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Abstract 

 

This essay describes the use of Strategic Litigation in a Swedish contemporary context. 

Through the description of a number of cases and a presentation of objectives and 

methods, as well as a case study of a current case, it serves to answer questions about the 

constitutional effects of the use of the Court as a ’political arena’ in a traditional ‘legal 

positivist’ judiciary.  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Strategic litigation projects […] seek not only to win individual cases and provide redress to 
individual victims, but also to affect greater, lasting change by winning cases that have an 
impact beyond the case concerned.3 

 

Strategisk processföring4 är ett direktöversatt begrepp som syftar till att beskriva det som på 

engelska kallas Strategic Litigation, Cause Lawyering, Impact Litigation eller Public Interest 

Litigation.5 En metod där pilotfall och grupprocesser tas till domstol i syfte att påverka 

rätten generellt – i den riktning som den klagande aktören anser vara lämplig. Ur ett inter-

nationellt perspektiv har metoden använts sedan länge, men i Sverige kan den antas vara 

något nyare. 

 

Processerna har i huvudsak tre syften: materiell rättslig påverkan, processrättslig påverkan, 

samt påverkan av politiska diskurser. De utgår från vad organisationerna anser vara brister i 

gällande rätt och/eller rättstillämpning, eller en vilja att förändra gällande rätt; skapa ny rätt. 

Jag kommer i uppsatsen att utgå från dessa distinktioner, samt beskriva vilka som bedriver 

strategisk processföring, varför och hur. För att illustrera uppsatsens teoretiska perspektiv 

använder jag mig av en process som för närvarande bedrivs av RFSL och ett antal andra 

organisationer (Organisationerna6): den s.k. Tvångssteriliseringsprocessen. En process i 

flera delar som tagit – och tar – sikte på det steriliseringskrav som funnits för transsexuella 

personer som velat byta sin juridiska könstillhörighet. 

  

                                                 
3 Solvang, O., ”Chechnya and the European Court of Human Rights: The Merits of Strategic Litigation”, i 
Security and Human Rights, vol. 19, nr 3, 2008, s. 211. 
4 Jag använder begreppet genomgående i uppsatsen eftersom jag anser att det är kortfattat och tydligt. 
Begreppet har också den fördelen att det inte är värderande på samma sätt som t.ex. Public Interest Litigation, 
som kräver en tolkning av vad som är ett ”samhällsintresse”. Andra möjliga begrepp skulle kunna vara 
”juridisk aktivism” eller ”politisk processföring”, men jag upplever att de har en negativ ton i den svenska 
rättstraditionen och bland annat använts för att kritisera domare som ansetts driva en politisk linje i den 
dömande verksamheten.  
5 Jag har förstått dessa begrepp som likvärdiga på så sätt att syftet med processföringen i båda fallen är att 
påverka rätten utöver det enskilda fallet. Det finns dock tendenser att särskilja begreppen Strategic Litigation 
från Public Interest Litigation på så sätt att arbetssättet för det förra är att en aktör formulerar ett problem och 
sedan söker en potentiell klagande för att kunna driva frågan. Public Interest Litigation utförs istället av 
organisationer dit personer vänder sig med de problem de har och organisationen väljer därefter om det ligger 
i organisationens intresse att driva målet. Se t.ex. Koppelmann, A., ”The Limits of Strategic Litigation”, i Law 
& Sexuality. A Review of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Legal Issues, vol. 17, nr 1, 2008, s. 1. Se även 
DO:s skrivelse den 25 juni 2012, ärende LED 2012/54, handling 3 (cit. DO:s skrivelse), s. 6.  
6 Utöver RFSL är det Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU), RFSL:s ungdomsförbund (RFSL Ungdom), 
Föreningen Kön Identitet Mångfald (KIM) och Transföreningen Full Personal Expression-Sweden (FPE-S).  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att granska metoden strategisk processföring. Efter att ha gett 

deskriptiv beskrivning av metoden kommer jag att analysera användandet av strategisk 

processföring utifrån ett konstitutionellt perspektiv med fokus på domstolarnas förändrade 

roll.  

 
De empiriska frågeställningarna jag använt mig av är: 

- Med vilka syften har olika aktörer använt sig av metoden strategisk processföring?  

- Hur har metoden använts?  

 
Den analytiska fråga jag sedan ställt till materialet är vad som händer med domstolens roll 

när intresseorganisationer allt oftare vänder sig dit för att förändra samhället, istället för 

eller vid sidan av traditionellt påverkansarbete? Vad händer – ur ett konstitutionellt 

perspektiv – när rättsprocessen blir en politisk plattform?  

 

1.3 Metod och material 

Uppsatsen är genomförd utifrån rättsvetenskaplig metod7. Jag har använt mig av de 

klassiska rättskällorna i form av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Jag har dock inte 

begränsat mig till dessa källor utan även studerat empiriskt material i form av intervjuer och 

panelsamtal.  

 

Avseende uppsatsens deskriptiva del har jag huvudsakligen studerat praxis samt doktrin i 

form av svenska och internationella artiklar om metoden strategisk processföring. Jag har 

även tagit del av samtalet Ursäkt, förhandling eller domstol?8 som hölls under 2012 års MR-

dagar, mellan Diskrimineringsombudsmannen (DO) och företrädare för ideell sektor, t.ex. 

Independent Living Institute (ILI), en organisation som arbetar för rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning. Samtalet har spelats in och förvaras för eventuell granskning. 

 

Fallstudien utgår från Tvångssteriliseringsprocessen. Mitt huvudsakliga material har här 

varit förvaltningsrättens och kammarrättens dom, samt två intervjuer med företrädare för 

organisationerna som drev processen i förvaltningsdomstolen och som planerar en 

skadeståndstalan. Intervjuerna har transkriberats och förvaras för eventuell granskning.  

                                                 
7 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation, 2 u., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2007, s. 39.  
8 Ursäkt, förhandling eller domstol?, panelsamtal under MR-dagarna 2012, Göteborg den 12 november 2012. 
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Diskussionen om domstolens förändrade roll utgår från ett antal frågor som Per-Henrik 

Lindblom formulerat i förhållande till domstolspositionens förskjutning. För att svara på 

dessa har jag närmat mig materialet dels ur aktörens perspektiv, dels ur ett konstitutionellt 

perspektiv. Dessa frågor analyseras utifrån uppsatsens empiriska material, samt förarbeten 

och doktrin.  

 

1.4 Avgränsningar, förtydliganden och definitioner 

En utgångspunkt för uppsatsen är att det på senare år har skett en utveckling av fri- och 

rättigheternas ställning i svensk rätt – från rättspositivism till en mer rättighetsbejakande 

inställning.9 I uppsatsen utreds inte huruvida utvecklingen är positiv eller negativ. Min 

inställning är att utvecklingen i materiell rätt är positiv, men att den förutsätter processuella 

skyddsnät för att få praktisk betydelse. En annan utgångspunkt är att staten har en skyldig-

het att vidta åtgärder för att skydda dessa rättigheter, i enlighet med den europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheternas (Europakonventionens) principer 

om statens positiva skyldigheter10. Min tes är att intresseorganisationer har en unik 

möjlighet att delta i rättsutvecklingen för skyddet av mänskliga fri- och rättigheter genom 

strategisk processföring – om förutsättningen för processföring är gynnsam.  

 

Begreppet strategisk processföring definieras som en alternativ eller komplementär metod för 

att driva politiska frågor. Metoden vilar på och formas av såväl juridik som politik – de kan 

i princip inte skiljas åt. Som exempel på detta kan nämnas det faktum att vinsten av en 

process kan vara det juridiska nederlaget.11 Trots det är detta en uppsats i statsrätt. I den 

utsträckning som det är nödvändigt kommer jag att beskriva den politiska problem-

definition som ligger bakom Tvångssteriliseringsprocessen, men i övrigt kommer fokus att 

ligga på de juridiska aspekterna av processen. När jag under avsnitt 2.2 beskriver aktörernas 

syften med en process kommer deras politiska syften dock också att diskuteras.  

 

Vad gäller begreppet aktörerna tolkas detta som såväl individen/-erna som anser sig ha 

utsatts för negativ behandling och framträder som klagande i det enskilda fallet, som 

intresseorganisationen/-erna som står bakom processen. Med anledning av detta har jag 

                                                 
9 Se t.ex. Bernitz, U., ”Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt – var står vi idag”, i Juridisk tidskrift, nr 4, 
2010/11, s. 477-501. 
10 Principen innefattas också av konventionens artikel 1. Se även Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk 
praxis, 4 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 53 f.  
11 Se vidare uppsatsens avsnitt 2.2.3. 
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funnit det nödvändigt att definiera begreppet intresseorganisation. För att göra det har jag tagit 

hjälp av samverkansprojektet mellan stat och det civila samhället, den s.k. Överens-

kommelsen.12 Jag har utgått från definitionen av ideella organisationer inom det formella 

civila samhället, d.v.s. icke vinstdrivande organisationer med ideella syften snarare än 

ekonomiska. Enligt Överenskommelsen definieras dessa enligt följande.  

 
Med ideella organisationer avses här organisationer som är organiserade utanför stat och 
näringsliv. De är inte vinstdrivande och har någon form av mer allmänmänskliga uppdrag, 
utan att vara statliga eller kommunala. De är självstyrande och har inslag av idealitet samt 
bedrivs ofta med en ideologisk medvetenhet. Den verksamhet som bedrivs av och inom 
dessa organisationer kan beskrivas som ideell eller idéburen verksamhet.13 

  
Fokus ligger på organisationer som driver mål som berör någon position/egenskap som 

kan tillskrivas människor. En sådan position kan exempelvis vara funktionsförmåga, 

könstillhörighet, könsuttryck, hiv-status, ras, etnicitet, religiös tillhörighet, ålder, socio-

ekonomisk bakgrund.14 Syftet med fokusinskränkningen är att begränsa urvalet av material, 

men också att låta fokus ligga på organisationer som kan definieras som ”identitets-

politiska”.15 Därmed har jag uteslutit en stor del av det civila samhället. Föreningar som 

arbetar för andra frågor än de som kan knytas till personliga egenskaper faller utanför 

uppsatsens område, till exempel de som arbetar för äganderättsliga frågor. Utanför 

definitionen faller också fackliga organisationer, liksom arbetsgivarorganisationer, vilka har 

en säregen position i svensk rätt och en unik möjlighet att företräda individer inför Arbets-

domstolen (AD) och därmed också inom diskrimineringsrätten. Myndigheter som, i form 

av t.ex. DO, har ett rättsutvecklande uppdrag i syfte att skydda mot och motverka 

diskriminering undantas också från uppsatsens undersökningsområde.  

 

Under studiens gång har jag stött på olika organisationsteoretiska frågeställningar, till 

exempel om organisationskultur och -demokrati och den ideella organisationens särskilda 

begränsningar och förutsättningar. Liknande frågeställningar kommer jag inte att beröra 

ytterligare. Vissa teoretiker anser att det inte går att förstå utvecklingen mot strategisk 

processföring utan att förstå organisationernas inre utveckling.16 Jag delar den 

                                                 
12 Se http://overenskommelsen.se/, tillgänglig den 4 februari 2013.  
13 http://overenskommelsen.se/om-overenskommelsen/begrepp/, tillgänglig den 4 februari 2013.  
14 De diskrimineringsgrunder som skyddas av den svenska diskrimineringslagen (2008:567, DL) är kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, se 1 §. Som framgår ovan har jag inte begränsat mig till dessa. 
15 Organisationerna kan beskrivas som ”identitetspolitiska”, men är inte nödvändigtvis separatistiska och 
vänder sig inte enbart till personer med egen erfarenhet av att tillhöra gruppen.  
16 Exempelvis diskuterar Lisa Vanhala detta när hon jämför likheter och skillnader i funktionshinderrörelsens 
kontra hbtq-rörelsens användande av strategisk processföring. Vanhala, L., ”Anti-discrimination Policy 
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uppfattningen, men kommer ändå inte att fokusera på frågan om hur det kommer sig att 

organisationer driver processer, utan går istället direkt in på frågan om vad de anser sig kunna 

vinna.  

 

Uppsatsens ämne är geografiskt vidsträckt. Utöver den svenska kontexten förs strategisk 

processföring (i större utsträckning) av utländska och internationella organisationer i såväl 

nationella som internationella forum. Dessa fall tas här enbart upp som mycket kortfattade 

exempel. Jag har valt att fokusera på den svenska kontexten och inte göra en jämförande 

studie och kommer därför inte att diskutera sådant som vilka olika förutsättningar för 

strategisk processföring som olika rättssystem innebär. Dock finns mycket lite skrivet om 

strategisk processföring av svenska teoretiker. Av den anledningen har internationell 

doktrin fått tjäna bakgrundsmaterial till presentationen av strategisk processföring som 

fenomen.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en deskriptiv presentation av strategisk processföring i kapitel 2 och 

ett antal mål används för att illustrera detta. Därefter diskuteras frågan om metodens syfte 

och slutligen de tillvägagångssätt som finns tillgängliga för aktörer som utgår från en svensk 

kontext. Uppsatsens fallstudie presenteras i kapitel 3. Kapitel 4 är uppsatsens analysavsnitt 

och tar upp konstitutionella aspekter på att domstolen blir en politisk plattform samt vilka 

begränsningar som finns för att den ska kunna vara det. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattning och avslutande reflektion i kapitel 5. 

 

 

                                                 

Actors and Their Use of Litigation Strategies: The Influence of Identity Politics”, i Journal of European Public 
Policy, vol. 16, nr 5, 2009, s. 738-754. 
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2 En introduktion till strategisk processföring 

 

Det nordamerikanska målet Brown17 från år 1954 anges ibland som ursprunget till strategisk 

processföring.18 Organisationen NAACP19 drev där en lyckosam processföring som ledde 

till att USA:s högsta domstol förkastade den rassegregering av studenter som förekom med 

anledning av den s.k. separate but equal-doktrinen. Fallet har därför beskrivits som av 

avgörande betydelse i förhållande till 1964 års antidiskrimineringslagstiftning.20  

 

Sedan Brown har strategisk processföring bedrivits inom varierande organisationskulturer, 

av olika syften, med olika medel. Såväl materiella som processuella frågor har varit aktuella. 

