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1. Inledning 

1.1 Ämne och bakgrund 

Många individer tänker troligtvis inte på att de i sin vardag är beroende av för-

valtningsmyndigheters prövningar. Bidrag, tillstånd, förelägganden, ansök-

ningar, avslag etc. är alla ord som ofta förekommer i allas vår vardag. När den 

vanliga medborgaren tänker på juridik vandrar tankarna sällan till dessa utan det 

kan nog oftare handla om brottmål, straffrätt, och kanske tvistemål eller konsu-

menträtt. Gissningsvis skulle ganska få tänka på deklarationen som hen skickade 

in till skatteverket i våras eller ansökan om studiestöd som studenten hoppas att 

Centrala Studiestödsnämnden ska godkänna, som juridisk verksamhet. Detta 

trots att alla medborgare någon gång i livet får ett förvaltningsbeslut ställt till 

sig, medan enbart en bråkdel av oss kommer i kontakt med straffrätten eller fak-

tiskt sätter en fot i en rättssal. 

   Förvaltningsprocessen drar inte alls till sig samma uppmärksamhet och media-

bevakning som exempelvis straffprocessen gör, men den är oerhört viktig för 

rikets förvaltning och för den maktutövning som myndigheter utövar mot en-

skilda. Förvaltningsprocessrätten tillhandahåller nämligen de verktyg som en-

skilda samt offentliga och privata organ behöver för att kunna angripa ett 

myndighetsbeslut, ansökan om en förmån, eller på andra sätt ta tillvara på sina 

offentligrättsliga rättigheter. Förvaltningsprocessrätten är det samlingsbegrepp 

som samlar de förvaltningsprocessuella reglerna. Dessa bestämmelser reglerar 

också hur den förvaltningsrättsliga prövningen ska gå till genom regler om till 

exempel förutsättningarna för en prövning, hur olika bevismedel ska hanteras 

och hur man överklagar ett beslut. Dock saknas regler i flera avseenden. 

   Den här uppsatsen kommer att handla om just förvaltningsprocessrätt med ett 

fokus på klagorätten. Klagorätten rör frågan om vilka personer, både fysiska och 

juridiska, och offentliga subjekt som får tillgripa den gamla rätten att ”gå till 

kungs” för att angripa de beslut man tycker är felaktiga, det vill säga: vem har 

rätten att överklaga?  

   Regleringen av förvaltningsprocessrätten är i juridiska sammanhang relativt 

ung då den huvudsakliga lagen på området, förvaltningsprocesslagen (SFS 

1971:291), FPL, tillkom på 1970-talet. Därtill har en stor del av rätts-

utvecklingen på området skett i praxis då FPL enbart innehåller 53 §§, vilket kan 
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ställas i kontrast till den lag som reglerar processen i de allmänna domstolarna, 

rättegångsbalken (SFS 1942:740), RB, och dess 59 olika kapitel. Förutom FPL 

är även förvaltningslagen (SFS 1986:223), FL, aktuell för frågan om klagorätt 

då den reglerar överklagandet av myndighetsbeslut. 

    Lagstiftaren har gett båda lagarna en väldigt generell utformning. Detta har 

fått till följd att FPL och FL ger generella svar på processuellt viktiga frågor, 

men i många fall har det gett upphov till nya frågor. Exempel på dessa följdfrågor 

är utsträckningen av rättens utredningsansvar, frågan om besluts rättskraft, och 

vilka som har klagorätt. Den magra lagstiftningen, där stora delar lämnats till 

praxis att utveckla, gör förvaltningsprocessrätt till ett intressant ämne där det 

finns behov av rättsvetenskapliga analyser och uppsatser av det här slaget. 

   Att den klagande parten har klagorätt är en av sakprövningsförutsättningarna 

som enligt FL och/eller FPL måste uppfyllas innan domstolen kan pröva den 

faktiska sakfrågan.1  Sakprövningsförutsättningarna är, förutom klagorätt, rätt 

forum (14 § 2 st. lagen om allmänna förvaltningsdomstolar (SFS 1971:289), 

LAFD, och 7 § FPL), rätt tid (6a § 2 st. FPL), att beslutet är överklagbart (22 § 

FL när det gäller myndighetsbeslut), och korrekta besvärsskrivelser (3 och 4 §§ 

FPL). Utöver dessa krav måste även litis pendens och res judicata beaktas, där 

det är aktuellt, innan själva saken kan prövas.2 

   Problematiken inom klagorätten har uppkommit genom att 33 § 2 st. FPL, 

klagorättens huvudsakliga reglering gällande domstolsbeslut, enbart lyder 

”Beslut får överklagas av den det angår, om det har gått honom emot” och att 

22 § FL, som gäller överklagande myndighetsbeslut, är identiskt i det här avse-

endet.3 Dessa två rekvisit ger direkt upphov till två följdfrågor: vad krävs för att 

angås av ett beslut, och vad anses ha gått personen i fråga emot? 

   De här två frågorna har lämnats till praxis att svara på. Den första frågan bes-

varas utifrån huruvida parten är saklegitimerad, d.v.s. att parten har ett legitimt 

intresse av att få saken överprövad. Kortfattat finns det fyra omständigheter som 

grundar saklegitimation: partsställning hos föregående instans eller myndighet, 

                                                 
1 Ragnemalm, s. 167. 
2 Litis pendens och res judicata bygger på målets rättskraft. Rättsläget gällande rättskraften hos 

förvaltningsbeslut är otydligt, och ämnet kommer inte att behandlas i uppsatsen. 
3 Förvaltningsprocesslag (1971:291) 33 § 2 st. 
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att parten har ett av rättsordningen erkänt intresse, att partens rättsställning på-

verkas, eller att parten har ett beaktansvärt intresse som är en relativt ny grund i 

sammanhanget. Den andra frågan, om beslutet gått parten emot, brukar benäm-

nas kontraritet och här gör domstolen en bedömning utifrån det enskilda fallet4 

med hänsyn till subjektiva moment.5 Båda rekvisiten är förknippade med olika 

problem. Partförhållandet på myndighetsnivå kan vara oklart, speciellt i fall med 

juridiska personer och eventuella ägare av dessa.6 Att utreda vilka intressen som 

erkänns av rättsordningen kan också vara problematiskt då grunden är beroende 

av den speciella förvaltningsrättens lagstiftning för just den måltypen, samt vilka 

som kan anses träffas av det erkända intresset.7 Vilka som har fått sin rätts-

ställning påverkad kan medföra problem eftersom det krävs att rättsställningen 

påverkats genom en lagregel, vilket sällan framgår omedelbart. Här krävs att 

man tittar till den aktuella speciallagstiftningen i målet, eller till praxis på områ-

det. Att bedöma kontrariteten medför också problem då objektiva bedömningar 

av subjektiva uppfattningar är svårt i sig självt, vilket kan ge utrymme för en 

antingen för snäv eller för vid tillämpning. 

   Förutom alla dessa olika problem har under senare år nya frågor tillkommit då 

Högsta Förvaltningsdomstolen introducerat begreppet beaktansvärt intresse 

som en omständighet vid prövningen av parts saklegitimation. 8  Med uttrycket 

menas att parten har ett beaktansvärt intresse av att få saken domstolsprövad. 

Genom begreppets introduktion i praxis kan kretsen av saklegitimerade ha för-

ändrats. Problemet består i att man inte vet när ett sådant intresse föreligger. Det 

är oklart om grunden enbart är tillämpbar i de specifika situationer då HFD hän-

visat till ett sådant intresse eller om det finns några kriterier eller argument i de 

mål som avgjorts som kan appliceras på alla måltyper inom förvaltnings-

processen. Dessutom uppstår frågan hur ett beaktansvärt intresse förhåller sig till 

de tidigare etablerade grunderna. Har en part med ett av rättsordningen erkänt 

intresse också ett beaktansvärt intresse av att få saken prövad? Innefattar det 

beaktansvärda intresset övriga grunder och mer utöver det eller avses enbart de 

                                                 
4 RÅ 1988 ref. 159; RÅ 1990 ref. 74. 
5 RÅ 2006 ref. 10. 
6 HFD 2012 ref. 24. 
7 RÅ 2006 ref. 9. 
8 RÅ 2006 ref. 9; HFD 2013 ref. 74. 
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omständigheter som ligger utanför tidigare etablerade grunder? Alla dessa pro-

blem och frågor bidrar till att göra rättsläget på området oklart. Därtill har 

förvaltningsprocessen en stor inverkan på mångas vardag och att tilldelas eller 

fråntas klagorätt är helt avgörande för personens möjlighet att angripa ett beslut, 

och därmed hans eller hennes möjlighet att ta till vara sin rätt. Det oklara rätts-

läget, och den stora effekten detta kan få för den enskilde, visar på det behov 

som finns av att utreda klagorätten och dess delar saklegitimation och kontraritet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att redogöra för och analysera 

klagorätten inom förvaltningsprocessrätt. Klagorätten kommer att behandlas ut-

ifrån flera olika aspekter: vilka rekvisit som måste uppfyllas för att erhålla klago-

rätt, vilka omständigheter som uppfyller de rekvisiten, och hur dessa omständlig-

heter förhåller sig till varandra. Tanken är här att se till huruvida grunderna är 

kumulativa eller alternativa, samt om de är exklusiva varandra eller om de in-

kluderar samma situationer. Men för att ge klagorätten ett tydligt sammanhang 

tas även flera närliggande frågor upp: vid vilken tidpunkt under processen som 

klagorätten måste föreligga och när domstolen kan pröva detta, beviskravet för 

de omständigheter som åberopas till stöd för klagorätten samt hur prövningen av 

klagorätten kommer till stånd. I uppsatsen kommer också möjligheten att över-

klaga ett särskilt beslut om klagorätt att granskas. Därtill syftar arbetet till att 

lyfta eventuella problem som finns med klagorättsinstitutet som det ser ut idag. 

   Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är alltså att, så långt som möjligt, klar-

lägga vad som krävs för att klagorätt ska föreligga. Följande frågeställningar 

kommer även att behandlas för att uppnå syftet: 

 Vilka omständigheter krävs för att grunda klagorätt, och hur förhåller de 

sig till varandra?  

 När måste klagorätten föreligga och när kan domstolen pröva detta?  

 Finns det ett beviskrav gällande klagorätt, och vilken nivå ligger det på? 

 Hur ser möjligheten ut att överklaga, eller på annat sätt angripa, ett beslut 

om klagorätt?  

 Vilka problem kan tänkas uppstå med klagorättsinstitutet som det ser ut 

idag? 
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1.3 Metod och material 

Jag kommer med anledning av syftet att avhandla svensk offentlig rätt med in-

riktning på förvaltningsprocessrätten. Vid behandlingen av ämnet kommer jag 

att använda den rättsdogmatiska metoden. Den för uppsatsen valda metoden 

innebär att utifrån ett rättspositivistiskt perspektiv fastställa vad som utgör gäl-

lande rätt med utgång i rättskällorna: det vill säga lagstiftning, förarbeten, praxis, 

och doktrin. Rättskällorna kommer sedan att tolkas utifrån rättskällelära och lag-

tolkningsprinciperna. Lagtolkningsprinciperna är den logisk-grammatiska, den 

systematiska, den subjektiva, och den teleologiska.9 

   Då klagorätten är reglerad i lagtext i mycket korta ordalag kommer stor vikt 

att läggas vid praxis från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, och doktrin på 

området. Förarbeten, både för nu gällande lagar och från utredningar som ännu 

inte lett till någon åtgärd från lagstiftarens sida, kommer att användas för att ut-

reda lagstiftarens avsikter och tankar bakom lagtexten. Lagkommentaren till 

Förvaltningsprocesslagen av Wennergren och von Essen, Lagkommentaren till 

Förvaltningslagen av Hellners och Malmqvist samt en grundbok av Ragnemalm 

är min utgångspunkt för doktrinen på området. Den inbördes ordningen av 

rättskällorna är till viss del omstridd. 10  Av den anledningen kommer lag-

tolkningsprinciperna att spela stor roll i uppsatsens behandling av ämnet. 

   Utöver att beskriva och analysera vad som är gällande rätt kommer uppsatsen 

även att innehålla ett de lege ferenda-resonemang. 

1.4 Avgränsningar 

Då mitt syfte är att undersöka klagorätten för enskilda enligt 33 § FPL och 22 § 

FL uppstår det naturliga behovet av att avgränsa den. För det fall att det före-

kommer avvikande regleringar i frågan om klagorätten är FL och FPL subsidiära 

till dessa, men då förvaltningsrätten är ett omfattande område har jag inte före-

tagit någon direkt undersökning av vilka eventuella avvikelser som förekommer 

inom de olika speciallagstiftningarna på förvaltningsrättens område.11 Gällande 

laglighetsprövningen är utgångspunkten är att lämna kommunalrätten utanför i 

stort, men laglighetsprövningen kommer att mycket kort behandlas då jag avser 

                                                 
9 Kleineman, Juridisk metodlära s. 66. 
10 Kleineman, a.a., s. 29-35. 
11 Gällande FL och FPL subsidiaritet, se avsnitt 2.4 och 2.5. 
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att kort jämföra rekvisiten för klagorätt inom laglighetsprövning och 

förvaltningsbesvär för att belysa de bakomliggande principerna och eventuella 

likheter där emellan.   

   Arbetet kommer inte ta upp övriga sakprövningsförutsättningar exempelvis 

överklagbarheten (d.v.s. vilka beslut som kan överklagas och vilka som är före-

nade med ett överklagandeförbud) förutom när det gäller möjligheten att över-

klaga särskilda beslut om klagorätt, eftersom jag inte gör anspråk på att i 

framställning helt kartlägga sakprövningsförutsättningarna inom förvaltnings-

rätten. Jag kommer också att enbart fokusera på enskildas klagorätt, och därför 

lämna klagorätten för stat och kommun utanför uppsatsen.  

1.5 Disposition 

I stora drag är avsikten att följa en modell som bygger på att redogöra vad som 

kommer behandlas i ett avsnitt, därefter avhandla de aktuella frågorna utifrån 

samtliga rättskällor, och till sista kommer explicita slutsatser att dras utifrån vad 

som avhandlats tidigare. Denna modell har valts för att ge tydliga sammanhang 

och ge en möjlighet att gå på djupet i de frågor som tagits upp i avsnitt 1.2. 

Uppsatsen kommer även röra sig från det generella till det specifika, även det 

upplägget tjänar till att ge klagorätten ett tydligt sammanhang inom förvaltnings-

processrätten, vilket är varför förvaltningsprocessen behandlas i grova drag in-

nan klagorätten behandlas. Avhandlingen inleds i kapitel 2 med en allmän redo-

görelse över förvaltningsprocessen. Förvaltningsprocessen kommer kort att 

introduceras och här kommer även de rättskällor som klagorätten grundar sig på 

att redogöras för. Klagorätten och dess rekvisit är det centrala för uppsatsen och 

kommer därför att behandlas noggrant i kapitel 3 efter den mer grundläggande 

redogörelsen i tidigare kapitel. De omständigheter som kan grunda klagorätt 

kommer här att utredas och analyseras på djupet. Därefter redogörs i kapitel 4 

för klagorätten och vissa frågor relaterade till klagorätten, så som bevisfrågor, 

prövningen av klagorätten, om klagorätten är dispositiv eller inte, och de olika 

tidsaspekterna som spelar in bedömningen. I anslutning till frågorna som be-

handlas i kapitel 3 och 4 kommer jag att närmre analysera klagorättens olika 

grunder och de problem som är kopplade till dessa. Efter de redogörande och 

analyserade kapitlen avslutas uppsatsen med en diskussion i kapitel 5 med syfte 

att söka lösningar på de problem som har uppmärksammats i kapitel 2, 3 och 4 
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och då förs även en diskussion de lege ferenda. Avslutningsvis sammanfattas 

uppsatsen i ett slutord i kapitel 6 där frågeställningarna ges korta och samman-

fattande svar baserat på det som anförts tidigare i uppsatsen. 

