-

fallen eftersom domstolarna i hög utsträckning utgår från den specifika lagstiftningens syfte, 
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vilka kommer till uttryck i de abstrakta rättsfakta som bestämmer vad som utgör ett 

händelseförlopp och inte.  

4. Avslutande slutsatser och diskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att klargöra omfattningen av processramen i förvaltnings-

processen. För att uppnå detta syfte ställdes ett antal frågor kring vilka uppsatsen har byggts 

upp. I detta kapitel behandlas dessa frågor kortfattat för att fånga upp de övergripande slutsat-

serna. Uppsatsen avslutas med en diskussion där några avslutande synpunkter de lege ferenda 

presenteras.  

 

Den första frågan som ställdes var vad som avgör om en taleändring, i form av nya eller änd-

rade omständigheter, är tillåten respektive otillåten. I uppsatsen har det visat sig att det avgö-

rande för tillåtligheten av taleändringar är om dessa ändrar den i tidigare instanser fastställda 

saken, vilket sker om händelseförloppet blir ett annat. Sker en förskjutning såtillvida att saken 

ändras, utgör det en otillåten taleändring. Otillåtna taleändringar ska avvisas med hänsyn till 

instansordningsprincipen. Principen hindrar även i vissa fall att domstolen prövar sådant som 

i och för sig utgör tillåtna taleändringar, om dessa innefattar så komplexa förhållanden att de 

av instansordningsskäl inte bör prövas av en överinstans.  

 

Vad domstolen således har att ta ställning till när parter åberopar nya omständigheter är i fall 

dessa kan inordnas under målets existerande händelseförlopp eller inte. Vid denna bedömning 

har det visat sig att praxis skiljer sig åt utifrån vilken måltyp det är fråga om, vilket besvarar 

den andra frågan som ställdes, nämligen om det som avgör om en taleändring är tillåten 

respektive otillåten skiljer sig mellan olika måltyper.  

 

En generell utgångspunkt för att avgöra om en taleändring är tillåten eller inte är saksamman-

hang, gärning och skeende, samt att händelseförloppet ska bestämmas på samma sätt i 

rättskraftshänseende som vad gäller taleändringar. I övrigt skiljer sig bedömningen av saken 

utifrån vilken måltyp det är fråga om, vilket skulle kunna förklaras av att händelseförloppet 

bestäms utifrån den materiella rätten som blir aktuell i målet. Detta har att göra med att de 

abstrakta rättsfakta i rättsregeln (rekvisiten) avgör relevansen av de konkreta rättsfakta 

(omständigheter) som parterna åberopar.  
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Att göra en distinktion mellan händelser och handlingar å ena sidan och effekter å andra si-

dan, skulle kunna bidra till en mer enhetlig rättstillämpning vad gäller tillåtligheten av 

taleändringar eftersom bestämningen av händelseförloppet skulle få en någorlunda liknande 

prövning i alla mål, oavsett måltyp. Någon exakthet är svår att nå vid denna distinktion, men 

tankemodellen kan ändå vara värd en fundering av rättstillämparen.  

 

Den tredje frågan som ställdes var om sådana omständigheter som inträffar efter att en 

myndighet har fattat ett grundbeslut kan anses ingå i målet uppställda processuella ram eller 

inte. I uppsatsen har konstaterats att frågan är svårare att lösa än frågan om tillåtligheten av 

sådana omständigheter som förelåg vid beslutstillfället men åberopas senare. Anledningen till 

detta är att tillåtligheten av senare tillkomna omständigheter inte nödvändigtvis kan anses 

inbegripas i processramen, som bestäms utifrån parternas talan i kombination med det 

överklagade beslutet. Sådana omständigheter har ingenting att göra med myndighetsbeslutet, 

utan inträffar först när överklagandet handläggs av förvaltningsdomstol. En slutsats som dra-

gits är dock att frågan om tillåtligheten av dessa omständigheter måste bedömas på samma 

sätt som med andra omständigheter, dvs. utifrån saken och händelseförloppet. Stöd för denna 

lösning återfinns i förarbetsuttalanden, praxis och doktrin. Att kategoriskt avvisa omständig-

heterna skulle visserligen upprätthålla instansordningsprincipen på ett mer enhetligt sätt men 

skulle också medföra negativa konsekvenser för parter och för förtroendet för rättsväsendet i 

och med att senare tillkomna omständigheter kan förändra sakläget med följd att domstolarna 

skulle fatta materiellt oriktiga beslut.  