Målen som beskrivs i litteraturen har bland annat syftat till att genomdriva materiella rättig-

heter genom att verka för ett starkare djurskydd21, rätten till abort22, tillgång till särskilda 

behandlingar inom hälso- och sjukvården23, samt upprättelse för grova kränkningar av 

mänskliga rättigheter vid första och andra Tjetjenienkrigen24.25 Mål som behandlar process-

rättsliga frågor har bland annat handlat om organisationers talerätt26 och om tillgången till 

normprövning27, såväl konkret som abstrakt.  

 

2.1 Exempel på aktörer 

En europeisk organisation som bedriver strategisk processföring är European Roma Rights 

Centre. Enligt egen uppgift har organisationen drivit över 500 mål i 15 olika länder mot 

                                                 
17 Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954). 
18 Se t.ex. DO:s skrivelse, s. 6. 
19 National Association for the Advancement of Colored People. http://www.naacp.org/, tillgänglig den 8 
mars 2013. 
20 För kritik av denna beskrivning av rättsfallets betydelse, se Rosenberg, G., ”The 1964 Civil Rights Act: the 
Crucial Role of Social Movements in the Enactment and Implementation of Anti-discrimination Law”, i Saint 
Louis University Law Journal, nr 29, 2005, s. 1147-1154.  
21 McEwen, G., ”Strategic Litigation and Law Reform”, i Journal of Animal Law, vol. 91, nr 7, 2011, s. 91-103.  
22 Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973).  
23 Manfredi, C., ”Strategic Litigation and Policy Reform: Costs and Benefits”, i Fraser Forum, december 
2005/januari 2006, s. 9-10. Se även ”Litigating for Change: Proceedings from the 3rd Symposium on Hiv, 
Law and Human Rights”, i Hiv/Aids Policy & Law Review, vol. 15, nr 3, oktober 2011, s. 63-77 (Cit. Litigating 
for Change) för exempel på fall där ett brett spektra av strategiska processer som rör sexarbetares rättigheter 
diskuteras.  
24 Solvang 2008.  
25 För fler exempel från USA, se Rosenberg, G., ”Romancing the Court”, i Boston University Law Review, vol. 
89, 2009, s. 563. 
26 Mål C‑263/08, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening mot Stockholms kommun, dom den 15 oktober 2009 
(om små miljöorganisationers talerätt),  
27 I det nordamerikanska målet Marbury mot Madison, 5 U.S. 137 (1803), slog domstolen år 1803 fast att 
förbundsstatens högsta domstol har en sådan rätt. Se Hirschfeldt, J., ”Domstolarna som statsmakt, några 
utvecklingslinjer”, i Juridisk tidskrift, nr 1, 2011/12, s. 17. 



 12 

diskriminering och kränkningar av romers rättigheter.28 Inför den europeiska domstolen för 

de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har organisationen bland annat drivit målet 

Horváth och Kiss mot Ungern29, där Europadomstolen så sent som den 29 januari 2013 

konstaterat en kränkning av två romska barns rätt till utbildning enligt konventionens 

första tilläggsprotokoll artikel 2. Kränkningen grundades i att barnen på ett felaktigt sätt 

satts i särskolor på grund av generell överdiagnostisering av kognitiv funktionsnedsättning 

för just romska barn. 

 

Den brittiska funktionshinderrörelsens30 användande av strategisk processföring har 

diskuterats Lisa Vanhala.31 Där har rörelsen i ett flertal fall vänt sig till domstol för att 

avgöra vad som utgör rimliga anpassningsåtgärder som ska utföras för att göra arbetsplatser 

och allmänna utrymmen tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.32 Ett liknande 

fall om skäliga stöd- och anpassningsåtgärder i arbetslivet fördes i Sverige av en privat-

person som nekats tjänst på en stor myndighet.33 AD ansåg att det inte var fråga om 

diskriminering. Riksorganisationen Unga synskadade m.fl. har därefter varit med och över-

klagat målet till FN:s övervakningskommitté avseende skydd för mänskliga rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning (CRPD).34 Målet har ännu inte tagits upp av 

kommittén. Den svenska rörelsen har även uppmanat till massanmälningar till DO, med 

hänvisning till bristande tillgänglighet till viktiga samhällsfunktioner. Bristande tillgänglighet 

omfattas dock fortfarande inte av det svenska diskrimineringsförbudet, varför klagomålen 

huvudsakligen fungerat som metod för att visa på brister i lagskyddet för gruppen.35  

 

På hbtq-området har målet Alekseyev mot Ryssland36 fått stor uppmärksamhet. Den ryska 

hbtq-aktivisten Nikolai Alekseyev förde talan mot den ryska staten i protest mot att den 

organisation han företrädde fått avslag på anmälan om tillstånd för att hålla en Prideparad i 

Moskva under fyra års tid. Europadomstolen konstaterade att förbudet varken kunde 

                                                 
28 http://www.errc.org/strategic-litigation, tillgänglig den 4 mars 2013.  
29 Horváth och Kiss mot Ungern, appl. nr 11146/11, den 29 januari 2013.  
30 Angående begreppet funktionshinderrörelsen, se beskrivningen på Socialstyrelsens hemsida 
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio, tillgänglig den 16 mars 2013.  
31 Vanhala, L., “Fighting Discrimination Through Litigation in the UK: the Social Model of Disability and the 
EU Anti-discrimination Directive”, i Disability & Society, vol. 21, nr 5, 2006, s. 551-565. Se även Vanhala 2009. 
32 Vanhala 2006, s. 559.  
33 AD 13/2010, dom den 17 februari 2010.  
34 ”Nekades jobb på grund av synskada – överklagar till FN”, i Föräldrakraft, 
http://www.foraldrakraft.se/articles/arbete/nekades-jobb-p%C3%A5-grund-av-synskada-
%C3%B6verklagar-till-fn, publicerad den 15 april 2011, tillgänglig den 14 mars 2013. 
35 Intervju med Agneta Broberg, DO, i programtidningen för MR-dagarna 2012, s. 43.  
36 Alekseyev mot Ryssland, appl. nr 4916/07, dom den 21 oktober 2010.  
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motiveras av säkerhetsskäl eller med hänsyn till skydd för moralen. Därmed fanns inget 

godtagbart skäl för inskränkningen av klagandens mötes- och föreningsfrihet, varför 

Europadomstolen fann en kränkning av konventionens artikel 11.37 Trots Europa-

domstolens dom bekräftade Moskvas domstol att det föreligger ett förbud att hålla Pride-

firanden i staden under de närmsta hundra åren.38 Av den anledningen är fallet fortfarande 

föremål för granskning i Europarådets ministerkommitté.39  

 

För närvarande driver organisationerna Synthesis och Greek Helsinki Monitor målet 

Vallianatos och Mylonas mot Grekland40. Målet rör frågan om huruvida det är diskriminerande 

och således står i strid med Europakonventionens artikel 14 i kombination med artikel 8 

om skydd för privatlivet, att de grekiska motsvarigheterna till registrerade partnerskap 

enbart kan tillgås för särkönade par. Målet har tagits direkt till domstolens stora kammare 

(s.k. relinquishment).  

 

I Sverige har ett flertal miljörättsliga mål drivits av intresseorganisationer, bl.a. av Djur-

gården-Lilla Värtans miljöskyddsförening41. Miljöskyddsföreningen klagade på ett tillstånd 

för anläggande av en kraftledningstunnel och talan avvisades på grund av att organisationen 

inte ansågs ha talerätt. Frågan om små föreningars talerätt drevs ända till EU-domstolen, 

som presenterade sin dom i slutet av år 2009.42 Också Norra länken-målet43 är relevant att 

nämna i sammanhanget. Ett antal privatpersoner begärde där rättsprövning över den detalj-

plan som behandlade bygget av en vägtunnel genom en del av nationalstadsparken Haga. 

De klagande anförde att den skövling av en ekbacke som skulle bli resultatet av detalj-

planens verkställande skulle utgöra ett förbjudet intrång i Nationalstadsparken enligt 

dåvarande naturresurslagen. Att det framgick av naturresurslagens förarbeten att ett undan-

tag i intrångsförbudet skulle göras för byggandet av Norra länken kunde inte tillmätas 

                                                 
37 Ett liknande beslut av den moldoviska staten har behandlats i målet Genderdov-M mot Moldavien, appl. nr 
9106/06, den 12 september 2012. I fallet klagade en moldovisk hbtq-organisation över att en ansökan om 
demonstrationstillstånd nekats. Domstolens fann bland annat att klagandeorganisationen hade utsatts för 
kränkning av sina rättigheter enligt artikel 11 i konventionen. 
38 ”Moscow Court Rejects Appeal, Reaffirms 100-year ban on LGBT Pride events” 
http://www.lgbtqnation.com/2012/08/moscow-court-rejects-appeal-reaffirms-100-year-ban-on-lgbt-pride-
events/, publicerad den 17 augusti 2012, tillgänglig den 4 februari 2013.  
39 Ministerkommitténs rapportering om status på verkställighet av ryska domar: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/pendingCases_en.asp?CaseTitleOrNumber=&S
tateCode=RUS&SectionCode=, tillgänglig den 4 februari 2013.  
40 Vallianatos och Mylonas mot Grekland, appl. nr 29381/09. 
41 http://www.dlv.se/, tillgänglig den 8 mars 2013.  
42 Mål C‑263/08, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening mot Stockholms kommun.  
43 RÅ 1997 ref. 18. 
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betydelse. Domstolen bekräftade denna bild av förhållandet mellan lagtext och förarbeten 

och därefter anses förarbetenas roll ha minskat i den svenska rätten.44 

 

I en svensk kontext är stiftelsen Centrum för rättvisa en framträdande aktör vad gäller 

strategisk processföring.45 Sedan stiftelsen grundades år 2002 har dess företrädare drivit ett 

40-tal fall, bland annat mål som rör materiella frågor om likabehandling, föreningsfrihet, 

och skyddet för äganderätten. Stiftelsen har även drivit mål som rör processuella 

förutsättningar att driva vissa måltyper, till exempel möjligheten till skadestånd med 

regeringsformen (1972:152, RF) som grund46 och rättegångskostnadernas fördelning47. I det 

aktuella målet Centrum för rättvisa mot Sverige48 har stiftelsen klagat på den s.k. FRA-lagen49, 

som möjliggör signalspaning av information som passerar den svenska nationsgränsen.50 

Det sistnämnda målet har formellt sett inte kommunicerats med staten än, eftersom staten 

har invänt mot att organisationen skulle ha status som offer såsom krävs av den som ska 

väcka talan inför Europadomstolen (artikel 34).51 Dessa processuella förutsättningar 

kommer därför att avgöras innan den materiella frågan kan avgöras.  

 

Bland antidiskrimineringsbyråerna är Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) en relevant aktör 

på området strategisk processföring. Kerstin Burman har bland annat drivit Jan-Olov 

Madeleine-målet52 som företrädare för byrån. I målet var fråga om rätten att ta s.k. köns-

konträrt namn i strid med Skatteverkets tidigare myndighetspraxis. Det generella problemet 

bestod i att Skatteverket avslog ansökningar om namn som de ansåg tillhöra ”fel kön”, en 

rättstillämpning som varken hade täckning i lagtext eller förarbeten. I det konkreta fallet var 

klaganden en vuxen person som under ett tjugotal år kallat sig Madeleine vid de tillfällen 

hen klädde sig i kvinnokläder – vilket var ofta. HFD gav där klaganden rätt att lägga till 

namnet som förnamn.  

                                                 
44 Se bl.a. Sundell, J-O., ”Norra länken-målet”, i Juridisk tidskrift, nr 2, 1997/98, s. 496-499. 
45 Såtillvida att det är en relevant uppdelning förstår jag stiftelsen som en Public Interest Law Firm. Se DO:s 
skrivelse, s. 6. 
46 RÅ 2006 ref. 73 och Svea hovrätts mål nr T 10639-11, dom den 9 november 2012. 
47 Högsta domstolens mål nr T 3470-10, dom den 11 april 2012.  
48 Centrum för rättvisa mot Sverige, appl. nr 35252/08. I och med att målet inte har kommunicerats än finns det 
inte att tillgå på Europadomstolens hemsida, men information om lagen samt skriftväxlingen mellan parterna 
finns på Centrum för rättvisas hemsida: http://centrumforrattvisa.se/blog/2011/03/31/centrum-for-
rattvisa-tar-fra-lagen-till-europadomstolen/, tillgänglig den 4 mars 2013.  
49 ”FRA-lagen” är en benämning på en rad lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 2009 samt den nya 
lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.  
50 http://centrumforrattvisa.se/om-oss/vart-uppdrag/, tillgänglig den 4 mars 2013.  
51 Statens svar på klagomålet i Centrum för rättvisa mot Sverige, appl. nr 35252/08, den 27 april 2012, dnr 
UDFMR2012/144/ED, §§ 156-158.  
52 RÅ 2009 ref. 55. 
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2.2 Syften och vinster för aktörer 

Av föregående beskrivning av ett antal konkreta fall av strategisk processföring framträder 

två huvudsakliga syften med strategisk processföring: materiell rättslig påverkan samt 

processrättslig påverkan. Med det menas att domstolsprocessen syftar till att påverka den 

materiella rätten och/eller processrätten. Exempel som nämnts ovan på hur detta tagit sig 

uttryck är rätten till abort (materiell rätt) respektive talerätten för små miljöorganisationer 

(processrätt). Utöver dessa två processuella syften finns ett tredje syfte, nämligen intresset 

av att påverka den politiska diskursen. Kopplat till dessa syften finns såväl direkta som 

indirekta vinster att göra för aktörerna.  

 

2.2.1 Direkta vinster 

Direkta vinster förstås här som vinst i enlighet med en konventionell syn på rättegången: 

att den enskilde vinner bifall till sin talan. Detta sker till exempel genom att den enskilde 

ges en rättslig förmån som hen tidigare förnekats av myndighet53, att domstolen konstaterar 

en kränkning av individens rättigheter i en horisontell eller vertikal relation, och/eller 

utdömer skadestånd eller diskrimineringsersättning.  

 

2.2.2 Indirekta vinster 

Den indirekta vinsten definieras som en önskad effekt av processföringen. Frågan om 

denna indirekta vinst är mer komplex än den om direkt vinst. Detta beror på att det är en 

subjektiv värdering, även om vissa teman återkommer i litteraturen. Dessa är framförallt 

domens prejudicerande effekt och rättsprocessens mediala genomslagskraft. Nedan följer 

en beskrivning av dessa teman.  

