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Abstract 

The purpose of this essay is to examine how extensive the administrative courts’ boundaries 

are within which they are supposed to decide. This examination is performed with a legal 

dogmatic method using national Swedish law.  

 Official decisions from Swedish administrative authorities can be subject for appeal 

within the statutory period of three weeks from when the appellant was noticed of the 

decision. This decision is called an original decision. Any official decision can also be subject 

for re-examination. According to the administrative proceedings act, an administrative 

authority is only obliged to perform a re-examination when the decision is incorrect due to an 

obvious irregularity. The case RÅ 1996 ref. 51 can be said to widen this obligation to perform 

a re-examination focusing not only on the obvious irregularities, which according to me is 

incorrect. This re-examination is performed in the decision making authority, not the court, 

and is therefore not a judicial proceeding. The authority is, however, obliged to pass a new 

decision based on the findings in the re-examination, a so called re-examination decision. A 

decision of this sort can also be subject for appeal to an administrative court within the same 

statutory period mentioned above, which means the appellant has two different ways of 

initiating a judicial proceeding of the same matter. 

 The court hierarchy principle (instansordningsprincipen) means that the boundaries 

from the previous instance is transferred to the higher court when the administrative decision 

is appealed. This principle forms the framework which within the court has to decide and 

deliver a verdict. The framework consists of the petitions, or claims, and the causes of action 

which the appellant presents to the court. Appealing the original decision grants the appellant 

a full review of all the petitions and causes of actions brought to light. The findings in this 

essay shows that this is also the case when the re-examination is appealed because of RÅ 

1996 ref. 51. However, it is my opinion that the framework and boundaries should be limited 

to the obvious irregularities when the re-examination decision is appealed. I’m basing this 

opinion on the purpose behind the statutory period and the summary characteristics of the re-

examination. Against these two reasons is the individuals interests in receiving a full judicial 

proceeding and review of the decision, no matter which decision is appealed.  
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1 Inledning 

1.1 Ämnet 

När enskilda personer är missnöjda med ett myndighetsbeslut finns det flera olika sätt att få 

till stånd en ändring av beslutet i fråga. Den förvaltningsrättsliga lagstiftningen och därtill 

hörande praxis tillhandahåller möjligheter att överklaga besluten, oftast till förvaltningsrätten 

som första överprövande instans. Utöver möjligheten att överklaga finns det även be-

stämmelser om omprövning av beslutsmyndigheten, vilket mynnar ut i ett omprövningsbeslut. 

En sådan omprövning är till sin karaktär summarisk, till skillnad från den heltäckande 

prövning som sker vid ett överklagande.  

 Ett beslut ska överklagas inom tre veckor från det att den enskilde fick del av beslutet 

och detsamma gäller även omprövningsbeslutet. Själva omprövningen i sig saknar dock 

tidsfrist och kan begäras långt efter det att beslutet fattades. Det innebär att den enskilde kan 

få till stånd en domstolsprövning av beslut utan yttersta tidsgräns. Ett ärende kan således nå 

domstolen på två olika sätt genom överklagande.  

 Den för detta arbetet intressanta frågeställning som uppkommer är hur ingående 

överinstansens prövning bör vara när den enskilde vill överklaga omprövningsbeslutet. Inom 

förvaltningsprocessen är nämligen den så kallade instansordningsprincipen utgångspunkten, 

vilket enkelt uttryckt kan sägas innebära att prövningsramen från tidigare instanser överförs 

till de högre instanserna. Det finns således ett samband mellan omprövningen och 

processramen i domstolen, på grund av instansordningsprincipen. I RÅ 1996 ref. 51, som 

bildar utgångspunkt för denna uppsats, har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slagit fast att 

omprövningen i fallet var för begränsad och att beslutsmyndigheten skulle ha tagit hänsyn till 

fler omständigheter, dvs. mer omfattande än vad lagstiftningen och praxis kan sägas ge 

uttryck för. På grund av instansordningsprincipen kommer även prövningsramen i domstolen 

då att vara omfattande. Det finns dock avgöranden som kan tolkas som motsatsen, dvs. för en 

begränsad prövningsram. Detta leder till frågan hur omfattande prövningsramen ska vara. 

Som kommer att framgå nedan är det min mening att den bör vara begränsad när ett 

omprövningsbeslut överklagas på grund av omprövningsinstitutet karaktär som summarisk 

prövning samt treveckorsfristens betydelse. Det kan dock sidan finnas fördelar med en 

omfattande prövningsram, främst avseende den enskildes rättsskydd. Frågan har således två 

sidor.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att analysera och klargöra vilken prövningsram som domstolarna har att 

förhålla sig till på grund av instansordningsprincipen dels när ett grundbeslut överklagas, dels 

när ett omprövningsbeslut överklagas. Syftet är även att analysera och diskutera vilken 

prövningsram som med hänsyn till treveckorsfristen, den summariska omprövningen och den 

enskildes intresse av att ändra ett beslut bör vara utgångspunkten för domstolens processram.  

 För att uppnå uppsatsens syfte kommer följande frågeställningar att besvaras:  

1. Vilken prövningsram gäller i domstolen för överklagande av ett grundbeslut? 

2. Vilken prövningsram gäller i domstolen för överklagande av ett omprövnings-

beslut?   

3. Vilken prövningsram i domstolen bör vara utgångspunkten när ett omprövnings-

beslut överklagas?  

 

1.3 Avgränsningar 

Utanför denna uppsats faller överklaganden enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900), KL, 

eftersom 31 § förvaltningslagen (1986:223), FL, anger att 27 § FL inte är tillämplig i 

kommunalrättsliga ärenden. I viss mån kan kommunala beslut ändå ändras, men denna 

möjlighet vilar inte på samma grunder som 27 § FL eller de sedvanerättsliga omprövnings-

möjligheterna. 1  Vidare behandlas inte heller rättsprövning enligt rättsprövningslagen 

(2006:304). Att varken rättsprövning eller överklaganden enligt kommunallagen behandlas 

beror dels på att de två lagarna har olika processformer och ett annat syfte än vad den 

allmänna förvaltningsprocessen har, vilket enligt von Essen leder till att processramen är mer 

begränsad än vad som är fallet i den allmänna förvaltningsprocessen.2  

 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Metod 

Det sätt utifrån vilket en uppsatsförfattare arbetar kallas metod. Ett uppsatsämne och 

frågeställningar varierar och valet av metod bör därför anpassas utifrån de aktuella ämnena 

och frågeställningarna för respektive uppsats. Metodvalet spelar roll för de slutsatser som 

                                                 

1 Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder, 2016, s. 270 f samt RÅ 1992 ref. 78, RÅ 1973 ref. 83 och RÅ 1976 ref. 

49.  
2 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 19.  
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författaren drar och tillförlitligheten i dessa slutsatser samt har betydelse för besvarandet av 

uppsatsens frågeställningar eftersom metodvalet har betydelse för urvalet av källor.3 

 I denna uppsats kommer en rättsdogmatisk metod att användas. Denna metod används 

för att utreda och klargöra regelverket för överklagande av grundbeslutet och omprövnings-

beslutet samt omprövning av grundbeslutet. Således återknyter den rättsdogmatiska metoden 

till samtliga frågeställningar.  

  Rättsdogmatisk metod går ut på att identifiera gällande rätt genom en analys av 

rättskällorna: lag, förarbeten, praxis och doktrin.4 Den rättsdogmatiska metoden utgår vidare 

nästan alltid från ett konkret problem eller en problemställning. I varje juridisk disciplin (t.ex. 

förvaltningsrätt, civilrätt, straffrätt osv.) används en rättsdogmatisk metod som annorlunda 

uttryckt kan sägas gå ut på att framställa rättsordningen som ett sammanhängande nätverk av 

huvudregler och undantag.5 Rättsdogmatiken fastställer således de gällande rättsreglerna och 

rättsområdets struktur. 6  Det kan hävdas att den analytiska delen av ett rättsvetenskapligt 

arbete bättre utreds med en rättsanalytisk metod, såsom Sandgren ger uttryck för.7 Även i den 

rättsdogmatiska metoden finns emellertid utrymme att kritisera rätten utifrån identifierade 

luckor, motsägelser och överlappningar mot andra regelverk. Den rättsanalytiska metoden 

skulle kunna sägas vara friare än den rättsdogmatiska, eftersom andra källor än rättskällorna 

kan ges utrymme. Som kommer att framgå nedan kan dock icke traditionella källor användas 

även i den rättsdogmatiska metoden.8 Min uppfattning är att den rättsdogmatiska metoden 

används för att försöka fastställa gällande rätt, och en del i det arbetet innefattar oundvikligen 

analytiska inslag. 

 

1.4.2 Material 

Att ha tydligt utformade och klart definierade frågeställningar underlättar urvalet och vär-

deringen av materialet. Värderingen sker på fyra olika sätt. Det är fråga om en värdering av 

relevans, tillförlitlighet, autenticitet samt kvalitet.9 Den rättsdogmatiska metoden använder 

som sagt de traditionella rättskällorna lag, förarbeten, praxis och doktrin. Dessa källor har 

redan en förutbestämd relevans och försiktighet bör därför iakttas vid införandet av icke 

                                                 

3 Olsen, Lena i SvJT 2004, s. 121 f.  
4 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne material och metod, 2015, s. 39 och Kleineman, 

Jan i Korling, Fredric, Zamboni (red.), Mauro, Juridisk metodlära, 2013, s. 21.  
5 Peczenik, Aleksander i SvJT 2005, s. 249. 
6 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne material och metod, 2015, s. 39. 
7 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne material och metod, 2015, s. 45 ff.  
8 Jareborg i SvJT 2004, s. 4. 
9 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne material och metod, 2015, s. 33 f.  
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traditionella rättskällor. Vid besvarandet av frågeställningarna kommer denna uppsats att ta 

sin utgångspunkt i samtliga traditionella rättskällor. Förarbeten och doktrin kommer främst att 

användas på grund av vaga bestämmelser om domstolens processram, 29 och 30 §§ 

förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL.  Det ska därför påpekas att källor med lägre hier-

arkisk dignitet kommer att få en framträdande roll. Praxis kommer att användas, främst 

avseende utredningen om prövningsramens omfattning då det finns ett antal i viss mån 

motstridiga avgöranden som talar både för den ena och den andra lösningen. De avgöranden 

som används kommer främst från HFD då underrättsavgöranden saknar högt prejudikatvärde 

ur ett rättsdogmatiskt perspektiv.10 Dock kommer några avgöranden från kammarrätterna att 

användas för att belysa vissa frågeställningar och problem. Även om kammarrätts-

avgörandena saknar prejudikatvärde kan de tjäna som intressant kunskapskälla. RÅ 1996 ref. 

51 är ett avgörande med några år på nacken. Anledningen till att fallet får en framträdande 

roll är att det såvitt jag kunnat se inte finns något annat avgörande som lika tydligt talar om 

hur omfattande en omprövning ska vara och att fallet bidrar till intressanta diskussioner om 

prövningsramen i domstolen. JO-avgöranden kommer i hög grad att refereras till och hör till 

kategorin publicerad svensk myndighetspraxis och kan således inte jämställas med domstols-

avgöranden. 11 Värdet som rättskälla varierar med hänsyn till argumentationen som JO för. 

Generellt kan dock JO-avgöranden vara en bra kunskapskälla. Det innebär att en del JO-

avgöranden bör värderas högre än andra och de får stor genomslagskraft i förvaltningsrätten.12 

 En svårighet med den rättsdogmatiska metoden för denna uppsats är att de avgöranden 

som existerar är motstridiga och svårtolkade. Vidare är den praxis som finns svårstrukturerad 

och processuella frågor är sällan huvudfrågan i målet. 13  Förhoppningen är att de mest 

relevanta avgörandena ska belysas. Det finns enligt min mening avgöranden som stödjer på-

ståendet att prövningsramen i domstolen ska vara begränsad. Det finns också avgöranden som 

talar för motsatsen. Motstridigheten och oklarheten bidrar i sin tur till att det inte finns ett 

klart och definitivt svar på frågan vilken prövningsram som faktiskt ska tänkt att bilda 

utgångspunkt. Här blir därför en analys av praxis, doktrin och förarbeten nödvändig för att 

föreslå tänkbara lösningar genom att analysera resultaten i ljuset av omprövningsinstitutets 

karaktär, treveckorsfristens betydelse och den enskildes intressen av att kunna få beslut 

ändrade. Det finns inget som hindrar författaren från att även i den rättsdogmatiska metoden 

                                                 

10 Kleineman, Jan i Korling, Fredric, Zamboni (red.), Mauro, Juridisk metodlära, 2013, s. 38. 
11 Wahlgren, Peter m.fl., Juridisk skrivguide, 2010, s. 70.  
12 Alexius-Borgström i FT 2001 s. 41 f., Warnling-Nerep i FT 2002 s. 19 ff. och Örnberg, Åsa, Kommunal 

verksamhet genom privaträttsliga subjekt, 2014, s. 10 
13 Se även von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 20.  
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söka ideala lösningar och så att säga vidga perspektivet från att enbart fastställa gällande 

rätt.14 Det är dock viktigt att påpeka att samtliga källor alltid kritiskt ska granskas.  

 Doktrin är en källa som i mångt och mycket beskriver och systematiserar lag, förarbeten 

och praxis samt väger samman detta material.15 Försiktighet ska alltid iakttas när doktrin 

används eftersom det inte kan uteslutas att verket ger uttryck för författarens personliga 

åsikter. Något som däremot talar för att doktrinen håller hög kvalitet är att författaren är 

ledande inom det aktuella ämnet.16 Därför har von Essens verk ”Processramen i förvaltnings-

mål” i hög grad använts. Detta verk har använts även av den anledningen att von Essen är, 

såvitt jag kunnat se, den enda författaren som i modern tid behandlar processramen. 

Doktrinen får särskilt betydelse, eftersom den kritiserar det som har framkommit.17 Brukligt 

är därför att använda doktrinen tillsammans med de andra rättskällorna för att dels fastställa 

gällande rätt, dvs. påvisa rättsläget, för att sedan kritisera det som författaren kommer fram 

till.18 Det stämmer även väl överens med de rättsvetenskapliga arbetenas syften, som är att 

identifiera problem, luckor i lagen, motsägelsefulla regleringar och dylikt för att sedan föreslå 

eventuella lösningar. Doktrinen kan därför även sägas vara osjälvständig i det att den formella 

auktoriteten är beroende av andra källor eftersom doktrinen arbetar utifrån dessa.19 Med andra 

ord används doktrinen för att beskriva rätten, och kan inte ensamt fastställa gällande rätt.  

 I detta arbete kommer även SOU:er att användas. Avseende SOU 2010:29 ska det 

särskilt påpekas att Hans Ragnemalm var ensam utredare och att utredningen ännu inte har 

lett till någon lagstiftning. Detta innebär att den inte kan ses som en rättskälla utan enbart en 

kunskapskälla. Att nämnda SOU ändå används beror på att den bidrar med en redogörelse för 

relevanta förvaltningsrättsliga frågeställningar och analyser som är av intresse för detta 

arbete.20 Särskild försiktighet ska generellt iakttas med SOU:er som rättskälla eftersom de inte 

alltid leder till lagstiftning och tidsmässigt kommer före propositioner. De kan dock utgöra en 

bra kunskapskälla och underlätta analysen av gällande rätt genom de principiella ställnings-

taganden som framförs.21   

 

                                                 

14 Jareborg i SvJT 2004, s. 4.  
15 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne material och metod, 2015, s. 44.  
16 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne material och metod, 2015, s. 36.  
17 Kleineman, Jan i Korling, Fredric, Zamboni (red.), Mauro, Juridisk metodlära, 2013, s. 35. 
18 Kleineman, Jan i Korling, Fredric, Zamboni (red.), Mauro, Juridisk metodlära, 2013, s. 35.  
19 Kleineman, Jan i Korling, Fredric, Zamboni (red.), Mauro, Juridisk metodlära, 2013, s. 35.  
20 Det kan påpekas att det nyligen har kommit en lagrådsremiss avseende en ny förvaltningslag, se En modern 

och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag. 
21 Bengtsson i SvJT 2011 s. 777.  
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1.5 Terminologi 

För att undvika upprepningar kommer begreppen ”prövningsramen” och ”processramen” att 

användas omväxlande. Båda begreppen tar sikte på vilka yrkanden och omständigheter som 

förs fram i målet och som därmed bildar ramen för domstolens prövning.22 Två begrepp som 

också ges samma innebörd är ”saken” och ”talan” och tar i denna uppsats enbart sikte på 

yrkanden och omständigheter och således inte bevisfakta.23  

 Begreppet ”sedvanerättsliga omprövningsmöjligheterna” används för att beteckna de 

möjligheter som förvaltningsmyndigheter enligt praxis har att ändra beslut.    

 Med begreppet ”domstol” avses förvaltningsdomstolarna om inget annat framkommer. 

Av detta följer att mark- och miljömål faller utanför arbetet eftersom dessa mål handhas av de 

allmänna domstolarna men som är en form av förvaltningsmål.24 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av fem kapitel. I Kapitel 2 utreds vilka skyldigheter och möjligheter en 

myndighet har att ompröva ett beslut samt redogörs för bakgrunden i RÅ 1996 ref. 51. En 

sådan ordning motiveras av att det underlättar förståelsen av den följande framställningen. 

Genom att ha förståelse för omprövningen och bakgrunden till det aktuella målet kan 

författaren ställa frågan vilken prövningsram som domstolen har att förhålla sig till, för att 

sedan utreda vilken prövningsram som bör vara utgångspunkten då ett omprövningsbeslut 

överklagas. Kapitel 3 behandlar frågan vilken prövningsram som enligt lagstiftning och praxis 

tillämpas för överklagande av ett grundbeslut. Således återspeglar kapitel 3 den första 

frågeställningen. Kapitlet innehåller en utredning av vad som med ledning av förarbeten, 

praxis och doktrin kan sägas gälla för överklagande av ett grundbeslut och den prövningsram 

som gäller i domstolen. Kapitel 4 behandlar den andra frågeställningen och tar avstamp i RÅ 

1996 ref. 51 för att utreda vilken prövningsram som gäller för överklagande av ett 

omprövningsbeslut. Kapitlet avser också att förklara och motivera den lösning som HFD har 

valt. Anledningen till att innehållet i kapitel 3 behandlas före kapitel 4 är att en analys av 

rättskällorna främst ger svar eller indikationer på vilken prövningsram som domstolen har att 

förhålla sig till främst när det har varit ett grundbeslut som har överklagats. Ordningen kan 

även motiveras mot bakgrund av att kapitel 4 i mångt och mycket bygger på den analys som 

                                                 

22 von Essen i FT 2003 s. 504.  
23 För en redogörelse av bevisfakta och till dessa närliggande frågor, se von Essen, Ulrik, Processramen i 

förvaltningsmål, 2016, s. 189 ff.  
24 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 19.  
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görs i kapitel 2 och 3. Kapitel 4 avser dessutom inte enbart att undersöka vilken prövningsram 

som domstolarna har att förhålla sig till, utan även att försöka motivera och i viss mån 

rättfärdiga den av HFD valda lösningen i RÅ 1996 ref. 51 och skiljer sig därav från kapitel 3. 

Uppsatsen avslutas med ett femte kapitel där resultaten av utredningen från kapitel 3 och 4 

presenteras för att slutligen analysera vilken prövningsram som bör vara utgångspunkten i 

båda fallen av överklagande. Kapitel 5 återspeglar således den tredje frågeställningen.   
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2 Omprövningens omfattning & tillämpningen av omprövningen i 

RÅ 1996 ref. 51 

2.1 Inledning  

Detta arbete bygger på att det finns ett samband mellan omprövningsinstitutet och 

processramen i domstolen till följd av instansordningsprincipen. Rent tidsmässigt bör en om-

prövning föregå ett överklagande. Omprövningen ska dock inte behandlas i högre grad än 

nödvändigt.25 Processuella frågor i domstolen, dvs. prövningsramen, blir först aktuellt när 

ärendet når domstolen, vilket sker efter en omprövning. Därför kommer detta kapitel främst 

att behandla omprövningsskyldigheten enligt FL (2.2) och de sedvanerättsliga omprövnings-

möjligheterna (2.3). Det rättsfall som bildar utgångspunkten för detta arbete kommer att 

behandlas i avsnitt 2.4 och utgör främst en redogörelse för bakgrunden i målet samt en 

utredning av tillämpningen av omprövningsreglerna. Rättsfallets betydelse för domstolens 

prövningsram kommer att behandlas i 4.3. Med bakgrund av denna disposition kommer det 

att utredas vilken prövningsram som domstolen har att förhålla sig till, vilket sker i näst-

följande kapitel.  

 

2.2 Den enligt FL reglerade omprövningsskyldigheten 

En lämplig utredning av omprövningsskyldigheten omfattar dels vad en omprövning är och 

under vilka förutsättningar en sådan prövning ska ske, samt vad syftet med omprövningen är. 

En liknande reglering finns även för rättelse av räkne- och skrivfel enligt 26 § FL. Den 

bestämmelsen kommer inte att behandlas vidare.26 

 Omprövningsskyldigheten i 27 § FL aktualiseras om myndigheten finner att ett beslut 

på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning är uppenbart felaktigt. 

Myndigheten ska då ändra beslutet under förutsättning att det kan ske snabbt, enkelt och utan 

att det blir till nackdel för någon enskild part. Ordet ”ska” indikerar att 27 § FL fastslår 

myndigheternas omprövningsskyldighet.27 Omprövningsskyldigheten ska dock bara uppfattas 

som en minimiregel och inskränker inte de möjligheter som finns enligt praxis att även i andra 

                                                 

25 För utförliga redogörelser om omprövningsinstitutet se Hellners, Trygve, Malmqvist, Bo, Förvaltningslagen 

med kommentarer, 2010, s. 343 ff., Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 127 ff., 

Strömberg, Håkan, Lundell, Bengt, Allmän förvaltningsrätt, 2014, s. 168 ff., Wall, Gustaf, Rättskraft och 

korrektiv En förvaltningsrättslig studie, 2014, s. 123 ff., samt Warnling-Nerep, Wiweka, Rättsmedel: Om &-

överprövning av förvaltningsbeslut, 2015, s. 55 ff. 
26 För en utförlig redogörelse om 26 § FL hänvisas till Hellners, Trygve, Malmqvist, Bo, Förvaltningslagen med 

kommentarer, 2010, s. 337 ff. och Warnling-Nerep, Wiweka, Rättsmedel: Om- & överprövning av 

förvaltningsbeslut, 2015, s. 89 ff.  
27 Warnling-Nerep, Wiweka, Rättsmedel: Om- & överprövning av förvaltningsbeslut, 2015, s. 91.  
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fall ändra beslut, något som lagstiftaren har haft som utgångspunkt. 28 Det kan här noteras att 

de sedvanerättsliga omprövningsmöjligheterna fanns före 27 § FL, och att det inte fanns 

någon omprövningsskyldighet enligt den gamla förvaltningslagen.29 27 § FL tillämpnings-

område är inte heller begränsat till de fall då ett beslut överklagas. Den är även tänkt att 

tillämpas i andra fall, även om det oftast är i samband med överklagande som behovet av om-

prövning uppmärksammas.30 Det ska även noteras att det krävs att beslutet är meddelat, dvs. 

expedierat eller annars fått sin slutgiltiga form. Innan denna tidpunkt kan myndigheten fritt 

ändra beslutet.31 

 Syftet med att ålägga myndigheterna en omprövningsskyldighet var att lagstiftaren ville 

förskjuta tyngdpunkten i förvaltningsförfarandet nedåt i instansordningen till besluts-

myndigheten. Så skulle oftast ske i samband med ett överklagande. På så sätt skulle myndig-

heten snabbt och effektivt få till stånd en ändring, vilket i sin tur skulle motverka onödig 

tidsutdräkt och fördyrning. Departementschefen menade att en prövning i överinstansen oftast 

är långsam och kostsam och att det därför behövdes regler om en skyldighet för myndigheten 

att i vissa fall ändra beslut.32 Både Warnlig-Nerep och Ragnemalm menar att omprövningen i 

mångt och mycket lever upp till detta syfte. 33  Det kan här påpekas att det även låg i 

förvaltningslagsutredningens uppgift att se till att tyngdpunkten även i fortsättningen ligger i 

beslutsmyndigheten.34  

 Det kan vara svårt för myndigheten att veta när beslutet är uppenbart felaktigt. Av 

förarbetena framgår endast att myndigheten normalt ska kunna upptäcka felaktigheten utan 

någon genomgående och omfattande granskning av ärendet. Det ska räcka med en 

genomläsning av klagoskriften och om denna visar att utgången sannolikt skulle ha varit en 

annan kan myndigheten komma att behöva göra en närmare granskning.35 Med andra ord ska 

en omprövning vara summarisk och ska användas vid de enligt Ragnemalm, Warnling-Nerep 

och JO så kallade ”klara fallen”.36 Detta gäller i alla fall när omprövningen sker i samband 

med ett överklagande och det kan sägas finnas ett samband mellan 23 § FL och 27 §. Jag 

                                                 

28 Prop. 1985/86:80 s. 42.  
29 Jfr. förvaltningslag (1971:290).  
30 Prop. 1985/86:80 s. 42 och 79.  
31 Prop. 1985/86:80 s. 35 och JO 1997/98 s. 348, JO 1997/98 s. 375, JO 1999/2000 s. 312, JO 2005/06 s. 282 och 

JO 2003/04 s. 405. 
32 Prop. 1985/86:80 s. 41.  
33  Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2010 s. 172 och Warnling-Nerep, Wiweka, 

Rättsmedel: Om- & överprövning av förvaltningsbeslut, 2015, s. 53.  
34 SOU 2010:29 s. 53 och Direktiv 2008:36.  
35 Prop. 1985/86:80 s. 79. 
36 Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2010 s. 136, Warnling-Nerep, Wiweka, Rättsmedel: 

Om- & överprövning av förvaltningsbeslut, 2015, s. 95 f. och JO 2004/05 s. 282. 
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menar även att HFD ger uttryck för att den summariska karaktären i generella drag gäller 

oavsett om omprövningen sker i samband med ett överklagande eller inte. Att det föreligger 

en uppenbar felaktighet kan framkomma på flera olika sätt. Vanligast är att myndigheten får 

reda på det i samband med ett överklagande, men det kan också ske genom att sökanden 

ringer in och kommer med tillägg, ändringar, förtydliganden eller åberopar nya 

omständigheter.37 I rättsfallet RÅ 1996 ref. 51 uttalade HFD att en myndighets skyldighet att 

ompröva ett beslut ska avse beslutets korrekthet i övrigt. HFD menar dock att domstolen kan 

begränsa sig till att pröva de omständigheter som klaganden för fram och måste således inte 

aktivt efterforska alternativa omständigheter. Rättsfallet kan enligt Wall sägas utvidga 

myndigheternas omprövningsskyldighet på så sätt att de måste göra en omprövning trots att 

27 § FL inte är tillämplig, och då enligt de sedvanerättsliga omprövningsreglerna.38 Se mer 

om detta rättsfall nedan under 2.3.  

