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1 Inledning 
 

 

1.1  Ämnet 
 

Med ämnet förvaltningsprocess avses förfarandet i allmänna förvaltningsdom-

stolar. Förvaltningsdomstolarna prövar olika typer av förvaltningsmål. Karakt-

äristiskt för dessa mål är att de rör frågor rörande relationen mellan det all-

männa och enskilda. Förvaltningsprocessen regleras primärt genom förvalt-

ningsprocesslagen (1971:291) (FPL). Vid en jämförelse med rättegångsbalken 

(1942:740) (RB), som reglerar den allmänna processen, kan konstateras att den 

senare lagen består av ett 60-tal kapitel medan FPL endast innehåller ett 60-tal 

paragrafer. Lagen lämnar därför ett flertal viktiga processuella frågor obesvar-

ade. Detta motiverades vid lagens tillkomst med att förvaltningsmålens skift-

ande karaktär ställde krav på en flexibel process. Samtidigt eftersträvades att 

enskilda skulle kunna föra sina processer utan ombud.1 

 

En av de frågor som har lämnats oreglerad i FPL är frågan om en förvaltnings-

dom vinner rättskraft. Med rättskraft avses frågan om en dom utgör ett hinder 

mot att samma sak blir föremål för en förnyad prövning, antingen av en för-

valtningsmyndighet eller av en domstol. Denna fråga rör en avvägning mellan 

å ena sidan ett intresse av att kunna ompröva beslut och domar, kanske främst 

med motivet att i största möjliga mån tillförsäkra materiellt riktiga avgöranden, 

och å andra sidan parternas trygghet i att domar är slutliga och står fast. 

 

Frågan om lämpligheten att reglera rättskraften i lag diskuterades av de be-

svärssakkunniga i samband med FPL:s tillkomst. Med motiveringen att det inte 

var möjligt att utforma en för hela förvaltningsområdet enhetlig rättskraftsreg-

lering avstod man emellertid från att lägga fram något förslag. Frågan om rätts-

kraftens förekomst överlämnades istället till rättspraxis.2 

 

                                                
1 Prop. 1971:30 s. 291 f. 
2 SOU 1964:27 s. 476 ff. och SOU 1968: 27 s. 217 ff. 
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I enlighet med dessa uttalanden har principer för frågan om förvaltningsdomars 

rättskraft, i viss utsträckning, kommit att utvecklas genom Högsta förvaltnings-

domstolens praxis. Av denna praxis kan utläsas att en grundläggande förutsätt-

ning för att rättskraften ska utgöra ett hinder mot en ny prövning är att samma 

sak tidigare har prövats på domstolsnivå. Vidare kan konstateras att Högsta för-

valtningsdomstolens praxis ger uttryck för att frågan om rättskraftens före-

komst i förvaltningsprocessen inte är entydig utan att det endast är beträffande 

vissa måltyper som avgöranden tillmäts rättskraft. Frågan är enligt domstolen 

avhängig målets särskilda karaktär. Denna praxis ger vid handen att det avgör-

ande för rättskraftens förekomst är om måltypen uppvisar likheter med tviste-

måls- eller brottmålsprocessen. 

 

Frågan om rättskraftens förekomst i förvaltningsprocessen kan emellertid inte 

anses slutligen besvarad. Antalet måltyper i förvaltningsprocessen är betydande 

och det är endast avseende ett fåtal av dessa som Högsta förvaltningsdomstolen 

uttalat sig och full klarhet därmed kan anses råda. De riktlinjer som genom 

denna praxis lagts fram är vidare minst sagt svårtolkade vilket riskerar att ställa 

domstolar, och även förvaltningsmyndigheter, inför svåra gränsdragningspro-

blem. 

 

Det kan vidare konstateras att utvecklingen i praxis är långsam. En befogad 

fråga är därför vilka konsekvenser denna osäkerhet medför. Riskerar exempel-

vis enskilda att lida rättsförluster och kan detta i så fall motivera att lagstiftaren 

ingriper genom att införa en allmän rättskraftsregel? En följdfråga är då om 

detta över huvud taget, mot bakgrund av förvaltningsmålens skiftande karaktär, 

är möjligt att genomföra. 

 

Vidare är frågan om rättskraft över huvud taget bör förekomma i förvaltnings-

processen eller om man istället bör eftersträva materiellt riktiga avgöranden. I 

förvaltningsprocessen för exempelvis enskilda ofta talan utan ombud. Riskerar 

enskilda, genom att avgöranden tillmäts rättskraft, att lida rättsförluster eller 

kompenseras den bristande processvanan av domstolarnas processledning? Den 

avvägning mellan allmänna och enskilda intressen som präglar den förvalt-

ningsrättsliga lagstiftningen medför onekligen att frågan om rättskraft i förvalt-

ningsprocessen aktualiserar svåra överväganden. 
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Den senare frågan sammanhänger vidare med vilken funktion och syfte rätts-

kraften har eller bör ha i förvaltningsprocessen. Vid en jämförelse med tviste- 

och brottmålsprocessen kan konstateras att rättskraftens funktion är att saken 

eller frågan om ansvar för en viss gärning slutligt avgörs. Detta har i tviste-

målsprocessen till syfte att ge parterna trygghet mot varandra och i brottmåls-

processen att den tilltalade, dvs. den enskilde, ges trygghet i det avseendet att 

han eller hon inte riskerar att åtalas på nytt för samma gärning. Vad beträffar 

den negativa rättskraften i förvaltningen, dvs. rättskraften på myndighetsnivå, 

är funktionen att göra beslut som är för den enskilde gynnande orubbliga i den 

meningen att de inte kan ändras till dennes nackdel. Detta i syfte att enskildas 

berättigade förväntningar ska skyddas. För förvaltningsprocessens vidkomman-

de kan konstateras att målen i regel rör förhållandet mellan enskilda och det 

allmänna. Som kommer att framgå av denna uppsats medför praxis avseende 

rättskraften i förvaltningsprocessen att såväl enskilda som det allmänna skydd-

as. Mot bakgrund av detta är frågan vilken funktion och syfte rättskraften har i 

förvaltningsprocessen och om detta varierar mellan de olika måltyperna. Denna 

fråga ges särskild uppmärksamhet i förevarande uppsats. 

 

 

1.2   Syfte 
 

Det huvudsakliga syftet med föreliggande uppsats är att söka fastställa rätts-

kraftens funktion i den allmänna förvaltningsprocessen. Inom ramen för detta 

ska klarläggas rättskraftens förekomst, hur rättskraften förhåller sig till det 

faktum att förvaltningsmålens karaktär varierar i stor utsträckning, rättskraftens 

skyddssyften och vad som motiverar dess förekomst, rättskraftens omfattning 

samt slutligen huruvida en allmän rättskraftsregel bör införas. 

 

 

1.3   Avgränsning 
 

Föremålet för denna uppsats är frågan om förvaltningsdomar vinner rättskraft. 

Beträffande den allmänna förvaltningsprocessen är antalet måltyper betydande 

och av skiftande karaktär. Av dessa skäl kan därför inte, inom ramen för före-
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liggande uppsats, samtliga måltyper särskilt behandlas. Uppsatsens fokus ligger 

därför på frågan om rättskraft på ett allmänt plan. 

 

Utanför framställningsramen faller frågan om rättskraft i kommunalbesvärs- 

och rättsprövningsmål. Vidare behandlas inte frågan om rättskraft i taxerings- 

och migrationsmål eftersom det för dessa måltyper finns särskild reglering. 

 

Eftersom rättskraften i förvaltningsprocessen i stor utsträckning bygger på 

analogier med rättskraftsregleringen i den allmänna processen kommer vidare 

frågan om rättskraft i tviste- och brottmålsprocessen att behandlas. Denna be-

handling är emellertid översiktlig och gör inte anspråk på fullständighet. 

 

Förvaltningsmålen rör regelmässigt en överprövning av ett förvaltningsbeslut. 

Även beträffande förvaltningsbesluten finns principer avseende rättskraft. 

Dessa principer har betydelse för ställningstaganden även avseende rättskraften 

i förvaltningsprocessen. Mot bakgrund härav behandlas frågan om rättskraften i 

förvaltningen i ett särskilt kapitel. Denna behandling är översiktlig och gör inte 

anspråk på fullständighet. 

 

 

1.4   Metod och material 
 

Uppsatsen har utarbetats utifrån en rättsvetenskaplig metod. I sedvanlig ord-

ning har därför utgångspunkt tagits i de sedvanliga rättskällorna, dvs. författ-

ning, förarbeten, praxis och doktrin. 

 

För den i uppsatsen centrala frågan om rättskraft i förvaltningsprocessen är 

materialet i rättskällorna magert. Rättskraften saknar lagreglering och utöver 

kortare uttalanden i samband med FPL:s tillkomst saknas ledning i förarbeten. 

Frågan om rättskraftens förekomst har vid ett antal tillfällen prövats av Högsta 

förvaltningsdomstolen. Till följd av detta har material primärt kommit att 

hämtas från denna praxis som också kommit att utgöra grunden för uppsatsens 

utformning. Vad slutligen rör doktrinen är frågan om rättskraften endast spar-

samt behandlad. Material har därför endast i begränsad utsträckning kunnat 

hämtas därifrån. 
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Mot bakgrund av att Högsta förvaltningsdomstolens praxis beträffande rätts-

kraft till stor del bygger på analogier med motsvarigheten i den allmänna pro-

cessen har denna reglering varit av central betydelse och därvid tjänat som ut-

gångspunkt för jämförelser, analyser och i viss mån slutsatser. Vidare har, mot 

bakgrund av förvaltningsprocessens nära koppling till förvaltningsmyndighet-

ernas beslutande verksamhet, principerna för rättskraft i förvaltningen haft stor 

betydelse för jämförelser och analyser. 

 

 

1.5   Disposition 
 

Som konstaterats bygger praxis beträffande rättskraften i förvaltningsprocessen 

till stor del på analogier och jämförelser med dess motsvarighet i den allmänna 

processen. För förståelse av rättskraften i förvaltningsprocessen och för fast-

ställande av rättskraftens funktion och syfte är det därför nödvändigt att be-

handla de huvudsakliga grunderna avseende rättskraften i den allmänna pro-

cessen. I det inledande kapitel 2 behandlas därför rättskraften i den allmänna 

processen översiktligt. Efter en kortare inledning i (2.1) behandlas först rätts-

kraften i tvistemålsprocessen (2.2) och därefter motsvarigheten i brottmålspro-

cessen (2.3). 

 

Som vidare konstaterats rör de flesta förvaltningsmål en överprövning av ett 

beslut fattat av en förvaltningsmyndighet. Även för förvaltningsmyndigheter-

nas beslut finns principer om rättskraft och dessa principer har betydelse vid 

ställningstaganden avseende rättskraften i förvaltningsprocessen. I en uppsats 

som syftar till att fastställa rättskraftens funktion och syfte i förvaltningspro-

cessen är det därför nödvändigt att översiktligt behandla motsvarigheten i för-

valtningen. Kapitel 3 ägnas åt frågan om rättskraft avseende förvaltningsbeslut. 

Efter en kortare inledning (3.1) behandlas allmänna utgångspunkter beträffande 

den centrala principen om negativ rättskraft (3.2). Därefter behandlas frågan 

om gynnande beslut (3.3) och betungande beslut (3.4). 

 

I kapitel 4 flyttas därefter fokus till frågan om rättskraft i förvaltningsprocess-

en. Efter en kortare inledning (4.1) tas utgångspunkt i förvaltningsprocessens 

särskilda karaktär (4.2). Detta avsnitt har till syfte att påvisa förvaltningspro-
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cessens särdrag och för att belysa vilka särskilda överväganden som frågan om 

rättskraft i denna process föranleder. I därefter följande avsnitt (4.3) övergås 

till allmänna utgångspunkter rörande rättskraften i förvaltningsprocessen. I av-

snitt 4.4 behandlas därefter frågan om rättskraftens förekomst. Med utgångs-

punkt i rättskraftens förekomst behandlas i avsnittet frågan om rättskraftens 

funktion, syfte och omfattning. 

 

I det avslutande kapitel 5, som har karaktären av slutord, lyfts uppsatsens 

huvudpunkter åter fram.
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2 Rättskraften i den allmänna processen 
 

 

2.1   Inledning 
 

Den allmänna processen regleras genom bestämmelser i RB. Mot bakgrund av 

att denna process består av två relativt enhetliga måltyper, tvistemål och brott-

mål, har de processuella reglerna kunnat anpassas särskilt efter dessa två pro-

cessers särskilda behov. Vad särskilt beträffar frågan om rättskraft finns en 

allmän rättskraftsregel för tvistemålsprocessen och en för brottmålsprocessen. 

 

Praxis beträffande rättskraften i förvaltningsprocessen bygger till stor del på 

analogier med reglerna om rättskraft i den allmänna processen. Avgörande för 

om en dom vinner rättskraft i förvaltningsprocessen är exempelvis, vilket 

kommer framgå av kapitel 4, frågan om måltypen är antingen tvistemåls- eller 

brottmålsliknande. I en uppsats som behandlar rättskraften i förvaltningspro-

cessen och som syftar till att fastställa dess funktion och syfte finns det därför 

anledning att översiktligt behandla rättskraften i den allmänna processen. I det 

följande behandlas därför frågan om rättskraft i tvistemålsprocessen (2.2) och 

därefter brottmålsprocessen (2.3). Detta för att i kapitel 4, då rättskraften i för-

valtningsprocessen behandlas, kunna återknyta och göra jämförelser. 

 

 

2.2   Tvistemålsdomens rättskraft 
 

2.2.1  Allmänt 

Tvistemålsprocessen rör tvister mellan enskilda och regleras genom bestämm-

elser i rättegångsbalken. Frågan om tvistemålsprocessens huvudsakliga funk-

tion är omtvistad. Enligt vissa bedömare, främst Ekelöf, är den huvudsakliga 

funktionen handlingsdirigerande.3 Andra menar att tvistemålsprocessen huvud-

sakligen har en rättsskydds- eller konfliktlösningsfunktion.4 Frågan har bety-

delse för ställningstaganden i en rad processuella frågor, däribland rättskraften, 

                                                
3 Ekelöf & Edelstam, Rättegång I, s. 13 ff. 
4 Ekelöf & Edelstam, Rättegång I, s. 27 ff. 
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men kan inte närmare behandlas i detta sammanhang. Jag nöjer mig därför med 

att konstatera att tvistemålsprocessen har ett flertal funktioner men att en av de 

centrala funktionerna är att erbjuda enskilda en möjlighet till en lagligen regler-

ad tvistelösning avseende privata angelägenheter och därigenom ett rättsskydd. 

Tvistelösningen, som går ut på att slita en tvist mellan parterna, utmynnar 

sedermera i ett avgörande rörande ett visst rättsförhållande. 

 

För tvistemålsprocessen finns en allmän regel beträffande rättskraft i RB 17:11. 

Av lagrummet framgår att en dom vinner rättskraft (1 st.) och att rättskraften 

uppstår vid samma tidpunkt som domen vinner laga kraft. Vad gäller rättskraft-

ens innebörd framgår av 3 st. att en fråga som är rättskraftigt avgjord inte får 

bli föremål för en ny prövning. Rättskraftens omfattning, eller rättare sagt vad 

som avses med begreppet fråga, är många gånger svår att avgöra. Detta ut-

vecklas nedan i 2.2.3. 

 

I det följande behandlas frågan om rättskraftens funktion (2.2.2), dess omfatt-

ning (2.2.3), dess verkningar (2.2.4), dess undantag (2.2.5) och slutligen dess 

bakomliggande syfte (2.2.6). 

 

2.2.2  Rättskraftens funktion 

Om det, som i 2.2.1, antas att en av tvistemålsprocessens funktioner är att er-

bjuda enskilda ett rättsskydd genom en lagligt reglerad möjlighet till tvistelös-

ning så får det för dess fullständighet anses vara av avgörande betydelse att re-

sultatet, dvs. domen, blir bindande för framtiden.5 Om tvistemålsdomar inte 

vann rättskraft hade exempelvis den tappande parten kunnat vända sig till 

domstol med en ny talan avseende samma tvistefråga. Domens rättskraft utgör 

emellertid ett hinder mot en ny talan vilket medför att parterna kan förlita sig 

på att utgången i processen är definitiv. Rättskraftens funktion är därför att 

tvisten slutligt avgörs. 

 

2.2.3  Rättskraftens omfattning 

Ovan har konstaterats att rättskraftens funktion är att tvisten mellan parterna, 

genom domen, slutligt avgörs. Av central betydelse för att förstå rättskraften är 

vad som slutligt avgörs, dvs. vad som omfattas av domens rättskraft. I RB 

                                                
5 Agge, s. 1. 
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17:11 anges att den fråga som genom domen avgörs inte får bli föremål för en 

förnyad prövning. Det bör understrykas att även om lagtexten använder sig av 

ordet fråga är det aldrig någon isolerad frågeställning som genom domen vinn-

er rättskraft. Rättskraften kan nämligen även omfatta frågor som inte har pröva-

ts i målet. Vid beskrivande av rättskraften anknyter man istället till begreppet 

saken. Något förenklat kan man därför säga att rättskraften förhindrar att 

samma sak blir föremål för domstolsprövning vid mer än ett tillfälle (ne bis in 

idem).6 

 

Frågan är då vad som i rättskraftshänseende avses med begreppet saken. Fråg-

an om sakens identitet och därmed vad som avses med samma sak har varit 

föremål för en omfattande debatt. Enligt Olivecrona ska frågan besvaras med 

ledning av händelseförloppet. Händelseförloppet är enligt Olivecronas teori, 

något förenklat, kärandens yrkanden förenat med det åberopade saksamman-

hanget. Enligt Olivecrona ska frågan om samma sak besvaras med utgångs-

punkt i om saksammanhangen i mera väsentlig omfattning skiljer sig åt.7 Enligt 

den numera förhärskande uppfattningen, vilken överensstämmer med Ekelöfs 

teori, är den civilrättsliga rättsföljd som yrkats utgångspunkten för rättskraftens 

omfattning och om en senare talan avser samma sak. Frågan om samma sak ska 

således bedömas med utgångspunkt i den civilrättsliga rättsföljden.8 

 

En konsekvens av att saken bestäms med ledning av rättsföljden är att även 

rättsfakta som inte direkt åberopats i målet kan omfattas av domens rättskraft. 

Detta benämns som att dessa rättsfakta prekluderas. De rättsfakta som preklu-

deras är sådana som parterna med stöd av RB 13:3 haft möjlighet att föra in i 

processen utan att talan därigenom skulle ha ändrats. I detta avseende kan så-

ledes konstateras att saken i rättskraftshänseende korresponderar med saken i 

ändringshänseende. Av detta följer därför att sådana rättsfakta som hade kunnat 

föras in i målet med stöd av RB 13:3 prekluderas och därmed omfattas av do-

mens rättskraft.9 

 

                                                
6 Fitger 17:11. 
7 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång III, s. 198. 
8 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång III, s. 191 f. 
9 Fitger 17:11. 
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Av senare års praxis framgår vidare att vissa alternativa rättsföljder kan pre-

kluderas och därmed omfattas av domens rättskraft.10 De rättsföljder som här-

med avses brukar beskrivas som ekonomiskt likvärdiga. Som exempel härpå 

kan nämnas att en köpare som har anspråk gentemot säljaren till följd av fel i 

köp kan välja mellan rättsföljderna prisavdrag och hävning. Båda dessa rätts-

följder har till funktion att återställa balansen i avtalsförhållandet och är därvid 

ekonomiskt likvärdiga. De är vidare alternativa eftersom köparen endast kan 

välja en av dem. Det är därför naturligt att de ekonomiskt likvärdiga rättsföljd-

er som inte åberopats prekluderas om man rimligen kunnat kräva att käranden 

skulle ha åberopat dem. En sådan rättsföljd omfattas därför av domens rätts-

kraft. I dessa fall föreligger således en diskrepans med avseende på saken en-

ligt RB 17:11 och RB 13:3. Saken enligt RB 17:11 är nämligen vidare än saken 

enligt RB 13:3.11 

 

Man kan således sammanfatta rättskraftens omfattning enligt följande. Rätts-

kraften omfattar den rättsföljd som varit föremål för prövning i den första pro-

cessen. Rättskraften kan dessutom omfatta andra rättsföljder under förutsätt-

ning att de, i förhållande till den prövade rättsföljden, är alternativa och eko-

nomiskt likvärdiga samt att man rimligen kunnat begära att käranden åberopat 

dem. Med avseende på de angivna rättsföljderna prekluderas dessutom de om-

ständigheter som åberopats eller som hade kunnat åberopas.12 

 

2.2.4  Rättskraftens verkningar 

Som konstaterats ovan medför domens rättskraft att den sak som avgjorts inte 

kan bli föremål för en förnyad domstolsprövning. Detta tar sig uttryck på två 

olika sätt. För det första ska en ny talan avseende samma sak avvisas. Rätts-

kraften utgör i detta avseende ett icke avhjälpbart rättegångshinder, så kallad 

res judicata. Detta medför exempelvis att en i och med domen betalningsskyld-

ig gäldenär är förhindrad att i en ny process föra en negativ fastställelsetalan. 

Detta gäller givetvis oavsett om han senare skulle kunna bevisa att domen är 

materiellt oriktig.13 

 

                                                
10 Se NJA 1994 s. 23, NJA 1995 s. 610 och NJA 1999 s. 520. 
11 Fitger 17:11. 
12 Fitger 17:11. 
13 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång III, s. 184 f. 
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För det andra har tvistemålsdomens rättskraft prejudiciell betydelse, den vinner 

så kallad positiv rättskraft. Med detta förstås att domen kan komma att få bety-

delse vid en senare domstolsprövning avseende en annan sak. Som exempel 

kan nämnas att det i en första process konstaterats att A har bättre rätt till en 

viss fastighet. I en andra process prövas sedan frågan om A har rätt till skade-

stånd för att B har avverkat skog på samma fastighet. Mot bakgrund av att 

äganderättsfrågan genom domens rättskraft slutligt avgjorts kan inte domstolen 

i skadeståndsprocessen pröva äganderättsfrågan på nytt. Istället utgör resultatet 

i den första processen, dvs. att A äger fastigheten, ett av de rättsfakta som 

domen i den andra processen ska grundas på.14 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att tvistemålsdomens rättskraft har betyd-

else i två avseenden. För det första utgör domen ett hinder mot en ny talan av-

seende samma sak, så kallad res judicata. För det andra medför rättskraften att 

domen kan få prejudiciell betydelse i en senare process. 

 

2.2.5  Undantag från rättskraften 

Som konstaterats i 2.2.3 omfattar tvistemålsdomens rättskraft alla omständ-

igheter som parterna, med stöd av RB 13:3, kunnat åberopa i den första pro-

cessen. Detta gäller även omständigheter som förelegat före avgörandet men 

som för parterna då varit okända. Vad däremot gäller relevanta omständigheter 

som inträffat efter avgörandet, så kallade facta supervenientia, anses dessa gen-

ombryta rättskraften. Efterföljande omständigheter som har relevans preklu-

deras således inte och kan därför medföra att saken kan komma att omprövas.15 

 

Härutöver kan en ny prövning komma till stånd genom att resning beviljas. 