  



  10 

2. Förvaltningsprocess och klagorätt 

2.1 Inledning 

Klagorätten är en del av förvaltningsprocessen som i sin tur är en del av den 

offentliga rätten. I syfte att ge klagorätten ett tydligt sammanhang kommer föl-

jande avsnitt redogöra för förvaltningsprocessen i allmänt, de lagar som reglerar 

processen, och översiktligt presentera klagorätten. Avsnittet kommer också att 

kort behandla förvaltningsbesvär samt klagorättens förhållande till talerätten i de 

extraordinära rättsmedlen. 

2.2 Förvaltningsprocessen 

Förvaltningsprocessrätt kan sägas bli aktuell när ett ärende anhängiggörs hos en 

domstol, en förvaltningsmyndighet, eller ett domstolsliknande organ.12 Här finns 

det dock olika uppfattningar i frågan. Ragnemalm framhåller att förvaltnings-

processrätten omsluter alla förfaranderegler på förvaltningsrättens område. I 

kontrast till detta kan man anföra en annan vinkel gällande 

förvaltningsprocessrättens omfattning, att den utesluter förvaltnings-

myndigheter, och då handlar det främst om förfarandet i förvaltningsdomstolar. 

Oavsett indelning av ämnet förekommer frågan om klagorätt helt klart inom 

förvaltningsprocessrätten. Men frågan kan inte bara bli aktuell i domstolar eller 

domstolsliknande nämnder, utan även hos andra förvaltningsorgan t.ex. 

regeringen och länsstyrelserna. Detta gör att förvaltningsprocessrätten 

aktualiseras i vilket fall och oavsett vilken av de två definitionerna som ges 

företräde faller frågan om klagorätt helt klart inom förvaltningsprocessrätten. 

   Enbart i förvaltningsdomstolarna förekommer över 500 måltyper 13  vilket 

ställer krav på reglernas utformning. Reglerna behöver därför ha en generell 

utformning för att på ett bra sätt samla lagstiftningen och ordna en enkel, klar 

och entydig reglering som uppfyller kraven på förutsägbarhet, rättssäkerhet och 

enkelhet. Systematiken på området utgår från att de allmänna reglerna hålls 

generella för att kunna tillämpas på så många måltyper som möjligt. Eventuella 

avvikelser från det generella och anpassningar till det aktuella området görs inom 

respektive speciallagstiftning. Detta är något som genomgående framhålls i den 

                                                 
12 Ragnemalm, s. 32. 
13 http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Forvaltningsratt/ - 2014-11-11. 

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Forvaltningsratt/
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ursprungliga propositionen till FPL.14 Klagorätten faller inom dessa mer gene-

rella regler och har därav fått en allmän utformning.  

   Sammanfattningsvis kan sägas att klagorätten faller in under den allmänna 

förvaltningsrätten då frågan rör de processuella reglerna som är gemensamma 

för hela förvaltningsrätten. Slutsatsen blir att klagorätten kan aktualiseras på alla 

förvaltningsrättsliga områden där inte speciallagstiftning tar över till följd av 

specialregler samt att regleringen av klagorätten behöver vara allmänt hållen på 

grund av det stora antalet måltyper som förekommer i förvaltningsdomstolarna. 

2.3 Allmänt om klagorätten 

Klagorätten utgör en av flera sakprövningsförutsättningar som måste föreligga 

innan en prövning av saken ifråga kan göras.15 Följande avsnitt avser redogöra 

för klagorätten i allmänhet och återknyta till systematiken med allmänna sub-

sidiära regler och speciella regler med företräde som redogjorts för i avsnitt 2.2. 

   Regeln om klagorätt innehåller rekvisiten saklegitimation och kontraritet. 

Detta följer av lagtextens krav på att beslutet ska angå den klagande (saklegiti-

mation) och att det ska ha gått denne emot (kontraritet). Större delen av problem-

frågorna på området bygger på hur dessa rekvisit ska tolka och tillämpas. I 

avsnitt 2.5 kommer klagorättens reglering, 33 § 2 st. FPL och 22 § FL, att närmre 

behandlas. Det förra lagrummet är tillämpligt på överklaganden till kammarrätt 

och HFD medan det senare tillämpas vid överklaganden från förvaltnings-

myndigheter till förvaltningsrätt.  

   Förarbetena på området hänvisar i stor omfattning till HFDs praxis, och redan 

när FPL instiftas förtydligade departementschefen att regeln enbart syftade till 

att kodifiera den praxis som redan fanns på området.16 Man kan dock vara skep-

tisk till huruvida en så allmänt hållen regel är en kodifikation. Principerna som 

styr klagorätten är inte tydligare i lagtexten än vad dessa föreföll vara innan kodi-

fieringen. Lagstiftaren har infört en bestämmelse som getts en allmän formule-

ring för att täcka in all den praxis som fanns på området utan att bestämmelsen 

blir för detaljerad, men som samtidigt ger utrymme för en framtida rätts-

utveckling. Motsatsen skulle vara att låta rättsutvecklingen enbart ske i praxis 

                                                 
14 Prop. 1971:30 s. 15 ff. 
15 Se avsnitt 2.6 gällande sakprövningsförutsättningar. 
16 Prop. 1971:30 s. 398-399. 
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vilket rimmar illa med rättssäkerheten och förutsägbarheten, och även om regeln 

är allmän och svårtolkad skulle en total avsaknad av en regel innebära risk för 

att dagens rättsläge skulle varit ännu mer svårtolkat och otydligt. Även om klago-

rätten bygger på en allmän regel, är en allmän regel en kodifikation jämfört med 

ingen regel. 

   I förarbetena framhålls också av departementschefen det krav på att regeln har 

en allmän lydelse som berörts i avsnitt 2.2.17 Tanken har alltså från början varit 

att ha en generell reglering och att eventuella avvikelser ”skräddarsys” för att 

passa just det speciella rättsområde som är aktuellt. 

   Det ligger en utredning, SOU 2010:29, framlagd för närvarande och även där 

har syftet varit att kodifiera praxis. Där framhålls det som uppenbart att den 

främsta källan till kunskap om gällande rätt kring klagorätten inte är själva lag-

regeln utan praxisen på området. Dock har avsikten inte varit att i detalj kodifiera 

praxis gällande klagorätten, då det enligt utredningen varken är möjligt eller 

lämpligt eftersom praxis i första hand ställer upp allmänna principer och inga 

generella konkreta lösningar. Huvudfrågan har snarare handlat om huruvida 

klagorättens befintliga reglering speglar praxis på ett adekvat sätt.18 I övrigt har 

en av utredningens utgångspunkter för deras arbete varit att göra reglerna så 

pedagogiska och lättillgängliga som möjligt och dessutom anpassa de för en allt-

mer utbyggd elektronisk förvaltning.19 Vad utredningen föreslår för förändring i 

sak och vad detta kan få för effekter tas upp och behandlas i avsnitt 5.2. Viktigt 

att poängtera är att fokusen på praxis i utredningen också visar på vikten av 

HFDs prejudikat när det gäller rättsläget på förvaltningsprocessens område.  

   Sammanfattningsvis är det svårt att överdriva betydelsen av HFDs praxis när 

det kommer till klagorättens utveckling och rättsläget på området. Som redan 

framhållits i inledningen är klagorätten i lagtexten väldigt sparsamt reglerad, vil-

ket ställer högre krav på övriga rättskällor. Att klaganden har klagorätt är en av 

flera sakprövningsförutsättningar inom förvaltningsprocessen, och regeln om 

klagorätt innehåller två centrala rekvisit: saklegitimation och kontraritet, där 

större delen av problemfrågorna är fokuserade. Uppdelningen av rekvisiten kom-

mer av lagtextens krav på att beslutet ska angå den klagande och ska ha gått 

                                                 
17 Prop.1971:30 s. 286-287. 
18 SOU 2010:29 s. 643. 
19 SOU 2010:29 s. 53. 
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denna person emot. I avsnitten 3.2–3.3 kommer dessa två olika rekvisit att av-

handlas var för sig. 

2.4 Rättsmedel och klagorätten 

För att angripa ett förvaltningsbeslut finns två olika rättsmedel till hands: 

förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. Utöver dessa, som är att räkna till de 

ordinära rättsmedlen, finns även extraordinära rättsmedel: resning och åter-

ställande av försutten tid. De två ordinära rättsmedlena regleras till stor del av 

FPL och FL. Laglighetsprövningen är även särreglerad genom 10 kap. 

kommunallagen (1991:900), KomL. Därtill kan olika speciallagstiftningar 

aktualiseras i olika mål på grund av att FL, FPL, och KomL är subsidiära. Detta 

medför att klagorätten har olika reglering och ser olika ut inom respektive rätts-

medel. Följande frågor aktualiseras: vad utgör då de grova dragen för klagorätten 

inom respektive rättsmedel, och har klagorätten någon bäring i förhållande till 

talerätten vid tillämpning av de extraordinära rättsmedlen? 

   Fokus ligger på förvaltningsbesvär, men laglighetsprövning kommer kort att 

behandlas för att visa vilken funktion och uttryck klagorätten har inom respek-

tive rättsmedel. Värt att notera är att 33 § FPL gäller både vid förvaltningsbesvär 

och vid laglighetsprövning, så vad som anförs gällande det förra rättsmedlet gäl-

ler även när det senare rättsmedlet överklagas. Vad som också måste observeras 

gällande de extraordinära rättsmedlena är att dessa är ansökningsförfaranden och 

det är alltså inte en fråga om klagorätt i samma betydelse som vid förvaltnings-

besvär. Talerätten inom de extraordinära rättsmedlen är dock beroende av 

samma rekvisit som klagorätten vid förvaltningsbesvär. 

   Vilket rättsmedel som kan användas beror dels på beslutet ifråga, dels på vil-

ken myndighet och instans som beslutet kommer ifrån, och dels hur eventuella 

överklaganderegler i tillämplig speciallagstiftning är utformade. Ett 

förvaltningsbeslut som kommer från en statlig myndighet kan, om avvikande 

regler saknas i specialförfattning, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol en-

ligt 22 a § FL. Detta är på grund av FLs subsidiära ställning i förhållande till 

regler i annan lag eller författning, vilket framgår av 3 § FL. Kommer beslutet 

från något av de kommunala organ som räknas upp i 10 kap. 2 § kommunallagen 

(1991:900), KomL, kan det överklagas till de allmänna förvaltningsdomstolarna 

för en laglighetsprövning om inte en särskild överklaganderegel har tagits in i 
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den aktuella speciallagstiftningen. KomL är alltså även den subsidiär, vilket 

framgår av 10 kap 3 § KomL. 

   I de fall där det finns en överklaganderegel i speciallagstiftning får man istället 

söka i speciallagstiftningen efter hur beslutet angrips, vilket då görs genom 

förvaltningsbesvär när det inte finns ett överklagandeförbud.  

   Sammanfattningsvis finns det två ordinära och två extraordinära rättsmedel 

inom förvaltningsprocessrätten. De viktigaste faktorerna är vilken myndighet 

som beslutat i frågan, och om det finns en överklagande regel i för målet aktuella 

speciallagstiftningen (detta då FL, FPL och KomL är subsidiära i förhållande till 

annan lagstiftning). Valet av rättsmedel, och då även klagorätten i viss mån, 

varierar alltså med vilken myndighet som beslutat i frågan och den special-

lagstiftning som är aktuell i målet. 

2.5 Regleringen av klagorätten  

Som framhållits i det inledande kapitlet har de allmänna förvaltnings-

domstolarna en mindre detaljerad reglering jämfört med de allmänna dom-

stolarna. Följande avsnitt kommer att redogöra för hur rättsmedlen i föregående 

avsnitt kommer till uttryck i lagtext, för att på ett tydligt sätt visa på de 

regleringar som ligger bakom klagorätten.  

   De två grundläggande förfarandelagarna på området är förvaltnings-

processlagen och förvaltningslagen. Klagorätten avseende laglighetsprövning 

regleras i 10 kap. KomL. Alla de tre nämnda lagarna är subsidiära i förhållande 

till annan lagstiftning vilket medför att man, oavsett vilken typ av förvaltnings-

mål det rör sig om, måste beakta områdets speciallagstiftning eftersom eventu-

ella avvikelser regleras där. Dessa specialregler lämnas utanför uppsatsen då den 

speciella förvaltningsrätten är oerhört omfattande. 

    FPL reglerar förfarandet på domstolsnivå, och tillämpas enligt 1 § FPL på 

rättskipning i Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätt och förvaltningsrätt. 

Även 2 § FPL reglerar lagens tillämpningsområde genom att sätta FPL i en sub-

sidiär ställning gentemot annan lag.20 FPL träder alltså bara in i de mål där det 

                                                 
20 Lagrummet tar upp författning beslutad av regeringen som en möjlig källa till avvikande 

reglering. Detta är dock en kvarvara från innan 1974 års regeringsform och korresponderar inte 

med nya RF. 
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saknas en bestämmelse i den för målet aktuella speciallagstiftningen. Denna sys-

tematik är dock något som inte kommer till uttryck gällande klagorätten när en-

skilda överklagar domstolsbeslut, då avvikelser i klagorätten för enskild på dom-

stolsnivå förefaller ovanliga. I övrigt innehåller FPL regler om måls anhängig-

görande (3-7 a §§ FPL), hur handläggningen ska gå till (8-19 §§ FPL), bevis-

regler (20-27 §§ FPL), hur domstolen ska fatta beslut (28-32 §§ FPL), regler för 

överklagande (33 och 34 §§ FPL) samt regler avseende prövningstillstånd och 

extraordinära rättsmedel. Av störst intresse i detta sammanhang är 33 § 2 st. FPL 

som reglerar klagorätten och som ger uttryck för klagorättens två rekvisit: att 

beslutet ska angå den som klagar och gå denne emot. 

   När det gäller överklaganden av myndighetsbeslut regleras detta i FL. FL är 

tillämplig både på förvaltningsmyndigheters ärendehandläggning och på dom-

stolars handläggning av förvaltningsärenden, vilket framgår av 1 § FL. FLs sub-

sidiära ställning har nämnts ovan i avsnitt 2.4 och detta regleras av 3 § FL. Men 

till skillnad från FPL får reglerna i FL åsidosättas genom förordning beslutad av 

regeringen.21 FL innehåller inte bara förfaranderegler utan även andra typer av 

regler, exempelvis myndigheters serviceskyldighet (4 och 5 §§ FL), allmänna 

krav på handläggningen (7 § FL) och hur inkommande handlingar ska hanteras 

(10 § FL). Denna typ av regler är alltså tillämpliga även på förvaltnings-

domstolarnas handläggning av ärenden. Dessa regler har dock ingen bäring i 

frågan om klagorätt, utan där är det 22 § FL som reglerar vem som får överklaga 

förvaltningsmyndigheters beslut. Regleringen gäller även klagorätten vid över-

klaganden av beslut som överklagas till en annan instans än förvaltningsrätten.22 

Lagregeln är identisk med 33 § FPL med undantag för kravet på att beslutet ska 

vara överklagbart i 22 § FL. Förutom sakprövningsförutsättningen klagorätt 

regleras även frågan om att överklagandet kommit in i rätt tid och rättids-

prövningen (23 och 24 §§ FL).  

   Förvaltningsbesvär regleras alltså i både FPL och FL men olika regler gäller 

beroende på vilken instans målet avgörs i. Regleringen av klagorätten sker 

genom 22 § FL och 33 § FPL. Bestämmelserna kommer står i fokus för den 

fortsatta framställningen. 

                                                 
21 Hellners & Malmqvist, 3 §, Paragrafens räckvidd. 
22 Hellners & Malmqvist, 22 §, paragrafens tillämpningsområde. 
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2.6 Klagorätten och övriga sakprövningsförutsättningar 

Klagorätten utgör, som kort anfördes i 1.1, en av sakförutsättningar som vid en 

förvaltningsrättslig domstolsprövning måste vara uppfyllda innan det över-

prövande organet kan ta sig an själva sakfrågan i målet. Detta gäller såväl vid 

förvaltningsbesvär som vid laglighetsprövning. Hur klagorätten förhåller sig till 

övriga sakprövningsförutsättningar avhandlas i följande avsnitt.  