 Omprövningsskyldigheten aktualiseras exempelvis om en part åberopar nya omständlig-

heter. Nya omständigheter är ett vitt begrepp, men skulle bland annat, som i 1996 års fall, 

kunna vara att sakläget har förändrats. Skulle myndigheten upptäcka att den gjort en fel-

bedömning eller förbisett något kan även detta vara grund för omprövning. Det krävs då att 

felbedömningen eller förbiseendet har gjort att beslutet är uppenbart felaktigt.39 

 Vidare aktualiseras omprövningen endast om den kan ske snabbt och enkelt och utan att 

det blir till nackdel för någon annan enskild part. Att omprövningen ska vara snabb och enkel 

företar likheter med kravet på uppenbar oriktighet. Kravet på snabbhet och enkelhet kan dock 

få en självständig betydelse när det är fråga om en uppenbar oriktighet, men när myndigheten 

måste göra ytterligare utredningar för att avgöra vilken typ av korrigering som bör göras. 

Krävs det ytterligare utredning i ärendet är det inte fråga om en snabb och enkel ändring.40 Att 

beslutsmyndigheten i komplicerade fall har underlåtit att överlämna ärendet till överinstansen 

har varit föremål för kritik från JO. 41  Vad gällande rekvisitet ”nackdel” innebär det att 

omprövningen begränsas till om beslutet kan ändras till det som klaganden önskar.42 En om-

prövning enligt 27 § FL kan således inte ske till nackdel för enskilda, vilket är en skillnad från 

de sedvanerättsliga möjligheterna till omprövning.43  

                                                 

37 Prop. 1985/86:80 s. 78.  
38 Wall, Gustaf, Rättskraft och korrektiv En förvaltningsrättslig studie, 2014, s. 143.  
39 Hellners, Trygve, Malmqvist, Bo, Förvaltningslagen med kommentarer, 2010, s. 349.  
40 Prop. 1985/86:80 s. 78.  
41 JO:s beslut 28 januari 1997, återgivet i FT 1997 s. 62. 
42 JO:s beslut 26 september 2007, dnr 94-2007 och JO:s beslut den 16 november 2005, dnr 4488-2003.  
43 Jfr. prop. 1985/86:80 s. 78 och se Wall, Gustaf, Rättskraft och korrektiv En förvaltningsrättslig studie, 2014, s. 

144.  
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 Omprövningsskyldigheten enligt bestämmelsen är inte undantagslös. 27 § FL ställer 

därför upp undantag för när myndigheten inte ska göra en omprövning. Det är fråga om att 

klaganden begär inhibition, att myndigheten har överlämnat handlingarna till överinstansen 

eller om det finns något annat särskilt skäl som talar mot att myndigheten ändrar beslutet.44 

 Här kan det uppmärksammas att det som ovan sades om att omprövningen är 

summarisk åtminstone bör gälla när ett beslut överklagas. Det finns således ett samband 

mellan 23 § 2 st. FL och 27 § FL. När omprövning begärs utan samband med ett över-

klagande är frågan inte lika självklar och det skulle därför kunna diskuteras om omprövningen 

då är summarisk.  

 Sammanfattningsvis kan sägas att syftet med att ålägga myndigheter en omprövnings-

skyldighet var att förskjuta tyngdpunkten till beslutsinstansen. Skyldigheten att göra en 

omprövning gäller bara när ett beslut har blivit uppenbart felaktigt. Myndigheten ska då ändra 

beslutet om det kan ske snabbt, enkelt och utan att bli till nackdel för någon enskild part. Det 

är med andra ord fråga om en summarisk prövning, åtminstone när omprövningen sker i 

samband med ett överklagande. På grund av RÅ 1996 ref. 51 har omprövningsskyldigheten 

utvidgats och ska även avse riktigheten i övrigt.  

 

2.3 De sedvanerättliga möjligheterna att ompröva ett beslut 

Ovan konstaterades att 27 § FL enbart är ett minimikrav för myndighetens omprövning. I 

praxis har det sedan en tid tillbaka utvecklats en möjlighet för myndigheten att ändra beslut 

även i andra fall. Syftet med möjligheterna kan sägas vara att fungera som en bas för 

omprövningen för att hantera förvaltningen och dess utveckling.45 Här görs det en uppdelning 

mellan främst gynnande och betungande beslut.46 Huvudregeln är att de gynnande besluten 

inte kan ändras eftersom dessa vinner negativ rättskraft, vilket innebär att de som utgångs-

punkt ska stå fast.47 Denna huvudregel är inte absolut, och undantag finns därför från den 

negativa rättskraftens bindande verkan. Undantagen gäller när den enskilde medvetet har 

vilselett myndigheten vilket har lett till ett felaktigt beslut, när återkallelseförbehåll finns samt 

                                                 

44  Se vidare Hellners, Trygve, Malmqvist, Bo, Förvaltningslagen med kommentarer, 2010, s. 351 ff. och 

Warnling-Nerep, Wiweka, Rättsmedel: Om &-överprövning av förvaltningsbeslut, 2015, s. 88 ff. 
45 Jfr. Warnling-Nerep, Wiweka, Rättsmedel: Om &-överprövning av förvaltningsbeslut, 2015, s. 63 f.  
46 De gynnande besluten kan anses vara gynnande på olika sätt, se Wall, Gustaf, Rättskraft och korrektiv En 

förvaltningsrättslig studie, 2014, s. 109 ff. för olika sätt att klassificera beslut såsom gynnande.  
47 Prop. 1985/86:80 s. 39 och Wall, Gustaf, Rättskraft och korrektiv En förvaltningsrättslig studie, 2014, s. 109 

och där anförd praxis.  
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på grund av tvingande säkerhetsskäl.48 Att gynnande beslut som huvudregel inte kan ändras är 

en stark princip. 49  Till dessa tre undantag för när gynnande beslut kan omprövas kan 

eventuellt ett fjärde undantag läggas. Det handlar om löpande biståndsbeslut när behovet av 

bistånd inte längre kvarstår. Öppningen i praxis beror på RÅ 2000 ref. 16 och kan 

sammanfattningsvis sägas visa att undantagen för när gynnande beslut kan ändras kan komma 

att ändras och utvidgas med tiden.50 

 Wall anför att även flerpartsmål som påminner om tvistemål och brottmål kan vinna 

negativ rättskraft och att en myndighet i dessa ärenden inte bör ändra sina beslut.51 Även 

lagstiftaren har haft detta som utgångspunkt men motiven ger ingen vidare ledning om så 

alltid bör vara fallet eller om undantag kan tänkas finnas. Förarbetena anger att det då finns 

anledning att söka ledning i RB.52 Så har skett i RÅ 1993 ref. 76 där HFD gör en analogi till 

straffprocessreglerna vid återkallelse av körkort. I RÅ 2002 ref. 61 gjordes en analogi till 

tvistemålsprocessen vid förnyad ansökan om livränta. Lavin har anfört att det inte ska dras för 

stora slutsatser av 2002 års fall och att rättskraft inte föreligger i alla tvåpartsmål.53 

 De betungande besluten vinner inte negativ rättskraft och kan således ändras i både 

skärpande och förmildrande riktning.54 Det kan tyckas förvånande att de betungande besluten 

även kan ändras i skärpande riktning, men motiveras med att förvaltningen ska vara effektiv 

och ändamålsenlig.55 Bramstång intar dock en mer restriktiv syn på de betungande besluten 

och anser att det bör krävas lagstridighet, nya omständigheter eller en bristande 

ändamålsenlighet, i vart fall om ett betungande beslut ska ändras till att bli mer betungande.56 

Den enskilde kan ha ett särskilt intresse av att få dessa typer av beslut ändrade, eftersom de 

till sin karaktär är ingripande.  

 För både den reglerade omprövningsskyldigheten och den sedvanerättsliga 

omprövningsmöjligheten ska domstolen fatta ett omprövningsbeslut. Detta beslut kan sedan 

                                                 

48  Dessa tre undantag redogörs utförligt för i Hellners, Trygve, Malmqvist, Bo, Förvaltningslagen med 

kommentarer, 2010, s. 358 ff., Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 130 ff., Wall, 

Gustaf, Rättskraft och korrektiv En förvaltningsrättslig studie, 2014, s. 123 ff. och Warnling-Nerep, Wiweka, 

Rättsmedel: Om &-överprövning av förvaltningsbeslut, 2015, s. 63 ff. samt Warnling-Nerep i FT 1993 s. 231 ff.  
49 Jfr RÅ 1995 ref. 10.  
50  Se vidare Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 130 där författaren använder 

uttrycket ”möjligen” för ett fjärde undantag samt Warnling-Nerep, Wiweka, Rättsmedel: Om &-överprövning av 

förvaltningsbeslut, 2015, s. 70 ff. och 85 ff. där författaren har använt sig av ett frågetecken i rubriken till ett 

fjärde undantag för att markera att viss osäkerhet råder.  
51 Wall, Gustaf, Rättskraft och korrektiv En förvaltningsrättslig studie, 2014, s. 115 ff.  
52 Prop. 1985/86:80 s. 40 och SOU 1983:73 s. 144. 
53 Lavin i FT 2004 s. 177 ff.  
54 Prop. 1985/86:80 s. 39 och RÅ 1996 ref. 51. Se även SOU 2010:29 s. 567 ff. och Wall, Gustaf, Rättskraft och 

korrektiv En förvaltningsrättslig studie, 2014, s. 118 ff. för hur ett beslut klassificeras som betungande.  
55 SOU 1983:73 s. 145 och Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 133.  
56 Bramstång i FT 1984 s. 232 ff.  



 18 

överklagas till överinstansen och prövningsramen i domstolen blir då på grund av instans-

ordningsprincipen beroende av beslutsmyndighetens beslutsunderlag.  Den fortsatta fram-

ställningen kommer att använda uttrycket omprövningen för 27 § FL, om inte något annat 

framkommer.  

 Sammanfattningsvis kan sägas att den sedvanerättsliga omprövningen fyller ut 

omprövningsskyldigheten enligt 27 § FL. Huvudregeln är att gynnande beslut inte kan ändras 

om inte någon av undantagssituationerna föreligger. De betungande besluten kan ändras i 

både förmildrande och skärpande riktning. I RÅ 1996 ref. 51 var det fråga om ett betungande 

beslut som efter 5 år omprövades, och teoretiskt sett skulle kunna ändras och skärpas.  

 

2.4 Bakgrunden i RÅ 1996 ref. 51 och tillämpningen av omprövningsreglerna 

Rättsfallet har betydelse för omprövningen, men enligt min mening även för processramen i 

domstolen. Dess betydelse i det senare hänseendet kommer att beröras i avsnitt 4.2. För att 

förstå den kommande utredningen av processramen bör läsaren först ha klart för sig bak-

grunden i RÅ 1995 ref. 51. Kommande kapitel bygger nämligen i mångt och mycket på 

rättsfallet och utredningen av processramen.  

 Bakgrunden i målet var följande.  Kemikalieinspektionen hade i ett beslut år 1988 

beslutat att förbjuda Colgate-Palmolive AB (nedan bolaget) från att sälja ett citrondoftande 

flytande diskmedel. Beslutet överklagades inte och vann således laga kraft. År 1993 begärde 

bolaget efter förnyad kontakt med inspektionen omprövning enligt 27 § FL av beslutet att 

förbjuda försäljning, eftersom ett annat företag hade tillåtits att sälja ett diskmedel som enligt 

bolagets mening var likt deras eget. Det senare tillkomna diskmedlet var också 

citrondoftande, men var tillverkat i pulverform. Vid omprövningen begränsade sig 

Kemikalieinspektionen till att jämföra om flytande diskmedel var farligare än ett diskmedel i 

pulverform och ändrade inte beslutet, eftersom det inte ansågs vara uppenbart oriktigt. 

Farligheten bestod i att barn eventuellt kunde förväxla produkterna med saft, vilket enligt 

inspektionens mening var mer påtagligt för flytande diskmedel än pulver. Inspektionen 

företog någon form av omprövning och förklarade att beslutet inte var uppenbart oriktigt och 

att det ”därför inte borde omprövas enligt 27 § förvaltningslagen”. Det är enkelt att hålla med 

Warnling-Nerep i hennes påstående att inspektionen uttrycker sig kryptiskt. Inspektionen 

menade att det inte fanns anledning att göra någon omprövning, men likväl var det en 

omprövning som gjordes.57 Genom omprövningsbeslutet från 1994 hade en ny möjlighet till 

                                                 

57 Warnling-Nerep i FT 2008 s. 375 ff.  
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domstolsprövning öppnats. Bolaget överklagade till kammarrätten som inte gjorde någon 

ändring. Målet nådde sedan HFD som gjorde en rad intressanta uttalanden.  

 HFD inledde med att konstatera att 27 § FL enbart är en minimireglering och således 

inte uttömmande reglerar i vilka situationer en myndighet kan ändra ett beslut. HFD uttalade 

också att rättsläget kan sammanfattas så att det finns ”en skyldighet för en myndighet som 

meddelat ett lagakraftvunnet förpliktande beslut att på begäran av den som drabbats av 

beslutet ompröva detta” (kursivering tillagd). Vidare, anförde HFD, är en sådan prövning och 

därmed en myndighets skyldighet att ompröva ett beslut efter parts begäran inte begränsat till 

frågan om uppenbara oriktigheter föreligger. Istället ska omprövningen avse beslutets 

korrekthet i övrigt. Ingen av de författare som behandlar rättsfallet pekar på de problem som 

jag menar uppkommer med en utvidgad prövningsram och som ska behandlas i nästa 

kapitel.58 Den mest rimliga tolkningen avseende detta rättsfall måste vara att prövningen i 

Kemikalieinspektionen hade skett med stöd av 27 § FL eftersom HFD uttalade att 

inspektionen hade verkställt en sådan prövning som det ålegat den att göra på grund av nya 

omständigheter. Denna tolkning delas av Warnling-Nerep. 59  Dessutom begärde bolaget 

uttryckligen en omprövning enligt 27 § FL. Hellners och Malmqvist samt Ragnemalm 

däremot redogör för rättsfallet under de sedvanerättsliga omprövningsmöjligheterna.60 Ingen 

av författarna berör dock frågan om vilka effekter avgörandet får för prövningsramen i 

domstolen. Avgörandet indikerar kanske bara att prövningen inte är begränsad till de uppen-

bara felaktigheterna, vilket i sin tur leder vidare till att HFD menar att fallet är att hänföra till 

den oreglerade omprövningsrätten.61 Det är således svårt att med säkerhet säga vad HFD har 

menat. Jag delar dock Warnling-Nereps uppfattning att det är fråga om en omprövning i 

beslutsmyndigheten enligt 27 § FL. HFD menar att en sådan omprövning inte räcker, och 

måste kompletteras med en omprövning med stöd av praxis. Om så bör vara fallet kan enligt 

min mening ifrågasättas.  

 Ovanstående utredning leder vidare till frågan vilken omfattning prövningsramen i 

domstolen bör ha och detta ska utredas i nästa kapitel.  

                                                 

58  Jfr. Hellners, Trygve, Malmqvist, Bo, Förvaltningslagen med kommentarer, 2010, s. 349 och 362, 

Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 133, Wall, Gustaf, Rättskraft och korrektiv En 

förvaltningsrättslig studie, 2014, s. 15, 119 f., 142 f. och 156, Warnling-Nerep, Wiweka, Rättsmedel: Om- & 

överprövning av förvaltningsbeslut, 2015, s. 73, 94, 96, 102 och 127, Warnling-Nerep i FT 2008 s. 375 ff. 
59 Warnling-Nerep, Wiweka, Rättsmedel: Om- & överprövning av förvaltningsbeslut, 2015, s. 97 och Warnling-

Nerep i FT 2008 3 s. 377.  
60 Hellners, Trygve, Malmqvist, Bo, Förvaltningslagen med kommentarer, 2010, s. 362 och Ragnemalm, Hans, 

Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 133.  
61 Jfr. Naeyé, Rasmus i SvJT 2009 s. 1044 f.  
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3 Prövningsramens omfattning när ett grundbeslut överklagas 

3.1 Inledning 

Detta kapitel avser att utreda vilken omfattning prövningsramen har när ett grundbeslut 

överklagas till överinstansen. En sådan utredning är nödvändig för att svara på uppsatsens 

första fråga och för att senare diskutera vilken prövningsram som domstolen har att döma 

inom när ett omprövningsbeslut överklagas. Utredningen börjar därför med att i avsnitt 3.2 

utreda vad domstolsprocessens funktion kan sägas vara, vilket har betydelse för process-

ramen. Avsnittet utreder också vad som innefattas i begreppet processramen samt diskuterar 

varför det enligt min mening föreligger ett problem som bör utredas. Avsnitt 3.3 bär rubriken 

domstols bundenhet till yrkandena och behandlar således en del av yrkandenas betydelse för 

processramen. I denna utredning ingår bland annat betydelsen av att fastställa vad som yrkas 

vilket innefattar gränsdragningsproblem, tolkning, processledning samt hur yrkandena 

förhåller sig till förbudet mot reformatio in pejus och reformatio in melius. Det nästföljande 

avsnittet, 3.4, kommer sedan att behandla vilka möjligheter parten har att ändra sina yrkanden 

och framställa nya sådana. Tidsmässigt stämmer den valda ordningen bäst, eftersom det får 

förutsättas att domstolen först försöker fastställa vilka yrkanden den har att ta ställning till 

innan parten anför något som kan uppfattas som nya yrkanden. I avsnitt 3.5 kommer 

utredningen om yrkandena kort att sammanfattas innan avsnitt 3.6 tar vid som behandlar 

domstolens bundenhet till de anförda omständigheterna. Att yrkandena behandlas före 

omständigheterna beror på att det är centralt att först fastställa vilka yrkanden som har förts 

fram, för att sedan ta reda på vilka omständigheter som anförs till stöd för dessa. Avsnitt 3.7 

handlar om vilka möjligheter en part har att ändra omständigheterna under processens gång 

och den valda ordningen för omständigheterna kan motiveras av samma skäl som ovan sades 

om yrkandena. Som kommer att framgå är instansordningsprincipen central för både 

yrkandena och omständigheterna och sätter en yttersta gräns för många processuella frågor, 

en gräns som många gånger innebär att de faktiska möjligheterna att ta hänsyn till något nytt 

kraftigt begränsas.62 

 

3.2 Domstolsprocessens funktion och processramen 

Processens funktion har av von Essen och Wennergren beskrivits som i huvudsak 

kontrollerande i den meningen att domstolsprocessen ska kontrollera om beslutsmyndigheten 

                                                 

62 Jfr. Wennergren i SvJT 1995 s. 73.  
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har hållit sig inom sina befogenheter, gjort rätt tolkningar och tillämpat lagarna korrekt.63 I 

kontrollerandet ligger att domstolarna har en rent rättskipande roll och ska därför enligt 

Wennergren inte arbeta resultatinriktat, dvs. domstolens arbete syftar inte till att förverkliga 

ändamålen med den materiella lagstiftningen. 64  Warnling-Nerep beskriver överklagande-

institutet, ett begrepp som bland annat måste anses innefatta domstolsprocessen, som över-

prövande.65 Enligt min mening menar dessa tre författare att processen fyller samma funktion. 

Att processens funktion således kan betecknas som i huvudsak kontrollerande medför enligt 

von Essen begränsningar för processramen på så sätt att möjligheterna till ändring av talan 

och domstolens officialprövning begränsas. Med det senare avses att domstolen inte kan 

avvika från yrkande och omständigheterna i vilken utsträckning som helst.66 Utgångspunkten 

hade säkerligen varit en annan om domstolarna hade haft samma funktion som hand-

läggningen i beslutsmyndigheten som bör syfta till att åstadkomma materiellt riktiga resultat. 

Som kommer att framgå nedan har lagstiftaren och praxis intagit en generös inställning till 

den enskilde och dennes förmåga att föra processer, vilket präglar förvaltningsprocessen. 

Enligt min mening kan därför den enskilde sägas vara i en mer gynnsam ställning i 

förvaltningsprocessen än vad som är fallet i den allmänna processen.  

 Processramen innebär en bedömning av vilka yrkanden och omständigheter som anförs 

och som tillsammans kan sägas bilda talan och den ram inom vilken domstolen har att träffa 

sitt avgörande.67 Således består processramen av två komponenter, yrkanden och omständig-

heter. Som kommer att framgå nedan är dock omständigheterna av större betydelse för 

flertalet processuella frågor. Ett mål anhängiggörs i domstolen genom partens klagoskrift och 

ett överklagande ska därför enligt 3 och 4 §§ FPL innehålla vad parten yrkar och vilka 

omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet. Dessa två paragrafer anger grundläggande 

formalia för en överklagandeskrift.68 Av större betydelse för processramen är dock 29 och 30 

§§ FPL. Bestämmelserna lämnar dock många processuella frågor obesvarade och praxis har 

därför fått en viktig utfyllande roll. I den kommande utredningen kommer därför praxis att ha 

en central betydelse för att utreda processuella frågor relaterade till processramen, främst 

                                                 

63 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 37 och Wennergren i SvJT 1995 s. 68 ff. von Essen 

menar att processen inte kan betecknas som helt och hållet kontrollerande, därav det valda uttrycket ”i 

huvudsak”. Jfr. även prop. 1994/95:27 s. 141 och prop. 1995/96:22 s. 79.  
64 Jfr. Wennergren i SvJT 1995 s. 72.  
65 Warnling-Nerep, Wiweka, Rättsmedel: Om &-överprövning av förvaltningsbeslut, 2015, s. 105.  
66 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 37.  
67 Lavin, Rune, Förvaltningsprocessrätt, 2016, s. 84. Författaren använder ordet ”prövningens omfattning”, men 

innehållet i de båda begreppen är detsamma. Se även Warnling-Nerep, Wiweka, Rättsmedel: Om &-

överprövning av förvaltningsbeslut, 2015, s. 105.  
68 Lavin, Rune, Förvaltningsprocessrätt, 2016, s. 43 f.  
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avseende bundenheten till yrkandena och omständigheterna och parts möjligheter att ändra 

dem.  

 Förvaltningsprocessen har de senaste åren förändrats kraftigt och det finns uppemot 600 

olika måltyper, vilket har gjort det viktigt att anpassa processramen där reglerna i rättegångs-

balken (1942:740), RB, ibland får tjäna som vägledning. I detta avseende måste försiktighet 

iakttas på grund av processernas olika karaktär och funktion. På grund av den mång-

facetterade karaktären hos förvaltningsprocessen varierar processramen och därtill relaterade 

frågor.  

 Av central betydelse för denna uppsats är den tidigare nämnda instans-

ordningsprincipen. Principen kan enkelt uttryckt sägas innebära att omfattningen på 

prövningen i tidigare instanser som utgångspunkt ska vara densamma i de högre instanserna. 

Det beslutsunderlag som beslutsmyndigheten har att ta ställning till bildar även utgångspunkt 

för domstolens handläggning av målet. Mellan domstolsinstanserna är det processramen i de 

lägre instanserna som bildar utgångspunkt för de högre instanserna. De överprövande instans-

erna ska inte ta ställning till något som inte har varit föremål för behandling i de tidigare 

instanserna. Detta märks bland annat tydligt när en part försöker att framställa nya yrkanden 

och omständigheter. De yrkanden och omständigheter som den enskilde framför kommer 

nämligen att bilda processramen och den följande framställningen tar sikte på dessa två delar i 

processramen.69 

 

3.3 Domstolens bundenhet till yrkandena 

De rent formella bestämmelserna i 3 och 4 §§ FPL kompletteras av 29 och 30 §§ FPL. 29 § 

FPL anger därför att domstolen som huvudregel inte får döma utöver vad som yrkats. Av 

betydelse för prövningsramen är domstolens bundenhet till yrkandena och parts möjlighet att 

ändra dem. Frågan om domstolens bundenhet till yrkandena kompliceras av att det i 29 § FPL 

även stadgas ett förbud mot förändring till det sämre (reformatio in pejus). Av detta följer att 

domstolen kan besluta till det bättre för den enskilde, om särskilda skäl föreligger (reformatio 

in melius). För att både reformatio in pejus och reformatio in melius ska få en korrekt 

tillämpning är det viktigt att först fastställa vad en part yrkar. Utan att först fastställa 

yrkandena går det inte att ställa upp en korrekt processram. 30 § FPL och dess betydelse för 

processramen berörs under 3.6 och 3.7.  