Resning är emellertid ett extraordinärt rättsmedel och för att resning ska 

beviljas ställs höga krav. Frågan om resning behandlas inte närmare i detta 

sammanhang. 

 

2.2.6  Rättskraftens syfte 

Ovan har konstaterats att tvistemålsdomar vinner rättskraft. Vidare har konstat-

erats att rättskraftens funktion är att tvisten genom domen slutligt avgörs och 

                                                
14 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång III, s. 185. 
15 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång III, s. 200 ff. 
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att resultatet därmed blir bindande för framtiden. Frågan som här ska behandlas 

är rättskraftens bakomliggande syfte, dvs. varför tvistemålsdomar vinner rätts-

kraft. 

 

Om avgöranden inte vann rättskraft hade tvistefrågan på nytt kunnat komma att 

prövas av domstol. För parterna hade detta onekligen utgjort ett orosmoment 

och det kan antas att det i flera fall hade medfört att en part inte hade vågat 

tvista med hänsyn till att resultatet varit preliminärt. Vidare är det troligt att en 

vinnande part inte hade vågat disponera över tillgångarna med risk för att re-

sultatet genom en ny process skulle kunna komma att kullkastas. Rättskraften 

har således betydelse för parternas trygghet. Det faktum att tvisten slutligt av-

görs medför nämligen att parterna kan lägga tvistefrågan bakom sig och där-

efter planera sitt agerande och sin fortsatta ekonomiska verksamhet med 

utgångspunkt i domen. Den vinnande parten kan därigenom disponera över till-

gångarna på ett mer ändamålsenligt sätt. Samtidigt medför rättskraften att olika 

tredje män kan förlita sig på att domen står fast vilket antas gynna den all-

männa omsättningen och det ekonomiska livets trygghet.16 Rättskraftens pri-

mära syfte är således att skänka parter, och även andra, trygghet.17 

 

Utöver dessa trygghetsaspekter anses rättskraften medföra att parterna ges in-

citament att i den första och enda processen lägga ner de resurser på process-

föringen som tvistesakens värde motiverar. Processen förutsätts härigenom bli 

mer effektiv. Samtidigt medför rättskraften processekonomiska fördelar för 

parterna i och med att rättegångskostnaderna endast aktualiseras vid ett tillfälle. 

Även samhällsekonomiskt är rättskraften fördelaktig eftersom domstolarna 

sparar resurser.18 

 

Mot förekomsten av rättskraft talar intresset av materiellt riktiga avgöranden. 

Även ett avgörande som senare visar sig materiellt oriktigt utgör nämligen ett 

hinder mot en ny prövning avseende samma sak. Detta medför därför att rätts-

kraften i vissa fall utgör ett hinder mot att ändra felaktiga domar och att en 

parts eventuella brister eller förbiseenden i processföringen inte kan läkas i 

                                                
16 Fitger 17:11 
17 Se NJA 1977 s. 618. Se även Fitger 17:11, Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång III, s. 
177 f. 
18 Fitger 17:11 och Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång III, s. 177 f. 
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efterhand. Det finns en viss risk att enskilda härigenom kan komma att lida 

rättsförluster. Mot detta kan å andra sidan framhållas att det faktum att ombud 

är vanligt förekommande i tvistemålsprocessen bör minska risken för process-

uella misstag. Som ovan konstaterats har emellertid intresset av materiellt rikt-

iga avgöranden fått ge vika för ovan nämnda trygghetsskäl.19 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att rättskraftens primära syfte i tviste-

målsprocessen är att skänka parter, och även andra, trygghet. Denna trygghet 

ligger i att dessa aktörer kan förlita sig på att resultatet står fast och att de där-

efter kan planera sin fortsatta ekonomiska verksamhet med utgångspunkt i 

domen. 

 

2.2.7  Slutsatser 

För tvistemålsprocessen finns en allmän rättskraftsregel som gäller för alla 

tvistemålsdomar. Domens rättskraft medför att den sak som genom en dom 

avgjorts inte kan bli föremål för en förnyad prövning. Rättskraften har därför 

till funktion att tvisten slutligt avgörs. Denna funktion kommer till uttryck på 

två sätt. För det första utgör domen ett rättegångshinder och domstolen ska 

därför avvisa en ny talan avseende samma sak. För det andra har domen pre-

judiciell betydelse och kan komma att läggas till grund för prövningen av-

seende en annan sak. 

 

Sakbegreppet är centralt för att förstå rättskraftens omfattning. Domens rätts-

kraft omfattar alla omständigheter som parterna med stöd av RB 13:3 hade 

kunnat föra in i processen utan att talan därigenom skulle ha ändrats. Vidare 

kan så kallade alternativa yrkanden prekluderas för det fallet att de är eko-

nomiskt likvärdiga och man rimligen kunnat förvänta sig att käranden skulle ha 

åberopat dessa. Slutligen genombryts rättskraften av efterföljande omständig-

heter. 

 

Rättskraftens huvudsakliga syfte är att skänka parter, och även olika tredje 

män, trygghet. Med vetskapen om att avgörandet är slutligt kan nämligen dessa 

aktörer handla med utgångspunkt i avgörandet. Rättskraften ger också parterna 

ett incitament för att vid den första, och enda, prövningen lägga ner den kraft 

                                                
19 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång III, s. 177. 
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avseende processföringen som tvistesaken anses värd vilket kan antas effektivi-

sera processen. Slutligen anses förekomsten av rättskraft vara processeko-

nomiskt fördelaktigt eftersom frågan om rättegångskostnader endast aktualiser-

as vid ett tillfälle. 

 

 

2.3   Brottmålsdomens rättskraft 
 

2.3.1  Allmänt 

I brottmålsprocessen har domstolen att ta ställning till om den åtalade begått en 

viss brottslig gärning. Karaktäristiskt för RB:s bestämmelser beträffande brott-

målsprocessen är att de utgör en avvägning mellan två motstående intressen. På 

den ena sidan står intresset av en effektiv brottsbekämpning och en strävan 

efter att minimera antalet friande domar då den tilltalade rent faktiskt är skyld-

ig. På den andra sidan står intresset av rättssäkerhet och strävan efter att mini-

mera antalet felaktigt fällande domar.20 

 

För brottmålsprocessen finns en allmän rättskraftsregel i RB 30:9 1 st. Enligt 

lagrummet får nytt åtal avseende gärning som genom en dom prövats inte tas 

upp till ny prövning. Rättskraften hindrar således en ny prövning om samma 

gärning tidigare har prövats av domstol. Det saknar i detta sammanhang betyd-

else om domen är fällande eller frikännande. I likhet med rättskraften i tviste-

målsprocessen inträder rättskraften i och med att domen vinner laga kraft (RB 

30:9 1 st.). 

 

I det följande ska först frågan om rättskraftens funktion behandlas (2.3.2). Där-

efter ska redogöras för rättskraftens omfattning (2.3.3), rättskraftens verkning-

ar (2.3.4), undantag från rättskraften (2.3.5) och avslutningsvis för rättskraft-

ens bakomliggande syfte (2.3.6). 

 

2.3.2  Rättskraftens funktion 

Som ovan konstaterats karaktäriseras RB:s regler för brottmålsprocessen av att 

utgöra en avvägning mellan rättsskipningens effektivitet och den enskildes 

trygghet. Genomgående för dessa regler är att de är gynnande för den tilltalade. 
                                                
20 Ekelöf & Edelstam, Rättegång I, s. 30 f. och Welamsson, s. 56. 
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Detta vilar på grundtanken att det allmänna rättsmedvetandet upprörs i betyd-

ligt högre grad om en oskyldig person fälls än om den som rent faktiskt är skyl-

dig frias. Även rättskraftsregleringen vilar på en avvägning mellan dessa mot-

stridiga intressen.21 

 

Frånvaron av rättskraft hade inneburit att frågan om den tilltalades ansvar för 

gärningen hade kunnat bli föremål för ett obegränsat antal domstolsprövningar. 

En sådan ordning hade troligtvis medfört att avgörandet fått minskad betydelse 

eftersom man hela tiden levde med vetskapen om att resultatet när som helst 

kunde komma att åsidosättas genom ett nytt avgörande. I och med att domen 

vinner rättskraft kan frågan om den tilltalades eventuella ansvar för den aktu-

ella gärningen bara bli föremål för domstolsprövning vid ett tillfälle. Rätts-

kraften medför således att utgången är definitiv. Rättskraftens funktion i brott-

målsprocessen är därför att frågan om den tilltalades ansvar för den åtalade gär-

ningen slutligt avgörs.22 

 

2.3.3  Rättskraftens omfattning 

Brottmåls- och tvistemålsprocessen har vissa grundläggande skillnader. Medan 

domstolen i ett tvistemål ska åstadkomma ett avgörande rörande ett visst rätts-

förhållande ska domstolen i brottmålsprocessen ta ställning till om den åtalade 

begått en viss gärning. Först om domstolen finner att så är fallet aktualiseras 

därefter frågan om vilken rättsföljd, dvs. vilken straffpåföljd, som bör följa.23 

 

Dessa grundläggande skillnader kan sägas återspegla även rättskraftsreglerna. 

Som ovan konstaterats är rättsföljden det centrala för frågan om rättskraft med 

avseende på tvistemålsdomen. Rättskraften i brottmålsdomen tar emellertid pri-

märt sikte på att ansvarsfrågan avseende den åtalade gärningen slutligt avgörs. 

Påföljdsfrågan har därför en begränsad betydelse i rättskraftshänseende. Till 

följd av att påföljdsfrågan normalt är avhängig ansvarsfrågan medför emell-

ertid detta att också frågan om eventuell påföljd för gärningen blir slutligt 

avgjord.24 

 

                                                
21 Welamsson, s. 48. 
22 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång III, s. 241. 
23 Fitger 30:9. 
24 Fitger 30:9. 
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Eftersom brottmålsdomens rättskraft anknyter till gärningen är frågan om hur 

gärningsidentiteten bestäms av central betydelse. På ett liknande sätt som i 

tvistemålsprocessen anses frågan om gärningen enligt RB 30:9, dvs. rättskraft-

ens omfattning, korrespondera med de möjligheter åklagaren, enligt RB 45:5 3 

st., har att justera åtalet. Genom domen prekluderas därför alla gärningsmom-

ent som åklagaren haft möjlighet att föra in i processen eftersom dessa anses 

höra till samma gärning. Det bör här understrykas att frågan om det i ett visst 

fall varit möjligt att justera åtalet och om det således varit fråga om samma gär-

ning ofta är svår att avgöra. Kraftigt förenklat kan man säga att frågan om 

samma gärning ska bedömas utefter om det råder överensstämmelse avseende 

endera handlingen eller angreppsobjektet/brottsresultatet.25 

 

2.3.4  Rättskraftens verkningar 

Som konstaterats i 2.2.4 har rättskraften i tvistemålsprocessen betydelse i två 

avseenden. Dels ska en ny talan avseende samma sak avvisas och dels kan av-

görandet ha prejudiciell betydelse, så kallad positiv rättskraft. Brottmåls-

domens rättskraft har i princip endast betydelse i det avseendet att ett nytt åtal 

avseende samma gärning ska avvisas, så kallad res judicata.26 

 

2.3.5  Undantag från rättskraften 

Som konstaterats i 2.2.5 bryter efterföljande omständigheter, så kallade facta 

supervenientia, igenom domens rättskraft i tvistemålsprocessen. Så är 

emellertid inte fallet avseende brottmålsdomens rättskraft. Om exempelvis den 

tilltalade dömts för misshandel och målsäganden sedermera avlider till följd av 

skadorna utgör således rättskraften ett hinder mot att ett nytt åtal avseende dråp 

eller mord väcks.27 Vad beträffar det extraordinära rättsmedlet resning så bryter 

detta igenom rättskraften även i brottmålsprocessen (30:9 2 st.). 

 

2.3.6  Rättskraftens syfte 

Ovan har konstaterats att en brottmålsdom vinner rättskraft. Vidare har kon-

staterats att rättskraftens funktion är att frågan om den tilltalades eventuella 

ansvar för den åtalade gärningen slutligt avgörs. Frågan som här ska behandlas 

är rättskraftens bakomliggande syfte. 
                                                
25 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång III, s. 253. 
26 Fitger 30:9. 
27 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång III, s. 250. 
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Det kan först konstateras att det är det allmänna som genom åklagarens försorg 

normalt initierar en prövning i brottmålsprocessen genom att väcka talan. 

Möjligheten att väcka en talan är således en processuell befogenhet som till-

kommer åklagaren. Mot bakgrund av detta kan konstateras att rättskraften 

medför att åklagaren, men inte den tilltalade, förlorar en processuell befogen-

het. Rättskraften är därmed till den tilltalades förmån.28 Rättskraftens primära 

syfte är också att skänka enskilda trygghet. Av humanitetsskäl har det nämligen 

inte ansetts lämpligt att en person, som förvisso skulle kunna vara skyldig, ska 

behöva leva i ständig oro om att ställas till svars för samma gärning på nytt. 

Tvärtom har det ansetts rimligt att ansvaret för gärningen prövas vid ett tillfälle 

och att den tilltalade därefter kan lägga händelsen bakom sig och gå vidare. Av 

särskild vikt har rättskraften ansetts ha i de fallen då domens riktighet kan sätt-

as ifråga utan att det med säkerhet kan sägas att den är oriktig. Det är då an-

geläget, särskilt beträffande frikännande domar, att avgörandet ges en yttre 

auktoritet så att de sociala skadeverkningarna för den tilltalade därigenom kan 

komma att neutraliseras.29 Genom att rättskraften medför att utgången blir de-

finitiv ges onekligen brottmålsdomen tyngd och därmed auktoritet. 

 

Utöver dessa trygghetsaspekter kan för förekomsten av rättskraft, och för att 

den ska vara till den tilltalades förmån, framhållas det faktum att det är det all-

männa som genom åklagaren leder brottsutredningen. Genom att avgöranden 

tillmäts rättskraft får åklagaren incitament att göra en så bra utredning som 

möjligt inför det första och enda åtalet. Om inte domar vann rättskraft hade 

risken för att åklagare inte lade ner full energi på utredningen i förlitande på att 

eventuella brister skulle kunna korrigeras genom ett nytt åtal ökat. För en rätts-

kraftsregel talar vidare rättsskipningens auktoritet. Frånvaron av en rättskrafts-

regel hade nämligen kunnat medföra att samma fråga skulle komma att be-

dömas på skilda sätt vid olika tillfällen. Detta hade riskerat att rubba förtro-

endet för domstolarna. Rättskraften kan slutligen antas medföra processeko-

nomiska fördelar i och med att dubbelprocesser undviks.30 

 

Mot förekomsten av rättskraft talar givetvis intresset för en effektiv brottsbe-

kämpning och för i så stor utsträckning som möjligt materiellt riktiga domar. 
                                                
28 Welamsson, s. 46. 
29 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång III, s. 242 och Fitger 30:9. 
30 Fitger RB 30:9 och Welamsson, s. 53. 
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Även om detta intresse är starkt har det emellertid fått stå tillbaka för den 

enskildes trygghet. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att rättskraften i brottmålsprocessen är till 

den enskildes förmån och att rättskraftens primära syfte är att skänka den till-

talade personlig trygghet. Utöver detta medför rättskraften att åklagaren ges en 

drivkraft att föra utredningen effektivt samtidigt som den ger brottmåls-

avgörandena auktoritet och har processekonomiska fördelar. Den tilltalades 

trygghet och övriga fördelar har således ansetts väga tyngre än intresset av en 

effektiv brottsbekämpning. 

 

2.3.7  Slutsatser 

För brottmålsprocessen finns en allmän rättskraftsregel. I enlighet med denna 

regel får en gärning som tidigare prövats av domstol inte prövas på nytt. Dom-

en utgör därvid ett rättegångshinder, så kallad res judicata. Av central betydelse 

är här frågan om samma gärning. Frågan om samma gärning är svår men be-

svaras med ledning av om fråga är om samma handlingsförlopp. Domens rätts-

kraft omfattar alla gärningsmoment som åklagaren, genom att justera åtalet, 

hade kunnat föra in i processen. Till skillnad från vad som gäller för tvistemåls-

processen så anses efterföljande omständigheter, så kallade factum super-

veniens, inte genombryta rättskraften. 

 

Rättskraftens funktion är att frågan om den tilltalades eventuella ansvar för den 

åtalade gärningen genom domen slutligt avgörs. Rättskraftens bakomliggande 

syfte är att bereda den tilltalade personlig trygghet. Genom att domen vinner 

rättskraft kan nämligen den tilltalade förlita sig på att avgörandet är definitivt 

och lägga saken bakom sig.
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3 Negativ rättskraft i förvaltningen 
 

 

3.1   Inledning 
 

En förvaltningsmyndighet är i regel första instans för handläggning av förvalt-

ningsrättsliga ärenden. Dessa ärenden rör i regel förhållandet mellan enskilda 

personer och det allmänna. Förvaltningsmyndigheternas handläggning utmynn-

ar i förvaltningsbeslut som i regel kan överklagas till förvaltningsdomstol.31 

Även för förvaltningsmyndigheternas beslut finns principer beträffande rätts-

kraft. 

 

Den naturliga kopplingen mellan förvaltningsbeslut och förvaltningsdomar gör 

att det i en uppsats som syftar till att fastställa rättskraftens funktion i förvalt-

ningsprocessen finns anledning att översiktligt behandla frågan om rättskraft 

avseende förvaltningsbeslut. I detta kapitel ska därför grunderna avseende fråg-

an om rättskraften i förvaltningen och syftet med denna närmare behandlas. 

 

 

3.2   Principen om negativ rättskraft 
 

Ett förvaltningsbeslut kännetecknas av att utgöra ett uttalande från en myndig-

het avsett att verka bestämmande för antingen förvaltningsorgans eller en-

skildas handlande.32 Besluten rör olika typer av förmåner eller ingripanden och 

har därför ofta stor personlig eller ekonomisk inverkan för enskilda. Av stor 

betydelse utifrån enskildas perspektiv är därför frågan om och i så fall under 

vilka förutsättningar som ett förvaltningsbeslut kan komma att ändras. Frågan 

rör enskildas trygghet och huruvida dessa kan förlita sig på att förvaltnings-

beslut står fast. 

 

Det bör inledningsvis understrykas att myndigheter är fria att ändra sina beslut 

före dessa har expedierats. Det är således först efter denna tidpunkt som frågan 

                                                
31 Här bortses från förekomsten av överklagandeförbud. 
32 Strömberg & Lundell, s. 59. 
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om vilka beslut som får ändras aktualiseras.33 Frågan om när och under vilka 

förutsättningar som en myndighet får ompröva ett beslut regleras dels i förvalt-

ningslagen (1986:223) (FL) och dels enligt principer som utvecklats i rätts-

praxis. 

 

Av FL 27 § följer att en myndighet i vissa situationer har en skyldighet att om-

pröva ett förvaltningsbeslut. Så är fallet då myndigheten finner att ett beslut är 

uppenbart oriktigt under förutsättning att en ändring kan ske snabbt och enkelt 

samtidigt som det inte är till nackdel för någon enskild part.34 Lagrummet ska 

enligt lagens förarbeten förstås som ett minimikrav och stadgar således de situ-

ationer då en myndighet har en omprövningsskyldighet. Bestämmelsen ska där-

med inte ses som en uttömmande reglering utan som ett komplement till de 

principer om omprövning som utvecklats i praxis.35 

 

Utöver denna omprövningsskyldighet har beslutsmyndigheten, i enlighet med 

principen om negativ rättskraft, i vissa fall en möjlighet att ompröva ett beslut. 

Avgörande för om denna omprövningsmöjlighet föreligger är, vilket kommer 

framgå i det följande, om beslutet vunnit så kallad negativ rättskraft. Frågan 

om ett beslut vinner negativ rättskraft är avhängigt det ursprungliga beslutets 

materiella innehåll. Ett för den enskilde gynnande beslut vinner negativ rätts-

kraft och kan, utöver ett antal undantagssituationer, inte ändras till den enskild-

es nackdel. Vad däremot gäller beslut som är för den enskilde betungande 

vinner dessa inte negativ rättskraft. Ett betungande beslut kan således om-

prövas och ändras i såväl skärpande som mildrande riktning. I det följande ska 

dessa kategorier av beslut behandlas mer ingående för att fastställa vilken funk-

tion och syfte som principen om negativ rättskraft har. 

 

 

3.3   Gynnande beslut 
 

Som konstaterats vinner för enskilda gynnande beslut som huvudprincip nega-

tiv rättskraft. Med detta följer att det blir orubbligt och att myndigheten är för-

                                                
33 Prop. 1985/86:80 s. 35 och RÅ 1972 ref. 2. 
34 Se RÅ 2005 ref. 43 och HFD 2013 ref. 1. 
35 Prop. 1985/86:80 s. 76. 
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hindrad att ändra beslutet till nackdel för den enskilde. Med gynnande beslut 

avses beslut som är för den enskilde fördelaktiga. Karaktäristiskt för dessa be-

slut är att den enskilde tilldelas någon typ av förmån. Det kan exempelvis röra 

sig om beslut om tillstånd eller olika typer av ekonomiska förmåner. 

 

Ett gynnande beslut kan i princip inte bli föremål för ändring till nackdel för 

den enskilde. Utöver de undantagssituationer som kommer behandlas i 3.3.1 

saknar det därför betydelse vilka skäl som föranleder en ändring från myndig-

hetens sida. Från praxis kan exempelvis konstateras att olika typer av misstag 

från myndigheternas sida inte anses berättiga en ändring. Belysande i detta av-

seende är RÅ 2004 ref. 78 där Jordbruksverket av misstag hade beslutat om 

dispens från kravet på ligghall. Eftersom beslutet var gynnande kunde det inte 

återkallas. Här kan också nämnas RÅ 1992 ref. 78 där en kommun hade be-

viljat en enskild ett upprustningsbidrag till en väg. Kommunen fann sedermera 

att beslutet medförde en ändring av praxis på ett inte avsett sätt. Högsta förvalt-

ningsdomstolen konstaterade att fråga var om ett gynnande beslut och att de 

omständigheter som kommunen anfört inte var av sådan art att det berättigade 

en ändring. 

 

Att inte heller ändrad lagstiftning anses genombryta gynnande besluts orubb-

lighet framgår av RÅ 1995 ref. 10. En kommun hade lämnat tillstånd för att 

anordna spel på spelautomater, ett beslut som gällde tills vidare. För att till-

godose syftet i och med en lagändring omprövade och ändrade sedermera kom-

munen tillståndet i skärpande riktning. Högsta förvaltningsdomstolen konstat-

erade att det tidigare tillståndet gällde även efter lagändringen. Vidare konstat-

erades att återkallelse endast kunde ske enligt de i lagen gällande återkallelse-

grunderna alternativt enligt de i rättspraxis accepterade undantagen (se 3.3.1). 

Eftersom någon återkallelsegrund inte påståtts föreligga fick inte kommunen 

ändra beslutet. 