 

Det har inte varit lätt att dra processuella slutsatser utifrån praxis, eftersom domstolarna sällan 

motiverar sina domar utifrån processram eller instansordningsprincipen. Istället förs ofta 

resonemang med anknytning till den specifika lagstiftningens innehåll och syfte. Praxis som 

rör återkallelse- och förbudsbeslut, till följd av skyddslagstiftning, indikerar att senare till-

komna omständigheter ska prövas. En annan lösning vore orimlig utifrån syftet med 

skyddslagstiftningen, om det finns skäl att upprätthålla ett visst förbud eller en viss åter-

kallelse. Tolkningen av dessa fall är att händelseförloppet bestäms så pass vidsträckt att det 

mesta som inträffar under processens gång kan och ska prövas för att domstolen ska kunna 

göra en rättvis bedömning av en persons eller verksamhets lämplighet. Detta innebär att 

händelseförloppet inte är helt fixerat utan fortgår efter myndighetens prövning, vilket praxis 

antyder med framförallt RÅ 2001 ref. 26 som ett bra exempel.  
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En lösning som i dessa fall skulle korrespondera bättre med instansordningens princip och 

parternas möjlighet att få sin talan prövad i flera instanser är att återförvisa målet till 

underinstansen, som inte haft möjlighet att beakta det nytillkomna materialet. Domstolarna 

för inte något sådant resonemang, vilket kanske kan förklaras av processekonomiska skäl eller 

att det vore alltför betungande för parterna. 

 

Den fjärde och sista frågan som ställdes var vilka för förhållanden som inverkar på bedöm-

ningen av hur senare tillkomna omständigheter ska behandlas av domstolarna. Här har det 

konstaterats att rättsläget för närvarande är oklart, eftersom det saknas uttalanden i rättskäl-

lorna som går att ta fasta på. Praxis utgår i hög utsträckning från den specifika lagstiftningens 

syfte i olika typer av förvaltningsmål. I de flesta av fallen där senare tillkomna omständig-

heter har prövats, rör det sig om myndighetsbeslut som tillkommit på grund av viss 

skyddslagstiftning. Mycket talar för att i dessa mål tillåta senare tillkomna omständigheter. I 

övriga mål är det svårt att dra slutsatser av hur domstolarna behandlar senare tillkomna 

omständigheter, men måltypen är väldigt avgörande.  

 

Ämnet för denna uppsats är och kommer förmodligen fortsätta vara föremål för rättsveten-

skaplig forskning och diskussion, eftersom det saknas tydlig ledning i rättskällorna för 

bestämmandet av processram och saken i förvaltningsmål. Det saknas som bekant lagstiftning 

i syfte att klargöra frågan om taleändringar, vilket varit ett aktivt val från lagstiftarens sida. 

Det har ansetts angeläget att frågan om taleändringar inte löses generellt för hela förvaltnings-

rättens del, eftersom denna disciplin inbegriper flertalet olika måltyper som uppvisar 

sinsemellan väldigt olika karaktärsdrag. Det har i speciallagstiftning införts processuella reg-

ler i syfte att klargöra vad som gäller när detta av olika skäl har ansetts påkallat, t.ex. i fall där 

parter systematiskt förhalat processer. Sådana processuella regler är dock få. Frågan om 

taleändringar har istället blivit föremål för rättspraxis, som till viss del klargjort vad som gäl-

ler och till viss del lämnat vissa frågor obesvarade. 