                                                 

69 Wennergren, Bertil, von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2013, s. 56, 100, 106, 

109, 111, 280, 281, 283, 289, 291 ff., 295 ff., 329, 334 f., 337, 403 och 405 f.  
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3.3.1 Fastställande av yrkandet 

Kravet på att den enskilde ska ange vad som yrkas kan tyckas enkelt utformade, men praxis 

visar att gränsdragningsproblem kan uppkomma. Det beror, enligt von Essen, på att kraven i 3 

och 4 §§ FL knappast kan sägas vara högt ställda.70 I avgörandet RÅ 2002 ref. 29 bedömdes 

ett skriftligt egenhändigt undertecknat delgivningskvitto uppfylla de formella kraven på ett 

överklagande. HFD anförde att enskildas förmåga att rent språkligt uttrycka sig och använda 

sig av juridiska termer och uttryck måste tas i beaktande. Det kan inte heller ställas för höga 

krav på det språkliga innehållet, eftersom enskilda i förvaltningsprocessen ofta för talan utan 

juridiskt ombud. Att klaganden begärde en annan utgång än vad som angavs i beslutet gjorde 

enligt HFD att domstolen kan utgå från att det är fråga om ett överklagande. Ofta får 

dessutom syftet med klagandens skrift vara utslagsgivande när den läses tillsammans med det 

tidigare avgörandet från beslutsmyndigheten eller tidigare domstolsinstans. Klaganden i 2002 

års avgörande anförde att hon var oskyldig, vilket HFD ansåg kunna tolkas som att hon ville 

få till stånd en ändring av kammarrättens avgörande. Dessutom hävdade den enskilde att hon 

kunde presentera ny bevisning som stödde de uppgifter hon tidigare lämnade.  

 Domstolen måste således alltid fastställa vad yrkandena faktiskt är. Detta är centralt, 

eftersom det bland annat är yrkandena som avgör vilken prövningsram som domstolen har att 

förhålla sig till, hur domstolen ska förhålla sig till instansordningsprincipen samt hur 

domstolen ska tillämpa principerna om reformatio in pejus och reformatio in melius.  

 

3.3.2 Gränsdragning mellan yrkanden och omständigheter 

En del i domstolens bundenhet till yrkandena och fastställandet av dessa är att avgöra om det 

som anförs är att hänföra till yrkandena eller omständigheterna. Det finns således en viss 

gränsdragningsproblematik mellan yrkandena och omständigheterna. Yrkandena definieras 

som rättsföljden, vilket von Essen anser är den mest rimliga definitionen bland annat med 

hänsyn till vikten av att upprätthålla principerna om reformatio in pejus och reformatio in 

melius.71 Dessa principer ska redogöras för nedan, men tar sikte på den utgång, dvs. rättsföljd, 

som målet leder till. Det är genom en parts yrkanden som en viss rättsföljd begärs och kan 

därför sägas ge uttryck för en parts vilja. Rättsföljden blir därmed även beroende av vad den 

materiella rätten anger och utformningen av en parts yrkande kommer därför att variera med 

                                                 

70 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 115.  
71 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 118 f.  
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hänsyn till lagstiftningen.72 Normalt är det inte något problem att dra gränsen mellan vad som 

är ett yrkande och vad som är att hänföra till omständigheter med ledning i vad som anses 

vara rättsföljden. I en del mål kan det dock uppkomma gränsdragningsproblem och som 

kommer att framgå nedan är det inte alltid enkelt att göra denna gränsdragning.73 

 En måltyp som har varit uppe till prövning i praxis rörde uppehållstillstånd. Avgörandet 

MIG 2007:31 har av von Essen och Wennergren tolkats som att yrkandet i mål om 

uppehållstillstånd är ”uppehållstillstånd” och att det istället är fråga om införande av nya 

omständigheter när grunden för uppehållstillståndet ändras.74 I mål om körkortsingripande är 

yrkandet hela tiden ”körkortsingripande” oavsett på vilken grund det sker.75  

 När det kommer till LVM-mål är yrkandet om den enskilda ska beredas vård med tvång 

oavsett vilket skäl som ligger till grund för omhändertagandet. Däremot förhåller det sig 

annorlunda med LVU-målen där yrkandet antingen är vård enligt 2 § LVU eller vård enligt 3 

§ LVU. Det är således inte fråga om att yrkandet enbart är ”tvångsvård”. En skillnad rörande 

LVU-målen är att rättsverkningarna, vilket inte är detsamma som rättsföljden, skiljer sig åt 

beroende på vilken grund som den unge bereds vård med.76 Även om rättsverkningarna skiljer 

sig åt anser både von Essen och Wennergren att det inte är rättsverkningarna som avgör 

gränsdragningen mellan yrkande och omständigheter. Det är fortsättningsvis rättsföljden som 

får avgörande betydelse i detta avseende. LVU har en speciell praxis och den bör inte 

tillämpas generellt. 77  Till stöd för detta kan ett kammarrättsavgörande nämnas. 78 

Kammarrätten valde att efter överklagande från en socialnämnd pröva ett nytt yrkande om 

vård enligt 2 § trots att länsrätten redan hade beviljat vård enligt 3 §. Kammarrätten prövade 

alltså målet trots att vård redan hade beretts, vilket måste tolkas som att det var fråga om ett 

nytt yrkande eftersom kammarrätten annars skulle ha avvisat överklagandet då det inte gick 

klaganden, socialnämnden, emot. Dessutom bör det påpekas att det i LVU-mål anges ofta i 

                                                 

72 Wennergren, Bertil, von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2013, s. 277.  
73 Se exempelvis RÅ 2000 ref. 54, RÅ 1992 ref. 58, RÅ 2003 ref. 92 och RÅ 1999 ref. 63 samt Wennergren, 

Bertil, von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2013, s. 277 f. 
74 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 119 f. samt Wennergren, Bertil, von Essen, Ulrik, 

Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2013, s. 333 ff.  
75 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 120.  
76 Rättsföljden är den av parten önskade utgången i målet som denne yrkar på. Rättsverkningar varierar beroende 

på vilken typ av rättsföljd det är fråga om och handlar exempelvis om tid för ingripande, vissa maktmedel som 

följer med rättsföljden, nivå av skydd för flykting jämfört med uppehållstillstånd på andra grunder osv. Se von 

Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 119 f. för en utförligare redogörelse.  
77 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 121 och Wennergren, Bertil, von Essen, Ulrik, 

Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2013, s. 278.  
78 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3326-08.  
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domslutet vilken grund för vård som har använts. Detta indikerar i sin tur att det även är fråga 

om olika rättsföljder.  

 I mål om bestämda tidsperioder gäller att när en part anför en ny tidsperiod är det fråga 

om ett nytt yrkande. von Essen använder ett klargörande exempel om socialt bistånd. Om en 

person ansöker om bistånd för mars månad och i en högre instans ändrar till april månad är 

det således fråga om ett nytt yrkande. Med samma resonemang bör därför även ansökan om 

uppehållstillstånd på grund av studier vara beroende av vilken studieperiod och vilket 

antagningsbevis som åberopas. Så befanns vara fallet i ett mål om uppehållstillstånd på grund 

av studier. I MIG 2006:45 hade klaganden först i domstolen ansökt om tidsbegränsat 

uppehållstillstånd på grund av studier vid samma lärosäte men för en annan tidsperiod än vad 

denne hade anfört hos Migrationsverket. Migrationsöverdomstolen fann att det var fråga om 

en otillåten ändring av talan.79 

 Angående gränsdragningen mellan yrkanden och omständigheter kan samman-

fattningsvis sägas att det är viktigt att utreda om det som en part anför är ett yrkande. Att i ett 

tidigt skede klargöra detta är avgörande för en korrekt tillämpning av principerna om 

reformatio in pejus och reformatio in melius. Normalt medför det inte svårigheter eftersom 

ledning finns att hämta i vilken rättsföljd som är aktuell. I de ovan citerade avgörandena och 

måltyperna har dock särskilda svårigheter uppkommit med att avgöra om klaganden har 

anfört nya yrkanden eller omständigheter.  

 

3.3.3 Tolkning och processledning av otydliga yrkanden 

Även när domstolen har lyckats fastställa ett yrkande och separera det från vad som ska anses 

utgöra omständigheter kan det ändå i en del situationer vara svårt att klargöra exakt vad en 

part yrkar, eller med andra ord vilken rättsföljd som begärs. Det kan stå klart att det är fråga 

om ett yrkande, men inte vilken rättsföljd som begärs. Problem kan exempelvis uppkomma 

när klagoskriften är oklart formulerad. Det kan också vara så att klaganden har gjort ett 

reservationsbesvär där inget alls anförs. För att undanröja oklarheterna kan domstolen 

antingen försöka tolka vad klaganden menar, eller processleda denne för att bringa klarhet i 

vilket eller vilka yrkanden som kan tänkas vilja framföras. Av detta följer enligt von Essen att 

                                                 

79  Avgörandet har av von Essen tolkats som att det var fråga om ett nytt yrkande att åberopa ett nytt 

antagningsbevis avseende en annan studietid, se von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 122 

ff.   
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det är domstolen som har det yttersta ansvaret för att yrkandena fastställs eftersom det inom 

förvaltningsprocessen inte kan ställas höga krav på att klaganden kan formulera sig väl.80 

 En första fråga som inställer sig är om tolkning eller processledning bör användas som 

ett första steg. von Essen är av uppfattningen att tolkning ska användas primärt, eftersom 

förarbetena till FL anger att klaganden inte behöver ange sina yrkanden. Det räcker att de 

framkommer vid en ”rimlig och välvillig tolkning”.81 Även processekonomiska skäl talar för 

att tolkning bör användas primärt. Jag delar von Essens uppfattning då den framstår som den 

mest rimliga och välmotiverade. Det bör vara möjligt att spara både tid och pengar på att i 

många fall i första hand tolka ett yrkande, och med hänsyn till att det många gånger står klart 

vad klaganden vill bör det dessutom underlätta för domstolen. I tveksamma fall bör domstolen 

kunna kontakta klaganden för att bringa klarhet i vad den önskar anföra. En sådan lösning 

tangerar dock gränsen till processledning. Ett avgörande som talar för att tolkning bör 

användas primärt är det tidigare nämnda rättsfallet RÅ 2002 ref. 29 där klagandens skrift 

tolkades med hjälp av det delgivningskvitto som fanns där klaganden hade skrivit att hon var 

oskyldig och kunde presentera ny bevisning som tillräckligt för att hon önskade ett undan-

röjande av den tidigare domen. Den främsta nackdelen med att använda tolkning är att 

motparten i vissa fall kan bli tvungen att gissa sig till vilka yrkanden som domstolen har tolkat 

fram. Tolkningen får inte riskera att försätta motparten i ett sämre läge. Att domstolen 

eventuellt tolkar klaganden felaktigt är alltid en risk, men i enlighet med RÅ 1988 ref. 33 bör 

en viss felmarginal finnas. Kriminalvårdsstyrelsen och kammarrätten hade i avgörandet 

felaktigt tolkat en skrivelse som ett överklagande, trots att det hade betecknats som en 

komplettering i ärendet.82 Även JO har accepterat en viss felmarginal i tolkningen.83 

 Tolkningen bör utformas efter principen om jura novit curia (domstolen känner lagen) i 

den mening att domstolen inte är bunden av hur en part har betecknat olika rättsliga 

förhållanden, vilka juridiska formuleringar som valts, vilken struktur som klaganden har haft i 

sina skrifter eller i övrigt hur parten uttrycker sig i rättsliga sammanhang.84 Domstolen är 

därför inte heller bunden av medgivanden, erkännande och vitsordanden.85 Som utgångspunkt 

                                                 

80 Prop. 1971:30 Del 2 s. 519 och 580 samt von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 124. 
81 Prop. 1985/86:80 s. 73 samt von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 125 f. Att det är 

förarbetena till FL som anförs som stöd beror på att det i dessa förarbeten uttalas om hur den överprövande 

instansen ska hantera bristfälliga yrkanden, vilket har ett samband med bestämmelsen om överklagbarhet och 

klagorätt i 23 § FL.  
82 Se även von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 127 som försiktigt tolkar rättsfallet som att 

en felmarginal kan tillåtas i domstolars och myndigheters tolkningar.   
83 JO 1999/2000 s. 188.  
84 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 127.  
85 Dahlgren i SvJT 1994 s. 394.  
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kan domstolen med ledning av RÅ 2002 ref. 29 utgå från att klaganden yrkar detsamma som i 

tidigare instanser och att denne yrkar på ”så mycket som möjligt”. Även RÅ 1981 Ba 35 talar 

för detta, men poängteras ska att det var minoriteten som uttalade att blanka överklaganden 

”enligt fast rättspraxis från HFD kan tolkas som att klaganden avser att föra samma talan som 

i den lägre instansen”. Det kan tyckas problematiskt att uttalandet görs av en minoritet, men 

som Welamson anför tyder ingenting på att majoriteten var av en annan uppfattning i just 

denna fråga. 86  von Essen är av uppfattningen att samma sak bör gälla vid oklara över-

klaganden och således inte vara begränsat till blanka överklaganden.87 Även om det inte 

uttalas i avgörandet anser jag att von Essen har fog för sin uppfattning. En yttersta gräns för 

domstolens tolkning sätts däremot alltid av instansordningsprincipen. 

 Kan inte domstolen komma fram till vad en part yrkar genom att tolka yrkandena måste 

processledning tillgripas. En viktig fråga i sammanhanget är med vilket rättsligt stöd process-

ledning kan ske. Det bör enligt von Essen och Wennergren inte vara fråga om att söka ledning 

i 5 § FPL eftersom förarbeten och praxis till denna bestämmelse talar för att den reglerar 

sådana fall när klagoskriften innehåller så allvarliga brister att någon sakprövning inte kan 

ske.88 Enligt von Essen och Wennergren bör istället rättens utredningsansvar i 8 § FPL kunna 

ligga till grund för processledningen. 89  Ståndpunkten verkar stödjas av domstols-

utredningen.90 Av det sagda följer att en gränsdragning måste göras mellan å ena sidan så 

allvarliga brister att ett överklagande kan avvisas enligt 5 § och å andra sidan situationer då 

bristerna inte är tillräckligt allvarliga för ett avvisande utan då de kan processledas fram med 

en tillämpning av 8 §. Bristernas art och grad blir således avgörande och som en sista utväg 

finns en möjlighet att besluta om att hålla muntlig förhandling.91 

 Processledning är inte okontroversiellt, eftersom domstolen måste förhålla sig objektiv 

och opartisk. Att processleda yrkanden bör dock vara relativt oproblematiskt, vilket är att 

jämföra med processledning av omständigheterna (se 3.6.2), som dock inte är helt obegränsat.  

                                                 

86 Welamson i FT 1984 s. 363.  
87 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 128.  
88 Prop. 1971:30 Del 2 s. 521. Jfr. RÅ 1978 Ba 30 och RÅ 1979 Ba 185. Se även HFD 2014 ref. 28 och Lavin, 

Rune, Förvaltningsprocessrätt, s. 45 samt von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 134 ff.  

samt Wennergren, Bertil, von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2013, s. 104 ff. samt 

290 f. Bestämmelsen har i två rättsfall använts annorlunda, men bör enligt ovan citerade källor inte tillämpas 

utanför det aktuella sakområdet, skattemål, se RÅ 1981 Ba 35 och RÅ 1982 Ba 66. 
89 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 134 ff.  samt Wennergren, Bertil, von Essen, Ulrik, 

Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2013, s. 104 ff. samt 290 f. Argumentet är inte helt 

invändningsfritt. Ordet utrett i 8 § FPL korresponderar med begreppet ”utredning” och det kan hävdas att 

yrkandena inte hör till utredningen i målet. 
90 SOU 1991:106 Del A s. 513.  
91 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 135. Jfr. även Prop. 1971:30 Del 2 s. 535 ff.  
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Det beror på att yrkandena sällan går att invända mot från motpartens sida. Även om 

motparten inte anser att yrkandet å ena sida bör leda till önskad rättsföljd bör det inte gå att 

direkt invända mot själva åberopandet av yrkandet. Omständigheterna å andra sidan kan vara 

tvistiga i den meningen att parterna inte håller med varandra om de stämmer eller inte. Det är 

omständigheterna som ska bevisas, och parterna försöker presentera bevisning som dels 

styrker sina egna påståenden, men som även omöjliggör motpartens påståenden. Utrymmet att 

locka fram bättre yrkanden för den enskilde bör vara större än för det allmänna. Det beror i 

sin tur på att det allmännas förutsättningar att föra en process är bättre än enskildas möjlig-

heter och förutsättningar därtill. En enklare lösning skulle eventuellt vara att domstolen på 

något sätt kontaktar den enskilde och ber om klargöranden. Även om så bör vara möjligt då 

yrkandena inte måste vara slutligt bestämda innan klagotidens utgång sätter instans-

ordningsprincipen och målets beskaffenhet upp gränsen för hur mycket domstolen kan 

processleda en part och domstolen kan ändå i slutändan ha en viss möjlighet att använda sig 

av möjligheten till reformatio in melius.92 Det får även anses vara kontroversiellt att försöka 

locka fram yrkanden som inte parten över huvud taget har uppmärksammat eftersom detta 

inte är förutsebart.93 

 

3.3.4 Förbudet mot reformatio in pejus 

När det står klart vilka yrkanden som parten har anfört har den första delen av processramen 

ställts upp. Det återstår dock två frågor i förhållande till yrkandena varav den första rör 

förbudet mot reformatio in pejus som innebär begränsningar för domstolens hantering av 

yrkandena.94 I 29 § FPL framkommer att det finns ett förbud för rätten att besluta till det 

sämre för någon enskild, utanför den processram som yrkandena bildar.95 Det kan således 

sägas finnas en bundenhet till anförda yrkanden, en bundenhet som motiveras av att det inte är 

domstolens uppgift att förverkliga innehållet i den materiella lagstiftningen.96 Det följer även 

direkt av bestämmelsen att det finns en möjlighet att besluta till det bättre (se nedan under 

3.3.5). Förbudet tar sikte på yrkandena och gäller oavsett om det är en enskild eller en 

                                                 

92 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 135 ff. samt Wennergren, Bertil, von Essen, Ulrik, 

Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2013, s. 113. Jfr även RÅ 1992 not. 70 som inte är avgjort enligt 

8 § FPL men som ändå visar på att processledning bör vara restriktiv när det är två enskilda kommersiella parter 

som står som motparter.  
93 Jfr. Dahlgren i SvJT 1994 s. 401.  
94 För en utförligare utredning av reformatio in pejus och dess betydelse för processramen hänvisas till von 

Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 138 ff.  
95 RÅ 2008 ref. 41 och Wennergren, Bertil, von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 

2013, s. 282.  
96 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 22. Se även avsnitt 3.2. 
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myndighet som står som klagande part i målet.97 Att en domstol inte kan besluta till det sämre 

för en enskild har i förarbetena motiverats av rättsskyddsskäl, vilket även gäller vid uppenbara 

fel.98  

 Förbudet mot reformatio in pejus gäller inte om speciallagstiftning föreskriver att rätten 

utan yrkande kan besluta till det sämre för enskild. Även om det är ovanligt finns det 

bestämmelser i 8 kap. 27 § utlänningslagen (2005:716), UtlL, som möjliggör för en domstol 

att besluta om förbud mot att återvända till Sverige även om ingen tidigare instans har 

meddelat ett sådant förbud. Bestämmelsen innebär även avsteg från den annars så viktiga 

instansordningsprincipen, eftersom ett sådant beslut kan fattas även om det inte varit föremål 

för prövning i tidigare instans. Det finns även en möjlighet att besluta till det sämre för 

enskild med stöd av 6 § LVU enligt vilken domstolen ex officio kan besluta om omedelbart 

omhändertagande. Utöver dessa två situationer har HFD i plenummålet RÅ 2001 ref. 23 

ansett att hinder inte förelegat mot att ändra ett fördelaktigt förhandsbesked från en 

skatterättsnämnd. Avgörandet motiverades av prejudikatsintresse och den särskilda konstruk-

tionen av detta i skattemål. Fem ledamöter var skiljaktiga och ansåg att förbudet mot re-

formatio in pejus i 29 § FPL även gäller i det aktuella fallet.99 

 Inom ramen för reformatio in pejus tillämpningsområde gäller att rätten får döma över 

det mindre i enlighet med principen om majus includit minus, dvs. att det större innefattar det 

mindre. Enkelt uttryckt kan sägas att ett yrkande om något stort även innefattar det som är 

mindre. För kvantifierbara yrkanden såsom penningbelopp och tidsperioder, är detta relativt 

enkelt att tillämpa. Det är svårare att tillämpa principen om majus includit minus på yrkanden 

som inte lika lätt låter sig kvantifieras men von Essen är öppen för att principen ändå kan 

användas, om än med vissa svårigheter.100 Att tillämpa principen har flera fördelar, främst 

processekonomiska och rättssäkerhetsmässiga fördelar. Det bör vara tämligen självklart att 

enskilda och domstolarna sparar både tid och pengar på att slippa redogöra för alla alternativa 

yrkanden som ryms inom ett större yrkande. Det är vidare ett skydd för den enskilde att 

alternativa yrkanden så att säga ”fångas upp” enligt principen om denne skulle ha missat att 

yrka på något. Trots dessa fördelar kommer principen inte utan begränsningar. Även instans-

ordningsprincipen måste uppmärksammas. I RÅ 2007 ref. 61 I och II ansåg HFD att instans-

                                                 

97 Prop. 1971:30 Del 2 s. 581, RÅ 2009 ref. 7 och von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 

138 samt jfr. RÅ 1987 ref. 165. RÅ 1990 ref. 108 kan till eventuellt tala för att reformatio in pejus även 

aktualiseras för omständigheterna. 
98 Prop. 1971:30 Del 2 s. 580 och RRK R76 1:91. 
99 För en utförligare redogörelse hänvisas till von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 140 ff.  
100 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 142 f. 
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ordningsprincipen hindrar en domstol från att besluta om villkor som inte varit föremål för 

prövning i beslutsmyndigheten. von Essen är av åsikten att instansordningsprincipen inte hade 

hindrat domstolarna i fallet från att även besluta om villkor som innebar att de enskilda till-

dömdes något mindre än vad de hade yrkat. Enligt författarens mening bör domstolen se på 

saken på samma sätt som ändring av talan (se 3.4 och 3.7) eftersom villkor inte nödvändigtvis 

behöver göra att det blir fråga om en ny talan. Samtidigt anför von Essen också att HFD har 

goda skäl för sitt avgörande.101 Rättsläget får betecknas som relativt oklart, men att majus 

includit minus bör användas i så stor utsträckning som möjligt och att vissa svårigheter i 

tillämpningen kan uppkomma.  

 I sammanhanget ska påpekas att förbudet mot reformatio in pejus även gäller efter 

målets återförvisning till lägre instanser. I HFD 2013 ref. 1 slår HFD fast att när en domstol 

av utredningsskäl återförvisar målet till underinstansen, är denna bunden av processramen 

som gällde i domstolen. Beslutsmyndigheten hade efter en återförvisning sänkt värdet på ett 

antal vapen med ca 55 000 kr. HFD anförde att en enskild inte ska hamna i ett sämre läge när 

domstolen av utredningsskäl återförvisar ett mål till underinstansen jämfört med vad som 

hade gällt om domstolen istället hade prövat målet i sak. Det ska här påpekas att avgörandet 

inte ger svar på frågan om bundenhet till processramen av andra skäl än när återförvisning 

sker av utredningsskäl. I enlighet med vad von Essen anför får det dock anses vara rimligt att 

lägre instanser är bunden av processramen även för det fall återförvisning sker av andra 

anledningar. 102  Slutsatsen får anses rimlig, eftersom det knappast kan anses vara en till-

fredsställande ordning att beslutsmyndigheten inte skulle vara bunden av den processram som 

domstolen hade att ta ställning till. Det stämmer också bra överens med förvaltnings-

domstolarnas uppgift som garant för den enskildes rättsskydd.103 

 Den bundenhet som 2013 års fall fastställer gäller som sagt processramen. Det är 

således en annan fråga om underinstanserna är bundna av ställningstaganden i sak som över-

instansen gör. Både Ragnemalm och von Essen är av uppfattningen att så dock måste vara 

fallet.104 Det får anses vara rimligt med hänsyn till instansordningsprincipen eftersom de lägre 

instanserna bör vara bundna av överinstansernas ställningstaganden även i sak. Bundenheten 

till ställningstaganden i sakfrågor är däremot inte absolut. Om ny utredning tillkommer eller 

om det i övrigt framkommer omständigheter som gör att saken ändras kan det finnas skäl för 

                                                 

101 Se närmare von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 143 ff.  
102 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 149.  
103 Prop. 1971:30 Del 2 s. 580.  
104 Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 169 f. och där återgivna JO-avgöranden samt 

von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 150.  
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underinstansen att frångå överinstansens bedömning. Detsamma gäller om det är uppenbart att 

överinstansen har gjort en felbedömning eller förbisett något i övrigt viktigt.105  

 Principen om förbudet mot reformatio in pejus kan sammanfattningsvis sägas ha 

betydelse för prövningsramen på så sätt att den ställer upp en begränsning för inom vilka 

yrkanden, och därmed en del av prövningsramen, som domstolen har att fatta sitt avgörande. 

Utanför de yrkanden som har förts fram kan domstolen inte besluta till det sämre för en 

enskild i den mening att denne hamnar i ett faktiskt sämre läge. Denna principiella utgångs-

punkt gäller enbart om inte speciallagstiftning föreskriver något annat. Inom principens 

tillämpningsområde kan även sägas att det är möjligt för domstolen att besluta i enlighet med 

principen om majus includit minus samt att förbudet mot reformatio in pejus även gäller efter 

återförvisning till en lägre instans.  

 

3.3.5 Möjligheterna till reformatio in melius 

Den andra och sista frågan som relaterar till domstolens bundenhet av yrkandena har att göra 

med principen om reformatio in melius. Av 29 § FPL följer förutom ett förbud mot att besluta 

till det sämre även att rätten utan yrkande kan besluta till det bättre för en enskild, om det kan 

ske utan men för motstående enskilt intresse och det föreligger särskilda skäl. Det har i 

motiven till bestämmelsen framförts att principen främjar och förbättrar den enskildes 

rättsskydd. Vidare anförs det att det inte är en skyldighet för domstolarna att företa en 

överprövning i målets alla delar och att reformatio in melius inte ska tolkas så att domstolen 

ex officio ska ta in ytterligare utredning. Av detta följer att principen ska ses som en 

extraordinär åtgärd, som är reserverad för uppenbara felaktigheter. 106  Möjligheterna till 

reformatio in melius kan på grund av ovanstående ses som ett avsteg från instans-

ordningsprincipen, eftersom det inte krävs att en lägre instans har tagit ställning till yrkandet. 