 

En näraliggande fråga är om en myndighet kan ändra ett icke tidsbegränsat be-

slut mot bakgrund av ändrade faktiska förhållanden. I RÅ 2000 ref. 16 hade en 

kommun, av besparingsskäl, omprövat och ändrat ett biståndsbeslut. Högsta 

förvaltningsdomstolen uttalade att när det gäller fortlöpande bistånd utan någon 

angiven tidsbegränsning kan skälen för en omprövning emellanåt vara så 
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starka, exempelvis till följd av att biståndsbehovet väsentligen förändrats, att 

ett absolut förbud mot omprövning inte bör upprätthållas. Man underströk 

emellertid att andra förhållanden än de som kunnat beaktas vid det ursprung-

liga beslutet inte fick föranleda en omprövning. Av rättsfallet följer att ändrade 

förhållanden inte genombryter rättskraften. Detta får tolkas som att så kallade 

efterföljande omständigheter, factum superveniens, inte tillmäts betydelse i 

förvaltningen. 

  

Av det ovanstående kan således konstateras att principen om negativ rättskraft 

upprätthålls då intresset av omprövning aktualiserats av myndighetens misstag, 

ändrad praxis, ändrad lagstiftning eller ändrade förhållanden. Av detta följer att 

myndigheterna, för dessa situationer, får bära risken och att så är fallet får 

anses rimligt eftersom en motsatt ordning hade riskerat att urholka myndig-

heternas utredningsplikt.36 

 

3.3.1  Undantagen 

Från principen om att gynnande beslut vinner negativ rättskraft finns som ovan 

nämnts ett antal undantag. 

 

För det första kan ett beslut omprövas och ändras till nackdel för enskild om 

beslutet är försett med ett återkallelseförbehåll. Att ett beslut under vissa förut-

sättningar kan komma att återkallas framgår i många fall redan av den special-

författning som reglerar den aktuella typen av beslut.37 Ett beslut kan dess-

utom, oavsett författningsreglering, normalt förses med ett återkallelseförbehåll 

i det enskilda beslutet.38 

 

Ett beslut anses vidare kunna ändras till följd av så kallade tvingande eller 

trängande säkerhetsskäl.39 Med detta förstås att fara föreligger avseende männi-

skors liv och hälsa eller annars att egendom riskerar att skadas. Denna fråga 

bedömdes i ovan nämnda RÅ 2004 ref. 78 som rörde återkallelse av en dispens 

från ett krav på ligghall för utegångsdjur. Högsta förvaltningsdomstolen kon-

staterade att undantagsregeln även kunde omfatta fara för djurs liv och hälsa. 

                                                
36 von Essen, s. 77. 
37 Se exempelvis körkortslag (1998:488) 5:3 och alkohollag (1994:1738) 7:19. 
38 Westerberg, s. 427. 
39 Westerberg, s. 78 och Strömberg & Lundell, s. 72. 
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Då några sådana omständigheter inte hade framkommit i målet fann emellertid 

domstolen att myndigheten hade varit förhindrad att återkalla beslutet.  

 

Vidare kan ett gynnande beslut återkallas eller ändras om det utverkats genom 

ett vilseledande från den enskildes sida. Denna fråga prövades i RÅ 1968 ref. 

78 II och III där arbetssökande vid rekrytering till korttidsanställningar förtigit 

havandeskap respektive barnsbörd. Mot bakgrund av att dessa omständigheter 

medfört att de arbetssökande varit förhindrade att tjänstgöra större delen av an-

ställningstiden bedömdes det ha utgjort ett vilseledande och anställningsbe-

sluten kunde därför återkallas. 

 

Det kan således konstateras att principen om negativ rättskraft genombryts i tre 

situationer. För det första om beslutet är försett med ett återkallelseförbehåll, 

för det andra då det föreligger trängande säkerhetsskäl och för det tredje då be-

slutet utverkats genom vilseledande från den enskildes sida. 

 

3.3.2  Rättskraftens funktion och skyddssyfte 

Frågan är då vilken funktion som den negativa rättskraften har i förvaltningen. 

Rättskraften i den allmänna processen är som ovan konstaterats en fråga av 

processuell karaktär och rör därvid om en ny talan avseende samma sak ska av-

visas. Dess funktion är att saken slutligt avgörs. Beträffande rättskraften inom 

förvaltningen rör rättskraften snarare frågan om ett tidigare fattat besluts ma-

teriella innehåll utgör ett hinder mot att fatta ett nytt beslut som medför att det 

tidigare beslutet i något avseende ändras. Frågan är därmed av materiell karakt-

är och uppkommer inom ramen för sakprövningen. Den negativa rättskraften 

medför att det ursprungliga beslutet, om det är gynnande, utgör ett hinder mot 

ändring till det sämre för den enskilde. Den negativa rättskraftens funktion är 

därmed att ett gynnande beslut blir orubbligt i den meningen att det inte kan 

ändras till det sämre för enskild.40 

 

Som ovan konstaterats saknar det i princip betydelse vilka skäl som föranleder 

att en myndighet vill ändra ett gynnande beslut. Frågan är då vilket som är det 

bakomliggande syftet med gynnande besluts orubblighet. Som framhållits i 3.3 

karaktäriseras ett gynnande beslut av att den enskilde tilldelas någon typ av för-

                                                
40 Strömberg & Lundell, s. 76 och Westerberg i FT 1966 s. 281 ff. 
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mån. Dessa beslut ger således den enskilde en förväntan i något avseende. För 

gynnande besluts orubblighet talar därför den enskildes trygghet. Den enskilde 

kan nämligen ha förlitat sig på beslutet och vidtagit åtgärder därefter.41 Den 

trygghet som här eftersträvas är således tryggheten avseende berättigade för-

väntningar och förmåner. Mot bakgrund av detta kan därför konstateras att det 

rör sig om en annan trygghet än i den allmänna processen. Principen om 

gynnande besluts negativa rättskraft har således primärt till syfte att skänka den 

enskilde trygghet avseende berättigade förväntningar. 

 

Vad beträffar de i 3.3.1 behandlade undantagssituationerna kan konstateras att 

den enskildes intresse av trygghet för dessa situationer fått ge vika. Vad gäller 

återkallelseförbehållen kan konstateras att den enskilde redan då beslutet fatt-

ades var införstådd med att ändring under vissa förutsättningar kunde komma 

att ske. Mot bakgrund av detta gör sig inte några trygghetsaspekter sig gällande 

och att myndigheten i denna situation kan ändra beslutet är därför naturligt. 

Vad därefter gäller undantaget för beslut som utverkats genom den enskildes 

vilseledande kan konstateras att intresset av materiellt tillfredsställande beslut 

uppenbarligen fått väga över. Detta får anses rimligt eftersom det i dessa situa-

tioner är den enskilde, och inte myndigheten, som förorsakat det felaktiga be-

slutet. För dessa beslut har därför inte den enskilde några berättigade för-

väntningar och det hade varit direkt stötande om den enskilde fick dra fördel av 

sitt otillbörliga förfarande. Vad slutligen rör undantaget för trängande säker-

hetsskäl är det mer problematiskt. I dessa situationer gör sig den enskildes in-

tresse av trygghet sig gällande i samma utsträckning som motiverar principen 

om negativ rättskraft. Här tillåts emellertid mycket starka allmänna intressen 

väga över och medföra att beslutet får ändras. 

 

Även om trygghetsaspekten således är avgörande medför dessutom rättskraften 

att förvaltningsmyndigheterna ges en klar och enkel regel beträffande ompröv-

ningsmöjligheterna. Detta medför att förvaltningsmyndigheterna slipper befatta 

sig med den ofta svåra frågan om vad som är samma sak.42 Regeln kan vidare 

                                                
41 RÅ 1995 ref. 10. 
42 Jfr avsnitt 4.4.4.5. 
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antas medföra en ökad effektivitet i förvaltningen eftersom myndigheterna 

tvingas handlägga ärenden med en större noggrannhet.43 

 

Mot gynnande besluts orubblighet talar å andra sidan det faktum att ett beslut, 

till följd av misstag eller förbiseende, kan visa sig vara materiellt oriktigt. I 

dessa situationer får den negativa rättskraften till konsekvens att myndigheten 

inte får ändra beslutet trots att det kan vara olagligt eller annars klart olämpligt. 

I vissa fall kan också efterkommande omständigheter göra att beslutet kan 

komma i ett annat läge.44 Som konstaterats har emellertid detta allmänna intr-

esse fått stå tillbaka för den enskildes behov av trygghet. 

 

Sammanfattningsvis är den negativa rättskraftens funktion att gynnande beslut 

blir orubbliga i den meningen att de inte kan ändras till det sämre för den en-

skilde. Frågan är av materiell karaktär och uppkommer inom ramen för myn-

dighetens sakprövning. Rättskraftens syfte är att skänka den enskilde trygghet. 

Detta anses motiverat eftersom dessa beslut ger den enskilde någon typ av be-

rättigad förväntan och då denne kan ha inrättat sitt handlande därefter. 

 

 

3.4   Betungande beslut 
 

Ett betungande beslut är i något avseende oförmånligt för den enskilde. Exem-

pel härpå är olika typer av förelägganden, förbud och avslagsbeslut. Betung-

ande beslut vinner inte negativ rättskraft och kan därför ändras av myndigheten 

i såväl skärpande som mildrande riktning. Om en myndighet exempelvis kon-

staterar att de omständigheter som legat till grund för ett beslutat föreläggande 

förändrats kan myndigheten återkalla det eller, om så anses påkallat, utvidga 

det.45 En ändring av ett beslut kan givetvis också föranledas av en ny lämp-

lighetsprövning som grundar sig på exempelvis ny praxis.46 

 

Ett betungande beslut kan således även ändras till det sämre för den enskilde. 

För denna typ av beslut anses inte den enskilde ha ett behov av trygghet i att 

                                                
43 RÅ 2006 ref. 64. 
44 Se RÅ 1995 ref. 10. 
45 Ragnemalm, s. 130. 
46 RÅ 2006 ref. 64. 
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besluten står fast. Att så är fallet följer av att det i förvaltningen, till skillnad 

mot i den allmänna processen, inte är tryggheten avseende ett slutligt av-

görande utan tryggheten avseende berättigade förväntningar som skyddas. 

Eftersom den enskilde, beträffande ett betungande beslut, inte har uppnått 

något finns det inte några trygghetsaspekter att ta hänsyn till. Det kan i samm-

anhanget konstateras att av det faktum att betungande beslut kan ändras följer 

också, vilket synes närmast självklart, att den allmänna sidans trygghet inte till-

mäts något värde. 

 

Det faktum att betungande beslut kan ändras är motiverat med hänsyn till ef-

fektiviteten i förvaltningen. Genom att myndigheterna har en möjlighet att 

ändra sina beslut blir den beslutande verksamheten mer flexibel vilket mot-

verkar risken för att felaktiga förvaltningsbeslut blir bestående. Denna möjlig-

het kan användas både om det står klart att beslutet varit felaktigt redan från 

början eller om det till följd av efterkommande omständigheter sedermera 

framstår som felaktigt.47 Att betungande beslut kan ändras är således motiverat 

av intresset av materiellt riktiga avgöranden. 

 

 

3.5   Slutsatser 
 

Frågan om ett förvaltningsbeslut vinner rättskraft är avhängigt dess materiella 

innehåll. Frågan uppkommer därvid inom ramen för myndighetens sak-

prövning. 

 

Ett gynnande beslut vinner i princip negativ rättskraft. Rättskraftens funktion är 

att beslutet blir orubbligt i den meningen att det inte kan bli föremål för ändring 

till nackdel för den enskilde. Med undantag från denna princip kan en förvalt-

ningsmyndighet ändra ett beslut som försetts med ett återkallelseförbehåll, det 

föreligger trängande säkerhetsskäl eller om den enskilde utverkat beslutet 

genom vilseledande. Det bakomliggande syftet med att gynnande beslut blir 

orubbliga är primärt den enskildes trygghet. Den trygghet som eftersträvas 

inom förvaltningen är tryggheten avseende att beslutade förmåner och berätt-

                                                
47 RÅ 2005 ref. 16, RÅ 2006 ref. 64 och Ragnemalm, s. 130. 
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igade förväntningar står fast. Det rör sig med andra ord om andra trygghetsskäl 

än de som i kapitel 2 konstaterats motivera rättskraftsreglerna i den allmänna 

processen. 

 

Vad beträffar betungande beslut vinner dessa inte negativ rättskraft. Besluten 

kan därför ändras i såväl skärpande som mildrande riktning. Beträffande denna 

typ av beslut har inte den enskilde uppnått något och det finns därför inte några 

trygghetsaspekter att ta hänsyn till. Att dessa beslut kan ändras är motiverat av 

intresset av materiellt riktiga beslut och en effektiv förvaltning.



 

31 
 

4 Rättskraft i förvaltningsprocessen 
 

 

4.1   Inledning 
 

I förevarande kapitel övergås till frågan om rättskraft i förvaltningsprocessen. 

Inom ramen för denna framställning kommer, i stor utsträckning, att återkoppl-

as till vad som konstaterats i kapitel 2 och 3 beträffande rättskraften i den all-

männa processen respektive rättskraften hos förvaltningsbeslut. 

 

Till skillnad från rättskraften i förvaltningen är frågan om rättskraft i förvalt-

ningsprocessen en fråga av processuell karaktär. Frågan om rättskraft i förvalt-

ningsprocessen rör om en förvaltningsdom utgör ett hinder mot att en myndig-

het, eller en domstol, företar en ny prövning avseende samma sak. En grund-

läggande förutsättning för att frågan över huvud taget ska aktualiseras är därför 

att samma sak tidigare har prövats på domstolsnivå. Som kommer att framgå är 

frågan om vad som utgör samma sak inte alltid lätt att besvara. Det kan vidare 

konstateras att frågan om rättskraft i förvaltningsprocessen inte kan besvaras 

enhetligt. Rättskraft förekommer endast beträffande vissa måltyper och är i 

princip avhängig målets särskilda karaktär. Föreliggande praxis ger uttryck för 

att frågan om rättskraftens förekomst är avhängig om måltypen uppvisar lik-

heter med antingen tvistemåls- eller brottmålsprocessen. 

 

Kapitlet disponeras enligt följande. I avsnitt 4.2 tas utgångspunkt i förvalt-

ningsprocessens särdrag. Avsnittet har till syfte att påvisa förvaltningsprocess-

ens särskilda karaktär vilket är av central betydelse för ställningstaganden be-

träffande rättskraften. Det bör understrykas att denna behandling är översiktlig 

och därmed inte gör anspråk på fullständighet. Därefter övergås till frågan om 

rättskraft. I avsnitt 4.3 behandlas allmänna utgångspunkter för frågan om rätts-

kraft i förvaltningsprocessen. I avsnitt 4.4 behandlas därefter frågan om rätts-

kraftens förekomst, omfattning, syfte och funktion. 
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4.2   Förvaltningsprocessens karaktär 
 

4.2.1  Allmänt 

Förvaltningsprocessen regleras i huvudsak genom 1971 års FPL. Lagen inne-

håller endast ett 60-tal paragrafer och ett flertal processuella frågor har lämnats 

obesvarade. Detta bör ses mot bakgrund av att målsättningen vid lagens till-

komst var att lagen skulle hållas enkel och därmed endast innehålla de vikt-

igaste förfarandereglerna. Detta motiverades av att förvaltningsmålens skift-

ande karaktär gjorde det behövligt att processen var flexibel och att domstol-

arna därigenom fick möjlighet att anpassa processen efter den aktuella mål-

typens behov.48 Att lagen hölls enkel ansågs samtidigt angeläget för att en-

skilda skulle kunna föra sina processer självständigt utan ombud.49 

 

Sedan lagens tillkomst har förvaltningsprocessen genomgått stora förändringar. 

Antalet måltyper har ökat och är idag betydande. Målens karaktär varierar i 

stor utsträckning och rör ingripande frågor för både fysiska och juridiska pers-

oner. Samtidigt involverar förvaltningsprocessen allt oftare frågor av kom-

mersiell natur där inte sällan enskilda intressen ställs mot varandra. 

 

Denna utveckling har fått till konsekvens att flera av de processuella frågor 

som vid lagens tillkomst lämnades oreglerade idag gör sig allt mer gällande. I 

flera avseenden har frågorna kommit att lösas i praxis och inte sällan genom att 

Högsta förvaltningsdomstolen valt lösningar baserat på analogier med rätte-

gångsbalkens regler för den allmänna processen. 

 

4.2.2  Tvåpartsprocess 

Förvaltningsprocessen är numera en i princip fullt utbyggd tvåpartsprocess. I 

förhållande till förfarandet hos förvaltningsmyndigheten, som normalt utgörs 

av ett enpartsförfarande, kan man säga att det i förvaltningsdomstolen startar en 

ny typ av process. Här inleds nämligen en tvåpartsprocess och den förvalt-

ningsmyndighet som ursprungligen beslutat i frågan, beslutsmyndigheten, intar 

                                                
48 Prop. 1971:30 s. 289. 
49 Prop. 1971:30 s. 291 f. 
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ställning som den enskildes motpart.50 I denna process har beslutsmyndigheten 

i uppgift att företräda och vidmakthålla det allmänna intresset.51 

 

Införandet av en tvåpartsprocess motiverades huvudsakligen med att det skulle 

vidga utrymmet för prejudikatbildningen. Det kan utöver detta antas att två-

partsprocessen har den fördelen att risken för att förvaltningsdomstolen upp-

fattas som partisk minskar. Vidare brukar framhållas att utredningen, och där-

igenom den enskilde, drar fördel av en flerpartsprocess. Beslutsmyndighetens 

medverkan antas nämligen bidra till att den enskilde parten får bättre förståelse 

för vad som krävs för att nå framgång i processen.52 

 

4.2.3  Förvaltningsmålens skiftande karaktär 

Den förvaltningsrättsliga lagstiftningen karaktäriseras av att utgöra en av-

vägning mellan olika enskilda och allmänna intressen. Detta kommer till ut-

tryck i materiella regler om exempelvis förmåner, ingripanden och tillsyn som i 

olika utsträckning syftar till att främja eller skydda dessa intressen. Denna lag-

stiftning är mångfacetterad och förvaltningsdomstolarna ställs därför inför mål 

av högst varierande art. Som exempel kan nämnas mål där frågan är av grund-

läggande betydelse för enskilda individers livsföring, exempelvis mål om bi-

stånd eller handikappersättning. I andra mål rör frågan tillstånd av betydelse för 

en persons näringsverksamhet, exempelvis serveringstillstånd eller taxiförar-

legitimation. I ytterligare andra mål, exempelvis mål om offentlig upphandling 

eller elmål, finns en tydlig kommersiell prägel och betydande belopp står på 

spel. Det kan sammanfattningsvis konstateras att processföremålet i förvalt-

ningsmålen har en skiftande karaktär.53 

 

Samtidigt kan konstateras att partsförhållandena i förvaltningsmålen varierar. I 

många mål saknar den enskilda parten såväl kunskap om de frågor som tvisten 

rör som vana att processa. Trots detta för den enskilde, till skillnad från vad 

som normalt är fallet i den allmänna processen, ofta sin talan utan ombud. 

Detta ska jämföras med den enskildes motpart, beslutsmyndigheten, som typ-

                                                
50 Se FPL 7a §. 
51 Prop. 1995/96:22 s. 79. 
52 Se Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. (1 juli 2013, Zeteo), 
kommentaren till FPL 7a §. 
53 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. (1 juli 2013, Zeteo), 
förvaltningsprocessens funktion. 
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iskt sett besitter en betydande kunskap om de frågar som myndigheten dagligen 

arbetar med. Mot bakgrund härav karaktäriseras förvaltningsmålen i många fall 

av att styrkeförhållandena är till den enskildes nackdel. Även om så är fallet i 

merparten av förvaltningsmålen bör framhållas att så inte alltid är fallet. I vissa 

förvaltningsmål anlitar den enskilde mer regelbundet ombud vilket utjämnar 

styrkeförhållandena. I ytterligare andra, främst de med en tydlig kommersiell 

prägel, kan rentav den enskilde vara den starkare av parterna.54 

 

Det kan således konstateras att även om förvaltningsmålen genomgående rör 

olika typer av ingripanden eller förmåner av betydelse för enskilda, i personligt 

eller ekonomiskt hänseende, är såväl processföremålet som partsförhållandena 

av högst varierande art. Förvaltningsmålen uppvisar således en skiftande karak-

tär. 

 

4.2.4  Kategorisering av mål 

Den allmänna processen består av två relativt enhetliga måltyper, tvistemål och 

brottmål. I rättegångsbalken har också processreglerna kommit att utformas 

efter denna uppdelning och regleringen har därför kunnat anpassas till respekt-

ive målens särskilda karaktär. 

 

Någon motsvarande uppdelning finns inte i FPL och är troligtvis heller inte, 

mot bakgrund av förvaltningsmålens skiftande karaktär, möjlig. Vid lagens till-

komst var en av de huvudsakliga målsättningarna att lagen skulle vara enkel 

och att den endast skulle omfatta de mest grundläggande reglerna. Det huvud-

sakliga syftet härmed var att processen skulle hållas flexibel och att domstolen 

skulle kunna anpassa processen till det enskilda målets karaktär.55 

 

Mot bakgrund av att FPL lämnar ett flertal processuella frågor obesvarade har 

Högsta förvaltningsdomstolen i sin praxis kommit att välja lösningar som be-

dömts lämpliga med hänsyn till måltypens särskilda karaktär. I flera avseenden 

har Högsta förvaltningsdomstolen, vid valet av lösning, kommit att kategor-

isera förvaltningsmålen som antingen tvistemålsliknande, brottmålsliknande 

                                                
54 Se Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. (1 juli 2013, Zeteo), 
kommentaren till FPL 8 §. 
55 Prop. 1971:30 s. 289 ff. 
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eller som en måltyp som inte liknar någon av dessa måltyper.56 För de förvalt-

ningsmål som påminner om tvistemål eller brottmål har valet av processregler 

kommit att baseras på analogier med rättegångsbalkens regler. En sådan kate-

gorisering har exempelvis legat till grund för frågor om omröstning, beviskrav, 

förekomsten av åberopsbördor och rättskraft.57 

 

Avgörande för om ett mål kategoriseras som brottmålsliknande synes, något 

förenklat, vara om frågan är om en bakåtverkande åtgärd som har karaktären av 

en sanktion för en viss handling eller underlåtenhet. Vilka mål som kategoriser-

as som tvistemålsliknande är svårare att avgränsa. I vissa avseenden synes det 

avgörande vara huruvida processen har karaktären av en tvist och i andra att 

frågan har en framåtverkande karaktär.58 

 

Föreliggande praxis ger uttryck för att en måltyp för en viss processuell fråga 

kan kategoriseras som tvistemålsliknande och för en annan som brottmåls-

liknande. Avgörande för hur ett mål kategoriseras synes vara om man lägger 

tyngdpunkten på antingen det allmänna eller det enskilda intresset. Som ex-

empel kan nämnas mål om körkortsåterkallelser. Frågan om ett körkort ska 

återkallas utgör en avvägning mellan å ena sidan ett allmänt intresse av trafik-

säkerhet och å andra sidan den enskildes intresse av att inte få sitt körkort åter-

kallat. I omröstningshänseende har körkortsåterkallelser ansetts tvistemåls-

liknande och i detta avseende synes tyngdpunkten ha lagts på åtgärdens framåt-

verkande karaktär, dvs. trafiksäkerhetsintresset.59 I rättskraftshänseende anses 

emellertid, vilket kommer behandlas i avsnitt 4.4.3, mål om körkortsåter-

kallelser vara brottmålsliknande och i detta avseende synes därför tyngdpunkt-

en ligga på den enskildes trygghetsintresse, dvs. åtgärdens sanktionsliknande 

karaktär.60 

 

4.2.5  Domstolens roll 

I den allmänna processen delar man upp målen mellan de som är dispositiva 

och de som är indispositiva. För förvaltningsprocessen del har i 4.2.3 konstat-

erats att målen karaktäriseras av att det, med varierande styrka, finns någon typ 
                                                
56 Se Lavin i JT 2000–01 s. 107, Lavin i FT 1995 s. 65 ff. och Lavin i FT 2008 s. 496. 
57 von Essen, s. 35 ff. 
58 Se von Essen, s. 35 ff. 
59 RÅ 1990 ref. 54. 
60 Se RÅ 1993 ref. 76 och von Essen, s. 87. 