 

Domens prejudicerande effekt är en tydlig vinst för de organisationer som driver strategisk 

processföring. En intern rättsregel får inte tillämpas efter det att domstolen konstaterat att 

den står i strid med överordnad lag, grundlag eller europarätten - såvida domstolen har 

formulerat sin dom någorlunda generellt. Detta oavsett att en dom formellt sett enbart 

binder parterna i målet.54 Domstolens utslag får alltså verkan på ett större antal enskilda fall 

genom användandet av ett ”pilotfall”. På så sätt är det relevant att driva en fråga vidare till 

                                                 
53 Se t.ex. Förvaltningsrätten i Stockholms mål nr 21170-10, dom den 14 september 2010, där domstolen 
beslutade att inte tillämpa rekvisitet ”skild” i könstillhörighetslagen.  
54 Åhman, K., Normprövning: domstols kontroll av svensk lags förenlighet med regeringsformen och europarätten 2000-2010, 
Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 20 ff. 
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överrätt, och myndighets överklagande kan vara av nytta för aktörerna, även om det leder 

till en längre process. Vinsten i detta fall kan både gälla materiell rätt och processrätt.  

 

Rättsprocessens mediala genomslagskraft ska inte undervärderas. Aktörernas intresse av medialt 

utrymme för domstolsprocessen kan handla om att påverka domarens inställning och bidra 

med kunskap i den fråga som rättsprocessen rör, att väcka uppmärksamhet hos den egna 

rörelsen, eller om ett intresse av att informera och påverka den allmänna opinionen.55 Detta 

kan tänkas leda till att domaren förstår frågan bättre, att personer som identifierar sig med 

eller annars stöttar aktörernas mål känner sig manade att kämpa vidare, eller att gemene 

man i större grad förstår och sympatiserar med frågan.  

 

Rättsprocessens mediala genomslagskraft är dock en vinst som kan uppstå oavsett om talan 

vinner bifall eller inte. I princip behöver inte ens processen ha inletts för att den ska få 

medial genomslagskraft.56 Det innebär att processen, snarare än domstolens gynnande 

dom, leder till det önskade resultatet. Ur ett aktörsperspektiv kan dessutom en förlorad 

talan leda till en politisk vinst. Utifrån detta kan konstateras att direkt och indirekt vinst inte 

står i kausalt samband i förhållande till varandra. Den indirekta vinsten förutsätter inte en 

direkt vinst (och vice versa).  

 

2.2.3 Att vinna oavsett vinst 

Risken för en processuell förlust kan verka avskräckande på aktörerna. Dels eftersom 

rättegångskostnadernas fördelning som huvudregel innebär att den som förlorar processen 

får stå för också motpartens rättegångskostnader,57 dels eftersom en rättslig förlust skulle 

kunna sätta aktörerna i en sämre politisk förhandlingssituation än annars.58 Men som 

antytts ovan kan de politiska syftena med en rättsprocess uppnås oavsett om aktörerna 

vinner den processuella striden eller inte.  

 
                                                 
55 ”Litigating for Change”, s. 68. 
56 Här kan den uppmärksamhet som skadeståndsmålet i Tvångssteriliseringsprocessen fick när det 
förvaltningsrättsliga målet vunnit laga kraft tjäna som exempel. Se t.ex. ”Könsbytare stämmer staten”, i 
Svenska dagbladet, den 10 januari 2013, samt inslaget ”Könsbytare kräver staten på ersättning”, P1-morgon, 10 
januari 2013. Fokus i mediebevakningen var den förestående skadeståndsprocessen, trots att ingen sådan 
talan ännu väckts.  
57 Trots att risken att stå för rättegångskostnaderna kan antas vara mindre avskräckande för en organisation 
än en enskild, vill jag påstå att det är avskräckande för organisationer. Detta beror såklart på hur 
organisationens finansiering ser ut, m.m. Min tolkning får stöd i bl.a. intervjuerna med Westerlund och 
Burman. Se vidare angående rättegångskostnadernas fördelning under avsnitt 4.2.2.  
58 ”What happens if you lose? A loss in Court can make the public think that you do not have a proper ’rights 
entitlement’ and impact your constituents. ”Litigating for Change”, s. 65. 



 17 

Till att börja med kan aktörerna vinna framgång i en processrättslig fråga även om de inte 

vinner den materiella frågan. Att tillerkännas talerätt kan vara en nog så viktig vinst, även 

om de inte ges rätt i övrigt. En sådan vinst är vägledande för framtida tillämpning av de 

processuella reglerna och det kan därför finnas ett egenvärde i att ha slitit tvisten trots 

materiell förlust. Domstolsprocessens allmänpreventiva funktion innebär också att själva 

möjligheten att ta en fråga till domstol innebär ett påtryckningsmedel gentemot en 

potentiell motståndare. Samma möjlighet fungerar också genom att denna potentiella 

motståndare internaliserar hotet om process och beter sig därefter, s.k. inre tvång eller 

rational choice.59 Detta är på så sätt en vinst som kan uppstå oavsett om talan vinner bifall 

eller inte.  

 

Den materiella förlusten kan också tjäna sitt syfte genom att synliggöra brister i lag-

stiftningen och verka för politiska ingripanden. På så sätt kan aktörerna arbeta för 

utvidgningar av rätten. Ett exempel på detta är det mål som den brittiska organisationen 

Stonewall drev under 1990-talets slut i försök att utvidga diskrimineringsgrunden kön till att 

också gälla sexuell läggning. Den rättsliga argumentationen utgick från att EU-domstolen i 

målet P mot S och Cornwall County Council60 slog fast att diskrimineringsgrunden kunde anses 

innefatta könsöverskridande uttryck eller identitet, det vill säga att den också skyddade 

transpersoner. Stonewall drev i kölvattnet av detta målet Grant mot South-West Trains Ltd61. 

EU-domstolen ansåg dock inte att sexuell läggning kunde omfattas av diskriminerings-

grunden kön, vilket innebar en förlust för klagandeaktörerna. Trots förlusten ansåg 

organisationen att den hade vunnit en viktig framgång med talan: Målet synliggjorde en 

brist i lagstiftningen och ledde så småningom till lagändring med utvidgat rättighetsskydd. 

Despite the loss, Stonewall considers the Grant case a success because, when combined with 
lobbying effort, the case highlighted the hierarchy of equality protections in the law and 
eventually led to the adoption of further equality protections. While socio-legal literature has 
often taken a sceptical approach, arguing that groups may win in court but lose in society 
[…], the case of Stonewall and Grant highlights that the opposite can be true: groups losing 
in court may highlight how unjust the law is and can propel policy action, encourage 
coverage in the media, or raise rights consciousness among the group’s (potential) member-
ship”.62 

 
Fallet illustrerar den reella vinst som en domstolsprocess kan innebära – oavsett vinst. 

Lindblom refererar till fenomenet i termerna the paradox of defeat – the paradox of victory. Med 

                                                 
59 ”Realistiska möjligheter att driva igenom sina anspråk torde dock i regel vara en förutsättning för att 
frivilliga uppgörelser ska komma till stånd i någon större utsträckning”, SOU 2006:22, En sammanslagen 
diskrimineringslagstiftning, s. 386.  
60 Mål C-13/94, P mot S och Cornwall County Council, dom den 30 april 1996. 
61 Mål C-249/96, Grant mot South-West Trains Ltd, dom den 17 februari 1998. 
62 Vanhala 2009, s. 751  
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detta begreppspar menar Lindblom att bifall till talan inte behöver leda till en rättspolitisk 

vinst och att avslag inte behöver leda till rättspolitisk förlust.63 Enligt denna logik kan en 

seger passivisera lagstiftaren och riskera att försena lagstiftningsreformer som sträcker sig 

utöver det som segern avsåg. En förlust – ”ett välexponerat nederlag” – kan däremot leda 

till ”upprörd publicitet och politisk aktivitet som ökar trycket för en kraftfull och bestående 

förändring på legislativ väg”.64  

 

På samma sätt diskuterar Douglas NeJaime frågan om processförlustens fördelar.65 

NeJaime menar att den binära uppdelningen vinst/förlust är osann på så sätt att det kan 

finnas direkta syften med att förlora, inte bara indirekta. Det produktiva med vinsten utgår 

dock från att de aktörer som står bakom processen använder sig av en flerdimensionell 

processtrategi. NeJaime skriver: 

The multidimensional-advocacy framework is central to an appreciation of the function of 
litigation loss. Rather than invest all hope and resources in litigation, social movement 
advocated treat litigation loss as a routine part of their social-change campaigns. They plan 
for wins and losses and use losses to shape strategies in other venues. Significantly, […] loss 
in court does not prompt advocates to abandon litigation; rather, they continue to view 
litigation as an essential, but partial, strategy.66 
 

Interna och externa effekter av domstolsförlusten är enligt NeJaime att förlusten kan samla 

och ena en rörelse, inspirera till aktivism och finansiellt stöd. Domen kan på så sätt bli en 

enande kraft när den får utrymme i den allmänna debatten. Till stöd för detta talar att en 

väckt talan kan uppmärksammas redan innan domstolen tar upp frågan – eller redan innan 

talan väckts för all del.67 Domstolsprocessen, snarare än domen, har på så sätt potential att 

uppfylla dessa mål. Genom uppmärksamheten kan domstolsprocessen fungera som en 

intern och extern katalysator för den politiska rörelse som berörs av processen på så sätt att 

personer känner sig mer benägna att ta upp en kamp mot de orättvisor och kränkningar 

som de upplever.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 

I de mål som beskrivs ovan finns ett antal tillvägagångssätt representerade. Här presenteras 

de tillvägagångssätt som är tillgängliga för aktörer som ägnar sig åt strategisk processföring i 

                                                 
63 Lindblom, P-H., ”Domstolarnas växande samhällsroll och processens förändrade funktioner – floskler eller 
fakta?”, i Svensk juristtidning, 2009, s. 252. 
64 Ibid.  
65 NeJaime, D., ”Winning Through Losing”, i Iowa Law Review, vol. 96, 2011, s. 941-1012. 
66 Ibid., s. 949. 
67 Jämför fotnot 56 ovan.  
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Sverige. Eftersom valet av metod förhåller sig till den vinst aktören vill åstadkomma 

kommer jag att här att presentera olika processalternativ utifrån dessa tänkta syften.  

 

2.3.1 För att åsidosätta lag  

Den aktör som vill att domstolen ska åsidosätta en bestämmelse i lag torde huvudsakligen 

åberopa att lagen ska åsidosättas med hänvisning till högre rätt, d.v.s. genom norm-

prövning. Normprövning kan i en svensk kontext i princip enbart ske i ett konkret fall, det 

måste alltså vara fråga om att en person utsatts för vad hen anser vara en otillåten lag-

bestämmelse. Aktörerna behöver inte själva yrka på att normprövning ska vidtas, utan 

domstolen ska ta upp frågan ex officio,68 vilket innebär att talan kan väckas som ett vanligt 

förvaltningsbesvär enligt 22-25 §§ förvaltningslagen (1986:223, FL) – såvida talan gäller en 

offentligrättslig fråga. Det är inte ovanligt att domstolen inte uttryckligen anger att de utför 

en normprövning och det är även möjligt att domstolen kommer till samma resultat efter 

en tolkning av lagen i enlighet med överordnad rätt, t.ex. genom fördragskonform tolkning 

för att tillgodose kraven som ställs upp på staten genom EU-rätten. Om domstolen 

formulerar sin dom någorlunda generellt kan inte lagen tillämpas i andra liknande fall. 

Domen får på så sätt prejudicerande effekt även om det inte är fråga om en prejudikat-

instans som avger domen. Lisa Vanhala kallar denna metod för proaktiv process.69  

 

Lagstiftningen kan också angripas genom reaktiv processföring, där aktörer anser att en lag är 

diskriminerande och av den anledningen utför civil olydnad i syfte att få bestämmelsen 

prövad.70 Metoden kan illustreras med Franzén-målet71, där en butiksinnehavare medvetet 

hade brutit mot det svenska detaljhandelmonopolet för alkohol i syfte att få till stånd en 

rättslig prövning avseende monopolets förenlighet med EU-rätten.  

 

För den aktör som vill underkänna en viss lag kan talan tas vidare till Europadomstolen 

såvida alla effektiva nationella rättsmedel är uttömda.72 Inför Europadomstolen har 

intresseorganisationer också möjlighet att agera intervenient vid annan parts talan om 

domstolens ordförande tillåter det.73 Det finns också ett antal andra internationella organ 

som tar emot enskildas klagomål, där CRPD är den senaste. Om frågan som aktörerna vill 

                                                 
68 Åhman 2011, s 22.  
69 Vanhala 2009, s. 741.  
70 Ibid.  
71 Mål C-189/95, Brottmål mot Harry Franzén, dom den 23 oktober 1997. 
72 Artikel 35.1 Europakonventionen.  
73 Regel 44 i Europadomstolens processregler (Rules of Court).  
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driva har en unionsrättslig anknytning finns också den EU-rättsliga materian att använda sig 

av,74 även om det inte alltid finns en skyldighet för domstolen att begära 

förhandsavgörande från EU-domstolen75. 

 

2.3.2 För att underkänna rättstillämpning och få kränkning konstaterad 

När aktörer vänder sig till domstol för att få bekräftat att en myndighets rättstillämpning 

strider mot gällande rätt kan talan ta sikte på en situation där det inte finns täckning för den 

aktuella rättstillämpningen i lagtexten. Detta var fallet i såväl Norra länken-målet som det s.k. 

Namnmålet76. I det förra målet var det fråga om en detaljplan som antagits i strid med lag-

textens uttryckliga förbud mot ingrepp i en nationalstadspark. I det senare målet var det 

fråga om att ett förbud mot uppenbart olämpliga namn i namnlagen (1982:670) tolkades på 

ett sätt som gjorde att s.k. könskonträra namn förbjöds, trots att tolkningen varken hade 

täckning i lagtext eller i förarbetena. Norra länken-målet bedrevs i form av rättsprövning i 

enlighet med den förra lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut77, 

medan Namnmålet bedrevs i form av ett förvaltningsbesvär.  

 

De internationella rättsmedel som angetts under ovanstående avsnitt är naturligtvis 

relevanta också här. Utöver dessa kan laglighetsprövning enligt kommunallagens (1991:900, 

KL) kapitel 10 användas för den kommunmedlem som vill klaga på politiska beslut fattade 

av en kommun. Sedan år 2009 har också intresseorganisationer möjlighet att såsom part 

väcka talan inför AD enligt 6:2 DL. Inom konsumenträtten och arbetsrätten finns också 

möjlighet till grupptalan i allmän domstol i och med ikraftträdandet av lagen (2002:599) om 

grupprättegång. 