Det krävs inte heller att den enskilde står som yrkande part i målet utan det kan vara fråga om 

ett av det allmänna anhängiggjort mål.107 Den enskilde behöver inte ens inta partsställning i 

målet. 108  Det kan därför framstå som att domstolen har stora möjligheter att använda 

principen om reformatio in melius. Dock begränsas tillämpningen av kravet på särskilda skäl.  

 En fråga som inställer sig i sammanhanget är vad som ska anses utgöra särskilda skäl. 

HFD 2012 ref. 36 kan tjäna som generell vägledning i detta avseende. HFD slår fast att 

                                                 

105 RÅ 1979 1:95 och HFD 2015 ref. 39.  
106 Prop. 1971:30 Del 2 s. 580 f.  
107 Prop. 1971:30 Del 2 s. 581.  
108 RÅ 2006 not. 167 och Lavin i FT 2007 s. 9 f.  
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utgångspunkten för förvaltningsprocessen är att yrkandena bestämmer processramen (se 3.2), 

men att FPL i undantagsfall medger att domstolarna går utanför ramen till förmån för den 

enskilde för att nå ett materiellt riktigt resultat. För att det ska vara möjligt måste det dock 

vara uppenbart vad som faktiskt är det materiellt riktiga resultatet. 2012 års fall får sägas 

ändra det tidigare rättsläget, eftersom HFD i RÅ 2006 not. 167 inte har tagit fasta på vad som 

var det uppenbart riktigt resultatet.109 Ett sådant synsätt får anses stämma väl överens med de 

nyss nämnda förarbetsuttalandena om främjandet av den enskildes rättsskydd.  

 Reformatio in melius kan sammanfattningsvis sägas innebära ett avsteg från instans-

ordningsprincipen eftersom domstolen kan frångå yrkandena till fördel för den enskilde om 

det föreligger särskilda skäl, en bedömning som efter HFD 2012 ref. 36 får sägas vara relativt 

sträng.  

 

3.4 Parts möjlighet att ändra och framställa nya yrkanden 

Hittills har berörts frågan om domstolens bundenhet till en parts yrkanden. Nu ska istället 

frågan om partens möjlighet att ändra sina yrkanden och vilket utrymme det finns att 

framställa nya sådana utredas. Även parternas dispositioner har nämligen betydelse för 

prövningsramen eftersom parten under vissa förutsättningar kan ha möjlighet att ändra sina 

yrkanden, vilket påverkar den ram som domstolen har fastställt genom det som utretts ovan 

under 3.3. Varken lagstiftningen eller förarbetena ger svar på frågan om och under vilka 

förutsättningar en part kan ändra yrkandena. En parts möjligheter att ändra sina yrkanden 

innebär en bedömning av dels om det finns begränsningar i tiden inom vilka yrkandena ska 

vara slutligt anföra, dels om det finns begränsningar i sak som hindrar parten från att ändra 

yrkandena.  

 I doktrin har det framförts att yrkandena måste vara slutligt bestämda innan klagotidens 

utgång.110 I samtliga avgöranden som författarna hänvisar till har det varit fråga om skattemål 

som till sin karaktär är väldigt speciella. Dessutom görs inte i något fall hänvisningar till FPL. 

von Essen och Wennergren är således istället av den uppfattningen att dessa avgöranden inte 

har betydelse på andra områden än just skatteområdet på grund av de olika speciallagarna och 

tidsfristerna som anges i dessa.111 

                                                 

109 Se vidare von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 154 f. samt RÅ 2000 ref. 11 som inte 

direkt hänvisar till 29 § FPL men som ändå måste anses innefatta en tillämpning av reformatio in melius.  
110 Wennergren, Bertil, von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2013, s. 289.  
111 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 156 f. samt Wennergren, Bertil, von Essen, Ulrik, 

Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2013, s. 289. Se även den av dessa författare redovisade 

praxisen.  
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 För förvaltningsprocessens del bör det därför inte finnas något krav på att ett yrkande 

ska vara bestämt innan klagotiden har gått ut. Ett sådant krav skulle vara svårt att förena med 

stadgandet i 5 § FPL om att klaganden kan föreläggas att avhjälpa brister i sin överklagande-

skrift, bland annat yrkanden, även efter klagotidens utgång. Även 8 § är av intresse, eftersom 

den medger att domstolen sent in i processen kan processleda för att undanröja oklarheter. 

Detta står i överensstämmelse med det som departementschefen anför i motiven, nämligen att 

enskilda ska kunna föra talan utan juridiskt ombud och att domstolarna därför får räkna med 

att hantera bristfälliga skrivelser. 112  Att det inte finns någon tidsgräns för anförande av 

yrkandena stämmer även överens med RÅ 1994 ref. 77 där HFD fann att en återkallad talan 

kunde tas upp till prövning när återtagandet i sin tur återkallades innan beslut om avskrivning 

fattats trots att tiden för överklagande hade gått ut när återkallandet av återtagandet skedde.113 

Slutsatsen måste därför vara att det inte finns någon begränsning i tiden för möjligheterna till 

att ändra sina yrkanden. Denna uppfattning delas av von Essen och Wennergren.114 

 Frågan blir då om det finns några begränsningar i sak. Besvärssakkunniga föreslog först 

att en uttrycklig regel skulle införas som innebar att klaganden inte fick föra en talan som 

kvalitativt eller kvantitativt vidgar prövningsramen i förhållande till föregående instans med 

undantag för särskilda skäl. 115  Både i propositionen och departementspromemorian som 

föregick propositionen anges att instansordningsprincipen tillämpas i stor utsträckning inom 

förvaltningsprocessen. På grund av processens vitt skiftande karaktär kan den dock inte 

upprätthållas undantagslöst utan måste av billighetsskäl och strävan mot materiellt riktiga 

resultat ibland tillämpas liberalt innebärande att avsteg kan göras. Någon uttrycklig reglering 

föreslogs dock inte.116 Departementschefen berör inte frågan hur domstolen ska ställa sig till 

en parts ändrade yrkanden. von Essen menar dock att tanken i propositionen är att en part kan 

ändra sina yrkanden så länge det inte innebär att instansordningsprincipen åsidosätts. Ett 

åsidosättande sker när yrkandena antingen kvalitativt eller kvantitativt ändras. Under vilka 

förutsättningar avsteg från instansordningsprincipen kan ske får dock anses vara oklart.117  

                                                 

112 Prop. 1971:30 Del 2 s. 521.  
113 Se vidare Lavin i FT 1994 s. 171 och Lavin i FT 1995 s. 65.  
114 Wennergren, Bertil, von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2013, s. 290 och von 

Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 157 ff. 
115 SOU 1964:27 s. 541 f.  
116 Prop. 1971:30 Del 2 s. 577 ff., Ds Ju 1970:11. 
117 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 161.  
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 Det har ibland i doktrin och praxis hävdats att domstolen i avsaknad av grundsatser för 

förvaltningsprocessen kan söka ledning i RB.118 Varken von Essen eller Wennergren anser 

dock att RB bör användas analogt för frågan om ändring av talan. Istället får problemet lösas 

med en tillämpning av instansordningsprincipen. 119  Jag delar den uppfattningen eftersom 

instansordningsprincipen är så central för förvaltningsprocessen och en sådan ordning bättre 

korresponderar med principens vikt. Vad detta konkret innebär är att en part kan inskränka sin 

talan, men däremot inte utvidga den kvalitativt eller kvantitativt. Det leder i sin tur till att 

möjligheterna att ändra yrkandena är ytterst begränsade. 120  Yrkandena är således sällan 

relevanta för att avgöra om en ändring av talan har skett, det finns nämligen ofta bara ett 

möjligt yrkande. Istället blir det en fråga om nya omständigheter gör att talan ändras.121 Kvar 

återstår möjligheterna för domstolen att besluta till det bättre i enlighet med principen om 

reformatio in melius (se ovan under 3.3.5).  

 Sammanfattningsvis kan sägas att en part inte slutligt måste bestämma sina yrkanden 

innan klagotidens utgång, dvs. det saknas begränsningar i tiden för anförande av nya 

yrkanden. Det finns inte heller några begränsningar i sak vilket innebär ett det är tillåtet att 

anföra nya yrkanden så länge instansordningsprincipen inte åsidosätts.  

 

3.5 Yrkanden – avslutande sammanfattning och betydelse för prövningsramen 

Att fastställa yrkandena är viktigt då dessa tillsammans med omständigheterna bildar process-

ramen och således fastlår inom vilken ram domstolen har att göra sin prövning samt om 

klaganden kan ändra sin talan. För att fastställa vad klaganden yrkar bör domstolen först med 

ledning av rättsföljden särskilja yrkandena från omständigheterna. När väl detta har gjorts kan 

det fortfarande finnas frågetecken kring den närmare innebörden av det som anförs. Är det 

inte klart vad klaganden yrkar måste domstolen i första hand tolka fram ett yrkande. Till sin 

hjälp vid tolkningen har domstolen att utgå ifrån att klaganden yrkar på samma sak som i 

tidigare instanser och med ett så gynnsamt utslag som möjligt. Skulle det inte vara möjligt att 

tolka bör domstolen i andra hand använda processledning med stöd av 8 § FPL. Både när det 

gäller tolkningen och processledningen sätts den yttersta gränsen för domstolen av 

instansordningsprincipen. Till detta kommer att domstolen i de flesta situationer är 

                                                 

118 Wennergren, Bertil, von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2013, s. 298 och RÅ 

2006 ref. 82.  
119 Wennergren, Bertil, von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2013, s. 298 ff. och von 

Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 162 ff.  
120 Prop. 1971:30 Del 2 s. 580, Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 195 och Bejstam 

i FT 2002 s. 349 f.  
121 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 183.  



 35 

förhindrade att besluta till det sämre för enskilda enligt principen om förbudet mot reformatio 

in pejus. Detta gäller både i pågående mål och efter återförvisning. Även för principen om 

reformatio in pejus måste instansordningsprincipen uppmärksammas även om det kan hävdas 

att det ligger inom ramen för majus includit minus att besluta om det mindre. Principen 

underlättar för den enskilde på så sätt att denne slipper att framföra alla tänkbara alternativa 

yrkanden. En parts möjligheter att ändra sina yrkanden är inte begränsade i tiden eftersom 

förvaltningsprocessen präglas av en möjlighet av att sent kunna klargöra och precisera vad 

som yrkas. Möjligheterna begränsas inte heller i sak, men på grund av instansordnings-

principen inskränks möjligheterna att vidga en talan, vilket innebär att den intressanta frågan 

för ändring av talan istället beror på omständigheterna. Den enskilde får istället sätta sitt hopp 

till att domstolen använder sin möjlighet att utan yrkande besluta till det bättre enligt 

principen om reformatio in melius.  

 

3.6 Domstolens bundenhet till omständigheterna  

Processramen i domstolen bestäms inte enbart av yrkandena. Som sades ovan spelar även 

omständigheterna roll, eftersom de i kombination med yrkandena bildar talan. Domstolens 

förhållningssätt till omständigheterna regleras av 30 § FPL som stadgar att rättens avgörande 

ska grundas på det som handlingarna innehåller och vad som i övrigt förekommer. Det ska här 

tilläggas att det finns ett samband mellan 8 och 30 §§ FPL innebärande att rättens utrednings-

ansvar blir begränsat i en del måltyper på så sätt att parten uttryckligen måste ange vilka 

omständigheter som åberopas.122 30 § måste även läsas tillsammans med 10, 12 och 18 §§ om 

kommunikationsplikten för att ge en heltäckande bild. Det är nämligen genom utrednings-

plikten och kommunikationen som processmaterialet kan berikas. Nya synpunkter kan in-

hämtas och motparten få del av handlingar, vilket således ökar materialet som domstolen kan 

besluta om. Parternas dispositioner avseende omständigheterna regleras inte och som kommer 

att behandlas nedan får problemet lösas på andra sätt.123 Precis som med yrkandena måste det 

först fastställas vad som ska utgöra omständigheterna i målet och efter detta huruvida 

domstolen bör tolka och/eller processleda oklara omständigheter (3.6.1, 3.6.2 samt 3.6.3).  

 

                                                 

122 För en utförligare redogörelse om den s.k. åberopsbördan se RÅ 1996 ref. 69, RÅ 1989 ref. 67, RÅ 1990 ref. 

64, RÅ 1990 ref. 108, RÅ 1991 ref. 67, Dahlgren i SvJT 1994 s. 393 f., von Essen, Ulrik, Processramen i 

förvaltningsmål, 2016, s. 58 och Lundin, Olle i Marcusson, Lena Red. M.fl., Offentligrättsliga principer, 2012, s. 

212 f., Lavin, Rune, Förvaltningsprocessrätt, s. 88 och Prop. 1971:30 del 2 s. 526 ff. 
123 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 185 ff.  
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3.6.1 Fastställande av omständigheterna 

Ett första steg för domstolen är att fastställa vilka omständigheter som anförs. I klagoskriften 

ska som tidigare nämnts klaganden ange vilka yrkanden och omständigheter som denne 

åberopar. Normalt krävs inte ett egentligt åberopande (se ovan). Terminologin är därför 

aningen olycklig eftersom det inte är fråga om ett egentligt åberopande i den mening att 

parten har en åberopsbörda, domstolen kan nämligen döma över det som ”förekommer”, se 

nedan. Frågan har således visst samband med det som sades om en eventuell åberopsbörda i 

förvaltningsprocessen.124 Till detta kommer att det i motiven inte ställs krav på att parterna 

använder ordet ”omständigheter”. Departementschefen anför istället att det viktiga är att 

klaganden redovisar vilka sakförhållanden som stödjer yrkandet och att både yrkandena och 

omständigheterna kan komma att tolkas av domstolen. Det motiveras av att en ordning där 

både yrkanden och omständigheter tolkas inte är till nackdel för enskilda och att det viktiga är 

att även juridiskt oskolade personer ska kunna föra talan.125 Det är således inte helt enkelt att 

ens veta vad en omständighet är. Även om ”sakförhållanden som stödjer yrkandet” är en 

definition på vad omständigheterna är skulle det onekligen underlätta för domstolen om 

parten använde begreppet omständigheter.  

 Av intresse för prövningsramen är 30 § FPL eftersom den bestämmer om och under 

vilka förutsättningar domstolen kan ta ställning till omständigheterna.  3 och 4 §§ FPL inne-

håller inga bestämmelser av direkt betydelse för prövningsramen. 30 § FPL:s syfte uppmärk-

sammas i motiven och där hävdas att domstolen endast kan döma över omständigheter som 

förekommer av hänsyn till den enskildes rättssäkerhet. Annorlunda uttryckt ska domstolen 

inte döma över sådant som ligger utanför parternas kontroll.126 För att uppnå detta mål är det 

således viktigt att domstolen fastställer vilka omständigheterna är. Det är även viktigt för att 

senare kunna ta ställning till om parten ändrar sin talan och om avsteg har skett från 

instansordningsprincipen på så sätt att målet ska återförvisas till en lägre instans. 127 Fast-

ställandet av omständigheterna har annorlunda uttryckt stor betydelse för processramen 

eftersom resterande bedömningar i domstolen omöjliggörs om inte omständigheterna har 

fastställts.  

 

                                                 

124 Se fotnot 120.  
125 Prop. 1971:30 Del 2 s. 519.  
126 Prop. 1971:30 Del 2 s. 584.  
127 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 189.  
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3.6.2 Tolkning och processledning av otydliga omständigheter 

Då även omständigheterna bildar prövningsramen är det som sagt viktigt att fastställa vilka 

dessa är. En del av fastställandet är att domstolen kan behöva tolka och/eller processleda 

parten för att bringa klarhet i oklarheter relaterade till omständigheterna. Det är nämligen inte 

ovanligt att omständigheterna är illa formulerade i de klagoskrifter som domstolen hanterar.  

 Ovan sades att domstolen vad gäller yrkandena i första hand bör tillgripa en tolkning för 

att bringa klarhet i vad som yrkas (se ovan under 3.3.3). I huvudsak bör samma argument 

kunna anföras avseende omständigheterna, vilket har att göra med att domstolarna är en 

besvärsinstans och att det därför finns anledning att utgå ifrån att klaganden för samma talan 

som i tidigare instanser. Enligt det tidigare behandlade avgörandet RÅ 2002 ref. 29 uttalade 

HFD att omständigheterna från tidigare domstolsinstans alltjämt kan antas gälla även i 

överinstansen. Enligt von Essen bör detta även gälla ifråga om de omständigheter som var 

föremål för prövning i beslutsmyndigheten på så sätt att den första besvärsinstansen kan utgå 

ifrån att omständigheterna är desamma.128 Till sin hjälp vid tolkningen har domstolen att utgå 

ifrån den enligt MIG 2007:7 allmänna förvaltningsprocessuella principen om att den över-

prövande domstolen i alla fall ska ha tillgång till samma underlag som de lägre instanserna 

har haft. Eventuellt kan det hävdas att HFD i RÅ 1990 ref. 64 har gett uttryck för att 

tolkningen ska göras in dubio mitius när tillämpningen sker till förmån för den enskilda men 

tvärt om för offentliga klaganden. In dubio mitius innebär ”vid tvivel det mildare” och skulle 

göra att domstolen vid tvivel kan tolka omständigheterna till det som är mest gynnsamt för 

den enskilde. HFD uttalar nämligen att offentliga motparter själva måste kunna avgöra vilket 

material som är relevanta att åberopa. von Essen är försiktigt skeptisk till den tolkningen.129 

Till sist kan sägas att även gällande omständigheterna utgör instansordningsprincipen den 

yttersta gränsen för vilka omständigheter som domstolen kan tolka fram.130 

 En fråga som domstolen måste ta ställning till, när den fastställer vilka omständigheter 

som parten önskar föra fram, är om det är tillåtet att föra fram just de av parten önskade om-

ständigheterna. Frågan har ett nära samband med klagorätten och kan mer specifikt sägas 

handla om en redan taleberättigad part kan åberopa andra omständigheter än sådana som 

grundade saklegitimation till stöd för sin talan.131 Allmänna intressen i sig kan inte grunda 

                                                 

128 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 198. Jfr. även minoriteten i RÅ 1981 Ba 35 och 

RÅ 1979 Ba 184.  
129 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 199.  
130 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 200.  
131 Se Hellners, Trygve, Malmqvist, Bo, Förvaltningslagen med kommentarer, 2010, s. 266 ff., Ragnemalm, 

Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 172, Wennergren, Bertil, von Essen, Ulrik, 
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klagorätt,132 men den nu intressanta frågan handlar om en redan saklegitimerad person kan 

grunda sin talan på allmänna intressen. Vägledning i denna fråga kan hämtas från RÅ 1993 

ref. 97 och RÅ 1994 ref. 39. Slutsatsen som kan dras av de båda rättsfallen är att en enskild 

som är klagoberättigad även kan anföra allmänna intressen till grund för sin talan.133 

 Min mening är att avgörandena bör kunna tillerkännas ett prejudikatvärde på alla 

sakområden, eftersom HFD uttalar att ”[e]n grundprincip i förvaltningsprocessen [min 

kursivering] är att den som har rätt att överklaga ett beslut också kan grunda sin talan på alla 

omständigheter som är av betydelse för den fråga som hans överklagande rör”.  

 Sammanfattningsvis kan sägas att domstolen även när det gäller omständigheterna bör 

tillgripa tolkning i första hand eftersom domstolen kan utgå från att parten för samma talan 

som tidigare. I denna tolkning sätter instansordningsprincipen en yttersta gräns och domstolen 

ska tillåta en part att föra fram samtliga omständigheter som denne finner relevant för sin 

talan, även allmänna sådana.  

 

3.6.3 Domstolens processledning av språkliga och rättsliga brister avseende 

omständigheterna  

Det är inte alltid möjligt att tolka omständigheterna och därmed bringa klarhet i vad parten 

önskar anföra. Det kan tänkas bero antingen på att det trots försök till tolkning inte går att 

utröna omständigheterna eller att handlingarna är så ofullständiga att en tolkning omöjliggörs. 

För att inte riskera att försumma den enskildes rättssäkerhet måste domstolen därför ibland 

använda sig av processledning. Processledning aktualiseras främst avseende de rättsliga 

bristerna.134  

 Det lagstöd som domstolen använder sig av vid processledningen är 8 § FPL. 135  I 

bestämmelsens första stycke slås en princip för ansvarsfördelningen fast. Där stadgas 

nämligen att domstolen har det yttersta ansvaret för utredningen i målet. I andra och tredje 

styckena framkommer det hur processledningen går till. Rätten kan genom frågor och på-

pekanden avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i parternas framställningar samt avvisa 

                                                                                                                                                         

Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2013, s. 356 ff.,   för en utförligare redogörelse. Se även RÅ 

1994 ref. 82, SOU 2010:29 s. 660, RÅ 1946 ref. 18, RÅ 1963 ref. 20 och RÅ 1964 ref. 50, RÅ 2009 ref. 9, HFD 

2012 ref. 24, HFD 2013 ref. 74, RÅ82 2:76, RÅ 1990 not. 45 och RÅ 2006 ref. 10. Se även SOU 2010:29 s. 660. 
132 RÅ 1982 2:21 och RÅ 1984 2:88 och von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 205. 
133 Se även von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 207 f. Wahlgren verkar vara av samma 

uppfattning som von Essen, se Wahlgren i FT 1995 s. 21 f. Se även Warnling-Nerep i FT 1996 s. 1 f. 
134 8 § kan sägas göra en uppdelning mellan språkliga och rättsliga brister samt domstolens möjlighet att berika 

processmaterialet. Processledningen kan i sin tur delas in i den materiella processledningen samt möjligheter för 

domstolen att själv inhämta utredning, vilket återspeglas av de två underrubrikerna nedan.  
135 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 208 ff.  
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onödigt material. Att låta brister i parternas anföranden gå ut över dem enligt reglerna om 

bevisbörda och beviskrav har av domstolsutredningen avvisats och utredningen har anfört att 

det ”ligger i sakens natur att processledningen alltid måste vara primär i förhållande till ett 

nyttjande av principerna om bevisbörda och beviskrav”.136 von Essen håller med domstols-

utredningen med det tillägget att processledningen även är primär i förhållande till domstolens 

möjlighet att själv inhämta omständigheter.137  

 

3.6.3.1 Förvaltningsdomstolars möjlighet att materiellt processleda parter 

Den ena typen av processledning kallas således för materiell processledning, och innebär att 

domstolen påpekar för parterna att vissa brister finns. Däremot är det upp till parterna att läka 

bristerna. Förarbetena ger enbart mycket allmänt hållna riktlinjer om hur den processledande 

verksamheten ska bedrivas. Det anförs bland annat att rätten har det yttersta ansvaret för 

utredningen men att det vilar ett stort ansvar på parterna att få fram det material de vill 

framföra. Rätten bör företrädesvis enbart uppmärksamma parterna på att det föreligger brister 

i vissa hänseenden snarare än att närmare tala om vilken utredning som är önskvärd eller 

relevant. Oklarheterna kan exempelvis bestå i att klaganden inte anfört några omständigheter 

alls eller att det råder diskrepans mellan det anförda och innehållet i den materiella 

lagstiftningen. Hur aktiv rätten ska vara i detta hänseende får enligt motiven variera beroende 

på det enskilda målets karaktär, om det finns en offentlig motpart samt om den enskilde 

företräds av ett ombud. Till detta kommer att domaren måste väga om processledningen är 

förenlig med en effektiv process, strävan efter materiell rättvisa och kravet på domstolens 

objektivitet och opartiskhet.138 Det kan tilläggas att frågan om materiell processledning är 

kontroversiell och omdiskuterad, eventuellt på grund av att de vaga formulerade uttalandena i 

förarbetena ger föga ledning.139 Dessutom syftar inte ansvaret till att uppnå viss utgång eller 

att hjälpa en part att nå framgång.140 

 Processledningen ska syfta till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver och 

en fråga som uppkommer är hur långt processledningen ska gå för att målet ska bli så utrett 

som dess beskaffenhet kräver. Annorlunda uttryckt är det fråga om vilka krav som kan ställas 

på utredningen i målet. Idag gäller att utredningen ska vara fullgod så att målet kan 

                                                 

136 SOU 1991:106 Del A s. 527.  
137 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 209.  
138 Prop. 1971:30 Del 2 s. 529 f. och von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 208 f.  
139 Prop. 1971:30 Del 2 s. 529 f. och Prop. 1986/87:89 s. 104. 
140 Prop. 2012/13:45 s. 115.  
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avgöras.141 När utredningen väl är fullgod kommer reglerna om bevisbörda och beviskrav att 

avgöra vem av parterna som vinner eller förlorar målet.142 En följdfråga är när utredningen är 

fullgod. Enligt de senaste motiven till 8 § beror det på målets beskaffenhet, vilket i sin tur 

varierar med hänsyn till dels processföremålets natur (målets karaktär), dels parts-

förhållandena i målet.143 Det får således anses stå klart att det är svårt att med generella regler 

föreskriva vad som ska gälla avseende rättens utredningsansvar. Det har i sin tur bidragit till 

en viss osäkerhet med vad som avses med målets beskaffenhet i det konkreta fallet.  