 

 36 

av allmänt intresse att ta hänsyn till. Naturligt är därför att parterna saknar rätt 

att disponera över tvisteföremålet genom att ingå förlikning. Domstolen är 

heller inte bunden av parternas olika medgivanden eller eftergifter. Dessutom 

kan konstateras att utgången i målet ska baseras på allt vad som förekommit i 

målet och till skillnad mot vad som gäller i den allmänna processen föreligger 

således, som huvudregel, ingen åberopsbörda för parterna.61 Det kan därför 

konstateras att förvaltningsprocessen har karaktären av en indispositiv pro-

cess.62 

 

Vidare bär en förvaltningsdomstol, i likhet med vad som gäller i den allmänna 

processen, i enlighet med officialprincipen ett ansvar för utredningen.63 Utred-

ningsansvarets innebörd är, något förenklat, att domstolen ska se till att utred-

ningen i målet når upp till en nivå där den, med hänsyn till målets beskaffenhet, 

är tillräcklig för att målet kan avgöras på ett tillfredsställande sätt.64 Mot bak-

grund av att utredningsansvaret är avhängigt målets beskaffenhet varierar dom-

stolens utredningsansvar med förvaltningsmålens skiftande karaktär. 

 

Avgörande för målets beskaffenhet är dels partsställningen i målet och dels vad 

målet materiellt gäller.65 Vad beträffar partsställningen kan konstateras att det 

generellt sett anses inge mindre betänkligheter för det fallet att brister i utred-

ningen drabbar den allmänna parten. Av detta följer att utredningsansvaret 

normalt blir mer långtgående om brister i utredningen drabbar den enskilde.66 

Att så är fallet är naturligt med tanke på att den enskilde, vilket konstaterats i 

4.2.1, i förvaltningsprocessen förutsätts kunna föra sin talan utan ombud. Vad 

gäller betydelsen av vad målet materiellt gäller torde kravet på tillräcklig utred-

ning generellt ställas högre då beslutet är för den enskilde betungande, t.ex. vid 

fråga om återkallelse av tillstånd, än om det är för den enskilde gynnande, t.ex. 

vid fråga om förmåner.67 

 

                                                
61 Se dock praxis beträffande åberopsbördor i vissa mål: RÅ 1989 ref. 67, 1990 ref. 64, RÅ 
1990 ref. 108, RÅ 1991 ref. 67 och RÅ 2009 ref. 69. 
62 von Essen, s. 107 ff. 
63 Officialprincipen kommer till uttryck i FPL 8 § 1 st. 
64 Jfr dock prop. 2012/13:45 s. 115 där det uttalas att utredningsansvaret innebär att domstolen 
ska se till att målet är klart för avgörande genom att utredningen är fullständig. 
65 Prop. 2012/13:45 s. 113. 
66 Prop. 1971:30 Del 2 s. 529 f. 
67 Se Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. (1 juli 2013, Zeteo), 
kommentaren till FPL 8 §. 
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Mot bakgrund av vad som ovan anförts kan konstateras att utredningsansvaret 

inte har till innebörd att domstolen bär ett ansvar för att varje aspekt i målet blir 

fullt utrett. Det har heller inte till syfte att uppnå någon viss utgång i målet 

genom att hjälpa parterna. Innebörden är istället att domstolen ska se till att 

utredningen är tillräcklig innan målet avgörs. När så är fallet är avhängigt 

målets beskaffenhet. Då utredningen nått denna nivå blir utgången i målet 

därefter avhängig bevisbördereglerna. Av detta följer också att parterna bär 

risken för brister i utredningen efter att domstolen nått nämnda punkt.68 

 

Domstolen fullgör normalt sett sitt utredningsansvar genom att processleda 

parterna.69 Processledningen riktas normalt sett direkt mot parterna men kan 

undantagsvis ske genom att domstolen självständigt tar in utredning. Domsto-

lens processledning kan ta sikte på att avhjälpa såväl språkliga som rättsliga 

brister. Med språkliga brister avses olika typer av oklarheter i inlagor eller dy-

likt. Med rättsliga brister avses olika typer av brister i parternas processhand-

lingar i det avseendet att det föreligger en diskrepans gentemot den materiella 

rättsregel som målet rör.70 

 

4.2.6  Förvaltningsprocessens funktion 

En fråga av betydelse för den fortsatta framställningen, och särskilt för fast-

ställandet av rättskraftens funktion och syfte, är vilken som är förvaltningspro-

cessens funktion. 

 

I samband med FPL:s tillkomst framhölls att förvaltningsprocessen har till 

syfte att nå materiellt riktiga resultat och att upprätthålla en god rättssäkerhet 

som värnade om den enskildes rättsskydd.71 Vad som härmed avsågs kom 

emellertid inte till klart uttryck. Med rättsskydd synes emellertid ha avsetts 

möjligheten att få till stånd en överprövning av förvaltningsmyndigheternas 

beslut. Vad gäller frågan om rättssäkerhet torde härmed ha avsetts den formella 

rättssäkerheten i förfarandet. Detta kommer i FPL till uttryck genom regler om 

                                                
68 Se Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. (1 juli 2013, Zeteo), 
kommentaren till FPL 8 §. Se även Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 82 f. 
69 Se FPL 8 § 2 st. 
70 Se Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. (1 juli 2013, Zeteo), 
kommentaren till FPL 8 §. 
71 Prop. 1971:30 Del 2 s. 278 ff. 
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domstolarnas processledning samt genom regler om kommunikation och in-

syn.72 

 

Som konstaterats bygger förvaltningsrätten i grunden på offentligrättsliga reg-

ler som har till syfte att i varierande utsträckning främja eller skydda olika all-

männa och enskilda intressen. På respektive område är det en förvaltningsmyn-

dighet som hanterar dessa ärenden som första instans och som därvid fattar be-

slut i olika frågor för enskilda. Förvaltningsmyndigheten har särskild specialist-

kunskap för sitt område och har i uppdrag att se till att de intressen som 

kommer till uttryck i lagstiftningen värnas om och får genomslag i praktiken. 

Förvaltningsmyndigheternas verksamhet ska således vara intressebevakande 

och därigenom sträva efter att syftet med den aktuella lagstiftningen förverkli-

gas.73 

 

Då en förvaltningsmyndighets beslut överklagas till förvaltningsdomstol inleds, 

som konstaterats i 4.2.2, en tvåpartsprocess och beslutsmyndigheten intar ställ-

ning som den enskildes motpart. Föremålet för denna process är det av förvalt-

ningsmyndigheten fattade beslutet. 

 

Till skillnad från förvaltningsmyndigheterna är inte förvaltningsdomstolarna 

specialiserade till sin funktion. Förvaltningsdomstolarna har därför i uppgift att 

göra en allmän juridisk bedömning av förvaltningsmyndigheternas beslut. Mot 

bakgrund av att den materiella lagstiftningen i stor utsträckning innehåller olika 

typer av skälighetsbedömningar företar en förvaltningsdomstol, inom ramen 

för denna bedömning, i regel en lämplighetsprövning snarare än en laglighets-

prövning i så måtto att domstolen prövar beslutet i hela dess vidd och därvid 

även kan ändra beslutet. Även om förvaltningsdomstolarna inom ramen för 

denna bedömning givetvis ska sträva efter materiellt riktiga avgöranden ska de 

emellertid inte, till skillnad från förvaltningsmyndigheterna, agera resultat-

inriktat och därigenom sträva efter att syftet med den materiella lagstiftningen 

förverkligas. Förvaltningsdomstolarnas roll är därför att överpröva, inte om-

pröva, förvaltningsmyndigheternas beslut. Av detta följer att förvaltnings-

                                                
72 Se Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. (1 juli 2013, Zeteo), 
förvaltningsprocessens funktion. 
73 Se Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. (1 juli 2013, Zeteo), 
förvaltningsprocessens funktion. 
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domstolen kontrollerar om beslutsmyndigheten har hållit sig inom ramen för 

lagstiftningen och denna kontroll kan som konstaterats röra såväl laglighet som 

lämplighet. Förvaltningsdomstolarnas huvudsakliga funktion är därför kontroll-

erande i förhållande till förvaltningsmyndigheternas beslut.74 

 

Det bör framhållas att det finns ett antal begränsningar i den kontrollerande 

funktionen. Först kan konstateras att det som en allmän princip i förvalt-

ningsprocessen gäller att förvaltningsdomstolarna ska tillämpa de författningar 

som är ikraft vid prövningstillfället.75 Detta kan således medföra att den 

reglering som domstolen tillämpar i vissa fall är en annan än den som legat till 

grund för det överklagade beslutet.76 Beträffande begränsningar avseende den 

kontrollerande funktionen bör också nämnas den situationen att det före-ligger 

ändrade faktiska förhållanden eller då nya omständigheter framkommer i högre 

instans.77 

 

Förvaltningsprocessens huvudsakliga funktion skiljer sig således från den som 

för tvistemålsprocessen konstaterats vara att slita tvister (jfr 2.2.1). Vissa för-

valtningsmål uppvisar förvisso en tydlig kommersiell karaktär vilket ibland kan 

leda tanken till tvistelösning. Exempel härpå är mål om offentlig upphandling 

eller mål om samtrafikavgifter. Dessa mål präglas av att flera motstående en-

skilda intressen gör sig gällande och målen har därför en karaktär som i alla fall 

i viss utsträckning påminner om tvistelösning. Emellertid finns också för dessa 

mål ett i grunden allmänt intresse som ska värnas om och där domstolens roll 

är att kontrollera att myndighetens beslut avseende bestämd avgift eller utfört 

upphandlingsförfarande varit korrekt. Det rör sig således även för dessa mål 

om en kontrollerande funktion.78 

 

I vissa måltyper kan vidare förfarandet påminna om brottmålsprocessen. Vid 

återkallelser av olika typer av tillstånd aktualiseras detta inte sällan på grund av 

den enskildes brottsliga gärningar eller annars för någon typ av oönskat ag-

                                                
74 Prop. 1994/95:27 s. 141 och prop. 1995/96:22 s. 79. Se även Wennergren & von Essen, 
Förvaltningsprocesslagen m.m. (1 juli 2013, Zeteo), förvaltningsprocessens funktion. 
75 Se t.ex. RÅ 1988 ref. 132. 
76 Undantag från denna princip finns inte sällan i den materiella regleringens 
övergångsbestämmelser. Se vidare RÅ 1996 ref. 57 för frågan om retroaktivitet. 
77 Se RÅ 2000 ref. 11 och RÅ 2001 ref. 26. 
78 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. (1 juli 2013, Zeteo), 
förvaltningsprocessens funktion. 
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erande. Dessa återkallelser har emellertid, till skillnad från påföljder i brott-

målsprocessen, inte sin grund i ett bestraffningssyfte utan är motiverat av all-

männa skyddsintressen, exempelvis trafik- eller patientsäkerhet. Även för dessa 

mål rör det sig därför om en kontroll av beslutsmyndighetens beslut.79 

 

4.2.7  Slutsatser 

Förvaltningsmålen rör normalt en överprövning av ett tidigare fattat förvalt-

ningsbeslut. Förvaltningsdomstolarnas roll, tillika förvaltningsprocessens 

funktion, är att kontrollera förvaltningen. Vad beträffar frågan om rättskraft får 

detta anses utgöra ett skäl för att förvaltningsdomar bör tillmätas rättskraft. 

Frånvaron av rättskraft medför nämligen att förvaltningsmyndigheter kan 

komma att överpröva förvaltningsdomar vilket står i strid med nämnda funkti-

on. 

 

Förvaltningsprocessen är vidare en i princip fullt utbyggd tvåpartsprocess där 

beslutsmyndigheten intar ställning som den enskildes motpart. Detta har prim-

ärt till syfte att främja prejudikatbildningen men antas också vara en fördel i ut-

redningshänseende. Som kommer att utvecklas i avsnitt 4.4 har denna om-

ständighet, av Högsta förvaltningsdomstolen, använts som argument för att 

vissa förvaltningsmål bör tillmätas rättskraft.80 

 

Vidare kan konstateras att antalet förvaltningsmål är betydande och att de upp-

visar en skiftande karaktär. Mot bakgrund av detta är det naturligt att förvalt-

ningsprocessen får olika karaktär i olika mål. Med hänsyn till frågan om rätts-

kraft kan konstateras, vilket kommer behandlas i avsnitt 4.4, att målens skift-

ande karaktär medför att överväganden beträffande rättskraften får olika ut-

tryck i olika måltyper och att något enhetligt synsätt på frågan om rättskraft 

därför inte kan upprätthållas. 

 

Det kan vidare konstateras att lagstiftaren genom den lag som reglerar förvalt-

ningsprocessen, FPL, avsiktligt valt att lämna ett flertal processuella frågor 

oreglerade. Detta motiverades ursprungligen med att processen därigenom 

skulle hållas flexibel och kunna anpassas till det enskilda målets behov. Högsta 
                                                
79 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. (1 juli 2013, Zeteo), 
förvaltningsprocessens funktion. 
80 Se 4.4.2.3, 4.4.3.3 och 4.4.4.3. 
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förvaltningsdomstolen har beträffande ett flertal oreglerade frågor, i sin praxis, 

valt processuella lösningar efter analogier med den allmänna processen. Dom-

stolen har härvid i flera fall valt att kategorisera förvaltningsmålen som an-

tingen brottmåls- eller tvistemålsliknande. Som kommer följa i avsnitt 4.4 är 

denna kategorisering av central betydelse för frågan om rättskraft. 

 

Avslutningsvis kan konstateras att förvaltningsmålen är indispositiva och att 

parterna därför inte självständigt kan styra över processföremålet. I enlighet 

med officialprincipen bär domstolarna ett ansvar för att utredningen, innan 

målet får avgöras, är tillräcklig. Efter att domstolen nått upp till denna nivå är 

utgången därefter avhängig bevisbördereglerna. Domstolen fullgör normalt sitt 

utredningsansvar genom att processleda parterna. Mot bakgrund av att den en-

skilda parten ofta för sin talan utan ombud får processledningen särskild betyd-

else gentemot denne. Med hänsyn till frågan om rättskraft kan i detta avseende 

konstateras att frånvaron av ombud i förvaltningsprocessen kan leda till att en-

skilda parter mer ofta missbedömer vilka omständigheter eller vilken bevisning 

som måste läggas fram för att nå framgång. Utredningsansvaret kan i detta av-

seende inte anses garantera att denna oförmåga inte går ut över enskilda. Före-

komst av rättskraft kan mot bakgrund av detta inge betänkligheter eftersom en-

skilda därigenom kan komma att lida rättsförluster. 

 

 

4.3   Rättskraft i förvaltningsprocessen 
 

4.3.1  Allmänt om förvaltningsdomens rättskraft 

I kapitel 3 har frågan om den negativa rättskraften i förvaltningen behandlats. 

Som konstaterats är frågan om ett beslut vinner rättskraft avhängigt beslutets 

materiella innehåll. Ett beslut som är för den enskilde gynnande får enligt 

principen om negativ rättskraft inte ändras till dennes nackdel. Avslagsbeslut 

eller annars betungande beslut vinner däremot inte rättskraft och kan därför bli 

föremål för ändring i såväl skärpande och mildrande riktning. Frågan om rätts-

kraften i förvaltningen uppkommer således inom ramen för förvaltningsmyn-

dighetens sakprövning. Den negativa rättskraften i förvaltningen är således en 

fråga av materiell karaktär och utgör därför inte ett hinder mot en ny prövning i 

sak. 
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I förevarande kapitel rör frågan rättskraften i förvaltningsprocessen. Vad som 

härmed avses är om förvaltningsdomstols avgörande tillmäts rättskraft i den 

bemärkelse att det, i likhet med vad som är fallet i den allmänna processen, ut-

gör ett hinder mot en förnyad sakprövning av samma sak eller gärning. Frågan 

om förvaltningsdomens rättskraft är således en processuell fråga. Det bör fram-

hållas att principerna om negativ rättskraft i förvaltningen givetvis gäller även 

då en förvaltningsdomstol har överprövat en förvaltningsmyndighets beslut. 

Mot bakgrund av detta har frågan om förvaltningsdomens rättskraft främst 

praktisk betydelse beträffande för enskilda betungande beslut. 

 

4.3.2  Prövat på domstolsnivå och frågan om samma sak 

Mot bakgrund av att frågan rör rättskraften hos förvaltningsdomstols avgöran-

de är givetvis en grundläggande förutsättning för att frågan om rättskraft ska 

aktualiseras att samma sak eller gärning tidigare har prövats på domstolsnivå. 

Att så är fallet framgår av Högsta förvaltningsdomstolens domar i RÅ 1993 ref. 

76 och RÅ 2002 ref. 61 vilka kommer behandlas nedan i 4.4.3.2 respektive 

4.4.4.2. 

 

Gränsdragningen mellan rättskraften i förvaltningen och motsvarigheten i för-

valtningsprocessen, vilken således förutsätter att saken eller gärningen prövats 

på domstolsnivå, är emellertid inte alltid enkel. Belysande i detta avseende är 

RÅ 2006 ref. 64. Bakgrunden i målet var att en fastighetsägare på nytt ansökte 

om bygglov för en tillbyggnad. Den första ansökan, som alltså rörde samma 

tillbyggnad, hade prövats av Länsstyrelsen, dvs. en myndighet, som högsta in-

stans. Såväl byggnadsnämnden som Länsstyrelsen ansåg sig oförhindrade att 

sakpröva frågan på nytt. När frågan sedermera kom att prövas av domstol kom 

emellertid både läns- som kammarrätt fram till att frågan var rättskraftigt av-

gjord och att hinder således förelegat mot en ny prövning. Högsta förvalt-

ningsdomstolen fann att de båda domstolarna hade gjort bedömningar som av-

vek från den gängse synen i förvaltningsrätten. Domstolen anförde därvid att 

en förvaltningsmyndighets avslagsbeslut inte utgör hinder mot en förnyad 

prövning av samma fråga. 

 

Det synes närmast som om underrätterna hade blandat samman frågan om neg-

ativ rättskraft avseende förvaltningsbeslut och frågan om rättskraften hos en 
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förvaltningsdomstols avgörande. Eftersom den första ansökan hade prövats av 

Länsstyrelsen som högsta instans, dvs. på myndighetsnivå, aktualiserades end-

ast frågan om förvaltningsbesluts rättskraft. Mot bakgrund av att den negativa 

rättskraften i förvaltningen inte har till innebörd att den utgör ett hinder mot en 

förnyad sakprövning var således myndigheterna behöriga att sakpröva frågan 

om bygglov för samma tillbyggnad på nytt. Inom ramen för denna sakprövning 

skulle myndigheterna beakta det ursprungliga beslutets materiella innehåll. 

Endast om det ursprungliga beslutet varit för den enskilde gynnande hade 

myndigheten varit förhindrad att ändra beslut till den enskildes nackdel.81 

 

För att frågan om den typ av rättskraft som avses i detta kapitel över huvud 

taget ska aktualiseras krävs således att frågan tidigare har prövats på domstols-

nivå. Med att frågan prövats på domstolsnivå avses att frågan har varit föremål 

för prövning i sak.82 Härutöver krävs, för att hinder mot en förnyad prövning 

ska föreligga, att den nya prövningen avser samma sak eller gärning. Den 

senare frågan som rör rättskraftens omfattning behandlas närmare i avsnitt 

4.4.3.4 och 4.4.4.4. 

 

4.3.3  Allmänna överväganden beträffande rättskraften 

Förevarande avsnitt har till syfte att påvisa de svåra överväganden frågan om 

rättskraft i förvaltningsprocessen aktualiserar. 

 

I likhet med vad som i kapitel 2 konstaterats beträffande rättskraften i den all-

männa processen rör frågan om rättskraft i grunden en avvägning mellan å ena 

sidan tryggheten avseende att avgöranden är slutliga och å andra sidan intresset 

av att kunna ompröva avgöranden och då kanske framförallt att kunna vända 

oriktigt till rätt, dvs. intresset av materiellt riktiga avgöranden. 

 

Som konstaterats i 4.2.1 karaktäriseras lagstiftningen på förvaltningsområdet 

av avvägningar mellan olika enskilda och allmänna intressen. Frågan om rätts-

kraft och frågan om möjligheterna till omprövning präglas också av denna av-

vägning. Mot bakgrund av förvaltningsmålens skiftande karaktär yttrar sig 

dessa intressen, och därmed parternas behov av trygghet, på olika sätt och med 

                                                
81 Se även plenimålet RÅ 2005 ref. 16 beträffande en liknande fråga. 
82 Se RÅ 2002 ref. 61 och RÅ 1993 ref. 76. 
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olika styrka i de olika måltyperna. Som kommer att framgå nedan i avsnitt 4.4 

har detta till följd att det i förvaltningsprocessen inte är möjligt att, på sätt som 

i den allmänna processen, upprätthålla ett enhetligt synsätt på frågan om rätts-

kraft.83  

 

För frågan om avgöranden i en viss måltyp bör tillmätas rättskraft torde såväl 

processföremålets särdrag som vilka partsintressen som aktualiseras vara av 

betydelse. Mer generellt får det allmännas behov av trygghet anses vara mindre 

än enskildas. Likaledes bör det fallet att rättskraften går ut över den enskilde 

vara betydligt mera känsligt än då rättskraften är till dennes fördel. Av natur-

liga skäl torde det vidare fordras skilda typer av överväganden beroende av om 

måltypen rör exempelvis en förmån eller ett ingripande.84 

 

Vidare bör det faktum att enskilda, i förvaltningsprocessen, regelmässigt för 

talan utan ombud medföra andra överväganden beträffande rättskraften än i den 

allmänna processen. Att den enskilde i och med avgörandet är förhindrad att få 

saken prövad på nytt kan inge betänkligheter om denne exempelvis på grund av 

ålder eller sjukdom inte har kunnat ta tillvara sina rättigheter. I detta avseende 

bör visserligen åter erinras om att domstolarna har ett visst ansvar för utred-

ningen i målet. Som konstaterats i 4.2.5 ska emellertid inte domstolarna genom 

sin processledning agera målinriktat och sträva efter ett visst resultat. Domstol-

ens roll tar i detta avseende istället sikte på att säkerställa att utredningen i mål-

et är tillräcklig för ett avgörande. Det åligger därvid alltid den enskilde att i 

slutändan nå fram med den bevisning som krävs för ett bifall.85 

 

Mot bakgrund av vad som ovan anförts kan konstateras att frågan om avgör-

anden i förvaltningsmål bör tillmätas rättskraft är svår och fordrar överväg-

anden med hänsyn till måltypens särskilda karaktär. 