 

                                                 
74 Se till exempel mål C-267/06, Tadao Maruko mot Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, dom den 1 april 2008. 
Maruko företräddes av advokat Helmut Graupner som representant för det europeiska hbtq-nätverket ILGA-
Europe. Se vidare i Holzhacker, R., ”Transnational Strategies of Civil Society Organizations Striving for 
Equality and Nondiscrimination: Exchanging Information on New EU Directives, Coalition Strategies and 
Strategic Litigation”, i Bruszt, L och Holzhacker, R. (red.), The Transnationalization of Economies, States, and Civil 
Societies, Springer Science+Business Media, LLC 2009, s. 234.   
75 Enligt artikel 267 st. 3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) finns en sådan skyldighet 
för den högsta nationella instansen. Enligt artikelns andra stycke har övriga instanser en möjlighet att begära 
förhandsavgörande om de tycker att det behövs. Se EU-domstolens praxis i mål C-99/00, Brottmål mot Kenny 
Roland Lyckeskog, dom den 4 juni 2002; mål 314/85, Foto-Frost mot Hauptzollamt Lübeck-Ost, dom den 22 
oktober 1987 och mål C 210/06, Cartesio Oktató és Szolgáltató bt, dom den 16 december 2008 för klargörande 
av hur denna skyldighet ser ut.  
76 RÅ 2009 ref. 55. 
77 Lagen har upphävts och ersatts av lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut. 
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När det kommer till domstolens konstaterande av kränkning i enskilda fall finns ett antal 

exempel där aktörerna har ”provocerat fram” en kränkning för att sedan få den rättsligt 

prövad. Ett sådant mål är NJA 2008 s. 915. Målet rörde frågan om diskriminering av fyra 

personer med mörk hud. De klagande hade gått till olika nattklubbar för att kontrollera om 

de skulle släppas in eller inte. De hade tidigare erfarenheter av att inte bli insläppta när de 

var i grupper av enbart mörkhyade personer, samtidigt som ljushyade personer i samma 

ålder och med liknande kläder blev insläppta. Av den anledningen genomförde de en 

kontroll och dokumenterade diskriminering med hjälp av videokamera. I det aktuella fallet 

var fråga om att de hade blivit nekade inträde till en särskild nattklubb med hänvisning till 

att bara VIP-gäster skulle släppas in den kvällen. Samtidigt hade deras ljushyade vänner 

blivit insläppta. De klagande hade filmat händelsen och sedan vänt sig till den dåvarande 

ombudsmannen mot etnisk diskriminering för att få saken rättsligt prövad. Inför 

domstolen framgick att syftet med kontrollen var att åstadkomma förändring i samhället. 

Det faktum att diskrimineringen skett vid en sådan kontroll och hade videofilmats ansågs 

efter viss diskussion inte spela någon roll vad avsåg frågan om de blivit diskriminerade eller 

inte, men blev däremot en särskild fråga i skadeståndsbedömningen.78  

 

2.3.3 För att föra en skadeståndstalan 

De aktörer som vill begära skadestånd åt en eller ett flertal individer på grund av 

kränkningar väcker en sådan i vanlig ordning, men med alternativet att först rikta sig till 

Justitiekanslern (JK) för statens frivilliga skadereglering79. Den rättsliga grunden kan vara 

antingen svensk skadeståndsrätt eller Europakonventionen, även i de fall det inte finns 

något uttryckligt lagstöd för det senare.80 Att föra talan i diskrimineringsmål enligt DL samt 

mål i enlighet med lagen om grupprättegång är aktuellt också för att begära skadestånd eller 

diskrimineringsersättning. 

 

                                                 
78 HD:s diskussion om diskrimineringsersättningens storlek är uppseendeväckande och väcker en mängd 
frågor kring synen på diskriminering i Sverige, samt den traditionella synen på skadeståndsrätten. Dessa 
frågor ligger dock utanför denna uppsats.  
79 JK:s frivilliga skadereglering regleras av bestämmelserna i förordningen (1995:1301) om handläggning av 
skadeståndsanspråk mot staten. Se vidare SOU 2006:22, s. 232 f. 
80 Se SOU 2006:22, s 119 ff. och 276 f. Den svenska domstolen har ett flertal gånger utdömt skadestånd för 
ideell skada grundat på Europakonventionen trots att det inte finns lagstöd för det. I NJA 2009 N 70 har 
domstolen bekräftat att det numera gäller som allmän princip. Att så är fallet och att svenska domstolar av den 
anledningen generellt är ett effektivt rättsmedel har bekräftats av Europadomstolen i målen Eskilsson mot 
Sverige, appl. nr 14628/08, beslut den 24 januari 2012 och Eriksson mot Sverige, appl. nr 60437/08, dom den 12 
april 2012.  
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Massanmälningar har använts mot staten för att begära skadestånd till en större grupp 

individer där kränkning konstaterats i samma eller liknande fall. Centrum för rättvisa upp-

manade exempelvis till ansökan om skadestånd från JK för personer som drabbats av 

långsam handläggning och vars konventionsskyddade rättigheter enligt Europa-

konventionens artikel 6 därmed kränkts. Uppskattningsvis handlade det om 400 personer 

som begärde skadestånd på så sätt.81 Ett annat fall av massanmälningar är den förestående 

skadeståndstalan mot staten som är uppsatsens fallstudie, där det i nuläget är över 150 

personer som anmält intresse för att delta i en skadeståndsprocess mot staten. Nedan följer 

en beskrivning av processen. 

                                                 
81 Se Justitiekanslerns remissyttrande över betänkandet Skadestånd och Europakonventionen (SOU 2010:87), den 7 
juli 2011, dnr 2250-11-80.  
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3 Fallstudie: Steriliseringsprocessen 

 

3.1 Politisk bakgrund 

Som första land i världen instiftade Sverige möjligheten för transsexuella personer att byta 

juridisk könstillhörighet år 1972 när lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i 

vissa fall (Könstillhörighetslagen) trädde i kraft i slutet av april samma år.82 I lagtexten finns 

till dags dato ett ovillkorligt krav på sterilitet för den som ansöker om byte av juridiskt kön. 

Det har tolkats som ett krav på sterilisering samt krav om att eventuella sparade könsceller 

ska förstöras innan individen kan få byte av juridiskt kön beviljat. Rent praktiskt sker ett 

sådant beviljande efter ansökan till och beslut från Socialstyrelsens rättsliga råd.83  

 

Det har redan i inledningen till denna uppsats konstaterats att steriliseringskravet inte 

längre får tillämpas. Skälet till detta kommer att utredas nedan. Regeringen har därutöver, 

så sent som den 14 februari 2013, beslutat om en lagrådsremiss där det framgår att 

regeringen föreslår att kravet ska tas bort från lagtexten från och med den 1 juli 2013.84  

 

Sedan flera år tillbaka har det väckts röster om att steriliseringskravet står i strid med 

svensk lag, i form av såväl RF som Europakonventionen. Samtidigt har en statlig utredning 

om ändring av lagen genomförts och så sent som i 2007 års betänkande ansåg utredaren att 

kravet på sterilitet skulle behållas – men nu i form av krav på kastration av den som ville 

byta juridiskt kön.85 Skälet till detta förefaller huvudsakligen ha varit att ur ett barn-

perspektiv ”förhindra förvirring om föräldrakonstellationen”, men också att hindra 

juridiska män från att bli gravida och föda barn. Till exempel skriver utredaren att 

 
”[e]n farhåga skulle […] kunna vara att en biologisk kvinna får sin könstillhörighet ändrad till 
man, inte genomgår könskorrigerande ingrepp, blir gravid och föder ett barn, eller tvärtom, 
att en person som är registrerad som kvinna i folkbokföringen, blir far till ett barn.”86 

 

                                                 
82 SOU 2007:16, Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag, s. 49. 
83 För vidare information om Rättsliga rådet, se Socialstyrelsens hemsida: 
http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/organisation/rattsligaradet, tillgänglig den 28 januari 2013. 
För hänvisning till fall där Rättsliga rådet nekat byte av juridiskt kön när det visat sig att sökanden sparat 
könsceller, se SOU 2007:16, s. 176. 
84 Lagrådsremiss, Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet, 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/92/00/0cbd9c7f.pdf, tillgänglig den 16 februari 2013. 
85 SOU 2007:16, framförallt s. 170-188. 
86 Ibid., s. 182 f.  
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På grund av massiv kritik mot förslaget frångicks det i propositionen som överlämnades till 

riksdagen i april 2012.87 Därefter har frågan debatterats och prövats i domstol, men ingen 

ytterligare formell lagstiftningsåtgärd har vidtagits förrän nyss nämnda lagrådsremiss.  

 

Av den kritik mot steriliseringskravet som väckts bör särskilt nämnas att Europarådets 

dåvarande kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, kritiserade 

steriliseringskravet kraftfullt i ett issue paper från 2009. Hammarberg framförde där att 

steriliseringskravet klart strider mot respekten för individens fysiska integritet och riskerar 

att sätta den transsexuelle personen i limbo när hen tvingas välja mellan att – å ena sidan – 

genomgå sterilisering för att få möjlighet att byta juridiskt kön, eller – å andra sidan – att 

inte genomgå operationen och därmed inte ha möjlighet att fullt ut erkännas i enlighet med 

sin inre könsidentitet och eventuella yttre könsuttryck.  

Such requirements clearly run counter to the respect for the physical integrity of the person. 
To require sterilisation or other surgery as a prerequisite to enjoy legal recognition of one’s pre-
ferred gender ignores the fact that while such operations are often desired by transgender 
persons, this is not always the case. Moreover, surgery of this type is not always medically 
possible, available, or affordable without health insurance funding. The treatment may not be 
in accordance with the wishes and needs of the patient, nor prescribed by his/her medical 
specialist. Yet the legal recognition of the person’s preferred gender identity is rendered 
impossible without these treatments, putting the transgender person in a limbo without any 
apparent exit. It is of great concern that transgender people appear to be the only group in 
Europe subject to legally prescribed, state-enforced sterilisation.88 

 
Därefter har frågan om steriliseringskravets förenlighet med nationella författningar samt 

Europakonventionen varit föremål för prövning i flera delar av Europa.89 Bland annat 

kommunicerades målet Y.Y. mot Turkiet under år 2010.90 Där anförde klaganden bland 

annat att det turkiska steriliseringskravet stred mot konventionens artikel 8 om rätt till 

skydd för privat- och familjeliv. Klagomålet kommer att bli det första där steriliserings-

kravet prövas av Europadomstolen.91 

 

I Sverige inledde Socialstyrelsen år 2009 en egen utredning angående transpersoners 

tillgång till vård m.m. Socialstyrelsens utredare konstaterade i sin rapport att kravet på 

                                                 
87 Prop. 2011/12:142, Ändrad könstillhörighet. 
88 Comm/DH, Issue Paper (2009)2, 29 juli 2009, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1476365 tillgänglig 
den 15 februari 2013.  
89 Se ”Sterilisering kan strida mot grundlagen”, i Riksdag och departement, publicerad den 28 november 2011. 
Tillgänglig via http://rod.se/sterilisering-kan-strida-mot-grundlagen den 4 februari 2013.  
90 Y.Y. mot Turkiet, appl. nr 14793/08. 
91 Domstolen har dock tidigare prövat flera mål rörande transsexuella och bland annat fastställt transsexuellas 
rätt till juridisk fastställelse av ändrad könstillhörighet i de fall staten ger möjlighet till könskorrigerande vård. 
Se Christine Goodwin mot Storbritannien, appl. nr 28057/95, dom den 11 juli 2002, § 78. 
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sterilitet är otidsenligt.92 Att Socialstyrelsens politiska ingång därefter varit att steriliserings-

kravet är otidsenligt framgick bland annat av myndighetens generaldirektör, Lars-Erik 

Holms, inlägg under seminariet ”Ska tvångssteriliseringslagen få fylla 40?” under Almedals-

veckan år 2011.93 Trots detta har Socialstyrelsens rättsliga råd alltså inte funnit att det varit 

möjligt att åsidosätta kravet vid konkreta fall av ansökan om juridiskt könsbyte.  

 

3.2 Aktörernas mobilisering 

Som beskrivits ovan fördes politiska samtal och debatter med lagstiftare på sedvanligt vis 

för att påverka dessa till att ta bort steriliseringskravet. RFSL och ett flertal andra 

organisationer och enskilda aktivister deltog också i den utredning som Socialstyrelsen 

presenterade år 2009. Trots det hände ingenting.  

 

DU hade sedan tidigare blivit kontaktade av olika transpersoner som undrade över 

steriliseringskravet och hade därför gjort en rättsutredning i frågan. De ansåg att vägen via 

domstol nu var aktuell. Kerstin Burman representerade då DU och passade på att efterlysa 

potentiella klagande under ett seminarium vid 2009 års Stockholm Pride, varpå tre personer 

anmälde intresse. En av dessa var Alex94, som valde att gå vidare för att driva målet 

tillsammans med DU.  

 

3.3 Den förvaltningsrättsliga processen 

Upprinnelsen till den förvaltningsrättsliga processen var att Alex och Kerstin i oktober 

2010 berättade för Rättsliga rådet att Alex ville ta tillbaka sin ansökan om sterilisering. 

Rättsliga rådet beslutade därför att inte bevilja Alex fastställelse av könstillhörighet i 

enlighet med hans ansökan. Alex överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm 

och skickade med den rättsutredning som DU gjort. Rättsliga rådet lämnade inte in något 

yttrande.  

 

Förvaltningsrättens majoritet fann bland annat att kravet på sterilisering stred mot Europa-

konventionen och därför inte skulle tillämpas. Den klagandes könstillhörighet skulle 

                                                 
92 ”Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar - Rättsliga villkor för fastställelse av 
könstillhörighet samt vård och stöd”, Socialstyrelsens utredning, juni 2010 (cit. Socialstyrelsens utredning).  
93 Holms uttalande refererades i artikeln ”Sterilisering kan strida mot grundlagen”, i Riksdag och departement, 
publicerad den 28 november 2011. Tillgänglig via http://rod.se/sterilisering-kan-strida-mot-grundlagen, den 
4 februari 2013.  
94 Alex är ett fingerat namn.  
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därmed bekräftas vara man.95 I sina domskäl hänvisade förvaltningsrätten till att 

steriliseringsingreppet inte kan anses vara frivilligt och därmed måste anses vara ett sådant 

påtvingat kroppsligt ingrepp som är förbjudet enligt 2:6 RF. Vidare ansåg förvaltningsrätten att 

lagens krav om sterilisering stred mot artikel 8 i Europakonventionen om rätt till skydd för 

privat- och familjeliv, vilken därför skulle ges företräde framför Könstillhörighetslagen. 