 Vad menas då med målets karaktär, dvs. den första delen i bedömningen av målets 

beskaffenhet? von Essen menar att varken RB eller lag (1996:242) om domstolsärenden, ÄL, 

kan användas för ledning för vad som menas för förvaltningsprocessens del. 144  Besvärs-

sakkunniga kopplade utredningsansvarets omfattning till allmänintresset och mål av 

brådskande karaktär.145 Det är enligt von Essens mening inte en lämplig uppdelning att låta 

målets karaktär bero på vilka allmänintressen som gör sig gällande, eftersom det dels kan vara 

fråga om att både allmänna och enskilda intressen återspeglas i den materiella lagstiftningen, 

dels då viss praxis indikerar att enskilda intressen varit viktigare.146 Till detta kommer, vilket 

även von Essen anför, en problematik rörande graderingen av olika intressen. I slutändan 

måste det bli fråga om en samlad bedömning av målets vikt med bland annat faktorer som 

beviskrav, bevisbörda och betungande/gynnande beslut. Ingen av faktorerna blir ensamt 

avgörande och i den mån det går att rangordna målet med ledning av faktorerna anser von 

Essen att ett mål av större betydelse ställer större krav på processledningen då mer utredning 

ska till för att den ska anses vara fullgod.147 Bedömningen är svår och ofta får därför parts-

förhållandena en ganska stor roll. 

 Den andra delen av ”målets beskaffenhet” rör partsställningen. I flerpartsmål, dvs. mål 

med flera enskilda parter, bör processledningen bedrivas försiktigt eftersom utredning som är 

                                                 

141 Ursprungligen stadgades det i bestämmelsen att utredningen ska vara fullständig, jfr. prop. 2012/13:45 s. 115 

och von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 213.  
142  RÅ 1983 2:10. HFD fann i målet att utredningen var tillräcklig för att kunna avgöra målet, men då 

utredningen inte var fullständig fick bevisbördereglerna användas för att avgöra vem som vann målet. Se även 

RÅ 1982 Ba 9 samt von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 213 och där återgiven praxis.  
143 Prop. 2012/13:45 s. 113 och prop. 1971:30 Del 2 s. 529. 
144 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 219.  
145 SOU 1964:27 s. 299 
146 Se t.ex. RÅ 1990 ref. 94, RÅ 1990 ref. 64, RÅ 1989 ref. 67 och RÅ 1996 ref. 83 och von Essen, Ulrik, 

Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 220.  
147 Jfr. RÅ 2005 not. 81, JO 2011/12 s. 298 och JO 1998/99 s. 179. Se även von Essen, Ulrik, Processramen i 

förvaltningsmål, 2016, s. 222.  
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till gagn för en part ofta kan vara till nackdel för en annan part.148 I den numera upphävda 

lagen (1974:8) om rättegång i tvistemål om mindre värden var syftet att enskilda skulle kunna 

föra talan utan ombud, precis som i förvaltningsprocessen. På grund av de eventuella svårig-

heterna för parterna att förstå vilka omständigheter som kunde komma att vara relevanta, 

vilka beviskrav som gällde och vad som behöver bevisas ansågs det enligt motiven vara 

rimligt med en aktiv processledning.149 Det kan således hävdas att parternas bristande för-

måga att föra en process inför domstol har vägt tyngre än frågan om det har varit ett flerparts-

mål. Det måste dock påpekas att den numera upphävda lagen, trots sina likheter med 

förvaltningsprocessen, rörde tvistemål och alltför långtgående slutsatser inte kan dras och 

dessutom påverkas värdet i dessa förarbetsuttalanden av att de eventuellt är obsoleta. 

 Viss hjälp för domstolen kan möjligen vara att det typiska för förvaltningsprocessen är 

att en enskild står mot en myndighet. Det måste ha varit departementschefens åsikt att det är 

mindre känsligt att processleda en enskild part än en myndighet.150 En sådan ordning stämmer 

också väl överens med domstolens möjlighet till reformatio in melius (se ovan under 3.3.5).151 

Att det är enklare att acceptera en mer aktiv processledning av enskilda parter stöds av praxis 

där domstolens ansvar är mer långtgående när brister i utredningen riskerar att gå ut över den 

enskilde. Detta i sin tur innebär att det krävs mer utredning och noggrannhet för att 

utredningen ska anses fullgod. 152  Som von Essen anför är det däremot inte uteslutet att 

processleda det allmänna då det även kan få fördelar för enskilda.153  

 Precis som för yrkandena bör domstolen inom ramen för instansordningsprincipen 

kunna ”locka fram” bättre omständigheter.154 I förarbetena till taxeringslagen (1990:324), som 

numera har ersatts av skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, framhåller departementschefen 

bland annat med hänvisning till 8 § FPL att domstolarna måste bedriva processledning för att 

utröna vad parten anför i form av yrkanden och om det kan finnas någon alternativ grund som 

parten inte har uppmärksammat.155 Även om uttalandet indikerar att det finns en möjlighet för 

rätten att aktivt efterforska alternativa grunder anser jag att det bör ske med försiktighet, 

eftersom uttalandet återfinns i ett förarbete på skatteområdet. Däremot måste det påpekas att 

                                                 

148 RÅ 1992 not. 70. von Essen anför att det avgörande inte kan ha varit att parterna hade ombud utan snarare 

motpartsförhållandet och den kommersiella karaktären i målet, se von Essen, Ulrik, Processramen i 

förvaltningsmål, 2016, s. 223. 
149 Prop. 1973:87 s. 151. 
150 Jfr. Prop. 1971:30 Del 2 s. 530 och von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 223.  
151 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 223.  
152 RÅ 1982 2:24, Rå 1983 2:10 och RÅ 2006 ref. 46 samt von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 

2016, s. 224.  
153 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 225.  
154 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 227.  
155 Prop. 1989/90:74 s. 376.  
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domstolarna inte har en skyldighet att förverkliga innehållet i den materiella rätten. 

Domstolarna har således ingen officialprövningsskyldighet, vilket von Essen menar leder till 

att det sällan finns anledning att efterforska alternativa grunder.156 Lavin å andra sidan verkar 

inta ett mer fritt förhållningssätt och anför att det finns ett större utrymme för domstolarna att 

beakta grunder som inte har åberopats om detta leder till ett materiellt riktigt resultat.157 För 

egen del anser jag att det bör vara möjligt att beakta andra omständigheter och således 

efterforska alternativa sådana, men med stor restriktivitet, speciellt i mål som för den enskilde 

är ingripande. Klargörande praxis och/eller lagstiftning framstår som önskvärd. Till detta ska 

läggas att instansordningen sätter den yttersta gränsen för domstolens processledning i den 

mening att det inte får bli fråga om en ny sak. Därför är inte utrymmet stort att locka fram 

omständigheter som är mer förmånliga för den enskilde. En fråga med nära samband gäller de 

mål som kräver att parten uttryckligen anför omständigheterna.158 Det är inte uteslutet att i 

sådana mål processleda parten, men möjligheten därtill inskränks kraftigt.159 

 En domstol bör vara förhindrad att i alla fall mot offentliga parter påpeka att talan inte 

kommer att bifallas.160 Domstolen måste dock alltid, även gentemot enskilda, vara försiktig så 

att inte processledningen övergår till materiell rådgivning. 161  Frågan är då hur process-

ledningen ska utformas. Lagstiftaren har anfört att processledningen ska utföras så att dom-

stolens objektivitet och opartiskhet inte åsidosätts samt att den ska vara öppen, tidig och 

tydlig.162 Mer konkret bör processledningen kunna ske relativt fritt genom skrift, telefon-

samtal, e-post osv. Det viktiga är att dokumentation sker och att det kommuniceras med mot-

parten. Som en sista utväg kan domstolen besluta att sätta ut målet till muntlig förhandling.163 

 Sammanfattningsvis kan sägas att förvaltningsdomstolars möjlighet att materiellt 

processleda parter är relativt stora men sker sekundärt till tolkning. Processledningen ska 

syfta till att nå fullgod utredning. När utredningen är fullgod varierar från mål till mål och 

innebär en bedömning av målets beskaffenhet. Bedömningen av målets beskaffenhet innebär i 

sin tur en uppdelning mellan målets karaktär och partsförhållandena. Processledningen styrs 

generellt av instansordningsprincipen som sätter gränsen för vad som kan processledas fram. 

                                                 

156 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 227.  
157 Lavin i FT 1989-90 s. 80. 
158 Jfr. fotnot 120.  
159 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 227.  
160 RÅ 1983 2:10.  
161 JO 1984/85 s. 318. 
162 Prop. 1971:30 Del 2 s. 530 och jfr SOU 1991:106 Del A s. 533 ff. samt prop. 2012/13:45 s. 110 ff.  
163 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 229, RÅ 1981 2:37, MIG 2006:1 och jfr prop. 

1971:30 Del 2 s. 535 ff.  
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Till sist kan sägas att rätten har en möjlighet att locka fram omständigheter som är mer 

gynnsamma än de som parten har anfört, men detta sker med stor försiktighet.  

 

3.6.3.2 Domstolens möjlighet att själv föra in utredning i målet 

Det som har sagts i avsnittet ovan har rört domstolens processledning av brister i en parts 

talan.164 Processledningen kan berika utredningsmaterialet, men det är fortfarande parterna 

som står för själva berikandet. I detta avsnitt ska kort behandlas vilka möjligheter domstolen 

har att själv inhämta utredningsmaterial. Frågan torde enbart få relevans när parterna inte 

följer domstolens uppmaningar vid processledningen. När det väl är fråga om att rätten själv 

inhämtar utredningsmaterial uppkommer frågan om vilket typ av material som är tillåtet att 

inhämta.165 Motiven är i detta avseende mycket intetsägande och tar främst sikte på parternas 

ansvar för utredningen. Däremot uttalas att domstolen i vissa avseende kan inhämta in-

formation från andra myndigheter. Detta inhämtande av information är bara ett exempel, och 

utformningen av motiven får sägas innebära att det finns utrymme för andra utrednings-

åtgärder.166 Förarbetena måste sägas vara entydiga och på det klara med att det i första hand 

är parterna som svarar för utredningen. Rätten är bunden av det som parterna anför, antingen 

själva eller efter processledning från domstolens sida. Till detta kommer, vilket även von 

Essen anför, det faktum att det inte är domstolens uppgift att förverkliga innehållet i för-

fattningarna på det aktuella området.167 

 Genom departementschefens hänvisning till att domstolen borde kunna vidta egna 

utredningsåtgärder som ”ligger närmast till för den” finns indikationer på processekonomiska 

överväganden. Även parternas förmåga att själv föra process inför domstol borde enligt von 

Essen kunna tas i beaktande eftersom domstolens möjlighet att själv inhämta utredning måste 

ses som en sista säkerhetsventil för att inte försumma den enskildes rättssäkerhet.168 Som med 

många andra förvaltningsprocessuella frågor utgör instansordningsprincipen en yttersta gräns 

för domstolens handlande och domstolens möjlighet att själv inhämta utredning är inget 

undantag. Det får nämligen inte bli fråga om en annan sak än i tidigare instanser. Det kan 

därför enligt min mening ifrågasättas om möjligheten för domstolen att inhämta information 

kommer att användas i stor utsträckning. För de mål som kräver att part uttryckligen anger 

                                                 

164 För en utförligare redogörelse se von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 209 ff.  
165 Petrén i FT 1977 s. 156. 
166 Prop. 1971:30 Del 2 s. 530 och prop. 2012/13:45 s. 116. 
167 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 232.  
168 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 233.  
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sina omständigheter borde rätten vara förhindrad att utnyttja denna sista möjlighet att berika 

processmaterialet.169 

 Domstolen kan utan hinder av 30 § FPL ta hänsyn till sådant som är allmänt veterligt, 

dvs. notoriska fakta och erfarenhetssatser, även om dessa i egentlig mening inte ”före-

kommer” i målet. Reglerna i 35 kap 2 § RB stadgar att det inte krävs bevisning för sådant som 

är allmänt veterligt och kan tjäna som ledning då 30 § FPL inte uttryckligen nämner notoriska 

fakta. Fitger menar att reglerna fyller viktiga processekonomiska funktioner då en part slipper 

föra bevisning om omständigheter som många gånger är självklara. Svårigheterna med 

nämnda bestämmelse är att avgöra vad som är notoriskt, eftersom notoriteten varierar med 

tiden och omständigheterna. Klart får dock anses vara att det i alla fall ska vara klart för 

parterna i målet vad som är notoriskt för att det inte ska krävas bevisning om om-

ständigheten.170 Samma sak bör enligt von Essen gälla även för förvaltningsprocessens del.171 

 Sammanfattningsvis kan sägas att domstolen som en sista utväg själv kan föra in 

utredning i målet. Det bör ske ytterst sparsamt och det kan ifrågasättas om det egentligen sker 

i praktiken. Oavsett vad, innebär instansordningsprincipen en yttersta gräns för vad domstolen 

kan föra in. Det finns vidare inget hinder mot att ta hänsyn till sådant som är allmänt veterligt.  

 

3.7 Parts möjlighet att ändra och framställa nya omständigheter 

Ovan berördes vilka möjligheter en part har att ändra sina yrkanden (se under 3.4). Där 

diskuterades vilka begränsningar som uppställs avseende tiden och i sak. Samma uppdelning i 

eventuella begränsningar kan göras för omständigheterna och detta avsnitt ska således utreda 

om och under vilka förutsättningar en part kan ändra sina omständigheter samt anföra nya 

sådana under processens gång. Denna fråga är av betydelse för prövningsramen eftersom den 

påverkar det underlag som domstolen har att ta ställning till. Frågan om det är möjligt att 

ändra omständigheterna beror i hög grad på vad som kan sägas utgöra samma ”sak” (3.7.1). 

Till detta kommer vissa frågor om omständigheter som inträffar efter ett besluts fattande 

(3.7.2), vad som händer med omständigheterna efter återförvisning (3.7.3) samt i vilken 

utsträckning domstolen är bunden till en viss ordning i vilken den ska pröva omständigheterna 

(3.7.4).  

 Frågan blir därför först om det finns några begränsningar i tiden inom vilken en part 

måste ha framställt sina omständigheter. Är det inte klargjort att en part slutligt har bestämt 

                                                 

169 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 235.  
170 Fitger m.fl. 35:2 RB.  
171 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 237.  
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sin talan eller att en motpart avser att överklaga får inte domstolen avgöra målet innan 

överklagandefristen har gått ut.172 Detta innebär däremot inte med nödvändighet att det finns 

ett krav på att anföra omständigheterna innan överklagandetidens utgång. Frågan blir därför 

om en part även efter utgången av klagofristen kan inkomma med omständigheter. Stöd för att 

så bör vara fallet kan hämtas från 23 § FL. I denna bestämmelse finns inget krav på att ange 

några omständigheter över huvud taget.173 För att det inte ska råda för stor skillnad mellan FL 

och FPL bör samma sak gälla även för förvaltningsprocessens del. När det gäller yrkandena 

sades under 3.4 även att det vore i strid med 5 och 8 §§ FPL att påstå att det finns tids-

begränsningar för när yrkandena måste vara slutligt bestämda. Enligt von Essen bör samma 

argument kunna anföras rörande omständigheterna.174 Slutsatsen måste därför bli att det inte 

finns något krav på att anföra omständigheterna inom en viss tidsfrist.  

 Finns det då några begränsningar i sak? När det gäller yrkandena har det framgått att 

den begränsning som finns bestäms av instansordningsprincipen. Även för omständigheterna 

är utgångspunkten enligt förarbetena att prövningsramen ska vara densamma i olika 

instanser.175 Eftersom frågan inte är reglerad i FPL kan det finnas skäl att se till reglerna om 

ändring av talan i RB. I 13 kap. 3 § 3 st. RB stadgas att det inte är fråga om en taleändring att 

anföra nya omständigheter till stöd för sin talan om saken inte ändras. Detta stadgande hänger 

samman med reglerna om rättskraft i 17 kap. 11 § RB på så sätt att det inte är möjligt att 

väcka en ny talan med sådana omständigheter som faller inom 13 kap 3 § 3st. Detta innebär 

att om omständigheterna hade varit tillåtna att framföra senare i processen är det inte möjligt 

att väcka en ny talan och anföra de omständigheter som anses utgöra samma sak. Vad som 

sedan utgör samma sak är inte självklart. Enligt Fitger anser Olivecrona att händelseförloppet 

konstituerar saken medan Ekelöf menar att rättsföljden är det centrala.176 Frågan blir vad som 

gäller för förvaltningsprocessens del och det kan enligt min mening framstå som en brist att 

frågan inte är reglerad i lagstiftningen. Det är dock ett medvetet val från lagstiftarens sida och 

departementschefen har på grund av frågans komplexitet valt att inte föreslå några regler om 

ändring avseende omständigheterna.177 Se vidare nedan under 3.7.1.  

 Speciallagstiftning kan uttryckligen föreskriva att nya omständigheter inte får åberopas, 

vilket underlättar bedömningen av om det är fråga om en taleändring. Så har skett på skatte-

                                                 

172 RÅ 1995 not. 186, RÅ 1997 not. 7 samt RÅ 1996 not. 17 och RÅ 2001 ref. 9.  
173  Hellners, Trygve, Malmqvist, Bo, Förvaltningslagen med kommentarer, 2010, s. 313 ff. och jfr prop. 

1985/86:80 s. 73.  
174 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 239 och där anförda källor.  
175 Prop. 1971:30 Del 2 s. 581 och 595. Jfr. även SOU 1964:27 s. 541 ff.  
176 Fitger m.fl. 13:3 RB. Se även von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 244.  
177 Prop. 1971:30 Del 2 s. 581.  
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området där det i 67 kap. 31, 32 och 33 §§ SFL stadgas att nya omständigheter får föras fram 

om ”frågan” inte ändras. Med ”frågan” avses samma som ”saken”.178 Enligt praxis från HFD 

är det fråga om samma sak om händelseförloppet och penningflödet (varmed avses intäkter 

och/eller kostnader) förblir oförändrade. 179  von Essen anser att det är ett snävt sätt att 

definiera saken som eftersom möjligheterna att åberopa nya omständigheter är begränsade i 

jämförelse med andra måltyper.180 Nästa fråga blir därför vad som gäller för övriga delar av 

förvaltningsprocessen.  

 Det kan noteras att även de besvärssakkunniga inte ville se en allmän regel för ändring 

av talan avseende omständigheterna. Som skäl för detta anförde de att instans-

ordningsprincipen redan gäller, men att den inte kan upprätthållas strängt på grund av 

billighetsskäl och en strävan att nå materiellt riktiga resultat. Sociala skäl samt det faktum att 

enskilda ofta måste föra talan utan ombud skulle därför kunna motivera avsteg från instans-

ordningsprincipen. De sakkunniga anför vidare att sakläget många gånger kan ha förskjutits 

mellan instanserna och att det därför undantagsvis kan finnas legitima skäl att utvidga talan.181 

Departementschefen ansåg istället att frågan regleras i speciallagstiftning, vilket som ovan 

nämnts har skett på skatteområdet i SFL. 182  Den enda regleringen i FPL om nya om-

ständigheter gäller för HFD och återfinns i 37 §. Bestämmelsen kan sägas innebära en 

skärpning av instansordningsprincipen eftersom de nya omständigheterna ska avvisas även 

om det är fråga om samma sak. Detta eftersom det tillkommer ett krav på särskilda skäl för att 

så sent få åberopa något nytt.183 Bestämmelsen kan däremot inte motsatsvis sägas ge uttryck 

för att det i underinstanserna skulle vara lättare att åberopa nya omständigheter. Det 

framkommer nämligen i motiven till bestämmelsen att departementschefen inte var redo att ta 

ställning till frågan om det i kammarrätten skulle vara möjligt att åberopa nya om-

ständigheter.184  

                                                 

178 Prop. 1989/90:74 s. 371 f.  där hänvisning bl.a. sker till RB:s regler.  
179 RÅ 1986 ref. 116. I målet uppmärksammas inte huruvida Ekelöfs eller Olivecronas uppfattning om ”saken” 

används. Nära till hands får dock anses ligga att saken avgränsas i enlighet med Ekelöfs resonemang eftersom 

HFD verkar anse att rättsföljden är ”taxering”, oavsett vilken grund som anförs. Se även von Essen, Ulrik, 

Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 246 f. och där anförda rättsfall.  
180 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 252.  
181 SOU 1964:27 s. 541 ff.  
182 Prop. 1971:30 Del 2 s. 581.  
183 Wennergren, Bertil, von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2013, s. 457. Se även 

HFD 2016 ref. 4 där bevisning som hade kunnat föras fram i underinstanserna avvisades. 
184 Prop. 1971:30 Del 2 s. 595 f.  
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 Det hittills sagda leder till slutsatsen att frågan om det är tillåtet att åberopa nya grunder 

bestäms av praxis och doktrin.185 Från praxis kan främst två avgöranden nämnas. För det 

första har HFD i RÅ 2003 ref. 15 konstaterat att 67 kap. 31 § SFL (se ovan) ger uttryck för en 

allmän förvaltningsrättslig princip som är tillämplig även för andra måltyper och således inte 

är begränsad till skattemålen. 186  För det andra kan nämnas RÅ 1990 ref. 64 där Social-

styrelsen ville återkalla läkarlegitimationer. Socialstyrelsen ändrade grunden för des-

legitimationsyrkandet under processens gång från styckning av en kropp till fotografering och 

sexuella förbindelser med ett offer varpå HFD fann att det som Socialstyrelsen senare fram-

förde utgjorde en otillåten ändring av talan. I domskälen argumenterar HFD främst utifrån 

instansordningsprincipen, men von Essen och Wennergren anför att i detta måste ligga att det 

även var fråga om ett ändrat händelseförlopp och att således även omständigheterna 

ändrades.187  

 Hittills kan sägas att förarbetena och praxis slår fast att nya omständigheter får föras 

fram så länge saken inte ändras. von Essen menar dock att förarbetena indikerar att det i vissa 

situationer kan vara tillåtet att anföra nya omständigheter trots att saken ändras men hävdar 

senare att det är hans egen uppfattning att så ändå inte kan ske. Det saknas praxis som 

indikerar att det är tillåtet och även processens funktion som kontroll av tidigare instansers 

beslut talar emot detta. Rättssäkerhetsskäl talar också för att det är viktigt att få sin sak prövad 

även i tidigare instanser.188 Det framstår som att förarbetena avser att hålla en säkerhetsventil 

öppen för framtiden och i övrigt får rättsläget betecknas som oklart.  

 Det ovan sagda kan sammanfattas på så sätt att det för parter är tillåtet att åberopa nya 

omständigheter inom ramen för instansordningsprincipen så länge saken inte ändras. I 

enlighet med vad von Essen anför får det anses rimligt att avsteg från denna princip inte 

förekommer trots det som sägs i förarbetena.  

 

3.7.1 Hur bestäms ”saken”? 

Hittills har konstaterats att det är tillåtet att föra fram nya omständigheter om inte saken 

ändras. Följande avsnitt tar sikte på frågan hur saken ska bestämmas, och hur bedömningen 

går till. Frågan om hur saken ska bestämmas är central eftersom det ytterst är den be-

                                                 

185 Angående doktrin, se Wennergren, Bertil, von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 

2013, s. 308 ff., Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 193 ff. och von Essen, Ulrik, 

Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 254 ff.  
186 Se även Lavin, Rune, Förvaltningsprocessrätt, 2016, s. 86.  
187 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 255 och Wennergren, Bertil, von Essen, Ulrik, 

Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2013, s. 329.  
188 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 255 ff. och där återgivna avgöranden.  
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dömningen som avgör om taleändringen är tillåten eller inte. Saken anses nämligen ändrad 

om händelseförloppet genom de nya omständigheterna.189 Hänför sig omständigheterna till 

samma händelseförlopp är det inte fråga om taleändring och omständigheterna ska läggas till 

grund för en prövning i sak. Om de nya omständigheterna å andra sidan inte hänför sig till 

samma händelseförlopp ska dessa avvisas. I vissa fall ska dock, som kommer att framgå 

nedan, målet istället återförvisas trots att saken inte ändras. Så blir fallet om de nya 

omständigheterna är av komplicerad eller komplex natur. Det kan tilläggas att saken vid 

taleändringar måste korrespondera med saken i rättskraftssammanhang och det är därför 

brukligt att använda avgöranden om rättskraft för att söka ledning i frågan om en parts 

taleändring är tillåten eller inte.190 

 Under 3.7 har det konstaterats att saken i skatteprocessen får betecknas som snäv. I 

praxis kan urskiljas olika ”kategorier” av händelseförlopp. HFD har i vissa måltyper valt att 

definiera händelseförloppet som snävt och i vissa fall brett. För de fall händelseförloppet är 

snävt har parten begränsade möjligheter att anföra nya omständigheter utan att saken skulle 

ändras. Dessa avgöranden talar därför för en snävare processram. När det istället är fråga om 

ett brett händelseförlopp har parten däremot stora möjligheter att anföra omständigheter utan 

att saken ändras, och processramen kan därför vara bredare.  

 Till de snäva händelseförloppen kan först nämnas RÅ 2010 ref. 1. På grund av för högt 

utbetalt bostadstillägg hade Försäkringskassan beslutat att återkräva tillägget. Som grund för 

återkrävandet anförde Försäkringskassan att även en annan person hade varit folkbokförd på 

adressen och att dessa två således skulle dela på boendekostnaderna. Kammarrätten upphävde 

beslutet och kort därefter beslutade kassan att återigen återkräva bostadstillägget men denna 

gång med grunden att personen hade hyrt ut bostaden. HFD ansåg att det andra beslutet som 

grundades på uthyrning inte rörde samma sak som hade blivit rättskraftigt avgjort av 

kammarrätten i det första målet. HFD betonar i detta avgörande att saken konstitueras av 

händelseförloppet. Att det var fråga om samma tidsperiod och delvis samma belopp saknade 

betydelse. Det avgörande synes ha varit om personen hade bott i lägenheten eller inte. 

Eftersom det andra beslutet inte var att hänföra till samma händelseförlopp förelåg inte hinder 

mot att återkräva bostadstillägget på den andra grunden.  