 

I dagsläget utgör bedömningen av taleändringars tillåtlighet inte ett lika stort problem som 

bedömningen av senare tillkomna omständigheters tillåtlighet. Som konstaterats i denna upp-

sats menar jag dock att goda skäl talar för att dessa frågor bedöms på ett liknande sätt, nämli-

gen utifrån saken och händelseförloppet. Jag anser att det är ett problem att förvaltnings-

rätterna inte behandlar frågan om senare tillkomna omständigheter utifrån gällande processu-

ella utgångspunkter med hänsyn till processram och instansordning. Anledningen till att det är 
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ett problem är att frågan har blivit en bedömningsfråga vars svar beror på innehållet i den 

materiella rätten och vad denna har för syften. I förlängningen kan detta medföra att 

rättstillämpningens förutsebarhet minskar och att det finns en risk för att parter inte behandlas 

lika, vilket får anses vara ett problem för den rättskipande verksamheten. Det verkar som att 

domstolarna antar ett pragmatiskt förhållningssätt vid behandlingen av senare tillkomna 

omständigheter vilket i slutändan ofta bidrar till materiellt riktiga domar, men det är fortfa-

rande viktigt att inte låta en processuell fråga utmynna i en bedömning utifrån special-

lagstiftning.  

 

Jag anser att rättstillämparen vid behandlingen av senare tillkomna omständigheter ska utgå 

ifrån instansordningsprincipen, oavsett måltyp, i syfte att upprätthålla frågans processuella 

karaktär.  

 

Enligt detta tillvägagångssätt ska domstolen först ta ställning till om de omständigheter som 

parterna åberopar kan innefattas i målets händelseförlopp eller inte. Denna bedömning ska 

göras utifrån rådande praxis på förvaltningsrättsområdet. Bedöms omständigheterna kunna 

innefattas i samma händelseförlopp ska de prövas och annars avvisas på grund av 

instansordningsprincipen. Om de nya omständigheterna är av komplex natur men kan inbegri-

pas i händelseförloppet ska målet istället återförvisas till underinstansen. Detta är viktigt med 

hänsyn till att instansordningsprincipen annars sätts ur spel och riskerar att förskjuta ansvaret 

över utredningen uppåt i instansordningen.  

 

Jag anser att det är problematiskt att domstolarna, när senare tillkomna omständigheter åbero-

pas, väljer att pröva dessa utan redogörelse i domskälen för om målet istället bör återförvisas. 

Är det så att dessa omständigheter, som bedömts tillhöra samma händelseförlopp, inte är av 

sådan komplex natur att de därför prövas? Kanske är det så, men det står inte uttryckligen 

vilket tenderar att leda till oklarheter. Processekonomiska skäl talar för att pröva omständig-

heterna istället för att återförvisa målet, men jag anser att detta skäl inte bör väga tyngre än 

intresset att upprätthålla instansordningsprincipen. Det är även problematiskt att HFD ett antal 

gånger, då omständigheter inträffat mellan prövningen i kammarrätt och högsta instans, inte 

motiverat prövningen av omständigheterna utifrån 37 § FPL. Som bekant följer det av 

bestämmelsen att omständighet eller bevis som åberopas först i HFD får beaktas endast om 

det föreligger särskilda skäl. Det får därför antas att särskilda skäl föreligger i de fall senare 

tillkomna omständigheter prövas, men vilka dessa skäl är redovisas inte. En förutsättning för 
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att pröva dessa omständigheter får dock antas vara att omständigheterna inte ändrar målets 

händelseförlopp, vilket praxis för närvarande inte visar med full tydlighet.  

 

Jag menar att domstolarna har ett stort ansvar för att frågan om tillåtligheten av senare till-

komna omständigheter förblir processuell, med risk för att instansordningsprincipen annars 

sätts ur spel. Jag anser inte att lagstiftaren bör ingripa på ett generellt plan, utan att de skäl 

som tidigare gällt för att undvika förslag till lagregler fortfarande gäller, dvs. att det på grund 

av förvaltningsmålens skiftande natur är rimligare med processuella bestämmelser i 

speciallagstiftning.  
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