Steriliseringskravet skulle alltså inte tillämpas i det enskilda fallet, och som konsekvens inte 

heller i framtida fall. 

 

Juristdomaren var skiljaktig och anförde att ingreppet ska anses vara frivilligt eftersom det 

sker ”efter extensiv utredning och med samtycke av någon som är beslutskapabel, väl-

informerad och införstådd med konsekvenserna av olika behandlingsalternativ”. Den skilj-

aktigas mening står på så sätt i strid med ovanstående kritik mot steriliseringskravets inslag 

av tvång och bland annat Thomas Hammarbergs anförande om att individen riskerar att 

hamna i en limbosituation på grund av det svåra val den står inför. Rådmannen utgick 

istället från perspektivet att den transsexuelle väljer att begära erhållande av nytt juridiskt 

kön – och att individen väljer att underkasta sig de lagkrav som finns när hen gör ett 

liknande val. Ett liknande resonemang anförs i rättens utredning, med hänvisning till 

Socialstyrelsens utredning från 2009.96 Rådmannen förde också ett resonemang om att 

kravet inte kunde anses utgöra diskriminering på grund av sexuell läggning, vilket varken 

kan anses korrekt eller relevant att diskutera vidare.  

 

Eftersom yrkesdomaren var skiljaktig ansåg sig Socialstyrelsens rättsliga råd föranledd att 

överklaga domen för att kunna följa den i efterkommande fall.97 I december 2012 prövade 

kammarrätten saken och bekräftade förvaltningsrättens dom.98 I domskälen presenterade 

rätten de rättsliga utgångspunkterna för steriliseringskravet. Rätten gjorde en kort utredning 

av rekvisitet påtvingat kroppsligt ingrepp i 2:6 RF och möjligheterna till begränsningar i detta 

skydd: med stöd i lag, för att tillgodose ett ändamål som är nödvändigt i ett demokratiskt 

samhälle, utan att gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Rätten 

gjorde också en kort utredning av Europakonventionens skydd för privat- och familjeliv i 

artikel 8 och de därtill knutna begränsningsmöjligheterna, samt förbudet mot 

diskriminering i artikel 14. Därefter konstaterade rätten att Europadomstolen slagit fast att 
                                                 
95 Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 45723-10, dom den 9 mars 2012. 
96 Socialstyrelsens utredning, s. 29. 
97 ”Steriliseringskrav stryks av domstol”, i Riksdag och departement, publicerad den 14 mars 2012. Tillgänglig via 
http://rod.se/steriliseringskrav-stryks-av-domstol, den 4 februari 2013.  
98 Kammarrätten i Stockholms mål nr 1968-12, dom den 19 december 2012. 
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artikel 8 medför en rättighet att ”få ändrad könstillhörighet rättligt erkänd”,99 men att 

Europadomstolen inte tagit ställning till frågan om det är förenligt med konventionen att 

ställa upp krav på medicinsk behandling eller ingrepp för att få en sådan rättslig erkännelse.  

 

Rätten fann vidare att steriliseringskravets ursprungliga syfte var att ”helt eliminera risken 

för den förvirring i släktskapsförhållandena som skulle kunna uppstå om en transsexuell 

person, som fått sin könsregistrering ändrad, skulle få egna barn”.100 Kammarrätten ansåg 

vidare att det inte framkommit att det fanns något medicinskt skäl för att upprätthålla 

kravet. Domstolen menade därefter att ett ingrepp som ställs som villkor för en annan 

förmån eller rättighet som regel anses vara påtvingat. Steriliseringskravet ansågs inte grunda 

sig i något reellt krav på särskilda fysiska förutsättningar för att kunna komma i fråga för 

fastställande av könstillhörighet. Utifrån steriliseringens ingripande och oåterkalleliga natur, 

samt ”de värderingar som råder idag” konstaterade rätten att ingreppet svårligen låter sig 

rättfärdigas med hänvisning enbart till ordningen i släktskapsleden. Av denna anledning 

fann domstolen att det var fråga om en integritetskränkande ingrepp som individen ska 

skyddas mot av 2:6 RF såväl som artikel 8 i Europakonventionen, samt diskriminerande 

behandling eftersom kravet på sterilisering enbart riktar sig till gruppen transsexuella.  

 

Ingreppet ansågs vidare inte vara en tillåten inskränkning. Utredningen om detta utgick 

från kravet på ingreppets saklighet och proportionalitet. Rätten hänvisade i denna del till 

det förslag om att steriliseringskravet skulle tas bort som lämnats i prop. 2011/12:142 med 

anledning av kravets otidsenlighet. Rätten hänvisade till att utredaren hade belyst de 

rättsliga konsekvenser som ett sådant borttagande skulle innebära och att dessa därefter 

behandlats i regeringskansliets promemoria Ds 2012:46101. I denna promemoria ansågs de 

”nya familjebildningar” som kan komma att uppstå vara tillförsäkrade en trygg och rätts-

säker rättslig situation. Domstolen ansåg därmed att det inte framkommit någon grund för 

att anse att steriliseringskravet skulle uppfylla kraven på saklighet eller proportionalitet. 

Därmed fann kammarrätten att steriliseringskravet inte skulle tillämpas.  

 

                                                 
99 Kammarrättens dom, s. 4. Hänvisning till målet Christine Goodwin mot Storbritannien.  
100 Med hänvisning till prop. 1972:6, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om fastställande av könstillhörighet i 
vissa fall, m.m., s. 50.  
101 Ds 2012:46, Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet.  
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3.4 Skadeståndsprocessen 

Kammarrättens dom är förvisso en framgång för såväl individen som Organisationerna, 

eftersom den ger individen den juridiska framgång den behöver för att få sin könsidentitet 

bekräftad, samtidigt som den tydliggör vilka krav som ska tillämpas för andra individer 

framöver. I det här fallet ansåg Organisationerna dock att det fanns intresse av och 

möjlighet att arbeta för skadestånd för alla som steriliserats på grund av Könstillhörighets-

lagens krav därom. För att nå ut till potentiella klagande har Organisationerna använt sig av 

sociala medier, framförallt ett s.k. Facebook-evenemang, samt redaktionella artiklar i tryckt 

press och radio i samband med att förvaltningsrättens dom vann laga kraft.102 Till dags dato 

har över 150 personer anmält intresse för att delta i processen.  

 

I processen aktualiseras ett antal mer eller mindre svåra rättsfrågor. Till exempel står det 

klart att ett antal av de presumtiva klagande har steriliserats för mer än tio år sedan, d.v.s. 

utanför den allmänna preskriptionstiden. På grund av detta aktualiseras frågor om 

preskription av skadeståndsanspråk p.g.a. rättighetskränkningar: Ska dessa anses vara 

föremål för preskription överhuvudtaget – och i så fall – när preskriberas de?103 Vidare 

ställs frågan om vilken rättslig grund skadeståndstalan bör grunda sig på – RF eller Europa-

konventionen – med tanke på att kammarrätten konstaterade en kränkning av båda?104 Ska 

aktörerna vända sig till JK eller gå direkt till allmän domstol? Och hur värderas egentligen 

en skada som orsakats för fyrtio år sedan?105  

 

På grund av uppsatsens begränsade format kommer jag att bortse från dessa materiella och 

processrättsliga frågor och istället nöja mig med att konstatera följande. Det faktum att 

skadeståndsanspråken eventuellt preskriberats innebär att det antingen finns ett behov av 

en juridiskt sett svår process som skulle behöva fokusera på frågan om preskription vid 

konstaterad konventionsrättslig kränkning. Om inte en sådan process förs finns ett behov 

av att fortsätta det politiska arbetet parallellt med domstolsprocessen i syfte att verka för ex 

                                                 
102 Se bland annat fotnot 89.  
103 Se Lindgren, T., ”Kan skadeståndsfordringar på grund av kränkningar av rättigheter i 
Europakonventionen preskriberas?”, i Juridisk publikation, nr 1, 2012, s. 43-64. 
104 Jur. kand. Ellen Källström diskuterade frågan om skadestånd på grund av kränkning av rättigheter som 
skyddas av RF utförligt i sitt examensarbete Fri- och rättighetskapitlet i regeringsformen som grund för talan om ideellt 
skadestånd – ett konstitutionellt perspektiv. Examensarbete, Stockholms universitet, HT 2012. Se även Bengtsson, 
B., ”Skadestånd vid brott mot regeringsformen?” i Svensk juristtidning, 2011, s. 605-629. 
105 Se Bengtsson, B., ”Om retroaktiva värderingar”, i Asp, P. (red.), Eftersyn och eftertanke. De lege. Juridiska 
fakulteten i Uppsala, årsbok 2007, Iustus förlag, Uppsala, 2007. 



 29 

gratia-ersättning för de som steriliserats mot sin vilja106 – i likhet med andra som blivit 

tvångssteriliserade i svensk historia.107 Detta innebär att det inte bara är en fråga om två 

tvister som behöver slitas efter varandra – den förvaltningsrättsliga och den skadestånds-

rättsliga. Det är snarare fråga om sex efterföljande och/eller parallella rättliga och politiska 

processer. Först (1) den förvaltningsrättsliga processen. Därefter (2) begäran om 

skadestånd hos JK, och – för det fall JK inte anser sig kunna utge skadestånd – (3) 

skadeståndprocess i allmän domstol. Parallellt med detta (4) har det krävts politiskt 

påverkansarbete för lagändring även om lagen de facto inte ska tillämpas. Slutligen krävs (5) 

politiskt påverkansarbete för ex gratia-ersättning och (6) arbete gentemot hälso- och sjuk-

vården för att steriliseringskravet inte ska uppfattas som ett krav i framtiden och att 

o/viljan att sterilisera sig inte ska läggas till grund för bedömningen om individen får en 

transsexualismdiagnos eller inte. Därutöver ska tilläggas att såväl punkt 1 som punkt 3 är 

ett treinstansförfarande och att det alltså finns risk för en mycket tidskrävande process.108 

Förändringsarbetet förefaller på så sätt vara en snårskog och kräver såväl juridisk som 

samhällspolitisk kompetens för att få genomslag.  

                                                 
106 Angående frågan om ex gratia-ersättning kan nämnas följande. Samma dag som kammarrättens dom vann 
laga kraft ställde riksdagsledamot Helena Leander (MP) en skriftlig fråga till socialminister Göran Hägglund 
(Skriftlig fråga 2012/13:242, ”Skadestånd till tvångssteriliserade transsexuella” den 10 januari 2013) där hon 
till att börja med informerade Hägglund om den planerade skadeståndsprocessen mot staten. Leander ställde 
därefter frågan om Hägglund hade för avsikt att vidta åtgärder för att transsexuella som tvångssteriliserats ska 
kunna tilldelas skadestånd. Göran Hägglund svarade på frågan den 16 januari (Svar på skriftlig fråga 
2012/13:242 ”Skadestånd till tvångssteriliserade transsexuella”, den 16 januari) och bekräftade att han kände 
till att Organisationerna tagit initiativ till ett samlat ersättningsanspråk och meddelade att frågan följs i 
Regeringskansliet. Vidare uttalade Hägglund att ”[ä]ven om regeringen är av uppfattningen att 
steriliseringskravet som villkor för ändrad könstillhörighet bör avskaffas och det i kammarrätt slagits fast att 
det inte kan tillämpas, finns kravet fortfarande i lagen. Inom Regeringskansliet pågår arbete för att 
lagstiftningen ska ändras så snart som möjligt. Prioritet bör ges detta arbete i syfte att öka rättssäkerheten för 
personer som vill ändra könstillhörighet.” Avslutningsvis meddelade Hägglund att han inte i nuläget avser 
vidta några åtgärder med anledning av ovan nämnda initiativ.  
107 SOU 2000:20, Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975. Dessa personer tillerkändes sådan ex gratia-ersättning 
genom lag efter förslag från utredningen, trots att ingreppen var accepterade enligt då gällande lag och i 
samhället i stort och vidare hade preskriberats. Angående detta, se Bengtsson, B., ”Om ex gratia-ersättning”, i 
Svensk juristtidning, 2009, s. 325-339. 
108 Advokatsamfundet kallar detta sex-instansförfarandet och i sitt remissyttrande över betänkandet Skadestånd och 
Europakonventionen behandlas det som ett betydande problem i förhållande till möjligheten att väcka talan i 
Europadomstolen. Se Advokatsamfundets remissvar, dnr R-2011/0612, den 17 juni 2011. 
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4 Analys 

 

I uppsatsens tre första kapitel har jag beskrivit ett antal aktörer, syften och tillvägagångssätt 

för arbetet med strategisk processföring. Jag har därmed presenterat hur domstolen kan 

fungera som politisk plattform generellt och också beskrivit Tvångssteriliseringsprocessen i 

syfte att illustrera detta.  

 

Med utgångspunkt i intervjuer med företrädare för RFSL kan konstateras att åtminstone 

RFSL i större utsträckning nu än tidigare ser anledning att gå till domstol med olika frågor. 

Det kan inte verifieras att detsamma gäller för civilsamhället i stort,109 men om man antar 

att strategisk processföring blir en allt vanligare metod kan det också antas att domstolen 

allt oftare kommer att hantera frågor som tidigare huvudsakligen hanterats av politiska 

representanter. Vad händer med domstolens roll när intresseorganisationer allt oftare 

vänder sig dit för att förändra samhället, istället för eller vid sidan av traditionellt 

påverkansarbete? Vad händer – ur ett konstitutionellt perspektiv – när rättsprocessen blir 

en politisk plattform?  

 

För att besvara dessa frågor kommer jag att inledningsvis att presentera domstolens roll 

och processens funktioner i svensk rätt. Jag kommer sedan att diskutera utvidgningen och 

förskjutningen av dessa roller utifrån ett antal punkter som Lindblom formulerat vad gäller 

domstolsmaktens förskjutning.  

 

4.1 Domstolens roll och processens funktioner i svensk rätt  

De svenska domstolarnas roll har länge varit att enbart tillämpa den lag som lagstiftaren 

stiftat. Det har rått en funktionsfördelning mellan lagstiftaren och domstolarna och den 

lagpositivistiska lagbundenhetens princip har gällt i landet sedan åtminstone Uppsalalandslagens 

byalagsbalk från år 1296.110 I denna uttalades: ”Land skall med lag byggas och ej med vålds-

gärningar. Ty då går det landen väl, när lagen följs”.111 Det bakomliggande skälet till 

funktionsfördelningen mellan lagstiftare och domstol är principen om folkstyre, vilket är den 

demokratiska princip som det svenska statsskicket utgår från (RF 1:1).  