 Avgörandet RÅ 1993 ref. 76 kan också sägas vara att hänföra till de snäva händelse-

förloppen. Målet rörde körkortsåterkallelse då en körkortsinnehavare enligt ett godkänt 

                                                 

189 von Essen i FT 2003 s. 509.  
190  von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 258, Wennergren, Bertil, von Essen, Ulrik, 

Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2013, s. 327. Jfr. även RÅ 1993 ref. 76.  
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ordningsföreläggande hade kört mot rött ljus. Det allmänna ombudet hade dock ansökt om 

återkallelse på grund av stoppliktsförseelse. En länsrätt lämnade ansökan om återkallelse utan 

bifall, eftersom körkortsinnehavaren faktiskt inte hade gjort sig skyldig till en stopplikts-

förseelse. Efter att domen vunnit laga kraft ansökte det allmänna ombudet igen om åter-

kallelse, denna gång på grund av att körkortsinnehavaren kört mot rött ljus. HFD ansåg att de 

båda gärningarna var att hänföra till ett och samma händelseförlopp och hänvisade till att det i 

båda fallen var fråga om körkortsinnehavarens sätt att framföra bilen på en viss plats och vid 

ett visst tillfälle. Frågan hade därför blivit rättskraftigt avgjord. Målets brottmålsliknande 

karaktär måste rimligen ha spelat roll i detta avseende.  

 RÅ 1990 ref. 108 rörde disciplinpåföljd och begränsning av läkares förskrivningsrätt 

och kan också hänföras till mål med ett snävt händelseförlopp. Ordet händelseförlopp används 

inte i målet men von Essen anser att rättsfallet ändå tjänar som vägledning i detta avseende.191 

Saken bestämdes i målet utifrån angivna handlingar och försummelser, dvs. händelse-

förloppet, som ursprungligen anförts i beslutsmyndigheten. Ett liknande mål är RÅ 1990 ref. 

64 som handlade om återkallelse av läkarlegitimation. Först gjordes gällande att läkarna var 

olämpliga att arbeta som läkare med hänsyn till att de styckat en kvinnokropp. Socialstyrelsen 

anförde senare att olämpligheten även bestod i att läkarna fotograferat kroppen och haft 

sexuella förbindelser med kvinnan framför den ena läkarens dotter. HFD ansåg att detta var 

en otillåten ändring av talan. von Essen anför att detta måste ha berott på att det ursprungliga 

händelseförloppet ändrades.192 

 I RÅ 1999 ref. 63 bestämdes händelseförloppet också snävt. Avgörandet rörde frågan 

om en kammarrätt kunde pröva ett beslut om förtidspension enligt ett lagrum som inte tidigare 

åberopats. HFD uttalade att om så var möjligt, skulle avgörandet komma att grunda sig på 

andra omständigheter än vad som prövades i underinstanserna. På grund av instans-

ordningsprincipen var därför kammarrätten förhindrad att pröva målet utifrån det nya 

lagrummet.  

 Till de snävt bestämda händelseförloppen kan slutligen nämnas RÅ 2004 ref. 69 där 

rätten till livränta hade prövats i ett tidigare mål. Eftersom de båda målen rörde olika 

tidsperioder ansåg HFD att det var fråga om två olika händelseförlopp.  

 Det finns även exempel i praxis på när händelseförloppet istället har definierats på ett 

brett sätt. Ett exempel är upphandlingsmål och HFD 2013 ref. 5. HFD har uttalat att det är en 

allmän princip att omständigheter som åberopas först i kammarrätten är tillåtna om inte saken 

                                                 

191 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 259.  
192 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 260.  
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ändras. Vidare, anför HFD, framgår det av LOU att processen i domstol avser överprövning 

av den upphandling som klaganden anser vara felaktig. Överprövningen i sig tar enbart sikte 

på om myndigheten har förfarit korrekt i ett formellt avseende genom att iaktta de principer 

och förfaranderegler som LOU anger. HFD uttrycker händelseförloppet som ”om det finns 

skäl för ingripanden enligt LOU”, vilket får anses vara ett brett sett att definiera 

händelseförloppet på.  

 I RÅ 2009 ref. 19 har HFD definierat händelseförloppet i mål om vårdbidrag till frågan 

om rätten till vårdbidrag med viss nivå av prisbasbeloppet föreligger. von Essen framhåller att 

detta rättsfall verkar ge uttryck för att det är yrkandena, och därmed rättsföljden, som har varit 

det centrala vid bedömningen av om det varit en taleändring eller inte. I de andra avgöranden 

som nämnts ovan har omständigheterna varit det centrala för att bestämma saken. Rättsfallet 

får därför som von Essen menar betecknas som svårtolkat.193 

 I asylmål har saken bestämts annorlunda och inte med hänvisning till händelseförloppet. 

Migrationsöverdomstolen har därför i MIG 2007:31 bestämt saken till frågan om 

”uppehållstillstånd i Sverige”. När det istället gäller uppehållstillstånd på grund av studier har 

migrationsöverdomstolen i MIG 2008:45 uttryckt att saken bestäms med hjälp av 

händelseförloppet som för den allmänna delen av förvaltningsprocessen.194 

 Det ovan sagda kan sammanfattas med att rättsläget är osäkert utanför de områden som 

avgörandena avser. De bidrar endast med begränsad vägledning utanför det prövade sak-

området och talar enbart om att det oftast är händelseförloppet som är avgörande för 

bedömningen av om nya omständigheter medför att saken ändras. Från praxis går det att 

urskilja antingen ett snävt eller ett brett händelseförlopp. När det har varit fråga om för den 

enskilda ingripande åtgärder från det allmännas sida verkar ett snävt händelseförlopp vara 

lösningen medan det i fråga om upphandlingsmål och asylmål istället är fråga om ett brett 

händelseförlopp. Det är svårt att säga vad som är att föredra, men von Essen är av åsikten att 

händelseförloppen företrädesvis ska definieras snävt men anför inga skäl för sin ståndpunkt. 

Möjligen beror det på målets ingripande karaktär, dvs. när det allmänna vill utkräva något 

från den enskilde.  

 

                                                 

193 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 259 f.  
194 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 263 som även anser att parten i målet ändrar 

yrkandena, inte omständigheterna.  
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3.7.2 Omständigheter som inträffar efter att grundbeslutet är fattat 

Ett närliggande problem till fastställandet av ”saken” är hur domstolen ska ställa sig till 

omständigheter som tidsmässigt inträffar efter att grundbeslutet är fattat. Ska dessa tillåtas 

föras in i processen? I RÅ 2001 ref. 26 som rörde rätten för en person att ta emot andras 

underåriga barn i hemmet anförde HFD att prövningen inte är begränsad till de om-

ständigheter som åberopats av underinstanserna. Detta för att skydda barn mot att i framtiden 

råka illa ut. Senare tillkomna omständigheter var således möjliga att beakta. I RÅ 2006 ref. 7 

har omständigheter som inträffat efter en myndighets beslut att godkänna en friskola kunnat 

beaktas. Således kan med ledning av dessa två fall konstateras att det är tillåtet att beakta 

senare tillkomna omständigheter. Annorlunda är det enligt von Essen i mål om återkallelse av 

alkoholtillstånd där senare tillkomna omständigheter inte kan beaktas. 195  Utöver detta får 

konstateras att rättsläget är osäkert och vägledande praxis är önskvärt. En tolkning är att det 

bör vara tillåtet att beakta senare tillkomna omständigheter om det rör sig om mål där viktiga 

skyddsintressen gör sig gällande, exempelvis när det handlar om att skydda barn. En sådan 

tolkning framkommer vid studier av de två ovanstående avgörandena.  

 

3.7.3 Återförvisning till längre instanser trots att saken inte ändras 

Som sades ovan finns det exempel i praxis när omständigheterna inte har medfört att saken 

har ändrats men att domstolarna ändå återförvisar målet till en lägre instans.196 I RÅ 2000 ref. 

50 har HFD, med hänvisning till den allmänna processen, anfört att högre domstolars uppgift 

är att sörja för målets handläggning och att de därför har en möjlighet att återförvisa målet 

trots att inget rättegångsfel har förekommit.197 En sådan möjlighet kan motiveras av intresset 

att upprätthålla instansordningsprincipen. Skulle en återförvisning inte ske går parten miste 

om värdet av en prövning i flera instanser. Det kan ha fog för sig att påstå att målet ger 

uttryck för en möjlighet att efter en skälighetsbedömning återförvisa målet om en fråga inte 

har blivit prövad i en tidigare instans. von Essen är av denna uppfattning och tillägger att det 

dessutom krävs att de nya omständigheterna är av komplicerad eller komplex natur.198 Detta 

tillkommande krav nämns inte i avgörandet och får därför anses ge uttryck för författarens 

egna ståndpunkt, men får anses rimligt. Det kan tilläggas att ordningen att återförvisa målet 

när omständigheterna är av komplex natur inte tillämpas i migrationsmål. Med hänsyn till att 

                                                 

195 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 265. Författaren hänvisar till att underrättspraxis 

visar på att det inte finns möjlighet att beakta senare tillkomna omständigheter i alkoholmålen.  
196 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 265 f.  
197 NJA 1989 s. 646.  
198 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 268.  
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migrationsprocessen har gjorts om för att bli snabbare återförvisas målen därför inte till 

migrationsverket, utan till en lägre domstolsinstans, dvs. migrationsdomstolen.199 

 Frågan vilken instans som målet ska återförvisas till är inte helt klar. I RÅ 2001 not. 76 

återförvisade HFD målet till kammarrätten eftersom det var den instansen som hade funnit att 

det fanns brister i utredningen. En sådan ordning bidrar till en snabbare handläggning vilket 

även medför processekonomiska fördelar. Däremot menar von Essen att vikten av att få 

ärendet prövat i flera instanser väger tyngre och att målen därför istället ska återförvisas till 

beslutsinstansen.200 En sådan tolkning får anses stämma bättre överens med instansordnings-

principen.201 

 

3.7.4 Domstolens bundenhet till omständigheter från tidigare instanser 

En närliggande fråga till frågan om senare tillkomna omständigheter och återförvisning är om 

rätten är bunden av den ordning i vilken omständigheter har prövats i tidigare instanser. 

Problemet uppkommer främst vid kumulativa rekvisit. Är det därför fråga om alternativa 

rekvisit i en bestämmelse bör domstolen fritt kunna pröva omständigheterna utan inbördes 

rangordning och istället enligt den ordning som får anses mest lämplig. Detta eftersom det 

kan sägas sakna betydelse vilket rekvisit som prövas först, när dessa är alternativa.202 Om 

underinstansen har funnit att det brister i det första rekvisitet saknas ofta anledning att pröva 

omständigheterna mot resterande rekvisit. Om överinstansen inte delar den bedömningen, ska 

den återförvisa målet till en lägre instans eller själv företa en prövning av de övriga 

rekvisiten? I HFD 2013 ref. 2 ansåg HFD att Försäkringskassan inte måste pröva rätten till 

livränta i en viss ordning. Avgörandet besvarar dock inte frågan hur en högre instans ska 

förhålla sig till omständigheterna i tidigare instanser. Möjligen kan det ovan nämnda 

rättsfallet RÅ 2001 ref. 26 tjäna som vägledning eftersom HFD där uttalar att rättens prövning 

inte är begränsad till de omständigheter som anförts i underinstansen. Enligt von Essen får 

rättsläget uppfattas som så att en överinstans inte är bunden till de omständigheter som 

uttryckligen har prövats i underinstanserna under förutsättning dock att de förekommer (se 

ovan 3.6).203 Stöd för denna uppfattning hämtar författaren i ett avgörande från Försäkrings-

överdomstolen. I FÖD 1983:28 fann domstolen att det inte fanns något hinder att ”åberopa” 

                                                 

199 MIG 2007:31.  
200 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 270.  
201 Jfr RÅ 2002 ref. 76.  
202 Wennergren, Bertil, von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2013, s. 336.  
203 För en utförligare redogörelse kring detta ämne se von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål, 2016, s. 

270 ff.  
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en grund för avslag som skiljde sig från den som Försäkringskassan hade prövat. Grunden 

fanns med i beslutsunderlaget i kassan, vilket gjorde att det inte var fråga om en nyhet.  

 

3.8 Omständigheter - avslutande sammanfattning och betydelse för 

prövningsramen 

Att fastställa omständigheterna får anses lika viktigt som att fastställa yrkandena. Detta beror 

på att dessa två komponenter tillsammans bildar talan och därmed även domstolens process-

ram. Precis som för yrkandena bör domstolen i första hand tillgripa en tolkning för att utröna 

vad klaganden önskar anföra. Många gånger står det nämligen klart vad parten menar och 

domstolen kan utgå från att denne för samma talan som i tidigare instanser. Dessutom bör den 

enskilde tillåtas att föra fram samtliga omständigheter som kan vara relevanta för talan, även 

allmänna intressen kan därför ligga till grund för ett yrkande. Är det inte möjligt att tolka 

vilka omständigheter som förts fram kan domstolen använda processledning grundat på 8 § 

FPL för att bringa klarhet i vad som anförs. Processledning kan ske i materiellt hänseende och 

innebär att rätten uppmanar parten att vidta vissa utredningsåtgärder. En sådan processledning 

blir beroende av målets beskaffenhet, dvs. målets karaktär och föreliggande partsförhållande. 

Processledningen syftar till att nå fullgod utredning. En annan del av processledningen 

innebär istället att domstolen själv under vissa förutsättningar kan föra in material och 

utredning i målet. Även om så är möjligt bör det ske ytterst restriktivt.  

 Parter har möjlighet att ändra sina omständigheter så länge saken inte ändras. I detta 

avseende får omständigheterna anses vara viktigare än yrkandena eftersom det oftast bara 

finns ett möjligt yrkande. Det finns inga begränsningar i tiden för när omständigheterna ska 

vara slutligt bestämda, och begränsningarna i sak blir beroende av instansordningsprincipen 

och därmed en bedömning av om det är fråga om en ny sak. Denna bedömning i sin tur är 

komplicerad men som utgångspunkt kan sägas att det är händelseförloppet som är avgörande. 

Ett händelseförlopp kan sedan antingen definieras som snävt eller brett, troligen beroende på 

målets ingripande karaktär. I vissa måltyper finns det dessutom möjlighet för domstolen att ta 

hänsyn till omständigheter som har inträffat efter att grundbeslutet har fattats, det är då fråga 

om mål med visst skyddsintresse. Om de omständigheter som klaganden för fram är av 

komplex natur kan målet komma att återförvisas till lägre instanser, företrädesvis besluts-

instansen, trots att saken inte ändras. Normalt ska annars de nya omständigheterna tillåtas, 

annars avvisas de. I prövningen av omständigheterna i förhållande till tidigare instans finns 

det ingen bundenhet till en viss ordning i vilka de ska prövas. Omständigheterna kan sägas ha 
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den största betydelsen för prövningsramen eftersom det i vissa måltyper får sägas finnas stora 

möjligheter att föra fram nya omständigheter. Det blir därför högst relevant att ta ställning till 

vad som anförs och i vilken måltyp som det anförs.  
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4 Prövningsramens omfattning när ett omprövningsbeslut 

överklagas 

4.1 Inledning 

I kapitel 2 har omprövningsreglerna i FL samt de sedvanerättsliga möjligheterna att ompröva 

ett beslut utretts. I kapitel 3 har det diskuterats relativt utförligt vilken processram som 

domstolen har att förhålla sig till när ett beslut överklagas dit. 204  I förevarande kapitel 

diskuteras, med ledning av ovanstående, vilken processram som tillämpas i domstolen när ett 

omprövningsbeslut överklagas. I avsnitt 4.2 utreds om det enligt den studerade praxis 

föreligger en skillnad i processramen beroende på vilket beslut som var föremål för över-

klagande. Sedan följer i avsnitt 4.3 en analys av vilken påverkan RÅ 1996 ref. 51 har för 

prövningsramen. 205  Avsnitt 4.4 avser att diskutera vilka möjliga förklaringar som kan 

motivera utgången i 1996 års avgörande.  

 

4.2 Skillnader i prövningsramen beroende på vilket beslut som överklagas 

Som sades i 2.2 är en omprövning avsedd att vara summarisk. Detta gäller i alla fall i 

samband med ett överklagande enligt 23 § 2 st. FL. Eventuellt gäller således inte denna 

summariska karaktär på omprövningen när en sådan omprövning begärs utan samband med 

ett överklagande, exempelvis som i RÅ 1996 ref. 51. Då HFD inte uttalar sig om kopplingen 

mellan 27 § FL och 23 § 2 st. FL anser jag att den summariska karaktären även bör gälla för 

en omprövning utan samband med ett överklagande. Även om 23 § FL inte var aktuell i målet 

hade domstolen kunnat göra ett sådant uttalande obiter dictum.  

 Själva omprövningsförfarandet görs i beslutsmyndigheten och frågan som nu ska 

diskuteras är om den summariska karaktären förs över till domstolen på grund av 

instansordningsprincipen. Fråga är således om även domstolens prövning är begränsad till 

uppenbara felaktigheter. Visserligen bestäms processramen av yrkandena och omständig-

heterna, men enligt min mening bör det vara fråga om att föra fram sådana yrkanden och 

omständigheter som talar för att beslutet är uppenbart oriktigt. Det är dock svårt att ställa krav 

på att den enskilde ska kunna inse vilka omständigheter och yrkanden som är att hänföra till 

uppenbara oriktigheter.  

                                                 

204  För en utförligare redogörelse av prövningsramen hänvisas till von Essen, Ulrik, Processramen i 

förvaltningsmål, 2016 samt von Essen i FT 2003 s. 503 ff.  
205 Under 2.4 har det berörts hur fallet förhåller sig till omprövningsreglerna. 
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 Av den praxis som har studerats i kapitel 3 är det svårt att få klarhet i huruvida beslutet 

som överklagades var ett grundbeslut eller ett omprövningsbeslut. Även när det framgår, som 

i RÅ 1996 ref. 51, har domstolen inte uppmärksammat vad det innebär för prövningsramen att 

det var ett omprövningsbeslut som överklagades.206 Det framstår enligt min mening som en 

brist att inte tydligare uppmärksamma sambandet mellan omprövningen och domstolens 

processram på grund av instansordningsprincipen. HFD klargör inte i RÅ 1996 ref. 51 om 

omprövningen som i avgörandet skulle avse riktigheten i övrigt enbart gäller när omprövning 

begärs utan samband med ett överklagande. Det är lättare att acceptera en omfattande 

omprövning när det är inte längre är möjligt att överklaga beslutet. Det hade därför varit 

önskvärt att HFD klargjorde detta.  

 Rättsläget får med ledning av de förarbeten, praxis och doktrin som har behandlats ovan 

uppfattas som att det inte görs en skillnad i prövningsramen mellan dessa två typer av beslut 

som överklagas. Detta synsätt verkar stödjas av Lavin som anför att det i FPL inte finns några 

bestämmelser som skulle indikera att en domstols sakliga prövning skulle vara inskränkt i 

något avseende förutom den speciella ordningen som gäller för laglighetsprövningen. 207 

Författaren verkar alltså inte förespråka en skillnad i processramens omfattning beroende på 

vilket beslut som har överklagats. Eftersom det inte görs en skillnad i processramen beroende 

på vilket beslut som överklagades måste samma typ av processuella regler antas gälla, dvs. 

utredningen i kapitel 3 är tillämplig även när ett omprövningsbeslut överklagas. Som kommer 

att framgå i kapitel 5 anser jag att detta är olyckligt.  

 

4.3 RÅ 1996 ref. 51 inverkan på prövningsramen 

Stor försiktighet är påkallad vid tolkningen av rättsfall. Enbart det faktum att HFD inte uttalar 

sig i en fråga kan inte alltid förstås så att motsatsen kan antas gälla. En tystnad från domstol-

ens sida kan alltså inte ges för stor betydelse. Nedanstående korta framställning avser att 

utreda frågan om det föreligger en skillnad i processramen beroende på vilket beslut som har 

blivit överklagat.  

 Jag anser att det finns fog för uppfattningen att HFD vidgar både omprövningens om-

fattning men även domstolens processram när ett omprövningsbeslut överklagas. Detta beror 

                                                 

206 Det finns exempel i senare praxis när det också framkommer att det har varit fråga om ett överklagat 

omprövningsbeslut, men av vad jag kunnat se har inte omprövningens omfattning uppmärksammats i samma 

utsträckning som i RÅ 1996 ref. 51. Rättsfallet bildar enligt min mening en bra utgångspunkt för diskussionen 

om sambandet mellan omprövningen och domstolens processram, ett samband som beror på 

instansordningsprincipen. 
207 Lavin, Rune, Förvaltningsprocessrätt, s. 87.  
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på instansordningsprincipen i den meningen att en omfattande omprövning kommer att leda 

till en omfattande processram. När HFD menar att beslutsmyndigheten ska pröva korrektheten 

i övrigt, inte bara om det är uppenbart oriktigt, innebär det att distinktionen mellan den 

reglerade omprövningsskyldigheten och den sedvanerättsliga omprövningsmöjligheten suddas 

ut.208 Detta kan i alla fall sägas gälla när en omprövning begärs utan samband med ett över-

klagande. Då en omprövning i princip är den enskildes enda möjlighet till att åstadkomma en 

ändring av beslutet bör kanske omprövningen tillåtas vara omfattande. Eftersom HFD inte 

klargör om den omfattande omprövningen även gäller i samband med ett överklagande är jag 

av uppfattningen att HFD anvisar en omfattande omprövning oavsett när den begärs.  

 Förarbetsuttalandena om 27 § FL indikerar att omprövningen är summarisk. Dessa 

uttalanden får anses väga tungt och rättstillämpningen bör inte avvika från det som sägs i för-

arbetena för mycket trots vissa öppningar. Om omprövningen i beslutsmyndigheten tillåts 

vara vid, allomfattande och inte fokusera på uppenbara oriktigheter utan istället avse riktig-

heten i övrigt innebär det att när omprövningsbeslutet överklagas kommer domstolen att till-

delas en vid prövningsram. Av instansordningsprincipen följer nämligen att domstolens 

prövningsram kommer att vara lika omfattande som beslutsmyndighetens. Det är alltså enligt 

min mening fråga om att HFD har utvidgat omprövningen vilket har lett till en för omfattande 

processram i domstolen, oavsett ett samband med 23 § 2 st. FL. Varför har då HFD valt denna 

lösning? Den fortsatta framställningen i kapitel 4 avser att analysera detta.  

 

4.4 Möjliga förklaringar till utvidgade prövningsramen 

Som sades ovan ska inte alltför stora slutsatser dras av rättsfallet. Det är dessutom enligt min 

mening en brist att processuella frågor oftast utvecklas i praxis och i enlighet med von Essen 

anser jag att tiden är mogen för ny lagstiftning för förvaltningsprocessen.209 Det som med 

relativ säkerhet kan sägas är att avgörandet utvidgar omprövningsskyldigheten till att inte 

enbart avse uppenbara oriktigheter, i alla fall när omprövningen sker utan samband med ett 

överklagande. Detta avsnitt avser att försöka förklara varför HFD valt att utvidga 

omprövningsskyldigheten, och därmed även prövningsramen. Detta sker enligt min mening 

oaktat ett eventuellt samband med ett överklagande. Det ska för tydlighetens skull påpekas att 

dessa förklaringar enbart är resonemang och således inte med säkerhet kan sägas gälla och gör 

                                                 

208 Jfr. Prop. 1985/86:80 s. 79 som inte preciserar vilken prövningsram som ska gälla när omprövningsbeslut 

”överklagas i vanlig ordning”.  
209 von Essen i FT 2003 s. 520. Jfr även SOU 2010:29 s. 579 f. som verkar vara kritisk till att omprövning kan 

ske på annan rättslig grund än lagstiftning.  
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inte anspråk på fullständighet. Dessutom är det svårt att separera dem från varandra då de till 

vissa delar överlappar varandra.   

  

4.4.1 En för restriktiv tillämpning av 27 § FL?  

27 § FL innebär en skyldighet för myndigheten att ändra sitt beslut på grund av nya 

omständigheter som gör att beslutet är uppenbart felaktigt. Wennergren är av åsikten att 27 § 

FL är ett så snävt utformat stadgande att det närmast liknar resning. Författaren är kritisk till 

att det skulle krävas att det är fråga om en uppenbar oriktighet för att en omprövning ska bli 

aktuell. Att någonting är uppenbart oriktigt är ett strängt utformat krav och Wennergren anser 

det vara ”högst olyckligt om beslutsmyndigheten skulle underlåta att rätta ett beslut som den 

finner oriktigt”, dvs. inte enbart uppenbart oriktigt. 210  Något som talar emot författarens 

uppfattning är motiven bakom bestämmelsen som stadgar att omprövningen ska användas 

oftare för att förenkla för den enskilde. 211  Motiven kan därför möjligen tolkas som att 

rekvisitet uppenbart oriktigt inte är tänkt att tillämpas såsom Wennergren verkar anse. 

Wennergren nämner i sin framställning motivuttalandena och kritiserar den lagtekniska ut-

formningen då det är olyckligt med en snävt utformad paragraf som är tänkt att tillämpas 

extensivt och generöst. Warnling-Nerep instämmer i denna kritik.212 Om HFD i RÅ 1996 ref. 

51 har instämt i denna kritik är inte lätt att säga då ingen hänvisning sker till att 27 § FL skulle 

vara för snävt utformad i det avseende som Warnling-Nerep eller Wennergren menar. Den 

hänvisning som HFD ger till denna bestämmelse är istället att den enligt förarbetena enbart 

utgör ett minimikrav och komplement till de sedvanerättsliga omprövningsmöjligheterna.213 

HFD anser i 1996 års fall att de i praxis utvecklade möjligheterna att ändra ett beslut är 

”befogenheter att ändra redan fattade beslut”. Ordet befogenhet bör ges den innebörd att 

myndigheten får göra en omprövning, inte att de ska eller är skyldiga att göra det. Detta 

synsätt korresponderar med uttalandena i propositionen där det anges att de sedvanerättsliga 

omprövningsmöjligheterna får användas för att ändra ett beslut.214  

 Även Warnling-Nerep är av åsikten att 27 § FL ska uppfattas som en skyldighet och att 

den sedvanerättsliga omprövningen ska uppfattas som en fakultativ möjlighet att ompröva ett 

beslut. 215  Domstolsutredningen har också påpekat att 27 § FL reglerar myndigheternas 

                                                 

210 Wennergren, Bertil, Handläggning, 1997, s. 131.  
211 Prop. 1985/86:80 s. 12 och 41.  
212 Warnling-Nerep i FT 1993 s. 244.  
213 Prop. 1985/86:80 s. 76.  
214 Prop. 1985/86:80 s. 76.  
215 Warnling-Nerep, Wiweka, Rättsmedel: Om &-överprövning av förvaltningsbeslut, 2015, s. 97.  
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skyldighet att ompröva ett beslut. I en undersökning som utredningen lät göra framgår att 

beslut sällan ändras med en tillämpning av 27 § FL vilket eventuellt kunde bero på att 

bestämmelsen var inriktad just på de uppenbara oriktigheterna, även om bestämmelsen 

fortfarande är tillämplig.216 Däremot bör det vara vanskligt att dra alltför långtgående slut-

satser med ledning av detta men enligt min mening kan det finnas visst fog för uppfattningen 

att 27 § FL är för snävt utformad i förhållande till förarbetena. Det är därför enligt min 

mening förvånande att HFD uttrycker sig i termer om en skyldighet till omprövning bortom 

de uppenbara felaktigheterna. Ett sådant synsätt ryms enligt min mening inte inom ramen för 

27 § FL, i alla fall inte när omprövningen sker i samband med ett överklagande.  