   Till sakprövningsförutsättningar hör, förutom klagorätt, även krav på korrekt 

besvärsskrivelse (3 & 4 §§ FPL), att skrivelsen ankommit i rätt tid (6 § FPL), att 

domstolen är rätt forum för talan (7 § FPL och 14 § 2 st. LAFD) och att beslutet 

är överklagbart (22 § FL när det gäller beslut på myndighetsnivå). Domstolen 

måste även beakta res judicata och litis pendens innan själva saken kan prövas, 

men dessa regleras inte i FPL och FL på samma sätt som de tidigare anförda 

förutsättningarna. 23  Res judicata bygger som i civil- och straffprocessen på 

frågan om domens rättskraft, men i fråga om förvaltningsärenden kan frågan om 

rättskraft enklast sammanfattas som att negativa beslut aldrig vinner rättskraft. 

En enskild kan alltså gång på gång söka ett bidrag oavsett hur många gånger 

personen får avslag. Rättskraft lämnas i övrigt utanför uppsatsen då frågan egent-

ligen är mer komplex än vad som beskrivits. För framställningens skull är det 

tillräckligt att vara medveten om att frågan om rättskraft utgör en sakprövnings-

förutsättning som, likt frågan om klagorätt, hämtar större delen av sitt innehåll 

ur praxis. Gällande litis pendens anser Rangemalm att huvudregeln är att 

förvaltningsbeslut medför litis pendens-verkan, och därmed inte kan prövas i en 

lägre instans efter att målet anhängiggjorts i högre instans, detta eftersom en ord-

ning där under- och överinstans kan komma till två olika domslut under en 

parallell handläggning måste anses olämplig. 24 

   Själva prövningen av sakprövningsförutsättningarna sker i det inledande 

skedet av domstolshandläggningen och alltså före själva sakprövningen. En i 

sammanhanget intressant fråga är när i ordningen klagorätten ska prövas. Frågan 

om den inbördes ordningen gällande prövningen av förutsättningar är något om-

tvistad. Det finns inget stöd för en strikt inbördes ordning gällande prövningen 

av sakprövningsförutsättningar i någon författning, med undantag för att 

                                                 
23 Wennergren & von Essen, 6 §, Allmänt. 
24 Ragnemalm s. 131; RÅ 1983 2:65. 
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prövningen av tidsfristen ska ske först, i och med att den myndighet som tar emot 

överklagandet ska pröva om skrivelsen kommit in i rätt tid innan handlingarna 

lämnas över till högre instans (6 b § FPL och 24 § FL). Inte heller har något fall 

i praxis gett stöd för en viss ordning i vilken sakförutsättningarna ska prövas. I 

linje med detta har i kommentaren till FPL lyfts två argument mot en viss 

ordning: dels att det saknas författningsstöd för en viss ordning, och dels att 

effektivitetsskäl talar för att domstolarna inte lägger tid på att pröva och utreda 

förutsättningar när det står klart att överklagandet ska avvisas på grund av en 

annan brist i sakprövningsförutsättningarna. 25  Å andra sidan har det i 

kommentaren till FL framhållits att prövningen av överklagbarheten brukar 

anses gå före klagorätten i litteraturen, detta då överklagbarhet behandlas som 

en förutsättning för att klagorättsfrågan ska vara aktuell.26 Att det skulle förhålla 

sig på det viset i praktiken har jag svårt att se. Därtill framhåller Hellners och 

Malmqvist att det inte alltid är möjligt att skilja överklagbarheten från 

klagorätten, detta på grund av både klagorätten och överklagbarheten beror på 

vilka verkningar beslutet har för den som vill klaga, vilket i sin tur kräver att det 

finns ett subjekt som prövningen kan göras utifrån. 27  Visserligen är både 

överklagbarheten och klagorätten kopplade till verkningarna mot subjektet på 

det sätt som Hellners och Malmqvist beskriver, men att överklagbarhet skulle 

vara en förutsättning för att pröva klagorätten framstår som mindre troligt då 

kravet på verkningar vid överklagande är likartat men ända olikt kravet på 

kontraritet.  Verkningarna vid överklagbarhet är en fråga som utgår från vilka 

faktiska verkningar som ett beslut fått.28 Detta ligger i kontrast till den subjektiva 

inslaget som är en viktig del av kontraritetsbedömningen när domstolen avgör 

frågan om klagorätt.29 Överklagbarhet måste därför anses vara en separat fråga 

från klagorätt, eftersom överklagbarhet bygger på andra rekvisit än klagorätt och 

även om båda har kopplingar till varandra är det ingen av sakprövnings-

förutsättningarna som står och faller med den andre. Bristen på stöd i författning 

och praxis, effektivitetsskäl, och det faktum att prövningen av klagorätt 

respektive överklagbarhet görs utifrån olika rekvisit och perspektiv talar starkt 

                                                 
25 Wennergren & von Essen, 6 §, Rätt tid. 
26 Hellners & Malmqvist, 22 §, Paragrafens ändamål. 
27 Hellners & Malmqvist, 22 §, Paragrafens ändamål. 
28 Hellners & Malmqvist, 22 §, Grundsatser för överklagbarhet framvuxna i praxis. 
29 Se mer härom – avsnitt 3.3. 
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för att ingen strikt ordning kan eller bör finnas gällande vilken ordning 

sakprövningsförutsättningarna prövas.   

   Slutsatsen här måste alltså bli att klagorätten inte har någon särställning gente-

mot övriga sakprövningsförutsättningar och att det bör stå den högre instansen 

fritt att pröva klagorätten närhelst i ordningen av sakprövningsförutsättningarna 

som den finner mest lämplig. 

2.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är förvaltningsprocessen en gammal företeelse men med en 

ung och förhållandevis enkel och allmänt hållen lagreglering. Till följd av sin 

allmänt hållna reglering är det svårt att fastställa innebörden av de förvaltnings-

processrättsliga reglerna i alla lägen, och många frågor har därför fått svar genom 

HFDs praxis. Systematiken på området utgår från allmänt hållna regleringar där 

avsteg, tillägg, och andra förändringar görs i speciallagstiftning för att på så vis 

kunna anpassa processen efter specialområdet. Frågan om när och hur domstolen 

prövar klagorätten har kort berörts i avsnittet om sakprövningsförutsättningarna 

men uppsatsen kommer återkomma till frågan i kapitel 4. Även klagorättens 

rättsliga reglering har belysts genom den översiktliga behandlingen av 22 § FL 

och 33 § FPL. Det har också visats att klagorättens grunder är densamma oavsett 

rättsmedel, men rekvisiten bedöms något olika beroende på rättsmedlet i fråga. 

Det täta sambandet gäller även mellan klagorätten och talerätten vid de extra-

ordinära rättsmedlen: resning och återställande av försutten tid. 
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3. Klagorättens rekvisit 

3.1 Inledning 

Med klagorättens rättsliga sammanhang och systematiken i regleringen redo-

gjord för kan nu fokus flyttas till uppsatsens huvudtema, klagorätten. I Sverige 

har vi ingen actio popularis, allmän talerätt, för envar att överklaga förvaltnings-

beslut (även om laglighetsprövning kommer ganska nära). Istället är detta en 

fråga som regleras inom ramen för det som kommit att kallas besvärs-, tale-, eller 

klagorätt. Klagorätten är en av sakprövningsförutsättningarna som måste upp-

fyllas innan en sakprövning kan ske. Det här kapitlet kommer fokusera på klago-

rättens två rekvisit, saklegitimation och kontraritet, och vilka omständigheter 

som kan anses uppfylla rekvisiten. I följande avsnitt kommer klagorätten att be-

handlas och analyseras. 

3.2 Den som saken angår – Saklegitimation 

För att ta reda på vilka omständigheter som grundar klagorätt kommer det 

följande avsnittet att avhandla saklegitimationen, det vill säga vilka omständig-

heter som kan grunda saklegitimation. De olika grunderna har kort redogjorts för 

i det inledande kapitlet 30  och kommer här att behandlas djupare och även 

problematiseras och analyseras. 

   I fråga om saklegitimation är den enda vägledning som lagtexten ger att beslu-

tet måste angå den som vill klaga. Följden av detta är att det inte finns någon 

katalog över vilka som har klagorätt eller inte, utan istället grundar sig sak-

legitimationen på en rad principer och omständigheter vilka inverkar på den en-

skildes möjlighet att överklaga ett beslut. Vissa framställer dock frågan om sak-

legitimation genom olika kategorier av tänkbara klaganden, som exempelvis när-

stående, anmälare, arbetsgivare, arbetstagare.31 Å ena sidan kan det finnas vissa 

pedagogiska vinster i att lägga upp en framställning på det sättet, då man kan 

hänga upp klagorätten på olika rättsliga egenskaper som de här kategorierna har, 

och det faktum att lagstiftaren ibland använder liknande kategorier för att i 

speciallagstiftning utöka klagorätten. Å andra sidan finns risken att tanken låser 

sig vid denna katalog av vilka som har respektive inte har klagorätt, med följd 

                                                 
30 Se avsnitt 1.1. 
31 Ragnemalm, s. 167-182; Hellners & Malmqvist, 22 § Närmre om klagorätt för enskilda. 
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att det uppstår osäkerhet vid fall där en klagande inte förekommer i katalogen 

och rättsläget blir än mer otydligt. Att då redan från början undersöka de 

principer och omständigheter som ligger bakom dessa olika kategoriers klagorätt 

gör, som sagt, att tanken kan frigöras från katalogsbegreppen och en rättsordning 

som fokuserar på principerna bakom är bättre förberedd på att hantera nya 

problem. Detta leder på sikt till att förutsägbarheten förbättras och därmed ökar 

även rättssäkerheten inom förvaltningsrätten. Därför kommer framställning i det 

fortsatta utgå från detta principperspektiv, vilket också Wennergren och von 

Essen utgår från.32 

   Vad innebär det då att ett beslut ”angår” någon? I praxis har det framkommit 

fyra olika grunder som kan ge klaganden saklegitimation: partsställning hos 

föregående instans, att klaganden har ett av rättsordningen erkänt intresse, att 

klagandens rättsställning påverkas, eller att klaganden har ett beaktansvärt in-

tresse. Nedan kommer grunderna att behandlas i avsnitt 3.2.1–3.2.4. De två 

grunderna som torde spela störst praktisk roll är partsställning och ett av rätts-

ordningen erkänt intresse.33 Vad som direkt kan sägas är att omständigheterna 

syftar till att uppfylla den grundförutsättning som finns för att angås av ett beslut 

– att beslutet påverkar personens personliga eller ekonomiska situation i vid 

mening.34 Den här grundförutsättningen har också uttryckts som att beslutet 

måste ha negativa verkningar av inte obetydlig grad för den som vill klaga.35 

3.2.1 Den som intagit partsställning 

Vad behövs för att klagande ska ha erhållit partsställning i tidigare instans? Den 

frågan kommer jag i det följande avsnittet försöka besvaras. Begreppet parts-

ställning utgår från begreppet part. FPL saknar reglering i den frågan. Istället får 

svar sökas i FL där begreppet sökande, klagande, eller annan part förekommer 

i §§ 14, 16, 17 & 21. Detta begrepp hämtades ur 39 § i 1937 års sekretesslag,36 

och med begreppet menas det ”traditionella” partsbegreppet.37 Innebörden av 

detta blir tydlig vid en jämförelse med vad departementschefen framhöll gäl-

lande partsbegreppet i FL. Departementschefen avsåg med sökande, i enlighet 

                                                 
32 Wennergren & von Essen, 33 §, Huvuddragen. 
33 Wennergren & von Essen, 33 §, Huvuddragen. 
34 Wennergren & von Essen, 33 §, Saklegitimation – enskilda. 
35 Wennergren & von Essen, 33 §, Saklegitimation – enskilda 
36 Denna paragraf reglerade intressekonflikten mellan sekretess och partsinsyn. 
37 Hellners & Malmqvist, Avsnitt 3, Part. 
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med gängse uppfattning, en person som hos myndighet gjort ansökan eller annan 

framställning som på något sätt rör hans offentligrättsliga ställning. Vidare an-

förde departementschefen att som klagande borde räknas inte bara sökande som 

överklagat ett beslut utan i regel också annan besvärsberättigad som klagar över 

beslutet. Med beteckningen annan part avsågs slutligen en person som intar en 

ställning som är jämförbar med sökandens eller klagandens, t.ex. förklarande. 38 

Det är departementschefens användning av ”i enlighet med gängse uppfattning” 

och dennes övriga framställning som föranleder slutsatsen att partsbegreppet ut-

går från dess traditionella innebörd och denna innebörd förtydligas genom den 

exemplifierande uppräkningen i lagtexten. Att tala om ett traditionellt parts-

begrepp är dock något missvisande, då det ger intryck av att det skulle före-

komma ett icke-traditionellt begrepp som alternativ. Så är inte fallet: inom 

förvaltningsrätten förekommer enbart det traditionella begrepp som redogjorts 

för ovan. 

   Regleringen av klagorätten knyter inte an till partsbegreppet, varken i FL eller 

i FPL, utan klagorätt tillkommer den som det angår. Detta får till effekt att part 

alltid är saklegitimerad, och har klagorätt om kravet på kontraritet också är upp-

fyllt. Detta har även stöd av lagkommentaren till FPL där det anförs att den som 

intagit partsställning självklart är saklegitimerad.39 Att grunda klagorätten på en 

tidigare partsställning vållar därför sällan några problem och är i många fall den 

enklaste grunden att pröva.  

   De gånger som problem uppstår är när det inte är klart vilka som anses ha 

erhållit partsställning, eller om partens rättsställning förändrats sedan det över-

klagade beslutet först fattades. Exempel på denna typ av förändringar är när en 

fysisk person avlider eller när en juridisk person upplöses. Även problem 

gällande felaktig partsställning i tidigare instans kan vålla svårigheter, men 

denna fråga är inte kopplad till vilka omständigheter som gör att klaganden har 

partsställning utan till de processuella aspekterna av klagorätt, så som hur 

klagorätten får prövas och effekterna av felaktig klagorätt. 

   Fallet RÅ 2002 ref. 82 har klarlagt situationen gällande partsställning och för-

ändringar gällande parts rättshandlingsförmåga. Huvudfrågan i målet gällde 

riktigheten av ett beslut från skattemyndigheten. Beslutet hade riktats mot ett 

                                                 
38 Prop. 1971:30 s. 442. 
39 Wennergren & von Essen, 33 §, Partsställning. 
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genom fusion upplöst bolag. Det övertagande bolaget överklagade och menade 

att beslutet var behäftat med sådant fel att det skulle undanröjas, eftersom be-

slutet riktats mot det upplösta bolaget och inte det övertagande bolaget. Dom-

stolen konstaterade först att det upplösta bolaget saknar rättshandlingsförmåga 

och därmed inte kan vara part i en process. Vidare anfördes att detta inte är ett 

hinder för en process gällande det upplösta bolagets inkomsttaxering. HFD fram-

höll det som uppenbart att det enbart rörde sig om inkomsttaxering för det upp-

lösta bolaget, och inte det övertagande bolaget. Därav skulle processen även efter 

upplösningen avse det upplösta bolagets inkomsttaxering. Domslutet medförde 

att parten i den fortsatta processen inte var densamma som det subjekt som be-

slutet riktade sig mot.  Slutsatsen utifrån målet är att vissa situationer kan med-

föra att part och subjekt för beslutet inte alltid är samma person. 