 

 

 

 

                                                
83 Westerberg s. 555. 
84 Westerberg s. 554 f. 
85 Jfr justitierådet Melins skiljaktiga mening i RÅ 2002 ref. 61. 
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4.4   Rättskraftens förekomst 
 

4.4.1  Inledning 

I förevarande avsnitt övergås till frågan om rättskraftens förekomst, dvs. frågan 

om och i så fall i vilken utsträckning förvaltningsdomar tillmäts rättskraft. 

Inom ramen för detta kommer vidare frågor om rättskraftens omfattning, 

funktion och syfte att behandlas. 

 

Inledningsvis kan konstateras att det i FPL, till skillnad mot vad som är fallet i 

RB, inte finns någon allmän rättskraftsregel. Att avgöranden i vissa förvalt-

ningsmål vinner rättskraft har emellertid sedan länge antagits i doktrinen.86 I 

samband med förvaltningsrättsreformen och därmed inför FPL:s tillkomst dis-

kuterades vidare lämpligheten att i lag införa en allmän rättskraftsregel. De 

sakkunniga konstaterade att rättskraften i förvaltningsprocessen inte hade 

någon enhetlig innebörd utan att frågan var beroende av överväganden i det en-

skilda fallet. Medan rättskraften på vissa områden i princip ansågs ha samma 

innebörd som i den allmänna processen konstaterades rättskraften på andra om-

råden ha uttunnats.87 

 

De sakkunniga framhöll vidare att en reglering, av vilken det framgick vilka 

beslut som vann rättskraft och vad rättskraften i så fall hade för innebörd, viss-

erligen var önskvärd med hänsyn till enskildas rättssäkerhet. Förvaltningsmål-

ens skiftande karaktär (se 4.2.3) medförde emellertid att rättskraften i förvalt-

ningsprocessen var långt ifrån entydig och att frågan om förvaltningsdomar 

vann rättskraft därför inte kunde besvaras generellt. Mot bakgrund av detta 

fann de sakkunniga att det inte var möjligt att utforma en rättskraftsregel med 

annat än allmänt hållna uttalanden och som då skulle vara föga vägledande. 

Man valde därför att inte lägga fram något förslag om lagreglering. Frågan om 

rättskraftens förekomst i förvaltningsprocessen ansågs istället vara mer lämplig 

att lösas genom praxis respektive genom reglering i speciallagstiftning.88 Ut-

över att rättskraften är avhängig målets särskilda karaktär kan således, baserat 

                                                
86 Westerberg s. 551 ff. och Sundberg s. 198 f. 
87 SOU 1964:27 s. 476 ff. 
88 SOU 1964:27 s. 476 ff. 
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på utredningens uttalanden, inga närmare slutsatser dras beträffande rättskraft-

ens förekomst i förvaltningsprocessen. 

 

Sedan FPL:s tillkomst har frågan om förvaltningsdomar tillmäts rättskraft 

kommit att prövas av Högsta förvaltningsdomstolen vid ett antal tillfällen. 

Domstolens praxis ger i likhet med nämnda förarbetsuttalanden uttryck för att 

frågan om rättskraftens förekomst är avhängig målets särskilda karaktär.89 Det 

bör redan här framhållas att frågan om förvaltningsdomens rättskraft endast har 

prövats avseende ett fåtal måltyper och att praxis på intet sätt besvarar frågan 

om rättskraftens förekomst uttömmande. 

 

Trots denna grundläggande osäkerhet kan, mot bakgrund av föreliggande 

praxis, vissa allmänna principer eller riktlinjer uttolkas vilket i viss utsträck-

ning ger vägledning beträffande rättskraftens förekomst. Som en allmän huvud-

regel synes exempelvis gälla att beslut som innebär avslag på en ansökan, trots 

att beslutet överprövats av domstol, inte tillmäts rättskraft.90 Vidare kan kon-

stateras att Högsta förvaltningsdomstolen mer generellt uttalat att beslut i fler-

partsmål som påminner om antingen tviste- eller brottmål i princip inte är 

möjliga att ändra och därmed vinner rättskraft.91 I detta avseende har således 

Högsta förvaltningsdomstolen, i likhet med ett flertal andra processuella frågor 

(se 4.2.4), valt en lösning baserat på en kategorisering av förvaltningsmålen 

utifrån dess likheter med den allmänna processen. Av de fåtalet avgöranden 

som finns synes således förvaltningsdomar i de måltyper som antingen är brott-

måls- eller tvistemålsliknande tillmätas rättskraft. 

 

I de följande avsnitten ska rättskraftens förekomst, omfattning, syfte och funk-

tion fastställas. Denna framställning tar sin utgångspunkt i Högsta förvalt-

ningsdomstolens praxis och därvid i den kategorisering som domstolen gjort 

beträffande frågan om rättskraft. I 4.4.2 behandlas inledningsvis frågan om 

rättskraft hos överprövade avslagsbeslut. I 4.4.3 behandlas därefter förekomst-

en av rättskraft i brottmålsliknande förvaltningsmål och i 4.4.4 i tvistemåls-

liknande förvaltningsmål. I det avslutande 4.4.5 sammanfattas frågan om rätts-

kraft i förvaltningsprocessen. 
                                                
89 Jfr RÅ 1987 ref. 80. 
90 RÅ 1979 Bb 116, RÅ 1987 ref. 80 och HFD 2013 ref. 36. 
91 RÅ 1993 ref. 76 och RÅ 2002 ref. 61. 
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4.4.2  Avslagsbeslut 

4.4.2.1  Inledning 

Eftersom principerna om rättskraft i förvaltningen även gäller efter att en dom-

stol överprövat ett förvaltningsbeslut har frågan om rättskraften hos förvalt-

ningsdomstols avgörande betydelse främst i mål där beslutet är för den en-

skilde betungande.92 Enligt nämnda principer vinner nämligen inte betungande 

beslut rättskraft och dessa beslut kan därför ändras i såväl skärpande som 

mildrande riktning. Ett beslut som innebär att en ansökan avslås är ett be-

tungande beslut. Frågan om domstols avgöranden beträffande beslut om avslag 

på ansökan tillmäts rättskraft har prövats av Högsta förvaltningsdomstolen vid 

ett antal tillfällen. I de följande avsnitten ska denna fråga behandlas närmare i 

syfte att fastställa i vilken utsträckning rättskraft förekommer i dessa mål. 

 

4.4.2.2  Rättskraftens förekomst 

Av intresse är här först RÅ 1979 Bb 116. Bakgrunden i målet var att en person 

hade ansökt om utbyte av körkort till en högre behörighet. Trafiksäkerhets-

verket avslog ansökan. Sökanden överklagade sedermera beslutet till kammar-

rätten som emellertid lämnade överklagandet utan bifall. Efter en tid ingav 

samma person en ny ansökan om utbyte. Högsta förvaltningsdomstolen ut-

talade att den omständigheten att en domstol tidigare hade överprövat en an-

sökan om ett liknande utbyte inte utgjorde ett hinder mot en ny prövning. 

Kammarrättens dom tillmättes därmed inte rättskraft. 

 

En liknande bedömning gjorde Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 1987 ref. 

80. Bakgrunden var att en ansökan om byte av efternamn hade avslagits av 

Patentverket. Sökanden överklagade till Patentbesvärsrätten som emellertid 

lämnade överklagandet utan bifall. Avgörandet vann så småningom laga kraft. 

Efter en tid inkom personen med en ny ansökan till Patentverket rörande 

samma fråga. Patentverket avslog även den nya ansökan. Sökanden överklaga-

de till Patentbesvärsrätten som fann att Patentverket borde ha avvisat den nya 

ansökan eftersom den rörde samma fråga som tidigare hade prövats. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen anförde att frågan om rättskraft i förvaltnings-

förfarandet var avhängig målets särskilda karaktär. Rättskraften konstaterades 

                                                
92 Se kapitel 3 beträffande principerna för rättskraft i förvaltningen. 
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på vissa områden sammanfalla med motsvarigheten i RB medan den på andra 

områden hade uttunnats. Högsta förvaltningsdomstolen anförde vidare att det 

för vissa typer av beslut var möjligt att mer generellt uttala sig om i vad mån de 

vann rättskraft. Avgöranden i mål som innebar avslag på en ansökan ansågs, 

särskilt då någon enskild inte stod som direkt motpart till sökanden, inte vinna 

rättskraft. Det faktum att samma fråga tidigare hade prövats av Patentbesvärs-

rätten, dvs. på domstolsnivå, medförde således inte att frågan var rättskraftigt 

avgjord. Målet återförvisades till Patentbesvärsrätten för ny behandling.  

 

Av intresse är vidare HFD 2013 ref. 36. Frågan rörde om förvaltningsdomstols 

avgörande i mål om överprövning enligt lagen om offentlig upphandling 

(2007:1090) (LOU) utgjorde ett hinder mot en förnyad överprövning avseende 

samma upphandlingsförfarande.93 Frågan rörde således rättskraften hos dom-

stols avgörande i dessa mål. 

 

Inledningsvis konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att det som en allmän 

princip gäller att beslut som innebär att en ansökan avslås inte vinner rättskraft 

i den meningen att det utgör ett hinder mot en förnyad prövning. Med hänvis-

ning till sin tidigare praxis, RÅ 1993 ref. 76 och RÅ 2002 ref. 61, konstaterade 

domstolen att de avsteg som i praxis gjorts från denna princip hade grundats på 

särskilda förhållanden eller regler för de mål som det då varit fråga om.94 

 

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade därefter att det faktum att upp-

handlingsmål i andra avseenden ansetts gälla ekonomiska förhållanden mellan 

enskilda näringsidkare i och för sig talade för att förvaltningsdomstols av-

görande borde tillmätas rättskraft.95 Å andra sidan konstaterade domstolen, 

med hänvisning till EU-domstolens praxis beträffande offentliga upphandling-

ar, att alla beslut eller viljeyttringar som har faktisk verkan ska kunna bli före-

mål för överprövning. Mot bakgrund av detta fann Högsta förvaltnings-

domstolen inte anledning att, beträffande upphandlingsmål, göra avsteg från 

den allmänna principen om att avgöranden i mål som innebär att en ansökan 

                                                
93 Ett upphandlingsförfarande kan enligt lagen om offentlig upphandling, efter ansökan, 
begäras överprövad av en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada 
(LOU 16:6). 
94 Se vidare härom nedan i 4.4.3 och 4.4.4. 
95 Domstolen hänvisade till RÅ 2009 ref. 69 som rörde frågan om ansökningskärandens 
åberopsbörda i upphandlingsmål. 
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avslås inte tillmäts rättskraft. Samma upphandlingsförfarande ansågs därmed 

kunna bli föremål för upprepade överprövningar. 

 

Det bör framhållas att Högsta förvaltningsdomstolen i HFD 2013 ref. 63 som 

skäl för avsaknaden av rättskraft hänvisade till sitt tidigare avgörande i RÅ 

2005 ref. 16. Detta mål rörde en ny prövning av en ansökan om livränta. Den 

första prövningen hade endast prövats på myndighetsnivå, dvs. inte av domstol. 

Som konstaterats i 4.3.2 aktualiseras frågan om rättskraft i förvaltningsprocess-

en först om saken prövats på domstolsnivå. Även om detta således ger intryck 

av att Högsta förvaltningsdomstolen var av uppfattningen att det för denna 

kategori av mål saknar betydelse huruvida frågan prövats på domstolsnivå hade 

det för tydlighets skull varit önskvärt att Högsta förvaltningsdomstolen hän-

visat till ett tidigare avgörande där saken tidigare hade prövats av domstol, ex-

empelvis RÅ 1987 ref. 80. 

 

4.4.2.3  Slutsatser 

Gemensamt för ovan behandlade rättsfall är att fråga rört någon typ av ansökan 

från en enskild. I samtliga fall hade en ansökan avseende samma fråga tidigare 

avslagits och på något sätt kommit att prövas av domstol. Det faktum att de 

tidigare besluten prövats på domstolsnivå har emellertid inte bedömts utgöra ett 

hinder mot förnyade prövningar. Domstolarnas avgöranden har därmed inte be-

dömts vinna rättskraft. 

 

Dessa rättsfall får anses ge uttryck för en allmän huvudprincip med innebörd 

att beslut som innebär att en enskilds ansökan avslås inte utgör ett hinder mot 

en förnyad prövning och att detta gäller även om ansökan överprövats på 

domstolsnivå.96 Att så är fallet får anses komma till klart uttryck i HFD 2013 

ref. 36. Domstols avgörande i mål som innebär beslut om avslag på en ansökan 

tillmäts således, som huvudprincip, inte rättskraft. För dessa beslut gäller där-

för samma rättskraftsregler som i förvaltningen. Mot bakgrund av att ett av-

slagsbeslut, enligt dessa rättskraftsprinciper, är ett betungande beslut kommer 

det aldrig föreligga hinder mot ändring.97 Som kommer framgå nedan i 4.4.4.3, 

där rättskraften i de tvistemålsliknande förvaltningsmålen behandlas, gäller 

                                                
96 Se även RÅ 2005 ref. 42. Jfr SOU 1964:27 s. 478. 
97 Se kapitel 3. 
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emellertid inte denna huvudprincip undantagslöst. Domstols avgörande i vissa 

måltyper kan nämligen tillmätas rättskraft trots att fråga är om ett avslags-

beslut. 

 

Det kan vidare konstateras att Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 1987 ref. 80 

framhöll att den omständigheten att någon enskild inte stod som direkt motpart 

till sökanden utgjorde ett särskilt skäl för att avgörandet inte skulle tillmäts 

rättskraft.98 I detta avseende kan konstateras att de skäl som normalt anförs för 

rättskraft, dvs. parternas behov av trygghet i det avseendet att motparten inte 

kan få tillstånd en förnyad prövning av samma fråga, inte gör sig gällande i mål 

där egentlig motpart saknas. Domstolens formulering, dvs. att detta särskilt 

gällde i mål där någon enskild inte stod som direkt motpart till sökanden, indik-

erar på att denna omständighet endast utgjorde ett ytterligare stöd för att av-

görandet inte skulle tillmätas rättskraft. 

 

Det finnas goda skäl för att avslagsbeslut, som överprövats av domstol, inte bör 

tillmätas rättskraft. En rättskraftsverkan hade nämligen gett den allmänna sidan 

ett skydd mot att sakpröva nya ansökningar och något behov av trygghet i det 

avseendet att saken slutligt avgörs kan knappast anses föreligga. I ansöknings-

mål får tvärtom intresset av materiellt riktiga avgöranden och intresset av en 

möjlighet till omprövning anses väga över. 

 

4.4.3  Brottmålsliknande förvaltningsmål 

4.4.3.1  Inledning 

Som ovan nämnts följer av Högsta förvaltningsdomstolens praxis att domstols 

avgörande i flerpartsmål som påminner om brottmål i princip inte är möjliga att 

ändra.99 Avgöranden i dessa mål vinner således rättskraft. 

 

Eftersom frågan om rättskraft i brottmålsliknande förvaltningsmål endast pröv-

ats av Högsta förvaltningsdomstolen vid ett tillfälle är frågan om vilka mål-

typer som i rättskraftshänseende är brottmålsliknande oklar. Frågan är därför 

om man utifrån detta enda avgörande kan dra några slutsatser beträffande var-

för denna måltyp ansågs vara brottmålsliknande för att därigenom sluta sig till 

                                                
98 Se även RÅ 2005 ref. 42. 
99 RÅ 1993 ref. 76. 
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vilka andra förvaltningsmål som bör tillmätas rättskraft. I det följande ska 

frågan om rättskraftens förekomst, omfattning, funktion och syfte i de brott-

målsliknande förvaltningsmålen fastställas. 

 

4.4.3.2  Rättskraftens förekomst 

Frågan om rättskraften i brottmålsliknande förvaltningsmål prövades av Högsta 

förvaltningsdomstolen i RÅ 1993 ref. 76. Bakgrunden i målet var att en kör-

kortsinnehavare hade godkänt ett ordningsföreläggande avseende en rödljus-

körning. Med anledning härav ansökte det allmänna ombudet om körkortsin-

gripande vid länsrätten. Som grund för ingripandet åberopades felaktigt att kör-

kortsinnehavaren hade gjort sig skyldig till en stoppliktsförseelse och till stöd 

härför framlades det godkända ordningsföreläggandet. Länsrätten konstaterade 

vid sin prövning att körkortsinnehavaren inte hade gjort sig skyldig till någon 

stoppliktsförseelse och avslog därför det allmänna ombudets ansökan. 

 

Det allmänna ombudet lämnade efter en tid in en ny ansökan till länsrätten. I 

den nya ansökan angavs, helt i enlighet med det godkända ordningsföreläggan-

det, att körkortsinnehavaren hade gjort sig skyldig till en rödljuskörning. Mot 

bakgrund härav biföll länsrätten det allmänna ombudets talan. Kammarrätten 

upphävde sedermera länsrättens dom efter att ha konstaterat att frågan i och 

med den första domen var rättskraftigt avgjord. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen anförde inledningsvis att rättskraften i för-

valtningsprocessen var avhängig målets särskilda karaktär. Medan rättskraften 

för vissa mål konstaterades överensstämma med rättskraften i den allmänna 

processen hade den för andra mål kommit att uttunnas eller kunde över huvud 

taget inte anses föreligga. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade därefter att 

beslut i flerpartsmål som påminde om tviste- eller brottmål i princip inte var 

möjliga att ändra. Detta ansågs, förutom av trygghetsskäl, motiverat av att det i 

brist på reglering i FPL var naturligt att söka ledning i RB. 

 

Domstolen konstaterade därefter att körkortsåterkallelser huvudsakligen grund-

ar sig på trafiksäkerhetsskäl. I de fall då en körkortsåterkallelse har sin grund i 

en brottslig gärning konstaterade emellertid Högsta förvaltningsdomstolen att 

ingripandets karaktär stod straffrättskipningen nära. Mot bakgrund härav fann 
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domstolen att frågan om rättskraft skulle bedömas utifrån ett straffprocessuellt 

betraktelsesätt och med ledning av RB 30:9. Med hänvisning till nämnda lag-

rum konstaterades därför att en gärning som tidigare prövats av domstol, 

oavsett utgång, inte fick bli föremål för en förnyad prövning (Jfr 2.3.3). 

 

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade därefter att det allmänna ombudets 

ansökan, i den första processen, varit föremål för prövning i sak hos länsrätten. 

Vidare grundades den nya ansökan på körkortsinnehavarens sätt att föra sin bil 

vid samma tillfälle och på samma plats som vid den första prövningen. De båda 

ansökningarna rörde därför samma handlingsförlopp, eller ”gärning”, varför 

rättskraften hade utgjort ett hinder mot en prövning av det allmänna ombudets 

nya ansökan. 

 

Det bör här framhållas att ärenden om körkortsingripande numera handläggs 

och beslutas av Transportstyrelsen som första instans. Transportstyrelsens be-

slut kan därefter överklagas till förvaltningsdomstol. Av intresse är därför 

Kammarrätten i Stockholms beslut den 8 december 2008, mål nr 5936-08. Bak-

grunden var att en körkortsinnehavare hade godkänt ett strafföreläggande avse-

ende ett rattfylleri. Mot bakgrund av detta beslutade sedermera Länsstyrelsen 

att återkalla körkortet med bestämmande av viss spärrtid.100 Efter en tid upp-

dagades emellertid hos Statens kriminalteknologiska laboratorium att det ana-

lysbesked som legat till grund för strafföreläggandet varit felaktigt. Analys-

beskedet rättades från 0,31 milligram alkohol per liter i utandningsluften till 

0,28. Mot bakgrund av felaktigheten undanröjde tingsrätten det av körkorts-

innehavaren godkända strafföreläggandet. Beslutet om körkortsåterkallelse 

hade av körkortsinnehavaren överklagats och frågan prövades så småningom 

av länsrätten. Länsrätten konstaterade vid sin prövning att det strafföreläggande 

som legat till grund för Länsstyrelsens beslut om körkortsåterkallelse hade un-

danröjts av tingsrätten. Länsrätten fann därför att det saknades grund för att 

återkalla körkortet och biföll överklagandet. 

 

Efter en tid fattade Länsstyrelsen ett nytt beslut om återkallelse. Denna gång 

mot bakgrund av att körkortsinnehavaren var misstänkt för rattfylleri. Detta 

beslut överklagades av körkortsinnehavaren men länsrätten avslog överklagan-

                                                
100 Numera fattas alltså dessa beslut av Transportstyrelsen. 
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det. Domen överklagades till kammarrätten. Domstolen konstaterade att läns-

rätten, i den första processen, hade prövat frågan om återkallelse grundat på 

den aktuella gärningen i sak. Vidare konstaterades att händelseförloppet i Läns-

styrelsens nya beslut överensstämde med det beslut som länsrätten hade sak-

prövat. Eftersom fråga var om samma gärning fann kammarrätten att Läns-

styrelsen hade varit förhindrad att pröva frågan om återkallelse till följd av det 

misstänkta rattfylleribrottet. Frågan var nämligen, i och med länsrättens av-

görande i den första processen, rättskraftigt avgjord. Kammarrätten upphävde 

därför såväl Länsstyrelsens beslut som länsrättens dom. 

 

4.4.3.3  Rättskraftens grund 

Frågan är då vilka faktorer som var avgörande för att mål om körkortsåter-

kallelse grundat på en brottslig gärning ansågs vinna rättskraft. Det kan inled-

ningsvis konstateras att Högsta förvaltningsdomstolen, i RÅ 1993 ref. 76, i av-

saknad av en rättskraftsregel i FPL valt en lösning efter en analogi med brott-

målsprocessen. Domstolen uttalade därvid att beslut i flerpartsmål som på-

minner om brottmål i princip inte är möjliga att ändra. Vidare framhöll dom-

stolen att ingripandets karaktär i mål om körkortsåterkallelse grundat på en 

brottslig gärning medförde att prövningen stod straffrättskipningen nära. De 

faktorer som synes ha varit avgörande för rättskraften var således dels att fråga 

var om ett flerpartsmål och dels att målet påminde om ett brottmål. 

 

Vad beträffar betydelsen av att fråga var om ett flerpartsmål framhöll alltså 

Högsta förvaltningsdomstolen denna omständighet som skäl för att dessa beslut 

inte var möjliga att ändra och att avgöranden därmed vann rättskraft. I vilken 

utsträckning eller varför detta bedömdes ha betydelse framgår inte uttryckligen 

av domen. Det kan konstateras att domstolens lösning byggde på en analogi 

med rättskraftsreglerna i den allmänna processen och att samtliga mål där är 

flerpartsmål. Rättskraften i den allmänna processen har, vilket konstaterats i 

kapitel 2, till syfte att skänka parterna trygghet genom att saken/gärningen slut-

ligt avgörs. Rättskraften ska således utgöra ett hinder mot att den förlorande 

parten återkommer till domstol och får samma sak eller gärning prövad på nytt. 