 Vidare anför HFD att det med beaktande av de allmänna principerna om rättskraft 

många gånger finns en skyldighet att ompröva förpliktigande beslut på begäran av den 

enskilde. Detta senare argument är jag kritisk till. De allmänna principerna om ett besluts 

rättskraft innebär att de betungande besluten kan omprövas medan detta som huvudregeln inte 

är möjligt för de gynnande besluten. Ett besluts negativa rättskraft är en av flera olika rätts-

verkningar som kan inträda. 217  HFD klargör inte i vilken mån flera av de andra rätts-

verkningar som inträder också påverkas av utgången i målet eller en skyldighet till 

omprövning. Sådant bör klargöras om skyldigheten att ompröva beslut ska kopplas till de 

betungande besluten. Även om denna koppling mellan den negativa rättskraften och om-

prövningsskyldigheten kan göras bör det fortfarande vara fråga om uppenbara oriktigheter. 

Det finns därför anledning att vara kritisk till kopplingen mellan ett besluts rättsverkningar 

och att det i sin tur skulle leda till en obligatorisk skyldighet att ompröva betungande beslut 

när en part begär det. På sin höjd får det anses rimligt att rättsverkningarna kan leda till en 

utökad befogenhet att ändra beslut på så sätt att vidare granskning är påkallad just när det 

gäller betungande beslut. Omprövningsmöjligheterna som har utvecklats i praxis kan 

utvecklas och fler undantag eller modifikationer kan tillkomma, så bör inte vara fallet för 27 § 

FL och omprövningsskyldigheten.  

 De sedvanerättsliga omprövningsmöjligheterna att ändra de betungande besluten har av 

Ragnemalm beskrivits som nödvändig för att uppnå effektivitet och ändamålsenlighet i 

förvaltningen. 218  Det kan därför även vara möjligt att HFD av effektivitetsskäl och 

ändamålsskäl har valt att utöka den obligatoriska omprövningen. Detta eftersom domstolen 

                                                 

216 SOU 1991:106 Del A s. 275. Det ifrågasattes även om det över huvud taget behövdes omprövningsregler, 

men utredningen valde att föreslå att bestämmelsen behålls av praktiska skäl.  
217 Strömberg, Håkan, Lundell, Bengt, Allmän förvaltningsrätt, 2014, s. 76 ff.  
218 Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 55.  
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hänvisar till Ragnemalms uttalanden. Även om nya lämplighetsbedömningar från 

myndighetens sida kan föranleda en ändring bör det inte vara fråga om en skyldighet att ändra 

beslut. Mot ett sådant synsätt kan invändas att FL får sägas syfta till att nå materiellt riktiga 

resultat, det kan därför vara motiverat att ändra beslut som faktiskt är felaktiga. Skyldigheten 

att ändra beslut bör dock enligt min mening vara reserverade för de uppenbara felaktigheterna 

i enlighet med det som 27 § FL stadgar. Mot detta kan anföras att det av naturliga skäl finns 

ett intresse från de enskilda att få betungande beslut omprövade eftersom dessa till sin 

karaktär är ingripande. Att då ändra ett betungande beslut till ett mindre betungande sådant är 

positivt för den enskilde. Det finns således starka motargument till min uppfattning. Det finns 

enligt min mening fog för uppfattningen att omprövningsskyldigheten i och med 1996 års fall 

har utvidgats från 27 § FL till att även omfatta en obligatorisk och tvingande omprövning 

avseende riktigheten i övrigt. Detta gäller enligt min mening oavsett om omprövningen sker i 

samband med ett överklagande eller inte.  

 Sammanfattningsvis kan sägas att en eventuell förklaring till HFD:s avgörande är att 27 

§ FL är för snävt utformad jämfört med vad förarbetena anger. Eventuellt dömer därför HFD i 

enlighet med förarbetsuttalandena om en utökad användning av omprövningsinstitutet. Det får 

dock anses vara svårt att förena utgången i målet med dessa förarbetsuttalanden. Det bör inte 

vara fråga om att utvidga omprövningsskyldigheten. Det sägs nämligen att 27 § FL är avsedd 

som ett komplement till omprövningsmöjligheterna. Att ett beslut saknar negativ rättskraft 

och att detta skulle kopplas till skyldigheten för myndigheten att ompröva beslut kan 

kritiseras. På sin höjd anser jag att HFD bör kunna vidareutveckla möjligheterna att ändra 

beslut men att skillnaden mellan skyldigheten och möjligheten att ändra beslut måste 

upprätthållas. En sådan upprätthålls åtminstone när en omprövning sker i samband med ett 

överklagande, men enligt min mening även när omprövningen görs utan ett överklagande.  

  

4.4.2 Förarbetena gör ingen uppdelning mellan överklagande av ett grund- respektive 

omprövningsbeslut 

Departementschefen redogör i propositionen för prövningsramen i förvaltningsprocessen.219 

Bland annat sägs att ”en viktig fråga i de mål hos förvaltningsdomstol som anhängiggörs 

genom framställning (ansökan eller överklagande) från part gäller inom vilken ram domstolen 

har att röra sig, när den ska träffa sitt avgörande” (kurs. tillagd). Notera ordet överklagande. 

Departementschefen gör här ingen skillnad på om överklagandet avser olika beslutstyper. Det 

                                                 

219 Prop. 1971:30 Del 2 s. 579 f.  
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framkommer inte såvitt jag kunnat se att det ska föreligga någon skillnad i processramen 

beroende på vilket beslut som den enskilde har överklagat. Med ledning av det som 

departementschefen uttalar bör det alltså inte vara någon skillnad, alternativt att 

problematiken inte har uppmärksammats av lagstiftaren. Detta skulle i sin tur förklara varför 

inte heller praxis tagit ställning till frågan om prövningsramens omfattning i relation till 

omprövningsskyldigheten. Som kommer att framgå nedan under kapitel 5 kan en ordning med 

en lika omfattande prövningsram i bägge fallen inte vara förenlig med ett flertal bestämmelser 

inom förvaltningsprocessrätten samt den generella systematiken för omprövningsinstitutet. 

Förarbetena ska inte heller tolkas för extensivt. Enbart det faktum att departementschefen inte 

berör frågan om prövningsramen vid de olika överklagandeformerna innebär inte per auto-

matik att motsatsen kan sägas gälla. Med andra ord ska inte en bokstavstolkning vara utslags-

givande.   

 Sammanfattningsvis kan sägas att en möjlig förklaring till HFD:s dom är att förarbetena 

inte indikerar att det ska göras en uppdelning mellan överklagande av ett omprövnings- 

respektive grundbeslut.  

 

4.4.3 Strävan mot materiellt riktiga resultat och den enskildes intresse av att få beslut 

ändrade 

Den lösning som HFD har valt indikerar enligt min mening att domstolen ska sträva mot så 

materiellt riktiga resultat som möjligt, vilket i sin tur är positivt med tanke på den enskildes 

intresse av att kunna få betungande beslut ändrade. Detta ska dock jämföras med det som 

sades under 3.2 om att domstolens funktion i huvudsak är att vara ett kontrollorgan. Genom 

att påtala för beslutsmyndigheten att omprövningen inte är begränsad till uppenbara fel-

aktigheter öppnas en dörr för att ta hänsyn till överväganden av ändamålskaraktär. Detta kan 

ifrågasättas eftersom en skyldighet att utföra en omprövning kräver att beslutet är uppenbart 

felaktigt. Att det är möjligt att ändra beslut på grund av ändamålshänsyn har dock påpekats av 

Ragnemalm.220 Till stöd för detta anförs RÅ 2002 ref. 39 där ett av en byggnadsnämnd utsatt 

vitesföreläggande återkallades av nämnden eftersom fastigheten hade bytt ägare. Det ansågs 

därför inte ändamålsenligt att låta vitesföreläggandet stå kvar. Avgörandets prejudicerande 

verkan utanför det aktuella sakområdet får dock sägas vara oklart och för stora slutsatser ska 

inte dras. Till detta kommer att det är tveksamt att det skulle vara fråga om en skyldighet för 

domstolen att göra ändamålsöverväganden för att ändra ett beslut, rättsfallet handlar om 

                                                 

220 Se Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 133, Lavin i FT 1989-90 s. 80.  
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beslutsmyndighetens lämplighetsbedömningar. Här ska därför tilläggas att både Ragnemalm 

och RÅ 2002 ref. 39 talar om en möjlighet till omprövning av ändamålsskäl, inte en 

skyldighet. En sådan skyldighet skulle kunna motiveras med att domstolen bör verka för att 

nå så materiellt tillfredsställande och rättvisa resultat som möjligt, vilket däremot är i strid 

med syftet med domstolsprocessen, som är kontrollerande. Departementschefen har nämligen 

uttryckligen anfört att det inte är domstolens uppgift att verka för största möjliga materiella 

rättvisa.221 HFD hänvisar till att det är beslutsmyndigheten som har att företa en omprövning, 

men som redan påpekats kommer den prövningsram som beslutsmyndigheten har att förhålla 

sig till att bli gällande i överinstansen om och när omprövningsbeslutet överklagas.222 

 Det kan här vara värt att påpeka att införandet av tvåpartsprocessen bland annat moti-

verades med att en sådan process ger myndigheten möjlighet att ändra ett felaktigt beslut.223 

Det i sin tur talar för att lagstiftaren har uppmärksammat andra möjligheter att åstadkomma 

materiell rättvisa. En utvidgad omprövningsskyldighet har såvitt jag kunnat se inte varit 

föremål för utredning i syfte att åstadkomma materiell rättvisa. Det kan därför anföras kritiska 

argument mot HFD:s lösning eftersom den verkar sakna stöd i förarbetena även utanför de 

förarbeten som mer direkt anknyter till processen i domstolen.   

 En del i strävan mot materiellt riktiga resultat kan sägas vara myndigheternas och dom-

stolarnas utredningsansvar enligt 8 § FPL.224 Bestämmelsen har behandlats tidigare i andra 

sammanhang, här ska det tilläggas att parterna inte styr över bestämmelsens tillämpning. 

Wennergren och von Essen menar att en part inte kan begära att domstolen ska bortse från en 

omständighet när den väl förekommer i målet.225 Detta skulle tala för att prövningsramen bör 

tillåtas vara omfattande för att dels nå materiellt riktiga resultat, dels uppfylla kravet på 

utredningsansvaret. Annorlunda uttryckt skulle det te sig främmande om en domstol såg vissa 

brister med en talan, men inte kunde processleda parten för att läka bristerna. Detta leder i 

längden till materiellt riktiga resultat. Det finns alltså möjligheter att nå materiellt riktiga 

resultat genom 8 § FPL. Ett sådant synsätt bör dock enbart kunna tillämpas på de mål inom 

förvaltningsprocessen som inte kräver att parten uttryckligen anger sina omständigheter (se 

avsnitt 3.3 och RÅ 2009 ref. 69)  

 Sammanfattningsvis menar jag att HFD ger uttryck för att det i slutändan blir 

domstolens ansvar att verka för materiellt riktiga resultat genom en vidgad prövningsram. 

                                                 

221 Prop. 1971:30 Del 2 s. 579 f.  
222 von Essen i FT 2003 s. 504 f.  
223 Prop. 1995/96:22 s. 73.  
224 SOU 1991:106 Del A s. 518. 8 § FPL tillämpas analogt av beslutsmyndigheterna.  
225 Wennergren, Bertil, von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 2013, s. 117.  
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Detta i sin tur är inte i överensstämmelse med de förarbetsuttalanden som gjordes i samband 

med införandet av 29 § FPL, dvs. om processens kontrollerande funktion. Det verkar även 

som att lösningen saknar direkt rättslig grund och att lagstiftaren i andra sammanhang har 

uppmärksammat möjligheterna för domstolen att åstadkomma materiell rättvisa på andra, 

enlig min mening, mer lämpliga sätt än en vidgad omprövningsskyldighet, sätt. Även om det 

från den enskildes perspektiv är positivt att kunna få ett beslut ändrat bör detta göras inom 

ramen för bland annat utredningsansvaret eller nyttjandet av principen om reformatio in 

melius. En sådan dom fattas då inom ramen för de uppenbara oriktigheterna.  

 

4.4.4 Rimlighetsöverväganden 

Vid beslutsfattandet kan ett beslut framstå som riktigt, ändamålsenligt och i överens-

stämmelse med den materiella lagstiftningen. Att sakläget kan ha förskjutits gör att det upp-

kommer ett behov av att kunna ändra beslutet. Ett sådant behov gör sig särskilt gällande för 

de betungande besluten. Detta avsnitt resonerar mer om rimligheten i sig av att låta felaktiga 

beslut stå fast. Visst stöd för en sådan uppfattning återfinns i förarbetena till den gamla 

förvaltningslagen där det uttalades att möjligheterna att återkalla och ändra beslut ofta rör 

frågor om lämplighet, skälighet och värderingar istället för rena processuella principer.226 

 Det får anses klarlagt att det i många fall finns ett behov av att rätta felaktiga beslut. Det 

är därför som möjligheten enligt praxis att ompröva de betungande besluten har utvecklats (se 

under 2.3). I RÅ 1996 ref. 51 var det fråga om ett betungande beslut. När en konkurrent till 

bolaget i fråga några år senare ges tillstånd att saluföra ett liknande diskmedel (om än i 

pulverform) framstår det inte som rimligt att inte ompröva beslutet. Huruvida förbudet 

faktiskt var felaktigt eller inte svarar inte avgörandet på utan det är en fråga som Kemikalie-

inspektionen i sin omprövning hade fått ta ställning till. Den av bolaget anförda grunden, EU-

rättsliga konkurrensaspekter, kan sägas väga relativt tungt speciellt med hänsyn till Sveriges 

EU-medlemskap. Det får dock av rättssäkerhetsskäl anses påkallat att de betungande besluten 

åtminstone kan omprövas. Vidare bör då en omprövning av de betungande besluten vara 

relativt omfattande om de vid första anblick kan framstå som felaktigt på grund av senare 

fattade beslut eller en senare rimlighetsbedömning.227 Ett sådant synsätt korresponderar med 

bland annat Förvaltningsrättsutredningens synsätt om att förvaltningen måste vara effektiv 

och ändamålsenlig och att det är därför de betungande besluten ska kunna ändras i både 

                                                 

226 SOU 1968:27 s. 218.  
227 Jfr. Wall, Gustaf, Rättskraft och korrektiv En förvaltningsrättslig studie, 2014, s. 120. 
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skärpande och mildrande riktning.228 Däremot, som redan påpekats, ställer jag mig tveksam 

till att det skulle vara fråga om en skyldighet för myndigheten att företa en omprövning. 

Effektiviteten och ändamålsenligheten skulle enligt min mening inte försummas enbart av det 

faktum att det är fråga om en möjlighet och inte en skyldighet, såsom förarbetena anger. Den 

möjlighet som finns enligt den sedvanerättsliga omprövningen är fullt tillräcklig för att 

tillgodose de krav och behov som kan tänkas uppkomma för omprövning av ett betungande 

beslut.  

  

                                                 

228 SOU 1983:73 s. 145.  
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5 Vilken prövningsram bör domstolen ha att förhålla sig till när 

ett omprövningsbeslut överklagas?  

5.1 Inledning 

Det har av föregående kapitel framgått att RÅ 1996 ref. 51 enligt min mening kan sägas sudda 

ut distinktionen mellan omprövning och överklagande genom att HFD uttalar att prövningen i 

beslutsmyndigheten inte är begränsad till enbart de uppenbara felaktigheterna. Detta innebär, 

som en följd av instansordningsprincipen, att prövningsramen i domstolen kommer att bli om-

fattande när omprövningsbeslutet sedan överklagas. Kapitel 5 avser att diskutera vilken 

prövningsram som istället bör vara utgångspunkten när ett omprövningsbeslut överklagas till 

domstolen, kapitlet innehåller därför de-lege-ferenda-argumentationer. De argument som 

enligt min mening starkast talar för en begränsad prövningsram är omprövningsinstitutets 

summariska karaktär och besvärsfristens betydelse. Med ledning av kapitel 3 kan sägas att det 

framstår som klart att det är yrkandena och omständigheterna som avgör domstolens 

processram. Utredningen i detta kapitel avser dock att diskutera vilka yrkanden och om-

ständigheter som ska bilda utgångspunkten när ett omprövningsbeslut överklagas. Kapitlet tar 

sin utgångspunkt i omprövningsinstitutet samt den lagstadgade besvärsfristen på tre veckor 

för att utreda vilken lösning som är lämpligast. Det ska först utredas vilken betydelse olika 

omprövningsregler har för prövningsramen (5.2). En del i detta avsnitt innefattar bland annat 

analyser av regler från Socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB, vilka enligt min mening 

talar för en generellt begränsad prövningsram. Senare övergår utredning till att behandla 

besvärsfristens betydelse för en begränsad prövningsram (5.3). Ett sista avsnitt avser sedan att 

presentera mina slutsatser från hela denna uppsats utredning (5.4). Det kommer där att 

argumenteras för att en begränsad prövningsram är att föredra med hänsyn till utredningen 

som gjorts i kapitel 2–5.  

 

5.2 Omprövningsreglers betydelse för prövningsramen 

Omprövningen i beslutsmyndigheten bör vara summarisk (se 2.2), åtminstone när den sker i 

samband med ett överklagande. Som redan nämnts är det min mening att så även bör vara 

fallet när en omprövning görs utan samband med ett överklagande. Det ligger i om-

prövningsinstitutets karaktär att enbart fånga upp uppenbara felaktigheten som vid en första 

anblick kan tänkas ha medfört att beslutet är felaktigt. Förutom att departementschefen har 

haft detta som utgångspunkt hänger det även samman med JO:s beslut som tidigare berörts 
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om att en omprövning bör komma ifråga i ”klara fall”. 229  Denna uppfattning delas av 

Ragnemalm och Warnling-Nerep. Omprövningen ger den enskilde möjligheter till att få ett 

beslut ändrat hos beslutsmyndigheten men är således begränsad till de uppenbara 

felaktigheterna. Detta skiljer sig från institutet överklagande som istället syftar till att i över-

prövande instans få till stånd en ändring. Denna distinktion mellan vilken instans som ändrar 

ett beslut menar jag är viktig. Önskar den enskilde få till stånd en fullständig prövning, där 

samtliga omständigheter får föras fram och där domstolen inte är hänvisad till de uppenbara 

felaktigheterna, bör denne när så är möjligt överklaga grundbeslutet. Önskar den enskilde en 

snabb kontroll av beslutet som dock är begränsad bör omprövning begäras. En sådan ordning 

bör upprätthållas för att prövningsramen inte ska tillåtas bli för omfattande. Visserligen är det 

fråga om just ett överklagande av ett beslut i båda fallen, men den summariska karaktären på 

omprövningen bör överföras till domstolsprövningen. Yrkandena och omständigheterna bör 

riktas in på de uppenbara oriktigheterna när ett omprövningsbeslut överklagas. Så är 

eventuellt fallet när omprövningen sker i samband med ett överklagande, men som redan 

nämnts anser jag att så bör vara fallet även om omprövningen sker utan ett sådant samband.  

 Det kan tyckas strängt mot den enskilde att uppställa krav på att bättre bevaka sin rätt 

till överklagande. Förvaltningsprocessen präglas som sagt av en viss omsorg för den enskilde, 

och för höga krav kan inte ställas på att den enskilde också uttrycker sig väl eller när så är 

möjligt överklagar beslutet. Dock har beslutsmyndigheterna en skyldighet att ompröva 

besluten i samband med att beslutet överklagas, varför den enskilde inte kan sägas berövad på 

sin rätt att på ett beslut omprövat, även om denne använder begreppet överklagande. Resone-

manget är dock säkerligen kontroversiellt och det kan som tidigare nämnts uppkomma behov 

av att ändra beslut långt efter beslutsfattandet. Det går således att identifiera åtminstone två 

motstående intressen. På ena sidan står behovet av att upprätthålla processuella regler, dvs. en 

viss systematik och på andra sidan står den enskildes intresse av att kunna få ett beslut ändrat. 

Det kan verka strängt mot den enskilde att låta systematiken gå före dennes rättsskydd, men 

det ska då påpekas att jag inte är kritisk till omprövningsinstitutet som sådant, men att denna 

prövning bör vara begränsad till de uppenbara oriktigheterna. En sådan ordning ska enligt min 

mening i sin tur på grund av instansordningsprincipen även gälla i domstolen, och 

processramen ska på samma sätt som sades i kapitel 3 utgöras av yrkandena och 

omständigheterna, men i förhållande till de uppenbara felaktigheterna.  

                                                 

229 Se avsnitt 2.2.  
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 Viss inspiration för att omprövningsinstitutets karaktär bör medföra en begränsad 

processram kan hämtas från de förhållandevis nya reglerna i 113 kap. 7 § 2 st. SFB som 

innebär förbud för en myndighet att göra en omprövning två gånger om sakfrågan har 

prövats.230 Jag menar inte att det ska råda ett generellt förbud mot att ompröva en sak flera 

gånger, men reglerna i SFB indikerar att omprövningen inte är tänkt att användas ett oändligt 

antal gånger. Här ska det dock påpekas att omprövningsinstitutet i SFB skiljer sig från 27 § 

FL på så sätt att omprövningen i SFB inte är begränsad till grundbeslutet. Det är nämligen 

fråga om en fullständig prövning i sak liknande den som förekommer vid överklagande, och 

således inte en summarisk och enkel prövning av enbart uppenbara felaktigheter.231 Detta 

innebär visserligen att prövningsramen är omfattande och skiljer sig från vad som normalt 

gäller vid omprövning men med den i SFB föreskrivna ordningen får den enskilde till stånd 

en fullständig prövning oavsett om den väljer att överklaga eller ompröva beslutet. En sådan 

ordning anser jag vara tillfredsställande eftersom den enskilde får sitt behov av en fullständig 

prövning tillfredsställt utan att rättstillämparen har behövt konstruera en omprövnings-

skyldighet utanför lagens tänka tillämpningsområde, såsom HFD gjort i RÅ 1996 ref. 51. Ett 

annat alternativ är som redan nämnts att när så är möjligt överklaga grundbeslutet. Det ska här 

tilläggas att det är fråga om avvikande speciallagstiftning varför de avvikande reglerna i SFB 

inte generellt kan tillämpas utanför socialförsäkringsområdet utan noga överväganden från 

lagstiftaren. Eventuellt bör lagstiftaren överväga att införa en liknande reglering i FL som 

visar på viss restriktivitet. Det kan hävdas att 27 § FL inte är restriktivt utformad med hänsyn 

till de förarbetsuttalanden som nämndes i 4.4.1 och 4.4.2. Jag menar dock att tillämpningen av 

denna bestämmelse bör vara restriktiv i enlighet med ordalydelsen ”uppenbara oriktigheter”, 

och detta oavsett om omprövning sker i samband med ett överklagande eller inte.  

 En utvidgad omprövning, i strid med förarbetsuttalandena om en begränsad omprövning 

avseende uppenbara felaktigheter, leder till en bred prövningsram i domstolen likt den som 

gäller vid överklagande av ett grundbeslut. Istället bör prövningsramen vara begränsad till de 

uppenbara felaktigheter som 27 § FL anvisar. Lavin har i detta sammanhang påpekat att RÅ 

1996 ref. 51 ger uttryck för att omprövningen kan vara mer omfattande än vad 27 § FL ger 

uttryck för, dock med den bristen att författaren inte resonerar kring för- och nackdelar med 

detta eller vilken betydelse det har för prövningsramen vid överklagande av ett 

                                                 

230 Se även HFD 2013 ref. 68.  
231  Prop. 2008/09:200 s. 578 och Hessmark, Lars-Göran m.fl., Socialförsäkringsbalken En kommentar, 

http://zeteo.wolterskluwer.se, 113 kap. 7 § SFB. 

http://zeteo.wolterskluwer.se/
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omprövningsbeslut.232 Jag instämmer i Lavins åsikt, att 27 § FL är mer omfattande än vad 

som framkommer. Det bör dock enligt min mening inte vara fråga om en utvidgad 

omprövning i beslutsmyndigheten där beslutets riktighet i övrigt ska prövas.233 Domstols-

utredningen har i sitt betänkande Domstolarna inför 2000-talet dessutom påpekat att det inte 

bör förekomma en utvidgad omprövningsskyldighet utöver vad 27 § FL ger uttryck för på 

grund av risker för tungrodda handläggningar.234 Det får anses mindre lämpligt att då ålägga 

beslutsmyndigheter en så omfattande omprövningsskyldighet som i RÅ 1996 ref. 51. Bättre är 

att skicka över handlingarna till domstolen inom en vecka. Detta förutsätter dock att om-

prövningen sker i samband med ett överklagande. Är det istället fråga om en fristående om-

prövning återstår bara omprövning som ett sätt att få till stånd en ändring av beslutet. Tillåts 

då omprövningsskyldigheten att utvidgas kommer prövningsramen i domstolen att vara lika 

bred oavsett vilken typ av beslut som överklagas. En sådan ordning stämmer även illa överens 

med omprövningsinstitutets karaktär som en snabb, enkel, summarisk och kortfattad prövning 

begränsad till sådana felaktigheter som är uppenbara. Denna summariska omprövning bör 

vara anpassad för en snabb ärendehandläggning, men riskerar att bli långsam, komplicerad 

och omfattande om prövningen även ska avse annat än uppenbara oriktigheter. Besluts-

myndigheten får, något långdraget, en domstolsliknande uppgift. En sådan ordning är inte 

önskvärd, domstolsutredningen har nämligen påpekat att det är domstolarna som är mest 

lämpade att på ett rättssäkert sätt lösa juridiska tvister.235  

 För att återknyta till det som har sagts ovan om att utgången i 1996 års fall innebär en 

utvidgad skyldighet att ompröva beslut kan följande sägas. Wall anför att korrigeringar av 

beslut innebär ett ingrepp från myndighetens sida i den enskildes rättssfär. Ett sådant ingrepp 

måste ske med stöd av lag, något som i sin tur talar emot en utvidgad möjlighet, eller skyldig-

het för den delen, att korrigera beslut.236 Det finns anledning att hålla med detta resonemang. 