   För det fall att en part inte är behörig att själv föra sin talan, t.ex. på grund av 

omyndighet, får beslut istället överklagas av den som är ställföreträdare enligt 

allmänna civilrättsliga regler.40 I HFD 2014 ref. 38 har Högsta förvaltnings-

domstolen tagit ställning till en för partsställningen intressant fråga gällande 

omyndiga (barn) och möjligheten att överklaga genom ställföreträdare. Om-

ständigheterna i målet var att en stadsdelsnämnd beslutade att omhänderta ett 

barn med stöd av 6 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga, LVU, samt att enligt 11 § LVU placera honom på ett ungdomshem. I 

förvaltningsrätten uppgav ställföreträdaren att han godtog beslutet, men att 

barnet själv motsatte sig detta. Förvaltningsrätten fastställde stadsdelsnämndens 

beslut. Ställföreträdaren överklagade därefter beslutet hos kammarrätten, där 

målet avvisades med hänvisning till att överklagandet inte kunde medföra någon 

åtgärd då ställföreträdaren inte yrkade någon ändring av förvaltningsrättens be-

slut. I HFD kom frågan att bli huruvida ett icke processbehörigt barn genom sin 

ställföreträdare kan överklaga ett fastställt beslut om omedelbart omhänder-

tagande enligt LVU, trots att ställföreträdarens egen uppfattning är att omhän-

dertagandet bör bestå. HFD fann, mot syftet med bestämmelserna i 36 § 1 och 3 

st. LVU, att utgångspunkten bör vara att ställföreträdaren ska tillmäta den unges 

åsikter och inställning betydelse i förhållande till ålder och mognad, samt att 

                                                 
40 Hellners & Malmqvist, 22 §, Part i första instans; Wennergren & von Essen, 33 §, Kontraritet. 
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bedömningen måste göras från fall till fall. Detta innebär alltså att ställföre-

trädaren t.ex. har att överklaga ett fastställt beslut om omhändertagande enlig 

LVU trots att ställföreträdaren anser att beslutet bör kvarstå. Därefter tog HFD 

upp frågan om kontraritet och prövade då denna mot barnets inställning efter det 

att man konstaterat att barnet hade rätt att överklaga beslutet genom sin ställ-

företrädare. 

   Slutsatserna från målet är alltså att ett icke processbehörigt barn genom sin 

ställföreträdare kan överklaga ett beslut om omhändertagande enligt LVU, trots 

att ställföreträdarens egen uppfattning är att beslutet bör bestå. Frågan uppstår 

då om detta även gäller andra typer av beslut där parten representeras genom en 

ställföreträdare. Då frågan avgjordes mot bakgrund av reglerna i LVU och deras 

syfte kan resonemanget inte tillämpas rakt av på andra beslut, men om det skulle 

förekomma en bekräftelse av den representerades intresse i förarbete eller lag-

text, likt det HFD hänvisar till gällande 36 § LVU och dess propositioner, 

1994/95:224 och 2012/13:10, är det mycket möjligt att HFD skulle komma till 

en liknande slutsats. Den princip gällande klagorätten i stort, och inte enbart i 

LVU-mål, som kan konstrueras utifrån rättsfallet är alltså att en icke process-

behörig person kan överklaga beslut genom sin ställföreträdare, trots att detta 

går emot ställföreträdarens uppfattning, om den icke processbehöriga personens 

intressen ska beaktas enligt lagtext och förarbeten. Därmed är special-

lagstiftningen i målet avgörande, och lagstiftaren kan då reglera huruvida 

personens intressen ska beaktas eller inte. Målet berörde även frågan om kont-

raritet och därför finns det anledning att återkomma till målet i avsnitt 3.3. 

   Då även motpart är en typ av part har denne också klagorätt. I förlängningen 

innebär det att myndigheter som erhållit partsställning enligt 7 a § FPL har klago-

rätt när processen befinner sig på domstolsnivå. Bestämmelsen i 7 a § FPL inne-

bär att myndigheten som först beslutade i saken intar motpartställning gentemot 

den klagande efter att den enskilde överklagat till domstol och handlingarna 

överlämnats dit.41 

   Ett fall där HFD prövade frågan om partsställning i underinstanserna är RÅ 

2008 ref. 4. I målet fastställde HFD att 7 a § FPL inte träffar kommuner då dessa 

i vissa fall svarar för att tillgodose ett allmänintresse och därmed inte är att anse 

                                                 
41  Paragrafens 2 st. innehåller ett undantag gällande beslut som överklagas direkt till 

Kammarrätten. 
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som enskilda. I dessa fall ska inte myndigheten som beslutade i målet vara 

kommunens motpart, om det finns en enskild med ett berättigat intresse av att få 

saken prövad. Observera att det är en skillnad mellan berättigat intresse och 

beaktansvärt intresse, där det första begreppet är hänförligt till frågan om vilka 

som ska anses kvalificeras som part medan det andra begreppet handlar om sak-

legitimation och klagorätt. 

   Sammanfattningsvis utgör saklegitimation till följd av partsställning en förhål-

landevis enkel fråga som avgörs utifrån det traditionella partsbegreppet. De 

gånger som svårigheter uppstår är när partsställningen på något sätt förändras 

eller processbehörigeten gör att det finns anledning att ifrågasätta partens för-

måga att inta partsställning. Detta får lösas på lite olika sätt, som visat i de olika 

fallen ovan, och är då beroende av speciallagstiftningen på området och vilka 

intressen som framgår där. Det har också framgått att frågan om partsställning 

inte är avhängig frågan om processbehörighet. Ett problem kopplat till frågan 

om partsställning är när någon av parterna felaktigt intagit partsställning i en 

tidigare instans. Frågan kommer att återkomma i avsnitt 4.2.1 då frågan inte 

handlar om vilka omständigheter som gör att en part blir klagoberättigad till följd 

av sin partsställning, utan är en fråga om prövningen av klagorätten. 

3.2.2 Den som har ett av rättsordningen erkänt intresse 

I det följande avsnittet kommer grunden den som har ett av rättsordningen 

erkänt intresse att behandlas närmre. Grunden avhandlas i dess helhet och even-

tuell problematik kommer att behandlas och analyseras.  

   Till en början kan sägas att det inte är tillräckligt att en enskild har ett eget 

intresse av att få till en prövning av ett visst beslut för att personen ska anses ha 

klagorätt. Det räcker inte heller att åberopa ett allmänt intresse, så som folkhälsa 

eller naturskydd. Ett exempel på detta är RÅ84 2:88 som gällde bygglov för en 

pir. Klaganden hade enbart åberopat olägenheter genom inverkan på vatten-

förhållandena till stöd för sin talan. Olägenheter av allmänt slag kunde alltså inte 

grund klagorätt för sig. Jfr med RÅ 1992 ref. 13 I nedan. 

   Intresset som klagande åberopar måste erkännas av rättsordningen. Med ett av 

rättsordningen erkänt intresse avses att den klagande kan åberopa ett intresse, 

som är möjligt att beakta vid sakens prövning.42 Detta kan exempelvis uttryckas 

                                                 
42 Wennergren & von Essen, 33 §, Saklegitimation – enskilda. 
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i att den speciallagstiftning som reglerar materiella aspekten av sakfrågan inne-

håller en regel eller bestämmelse som ger klagande rätt att yttra sig innan beslut 

fattas i frågan. Ett erkänt intresse kan även ta sig uttryck så som en lagregel om 

att en viss krets av personer ska höras eller att vissa ändamål och syften ska 

beaktas innan beslut fattas.43 

   Ett exempel som är vanligt förekommande i undervisningssammanhang är 

klagorätten inom bygglovsförfarandet. I 9 kap. Plan- och bygglag (SFS 

2010:900), PBL, ges grannar i flera olika lagrum en möjlighet att genom god-

kännande medge till olika ny- och tillbyggnationer och av 9 kap. 7 § 3 st. PBL 

framgår att det i vissa situationer ska en bygglovsprövning göras om det behövs 

för att tillvarata grannars intressen. Grannar har följaktligen en möjlighet att ut-

trycka ett intresse som kan beaktas i en förestående eller pågående bygglov-

sansökan, och deras åsikter ska tas i beaktande vid prövningen. Därav anses 

grannar ha ett av rättsordningen erkänt intresse i bygglovsärenden. 

   Det avgörande kriteriet är inte att det finns en lagregel utan att klaganden 

(grannarna) kan åberopa ett intresse, som är möjligt att beakta vid sakens pröv-

ning.44 Det räcker att detta intresse går att tolka fram. Detta har åskådliggjorts i 

RÅ 1992 ref. 13 och RÅ 1994 ref. 82. Det tidigare referatet består av tre likartade 

mål, och alla målen är alkoholmål som rör serveringstillstånd och klagorätt för 

utomstående personer. I RÅ 1992 ref. 13 prövas huruvida I. kommun-

medlemmar, II. nykterhetsorganisationer, och III. kommunmedlem tillika moder 

till underårig som serverats vin och öl av den tillståndssökande parten kan till-

erkännas klagorätt i mål om serveringstillstånd. Alla dessa mål har avgjorts uti-

från 22 § FL, men principerna som framkommer bör kunna tillämpas även på 

fall som regleras av FPL.  

   Det första fallet, I, handlade om en kommunmedlem som, efter att en i 

kommunen belägen restaurang erhållit serveringstillstånd, överklagade beslutet 

och anförde att tillståndet stred mot Riksdagens och Socialstyrelsens intentioner 

att minska alkoholkonsumtionen och att skydda ungdomen. Högsta förvaltnings-

domstolen anförde att tidigare praxis svårligen låter sig förenas med be-

stämmelsen i 22 § FL och med de principer som ligger bakom bestämmelsen. 

                                                 
43 Wennergren & von Essen, 33 §, Ett av rättsordningen erkänt intresse; Ragnemalm, Hans, 

Förvaltningsprocessrättens grunder, 9 u. Jure Förlag AB, Stockholm, 2012, s. 169. 
44 HFD 2013 ref. 74; HFD 2014 ref. 8 
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Vidare uppgav domstolen att ett starkt kommunalt intresse visserligen erkänns i 

ärenden om tillstånd till servering enligt lagen om handel med drycker (SFS 

1977:293), LHD, bl.a. genom att tillståndsmyndigheten alltid ska inhämta ytt-

rande från kommunen och att kommunen har viss vetorätt gällande serverings-

tillstånd. Dock innehåller lagen inga föreskrifter om att enskilda kommun-

medlemmars intressen ska beaktas när tillstånd beviljas. Denna avsaknad av ett 

erkännande av enskilda kommunmedlemmars intressen medförde alltså att 

klaganden ansågs sakna klagorätt, då denne enbart åberopade allmänna intressen 

(folkhälsa) till stöd för sin talan. 

   I det andra fallet, II, rörde det sig om en liknande situation men klagande var 

här en nykterhetsorganisation. Nykterhetsorganisationen åberopade ett uttalande 

i prop. 1989/90:113 av föredragande statsråd där nykterhetsorganisationer räk-

nas upp som en av intressenter som skulle kunna överklaga ett beslut om 

serveringstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen började med att, som i fall I, 

redogöra för praxis på området, med vilken organisationen skulle ha haft klago-

rätt. Därefter anför HFD att tidigare praxisen svårligen låter sig förenas med 

bestämmelsen i 22 § FL och de principer i fråga om klagorätten som ligger 

bakom bestämmelsen. Visserligen har länsstyrelsen som tillsynsmyndighet en 

skyldighet att samarbeta med bl.a. berörda sammanslutningar och verka för 

nykterhet, ordning och trevnad vid försäljning av drycker. Det avsedda sam-

arbetet sker alltså inom den löpande tillsynen. LHD innehåller dock inga före-

skrifter om att dessa sammanslutningars eller organisationers intressen ska 

beaktas när tillstånd beviljas. Inte heller i förordningen om handel med drycker 

(SFS 1977:305), FHD, finns det några bestämmelser som skulle kunna ge klago-

rätt för nykterhetsorganisationer utöver vad som normalt följer av 22 § FL. Även 

här fann högsta förvaltningsdomstolen att klaganden saknade klagorätt. Det 

redovisas inte helt klart vilka principer bakom klagorätten som ska anses gå emot 

och förhindra klagorätt för organisationen, men det torde röra sig om att det er-

kända intresset måste komma till uttryck i lagtext. Detta då intresse-

organisationers tidigare klagorätt byggde på praxis och domstolen här förhöll sig 

i huvudsak till vilka intressen lagtext och förarbeten erkänner. 

   Gällande mål III redogjorde högsta förvaltningsdomstolen för i stort samma 

praxis och resonemang som i fall I då klaganden i det här fallet också var 

kommunmedlem. Därefter utvecklar domstolen att de omständigheter som 
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sammanhänger med att klagande – enligt vad som närmare redovisats i kammar-

rättens dom – polisanmält tillståndshavaren medför ingen rätt för henne att över-

klaga länsstyrelsens tillståndsbeslut. Inte heller här ansågs klagande ha klagorätt. 

   De slutsatser som man kan dra av RÅ 1992 ref. 13 är först och främst att all-

männa intressen inte grundar klagorätt – i fall I åberopades endast folkhälsan till 

stöd för klagandens talan, vilket inte ansågs tillräckligt för att klaganden skulle 

ha klagorätt. Därtill kan man sluta sig att inte heller anmälare har en rätt att över-

klaga enbart i sin egenskap av anmälare. Vidare visar fallet på att ett erkännande 

i tidigare praxis inte utgör ett erkännande på det sätt som krävs för att anses vara 

ett av rättsordningen erkänt intresse. Detta stöds även av att Wennergren & von 

Essen anför att ett erkännande uteslutande i andra rättskällor än författningstext 

och lagmotiv, t.ex. i doktrin eller allmänna råd, inte torde räcka, utan 

erkännandet måste kunna härledas till lagstiftaren.45 HFD åsidosätter tidigare 

praxis då den svårligen kan förenas med 22 § FL och de bakomliggande princi-

perna för klagorätt. Det räcker alltså inte att det i ett förarbete anses erkänt om 

det anses gå emot övriga principer gällande klagorätt. Denna slutsats stöds även 

av doktrinen på området som pekar ut lag eller förarbeten som de två källorna 

för erkända intressen.46 Det viktiga är att intresset måste kunna härledas till lag-

stiftaren, vilket kan var tillräckligt om intresset kan tolkas fram. Detta får stöd 

av RÅ 1994 ref. 82. 

   RÅ 1994 ref. 82 handlade om huruvida närboende haft klagorätt i frågan om 

en inskränkning i en restaurangs serveringstillstånd. Länsstyrelsen tog emot flera 

klagomål från närboende till restaurangen gällande störningar. Länsstyrelsen be-

slutade att begränsa alkoholserveringen. I överklagande till kammarrätten 

yrkade dels bolaget, dels en bostadsrättsförening och sex närboende, att beslutet 

skulle upphävas. Högsta förvaltningsdomstolen inledde med att återkoppla till 

tidigare praxis och kort redogöra för omständigheterna som kan grunda klago-

rätt. Här framfördes att beslutet måste ha verkningar mot den klagande (vilket 

uppfylldes mot de närboende), och att det enligt fast praxis krävs att klaganden 

utan partsställning företräder ett intresse som erkänns av rättsordningen för att 

klagorätt ska föreligga. LHD innehåller inga regler som avser att skydda just 

närboendes intressen, men på olika sätt återkommer vikten av nykterhet, 

                                                 
45 Wennergren & von Essen, 33 §, Ett av rättsordningen erkänt intresse. 
46 A.a. 
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ordning, och trevnad, både i LHD och i FHD. Därtill framkom det i Social-

styrelsens allmänna råd att vid prövning av ”serveringsställets tjänlighet” ska 

hänsyns tas till ”risken för att störa dem som bor i grannskapet”. Förutom detta 

dominerades även målet helt av frågan om serveringsställets lämplighet och 

under beredningen föreslogs en begränsning av serveringstiden med anledning 

av de närboendes klagomål. Även i själva beslutet hänvisade länsstyrelsen till 

sin praxis, där serveringen bör begränsas ”vid risk för störningar för närboende”. 