Utifrån detta synsätt kan något behov av rättskraft inte anses föreligga i en-

partsmål. Detta synsätt kom vidare till uttryck i ovan nämnda RÅ 1987 ref. 80 

där Högsta förvaltningsdomstolen, som ytterligare skäl mot förekomsten av 
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rättskraft, framhöll den omständigheten att sökanden inte hade någon enskild 

som direkt motpart.101 Till skillnad mot i det målet hade sökanden i RÅ 1993 

ref. 76, dvs. det allmänna ombudet, en enskild som direkt motpart. En rimlig 

tolkning är därför, mot bakgrund av att utgången grundades på en analogi med 

rättskraftsreglerna för den allmänna processen, att domstolen var av uppfatt-

ningen att det faktum att frågan var om ett flerpartsmål var en grundläggande 

förutsättning för att frågan om rättskraft över huvud taget skulle aktualiseras. 

Som konstaterats i 4.4.3.2 beslutar numera Transportstyrelsen om körkorts-

ingripande som första instans och det är således inte längre något ansök-

ningsmål. Körkortsmålen är emellertid alltjämt ett flerpartsmål i den meningen 

att Transportstyrelsen är den enskildes motpart.102 

 

Högsta förvaltningsdomstolen anförde vidare, som skäl för rättskraften, att 

målet hade en brottmålsliknande karaktär. Det avgörande för målets brottmåls-

liknande karaktär var enligt domstolen att själva ingripandets karaktär stod 

straffrättskipningen nära. Frågan är då varför så ansågs vara fallet. 

 

Vad beträffar körkortsåterkallelser som har sin grund i en brottslig gärning 

föregås dessa normalt av ett straffrättsligt förfarande.103 I denna process be-

döms huruvida körkortsinnehavaren gjort sig skyldig till brott och vilken straff-

påföljd som i så fall ska följa. Frågan om körkortsingripande bedöms därefter 

inom ramen för förvaltningsförfarandet. I detta förfarande läggs den be-

dömning av skuldfrågan som gjorts i brottmålsprocessen i princip till grund för 

frågan om körkortsingripande. Med avseende på grunden, dvs. ansvarsfrågan, 

uppvisar därför dessa körkortsingripanden stora likheter med brottmålspro-

cessen. Vad därefter beträffar rättsföljden utgörs den av att körkortet återkallas 

under en spärrtid som bestäms i proportion till brottets allvarlighet. Åter-

kallelsen utgör en direkt konsekvens av ansvaret för den brottsliga gärningen 

och även om ingripandet traditionellt ansetts motiverat av trafiksäkerhetsskäl 

uppfattas det som en sanktion. Utifrån detta perspektiv får därför själva rätts-

                                                
101 Se 4.4.2.2. 
102 Se Westerberg s. 551 ff. angående beslut mellan stridande parter. 
103 Här bortses från förvaltningsdomstols möjlighet att fatta interimistiska beslut avseende 
körkortsingripande innan den straffrättsliga frågan är avgjord. 
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följden, dvs. körkortsåterkallelsen, anses ha en karaktär som starkt påminner 

om en straffpåföljd i brottmålsprocessen.104 

 

Mot bakgrund av vad som ovan anförts får ett rimligt antagande anses vara att 

Högsta förvaltningsdomstolen fann att målet var brottmålsliknande eftersom 

ansvaret för en brottslig gärning på samma sätt som i brottmålsprocessen lades 

till grund för en rättsföljd som påminner om en straffpåföljd. 

 

Det kan avslutningsvis nämnas att för att ingripandets karaktär ansågs brott-

målsliknande kan möjligen även ha spelat in att det allmänna ombudet, vid ti-

den för avgörandet i RÅ 1993 ref. 76, intog en ställning som i viss mån på-

minde om åklagarens i brottmål. Av detta följer således att även förfarandets 

karaktär påminde om brottmålsprocessen.105 Även om förfarandets karaktär i 

och för sig kan ha haft viss betydelse för att körkortsmål ansågs brottmålslik-

nande kan detta, mot bakgrund av rättskraftens syfte, knappast ha varit av-

görande. En sådan slutsats vinner även stöd av ovan nämnda kammarrätts-

avgörande.106 

 

Sammanfattningsvis synes det faktum att fråga var om ett flerpartsmål ha varit 

en grundläggande, men inte tillräcklig, förutsättning för rättskraften. Av-

görande för att förvaltningsdomstols avgörande i körkortsmål ansågs vinna 

rättskraft var istället att målet var brottmålsliknande. Att målet bedömdes vara 

brottmålsliknande föranleddes av att ingripandets karaktär ansågs stå straff-

rättskipningen nära. Det avgörande för detta synes ha varit att ansvaret för en 

brottslig gärning, i likhet med i brottmålsprocessen, lades till grund för ett in-

gripande som uppvisade likheter med en straffpåföljd. Nedan, i avsnitt 4.4.3.7, 

ska med utgångspunkt i dessa slutsatser frågan om vilka övriga förvaltningsmål 

som kan antas vara brottmålsliknande närmare behandlas.  

 

4.4.3.4  Rättskraftens funktion 

Frågan är då vilken funktion som rättskraften har beträffande de brottmålslik-

nande förvaltningsmålen. 

                                                
104 Jfr RÅ 2000 ref. 65. 
105 Jfr von Essen s. 82. Frågan om körkortsåterkallelser aktualiserades, vid tiden för 
avgörandet, genom det allmänna ombudets ansökan vid länsrätten. 
106 Kammarrätten i Stockholms beslut den 8 december 2008, mål nr 5936-08. 
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För besvarandet av denna fråga bör åter framhållas att om en förvaltningsdom-

stols avgörande inte har rättskraftsverkan är frågan om en myndighet eller en 

domstol kan ändra beslutet avhängigt principerna om rättskraft i förvaltningen. 

Vad beträffar den situationen att Transportstyrelsen fattat ett beslut om åter-

kallelse och förvaltningsrätten, efter den enskildes överklagande, ändrar beslut-

et vinner inte detta beslut negativ rättskraft. Beslutet ger nämligen inte den en-

skilde några förväntningar och är därför inte gynnande. Några hinder mot att 

fatta ett nytt beslut om återkallelse baserat på samma gärning skulle då aldrig 

föreligga enligt principerna för rättskraft i förvaltningen.107 Om en domstols 

avgörande i dessa mål inte tillmättes rättskraft hade således Transportstyrelsen 

kunnat ompröva frågan om ingripande för samma gärning vid obegränsat antal 

tillfällen. 

 

Av RÅ 1993 ref. 76 följer emellertid att om en domstol, i ett brottmålsliknande 

förvaltningsmål, sakprövat ett ingripande grundat på en viss gärning utgör 

domen ett hinder mot en förnyad prövning. Domen vinner nämligen rättskraft 

och denna rättskraft binder, oavsett avgörandets materiella innehåll, såväl 

myndigheter som domstolar på ett sådant sätt att de inte får pröva frågan om in-

gripande grundat på samma gärning på nytt.108 Rättskraften medför att det före-

ligger en bristande sakprövningsförutsättning och är därmed, till skillnad mot 

rättskraften i förvaltningen och i likhet med motsvarigheten i den allmänna 

processen, en fråga av processuell karaktär. Mot bakgrund av detta medför 

domens rättskraft att utgången blir bindande för framtiden. I likhet med rätts-

kraften i brottmålsprocessen har således rättskraften i brottmålsliknande för-

valtningsmål till funktion att göra den i målet aktuella frågan slutligt avgjord. 

 

4.4.3.5  Rättskraftens omfattning 

Av RÅ 1993 ref. 76 följer att samma gärning som tidigare prövats av domstol 

inte får bli föremål för en förnyad prövning. Högsta förvaltningsdomstolen an-

knyter således, på samma sätt som i brottmålsprocessen (se 2.3.3), rättskraftens 

omfattning till gärningens identitet. 

 

                                                
107 Jfr 3.4. 
108 SOU 1964:27 s. 476 ff. 
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Högsta förvaltningsdomstolen anförde vidare att det allmänna ombudet i sam-

band med den första processen, på samma sätt som åklagaren i brottmålspro-

cessen, haft möjlighet att ändra sin talan till att avse rödljuskörningen istället 

för stoppliktsförseelsen. I detta avseende anlade således domstolen ett synsätt 

om att saken i rättskraftshänseende korresponderar med saken avseende ändr-

ing av talan. Av detta följer att de gärningsmoment som den allmänna sidan 

kunnat föra in i den första processen, i körkortsmålet rödljuskörningen, pre-

kluderas och således omfattas av domens rättskraft. 

 

Rättskraften i de brottmålsliknande förvaltningsmålen omfattar således den 

gärning, eller det handlingsförlopp, som prövats. Gärningen omfattar alla de 

gärningsmoment som det allmänna, genom en taleändring, haft möjlighet att 

föra in i processen. 

 

4.4.3.6  Rättskraftens syfte 

Frågan är därefter vilket syfte som rättskraften har i de brottmålsliknande för-

valtningsmålen. 

 

Karaktäristiskt för förvaltningsmål, vilket konstaterats i 4.2.3, är att den mate-

riella lagstiftningen regelmässigt rör en avvägning mellan olika allmänna och 

enskilda intressen. Detta är även fallet beträffande körkortsmål. Frågan om in-

gripande rör nämligen i grunden en avvägning mellan å ena sidan ett allmänt 

intresse, trafiksäkerheten, och å andra sidan den enskildes intresse avseende sitt 

körkortsinnehav.109 Denna avvägning präglar också frågan om rättskraftens 

förekomst. Mot förekomsten av rättskraft talar å ena sidan rättsordnings effekt-

ivitet och intresset av att kunna korrigera felaktiga beslut. För förekomsten av 

rättskraft talar å andra sidan den enskildes trygghet. 

 

I RÅ 1993 ref. 76 framhöll Högsta förvaltningsdomstolen trygghetsskäl för att 

avgörandet skulle tillmätas rättskraft. Frågan är då vems trygghet som härmed 

avsågs. I detta avseende kan först konstateras att frågan om ingripande alltid 

aktualiseras på initiativ av den allmänna sidan, numera av förvaltningsmyndig-

heten Transportstyrelsen. Mot bakgrund av detta fråntar aldrig rättskraften den 

                                                
109 Det allmänna intresset, trafiksäkerhetsskälen, får i dessa mål anses ha extra tyngd eftersom 
det rör ett allmänt säkerhetsintresse. 
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enskilde någon processuell befogenhet.110 Eftersom rättskraften medför att 

frågan om ingripande grundat på viss gärning endast kan prövas vid ett tillfälle 

kan konstateras att den, i likhet med i brottmålsprocessen, är till den enskildes 

förmån. Av detta följer därför att det är den enskildes trygghet som avses. 

Frågan är därefter vilken typ av trygghet som skyddas. I detta avseende kan 

konstateras att den enskilde genom avgörandet inte uppnår något. Mot bak-

grund av detta kan det således inte vara tryggheten avseende berättigade för-

väntningar i det första avgörandet som skyddas (jfr 3.3). Tryggheten ligger 

istället i att frågan slutligt avgörs. 

 

Att den enskilde i denna typ av körkortsmål, i likhet med vad som gäller i 

brottmålsprocessen, har ett behov av trygghet i det avseendet att frågan om in-

gripande grundat på samma gärning inte kan komma att prövas på nytt är inte 

särskilt svårt att acceptera. Som konstaterats innebär nämligen körkortsingrip-

andet att körkortsinnehavarens körkort återkallas under en viss tid. Detta in-

gripande är regelmässigt mycket kännbart för den enskilde, både ur personligt 

och ekonomiskt hänseende. Den enskilde ska då inte behöva leva i ständig oro 

om att det allmänna ska återkomma med en ny prövning om körkortsingrip-

ande. I likhet med vad som gäller för brottmålsprocessen får det således anses 

finnas goda skäl för att frågan om ingripande endast får prövas vid ett tillfälle 

och att den enskilde därefter kan lägga den brottsliga gärningen bakom sig och 

gå vidare.111 

 

Utöver denna trygghetsaspekt kan även framhållas mer allmänna skäl för att 

förvaltningsdomstols avgörande bör tillmätas rättskraft. Med hänsyn till vad 

som i 4.2.6 konstaterats beträffande förvaltningsprocessens funktion, dvs. att 

domstolarna ska kontrollera eller överpröva förvaltningsbesluten, kan det inte 

anses lämpligt att en myndighet efter en domstols prövning kan ompröva 

samma gärning. Detta kan leda till att förvaltningsmyndigheterna ändrar dom-

stolarnas avgöranden och i vissa fall till att domstolarna får överpröva sina 

tidigare avgöranden. Utöver att detta inte överensstämmer med förvaltnings-

processens funktion hade en sådan ordning riskerat att minska domstolarnas 

                                                
110 Rättskraften fråntar dock myndigheten en processuell befogenhet i och med att den 
därefter saknar möjlighet till en förnyad prövning. Se Welamsson, s. 46 och Westerberg, 572 
ff. 
111 Jfr 2.3.6. 
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auktoritet.112 Med hänsyn till denna funktion finns således i allmänhet skäl för 

att domstols avgöranden är slutliga. Det kan vidare antas att rättskraften medför 

fördelar i det avseendet att den myndighet som ursprungligen fattar beslut i 

frågan, för körkortsfrågor Transportstyrelsen, företar en mer noggrann utred-

ning vid den första och enda prövningen. Rättskraften kan i detta avseende 

antas effektivisera förvaltningen. Samtidigt medför rättskraften att dubbel-

processer undviks vilket har samhällsekonomiska fördelar. Huruvida även 

dessa aspekter hade betydelse för utgången i RÅ 1993 ref. 76 går inte att med 

säkerhet utläsa. Det troliga är därför att det var ovan nämnda trygghet som var 

det centrala. 

 

Sammanfattningsvis kan således konstateras att rättskraften, i de brottmålslik-

nande förvaltningsmålen, har till huvudsakligt syfte att skänka den enskilde 

parten trygghet. Denna trygghet ligger i att frågan om ingripande grundat på 

den brottsliga gärningen slutligt avgörs. 

 

4.4.3.7  Vilka mål är brottmålsliknande? 

Utifrån RÅ 1993 ref. 76 kan således konstateras att domstols avgörande i kör-

kortsmål, i allt fall då ingripandet grundas på en brottslig gärning, är brott-

målsliknande och därför vinner rättskraft. Frågan om det finns andra förvalt-

ningsmål som, i rättskraftshänseende, är brottmålsliknande har inte besvarats 

av Högsta förvaltningsdomstolen. Frågan är därför om man utifrån RÅ 1993 

ref. 76 kan dra några slutsatser avseende vilka förvaltningsmål som i övrigt är 

brottmålsliknande. 

 

Om det som ovan i 4.4.3.3 antas att det är ingripandets karaktär i det avseendet 

att en brottslig gärning läggs till grund för en rättsföljd som påminner om en 

straffpåföljd som är centralt för att ett mål bedöms vara brottmålsliknande är 

frågan om inte detta bör gälla generellt beträffande tillståndsingripanden 

grundade på brottsligt förfarande. I flertalet andra förvaltningsmål kan näm-

ligen en brottslig gärning utgöra grund för att ett tillstånd återkallas. Detta är 

exempelvis fallet avseende vapentillstånd, taxiförarlegitimationer och server-

ingstillstånd. I likhet med körkortsmålen läggs även i dessa mål ansvaret för en 

brottslig gärning, vilken bedömts inom ramen för en brottmålsprocess, till 

                                                
112 von Essen, s. 91. 
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grund för ett ingripande. Dessa ingripandens karaktär får i detta avseende anses 

uppvisa stora likheter med motsvarigheten i körkortsmål och får därför i likhet 

med dessa anses stå straffrättskipningen nära. Mot bakgrund av detta aktu-

aliseras för dessa ingripanden samma trygghetsbehov som vid körkortsingrip-

anden (Se 4.4.3.6). Eftersom Högsta förvaltningsdomstolen ännu inte haft an-

ledning att ta ställning till frågan kan någon säker slutsats givetvis inte dras. Ett 

högst rimligt antagande får emellertid anses vara att även domstolsavgöranden 

i dessa måltyper vinner rättskraft och att rättskraften därvid utgör ett hinder 

mot en förnyad prövning avseende ett ingripande som har sin grund i samma 

gärning (se 4.4.3.5). 

 

I RÅ 1993 ref. 76 uttalade vidare Högsta förvaltningsdomstolen att körkorts-

mål är brottmålsliknande, i allt fall, då en brottslig gärning läggs till grund för 

ett ingripande. Målet ger således inga besked avseende vad som gäller beträff-

ande tillståndsingripanden som grundas på rent disciplinära skäl. Denna typ av 

ingripande har regelmässigt sin grund i att tillståndshavaren, på ett enligt lag-

stiftaren icke önskvärt sett och utan att fråga är om brott, i något avseende 

handlat eller underlåtit att handla. Ett exempel på ett sådant ingripande är då en 

läkares legitimation eller förskrivningsrätt återkallas. Ett sådant ingripande kan 

föranledas av en läkares misstag eller försummelse i sin yrkesutövning. Även 

om denna typ av ingripande således inte har sin grund i en brottslig gärning har 

det karaktären av en sanktion eller repressalie mot ett oönskat agerande. Det 

finns därför anledning att fråga sig om inte även dessa måltyper i rättskrafts-

hänseende är brottmålsliknande. Att mål som rör dylika disciplinpåföljder 

skulle anses brottmålsliknande har vidare stöd av uttalanden från de besvärs-

sakkunniga i FPL:s förarbeten. Här uttalades nämligen att beslut i dis-

ciplinärenden, i analogi med straffprocessens bestämmelser, torde vinna rätts-

kraft.113 Av detta uttalande att döma synes således finnas skäl att även beträff-

ande dessa måltyper anlägga ett straffprocessuellt synsätt vilket i så fall medför 

att dessa avgöranden är brottmålsliknande. Samtidigt bör framhållas att den 

enskilde parten vid denna typ av ingripande får anses ha ett trygghetsbehov på 

samma sätt som då ingripandet har sin grund i en brottslig gärning (Se 4.4.3.6). 

Även om det således finns goda skäl för att även avgöranden i dessa mål bör 

tillmätas rättskraft kan inte några säkra slutsatser dras. 

                                                
113 SOU 1964:27 s. 478. Se även Ragnemalm, s. 127. 
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Som konstaterats finns goda skäl för att domstols avgöranden i ett flertal mål-

typer som rör ingripanden mot enskilda bör tillmätas rättskraft. Det föreligger 

emellertid en osäkerhet beträffande om så är fallet och vilka mål som i så fall 

omfattas. Denna osäkerhet är givetvis olycklig och det kan inte anses troligt att 

frågan kommer att lösas i praxis i närtid. Detta särskilt med tanke på att det för 

dessa mål är myndigheten som initierar förfarandet och att dessa mer sällan be-

går processuella fel. Ett alternativ i detta avseende är att införa en allmän rätts-

kraftsregel i FPL. Som framhållits i 4.4.1 är emellertid detta, mot bakgrund av 

förvaltningsmålens skiftande karaktär, svårt att genomföra. En mer lämplig lös-

ning får därför anses vara att, för de fall det anses lämpligt, införa rättskrafts-

regler genom speciallagstiftning. 

 

Sammanfattningsvis kan, utöver körkortsmål, inga säkra slutsatser dras be-

träffande vilka mål som är brottmålsliknande. Det får emellertid anses högst 

troligt att även avgöranden rörande ingripanden mot andra typer av tillstånd 

vinner rättskraft om de har sin grund i en brottslig gärning. Vidare finns det 

skäl att anta att även mål som rör ingripanden grundade på disciplinära skäl 

vinner rättskraft. Dessa ingripanden föranleds visserligen inte av en brottslig 

gärning men har ändock karaktären av en sanktion mot någon typ av oönskat 

förfarande. 

 

4.4.3.8  Slutsatser 

Avgöranden i brottmålsliknande förvaltningsmål vinner rättskraft. I dessa mål 

har rättskraften samma innebörd som i brottmålsprocessen och omfattar således 

den gärning som prövats. Rättskraften omfattar också de gärningsmoment som 

den allmänna parten, genom en taleändring, haft möjlighet att åberopa. Av-

seende dessa mål kan således ett ingripande som har sin grund i samma gärning 

som tidigare sakprövats av domstol inte prövas på nytt. 

 

Vad som synes vara avgörande för att ett mål, i rättskraftshänseende, är brott-

målsliknande är att ingripandets karaktär står straffrättskipningen nära. Ingrip-

andets karaktär står i allt fall straffrättskipningen nära då det har sin grund i en 

brottslig gärning och då själva ingripandet därför påminner om en straffpåföljd. 
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Rättskraften avseende de brottmålsliknande förvaltningsmålen har i likhet med 

rättskraften i brottmålsprocessen till funktion att frågan om ingripande baserat 

på den aktuella gärningen slutligt avgörs. Det huvudsakliga syftet med rätts-

kraften är den enskildes trygghet. I och med att frågan om ingripande baserat 

på den aktuella gärningen slutligt avgörs kan nämligen den enskilde lägga fråg-

an bakom sig och gå vidare. 

 

Beträffande vilka måltyper som i rättskraftshänseende är brottmålsliknande kan 

endast med säkerhet konstateras att så är fallet beträffande körkortsmål då in-

gripandet har sin grund i en brottslig gärning. Härutöver torde mål som rör 

andra typer av tillståndsingripanden och som i likhet med nämnda körkortsmål 

har sin grund i en brottslig gärning vinna rättskraft. Exempel härpå är åter-

kallelse av vapentillstånd och serveringstillstånd. Det finns även anledning att 

anta att mål som rör olika typer av disciplinpåföljder, trots att de inte grundas 

på brottsliga gärningar, i rättskraftshänseende är brottmålsliknande. 

 

4.4.4  Tvistemålsliknande förvaltningsmål 

4.4.4.1  Inledning 

Som ovan konstaterats följer vidare av Högsta förvaltningsdomstolens praxis 

att beslut i flerpartsmål som påminner om tvistemål i princip inte anses möjliga 

att ändra. Beträffande rättskraften hos tvistemålsliknande förvaltningsmål har 

domstolen, vid ett antal tillfällen, konstaterat att avgöranden i social-

försäkringsmål är tvistemålsliknande och därmed tillmäts rättskraft. Domstols 

avgörande i dessa mål utgör därmed ett hinder mot en förnyad prövning av-

seende samma sak.114 

 

Med utgångspunkt i dessa avgöranden ska i de följande avsnitten frågan om 

rättskraftens förekomst (4.4.4.2), grund (4.4.4.3) och funktion (4.4.4.4) i tviste-

målsliknande förvaltningsmål fastställas. I därefter följande avsnitt, 4.4.4.5, be-

handlas den centrala frågan om rättskraftens omfattning och vad som utgör 

samma sak. Härefter övergås till frågan om rättskraftens bakomliggande syfte 

och vad som motiverar rättskraft i dessa mål (4.4.4.6). I det avslutande 

(4.4.4.7) behandlas därefter frågan om vilka mål som är tvistemålsliknande. 