Det bör inte vara HFD:s uppgift att utvidga skyldigheten att ompröva beslut med följd att 

även prövningsramen i domstolen vidgas eftersom det enlig min mening är fråga om en sådan 

komplicerad processuell fråga som bör vara föremål för lagstiftning. De möjligheter som 

följer av praxis för en myndighet att korrigera beslut (se 2.3) har sedan länge varit etablerade 

                                                 

232 Lavin i FT 1998 s. 300.  
233 Jfr SOU 1968:27 s. 219 och prop. 1985/86:80 s. 37 där departementschefen är tydlig med att det är fråga om 

en möjlighet till omprövning enligt praxis och en skyldighet att ompröva och rätta uppenbara felaktigheter enligt 

lagstiftningen.  
234 SOU 1991:106 Del A s. 275 f.  
235 SOU 1991:106 Del A s. 50.  
236 Wall, Gustaf, Rättskraft och korrektiv En förvaltningsrättslig studie, 2014, s. 342.  
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och är resultatet av tungt vägande skäl.237 Att dessa har kunnat utvecklas i praxis bygger alltså 

på flera år av väletablerade avgöranden vilket bland annat visas genom att dessa möjligheter 

existerade innan myndigheterna ålades en omprövningsskyldighet. Att utvidga omprövningen 

som HFD gjort vilar enligt mig inte på lika starka grunder, och eftersom jag anser att rätts-

fallet är att hänföra till 27 § FL kan det ifrågasättas om det över huvud taget finns mandat att 

utvidga denna bestämmelses tillämpningsområde. Mot detta argument kan sägas att en viss 

anpassning till verkligheten måste tillåtas ske, för att inte bolaget i RÅ 1996 ref. 51 skulle lida 

för stora rättsförluster var det kanske nödvändigt att omprövningen skulle avse riktigheten i 

övrigt  

 Det har i avsnitt 4.4 konstaterats att behovet av att kunna ändra de betungande besluten 

har motiverats av bland annat effektivitetsskäl. Sundberg anförde tidigt att effektivitetsskäl 

inte kan motivera att en myndighet gör vilka ingrepp som helst och att det inte är förenligt 

med rättssäkerheten i förvaltningsrätten.238 Ett sådant resonemang är enkelt att acceptera när 

det gäller gynnande beslut, men svårare för de fall myndigheten har fattat ett betungande 

beslut såsom i RÅ 1996 ref. 51. Att ändra betungande beslut till fördel för den enskilde leder 

inte till någon egentlig skada för den enskilde. Tidsaspekten (se under avsnitt 5.3) bör därför 

tillåtas vägas in på så sätt att effektivitetsskälen minskar i betydelse i takt med att åren 

passerar utan att någon omprövning begärs, även för de betungande besluten. Dessutom kan 

det ifrågasättas, vilket den Förvaltningspolitiska kommissionen har påpekat, om användandet 

av en ramlagstiftning för förvaltningsförfarandet är att föredra. Istället bör kanske specifik 

reglering för varje sakområde reglera prövningsramen. 239  Mot detta ska ställas att rätts-

säkerhet är ett av de överordnade målen för hela den svenska förvaltningen, något som bland 

annat den förvaltningspolitiska kommissionen har uppmärksammat. 240  Det är kanske mer 

rättssäkert med en ramlagstiftning, vilket korresponderar med det faktum att förvaltnings-

processen hanterar hundratals ärendetyper. I sammanhanget rättssäkerhet ska det även nämnas 

att jag i enlighet med vad Marcusson anför anser att det bör ställas höga krav på kompetens 

hos den som ska utföra omprövningen.241 Vidare är jag av uppfattningen att detta är speciellt 

påtagligt när omprövningen tillåts vara så omfattande som i RÅ 1996 ref. 51 och när om-

prövningen begärs efter så lång tid som i 1996 års avgörande. Omprövningen kan inte göras 

för omfattande och komplicerad, det kan vara fråga om nya handläggare som måste sätta sig 

                                                 

237 Jfr Wall, Gustaf, Rättskraft och korrektiv En förvaltningsrättslig studie, 2014, s. 342.  
238 Sundberg, Halvar G.F, Allmän förvaltningsrätt, 1955 s. 112 ff. samt Marcusson i FT 2010 s. 242.  
239 SOU 1997:57 s. 92 ff. och 112.  
240 SOU 1997:57 s. 37.  
241 Marcusson i FT 2010 s. 253.  
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in i flera år gamla ärenden, eventuellt med gammal lagstiftning. Inte ens i den senaste 

utredningen på förvaltningsrättens område förespråkades en utvidgad omprövningsskyldighet 

och förvaltningslagsutredningen stannade därför vid en reglering liknande den som idag finns 

i 27 § FL.242 Ett område där lagstiftaren har valt att införa ett särskilt kompetenskrav på 

omprövningen är skattemålen.243 Det visar enligt min mening att omprövningen inte alltid är 

enkel att genomföra, något som blir mer påtagligt med en omprövning i enlighet med RÅ 

1996 ref. 51, speciellt eftersom bolaget anförde komplicerade EU-rättsliga konkurrensregler 

till stöd för sin begäran om omprövning.  

 Slutsatsen av det ovanstående är att omprövningen, både i FL och speciallagstiftning, 

och dess summariska karaktär måste leda till att processramen i domstolen bör vara begränsad 

till de uppenbara felaktigheterna.  

 

5.3 Besvärsfristens betydelse för prövningsramen 

5.3.1 Besvärsfristens innebörd 

Laga kraften avser att fastställa när ett beslut inte längre kan överklagas till en högre instans. 

Det kan dels bero på att tiden för överklagande har gått ut, dels på att beslutet inte är över-

klagbart.244 Tiden för överklagande, den s.k. klagofristen eller besvärsfristen, anges i 23 § 2 

st. andra meningen FL och är tre veckor från det att den enskilde tagit del av beslutet. Oavsett 

orsaken till att ett beslut har vunnit laga kraft innebär det att den enskilde inte kan överklaga 

grundbeslutet. Det är bara om beslutet kan ses som en nullitet som det kan frånkännas 

verkan.245 I normalfallet återstår därför endast omprövning eller något av de extraordinära 

rättsmedlen.246 

 I förarbetena har lagstiftaren uttryckligen konstaterat att förekomsten av laga kraft inte 

hindrar beslutsmyndigheten från att göra en omprövning.247 Annorlunda uttryckt kan sägas att 

omprövningen saknar en bortre tidsgräns. 248  Den enskilde kan således inkomma med en 

begäran om omprövning flera år efter att beslutet fattades. RÅ 1996 ref. 51 är ett tydligt 

                                                 

242 SOU 2010:29 s. 593.  
243 66 kap. 5 § SFL och prop. 2010/11:165 s. 1076.  
244 Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 140.  
245 Jfr RÅ 1970 ref. 33 där beslutet fattats av fel myndighet och se RÅ 1984 2:14 där ett beslut blivit felaktigt då 

en myndighet inte hade de lagliga förutsättningarna för att meddela beslutet samt Ragnemalm, Hans, 

Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 148.  
246 Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 2014, s. 209. 
247 Prop. 1985/86:80 s. 77. 
248  Undantag kan finnas i specialförfattning, se exempelvis 66 kap. 7 § Skatteförfarandelagen. Även om 

omprövningen saknar en bortre tidsgräns kommer prövningen i realiteten att bli begränsad om omprövning 

begärs flera år senare och utan att något egentligt skäl anförs. Det blir således att likna vid resning, se Warnling-

Nerep, Wiweka, En introduktion till förvaltningsrätten, 2014, s. 57 och 80 f. 
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exempel på detta. I målet inkom klaganden med en begäran om omprövning fem år efter 

beslutsfattandet. Även JO har uppmärksammat det faktum att omprövningen kan göras efter 

laga krafttidpunkten. Samma JO-beslut bekräftar också att laga krafttidpunkten saknar be-

tydelse även för den sedvanerättsliga omprövningen.249   

 

5.3.2 Besvärsfristens betydelse för en begränsad prövningsram i domstolen 

Av det ovanstående kan det således konstateras att laga kraft inte hindrar att besluts-

myndigheten gör en omprövning långt efter beslutsfattandet. Genom att överklaga 

omprövningsbeslutet kan den enskilde ändå få upp ärendet i överinstansen för prövning. 

Fatalietiden på tre veckor kan sägas förlora sin betydelse i bemärkelsen att fastställa när 

beslutet vinner laga kraft om den enskilde kan få till stånd en lika omfattande domstols-

prövning genom att överklaga omprövningsbeslutet när omprövningen är omfattande. Genom 

att ha en föreskriven överklagandefrist indikerar lagstiftaren, enligt min mening, att det ska 

vara två olika former av prövningar som görs i omprövnings- respektive överklagandefallen. 

Omprövningen bör vara summarisk, oavsett samband med överklagande, och ett över-

klagande ska vara en heltäckande prövning. Så verkar däremot inte omprövnings- och över-

klagandereglerna ha tillämpats (se kapitel 3 och 4). Det måste dock vara rimligt att uppställa 

en sådan distinktion eftersom besvärsfristen annars inte fyller någon reell funktion annat än 

att fastställa när beslutet har vunnit laga kraft. Den enskilde kan kringgå syftet med fristen om 

processramen är lika omfattande som om grundbeslutet hade överklagats inom treveckors-

fristen. Det hade lika gärna kunnat vara möjligt att låta den enskilde kunna överklaga grund-

beslutet utan en besvärsfrist.  

 Det skulle kunna diskuteras om det över huvud taget bör vara möjligt att överklaga ett 

omprövningsbeslut. Det är dock känsligt ur ett europarättsligt perspektiv att förse beslut med 

överklagandeförbud.250 En alternativ lösning till att generellt förse omprövningsbeslut med 

överklagandeförbud är att tillämpa ett liknande regelverk som finns i 34 § 3st. ÄL. Där 

stadgas det att en omprövning inte får ske sedan tiden för överklagande har gått ut. Enligt 38 § 

ÄL gäller en tid om tre veckor för den som önskar överklaga ett beslut. Detta är en skillnad 

från vad som gäller enligt FL där omprövningen saknar en besvärsfrist. Det ska här påpekas 

att ÄL har en särskild processordning som avviker från FL och FPL. Däremot anser Blomberg 

att ÄL och FPL företar likheter och att ÄL är en variant på FPL anpassad för processen i 

                                                 

249 JO 2002/03 s. 311.  
250 Se bland annat Warnling-Nerep, Wiweka, Rättsmedel: Om &-överprövning av förvaltningsbeslut, 2015, s. 19 

ff. och Warnling-Nerep i FT 2016 s. 279 ff.  
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allmän domstol och att de bakomliggande principerna bör vara detsamma i båda lagarna.251 

ÄL passar inte för den allmänna processen men likt Blomberg anser jag att vissa principer 

företar likheter. Visst stöd för denna uppfattning går att finna i förarbetena till ÄL där det 

uttalas att processordningarna i de båda lagarna till viss del liknar varandra.252 En ordning där 

även omprövningen knyts till överklagandefristen förringar inte fristens betydelse för laga 

kraften. Att begränsa den enskildes möjlighet att begära en omprövning löser inte direkt 

problemet med en vidgad prövningsram eftersom själva omprövningen fortfarande är bred 

men kan motiveras av praktiska skäl.253 Enligt min mening bör också en begränsad möjlighet 

till omprövning stämma överens med hur 27 § FL är tänkt att tillämpas, dvs. ha de uppenbara 

oriktigheterna i fokus. Regleringen i ÄL företar likheter med den som gäller enligt SFB (se 

under 5.2.) i den mening att båda visar på viss restriktivitet i användandet av 

omprövningsinstitutet. Mot att uppställa en tidsfrist eller begränsningar för omprövning ska 

ställas behovet av att kunna ändra betungande beslut som faktiskt är felaktiga. Det kan 

nämligen inte anses vara någon till skada. Om omprövning inte längre kan begäras riskerar 

sådana beslut att stå fast. Eventuellt är det något som den enskilde får leva med. Ett sådant 

förhållningssätt är inte invändningsfritt men väl värt att diskutera. Den enskilde är emellertid 

inte helt avskuren från alla möjligheter att få till stånd en ändring av besluten. Som yttersta 

åtgärd finns möjligheterna till resning, även om möjligheterna därtill är ytterst små och 

resningsinstitutet bör inte användas som en ordinär möjlighet att få till stånd ändringar av 

beslut.  

 I motiven bakom ÄL har tydligt betonats skillnaden mellan omprövning å ena sidan och 

överklagande å andra sidan på så sätt att departementschefen påtalade vikten av att hålla isär 

de båda instituten.254 Den form av omprövning som HFD anvisar i RÅ 1996 ref. 51 innebär, 

som redan nämnts, enligt min mening att gränsen mellan omprövning och överklagande 

suddas ut. Detta eftersom beslutsmyndigheten får en domstolsliknande uppgift när den ska 

företa en så omfattande omprövning. Det är således viktigt att hålla isär omprövningen och 

överklagandet och vilken instans som har att företa respektive prövning. Stöd för 

uppfattningen att hålla isär de båda instituten går även att finna i förarbetena till re-

formeringen av instansordningsprincipen. Där uttalas att en förvaltningsdomstols främst 

                                                 

251 Blomberg i FT 2016 s. 524.  
252 Prop. 2009/10:215 s. 161 ff. och 164 ff.  
253 Prop. 1989/90:71 s. 90.  
254 Prop. 1989/90:71 s. 59.  
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uppgift är att överpröva förvaltningsbeslut, inte ompröva dem.255 Uttalandet pekar enligt mig 

på att lagstiftaren i olika förvaltningsprocessuella sammanhang har varit medveten om skill-

naden i en förvaltningsdomstols och förvaltningsmyndighets olika uppgifter. Dessutom har 

det i andra lagstiftningssammanhang även påpekats att det är fråga om en ny process när 

ärendet når domstolen, det är alltså inte fråga om en fortsättning på förfarandet i besluts-

myndigheten.256 Även om detta kan ses som en självklarhet visar det enligt min mening att det 

är en skillnad mellan den omprövning som görs i beslutsmyndigheten och den överprövning 

som sker i domstolen. RÅ 1996 ref. 51 kan sägas ålägga förvaltningsmyndigheterna en 

domstolsliknande uppgift. I förarbetena till SFL har lagstiftaren påpekat att 27 § FL är 

reserverat enbart för de uppenbara felaktigheterna.257 Även om omprövningen enligt SFL 

skiljer sig från det generella stadgandet i 27 § FL har lagstiftaren i alla fall påpekat att det är 

en skillnad mellan å ena sidan skyldigheten att ompröva beslut enligt 27 § FL och möjlig-

heterna att ompröva beslut som har utvecklats i praxis.258 Av denna anledning anser jag det 

märkligt att koppla avsaknaden av negativ rättskraft till den enligt lagstiftningen obligatoriska 

skyldigheten att ompröva beslut. Omprövningsskyldigheten har såvitt jag kunnat se varken i 

förarbeten eller i annan praxis kopplats till beslutets rättsverkningar, det har istället skett 

genom den sedvanerättsliga omprövningen.  

 Även om det saknas en bortre tidsgräns för när en omprövning kan begäras innebär det 

inte att beslutsmyndighetens prövning ser likadan ut om den begärs efter flera år. En 

jämförelse med reglerna om resning bör enligt Warnling-Nerep kunna göras. En resnings-

ansökan, och även en begäran om omprövning, bör kunna resultera i en mer restriktiv pröv-

ning om den begärs en lång tid efter beslutsfattandet och utan att något egentligt skäl för detta 

föreligger. För den enskilde är det därför viktigt att kontakta myndigheten så fort denne får 

reda på de nya omständigheterna som bör föranleda en omprövning.259 En begäran om om-

prövning flera år senare bör därför vara relativt enkel att genomföra, så länge det saknas goda 

skäl för klagandens påståenden. Goda skäl skulle eventuellt vara sådana som gör att beslutet 

kan ses som en nullitet. Även om det kan tyckas märkligt att bolaget i 1996 års avgörande 

väntade så länge med att begära en omprövning kan det rimligen förklaras med att det andra 

diskmedlet nyligen hade blivit godkänt på marknaden. Frågan är om tillåtande av försäljning 

                                                 

255 Prop. 1994/95:27 s. 141. Uttalandena ska måhända inte ges en enligt ordalydelsen för extensiv tolkning. Se 

även 3.2.  
256 Prop. 1995/96:22 s. 79. Se även Lavin i FT 1992 s. 120.  
257 Prop. 2010/11:165 s. 593.  
258 Prop. 2010/11:165 s. 1073.  
259 Warnling-Nerep, Wiweka, En introduktion till förvaltningsrätten, 2014, s. 57 och 80 f.  
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av det andra diskmedlet är tillräckligt starka skäl att motivera en så ingående omprövning, 

som mer liknar en domstolsprövning av grundbeslutet, speciellt när det har gått så många år. 

Det som talar för en omfattande prövning är de konkurrensrättsliga aspekterna som bolaget 

anförde.260 Frågan är dock om dessa kan väga tyngre än motstående intressen såsom den 

enskildes intresse av att få ett beslut ändrat. Jag menar att det är tveksamt, bland annat 

eftersom det hade gått flera år. Dessutom kan det hävdas att en sådan omfattande omprövning 

stämmer illa överens med JO:s uttalanden om att en omprövning ska vara färdigställd inom en 

vecka, i alla fall när en omprövning görs i samband med ett överklagande. JO Lavin har 

därför ansett att tidsåtgången på maximalt en vecka stämmer bra överens med en omprövning 

som rör de uppenbara oriktigheterna.261 Ovan har det dessutom sagts att JO har påpekat att 

myndigheten i komplicerade fall ska överlämna ärendet till domstolen istället.262 En för om-

fattande omprövning är alltså inte heller i överensstämmelse med kravet på en snabb och 

enkel omprövning, se 2.2. Jag finner det således svårt att se hur en ofta redan tungt belastad 

myndighet ska ha tid att inom en vecka företa en omprövning av den omfattning som 1996 års 

fall förespråkar. Detta åtminstone när en omprövning sker i samband med ett överklagande. 

 

5.4 Slutsatser 

Frågan om domstolens prövningsram är komplicerad och det har lämnats åt praxis att, på gott 

och ont, utveckla förvaltningsprocessen. Frågan om vad som i förvaltningsprocessen utgör 

prövningsramen är inte lätt att besvara. Mycket av komplexiteten består i att det i 

förvaltningsdomstolarna förekommer hundratals måltyper och att processen kan behöva 

anpassas och justeras från mål till mål. Dessutom präglas förvaltningsprocessen av stor 

hänsyn till den enskilde. Generellt kan dock sägas, vilket också främst har framgått i kapitel 3, 

att prövningsramen tar sin utgångspunkt i vilket beslut som har blivit överklagat och vilka 

yrkanden och omständigheter som klaganden anför. Bedömningen av dessa två för prövnings-

ramen viktiga faktorer verkar inte skilja sig åt beroende på om det är ett grundbeslut eller ett 

omprövningsbeslut som prövas. Den anpassning som görs rör specifika måltyper, inte 

beslutstyper.  

 Arbetet har haft RÅ 1996 ref. 51 som utgångspunkt för en utredning om prövnings-

ramen. HFD gör uttalanden som enligt min mening innebär en ny form av omprövnings-

                                                 

260 De konkurrensrättsliga reglerna för tankarna vidare till likabehandling enligt 1 kap. 9 § regeringsformen 

(1974:152). Att inte ge bolaget en möjlighet att få till stånd en ändring av beslutet skulle strida mot 

likabehandlingsprincipen.  
261 Lavin i FT 1998 s. 299 och där anförda JO-avgöranden.  
262 JO:s beslut 28 januari 1997, återgivet i FT 1997 s. 62.  
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skyldighet som inte är begränsad till de uppenbara felaktigheterna såsom lagstiftningen, för-

arbeten och doktrin ger uttryck för. Vid sidan om den lagstadgade omprövningsskyldigheten 

finns en väl etablerad omprövningsmöjlighet grundad på praxis. Den utvidgade och enligt mig 

för omfattande omprövningen som beslutsmyndigheten enligt HFD hade att företa får konse-

kvenser för prövningsramen. På grund av instansordningsprincipen kommer den omfattande 

omprövningen att resultera i en lika omfattande prövningsram när beslutet överklagas till en 

domstol. I ett försök att finna stöd för detta avgörande har hävdats att det i doktrin har fram-

förts åsikter att 27 § FL är för snävt utformad och att det på grund av förvaltningsbesluts 

negativa rättskraft, specifikt betungande besluts avsaknad av sådan rättskraft, skulle finnas en 

skyldighet att pröva riktigheten i övrigt. Även om goda skäl kan anföras för en sådan ordning, 

främst med avseende på intresset att kunna rätta betungande beslut, anser jag att dessa 

argument inte kan motivera en sådan omprövning som HFD anvisar. Vidare finns det 

uttalanden i förarbetena som pekar åt att omprövningsinstitutet ska användas i större ut-

sträckning för att bland annat minska belastningen på domstolarna. Till detta kommer att 

instansordningsprincipen samt yrkandenas och omständigheternas betydelse framhålls som 

centrala och att det i detta avseende inte görs någon skillnad i prövningsramen vilken typ av 

beslut som är överklagat. Även om förarbetsuttalandena indikerar att det kan finnas fog för 

HFD uppfattning är jag av motsatt sådan. Det bör vara en fråga för lagstiftaren att ålägga 

beslutsmyndigheterna en så omfattande omprövningsskyldighet som 1996 års fall leder till, 

bland annat då en omprövning av detta slag inte kan göras på en vecka.  

 Strävan mot materiellt riktiga resultat skulle också kunna motivera utgången i målet. Att 

låta eventuellt felaktiga betungande beslut stå fast är inte önskvärt. Däremot stämmer detta 

inte överens med domstolarnas syfte, vilket är att inte förverkliga den förvaltningsrättsliga 

lagstiftningens materiella innehåll. Denna uppgift ankommer istället på beslutsmyndigheten. 

Slutligen skulle även allmänna rimlighetsargument kunna anföras till stöd för utgången i 

målet. Ett sådant argument ligger nära strävan mot materiellt riktiga resultat men vilar inte 

direkt på någon rättsgrund och kan därför inte sägas väga särskilt tungt.  

 Oavsett vilka argument som kan anföras till stöd för HFD:s uppfattning i frågan måste 

slutsatsen bli att prövningsramen har tillåtits bli för omfattande. Med hänsyn till om-

prövningsinstitutets karaktär som summarisk bör det för det första inte vara fråga om en så 

omfattande omprövning som enligt fallet åligger myndigheterna. Stöd för en sådan upp-

fattning kan hämtas från bland annat SFB och ÄL som visar på viss restriktivitet i 

användandet av omprövningsinstitutet. Det bör således kunna ställas högre krav på den 

enskilde, även om det ofta inte är lätt för icke juridiskt skolade att hålla isär begrepp såsom 
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överklagande, omprövning, yrkande och omständigheter, att istället överväga vilket 

rättsmedel som hen vill använda. Domstolarnas tolkning av enskildas klagoskrifter bör därför 

även i fortsättningen vara generös och det finns även möjligheter att processleda parterna. Det 

är dock inte invändningsfritt att ställa höga krav på den enskilde i förvaltningsprocessen. 

Denna process präglas i mångt och mycket av en hänsyn till den enskildes rättsskydd och 

behov av att kunna ändra beslut, även sedan lång tid har passerat från beslutsfattandet. Till 

detta kommer besvärsfristens betydelse i sammanhanget. En sådan frist fyller ingen funktion 

om prövningsramen i domstolen tillåts vara lika omfattande när ett omprövningsbeslut 

överklagas som när ett grundbeslut överklagas. Upprätthålls inte den ordning som jag 

förespråkar fyller fristen ingen egentlig funktion eftersom den avser att sätta en yttersta 

tidsgräns för när ett beslut ska vara överklagat. Av denna anledning bör ledning kunna hämtas 

från ÄL där även omprövningen är försedd med en tidsfrist. Besvärsfristen och omprövnings-

institutet talar alltså för en begränsad prövningsram. I slutändan blir det dock en avvägning 

mellan den enskildes rättsskydd å ena sidan och upprätthållandet av systematiken å andra 

sidan.  

 Slutsatsen blir därför att prövningsramen bör vara begränsad till uppenbara felaktigheter 

när ett omprövningsbeslut överklagas. Det bör inte vara fråga om en lika omfattande 

prövningsram som när ett grundbeslut överklagas. Istället bör prövningen även i domstolen 

vara begränsad till uppenbara oriktigheter. För det fall en motsatt ordning är önskvärd bör det 

vara en uppgift reserverad för lagstiftaren att lagstifta i enlighet därmed.   
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