Härav ansåg HFD det uppenbart att lokala myndigheter ansett att närboendes 

intressen ska beaktas. Högsta förvaltningsdomstolen delade denna uppfattning 

och fann att de klagande uppfyller rekvisiten för klagorätt i 22 § FL då deras 

bostäder är belägna så att de faktiskt kan lida men. 

    Den springande punkten i fallet torde vara dels att lokala myndigheter har 

ansett att närboendes intressen ska beaktas genom att agera på de klagomål som 

inkommit, och dels att det i aktuell speciallagstiftning förekommer krav på att ta 

hänsyn till faktorer som klart påverkar, och kan störa, de närboende. 

   Ett nyligen avgjort mål, HFD 2014 ref. 8, har bidragit med nya pusselbitar 

gällande gränsen mellan allmänna intressen och ett av rättsordningen erkänt 

intresse. Sakfrågan i målet gällde avverkning av fjällnära skog. Denna typ av 

avverkningsverksamhet kräver tillstånd från skogsstyrelsen. Markägarna an-

sökte om sådant tillstånd, men beslutet överklagades av Svenska naturskydds-

föreningen. Frågan uppkom huruvida föreningen hade klagorätt. Föreningen an-

förde i huvudsak att skyddet för arter och deras livsmiljöer är ett intresse som 

erkänns av rättsordningen genom miljöbalken, skogsvårdslagen och Århus-

konventionen. Vidare anfördes att miljöorganisationer har en uttrycklig klagorätt 

enligt miljöbalken och att om detta skulle variera med lagstiftningen, när regeln 

bygger på ett naturskydd, vore orimligt. 

   HFD inledde med att återknyta till tidigare praxis och kort redogöra för praxis 

på området: saknar klagande partsställning måste andra kriterium uppfyllas. 

HFD nämnde också att klaganden kan erhålla klagorätt med hänsyn till ett 

beaktansvärt intresse (se vidare avsnitt 3.2.4). Vidare anförde HFD att beslutet 

i fråga träffas av artikel 9.3 i Århuskonventionen och att det således finns en på 

konventionen grundad förpliktelse att säkerställa att allmänheten, i enlighet med 

nationell rätt, har tillgång till effektiva rättsmedel. HFD ansåg att det för att 

säkerställa tillgång till effektiva rättsmedel för allmänheten, i enlighet med 
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Århuskonventionen, bör mot den angivna bakgrunden beslutet anses angå 

Svenska Naturskyddsföreningen i den mening som avses i 22 § förvaltnings-

lagen. Föreningen har således haft rätt att överklaga besluten.  

   Den avgörande punkten i målet var alltså dels huruvida beslutet i fråga träffa-

des av artikel 9.3 i Århuskonventionen, och dels huruvida Sveriges tillträde till 

Århuskonventionen ansåg utgöra ett erkännande som gjorde att naturskydds-

föreningen företrädde ett intresse i saken som var möjligt att beakta vid sakens 

prövning. HFD besvarade båda frågorna jakande. Slutsatsen här torde bli att 

Svenska Naturskyddsföreningen erhöll klagorätt med hänvisning till ett av rätts-

ordningen erkänt intresse i och med att ett sådant intresse gick att uttolka från 

Århuskonventionen. Vidare kan man sluta sig till att internationella 

konventioner som Sverige tillträtt utgör en del av de källor där ett av rätts-

ordningen erkänt intresse kan framkomma, detta då HFD vid flera tillfällen upp-

märksammar bristen på erkännande i lagtext men lägger Århuskonventionen och 

en konventionsvänlig tolkning till grund för klagandens klagorätt. 

  HFD anförde i målen HFD 2014 ref. 9 och HFD 2013 ref. 74 att förutom att 

klaganden påverkas av beslutets verkningar så måste även den klaganden före-

träda ett intresse i saken som är möjligt att beakta vid sakens prövning. Detta 

torde röra sig om samma grund som att klaganden har ett av rättsordningen 

erkänt intresse då det i SOU 2010:29 s. 660 anförs ”att de avvägningar i sak som 

förutsätts föregå beslutet omfattar hänsynstaganden också till ett sådant intresse 

som klaganden representerar”. Detta ger också en annan vinkel på vad det 

erkända intresset utgör – ett intresse representerat av den klagande som förutsätts 

beaktas inom ramen för de överväganden myndigheten gör innan beslut fattas. 

   Sammanfattningsvis gällande frågan om vad som utgör ett erkänt intresse kan 

först sägas att det inte räcker med allmänna intressen. Intresset måste erkännas i 

lag eller förarbeten då det bör kunna härledas till lagstiftarens vilja. Dock be-

höver intresset inte vara uttryckligt utan det är tillräckligt att intresset går att 

tolka fram utifrån författningstext och förarbeten. HFD 2014 ref. 8 visar att till 

dessa källor kan även konventioner räknas in vid bedömningen av vad som utgör 

ett erkänt intresse.  
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3.2.3 Den som får sin rättsställning påverkad 

I det följande avsnittet utreds vad det innebär att få sin rättsställning påverkad 

och efter vilka kriterier som detta bedöms. Grunden avhandlas i dess helhet och 

eventuell problematik kommer att behandlas och analyseras. 

   Den här grunden aktualiseras i de fall då den klagande åberopar att dennes 

rättsställning påverkas på grund av en rättslig relation till den som beslutet riktar 

sig mot. Att exempelvis åberopa ett avtalsförhållande till den som beslutet riktat 

sig mot eller att beslutet skulle ge den det riktar sig mot konkurrensfördelar har 

dock i praxis inte varit tillräckligt för att erhålla klagorätt. Det är nämligen enbart 

de gånger som beslutet påverkat den klagandes ställning direkt som parten har 

ansetts ha klagorätt. Att följderna av beslutet har varit av indirekt natur gentemot 

den klagande har inte ansetts tillräckligt.47  

   Det skulle alltså vara tydligare att sammanfatta grunden som den som får sin 

rättsställning direkt påverkad till följd av en rättsregel. Det är nämligen inte 

tillräckligt att klagandens rättsställning påverkas av beslutet i ett senare led.48  

   Fall där klaganden har beviljats klagorätt – som tydligt visar på kravet på direkt 

påverkan genom en lagregel – är exempelvis mål där hyresgäster har ansetts ha 

klagorätt när beslutet riktats mot fastighetsägaren och enligt jordabalkens regler 

medfört att hyresavtalet upphör. 49  Av den här anledningen finner också 

Wennergren & von Essen att det inte är självklart att någon som berörs i sin 

egenskap av avtalskontrahent eller konkurrent också har fått sin rättsställning 

påverkad på det sätt som krävs för att anses saklegitimerad.50 

   Jämför med RÅ 1995 ref. 77 som handlade om en klagorätt baserad på ett 

avtalsförhållande mellan klagande och den som beslutet riktat sig mot. Det ur-

sprungliga beslutet uppmanade en fastighetsägare att avlägsna en ljusreklam-

skylt. Reklamskylten var uppställd vid en bensinmack enligt ett avtal mellan 

skyltägaren och macken. När mackägaren fick ett beslut riktat mot sig om att 

avlägsna skylten överklagade skyltägaren beslutet och hävdade sig ha klagorätt 

till följd av att denne fått sin rättsställning påverkad. HFD fann dock att skylt-

ägaren inte var klagoberättigad med hänvisning till att beslutet riktat sig mot 

                                                 
47 RÅ 1995 ref. 77. 
48 Wennergren & von Essen, 33 §, Rättsställning påverkas. 
49 RÅ 1946 ref. 18; RÅ 1964 ref. 50. 
50 Wennergren & von Essen, 33 § Rättsställning påverkas, 2 st. 
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fastighetsägaren, och att beslutet varken påverkar klagandens rättsställning eller 

intressen på det sätt som krävs för att grunda klagorätt. I målet hänvisades till 

två äldre rättsfall, RÅ 1963 ref. 20 och RÅ 1946 ref. 18 där domstolen gett parter 

klagorätt med hänvisning till att beslutets verkningar enligt lag letts över på de 

klagande. En intressant fråga som belyser hur svår bedömningen är gällande om 

klagandens rättsställning påverkats är vad som hade hänt i det fall att beslutet 

riktat sig mot skyltägaren istället. Wennergren & von Essen framhåller att 

beslutet lika gärna kunnat riktas mot skyltägaren och att det har faktiska effekter 

då det rör hans egendom och användandet av denna.51 Det är för det fallet inte 

säkert att domstolen skulle kommit till samma slutsats gällande fastighets-

ägarens klagorätt. Det man kan sluta sig till är att den som åberopar en påverkad 

rättsställning som grund för sin klagorätt måste påverkas direkt på grund av en 

lagregel som leder över effekterna på klaganden. Det är inte tillräckligt att åbe-

ropa en indirekt effekt som grund för sin talan. Överlag är frågan svår då den 

sällan blir aktuell i praktiken, och det inte är helt klart hur den direkta effekten 

ska vara utformad i lagen eller vad som krävs av den.  

3.2.4 Den som har ett beaktansvärt intresse 

Slutligen redogörs här för den grund som senast introducerats av HFD. Det är 

den här grunden som kan vålla störst problem när det kommer till att fastställa 

rättsläget gällande klagorätten, då innebörden av ett beaktansvärt intresse inte är 

helt klarlagt. I det här avsnittet avhandlas också vilka effekter detta begrepp kan 

få på områdets övriga praxis och vilka omständigheter som anses innefattas i 

grunden, i syfte att försöka klargöra vad som utgör ett beaktansvärt intresse. 

   Grunden har precis som övriga grunder växt fram ur praxis och har där ut-

tryckts som att en klagande har ett beaktansvärt intresse av att få de rättsliga 

förutsättningarna för ett beslut överprövade.52 Det är främst två frågor som är 

angelägna att utreda: vilka omständigheter som kan utgöra ett beaktansvärt 

intresse och, beaktat dessa omständigheter, hur ett beaktansvärt intresse ska ses 

i förhållande till tidigare etablerade grunder. I kommentaren till FPL har det 

beaktansvärda intresset kort behandlats under begreppet rättskyddsintresse, 

vilket också inkluderar fall där domstolen hänvisat till ett beaktansvärt intresse.  

                                                 
51 Wennergren & von Essen, 33 § Rättsställning påverkas 3 st. 
52 HFD 2013 ref. 74. jmf. RÅ 2006 ref. 9. 
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   För den fortsatta framställningen konstruerats fyra olika hypoteser gällande 

förhållandet mellan ett beaktansvärt intresse och övriga grunder, men även till 

viss del kring vad som konstituerar ett beaktansvärt intresse: 

 

1. Att det går att hitta argument som kan lyftas som allmängiltiga, och det 

beaktansvärda intresset då jämställs med övriga grunder som en alternativ 

grund för saklegitimation. 

 

2. Att argumenten är så pass kopplade till måltypen och special-

lagstiftningen att det i slutändan leder fram till en bedömning som måste 

göras i det enskilda fallet, och att omständigheterna som utgör ett 

beaktansvärt intresse varierar med måltypen, partskonstellationen, och 

övriga omständigheter i målet. Begreppet skulle då tangera ett av rätts-

ordningen erkänt intresse och på sätt och vis vara en utvidgning av den 

specifika grunden. 

 

3. Att det inte går att hitta en systematik gällande det beaktansvärda 

intresset, och att det närmst liknar en uppsamlingsgrund eller "slasktratt" 

för ömmande fall där en part, med hänsyn till omständigheterna, borde ha 

klagorätt men övriga grunder inte saklegitimerar parten i fråga. Skillnaden 

gentemot tes 2 är att argumenten i fråga är hänförliga till klaganden och 

inte direkt till måltypen i frågan. 

 

4. Att det beaktansvärda intresset innefattar vissa/alla av de övriga 

grunderna för saklegitimation, och på så vis konstituerar ett samlings-

begrepp för de grunder som inte bygger på tidigare partsställning.  

 

   För att undersöka det beaktansvärda intresset kommer de fall där HFD tagit 

upp begreppet att kort refereras och analyseras. Den praxis som finns kring 

begreppet är väldigt sparsam, varför även de rättsfall där begreppet inte är direkt 

hänförligt till frågan om klagorätt också tas upp. Alla följande rättsfall innefattar 

ett resonemang om beaktansvärt intresse och klagandens intresse av att få 

sakfrågan i det aktuella målet överprövad. 



  33 

   I RÅ 1999 ref. 26 förekommer begreppet men är då inte hänförligt till klago-

rätt, utan en fråga om rättskraft och onyttiga besvär. RÅ 2002 ref. 40 tar upp 

frågan om en kammarrätt är skyldig att sakpröva ett överklagande med yrkande 

om upphörande av psykiatrisk tvångsvård som därefter upphört. Fallet handlade 

inte om klagorätt, men begreppet beaktansvärt intresse förkommer i domskälen. 

Det var visat att klaganden hade ett beaktansvärt intresse av att i efterhand få 

länsrättens beslut överprövat av ytterligare en domstolsinstans, då detta kunde 

inverka på framtida beslut, men då vården hade upphört föranledde över-

klagandet ingen vidare åtgärd. Fallet handlade om överklagbarheten av mål där 

nya beslut fattats under processen, och saknar då intresse för klagorättsfrågan. 

Även i RÅ 2004 not. 67 förekommer begreppet beaktansvärt intresse, och 

figurerar som ett kriterium för att talan ska tas upp, men utan koppling till klago-

rätten. Frågan handlade om villkor i samband med permission för intagen på 

kriminalvårdsanstalt. Klagande blev villkorligt frigiven innan målet togs upp i 

HFD. Han kunde därför inte längre anses ha ett beaktansvärt intresse av att få 

sina yrkanden rörande villkor för permission och om muntlig förhandling i 

kammarrätten prövade. Något annat skäl att ändå göra en sakprövning av dessa 

frågor hade inte framkommit. Målet ger därför mer ledning i fråga om onyttiga 

besvär än i fråga om klagorätt. I RÅ 2007 ref. 80 tar HFD också upp begreppet 

beaktansvärt intresse men utan ett klagorättsligt sammanhang. I målet har, 

liksom i RÅ 1999 ref. 26 och RÅ 2002 ref. 40, frågan handlat om prövning av 

onyttiga besvär. Åtgärderna som beslutats om hade redan verkställts vid tiden 

för HFDs bedömning, men ingenting i målet visade på att bolaget i fråga hade 

ett beaktansvärt intresse av att i efterhand få beslutet överprövat av ytterligare 

en domstolsinstans. 

   Ett mål som faktiskt ger någon vägledning, men ger upphov till mer frågor, är 

RÅ 2006 ref. 9. Målet kan ses som ett skifte i praxis på begreppet beaktansvärt 

intresse för första gången förkommer i HFDs resonemang om klagorätt. Ett 

läkemedelsbolag hade ansökt om godkännande av ett generika-läkemedel 

(kopieläkemedel) genom ett förenklat förfarande (där material och under-

sökningar ingivna av originaltillverkaren kan hänvisas till) och ansökan bevilja-

des av läkemedelsverket. Beslutet överklagades av det bolag som hade tillstånd 

och tillverkade originalläkemedlet, men som inte var part i ansökningsärendet 

hos Läkemedelsverket, och fråga uppkom huruvida detta bolag hade klagorätt. 
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Klagande anförde huvudsakligen att verket gjort fel i tillämpningen av det för-

enklade förfarandet, eftersom kopieläkemedlet hade en annan sammansättning 

och en annan aktiv substans. Bolaget skulle därför kunna komma att lida skada 

på grund av brister hos kopieläkemedlet. Därtill framhölls den ekonomiska 

skadan i att kopiebolaget tilläts dra otillbörlig nytta av tillverkningsbolagets 

forskning. Rätten framhöll två huvudsakliga resonemang kring klagandens 

klagorätt: dels att prövningen i fråga är grundläggande i beslutet om till-

lämpningen av det förenklade förfarandet, och dels att parten i fråga har ett 

beaktansvärt intresse.  