 

                                                 
109 Se dock citatet av Lindblom i slutet av avsnitt 4.1 nedan.  
110 Hirschfeldt 2011/12, s. 5.  
111 Ibid. 
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Med hänvisning till dessa båda principer har man ansett att det primärt är lagstiftarens 

ansvar att se till så att folkrättsliga åtaganden följs – huvudsakligen genom inkorporering 

med hjälp av lagstiftning.112 Den som kontrollerat lagstiftningens grundlagsenlighet har 

huvudsakligen varit Lagrådet genom förhandsgranskning av lagförslag, men sedan 

åtminstone år 1963 har domstolen haft möjlighet att åsidosätta lagstiftning för det fall den 

strider mot grundlag genom normprövning.113 Möjligheten till sådan normprövning har 

dock varit restriktiv och begränsades tidigare av det s.k. uppenbarhetsrekvisitet som i 

praktiken innebar att domstolen inte åsidosatte lag om det var några tveksamheter kring 

dess tolkning.114 Uppenbarhetskravet togs bort vid 2010 års grundlagsändring, men ersattes 

med en påminnelse om folksuveräniteten och lagbundenhetens princip (RF 11:14, st. 2).  

 

Enligt Per-Henrik Lindblom har rättsprocessen fyra traditionella funktioner. Enligt denna 

modell syftar domstolsprocessen till följande:  

1. Genomslag för ändamålen med den materiella lagstiftningen på det allmänna planet 
2. Genomslag på det enskilda planet  
3. Kontroll av den lagstiftande och den verkställande makten 
4. Rättsskapande115 

 
Bakom dessa funktioner ligger sådant som (1) handlingsdirigering och prevention, (2) 

konfliktlösning och reparation, samt (3) normkontroll i vid mening.  

 

Processens handlingsdirigerande funktion (1) kan enligt Lindblom uppnås genom yttre 

tvång och ekonomisk avskräckning (cost internalization) eller genom inre tvång via moral-

bildning. Processen är på så sätt prospektiv och sanktionerna som är kopplade härtill syftar 

till att uppnå dessa effekter snarare än att beloppsmässigt kompensera käranden. Enligt 

Lindholm uppnås det handlingsdirigerande syftet genom att ”kunskap finns som vidmakt-

hålls om att det existerar en välfungerande sanktionsmekanism knuten till lagstiftningen 

[snarare] än genom att kännedom sprids om enstaka processer och hur de avgjorts”,116 

d.v.s. att en internaliserad rädsla inför domstolsprocessen skapar allmänpreventiva effekter. 

Utifrån detta perspektiv är det viktigt att använda sig av sin möjlighet att väcka talan.117 

                                                 
112 Eka, A., Hirschfeldt, J., Jermsten, H. och Svahn Starrsjö, K., Regeringsformen, med kommentarer, Karnov 
Group, Stockholm, 2012, s. 13. 
113 Hirschfeldt 2011/12, s. 17.  
114 Gregow, T., ”Högsta domstolens roll i det konstitutionella systemet”, i Juridisk tidskrift, nr 3, 2003/04, s. 
537. 
115 Lindblom 2009, s. 240-249. Funktionerna avser civil-, straff- och förvaltningsprocess.  
116 Ibid., s. 240. 
117 Jämför Vanhala som säger att ”Suing employers who refuse to make ’reasonable adjustments’ which will 
integrate disabled people into the labour market creates a negative economic incentive for those unwilling to 
stop discriminatory practices”. Vanhala 2006, s. 563.  
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De syften som processen har på det enskilda planet (2) är enligt Lindholms retrospektiva och 

sanktionerna som är kopplade härtill syftar till att motsvara den påstådda kränkningen. 

Processen har också ett prospektivt inslag i det enskilda fallet, på så sätt att processen kan 

”underlätta och påverka parternas framtida inbördes förhållanden”.  

 

Dessa två funktioner står, enligt Lindholm, i en relation av korsbefruktning: ”Det går inte – 

innan vi nått Utopia – att uppnå handlingsdirigering om det saknas realistiska möjligheter 

för medborgarna att väcka talan för att kräva kompensation. Och den allmänna handlings-

dirigeringen sker genom konfliktlösning i de enskilda fallen”.118 

 

Domstolens kontrollfunktion (3) syftar till att ge genomslag för normer av högre valör, och 

tar sig bland annat uttryck genom normprövning enligt RF 11:14 och rättsprövning enligt 

rättsprövningslagen. Funktionen kan också beskrivas som att domstolen värnar rättsstaten 

genom att hindra olika former av maktmissbruk och ser till att lagar fattas i enlighet med 

konstitutionen, samt att de lagar som stiftats i enlighet med konstitutionen också tillämpas 

på ett korrekt sätt.119   

 

Domstolens rättsskapande funktion (4) tar sig i uttryck i den verksamhet där domstolen 

hanterar vag lag. Lindblom definierar inte begreppet i övrigt, men menar att rättstolkande 

och -utfyllande verksamhet inte ingår i domstolens rättsskapande verksamhet.120 Bull menar 

dock att domstolarnas rättsskapande funktion ligger i att de fyller i luckor i ramlagstiftning, 

jämkar inkonsekvenser mellan lagarna och definierar allmänt hållna målsättningar, till 

exempel vad som är skälig levnadsnivå eller barnets bästa.121 

 

Lindblom menar att samtliga dessa funktioner har utökats de senaste decennierna. 

Dessutom benämner Lindblom en funktion som är föremål för förnyelse: domstolens rätts-

politiska funktion. Lindblom skriver: 

En domstolsroll som heller inte är ny i och för sig men som verkar ha en sådan kraft och 
utvecklingspotential att det framstår som befogat att ta upp den under rubriken funktions-
förnyelse är den rättspolitiska funktionen. Domstolarna används, såvitt jag kan förstå i ökande 
utsträckning, som arena för en i grunden rättspolitisk, ibland partipolitisk diskussion om den 
gällande rättsliga regleringens berättigande och dess ändamålsenlighet, de lege ferenda. Den 
som väcker talan gör det då lika mycket eller mer för att starta en debatt, samt åstadkomma 

                                                 
118 Lindblom 2009, s. 241.  
119 Åhman 2011, s. 19; Eka m.fl. 2012, s. 430.  
120 Lindblom 2009, s. 242.  
121 Bull, T., ”Om domstolarnas roll i demokratin – fågel, fisk eller mittemellan? Del I”, i Juridisk tidskrift, nr 4 
1999/2000, s. 804.  
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publicitet och opinionstryck för en lagändring, som för att vinna framgång i själva målet. I 
den mån straffbestämmelserna i 9 kap. RB inte ställer hinder i vägen kan man gå till domstol 
även då gällande rätt inte tycks erbjuda en framkomlig väg, men man ändå hoppas på en 
förändring. Denna reform kan komma omedelbart i målet som ett uttryck för domstolens 
rättsskapande verksamhet eller genom legislativt rättsskapande i form av lagändringar på 
längre sikt.122  

 

Denna spaning bekräftar den i avsnitt 2.2.3 förda diskussionen om att aktörer använder sig 

av domstolsprocessen även när den materiella lagstiftningen inte nödvändigtvis räcker till. 

Den bekräftar också att strategisk processföring är en metod som syns inom rätts-

väsendet.123 Strategisk processföring innebär dock inte enbart en önskan om rättspolitisk 

diskussion, utan lutar sig mot samtliga dessa funktioner. I synnerhet vädjar den till 

domstolens kontrollfunktion.  

 

4.2 Domstolens förändra(n)de position 

Domstolens position är i en förändringsfas. Lindblom anför att domstolarnas samhällsroll 

utökats framförallt sedan decennieskiftet 1980/-90, då han beskriver domstolens samhälls-

roll som ”nästan förkrympt”.124 Skälen till den utökning som följde regeringsskiftet år 1991 

anges till viss del vara en mer positivt inställd syn på domstolarna från borgerligt håll, men 

också avveckling av offentlig verksamhet och tillsynsverksamheter – vilket lett till att 

personer i större grad funnit ett behov av att vända sig till domstol. På samma sätt har en 

ökande lagstiftningstakt,125 samt användandet av s.k. vag lag126 som behöver konkretiseras 

genom tolkning och utfyllnad skapat skäl att ta sin sak till domstol. Europeiseringen 

framhålls dock som det främsta skälet till domstolens växande samhällsroll. Dels genom 

det större utrymme för frågor om mänskliga rättigheter som följt införlivandet av Europa-

konventionen i svensk rätt, dels genom att medlemskapet i EU vid mitten av 1990-talet gav 

domstolarna en växande roll. I någon mån anses alla svenska domstolar vara en förlängd 

arm till EU-domstolar numera, och detsamma borde kunna sägas om relationen till 

Europadomstolen.127  

 

Lindblom beskriver sex olika nackdelar – eller farhågor – med domstolens utökade 

samhällsroll. I det följande kommer jag att utgå från dessa för att diskutera på vilka sätt 

denna positionsförflyttning påverkas av en ökad användning av strategisk processföring. 
                                                 
122 Lindblom 2009, s. 252. 
123 Lindblom använder själv termen altruistisk processföring. 
124 Ibid., s. 235. 
125 Gregow 2003/04, s. 538. 
126 Med vag lag avses ramlagstiftning och generalklausuler.  
127 Lindblom 2009, s. 237. 
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Jag kommer också att diskutera de begränsningar som vardera punkt innebär för 

möjligheten att bedriva strategisk processföring, med utgångspunkt i uppsatsens analytiska 

frågor samt hur man kan skapa mer gynnsamma förutsättningar för strategisk process-

föring samt uppsatsens tes om att intresseorganisationer har en unik möjlighet att påverka 

rätten genom att använda sig av metoden.  

 

De punkter som analysen kommer att utgå från är följande.128  

1. Domstolsmaktens utvidgning leder till odemokratisk rättsbildning eftersom 
domarna inte är politiskt valda och inte kan göras politiskt ansvariga  

2. Processen saknar självstart och kräver ekonomiska resurser 
3. Det blir fråga om retroaktiv rättsbildning 
4. Avgörandena tränger inte ut till alla på samma sätt som lagstiftning 
5. Det är omöjligt för en domstol att överblicka alla konsekvenser av en ny regel och 

prejudikaten formuleras därför ofta snävt 
6. Domare anses på sina håll vara konservativa 

 
 

4.2.1 O/demokratisk rättsbildning  

En vanlig invändning mot domstolsmaktens utvidgning är att det innebär en makt-

förskjutning där domstolen tillskansar sig mer makt på lagstiftarens och den verkställande 

maktens bekostnad. Statsmakten är ur detta perspektiv konstant och dessa tre enheter delar 

på den.129 Maktförskjutningen beskrivs i enlighet med denna tolkning som odemokratisk, 

eftersom domstolen inte har valts av folket, inte representerar det och inte heller kan 

avsättas av folket vid fall av missnöje. En sådan maktfördelning har alltså inte stöd i den 

demokratiska principen om folkstyre.  

 

Frågan om normprövningsinstitutet synliggör denna diskussion väl. Normprövning utgår 

från domstolens kontrollerande funktion och har, som konstaterats ovan, haft en mycket 

begränsad roll inom det svenska rättsväsendet. I och med europeiseringen av den svenska 

rätten och ökad fokus på mänskliga fri- och rättigheter har dock möjligheten till norm-

prövning ökat. Kritiker anser att detta innebär att domstolen sätter sig över lagstiftaren – 

ett mandat domstolen inte har. Institutets förespråkare menar istället att normprövningen 

också sker inom det mandat som lagstiftaren delegerat till dem. Normprövningen sker med 

                                                 
128 Lindblom 2009, s. 259, fotnot 75. Jag har bytt ordning på punkterna i syfte att göra en mer pedagogisk 
framställning.  
129 För en diskussion om huruvida denna maktrelation innebär ett nollsummespel där en instans inskränker en 
eller flera andras makt, se Smith, E. och Petersson, O., ”Konstitutionell demokrati som begrepp och ideal”, s. 
33 f. samt Taube, C., ”System för lagstiftningskontroll”, s. 206. Båda i Smith, E. och Petersson, O. (red.), 
Konstitutionell demokrati, SNS förlag, Stockholm, 2004. 
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hjälp av referensnormer som lagstiftaren beslutat om, i form av RF, Europakonventionen 

eller EU-rätten. Thomas Bull anför exempelvis att ”[s]å länge som makten över rätten 

ligger i de folkvaldas händer är det upp till dem att, om domstolarna använder 

referensnormerna på ett sätt som politiskt inte är acceptabelt, ändra dessa normer.”130 

Lagstiftaren har alltså makten över referensnormerna och har möjlighet att återta initiativet 

och ändra dem. Men innan de gör det utgår domstolen enbart från normer högre upp i 

hierarkin, vilket inte kan anses vara odemokratiskt.131 Syftet med normprövningsinstitutet 

är vidare att hindra olika former av maktmissbruk och utgör på så sätt konstitutionell 

kontroll.132 Att normprövningen i längden dessutom kan medverka till att lagstiftaren 

granskar lagstiftningen mer noga är en indirekt effekt av denna möjlighet som är nog så 

viktig.133  

 

Föreställningen om den representativa demokratins tillräcklighet diskuteras vidare av bland 

annat Thomas Bull, som konstaterar att denna föreställning måste analyseras utifrån 

definitionen av demokrati.134 Bull menar att kritiken mot normprövning på grund av 

bristande demokratisk legitimitet härrör från en formell förståelse av demokratibegreppet 

där lagen får legitimitet redan genom det faktum att lagstiftaren valts av majoriteten av de 

som röstat i ett allmänt val. Ett materiellt demokratibegrepp, däremot, kräver mer än att 

den demokratiska proceduren ska vara legitim:  

En väl fungerande demokrati utmärks bl.a. av medborgarstyrelse, rättsstatlighet och 
handlingskraft. Särskilt bör här framhållas att rättsstatens ideal om rättssäkerhet, minoritets-
skydd, rättighetsskydd m.m., som i ett materiellt demokratibegrepp till stor del 
”inkorporeras” i demokratibegreppet. Huruvida ett system är demokratiskt kan med ett 
materiellt demokratibegrepp inte utredas enbart med hänvisning till om folksuveränitet råder 
genom tillämpning av majoritetsprincipen, utan det krävs fler överväganden.135 