 

                                                
114 Se RÅ 2002 ref. 61, RÅ 2004 ref. 69 och RÅ 2010 ref. 1. 
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4.4.4.2  Rättskraftens förekomst 

Frågan om förvaltningsdomstols avgörande i socialförsäkringsmål vinner rätts-

kraft prövades i RÅ 2002 ref. 61. Bakgrunden var att Försäkringskassan hade 

avslagit en ansökan om livränta. Sökandens överklagande avslogs sedermera 

av länsrätten och domen vann laga kraft. Efter en tid inkom den enskilde med 

en ny ansökan om livränta avseende samma skada och för samma period. Med 

hänvisning till att saken redan hade prövats avslog emellertid Försäkrings-

kassan ansökan. Målet kom sedermera att prövas av Högsta förvaltnings-

domstolen. Domstolen konstaterade inledningsvis, med hänvisning till sin tidi-

gare praxis, att beslut i flerpartsmål som påminner om tviste- eller brottmål i 

princip inte var möjliga att ändra.115 Förutom att detta var motiverat av 

trygghetsskäl framhöll Högsta förvaltningsdomstolen att det, i avsaknad på 

reglering i FPL, var naturligt att söka ledning i RB:s regler. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade därefter att processen i socialför-

säkringsmål utgjordes av en tvåpartsprocess där Försäkringskassan iklädde sig 

rollen som den enskildes motpart. Processen karaktäriserades vidare av att den 

ena parten riktade ett ersättningsanspråk gentemot den andra i syfte att få sin 

rätt till ersättning fastställd. Även om förvaltningsdomen till sin ordalydelse 

konstaterades vara av fastställelsekaraktär fann domstolen att den i praktiken 

fungerade som en fullgörelsedom. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen med-

förde dessa omständigheter att processen i socialförsäkringsmål uppvisade på-

fallande likheter med tvistemålsprocessen. Vidare framhöll domstolen att 

Försäkringskassans skyldighet att, enligt 20:10 a i lagen (1962:381) om allmän 

försäkring (AFL), på den enskildes begäran ompröva sina laga kraftvunna be-

slut inte omfattade den situationen att en domstol hade överprövat beslutet. 

Enligt domstolen utgjorde denna specialregel ett ytterligare stöd för att den ne-

gativa rättskraften hos förvaltningsdomar skulle utgöra hinder mot en ny pröv-

ning avseende samma sak. 

 

Mot bakgrund av socialförsäkringsmåls tvistemålsliknande karaktär och med 

hänsyn till specialregleringen i AFL 20:10 a fann Högsta förvaltningsdomsto-

len att en förvaltningsdomstols avgörande skulle tillmätas negativ rättskraft och 

att en förnyad ansökan avseende samma sak därmed skulle avvisas. Eftersom 

                                                
115 Se härom RÅ 1987 ref. 80 och RÅ 1993 ref. 76. 
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den nya ansökan avsåg samma skada och samma tidsperiod fann domstolen att 

Försäkringskassan hade förfarit korrekt då man hade avvisat den. 

 

Av målet följer således att förvaltningsdomstols avgörande i socialförsäk-

ringsmål vinner rättskraft. Att så är fallet har bekräftats av Högsta förvaltnings-

domstolen vid ett antal tillfällen.116 Vidare följer att rättskraften utgör ett hinder 

mot att pröva samma sak på nytt. Beträffande den för rättskraften centrala 

frågan om vad som utgör samma sak, och därmed vilken omfattning 

rättskraften har, behandlas nedan i 4.4.4.5. 

 

4.4.4.3  Rättskraftens grund 

Inledningsvis kan konstateras att bakgrunden i RÅ 2002 ref. 61 var att den en-

skilde hade fått avslag på en ansökan. När denne därefter inkom med en ny an-

sökan avseende samma sak avvisades den. Avgörandet avviker således från 

vad som i 4.4.2.3 konstaterats utgöra en allmän princip om att beslut som inne-

bär att en ansökan avslås inte tillmäts rättskraft. Frågan är då vad som föran-

ledde detta. Det kan inledningsvis konstateras att avgörandet sträcker sig längre 

än till avslagsbesluten. Högsta förvaltningsdomstolen ger nämligen uttryck för 

att detta gäller generellt i socialförsäkringsmål och således även avseende 

andra typer av beslut, t.ex. beslut om återkrav.117 Frågan är därför vilka om-

ständigheter som medförde att måltypen ansågs böra vinna rättskraft. 

 

Som ovan konstaterats framhöll Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 2002 ref. 

61, som skäl för att avgöranden i socialförsäkringsmål skulle tillmätas rätts-

kraft, dels processens tvistemålsliknande karaktär och dels specialregleringen 

avseende Försäkringskassans omprövningsskyldighet. Frågan är då vilken 

betydelse dessa faktorer hade och om man baserat på detta avgörande kan dra 

några generella slutsatser beträffande rättskraften hos tvistemålsliknande för-

valtningsmål. 

 

Beträffande socialförsäkringsmåls tvistemålsliknande karaktär framhöll Högsta 

förvaltningsdomstolen inledningsvis att processen var en fullt utbyggd 

tvåpartsprocess. I detta avseende kan konstateras att det visserligen är korrekt 
                                                
116 Se RÅ 2004 ref. 69 och RÅ 2010 ref. 1. 
117 Se även RÅ 2004 ref. 69 och RÅ 2010 ref. 1 vilka kommer behandlas nedan i avsnittet om 
rättskraftens omfattning (4.4.4.5). 
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att tvistemålsprocessen regelmässigt är en tvåpartsprocess. Som konstaterats i 

4.2.2 är emellertid förvaltningsprocessen i stort en i princip fullt utbyggd 

tvåpartsprocess. Denna omständighet särskiljer således inte som ensam faktor 

de ”traditionella” förvaltningsmålen från de tvistemålsliknande. Dessutom bör 

noteras, vilket framhölls i 4.2.2, att beslutsmyndighetens roll som motpart i 

förvaltningsprocessen har en annan funktion än den i tvistemålsprocessen. Det 

främsta skälet för denna motpartsställning är nämligen att främja prejudikat-

bildningen på området samt för att i viss mån vara en fördel för utredningen.118 

Mot bakgrund av detta torde därför inte det faktum att socialförsäkringsmål är 

en flerpartsprocess, som enskild faktor, ha varit av särskilt stor betydelse för 

målets tvistemålsliknande karaktär. En rimlig slutsats är istället att Högsta för-

valtningsdomstolen var av uppfattningen att detta var en grundläggande förut-

sättning för att frågan om målets tvistemålsliknande karaktär och därmed avgö-

randets rättskraft över huvud taget skulle aktualiseras.119 

 

Vidare framhöll Högsta förvaltningsdomstolen, som skäl för socialförsäk-

ringsmåls tvistemålsliknande karaktär, att processen i likhet med tvistemåls-

processen karaktäriseras av att den ena parten riktar ett ersättningsanspråk 

gentemot den andra i syfte att få sin rätt till ersättning fastställd.120 Denna 

omständighet för helt klart tankarna till tvistemålsprocessen och avgörandet har 

mer karaktären av ett utslag mellan tvistande parter än vad som traditionellt är 

fallet i förvaltningsprocessen.121 Å andra sidan bör framhållas att det föreligger 

en skillnad mellan dessa båda processer i det avseendet att ersättningsanspråket 

i socialförsäkringsmål grundas på en offentligrättslig rättighetslagstiftning.122 

Ersättningskravet har således sin grund i en viss rättighet till en förmån till 

skillnad från ett frivilligt, och tvåsidigt, ingånget avtal. Trots denna skillnad 

synes det faktum att den ena parten, i socialförsäkringsmål, riktar ett ersätt-

ningsanspråk gentemot den andra i syfte att få sin rätt till ersättning fastställd 

varit avgörande för att processen, i rättskraftshänseende, ansågs vara tviste-

målsliknande. 

                                                
118 Prop. 1995/96:22 s. 72 ff. och von Essen, s. 86. Se också justitierådet Melins skiljaktiga 
mening. 
119 Jfr Westerberg s. 551 ff. angående mål mellan stridande parter. 
120 Även om talan således givits formen av en fastställelsedom framhöll emellertid domstolen 
att den i praktiken fungerade som en fullgörelsedom eftersom försäkringskassan förutsattes 
vidta de åtgärder som följde av den. 
121 Jfr RB 13:2. 
122 Se härom justitierådet Melins skiljaktiga mening. 
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Utöver socialförsäkringsmåls tvistemålsliknande karaktär framhöll domstolen, 

som skäl för avgörandets rättskraft, den regel i AFL (20:10 a) som vid tiden för 

avgörandet reglerade Försäkringskassans skyldighet att ändra ett tidigare fattat 

beslut. Det faktum att denna skyldighet enligt lagens ordalydelse inte om-

fattade en fråga som hade prövats av domstol ansågs utgöra ett ytterligare stöd 

för att ett ny ansökan skulle avvisas. 

 

Frågan är då vilken inbördes betydelse socialförsäkringsmåls tvistemålslik-

nande karaktär respektive specialregleringen i AFL hade för utgången. I detta 

avseende kan konstateras att avgörandet i doktrinen har tolkats som att ett måls 

tvistemålsliknande karaktär ensamt kan medföra att förvaltningsdomstols avgö-

rande vinner rättskraft.123 Detta antagande har mött kritik från Rune Lavin, ett 

av de justitieråd som var med och dömde i målet. Enligt Lavin var det de bägge 

faktorerna som gemensamt medförde att avgöranden i socialförsäkringsmål 

ansågs böra tillmätas rättskraft.124 Lavin synes därmed hävda att trots att ett 

förvaltningsmål uppvisar likheter med ett tvistemål är det inte självklart att 

rättsföljden blir densamma som i RB 17:11 och att avgörandet därmed vinner 

rättskraft. Detta påstående kan möjligen ha visst stöd i nyligen avgjorda HFD 

2013 ref. 36. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade nämligen att utgången i 

RÅ 2002 ref. 61 berodde på särskilda förhållanden eller regler. De regler som 

härmed angavs kan ha varit nämnda specialreglering. Det åsyftade förhållandet 

kan emellertid lika gärna ha tagit sikte på målets tvistemålsliknande karaktär. 

 

Även om det är svårt att med någon säkerhet uttala sig om dess inbördes bety-

delse är ett rimligt antagande att ett måls tvistemålsliknande karaktär ensamt 

kan medföra att förvaltningsdomstols avgörande vinner rättskraft. Att så är 

fallet får nämligen anses vinna stöd i och med att Högsta förvaltningsdomsto-

len i flera mål har uttalat att ett måls tvistemålsliknande karaktär medför att av-

göranden i princip inte är möjliga att ändra.125 Detta antagande får vidare anses 

ha stöd av Högsta förvaltningsdomstolens formulering i RÅ 2002 ref. 61. 

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen gav nämligen specialregleringen ”ytterli-

gare stöd” för rättskraften. Denna formulering får anses ge intryck av att målets 

tvistemålsliknande karaktär var det centrala. 
                                                
123 Se von Essen, s. 87 och Bull i JT 2003-04 s. 108 ff. 
124 Lavin i FT 2004 s. 177 ff. 
125 Ursprungligen i RÅ 1993 ref. 76 och därefter i RÅ 2002 ref. 61. Se även RÅ 2010 ref. 1. 
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Sammanfattningsvis synes ett förvaltningsmåls tvistemålsliknande karaktär 

kunna medföra att domstols avgörande vinner rättskraft. Vad beträffar vilka 

faktorer som är avgörande för att en viss måltyp anses tvistemålsliknande synes 

det faktum att den ena parten riktar ett ersättningsanspråk gentemot den andra i 

syfte att få sin rätt till ersättning fastställd vara det centrala. Vilka eventuella 

andra faktorer som kan vara av betydelse för ett måls tvistemålsliknande 

karaktär är emellertid oklart. 

 

4.4.4.4  Rättskraftens funktion 

Frågan är då vilken funktion som rättskraften har i de tvistemålsliknande för-

valtningsmålen. 

 

Det kan inledningsvis konstateras att för det fallet att avgöranden i dessa mål 

inte vann rättskraft hade frågan om myndighetens möjlighet att pröva samma 

sak igen varit avhängig det materiella innehållet i det ursprungliga beslutet (se 

3.2). Om det ursprungliga beslutet hade varit gynnande för den enskilde hade 

rättskraften utgjort ett hinder mot en förnyad prövning. Hade beslutet istället 

varit betungande, exempelvis ett avslag eller ett återkrav,126 hade besluts-

myndigheten kunnat ompröva beslutet vid ett obegränsat antal tillfällen. 

 

Av föreliggande praxis följer emellertid, vilket ovan konstaterats, att domstols 

avgörande i tvistemålsliknande förvaltningsmål vinner rättskraft. Till skillnad 

mot vad som gäller i förvaltningen inträder rättskraften oavsett domens materi-

ella innehåll.127 Frågan är av processuell karaktär och rättskraftens res judicata-

sida medför att det föreligger en bristande sakprövningsförutsättning. Rätts-

kraften binder såväl myndigheter som domstolar och utgör ett hinder mot en 

förnyad prövning avseende samma sak. 

 

Mot bakgrund av detta medför domens rättskraft att utgången blir definitiv och 

att resultatet därmed är bindande för framtiden. I likhet med rättskraften i tvis-

temålsprocessen har således rättskraften till funktion att saken slutligt avgörs 

(Jfr 2.2.2). 

 

                                                
126 Se angående avslagsbeslut RÅ 2002 ref. 61 och angående återkravsbeslut RÅ 2010 ref. 1. 
127 Se 4.3.1. 
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4.4.4.5  Rättskraftens omfattning 

Av RÅ 2002 ref. 61 följer att den negativa rättskraften hos ett avgörande i ett 

socialförsäkringsmål utgör ett hinder mot en förnyad prövning avseende 

samma sak. Det är således begreppet saken som är avgörande för rättskraftens 

omfattning. 

 

Begreppet saken har även betydelse för frågan om ändring av talan. Vad be-

träffar frågan om ändring av talan får en part inte anföra nya omständigheter i 

högre instans om det leder till att saken därigenom ändras.128 Fråga är då om en 

otillåten taleändring och de nya omständigheterna ska avvisas. 

 

Det finns goda skäl för att saken ges samma innebörd i rättskraftshänseende 

som i ändringshänseende.129 Risken är annars att parter kan komma att lida 

rättsförluster. Detta kan exempelvis bli fallet om saken i rättskraftshänseende 

är vidare till sin innebörd. En part som i en första process fått en omständighet 

avvisad under påstående om att den inte hörde till saken skulle då riskera att 

inte få denna omständighet domstolsprövad. Samtidigt finns det goda skäl att 

upprätthålla denna korrespondens av det skälet att sådana omständigheter som 

en part i en första process kunnat anföra genom en taleändring, i likhet med i 

tvistemålsprocessen (se 2.2.3), bör prekluderas och därmed omfattas av rätts-

kraften. Detta är samtidigt nödvändigt för att inte rättskraftens funktion (4.4.4) 

ska kunna kringgås. Även om frågan inte prövats av domstol finns det anled-

ning att utgå ifrån att begreppet saken ges en enhetlig innebörd inom förvalt-

ningsprocessen. Mot bakgrund härav bör vid tolkning av begreppet saken led-

ning även hämtas från praxis beträffande saken i ändringshänseende.130 
 

Beträffande saken ger ett flertal rättsfall uttryck för att saken i förvaltnings-

processen, i enlighet med Olivecronas teori, bestäms med ledning av händelse-

förloppet eller saksammanhanget.131 Fokus synes därmed ligga på omständig-

                                                
128 RÅ 2003 ref. 15 och HFD 2013 ref. 5. 
129 Jfr 2.2.3. 
130 Se Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. (1 juli 2013, Zeteo), 
kommentaren till FPL 30 §. Se också RÅ 1993 ref. 76 som visserligen rörde brottmålsliknande 
förvaltningsmål. 
131 Se RÅ 1988 ref. 155, RÅ 1990 ref. 49, RÅ 1990 ref. 108 samt RÅ 2000 ref. 54. Se även 
Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen m.m. (1 juli 2013, Zeteo), kommentaren 
till FPL 30. Beträffande Olivecronas teori se 2.2.2. 
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heterna snarare än på rättsföljden.132 En sådan tolkning vinner stöd i RÅ 2010 

ref. 1 där Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att det avgörande för saken, 

och därmed för rättskraftens omfattning, är om fråga är om samma händelse-

förlopp. Bakgrunden i målet var att Försäkringskassan hade riktat ett återkrav 

gentemot en bidragstagare avseende halva beloppet av utbetalt bostadstillägg. 

Grunden i beslutet var att även en annan person hade bott i bostaden under den 

aktuella bidragsperioden. Beslutet kom efter överklagande att ändras av dom-

stol. Sedermera fattade Försäkringskassan ett nytt beslut och denna gång 

krävde man hela det utbetalade bostadstillägget tillbaka. Grunden var att 

bidragstagaren över huvud taget inte hade bott i bostaden och att hon därmed 

inte var berättigad till något bidrag alls. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen fann, trots att fråga var om samma tidsperiod 

och delvis samma belopp, att fråga var om två skilda händelseförlopp. Det 

första avgörandets rättskraft utgjorde därmed inget hinder mot en förnyad pröv-

ning. Avgörandet ger vid handen att rättsföljden, dvs. återbetalning av bostads-

tillägg, hade väldigt liten betydelse för saken. Det centrala var istället de sak-

omständigheter som anfördes. Sakomständigheten att bidragstagaren haft en 

inneboende hörde således till ett annat händelseförlopp än sakomständigheten 

att hon över huvud taget inte bott i lägenheten. Det kan konstateras att detta 

medförde att rättskraften fick ett relativt begränsat omfång. Om man istället 

hade fokuserat på rättsföljden hade fråga varit om samma sak, dvs. rätten till 

bidrag för den aktuella perioden. 

 

I detta sammanhang bör även RÅ 2004 ref. 69 nämnas. Målet rörde frågan om 

rättskraftens omfattning hos domstols avgörande i mål om livränta. Den i målet 

aktuella ansökan rörde samma skada som tidigare prövats på domstolsnivå. 

Högsta förvaltningsdomstolen fann emellertid att det tidigare domstolsav-

görandet rörde ersättning för en annan tidsperiod och att fråga därför var om en 

annan sak. Det kan konstateras att utgången i detta mål troligtvis hade blivit 

densamma oavsett om saken hade bestämts med ledning av händelseförloppet 

eller rättsföljden. 

 

                                                
132 Jfr 2.2.3. 
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Av intresse är vidare HFD 2013 ref. 5 som rörde frågan om en parts möjlighet 

att ändra sin talan i mål om överprövning enligt LOU. Målet är intressant för 

frågan om saken trots att denna måltyp inte vinner rättskraft.133 I målet använde 

inte domstolen begreppet händelseförloppet utan hänvisade endast till att en 

taleändring var tillåten under förutsättning att saken inte därigenom kom att 

förändras. I målet hade en leverantör begärt överprövning av ett upphandlings-

förfarande. I förvaltningsrätten anförde bolaget att det saknats skäl att utesluta 

bolaget från anbudsutvärderingen. Efter att ansökan avslagits överklagade bo-

laget till kammarrätten och anförde då som ny omständighet att det dessutom 

förelegat brister i förfrågningsunderlaget. Efter att kammarrätten avvisat den 

nya omständigheten som en otillåten taleändring överklagades beslutet till 

Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen fann att en överprövning kan leda 

till ett flertal olika rättsföljder och att domstolen, oavsett vad part yrkat, står fri 

att välja den åtgärd som anses lämplig. Domstolen konstaterade därefter att 

frågan i målet var om det fanns skäl till ingripande enligt LOU. Eftersom den 

nya omständigheten rymdes inom denna sak återförvisade domstolen målet till 

kammarrätten. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen framhöll således att frågan i målet var om det 

fanns skäl till ingripande enligt LOU. Utgången ger därför intrycket av att 

domstolen bestämde saken med ledning främst av rättsföljden.134 Saken synes 

således, i likhet med i tvistemålsprocessen, ha omfattat alla grunder som kunde 

anföras med hänsyn till rättsföljden, dvs. ingripande enligt LOU. Om man an-

lägger samma synsätt som i 2010 års fall och således fokuserar på händelse-

förloppet hade utgången troligtvis blivit en annan, dvs. att fråga varit om två 

skilda händelseförlopp eller saksammanhang. Saken i HFD 2013 ref. 5 gavs 

därmed en betydligt mer vidsträckt innebörd än i 2010 års fall. 

 

En liknande bedömning synes Högsta förvaltningsdomstolen ha gjort i RÅ 

2009 ref. 19 som rörde vårdbidrag. Frågan i målet rörde huruvida ett överklag-

ande till länsrätten borde ha avvisats i den del det avsåg ersättning för mer-

kostnader som översteg vad som hade prövats av Försäkringskassan. Högsta 

förvaltningsdomstolen uttalade att mål om vårdbidrag gällde rätten till vårdbi-
                                                
133 Jfr 4.4.2.2. 
134 Det faktum att domstolen i upphandlingsprocessen inte är bunden av sökandens yrkande 
kan knappast ha varit av betydelse.  
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drag med en viss nivå av prisbasbeloppet. Domstolen fann därvid att de mer-

kostnader som klaganden åberopat i överklagandet enbart utgjorde nya om-

ständigheter till stöd för yrkandet om fortsatt rätt till vårdbidrag. Även i detta 

mål synes därför rättsföljden ha varit det centrala för bestämmandet av saken. 

 

Bedömningen i dessa två mål avviker därmed från den i RÅ 2010 ref. 1. Dessa 

rättsfall får anses belysa vikten av att saken i förvaltningsprocessen ges en en-

hetlig innebörd. Samtidigt belyser de en splittring i praxis och ett behov av 

ytterligare vägledning. Nuvarande rättsläge får med hänsyn till förutsägbar-

heten anses vara bekymmersamt. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att rättskraften omfattar den sak som gen-

om domstolens prövning avgjorts. Det finns goda skäl för att i förvaltnings-

processen upprätthålla ett enhetligt synsätt på saken och att saken i rättskrafts-

hänseende därför korresponderar med saken i ändringshänseende. Vad beträff-

ar frågan om hur saken bestäms ger praxis, till övervägande majoritet, intrycket 

av att tyngdpunkten ligger på de sakomständigheter som anförts, dvs. händelse-

förloppet eller saksammanhanget. I två mål har emellertid Högsta förvaltnings-

domstolen gjort en bedömning som ger intryck av att rättsföljden har varit det 

centrala. Praxis beträffande saken är således i viss utsträckning splittrad. Med 

utgångspunkt i att saken bör ges en enhetlig innebörd finns slutligen anledning 

att utgå ifrån att sådana omständigheter som en part kunnat anföra i den första 

processen, i likhet med vad som gäller i tvistemålsprocessen, prekluderas och 

därmed omfattas av domens rättskraft.135 

 

4.4.4.6  Rättskraftens syfte 

Frågan är därefter vilket syfte som rättskraften tjänar beträffande de tvistemåls-

liknande förvaltningsmålen. 

 

Frågan om rättskraftens vara eller inte vara är som redan konstaterats en av-

vägning mellan å ena sidan intresset av materiellt riktiga avgöranden och å 

andra sidan tryggheten i att utgången är slutlig (se 4.3.3). I RÅ 2002 ref. 61 

framhöll Högsta förvaltningsdomstolen som skäl för rättskraften dels trygg-

                                                
135 Jfr även RÅ 1993 ref. 76 beträffande rättskraftens omfattning i de brottmålsliknande 
förvaltningsmålen. 
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hetsskäl och dels att det i avsaknad av reglering i FPL ansågs naturligt att söka 

ledning i RB. 