 

”Frågan om Amlodipin Ipex och de övriga läkemedel som godkänts som 

generika till Norvasc uppfyller de krav som uppställs för tillämpning av 

det förenklade förfarandet är ett grundläggande moment vid prövning om 

försäljningstillstånd kan meddelas med tillämpning av förfarandet. Pfizer 

får också anses ha ett beaktansvärt intresse av att få de rättsliga förutsätt-

ningarna för ett beslut om försäljningstillstånd för de aktuella läkemedlen 

med tillämpning av detta förfarande överprövade. Pfizer uppfyller därmed 

de förutsättningar som enligt 22 § förvaltningslagen gäller i fråga om 

rätten att överklaga beslut.” 

 

Resonemanget i frågan om klagorätt förklaras dock inte närmre av rätten och 

lämnar således en något undrade, speciellt eftersom frågan om klagorätt lämnas 

efter att HFD redogjort för rättsläget, för att sedan återkomma till frågan med det 

ovan citerade stycket. Med RÅ 1994 ref. 82 som hänvisning till tidigare praxis 

gällande klagorätt grundad på ett av rättsordningen erkänt intresse och utan att 

anknyta till i äldre rättsfall gängse resonemang om talerätt fann alltså domstolen 

att det klagande bolaget (tillverkaren av originalläkemedlet) hade ett 

”beaktansvärt intresse” av att få de rättsliga förutsättningarna för beslutet över-

prövade. I kommentaren till FPL understryks att ”[r]ättsfallet inte är helt lätt-

tolkat”.53 Det ges inga kriterier för när ett beaktansvärt intresse ska anses före-

ligga. Istället utgår domstolens resonemang ifrån regleringens syfte: att värna 

                                                 
53 Wennergren & von Essen, § 33, Rättskyddsintresse. 
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om folkhälsan. En ren spekulation är att domstolen beviljade klagorätt med hän-

syn till det allmänna intresset av folkhälsan då det inte fanns någon annan tänk-

bar aktör som skulle haft intresse av att överklaga beslutet för att därigenom 

åstadkomma en överprövning av verkets beslut. Man skulle alltså kunna säga att 

det låg i rättsordningens intresse att ett överklagande kom till stånd. Vad som 

kan läsas ut är att i vissa fall kan intressenter utan partsställning, som berörs på 

ett kvalificerat sätt, erhålla klagorätt utan att deras rättsställning påverkas eller 

att deras intresse erkänns av rättsordningen. Rättsfallet är det första där HFD 

hänvisar till ett beaktansvärt intresse som grund för en parts klagorätt. 

   Kopplingen mellan ett allmänt intresse som folkhälsan och partens beaktans-

värda intresse är svårt att tolka. Som redogjorts för i avsnitt 3.2.2 kan inte all-

männa intressen grunda klagorätt. I det aktuella målet har HFD enbart uppehållit 

sig vid riktigheten av att tillämpa ett förenklat förfarande vid godkännande av 

läkemedel, och inte vid vilka principer som medför att en felaktiga tillämpning 

av förfarandereglerna ger parter klagorätt. En skiljaktig höll dock inte med resten 

av HFD i beslutet att tillerkänna klagande klagorätt i fallet och gör en viktig 

poäng i att de intressena som klaganden grundar sin talerätt på skyddas genom 

andra funktioner, så som patenträtten och den 10-åriga karenstiden under vilken 

originaltillverkaren har monopol på produkten. Vidare anförs att det inte är att 

förväxla med grunden av rättsordning erkänt intresse då det krävs att intresset 

har kunnat beaktas under eller innan beslutsprocessen. 

   HFD 2012 ref. 24 tar också upp frågan om klagorätt, men torde visa på en 

situation där ingen av grunderna kunnat tillämpas. Efter beslut från finans-

inspektionen fråntogs ett bankbolag sitt tillstånd att driva bankrörelse, värde-

pappersrörelse, och sitt tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar. 

Beslutet gällde omedelbart i dessa delar och överklagades av banken. Strax där-

efter överläts bankbolaget till en annan, vilket medförde en betydande förlust för 

moderbolaget. Samma dag inkom en skrivelse i vilken moderbolag angav 

ansluta sig till bankens överklagande. Detta skedde inom besvärstiden. Bolaget 

som förvärvade banken drog sedan tillbaka bankens överklagande. Frågan blev 

då huruvida det tidigare moderbolaget hade klagorätt eller inte.  Målet avgjordes 

utifrån 22 § FL, men samma principer bör kunna göras gällande vid tillämpning 

av 33 § FPL. HFD redogjorde först för gällande praxis, och att en förutsättning 

för att annan än den som varit part hos beslutsmyndigheten ska ha talerätt är att 
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klaganden kan åberopa ett intresse som är möjligt att beakta vid sakens prövning. 

HFD fann att bolagets intresse i egenskap av tidigare ägare till banken inte ut-

gjorde ett sådant intresse och att något sådant intresse inte heller kan utläsas av 

tillämpbar speciallagstiftning, eller relevanta EU-direktiv. Det man säkert kan 

sluta sig till är att en ägare till ett bankaktiebolag inte anses ha talerätt mot 

Finansinspektionens beslut att återkalla bolagets tillstånd att bedriva bank-

rörelse. Det framstår också som att den enda grunden, utom partsställning, som 

skulle kunna grunda saklegitimation är att klaganden företräder ett intresse som 

är möjligt att beakta vid prövningen. Detta talar alltså för att det inte finns någon 

klagorätt baserad på en påverkad rättsställning och att det inte förkommer något 

som kallas ett beaktansvärt intresse, eftersom det inte togs upp, men den praxis 

som finns ger stöd för motsatsen. Därav torde begreppet beaktansvärt intresse 

visst finns i gällande rätt.  

   I HFD 2013 ref. 74 återkommer HFD med ett resonemang om beaktansvärt 

intresse. Ett fondbolag anmälde till finansinspektionen att en ny styrelseledamot 

hade valts i bolaget. Finansinspektionen fann att styrelseledamoten inte upp-

fyllde de krav som ställs på den som ska ingå i bolagets styrelse och att, om hon 

fortfarande ingick i bolagets styrelse den 20 maj 2011, kunde inspektionen 

besluta om att hon skulle träda ur styrelsen eller återkalla bolagets tillstånd att 

driva bl.a. bankrörelse och värdepappersrörelse. Som skäl anfördes bl.a. att 

styrelseledamoten tidigare varit del av ledningen i ett finansbolag som fråntagits 

sitt tillstånd att bedriva bankrörelse på grund av synnerligen allvarliga brister i 

sin tradingverksamhet. Finansinspektionen framhöll vidare att man inte ifråga-

sätter styrelseledamotens insikter och erfarenhet, men att bristerna i ägaransvaret 

i det tidigare bolaget föranledde bedömningen att hon inte var lämplig. Beslutet 

överklagades inte av fondbolaget, men av styrelseledamoten. Då beslutet i fråga 

var ställt till fondbolaget uppkom frågan om styrelseledamoten hade klagorätt. 

Båda parterna var av uppfattningen att hon hade klagorätt. Styrelseledamoten 

anförde i huvudsak att arvoden från olika styrelseuppdrag under lång tid hade 

utgjort hennes huvudsakliga inkomstkälla. Hon anförde även att hon drabbades 

direkt av beslutet eftersom hon inte kunde kvarstå som styrelseledamot och 

hennes renommé har skadats liksom möjligheten att åta sig andra styrelse-

uppdrag. Därav ansåg hon att hon angicks av finansinspektionens beslut i 
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förvaltningslagens mening. HFD börjar med att, som brukligt, anknyta till 

tidigare praxis i frågan om klagorätt och anför då att: 

 

”Klagorätt kan emellertid motiveras också av andra skäl, t.ex. med att 

klaganden haft ett beaktansvärt intresse av att få de rättsliga förutsättning-

arna för ett beslut överprövade (se bl.a. RÅ 1994 ref. 82, RÅ 1995 ref. 77 

och RÅ 2006 ref. 9).” 

 

HFD bekräftar alltså att ett beaktansvärt intresse kan grunda klagorätt. Vidare 

fortsatte domstolen med att konstatera att hon inte intagit partsställning men att 

beslutet, de facto, inneburit en bedömning av hennes lämplighet och att beslutet 

uttryckligen anger att hon personligen inte uppfyller de i lag uppställda kraven. 

Rättens resonemang gick ut på att beslutet hade betydelse både för hennes ställ-

ning som styrelseledamot och för hennes möjligheter att få framtida liknande 

uppdrag i andra sammanhang. Mot den bakgrunden fann HFD att beslutet angick 

styrelseledamoten på ett sådant sätt att hon ansågs klagoberättigad. Det här rätts-

fallet är inte heller helt klart. Som i fallet med RÅ 2006 ref. 9 gällande läke-

medlet redovisas inte kriterier för när ett beaktansvärt intresse ska anses före-

ligga: enbart de omständigheter som anses spela in i det aktuella målet redovisas. 

Det är inte heller tydligt vilken faktiskt grund som hon beviljats klagorätt på, 

men då klaganden saknat partsställning, inget resonemang förs om eventuellt 

intresse som ska beaktas, eller någon lagregel som leder över intresset på 

klaganden tas upp, måste man sluta sig till att det är frågan om ett beaktansvärt 

intresse. Att HFD anger att klaganden har klagorätt mot den angivna 

bakgrunden, gör det svårt att särskåda vilka principer och omständigheter som 

utgör bakgrund till det beaktansvärda intresset. Är det att beslutet innefattat en 

bedömning om klagandens lämplighet, eller att det uttryckligen utformats som 

ett underkännande av hennes lämplighet, eller att det hade betydelse för hennes 

ställning i bolaget, eller att det påverkar hennes möjlighet till framtida, liknande 

uppdrag? Den frågan kan inte besvaras utifrån domen. Men det skulle nog 

framstå som olämpligt, eller rent av stötande, om klaganden inte kunde angripa 

beslutet när det har en så omfattande påverkan för henne. Detta talar också för 

att det, än så länge, inte finns några principer eller argument som kan lyftas ur 

och appliceras vid andra mål om klagorätt, vilket talar emot tes 1. Att HFD vid 
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sin redogörelse för praxis inom klagorätten placerar det beaktansvärda intresset 

som ett annat skäl än etablerade grunder, talar för att begreppet rymmer mer än 

dessa tidigare etablerade grunder och således inte utgör ett samlingsbegrepp. 

Därtill är inget av de omständigheter som anförs direkt kopplade till 

speciallagstiftningen förutom att det utgör ett underkännande av hennes 

lämplighet. Detta talar för att det beaktansvärda intresset inte är avhängigt 

måltypen, speciellt då HFD hänvisar till mål som inte utgör samma måltyp till 

stöd för rådande praxis. Gällande detta rättsfall är då tes 3 kvar: att det rör sig 

om en samlingsgrund för de särskilt ömmande fall där klaganden borde ha klago-

rätt men ingen av de redan etablerade grunderna stödjer det. Detta verkar 

rimligast också i förhållande till målet då det är klagandes sammanlagda 

situation som berättigar dennes klagorätt. 

   Också i HFD 2014 ref. 8, som redogjorts ovan i avsnitt 3.2.2, bekräftar HFD, 

att klagorätt kan motiveras av andra skäl t.ex. ett beaktansvärt intresse, på 

samma sätt som i HFD 2013 ref. 74. Men klaganden, föreningen, erhåller inte 

klagorätt med hänvisning till den grunden. Istället torde det röra sig om ett av 

rättsordningen erkänt intresse som läggs till grund för föreningens klagorätt. 

   Med hänsyn till den ovan redogjorda praxisen kan tes 1 avskrivas, då det i de 

fall beaktansvärt intresse förekommer inte ges några vidare kriterier för vad det 

är för omständighet som gör partens intresse beaktansvärt (jmf med RÅ 2006 

ref. 9 och HFD 2013 ref. 74 ovan). Det går alltså inte att hitta argument som kan 

lyftas ur det aktuella målet och läggas till grund för en rättslig princip, tillämpbar 

på samma sätt som övriga grunder för saklegitimation. 

   Tes 4 är inte helt inaktuell då HFD i två av fallen ovan (HFD 2013 ref. 74 och 

HFD 2014 ref. 8) i sin redogörelse av rättsläget har hänvisat till RÅ 1994 ref. 82 

och RÅ 1995 ref. 77 som exempel på när en part haft ett beaktansvärt intresse 

av att få beslutet prövat.  Detta väcker då frågan om vad i målen som skulle anses 

utgöra ett sådant intresse. RÅ 1994 ref. 82 handlade om närboende och deras 

möjlighet att överklaga serveringstillstånd, och som ovan anförts, avgjordes 

frågan om klagorätt utifrån att klaganden hade ett av rättsordningen erkänt 

intresse. RÅ 1995 ref. 77, är också det behandlat ovan och gällde en ljusreklam-

skylt, och avtalsparters möjlighet att överklaga beslut, alltså en fråga om att ha 

fått sin rättsställning påverkad. Begreppet beaktansvärt intresse förekommer 

alltså inte, men HFD hänvisar hit i vilket fall. För det fall att de båda målen utgör 
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exempel på beaktansvärda intressen framstår det som om begreppet avser att 

samla övriga omständigheter som kan grunda klagorätt för klaganden utan parts-

ställning, alltså i linje med tes 4. Visst stöd för tes 4 kan hittas i den senaste 

praxisen från HFD. HFD 2013 ref. 74 och HFD 2014 ref. 8 ger intrycket av att 

grunden beaktansvärt intresse har funnits sedan tidigare genom hänvisningar till 

de äldre rättsfallen RÅ 1994 ref. 82 och RÅ 1995 ref. 77. Mot tes 4 talar det 

faktum att flera av de ovan refererade fallen inte är hänförliga till någon av de 

redan etablerade grunderna för klagorätt. Frågan kan alltså inte enbart besvaras 

med att begreppet beaktansvärt intresse skulle utgöra ett samlingsbegrepp för de 

grunder och omständigheter som inte är hänförliga till att klaganden har parts-

ställning sedan tidigare. Tes 4 har å andra sidan också stöd av den rent språkliga 

innebörden, åberopar part ett intresse som erkänns av rättsordningen är det ett 

intresse som ska ha kunnat beaktas innan prövningen (se avsnitt 3.2.2), och då 

rimligen också ett intresse som är värt att beakta. Tes 4 stöds även av ett 

resonemang i HFD 2014 ref. 8 som egentligen handlade om erkända intresse och 

klagorätt. Där anförs att: 

 

”För att någon som inte haft ställning som part hos beslutsmyndigheten 

ska tillerkännas en rätt att överklaga beslutet brukar uppställas ett krav 

på att beslutets verkningar inte är begränsade till den det direkt riktar sig 

till utan också påverkar den som överklagar. Som huvudregel krävs där-

utöver att den klagande företräder ett intresse i saken som är möjligt att 

beakta vid sakens prövning. Klagorätt kan emellertid motiveras också av 

andra skäl, t.ex. med att klaganden haft ett beaktansvärt intresse av att få 

de rättsliga förutsättningarna för ett beslut överprövade (se bl.a. RÅ 1994 

ref. 82, RÅ 1995 ref. 77 och RÅ 2006 ref. 9).” 

 

Genom sin hänvisning till tidigare praxis, där grunderna delvis ställts upp som 

alternativa och separata grunder, verkar nu HFD slå ihop grunderna genom sin 

hänvisningsteknik. Även doktrinen har behandlat de som olika grunder.54 Ett 

exempel på att grunderna redogjorts för som alternativa är RÅ 1992 ref. 13 där 

påverkan på klagandens rättsställning ställs som ett alternativ till att saken berör 

                                                 
54 Jmf Wennergren & von Essen, 33 §, Andra stycket – Klagorätt. 



  40 

ett intresse som erkänns av rättsordning, i de fall klaganden inte har ställning 

som part.  