 
Utifrån Robert A. Dahls teorier om saken tecknar Bull en bild av att ett formellt demokrati-

begrepp enbart kan ha legitimitet i ett homogent samhälle där det dels finns förväntningar 

om maktskifte, dels finns en förvissning om att majoriteten aldrig kommer att fatta beslut 

som inskränker fundamentala delar av livet. Bull konstaterar att samhället och det politiska 

klimatet förändras och att en sådan förändring mot ett mer heterogent samhälle också leder 

till större risker för att majoriteten kan föra en politik som skadar minoriteternas 

                                                 
130 Bull, T., ”Om domstolarnas roll i demokratin – fågel, fisk eller mittemellan? Del II”, i Juridisk tidskrift, nr 1, 
2000/01, s. 32.  
131 Lindblom, P-H., ”Progressiv process”, i Lindblom, P-H., Sena uppsatser. Om domstolsprocessen, processmaterialet 
och den alternativa tvistelösningen, Norstedts juridik, Stockholm, 2006, s. 112 f.  
132 Åhman 2011, s. 19 ff. Se även den däri citerade demokratiutredningen SOU 2000:1, s. 135.  
133 Gregow 2003/04, s. 541.  
134 Bull 1999/01, s. 794.  
135 Ibid., s. 798 f. 
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intressen.136 Utifrån detta perspektiv är domstolens kontrollerande funktion inte 

odemokratisk, utan snarare en viktig demokratisk uppgift.137  

 

Lindholm uttalar om detsamma att ”domstolsvägen ofta är den enda som finns att gå för 

minoriteter och för individer som saknar politisk eller kooperativ uppbackning och att 

judiciellt rättsskapande därför är demokratiskt.”138 Ulrika Westerlund vittnar också om 

detta när hon berättar att RFSL och den nationella hbtq-rörelsen inte tidigare funnit 

anledning att driva sina frågor genom domstolsprocess. Rörelsen har generellt sett fått 

gehör för många av sina frågor. Tre olika frågor som specifikt rör transpersoners rättigheter 

har dock drivits igenom domstol de senaste åren: rätten att välja könsöverskridande namn, 

kravet på att vara ogift och nu steriliseringskravet. Westerlund tolkar det som att frågorna 

inte fått samma politiska gehör som andra frågor eftersom de har kunnat avfärdas som 

marginella av politikerna och allmänheten. Utifrån slutsatsen att normprövning värnar 

demokratin snarare än omkullkastar den, blir möjligheten till strategisk processföring på så 

sätt en förlängning av denna domstolens demokratiska kontrollfunktion.139  

 

Domstolens rättsbildande och rättspolitiska funktioner innebär liknande diskussioner som 

ovanstående. Rädslan för domstolens politisering framträder dock tydligare när det kommer 

till dessa funktioner. Att det anses vara är ett problem är helt i enlighet med principen om 

folkstyre och ingenting förvånande. Generellt anses det ju vara lagstiftarens uppgift att 

utveckla rätten.140  

 

Rädslan för de politiserade domstolarna – eller snarare politiska domarna – ger dock en 

bristfällig bild av situationen. Till att börja med ska det konstateras att rädslan för att 

domstolsprocessen ska bli politisk utgår från att den inte redan är det. Föreställningen utgår 

alltså från att juridiken tidigare varit neutral och opolitisk.141 De vaga lagar som är upphov 

till behovet av rättsbildning innefattar visserligen ett behov av tolkning och utfyllnad, men 

detsamma gäller begrepp som ”barnets bästa”, ”skälig levnadsnivå” eller ”sannolika 

                                                 
136 Bull 1999/01, s. 800. 
137 Se även Smith och Petersson 2004. Se även referensen till ett uttalande av Torgny Håstad i Eklund, H., 
”Rättsbildning i en ny miljö – hur har domstolarnas roll och betydelse förändrats. Rapport från 
rättssymposium den 27-28 november 2003 på Häringe slott”, i Svensk juristtidning, 2004, s. 215.  
138 Lindholm 2009, s. 262. Se också Ola Zetterquists kommentar som refererades i Eklund 2004, s. 213.  
139 Se också Bull 2000/01, s. 45.  
140 Se t.ex. prop. 1993/94:117, Inkorporeringen av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 36. 
141 Lindblom beskriver det som en uppfattning som kanske främst är svensk. Lindblom 2006, s. 112.  
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skäl”.142 Oavsett om rättsbildningen sker i form av tolkning av familjerättsliga principer i en 

vårdnadstvist eller av lags förenlighet med europakonventionen är processen alltså politisk.  

En annan relevant kommentar gällande kritiken mot domstolens rättsbildande funktion är 

att skälet till att domstolen har denna funktion är att lagstiftaren valt att stifta s.k. vag lag 

och på så sätt medvetet gett domstolen politisk makt.143 Det finns på så sätt en formell 

legitimitet bakom verksamheten. Angående fenomenet vag lag säger Sveriges tidigare 

domare i Europadomstolen, Elisabet Fura, följande.  

 
Domarna är då som nu satta att skipa rätt och slita tvister. Denna uppgift skall domarna lösa 
genom att tillämpa lagen. Men om lagen är så vag eller otydlig så att den inte går att använda 
så kan domaren inte vända den rättssökande ryggen utan måste lösa uppgiften. Domaren 
måste då fylla ut, tolka och skapa rätt.144 
 

Utifrån detta perspektiv blir den rättsbildande funktionen dessutom nödvändig för att de 

sökande ska få sin sak prövad. Att inte hantera problemet – vända den rättssökande ryggen 

– är enligt Fura inte ett alternativ. På samma sätt som när det kommer till domstolens 

kontrollerande funktion innebär dess rättsbildande funktion att domstolen använder sig av 

det mandat den givits av lagstiftaren. Lagstiftaren har möjlighet att återta initiativet också 

här, genom att lagstifta emot domstolens rättsbildning eller kodifiera den.145  

 

Sammanfattningsvis konstaterar jag – genom den granskning jag gjort av diskussionerna 

om domstolens ”politiska funktioner” – att farhågan att domstolens ökade makt skulle vara 

odemokratisk inte stämmer. Domstolens kontrollfunktion såväl som dess rättsbildande 

funktion har en formell demokratisk grund och lever alltså upp till ett formellt demokrati-

begrepp. Därutöver verkar såväl domstolens kontrollfunktion som dess rättsbildande 

funktion för en materiell demokrati och har potentialen att tillvarata mänskliga rättigheter. 

Användandet av strategisk processföring är således en möjlig förlängning av detta och 

tjänar på samma sätt den materiella demokratins intressen.  

 

4.2.2 Processen saknar självstart och kräver ekonomiska resurser 

Det andra problem som Lindblom ser är att rättsprocessen saknar självstart och kräver 

ekonomiska resurser. Jag tolkar det som att han menar att problemet dels ligger i det 

                                                 
142 Bull 1999/01, s. 807 
143 Uttalande av Per Cramér, refererat av Eklund 2004, s. 213.  
144 Fura-Sandström, E., ”Rättsbildning i en ny miljö – hur har domstolarnas roll och betydelse förändrats? 
Domstolarnas roll nu och då”, i Svensk juristtidning, 2004, s. 265. 
145 Åhman 2011, s. 212. 



 38 

faktum att rättsprocessen kräver en aktiv klagandepart som initierar en rättsprocess, dels att 

denna klagandepart behöver ekonomiska resurser.  

 

Om demokratins välmående baserar sig på rättsfall är Lindbloms farhåga korrekt. Om 

politiker inte kommer att vara intresserade av att skydda medborgare i mindre mån än de 

uppfattar sig tvungna är det ett reellt problem att rättsprocessen kräver en aktiv klagande-

part. Dock har jag ett antal invändningar mot denna inställning. Till att börja med bör lag-

stiftaren också fortsättningsvis vara ytterst ansvarig över de mänskliga fri- och rättigheterna 

även om domstolens makt utvidgas. Dessutom kräver politiska initiativ också ofta en aktiv 

part, till exempel i form av uppvaktande intresseorganisationer eller eldsjälar inom 

partierna.  

 

Att processen saknar självstart är dock en begränsning i förhållande till strategisk process-

föring eftersom det förutsätter förefintligheten av konkret fall.146 Vid intervjuerna med 

företrädare från RFSL konstaterar de att de har upptäckt flera frågor som de inte fått gehör 

för i politiska samtal och som de anser innebära konventionsrättsliga kränkningar. Kravet 

på att domstolsprövning ska utgå från ett konkret fall innebär att organisationen måste 

komma i kontakt med en enskild individ som är påverkad av den relevanta lagstiftningen 

och vill ge organisationen möjligheten att driva frågan.  

 

Till att börja med ställs organisationen inför ett viktigt praktiskt problem: Hur ska man 

hitta potentiella klagande? Problemet är dock inte bara praktiskt, utan i vissa delar svår-

kommunicerat. En domstolsprövning kan ta lång tid, det inte finns någon garanti för att 

man vinner framgång med sin talan, individen kanske inte heller själv har möjlighet att vara 

helt delaktig i utformningen av talan, särskilt inte i en process som berör ett hundratal 

personer, såsom Tvångssteriliseringsmålet.147 Ännu svårare kan det bli att hitta en klagande 

när den materiella rätt som organisationen vill angripa rör känsliga delar av privatlivet. 

Frågorna som RFSL skulle vilja driva men ännu inte hittat någon att driva med hjälp av rör 

sådant som hbtq-personers rättigheter samt andra frågor inom området sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Det faktum att frågorna är känsliga innebär att 

                                                 
146 Se reglerna om talans väckande i rättegångsbalken (1942:740, RB) 13:1-2 é contrario. Se även Eka m.fl. 2012, 
s. 464. 
147 För en diskussion om för- och nackdelar med s.k. demokratiska processer, d.v.s. processer där de enskilda 
klagande får mer information med hjälp av t.ex. Internet och andra snabba kommunikationsmedel, se 
Weinstein, J.B., ”The Democratization of Mass Actions in the Internet Age”, i Columbia Journal of Law and 
Social Problems, nr 45, 2011-2012, s. 451-471.  
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det förmodligen finns färre individer som vill utgöra mediala exempel, även om ett sådant 

krav på offentlighet inte ställs från RFSL:s sida. Domstolsprocessen är som huvudregel 

offentlig och många individer kan uppleva att de ställer sig i en riskfylld situation om de 

ingår i en sådan process.148 Rädslan för att ”outas” återkommer t.ex. hos gruppen trans-

personer och har blivit mycket tydlig i arbetet med skadeståndsprocessen. Även om 

informationen om vem som har genomgått juridiskt byte av kön ska omfattas av stark 

sekretess enligt 21:1 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL), finns alltid en risk 

att den enskildes uppgifter röjs och att hen därmed får stå på en barrikad som hen inte 

önskar och som dessutom kan vara riskfylld givet det våld och andra trakasserier som 

transpersoner möter.  

 

Om organisationen inte hittar en klagande har den i princip ingen möjlighet att driva en 

viss fråga i en rättsprocess utan får nöja sig med att driva frågan politiskt - vilket man 

förmodligen redan gör. Genom tillgång till abstrakt normprövning skulle ett sådant hinder 

överbryggas.149  

 

Frågan om kravet på ekonomiska resurser ser jag också som ett problem och en 

begränsning för strategisk processföring. Fördelningen av rättegångskostnaderna är en 

sådan avskräckande faktor för organisationer som vill använda sig av metoden. DO vittnar 

till exempel om att risken för att få stå för rättegångskostnaderna innebär att anti-
                                                 
148 Vad gäller risken för offentlighet diskuterade ett antal jurister denna typ av problematik i samtalet Litigating 
for Change: Proceedings from the 3rd Symposium on Hiv, Law and Human Rights när det gällde möjligheten att klaga 
på strafflagstiftning som berörde sexarbetare. Man diskuterade där målet Downtown Eastside Sex Workers United 
Against Violence (SWUAV) and Kiselbach v. Canada (A.G.), 2010 BCCA 439. Målet rörde ett förbud mot 
sammanslutningar av sexarbetare och talan hade väckts av en organisation och en f.d. sexarbetare som nu 
arbetade för sexarbetares rättigheter. Talan avvisades med hänvisning till bristande talerätt. Angående detta 
konstaterade panelen att det är ”difficult for current sex workers to come forward and publicly out 
themselves, as it could lead to dangerous repercussions from the public or the police, and could result in their 
losing access to social services, housing or their children. Se ”Litigating for Change”, s. 67. 
149 Det kan anföras att det ur ett europarättsligt perspektiv anses vara tillräckligt att en individ själv har 
möjlighet att begära att en regel åsidosätts om individen upplever att regeln innebär en kränkning av dennes 
rättigheter. EU-domstolen har bekräftat medlemsstaternas processuella autonomi och konstaterat att det inte 
ställs upp något krav på abstrakt normprövning om det finns tillgång till skadeståndstalan. Mål C-189/95. 
Europadomstolen har bekräftat att detsamma gäller för talan inför Europadomstolen (se t.ex. Klass m.fl. mot 
Tyskland, appl. nr 5029/71, dom den 6 september 1978, § 33), vilket dock enbart innebär att en klagande inte 
får föra talan om en bestämmelse som hen inte är berörd av. Lagen i sig kan dock anses vara kränkande i sig. 
I målet Dudgeon mot Storbritannien (plenum) (appl. nr 7525/76, dom den 22 oktober 1981) fann 
Europadomstolen t.ex. att den brittiska lagstiftningen som förbjöd samkönade sexuella handlingar med 
äventyr om straff stred mot konventionens rätt till skydd för privat- och familjeliv i artikel 8. Skälet till detta 
var att lagstiftningen påverkade den klagandes liv på så sätt att han tvingades välja mellan att begränsa sitt 
privatliv eller riskera straff, vilket ansågs sätta honom i en svår situation. Dock finns undantag. Frågan om 
prövning av lagstiftning in abstracto har aktualiserats vad gäller bl.a. den bulgariska lagstiftningen om statens 
möjlighet till övervakning av individer i ett antal fall. Hadzhiev mot Bulgarien, appl. nr 22373/04, dom den 23 
oktober 2012; Natsev mot Bulgarien appl. nr 27079/04, dom den 16 oktober 2012. Se även skriftväxlingen i det 
ovan behandlade målet Centrum för rättvisa mot Sverige.  
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diskrimineringsbyråerna tenderar att – i det fall målet alls tas upp till prövning – driva s.k. 

småmål, det vill säga yrka under ett halvt basbelopp i diskrimineringsersättning för att på så 

sätt göra 18:8a RB tillämplig. Detta anses generellt ha negativ påverkan på ersättnings-

nivåerna i diskrimineringstvister generellt.150 Vid samtalet under MR-dagarna bekräftades 

denna bild. Förslag om utvidgad rättshjälp och rättsskyddsförsäkringar, processfonder för 

bekostnader av viktigare mål föreslogs där i syfte att värna det civila samhällets möjligheter 

att föra talan i domstol.151  

 

Frågan om rättegångskostnadernas fördelning är också en fråga om domstolsprövningens 

effektivitet ur ett konventionsrättsligt perspektiv.152 Med detta som utgångspunkt var frågan 

föremål för prövning i HD:s rättsfall T 3470-10, där klagandeparten företräddes av 

Centrum för rättvisa. HD konstaterade i målet att kvittning av kostnaderna i enlighet med 

18:4 RB ska ske i fall som rör individers konventionsskyddade rättigheter, såvida den 

klagande haft fog för att föra talan, inte belastat målet utöver vad som krävts för den 

uppnådda framgången, t.ex. genom att ge in onödig utredning. Det innebär enligt HD att 

vardera part får stå sina egna kostnader oavsett om den klagande enbart nått framgång till 

viss del. HD bekräftar i sin dom att rättegångskostnadernas fördelning inverkar på om 

möjligheten till skadestånd genom domstol kan anses vara ett effektivt rättsmedel eller inte, 

i jämförelse med konventionens artikel 13. Domstolen bekräftar också att det är negativt 

om den klagande drivs till försiktiga beloppsyrkanden av rädsla för att behöva bekosta 

motpartens rättegångskostnader.153  

 

4.2.3 Det blir fråga om retroaktiv rättsbildning 

Jag är också benägen att först invända och sedan hålla med Lindblom i fråga om det är ett 

problem att domstolens utökade makt innebär att rättsbildningen blir retroaktiv. Till att 

börja med bör domstolsmakten främst tjäna till att korrigera de fel som lagstiftaren eller 

den verkställande makten gjort eller avsluta vad som med tiden anses som kränkningar. 