 

Beträffande trygghetsskälen kan konstateras att rättskraften, i likhet med mot-

svarigheten i tvistemålsprocessen,136 dels medför att den vinnande parten ges 

trygghet avseende vad denne uppnått och dels att den tappande parten ges 

trygghet i det avseendet att han inte beträffande samma sak kan drabbas av för-

nyade anspråk. Vad gäller socialförsäkringsmålen aktualiseras en prövning 

antingen efter myndighetens initiativ eller till följd av en enskilds ansökan. Till 

skillnad mot vad som gäller beträffande de brottmålsliknande förvaltnings-

målen (se 4.4.3.6) medför således rättskraften att både den allmänna och den 

enskilde parten förlorar en processuell befogenhet. Rättskraften är därför inte 

till den enskilde partens fördel. 

 

Vad beträffar den enskilde parten är behovet av trygghet avseende vad denne 

uppnått redan tillgodosett genom principen om negativ rättskraft.137 Den enda 

trygghet som den enskilde ges genom förvaltningsdomens rättskraft är således 

tryggheten i att han avseende samma sak inte kan drabbas av förnyade anspråk, 

exempelvis ytterligare återkrav.138 Rättskraften medför vidare att det allmänna 

ges ett skydd både avseende vad som uppnåtts och ett skydd mot förnyade an-

språk från medborgarnas sida. Att det allmänna ges ett dylikt skydd har 

kritiserats i doktrinen och denna ordning får onekligen anses tveksam med hän-

syn till att medborgarnas anspråk har sin grund i en socialrättslig skydds-

lagstiftning.139 Den allmänna sidan kan nämligen inte anses ha något behov av 

att kunna förlita sig på att avgörandet är slutligt. För dessa mål får det istället 

anses finnas goda skäl för att låta intresset av materiellt riktiga avgöranden 

väga över. Vad slutligen gäller tryggheten för andra än parterna, dvs. olika 

tredje män, medför inte rättskraften annat än att dessa kan förlita sig på att den 

enskilde inte kommer att utsättas för ytterligare anspråk med anledning av 

samma sak. Ett behov av rättskraft kan därför knappast motiveras med hänsyn 

till den allmänna omsättningen och det ekonomiska livets trygghet. Även om 

således Högsta förvaltningsdomstolen motiverade rättskraftens förekomst med 
                                                
136 Se 2.2.3. 
137 Se 3.3.2. 
138 Beträffande vad som utgör samma sak; se ovan i 4.4.4.5. 
139 Se Bull i JT 2003-04 s. 108 ff., von Essen i FT 2003 s. 516 ff. samt justitierådet Melins 
skiljaktiga mening i RÅ 2002 ref. 61. 
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trygghetsskäl är det svårt att förstå hur detta, mot bakgrund av vad som ovan 

konstaterats, kan anses motivera rättskraft i dessa mål. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen motiverade vidare rättskraften med att det be-

träffande de förvaltningsmål som påminner om den allmänna processen, i av-

saknad på en rättskraftsregel i FPL, var naturligt att söka ledning i FPL. Detta 

skulle möjligen kunna indikera på att domstolen, mot bakgrund av målets 

tvistemålsliknande karaktär, var av uppfattningen att även de skäl som i övrigt 

brukar anföras för rättskraften i tvistemålsprocessen bedömdes vara av betyd-

else (se 2.2.3). I tvistemålsprocessen framhålls som skäl för avgörandets rätts-

kraft att det kan antas att parterna därigenom tvingas till en mer omsorgsfull 

processföring. Beträffande förvaltningsprocessen bör i detta avseende fram-

hållas att den enskilde parten regelmässigt för sin talan utan ombud. Att rätts-

kraften gentemot denne skulle medföra en mer effektiv processföring är därför 

inte troligt. Risken torde snarare vara att den enskilde kan komma att lida rätts-

förluster alternativt att denne med rädsla för rättskraften inte vågar pröva 

frågan på domstolsnivå. Vad beträffar den allmänna parten är det däremot 

troligt att rättskraften leder till en mer genomtänkt processföring. 

 

Ett annat skäl som brukar framhållas för rättskraften i tvistemålsprocessen är 

domens auktoritet. För förvaltningsdomens vidkommande kan i detta avseende 

hänvisas till vad som i 4.2.6 konstaterats beträffande förvaltningsprocessens 

funktion. Eftersom processens funktion är kontrollerande och domstolarna så-

ledes ska överpröva förvaltningsmyndigheternas beslut kan avsaknaden av 

rättskraft leda till att förvaltningsmyndigheterna kan komma att ”överpröva” 

domstolarnas utslag. En sådan ordning står således i strid med förvaltnings-

processens funktion. Avslutningsvis har rättskraften också samhällseko-

nomiska fördelar eftersom samma sak inte kan prövas mer än en gång och 

domstolarna därmed sparar resurser. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Högsta förvaltningsdomstolen primärt 

anförde trygghetsskäl för att förvaltningsdomstols avgörande i socialförsäkr-

ingsmål skulle tillmätas rättskraft. Mot bakgrund av att rättskraften i realiteten 

främst är till fördel för den allmänna parten framstår lämpligheten härmed som 

mycket tveksam. Möjligen kan härutöver vissa andra aspekter som traditionellt 
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anses motivera rättskraften i tvistemålsprocessen ha spelat in, dvs. intresset av 

en effektiv processföring, domars auktoritet samt samhällsekonomiska hän-

synstaganden. 

 

 4.4.4.7  Vilka mål är tvistemålsliknande? 

Vad beträffar socialförsäkringsmål kan konstateras att en ny socialförsäkr-

ingbalk  (2010:110) (SFB) trädde ikraft 2011. Av SFB 113:7 framgår att För-

säkringskassan inte får ompröva en fråga som tidigare har avgjorts av domstol. 

Av detta följer således att för de socialförsäkringsmål som omfattas av SFB är 

rättskraften numera lagreglerad. 

 

Frågan är då om Högsta förvaltningsdomstolens praxis beträffande social-

försäkringsmåls tvistemålsliknande karaktär därmed förlorat sin betydelse eller 

om den ger ledning avseende rättskraften hos andra måltyper. Dessa principer 

bör i vart fall äga tillämplighet avseende de socialförsäkringsmål som inte om-

fattas av omprövningsregeln i SFB. Av betydelse i detta avseende är vad som 

avses med begreppet socialförsäkring. Någon ledning härom ges inte i Högsta 

förvaltningsdomstolens avgöranden.140 Frågan om vad som ryms inom be-

greppet socialförsäkring diskuterades närmare i SFB:s förarbeten.141 Även om 

det råder delade meningar beträffande begreppets omfång synes i vart fall 

Lagrådet ha varit av uppfattningen att exempelvis arbetslöshetsförsäkringen 

omfattas. Det finns därför anledning att utreda om avgöranden i mål som rör 

arbetslöshetsförsäkring, i likhet med de mål som numera omfattas av SFB, 

vinner rättskraft. 

 

Mål enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (1997: 238) (ALF) karaktäriseras, 

i likhet med mål enligt dåvarande AFL, av att ena parten riktar ett ersättnings-

anspråk gentemot den andra i syfte att få sin rätt till ersättning fastställd. Pro-

cessens karaktär uppvisar således i detta avseende stora likheter med den som 

enligt Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 2002 ref. 61 ansågs vara tvistemåls-

liknande. Dessutom innehåller ALF, i 63 §, en bestämmelse om arbetslöshets-

kassornas möjligheter att ändra ett beslut som i princip är identisk med 

dåvarande AFL 20:10 a. Frågan har visserligen inte prövats av Högsta förvalt-

                                                
140 RÅ 2002 ref. 61, RÅ 2004 ref. 69 och RÅ 2010 ref. 1. 
141 Prop. 2008/09:200 Bilaga 2 s. 766. 
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ningsdomstolen men mot bakgrund av vad som ovan anförts finns anledning att 

anta att avgöranden i mål enligt ALF tillmäts rättskraft.142 

 

En annan måltyp som påminner om socialförsäkringsmålen är mål om socialt 

bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). I likhet med socialförsäkr-

ingsmålen karaktäriseras dessa mål av att den ena parten riktar ett ersättnings-

anspråk gentemot den andra i syfte att få sin rätt till ersättning fastställd.143 I 

detta avseende föreligger således likheter med socialförsäkringsmålen. Till 

skillnad från socialförsäkringsmålen finns emellertid ingen specialreglering av-

seende frågan om omprövning. Mot bakgrund av vad som konstaterats i 4.4.4.3 

och då Högsta förvaltningsdomstolen inte prövat frågan är det oklart vad som 

gäller. 

 

Om det vidare antas att ett måls tvistemålsliknande karaktär (4.4.4.3) kan vara 

avgörande för rättskraften finns anledning att nämna de förvaltningsmål som 

har en tydlig kommersiell prägel, t.ex. el- och telemål. Förutom att dessa mål 

karaktäriseras av att den ena parten riktar ett ersättningsanspråk berör dessa 

mål dessutom, till skillnad från vad som är fallet beträffande socialförsäkrings-

målen, flera enskilda intressen. Dessa processer har en tydlig kommersiell 

prägel och rör inte sällan betydande belopp.144 Parterna är vidare ofta före-

trädda av ombud. Processen i nämnda mål får därför anses ha än mer tviste-

målsliknande drag än vad som är fallet i socialförsäkringsprocessen. Även om 

det också för dessa mål är en myndighet som i grunden beslutar i en fråga som 

har sin grund i en offentligrättslig lagstiftning får det anses finnas skäl för att 

avgöranden i dessa mål bör tillmätas rättskraft. Beträffande dessa måltyper 

finns emellertid inga domstolsavgöranden att utgå ifrån. 

 

Vilka mål som i rättskraftshänseende är tvistemålsliknande är som ovan kon-

staterats osäkert. Eftersom rättskraften i dessa mål uppenbarligen kan vara till 

                                                
142 Se även Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 396-12 där frågan visserligen kom att 
handla om saken men där domstolen synes utgå ifrån att avgöranden tillmäts rättskraft. Se även 
Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 1827-13 där saken dock inte tidigare hade prövats på 
domstolsnivå (jfr 4.3.2). 
143 Precis som i socialförsäkringsmålen har domen fastställelsekaraktär men fungerar i 
praktiken som en fullgörelsedom i och med att socialnämnden förutsätts iaktta de åtgärder som 
följer av domen. 
144 I detta avseende kan konstateras att även LOU-mål har en kommersiell prägel. I dessa mål 
rör emellertid inte frågan ett ersättningsanspråk. 
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den enskildes nackdel får rättssäkerhetsskäl anses tala för tydlighet beträffande 

vad som gäller. Eftersom antalet måltyper i förvaltningsprocessen är betydande 

kommer knappast frågan om vilka mål som är tvistemålsliknande att slutligen 

besvaras i praxis inom en överskådlig tid. Frågan är då om det finns skäl att 

överväga lagstiftning. Mot bakgrund av vad som konstaterats beträffande för-

valtningsmåls skiftande karaktär (4.2.3) och det faktum att rättskraften i för-

valtningsprocessen inte är enhetlig torde det inte vara möjligt att införa en all-

män rättskraftsregel i FPL. Frågan om rättskraft får därför anses vara mer läm-

pad för reglering i speciallagstiftning. 

 

Sammanfattningsvis kan mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens av-

göranden i socialförsäkringsmål inga närmare slutsatser dras beträffande vilka 

mål som i rättskraftshänseende är tvistemålsliknande. Rättskraften avseende 

domstols avgöranden i socialförsäkringsmål är numera lagreglerad. Det finns 

härutöver anledning att anta att avgöranden i mål enligt ALF tillmäts rättskraft. 

Utöver detta är frågan om vilka mål som, i rättskraftshänseende, är tvistemåls-

liknande osäkert. 

 

4.4.4.8  Slutsatser 

Domstols avgörande i tvistemålsliknande förvaltningsmål vinner rättskraft. 

Frågan om vad som är avgörande för ett måls tvistemålsliknande karaktär är i 

viss mån oklart. Föreliggande praxis ger i vart fall vid handen att mål där den 

ena parten riktar ett ersättningsanspråk gentemot den andra kan medföra att 

målet, i rättskraftshänseeende, har en tvistemålsliknande karaktär. 

 

Rättskraften omfattar den sak som domstolen prövat. Begreppet saken har i 

förvaltningsprocessen betydelse både för frågan om rättskraft och för frågan 

om parters möjlighet till ändring av talan. Av systematiska skäl finns det därför 

anledning att upprätthålla ett enhetligt synsätt på sakbegreppet. Föreliggande 

praxis ger till övervägande del stöd för att saken ska bestämmas med ledning 

av händelseförloppet eller saksammanhanget och att tyngdpunkten därvid 

ligger på omständigheterna. I två fall förefaller emellertid Högsta förvaltnings-

domstolen vid bestämmandet av saken ha lagt tyngdpunkten på rättsföljden. 

Dessa avgöranden medför att rättsläget i viss mån är osäkert. Med utgångs-

punkt i att saken bör ges en enhetlig innebörd bör sådana omständigheter som 
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en part, genom en taleändring, kunnat föra in i processen prekluderas och 

därmed omfattas av rättskraften. 

  

Rättskraftens funktion är att saken i och med domstolens dom slutligt avgörs. 

Syftet härmed är enligt Högsta förvaltningsdomstolen primärt parternas trygg-

het. Som konstaterats är rättskraften i socialförsäkringsmål främst till fördel för 

den allmänna parten. Lämpligheten med att det allmänna skyddas får anses 

vara högst tveksam. 

 

Vad slutligen rör frågan om vilka förvaltningsmål som i rättskraftshänseende är 

tvistemålsliknande är rättsläget oklart. För den typ av mål som varit föremål för 

Högsta förvaltningsdomstolens prövning, socialförsäkringsmål, har frågan nu-

mera lagreglerats i SFB. I övrigt finns anledning att anta att mål enligt ALF, 

oavsett om de betecknas som socialförsäkringsmål, vinner rättskraft. Vidare 

finns det skäl för att mål med kommersiell prägel som involverar flera enskilda 

intressen och där en part riktar någon typ av ersättningsanspråk, exempelvis el- 

och telemål, bör tillmätas rättskraft. 

 

4.4.5  Slutsatser beträffande rättskraftens förekomst 

Rättskraften i förvaltningsprocessen är mot bakgrund av förvaltningsmålens 

skiftande natur inte enhetlig. En allmän utgångspunkt är därför att frågan om 

rättskraftens förekomst är avhängig måltypens särskilda karaktär. 

 

Även om frågan om rättskraftens förekomst, avseende merparten av förvalt-

ningsmålen, inte har prövats av Högsta förvaltningsdomstolen kan man baserat 

på föreliggande praxis uttyda ett antal principer. Som en allmän princip gäller 

att domstols avgörande i mål som innebär beslut om avslag på en enskilds an-

sökan inte tillmäts rättskraft. Denna princip är mot bakgrund av att många för-

valtningsmål rör just en överprövning av ett avslagsbeslut av central betydelse. 

 

Nämnda huvudprincip är emellertid inte undantagslös. Av Högsta förvaltnings-

domstolens praxis följer nämligen att mål som uppvisar likheter med tviste-

målsprocessen kan vinna rättskraft trots att fråga är om ett avslagsbeslut. För 

dessa mål synes rättskraften motiveras av framförallt processens tvistemåls-

liknande karaktär. Härutöver kan konstateras att domstols avgörande i brott-
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målsliknande förvaltningsmål tillmäts rättskraft. I dessa mål, som synes röra 

olika ingripanden från det allmännas sida, motiveras rättskraften av att ingrip-

andets karaktär står straffrättskipningen nära. Sammanfattningsvis kan således 

konstateras att rättskraft förekommer avseende de förvaltningsmål som upp-

visar likheter med den allmänna processen. Vilka mål som härmed avses är till 

stor del oklart. För de mål som inte uppvisar likheter med den allmänna pro-

cessen synes däremot någon rättskraft över huvud taget inte förekomma. 

 

I de måltyper där rättskraft förekommer har rättskraften till funktion att saken 

eller gärningen slutligt avgörs. Rättskraften är således bindande för såväl 

myndigheter som domstolar och utgör, i likhet med rättskraften i den allmänna 

processen, ett hinder mot en ny sakprövning. 

 

Beträffande rättskraftens syfte kan konstateras att den genomgående motiveras 

av trygghetsskäl. I de brottmålsliknande förvaltningsmålen är detta lätt att 

acceptera eftersom fråga är om kännbara ingripanden gentemot enskilda som 

typiskt sett har stor betydelse i personligt och ekonomiskt hänseende. I likhet 

med vad som motiverar rättskraften i brottmålsprocessen talar därför starka 

skäl för att den enskilde endast ska utsättas för en prövning. Vad däremot be-

träffar rättskraften i de tvistemålsliknande förvaltningsmålen är det mer pro-

blematiskt att acceptera trygghetsmotiven. Rättskraften medför nämligen i 

realiteten främst att den allmänna sidan skyddas mot förnyade prövningar. 

 

Vad därefter beträffar rättskraftens omfattning, dvs. vad som genom avgöran-

det slutligt avgörs, kan konstateras att denna fråga anknyter till den gärning 

respektive sak som prövats. Vad beträffar de brottmålsliknande förvaltnings-

målen får praxis anses klar i det avseendet att man med gärningen avser hand-

lingsförloppet eller saksammanhanget. Begreppet gärning ges för denna måltyp 

en enhetlig innebörd i såväl rättskrafts- som ändringshänseende och överens-

stämmer med motsvarigheten i brottmålsprocessen. Rättskraften omfattar hela 

saksammanhanget och således även sådana gärningsmoment som den allmänna 

sidan, genom en taleändring, kunnat föra in i processen. 

 

Beträffande de tvistemålsliknande förvaltningsmålen är frågan om saken mer 

problematisk. Klart är i alla fall att rättskraften tar sikte på den sak som genom 



 

79 
 

domen avgjorts. Precis som beträffande de brottmålsliknande förvaltningsmål-

en finns skäl för att sakbegreppet ges en enhetlig innebörd och att saken i rätts-

kraftshänseende korresponderar med saken i ändringshänseende. I enlighet 

härmed bör de omständigheter som en part genom en taleändring hade kunnat 

föra in i processen prekluderas och därmed omfattas av domens rättskraft. 

Praxis beträffande frågan om saken är i viss utsträckning splittrad. Beträffande 

saken i rättskraftshänseende har Högsta förvaltningsdomstolen uttalat att det är 

händelseförloppet som är det centrala och att tyngdpunkten således ligger på 

omständigheterna. Vad beträffar saken i ändringshänseende finns i flera rätts-

fall stöd för ett liknande synsätt. I två mål har emellertid Högsta förvaltnings-

domstolen, utan att motivera huruvida detta föranleddes av särskilda över-

väganden i de aktuella måltyperna, gett saken en innebörd som ger intrycket av 

att tyngdpunkten istället legat på rättsföljden. Detta rättsläge är olyckligt med 

hänsyn till förutsägbarheten i processen.



 

 80 

5 Slutord 
 

 

Denna uppsats har behandlat frågan om rättskraft i förvaltningsprocessen. Som 

konstaterats har rättskraften till funktion att saken, genom domstolens pröv-

ning, slutligt avgörs och att utgången blir bindande för framtiden. Konsekvens-

en av att ett avgörande tillmäts rättskraft är därför att utgången, oavsett om det 

är materiellt riktigt, står fast. För att avgöranden ska tillmätas rättskraft talar in-

volverade parters behov av trygghet. För möjligheten till omprövning, och 

därmed mot förekomsten av rättskraft, talar emellertid intresset av att kunna 

rätta felaktiga beslut. I grunden rör således frågan om rättskraft en avvägning 

mellan å ena sidan parters trygghet i att avgöranden är slutliga och å andra 

sidan ett intresse av materiellt riktiga avgöranden. 

 

För förvaltningsprocessens del har konstaterats att förvaltningsmålen genom-

gående präglas av olika avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. 

Förvaltningsmålen är emellertid av skiftande karaktär och de olika intressena 

gör sig gällande med olika styrka i olika mål. Förvaltningsmålens skiftande 

karaktär medför att det inte är möjligt att, som i den allmänna processen, dela 

upp målen i enhetliga måltyper. Beträffande rättskraften tar sig denna skiftande 

karaktär sig uttryck i att parternas behov av trygghet respektive intresset av 

materiellt riktiga avgöranden gör sig gällande med olika styrka i de olika 

målen. Mot bakgrund av detta är det knappast möjligt, och heller inte lämpligt, 

att anlägga ett enhetligt synsätt på frågan om rättskraft. Istället bör överväg-

anden göras med hänsyn till den enskilda måltypens karaktär. 

 

För närvarande finns ingen allmän rättskraftsregel för förvaltningsprocessens 

vidkommande. I praxis har därför, som ovan konstaterats, utvecklats vissa 

principer gällande rättskraften. Denna praxis får anses ge uttryck för en huvud-

regel med innebörden att förvaltningsdomstols avgörande inte tillmäts rätts-

kraft. Undantag härifrån gäller för de måltyper som uppvisar likheter med den 

allmänna processen och som således tillmäts rättskraft. Vilka mål som härmed 

avses går inte mot bakgrund av föreliggande praxis att med säkerhet sägas. 

Med tanke på det stora antalet måltyper i förvaltningsprocessen är det inte 

heller troligt att frågan om rättskraftens förekomst kommer besvaras slutligen i 



 

81 
 

praxis inom en överskådlig framtid. En befogad fråga är därför om gällande 

rättsläge kan anses tillfredsställande eller om det är lämpligt att lagreglera rätts-

kraften. 

 

Mot bakgrund av vad som konstaterats beträffande förvaltningsmåls skiftande 

karaktär torde det var närmast omöjligt att införa en allmän rättskraftsregel för 

FPL som reglerar alla fall. Ett alternativ är att med föreliggande praxis som 

förebild utforma en lagregel i FPL som ger uttryck för att förvaltningsdomar 

inte tillmäts rättskraft. Med detta som utgångspunkt kan därefter lagstiftaren, 

för de måltyper där rättskraft anses motiverad, välja att i likhet med regleringen 

i Socialförsäkringsbalken använda speciallagstiftning. Med hänsyn till förut-

sägbarheten och inte minst enskildas rättssäkerhet är jag för egen del av upp-

fattningen att en sådan lösning är lämplig. 

 

Avslutningsvis bör något sägas om den för rättskraften centrala frågan om 

saken. Saken är avgörande för rättskraftens omfattning men har också betyd-

else för frågan om en parts möjlighet att i förvaltningsprocessen ändra sin 

talan. Det är angeläget att saken ges en för förvaltningsprocessen enhetlig inne-

börd och att saken i rättskraftshänseende korresponderar med saken i ändrings-

hänseende. Detta för att inte enskilda ska lida rättsförluster eller i värsta fall 

förlora möjligheten till en domstolsprövning. Beträffande saken har konstat-

erats att praxis till övervägande del ger uttryck för att händelseförloppet, dvs. 

saksammanhanget, är det avgörande. I två mål har emellertid Högsta förvalt-

ningsdomstolen gjort en bedömning som ger intryck av att rättsföljden varit det 

avgörande. Denna osäkerhet är bekymmersam och det finns för denna fråga 

behov av ytterligare vägledning.
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