   Sammanfattningsvis finns det två prejudikat där part har erhållit klagorätt med 

hänsyn till ett beaktansvärt intresse: läkemedelsmålet RÅ 2006 ref. 9 och 

styrelseledamotsmålet HFD 2013 ref. 74. Att ett beaktansvärt intresse kan 

grunda klagorätt har sedan bekräftats av HFD i HFD 2014 ref. 8.  Tes 1 har 

skrivits av då det inte går att avgöra vilka exakta omständigheter som medförde 

att klagande ansågs saklegitimerad i både RÅ 2006 ref. 9 och HFD 2013 ref. 74. 

Det är alltså inte möjligt att med bakgrund av nuvarande prejudikat finna 

argument och principer som gör att ett beaktansvärt intresse kan tillämpas för att 

grunda saklegitimation på samma sätt som övriga grunder. 

   Tes 2 fokuserar på att det beaktansvärda intresset skulle hänga på omständig-

heter kopplade till måltypen och den för måltypen aktuella speciallagstiftningen, 

och alltså på sitt sätt var en utvidgning av det erkända intresset. Då det inte i 

något av fallen förs en diskussion kring klagandens intresse och vilka intressen 

som framkommer i gällande rätt kan inte heller tes 2 stämma. Det finns exem-

pelvis inget som talar för att det enbart är vid en ledningsprövning för fondbolag 

som en bedömning om klagandens lämplighet skulle spela in i bedömningen av 

saklegitimation. 

   Tes 4, att beaktansvärt intresse är ett samlingsbegrepp för grunderna för sak-

legitimation som inte bygger på en tidigare partsställning, har visst stöd av 

praxis, men att sluta sig till detta baserat på ett stilistiskt grepp från HFD gällande 

rättens hänvisningar till sina egna rättsfall utgör ett svagt rättsligt argument i 

sammanhanget.  

   SOU 2010:29 tar upp en förskjutning från formella indikationer till lösningar 

baserade på den materiella regleringen.55 Den slutsats som utredningen kommer 

till kan sammanfattas med att praxis inte längre fokuserar på huruvida 

klagandens intresse förekommer i ett förarbete eller i en lag, då rättstillämparen 

inte alltid kan utgå från att lagstiftaren tagit frågan om klagorätt i beaktning när 

denne utformat ett förarbete. Enligt utredningen leder detta till att klagorätten 

blir slumpartad. Ett fokus på materiella krav där de materiella kraven inte tydligt 

redovisas ger även det ett slumpartat intryck. 

                                                 
55 SOU 2010:29 s. 660 
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   Det framstår som om tes 3, att grunden avser ömmande fall som inte kan 

placeras under någon av de övriga grunder för saklegitimation, skulle utgöra den 

bästa förklaringen. Detta då det i båda målen där klaganden erhållit klagorätt 

med hänsyn till ett beaktansvärt intresse framstår det som om det är klagandens 

hela situation som har varit avgörande. Den uttryckliga slutsatsen måste då bli 

att klaganden kan anses saklegitimerad då det finns ett intresse som domstolen 

bör beakta med hänsyn till de ömmande omständigheterna och att en förvägrad 

klagorätt skulle medföra olämpliga konsekvenser. Vad som dock är säkert är att 

vid framtida ledningsprövningar och ansökningar om tillstånd för försäljning av 

generika är rättsläget gällande klagorätten klart, men när det kommer till klago-

rätten i stort har HFD åstadkommit fler frågor än svar gällande vad som utgör ett 

beaktansvärt intresse. 

3.3 Den som beslutet gått emot – Kontraritet 

Det andra rekvisitet i 33 § FPL kräver att beslutet ska ha gått klaganden emot. 

Rekvisitet avser då ett krav på kontraritet. Bedömningen har i praxis gjorts uti-

från huruvida parten har fått sitt yrkande helt eller delvis beviljat, och be-

dömningen måste utgå från omständigheterna i det enskilda fallet.56 

   Ett prejudikat som klargör vad kontraritet innebär är RÅ 1990 ref. 74. Målet 

rörde frågan om hämtning av barn. Den klaganden parten i målet hade yrkat 

hämtning av barnen, men förvaltningsrätten dömde ut ett vitesföreläggande 

riktat mot den andra föräldern istället. Kammarrätten kom senare att avvisa över-

klagandet med hänvisning till att beslutet inte gått klaganden emot. Högsta 

förvaltningsdomstolen yttrade att beslutet uppfyllde kravet på kontraritet då 

parten yrkat hämtning men kammarrätten hade förelagt ett vitesföreläggande. Så 

i fråga om valet mellan vitesföreläggande och hämtning hade alltså beslutet gått 

den klagande emot. Fallet visar hur överrensstämmelsen mellan avgörandet och 

yrkandet spelar en stor roll i kontraritetsbedömningen. Att det finns en skillnad 

mellan vad som yrkats och det beslut som domstolen kommit till talar för att 

beslutet har gått parten emot. 

   Även RÅ 1988 ref. 159 visar på att bedömningen måste ta hänsyn till 

avgörandets överensstämmelse med yrkandet, något som då varier med omstän-

digheterna i det enskilda fallet. Målet rörde fråga om körkortsingripande och då 

                                                 
56 Wennergren & von Essen, 33 §, Kontraritet. 
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varaktigheten av ingripandet var så pass kort att strafftiden passerat beslutade 

förvaltningsrätten att ingen vidare åtgärd skulle vidtas. Högsta förvaltnings-

domstolen fann att beslutet ansågs gå körkortsinnehavaren emot då han inte friats 

helt från påföljd, vilket var det han yrkade. 

   Frågan om det subjektiva momentet i bedömningen klargörs tydligt i målet RÅ 

2006 ref. 10 som handlar om LVU. Följande citat är speciellt av intresse: 

 

"Huruvida ett avgörande gått någon emot får bedömas från fall 

till fall med beaktande av det intresse som den av beslutet berörde 

kan anses ha i saken. I ett mål av det aktuella slaget kan barnet 

antingen motsätta sig eller önska sig ett omhändertagande. Allt-

efter beslutets innebörd kan barnet med hänsyn till sin egen in-

ställning bli klagoberättigad." 

 

Resonemanget visar tydligt hur partens (barnens) inställning i sakfrågan spelar 

in i bedömningen huruvida de ska anses ha klagorätt. 

   Bedömningen utgår alltså från partens subjektiva uppfattning till domslutet. 

Detta gör att partens inställning innan processen, exempelvis att denne tidigare 

vitsordat ett förhållande eller medgivit ett yrkande, är ointressant i frågan om 

kontraritet. För detta talar fall från HD och MÖD.57 I fallet från MÖD hade en 

granne som medgivit en bygglovsansökan, inte ansetts bunden av sitt uttalande 

i granneyttrandet som förkommit under handläggningen. Domstolen kom då till 

slutsatsen att den som i ett granneyttrande har godkänt en bygglovspliktig åtgärd 

är obunden av sitt ställningstagande i detta, åtminstone under handläggningen i 

mark- och miljödomstolen. Mot denna bakgrund instämde MÖD i underin-

stansens bedömning att klaganden hade klagorätt. Därmed ansågs klaganden ha 

klagorätt då beslutet gick emot honom enligt hans egen uppfattning. 

   I HD 2014 s. 445 slog HD fast att ett medgivande av omständigheter som in-

skränker parts möjlighet att nå ett fördelaktigare domslut inte inverkar på parts 

rätt att klaga, och därmed har klaganden ett intresse som medför klagorätt oavsett 

om medgivandet kan återkallas eller ej. HD anför vidare att möjligheten att över-

klaga således inte ses som en fråga som rör klagorätten. HD fann också att 

                                                 
57 MÖD P 8991-13 & NJA 2014 s. 445. 
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granneutlåtanden kan återkallas och att det regelmässigt får anses som att ett 

överklagande medför en återkallelse. Detta då ett yttrande enbart bör tillmätas 

processuell betydelse och inte är en på avtalsrättsligt grund bindande utfästelse 

att inte motsätta sig ansökan. Därtill har den som avger yttrandet inte haft an-

ledning att göra de avvägningar som oftast aktualiseras vid ett rättsligt förfarande 

och som bör förutsättas för ett definitivt ställningstagande i bygglovsfrågan. 

Detta talar också för att klaganden inte bör bindas vid sitt uttalande om denna 

inte gjort det i egenskap av part vid domstol. 

   Båda dessa fall visar på bristen gällande rättens bundenhet av medgivanden 

innan en process. Detta gäller även med det faktum att förvaltningsmål, i regel 

om än inte alltid säkert, är indispositiva.58 Vad som också kan sägas är att MÖDs 

fall bekräftar fallet från HD. Därtill får beaktas att fallen avgjorts av allmän dom-

stol och utifrån 22 § FL och PBL, men fallen bör likväl kunna ge vägledning 

gällande klagorätten inom förvaltningsbesvär då 22 § FL är tillämplig både hos 

förvaltningsdomstolarna och hos de allmänna domstolarna. 

   Förutom den klagandes subjektiva inställning till domslutet är också beslutets 

effekter viktiga i frågan om kontraritet. I vissa fall kan beslutet ge intryck av att 

vara till förmån för en part när det i själva verket leder till negativa konsekvenser 

för parten i fråga. Trots att det enbart är ett notisfall belyser RÅ 1997 not. 128 

frågan. I målet hade försäkringskassan beslutat om rätt till livränta. Livräntan 

skulle dock inte betalas ut på grund av samordning med allmän pension. Beslutet 

ledde till att den klagande förlorade sin ersättning från en privat arbetsskade-

försäkring och med hänsyn till detta ansågs beslutet ha gått honom emot. 

   HFD 2014 ref. 38 handlade om huruvida ett icke processbehörigt barn hade 

rätt att överklaga genom sin ställföreträdare. Omständigheterna i fallet har 

redogjorts ovan i avsnitt 3.2.1 i och med att saklegitimationen i fallet analyserats, 

men fallet tar även upp frågan om kontraritet. HFD gör prövningen av 

kontrariteten mot barnets intresse. Härav måste det förstås att då ett icke process-

behörigt barn genom sin ställföreträdare överklagar ett beslut om omhänder-

tagande enligt LVU, trots att ställföreträdarens egen uppfattning är att detta bör 

bestå, ska bedömningen om beslutet gått klaganden emot göras gentemot barnets 

inställning. Även här uppstår frågan om detta kan tillämpas på andra fall där en 

                                                 
58 För frågan om förvaltningsmål är dispositiva eller indispositiva, se Wennergren & von Essen, 

Dispositiva eller indispositiva mål?. 
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icke processbehörig persons talan förs av en ställföreträdare. Denna fråga är 

något enklare än vid överföring av resonemanget om saklegitimation. Det följer 

nämligen att om klaganden anses saklegitimerad med hänsyn till att dennes 

intresse bör beaktas, så framstår det som självklart att även kontrariteten prövas 

mot denna persons uppfattning då rekvisiten i 33 § FPL avser just den klaganden 

och rekvisiten är kumulativa. Detta medför alltså att kontrariteten ska prövas mot 

den icke processbehöriga personens inställning till frågan, då denne överklagar 

ett beslut genom sin ställföreträdare när överklagandet går emot ställ-

företrädarens uppfattning. 

   En viktig sak att poängtera är att bedömningen, enligt kommentaren ska göras 

instans för instans.59 Detta får effekten att ett beslut som ändras i kammarrätten 

kan gå andra än den överklagande parten emot, men även att en part som över-

klagar till förvaltningsrätt utan framgång för att sedan fullfölja talan till kammar-

rätt ska få sin klagorätt prövad i båda instanserna. Detta medför att det inte finns 

något hinder för en person att komma in i processen i högre instans om det är 

först där som beslutet har gått klaganden emot. 

   Sammanfattningsvis kan anföras att kontraritet är det andra rekvisitet för att 

part ska erhålla klagorätt och bedöms efter klagandens inställning till domslutet, 

vilka effekter det får för klaganden, och huruvida det slut som domstolen kommit 

till stämmer överens med vad klaganden yrkat. Som visats spelar partens inställ-

ning innan och under processen ingen större betydelse utan det är effekterna och 

uppfattningen av domslutet som spelar roll. Att det är just effekten som spelar 

roll medför också att fall som ger intryck av att vara till förmån för den klagande 

kan uppfylla kravet på kontraritet om beslutet medför en negativ verkning för 

klaganden.  

 

3.4 Sammanfattning 

I kapitlet har fokus legat på klagorätten två rekvisit, saklegitimation och 

kontraritet, samt vilka omständigheter som kan uppfylla dessa och därmed ut-

göra grund för klagorätt. Klagorätten är som sagt en av sakprövnings-

förutsättningarna som måste uppfyllas innan en sakprövning kan ske. Sak-

legitimation kan grundas på fyra olika grunder. Den som intagit partsställning i 

                                                 
59 Wennergren & von Essen, 33 §, Kontraritet. 
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tidigare instans har rätt att överklaga beslutet och med ”part” avses sökande, 

klagande, eller annan part i enlighet med det traditionella partsbegreppet. Detta 

gör att frågan är relativt enkel att avgöra. Svårigheterna består i förändringar av 

partsläget eller begränsningar i processbehörigheten, men hur denna hanteras är 

främst beroende av hur speciallagstiftningen på området ser ut. Gällande frågan 

om vad som utgör ett av rättsordningen erkänt intresse kan först sägas att 

intresset måste erkännas i lag eller förarbetet då det bör kunna härledas till lag-

stiftarens vilja. Det är alltså inte nog att åberopa ett allmänt intresse. Intresset 

behöver inte vara uttryckligt utan det är tillräckligt att intresset går att tolka fram 

utifrån författningstext och förarbeten. HFD 2014 ref. 8 visar att till dessa källor 

kan även konventioner räknas in vid bedömningen av vad som utgör ett erkänt 

intresse. För att den som fått sin rättsställning påverkad ska anses ha klagorätt 

krävs det att påverkan består av en direkt effekt till följd av en lagregel, som 

leder över effekterna på klaganden. Överlag är frågan svår då den sällan blir 

aktuell i praktiken och det inte är helt klart hur den direkta effekten som krävs 

ska vara utformad i lagtexten. När det gäller ett beaktansvärt intresse måste det 

försåts som att grunden avser ömmande fall som ej faller in under övriga 

omständigheter och det skulle framstå som olämpligt eller stötande om 

klaganden inte kunde överklaga beslutet. En tydligare slutsats gällande det 

beaktansvärda intressets förhållande till övriga grunder kan tyvärr inte dras utan 

att resonemanget blir allt för spekulativt.  

  



  46 

4. Prövningen av klagorätt 

4.1 Inledning 

I föregående kapitel har klagorättens rekvisit behandlats. Nu kommer fokus 

skifta till den mer praktiska frågan om hur klagorätten prövas i domstol. Fokus i 

avsnittet är frågor som angränsar till vad som kan grunda klagorätt. Frågor så 

om beviskrav, tidpunkten för prövningen, samt när rekvisiten ska vara uppfyllda 

kommer behandlas. Man skulle kunna säga att kapitlet berör de mer processuella 

aspekterna av den processuella frågan som klagorätten ändå är. 

4.2 Att pröva klagorätten – ex officio eller på anmodan 

Klagorätten tillhör som sagt en av sakprövningsförutsättningarna för att ett mål 

ska kunna tas upp till prövning. I kommentaren till FPL framhålls att det faller 

på domstolen att ex officio pröva sakprövningsförutsättningarna, och då alltså 

även klagorätten.60 Den aktuella lagtexten, 6 § FPL, måste också förstås som att 

det ankommer på besvärsinstansen att ex officio pröva klagorätten, men hur 

förhåller det sig om en sådan prövning uteblir? Eller om den blir felaktig? Det 

är inte en omöjlig tanke att frågan om klagorätt förbises under den inledande 

handläggningen i förvaltningsrätten för att först uppmärksammas senare i 

samband med att motparten påpekar detta eller anför det som grund för sin 

överklagan till högre instans. Eller uttryckt på ett annat sätt: är 

sakprövningsförutsättningarna dispositiva eller indispositiva? 