Lagstiftaren ska inte av den anledningen sluta ta ansvar för att stifta korrekt lag. Med det 

                                                 
150 DO:s skrivelse, s. 7. 
151 Ursäkt, förhandling, eller domstol?  
152 Zullo mot Italien (GC), appl. nr 64897/01, dom den 29 mars 2006, § 94.  
153 Advokatsamfundet påpekar med anledning av denna fördelning att det ”närmast en självklarhet att den 
enskilde i vart fall inte till någon del ska kunna åläggas att ersätta statens rättegångskostnader, för det fall 
svensk domstol finner att en överträdelse har skett men att det räcker med ett erkännande” Till skillnad från 
domen uttalar samfundet dock att det inte är orimligt att staten borde kunna helt eller delvis åläggas att helt 
eller delvis betala den enskildes skäliga rättegångskostnader. Advokatsamfundets remissvar, dnr R-2011/0612, 
den 17 juni 2011. 



 41 

sagt är jag dock benägen att hålla med om att rättvisa som är beroende av domstolskontroll 

lider av problemet att den inte har möjlighet att verka förebyggande. En rättvisa som 

enbart baserar sig på konstaterande av kränkning och eventuellt skadestånd, kan nämligen 

enbart ge plåster på såren. Skadan är redan skedd. Till exempel representerar var och en av 

de drygt 150 personer som anmält intresse för att föra talan mot staten i 

Tvångssteriliseringsprocessen en reell skada: ett val mellan att få sin könstillhörighet 

juridiskt erkänd och att någonsin kunna få biologiska barn. Strategisk processföring handlar 

på så sätt inte bara om att vinna symbolsegrar. Det handlar också om mycket påtagliga 

effekter av att lagar och tillämpning av desamma de facto inskränker och kränker individers 

rättigheter. En vinst blir då detsamma som ett avslut på kränkningarna och ju tidigare en 

sådan vinst sker, desto färre kränkningar kommer ske. Också i detta fall är tillgången till 

normprövning en viktig aspekt som ger intresseorganisationer en möjlighet att synliggöra 

och förhindra pågående kränkningar. Dock är kravet på konkret prövning ett problem 

också i detta fall.  

 

4.2.4 Avgörandena tränger inte ut till alla på samma sätt som lagstiftning 

Det är ett uppenbart problem om domstolens avgöranden inte tränger ut till alla. Detta 

beror på att domstolen är vad Bull kallar ”en tiger utan tänder”, den är beroende av 

lagstiftaren och den verkställande makten för att fungera.154 Om den verkställande makten 

inte genomför det som domstolen slagit fast kommer inte heller rättigheten att bli reell – 

oavsett vad domstolen sagt. Ur Organisationernas perspektiv kan det jämföras med det 

fortsatta behovet av att arbeta mot de särskilda ”team” som arbetar med personer som 

söker för att få en transsexualismdiagnos. Även om domstolen har konstaterat att 

steriliseringskravet strider mot RF och Europakonventionen finns det en risk att teamen 

inte berättar om detta för de personer som berörs av kravet. Det finns också en risk att 

frågan om huruvida man vill genomgå sterilisering eller inte kommer att läggas till grund 

för bedömningen om personen ska få sin diagnos eller inte.155 Att också verkställande 

organen, som t.ex. dessa team, står under kontroll är ur det perspektivet fortsatt viktigt.   

 

4.2.5 Snäva prejudikat  

Lindbloms femte farhåga är att domstolarna av rädsla för de effekter som ett generellt 

prejudikat kan innebära, väljer att formulera sina domar begränsat. I sammanhanget ska 

                                                 
154 Bull 2000/01, s. 32.  
155 Se även Rosenberg 2009, s. 566 angående vikten av att den berörda allmänheten känner till domen.  
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erinras om att åsidosatt lag inte får tillämpas om den ansetts strida mot överordnade 

normer, såvida domen formuleras någorlunda generellt. Om dock prejudikaten formuleras 

snävt såsom Lindblom förutspår innebär det ett behov av flera processer där en minsta 

gemensamma nämnare kan synliggöras och ett principuttalande kan vaskas fram. Detta 

innebär huvudsakligen att rättspolitiska framgångar kan ta tid och kan komma lida av 

problemet att rättvisan blir individualiserad, samt blir processekonomiskt otillfreds-

ställande. Om denna farhåga slår in kommer potentialen i strategisk processföring att bli 

betydligt begränsad.  

 

4.2.6 Domarens politiska färg 

Den slutliga farhåga som Lindblom lyfter fram är föreställningen om att domare är 

konservativa. Farhågan kan verka ovidkommande för den som är övertygad om domarens 

neutralitet, men har en viktig poäng. Om påståendet är sant eller inte är inte av betydelse, 

utan det relevanta är aktörerna inställning till domstolsmakten. Om domaren anses stå på 

motsatt politisk kant kanske den individ som anser sig blivit utsatt för en kränkning drar sig 

från att ta sin sak till domstol och därmed lider ytterligare rättsförlust. Detta fenomen 

diskuterades också av diskrimineringsutredningen som konstaterade att misstroende mot 

myndigheter är en av anledningarna att individer inte vågar driva diskrimineringsärenden 

och därmed lider rättsförluster.156 Detsamma gäller förutsättningarna för strategisk process-

föring. Om domarkåren framstår som konservativ kan det tolkas som att de är obenägna 

att frångå lagtexten. Ju mer konservativ domarkåren framstår som, desto mer osannolikt är 

det att organisationer vänder sig till domstol för att utveckla rätten. I förhållande till frågan 

om domstolens rättsbildande funktion är domarens politiska färg också relevant eftersom 

en sådan diskussion synliggör att utfyllandet av vag lag sker av individer som inte är 

opartiska eller neutrala utan färgade av åsikter och värderingar. Av den anledningen kan 

man diskutera att domstolens rättsbildande funktionen faktiskt måste begränsas till att 

basera sig till klarlagda rättsprinciper.  

 

 

                                                 
156 SOU 2006: 22.  
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5 Sammanfattning och avslutande reflektioner  

 

I denna uppsats har jag beskrivit ett antal fall där strategisk processföring använts som 

metod för att påverka gällande rätt och/eller rättstillämpning, eller för att förändra gällande 

rätt; skapa ny rätt. Jag har beskrivit mål från svenska och utländska samt internationella 

domstolar och övervakningskommittéer. I fallen framträder olika sakfrågor och olika 

metoder för att driva processerna. I det förvaltningsrättsliga målet i uppsatsens fallstudie 

framgår exempelvis hur normprövningsinstitutet kan användas i ett enskilt fall för att verka 

för en större grupps rättigheter. Det framkommer att talan inför domstolen inte 

nödvändigtvis måste vinna bifall för att aktörerna bakom processen ska ha uppnått sin 

önskade framgång. Ett avslag på den materiella frågan kan på så sätt leda till en politisk 

vinst: en vitaliserad rörelse, förändringar i den politiska diskursen. Jag har diskuterat detta 

fenomen utifrån konstaterandet att indirekt vinst – vilken den än är för de enskilda 

aktörerna – inte förutsätter direkt vinst, vilket definierats som bifall på talan. På så sätt har 

aktörerna syftat till och lyckats påverka såväl materiell rätt som processrätt och också i stort 

påverkat den politiska diskursen kring en aktuell fråga.  

 

Uppsatsens analys utgår från ett konstitutionellt perspektiv. Med blicken riktad mot 

domstolens traditionella roll och domstolsprocessens funktioner har det konstaterats att 

samtliga fyra roller (allmänpåverkande, påverkande i enskilda fall, kontroll, rättsbildning) 

har utökats sedan åtminstone decennieskiftet 1980/-90. Man kan därför tala om en 

maktförskjutning mellan domstolen och den lagstiftande respektive den rättstillämpande 

makten. Jag har diskuterat denna maktförskjutning utifrån ett antal farhågor som ställts upp 

i doktrinen, och särskilt diskuterat hur de berörs av metoden strategisk processföring. I 

korthet kan sägas att domstolens utökade makt är formellt demokratiskt på så sätt att dess 

maktbefogenheter är tilldelad domstolen från lagstiftaren, det folkvalda organet. Utifrån en 

materiell demokratiförståelse är domstolens maktökning och dess kontrollerande 

verksamhet positiv eftersom den verkar för att lagar ska stiftas i korrekt ordning och 

därefter följas. Strategisk processföring betraktas utifrån denna slutsats som ett sätt för 

minoriteter och andra aktörer att beivra rättighetskränkningar. Trots denna potential finns 

dock ett antal begränsningar för arbetet med strategisk processföring. Rättegångs-

kostnadernas fördelning har diskuterats som en sådan begränsning och avskräckande 

faktor. Det faktum att rättsprocesser måste utgå från en konkret situation har också 

betraktats som ett hinder för strategisk processföring och också mot materiell demokrati 
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eftersom avsaknaden av tillgången till abstrakt normprövning gör att en talan inte kan 

väckas av en intresseorganisation förrän den funnit en person som är villig att ställa upp 

som klagande. Individen har naturligtvis också fortsättningsvis möjlighet att själv väcka 

talan i de mål som berör hen. Med antagande om att känsliga frågor gör individen mindre 

benägen att driva sin talan vidare, finns dock en större risk att individer lider rättsförluster 

och att en möjlighet som finns att stoppa sådana rättsförluster hindras. Det kan naturligtvis 

diskuteras vem eller vilka organisationer som är lämpliga att driva processer i 

förändringssyfte, men den frågan lämnas utanför uppsatsen på grund av dess omfattning. 

Det kan dock konstateras att strategisk processföring är en unik möjlighet att påverka 

rätten ur intresseorganisationers perspektiv.  

 

Andra hinder som metoden möter är den ekonomiska risk som aktörerna löper, till 

exempel risken att få betala motpartens rättegångskostnader vid en eventuell förlust, samt 

föreställningen om domarens politiska färg. Att intresseorganisationer såsom RFSL 

behöver bedriva parallella processer för att få genomslag för sina politiska mål är också 

naturligtvis ett hinder som frestar på föreningens resurser. Jag har berört dessa frågor men 

inte fördjupat mig i dem.  

 

Andra frågor som jag inte har haft möjlighet att fördjupa mig i är intresseorganisationernas 

användande av metoden strategisk processföring över tid. Jag skulle önska att en sådan 

jämförelse kunde göras i en framtida studie. En sådan studie skulle med fördel ha 

tvärvetenskapliga inslag med fokus på organisationers bakgrund kopplat till deras 

benägenhet att bedriva strategisk processföring.  

 

Jag vill avsluta denna uppsats med en referens till ett resonemang som Lindblom gjort 

avseende frågan om nordamerikaners processbenägenhet. Lindblom skriver att denna 

bottnar i ett antal orsaker, men kan sammanfattas i form av kollektiva erfarenheter av dålig 

behandling från övermakter. Enligt Lindblom tycks detta leda till en ”grundattityd som 

prioriterar system där var och en tillvaratar sin egen rätt – och inte tål någon orätt – utan 

att be storebror eller storasyster om hjälp”.157 Oavsett om rättighetsdiskursen är 

individbaserad eller inte är en sådan långt från den rättspolitiska ståndpunkt som under 

lång tid varit rådande i Sverige. Kanske beror behovet av en sådan rättighetsutveckling på 

att majoritetens beslut riskerar att skada minoriteterna alltmer i ett heterogent samhälle. De 

                                                 
157 Lindblom 2009, s. 233.  
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internationella och supranationella organ som utvecklats med tiden framstår dock som ett 

välkommet inslag i en stat som uppenbarligen inte heller hållit sig från kränkningar av 

mänskliga fri- och rättigheter. Thomas Bull har anfört att vi inte bör ”förglömma att 

domstolar kan ge, och faktiskt ger, enskilda människor rätt gentemot myndigheter som inte 

på något sätt är ofelbara, ens i ett välfungerande välfärdssamhälle”.158 Detta gäller såväl de 

nationella domstolarna som de inter- och supranationella.  

 

På frågan om vilka konstitutionella effekter som kommer av att domstolen blir en politisk 

arena och på så sätt får utökad makt, svarar jag som Eklund: ”Det kanske är medborgarnas 

makt som har ökat genom att de numera har många fler rättsliga vägar att hävda sina 

intressen”.159  

 

 

 

 

                                                 
158 Bull 2000/01, s. 44. 
159 Eklund 2005, s. 214.  
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