   En första fråga bli huruvida domstolens utredningsplikt avseende sak-

omständigheter också har bäring gällande processuella omständigheter.  Dom-

stolens utredningsplikt regleras av 8 § 1 st. FPL, vari anges att rätten ska se till 

att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Frågan blir då om 

sakprövningsförutsättningarna är att hänföra till målet och dess utredning, eller 

inte. Här måste dock skiljas mellan utredning i sak och utredning avseende 

processuella frågor. Av kommentaren till 8 § FPL framgår att det enbart är ut-

redning i sak som avses i paragrafen, då kommentaren enbart tar upp 

sakprövningsförutsättningar när det gäller tolkning av vad parterna yrkat.61 Det 

finns således ingen lagregel som uttryckligen reglerar utredningskravet gällande 
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klagorätten. Inte heller har frågan tagits upp i något prejudikat. Resonerat utifrån 

förvaltningsprocessens karaktär av att reglera allmänna intressen så bör utgångs-

punkten vara att förvaltningsmål, och då även sakprövningsförutsättningarna, 

bör vara indispositiva. Denna uppfattning delades även av Departements-

chefen. 62  Att de är indispositiva medför också att domstolen har ett ansvar 

gällande utredningen.63 Dessutom har domstolen ett ansvar gällande process-

ledningen, och bör då kunna uppmana den klagande att lägga fram en grund eller 

omständighet till styrkande av sin saklegitimation. Att det inte enbart ligger på 

den enskilde att ansvara för klagorätten stöds även av det sätt varpå HFD 

underkänner parts klagorätt. Detta görs genom att hänvisa till att det i målet inte 

förkommit något som visat att part är saklegitimerad. Om ansvaret låg på den 

enskilda skulle HFD troligen hänvisa till att parten inte visat på någon om-

ständighet som visar att denne är saklegitimerad Å andra sidan finns det 

effektivitetsskäl som talar för att det bör åligga den enskilde att visa sig sak-

legitimerad. Det skulle vara till nackdel om domstolen behövde lägga tid på att 

utreda omständigheter där det framstår som att det inte finns något som över-

huvudtaget kan grunda saklegitimation när trycket på landets domstolar är högt. 

Att åliggandet helt skulle ligga på den enskilde går inte ihop med avsikten att 

hålla förvaltningsprocessen enkel och okomplicerad. Följden bli att man landar 

i ett mellanting där det bör åligga domstolen att bära skyldigheten att utreda, och 

att begära in kompletterande yttranden från klaganden om det finns osäkerhet, 

men att domstolen kan avvisa talan om det klart att klaganden saknar klagorätt. 

   En annan intressant fråga är om, och hur, en högre instans är bunden av en 

lägre instans bedömning av klagandens klagorätt. Denna fråga kan ha vissa 

paralleller som kopplar till rättidsprövningen som, enligt 24 § FL och 6 b § FL, 

ska företas av den lägre instansen. Det är nämligen så att rättidsprövningen är 

bindande för den högre instansen64 och frågan blir om detta också kan vara fallet 

vid prövningen av klagorätt, speciellt när det kommer till klagorätt på felaktiga 

grunder i en tidigare instans. Är då överinstansen bunden av underinstansens 

prövning på liknande sätt som i fråga om rättidsprövningen, eller är den fri att 

avvisa partens överklagande med hänvisning till att part saknar klagorätt? 

                                                 
62 prop. 1971:30 Del 2 s. 291. 
63 Wennergren & von Essen, Dispositiv eller indispositiv. 
64 HFD 2011 ref. 65. 
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Rättidsprövningen har en lagstadgad grund i 6 b § FPL, men övriga sakpröv-

ningsförutsättningar faller på den högre instansen att pröva då målet ska lämnas 

över efter det att rättidsprövningen har gjorts.65 I praktiken är det är dock inte 

alltid som myndigheten enbart prövar huruvida överklagandet har kommit in i 

rätt tid, utan ibland tar den sig även friheten att pröva sakprövnings-

förutsättningar som ankommer på den högre instansen att pröva.66 Av doktrinen 

och JOs praxis förefaller det som om rättidsprövningen är den i sammanhanget 

enda prövningen av sakförutsättningarna som medför en bundenhet för högre 

instans.67 Slutsatsen blir därför att man inte kan dra analogier mellan rättids-

prövningen och klagorätten när det gäller vem som ska pröva frågan, och då 

klagorätten ska prövas instans för instans68 får detta effekten att en ny prövning 

ska komma till stånd, och att överinstansen i den prövningen inte är bunden av 

den lägre instansens prövning av klagorätt. En annan ordning skulle medföra att 

prövningen instans för instans skulle bli ovidkommande och meningslös i högre 

instanser. 

   Sammanfattningsvis faller det alltså i huvudsak på domstolen att pröva klago-

rätten. Detta då frågan om utredningsansvaret för sakprövningsförutsättning bör 

besvaras med att det åligger domstolen att utreda och vid behov begära in 

kompletterande yttranden från klaganden om det finns osäkerhet, men kan av-

visa talan om det klart att klaganden saknar klagorätt, och av lagtexten måste 

förstås att domstolen ex officio ska ta upp frågan om klagorätt. 

4.2.1 Felaktig klagorätt 

När klaganden felaktigt anses saklegitimerad kan det medföra underliga effekter, 

framförallt när det gäller ramen för vad den högre instansen kan besluta om. 

Ponera att efter ansökan av part A fattar en myndighet ett beslut. B överklagar 

beslutet till länsstyrelsen och vinner delvis bifall. B överklagar sedan ensam 

beslutet ytterligare en gång med samma yrkande som tidigare. Här finner 

förvaltningsrätten att B saknat saklegitimation under hela processen. Först kan 

konstateras att det beslut som länsstyrelsen fattade, med anledning av B:s 

                                                 
65 Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 9 u. Jure Förlag AB, Stockholm, 

2012, s. 183. 
66 JO 1991/92 s. 316, JO 2004/05 s. 373, JO 2008/09 s. 371. 
67 Wennergren & von Essen, 6 b §, Första stycket. 
68 Se avsnitt 3.3. 
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överklagande, inte skulle ha fattats egentligen då anhängiggörandet var 

bristfälligt (detta oavsett om beslut är korrekt eller inte i sakfrågan).  

Förvaltningsdomstolarna runt om i landet hanterar nu fallet på två olika sätt. 

Vissa domstolar avvisar enbart B:s överklagande. Då står sig länsstyrelsen 

beslut, men A skulle kunna ansöka om resning. Domstolen kan också välja att 

avvisa B:s talan, undanröja länsstyrelsens beslut och fastställa myndighetens 

beslut. På sitt sätt blir det ett riktigt resultat då länsstyrelsens beslut aldrig borde 

ha fattats, men det innebär också att avgörandet innebär en ändring i sak, trots 

att målet inte har blivit materiellt anhängigt i domstolen (då B saknar klagorätt). 

Därtill uppstår problem gällande principen om reformatio in pejus då avgörandet 

utan tvekan går utöver yrkandet till B:s nackdel. Men frågan är om den äger 

tillämpning i förhållande till de rent processuella frågorna. Det här är inget lätt 

problem. Antingen står A med ett beslut som inte skulle ha fattats egentligen och 

måste då gå igenom en resningsprocess, eller så hamnar B i en situation där 

denne ställs i en sämre situation på grund av sitt överklagande, samt att 

förvaltningsrätten då ändrar avgörandet i sak utan att målet blivit materiellt 

anhängiggjort. 

   Problemet med felaktig klagorätt, som redogjorts ovan, innefattar en konflikt 

mellan många olika intressen: dels intresset av god processekonomi, dels 

intresset av processuellt riktiga fall, och dels viljan att minimera risken för 

reformatio in pejus. Därtill måste de rent personliga intressena hos sökande och 

klagande beaktas. Lösningen måste ske genom en avvägning mellan alla dessa 

intressen. 

   Att välja den första lösningen medför att A måste ansöka om resning. Det kan 

leda till ökade kostnader för A, obehag i form av en utdragen process och 

framstår inte som särskilt processekonomiskt. Därtill finns risken att resnings-

målet kan komma att handläggas som tvåpartsmål, men detta är beroende av 

vilken anledning som B saknar saklegitimation (jmf Rå 2006 ref. 35). Att A som 

den första sökande utsätts för en utdragen process och ökade processekonomiska 

kostnader, till följd av ett intresse som inte skulle ha fått påverkat processen 

överhuvudtaget, gör att denna lösning inte är särskilt attraktiv. Går man på linjen 

till nackdel för B strider detta mot 29 § FPL och förbudet mot reformatio in 

pejus. Vad som också kan sägas är att om A också hade överklagat länsstyrelsens 

beslut och yrkat på ett fastställande av myndighetens beslut hade processens ram 
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legat mellan myndighetens beslut och B:s första överklagande, och då hade en 

avvisning av B:s talan varit korrekt. Vad som talar emot ett beaktande av B:s 

intresse är bristen på saklegitimation, alltså att B saknar ett intresse som inte bör 

få inverka på processen från första början. Dock finns ett problem i att lagregel 

i 29 § egentligen förhindrar ett undanröjande av länsstyrelsens beslut. Ingen av 

lösningarna inom ramen för nu gällande rätt framstår som korrekt på något sätt. 

   En förändring av rättsläget kan alltså behövas för att man på ett tillfredställande 

sätt ska kunna balansera de för frågan aktuella intressena. Två tänkbara åtgärder, 

som visserligen kräver en åtgärd från lagstiftarens sida, är att ändra vad som 

inkluderas i reformatio in pejus eller att definiera om processens ram.  

   Det första alternativet skulle kunna ske genom att beslut som påverkats av ett 

handläggningsfel, där resningsgrund skulle föreligga om beslutet kvarstod, helt 

enkelt ska undanröjas av den högre instansen. Detta oaktat vad den 29 § ställer 

upp för ramar. Denna lösning håller intresset av korrekta beslut och A:s intressen 

som sökande högst, men är egentligen bara en kodifiering för att legitimera det 

första alternativet ovan. En uppenbar nackdel är att B fortfarande hamnar i en 

oförmånlig reformatio in pejus-situation, men nu inte längre lagstridig. Därtill 

minskar förutsägbarheten då part rimligen inte kan förväntas att vid varje fall 

uppmärksamma sådana fel som skulle kunna utgöra resningsgrund.  

   Det andra alternativet går ut på att definiera om processens ram. Detta kan 

göras på så sätt att när en enskild överklagar och yrkar till men för en annan 

enskild, utan att den det är till men för också överklagar, ska ramen för processen 

utgöras av myndighetens ursprungliga beslut, eller vad som senast yrkats av 

klagandens motpart, och vad yrkas av den klagande. Här är förutsägbarheten 

högre, då parterna kan förutsäga det spektrum överinstansens beslut kan röra sig 

inom. Fortfarande hålls A:s intresse som saklegitimerad högre än B:s intresse 

som icke saklegitimerad, något som förefaller naturligt då B saknar intresse som 

på något sätt erkänns eller bör beaktas när det gäller sakfrågan i målet. Men B 

har fortfarande möjligheten att överklaga avvisningsbeslut för att på så vis ta 

vara på sitt intresse, något som varit aktuellt under alla alternativa lösningar. 

Därtill beaktas processekonomin då ingen resningsprocess behövs för att 

åstadkomma ett riktigt resultat och vid behov kan beslut fattade under felaktiga 

processuella premisser undanröjas, och därmed tas intresset för processuellt 

korrekta domar också med i beräkningen. Sammantaget framstår denna lösning 
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som den bästa avvägningen. Dess största nackdel torde vara att lösningens 

genomförande antingen kräver ett åsidosättande av gällande rätt från domstolens 

sida eller en åtgärd från lagstiftarens sida.  

4.2.2 Klagorätt och beviskrav 

Har domstolen inget absolut utredningsansvar när det gäller processuella frågor, 

uppkommer följdfrågan om vilket beviskrav den klagande måste uppnå för de 

omständigheter denne åberopar till stöd för sin klagorätt. Frågan är än mer 

intressant då beviskravet ”kan antas” föreslås som en del av lagregeln i den nya 

förvaltningslagen (SOU 2010:29). Den förändrade lagtexten kan medföra att det 

läggs på den klagande att visa sig saklegitimerad. 

   Ett första problem när det kommer till bevisfrågor inom förvaltningsprocessen 

är att allmänna förvaltningsdomstolar inte har något krav på sig att redovisa vad 

som är bevisat i målet, på det sätt som allmänna domstolar har. Ett andra problem 

är att bevisfrågorna i många mål spelar en väldigt begränsad roll. Detta har varit 

tydligt i de prejudikat från HFD som format klagorätten då inget av fallen handlat 

om huruvida en viss omständighet som åberopats som grund för klagorätt före-

legat eller inte, och inga invändningar har presterats från parter gällande de om-

ständigheter som klaganden har åberopat. Frågan har många gånger istället 

handlat om huruvida den åberopade omständigheten är tillräcklig grund för 

klagorätt eller inte. Det har alltså inte funnits något direkt behov i de för klago-

rätten prejudicerande målen att ta upp bevisfrågan. 

   I förlängningen har dessa två problem lett till att bevisfrågorna förblivit out-

redda på förvaltningsprocessens område. Trots dessa problem bör, av rätts-

säkerhetsskäl, samma krav ställas på förvaltningsdomstolarna som på de all-

männa domstolarna när det kommer till att redogöra för domskäl och bevis-

frågor.69 Domstolarna brister dock emellanåt när det gäller att uppnå kravet. I 

många av de fall som granskats i den här uppsatsen, för att utreda de olika om-

ständigheterna som kan grunda klagorätt, förekommer det inga redovisningar av 

bevisfakta eller några förklaringar av eventuella beviskrav. Att bevisfrågorna 

                                                 
69 Wennergren & von Essen, 30 § Termerna omständigheter, bevisfakta m.m. 
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därtill är outredda på förvaltningsprocessens område har inte gjort det hela lät-

tare.70  Det synes därtill som om frågan aldrig har kommit under HFDs be-

dömning. I RÅ 1994 ref. 82 anses klaganden ha gjort gällande den omständig-

heten att de är närboende och störs. Därefter tar HFD upp själva knäckfrågan, 

huruvida dessa omständigheter är nog för att grunda klagorätt eller inte. Är det 

här ett uttryck för ett beviskrav? Osäkert. HFD skulle lika gärna kunna mena det 

som att parten har anfört, eller åberopat någonting. 

   I föregående avsnitt drogs slutsatsen att det bör åligga domstolen en skyldighet 

att utreda och begära in kompletterande yttranden från klaganden om det finns 

osäkerhet i frågan om klagorätt, men att domstolen också kan avvisa talan om 

det klart att klaganden saknar klagorätt. Med bakgrund i detta bör ett eventuellt 

krav på den enskilde att ge in bevisning ställas lågt. En iakttagelse kan göras i 

HFD 2013 ref. 74, redogjort ovan, där det av domstolen anförs att det kan, enligt 

parternas gemensamma uppfattning, antas påverka hennes möjligheter att få lik-

nande uppdrag i andra sammanhang”. Detta ger uttryck för ett lågt beviskrav, 

jämfört med lägsta nivån av beviskrav i båda tvist- och brottmål, vilket är det 

lägsta beviskrav som förkommer inom rättsordningen. Det är alltså på den nivån 

som beviskravet tillsvidare får antas ligga på.  

4.2.3 Att överklaga beslut om klagorätt 

Att överklaga beslut i frågor om en parts klagorätt fungerar olika beroende på 

hur beslutet om klagorätt kommer till uttryck i rätten. Frågan om hinder på grund 

av sakprövningsförutsättningarna ska, enligt kommentaren till FPL, prövas av 

rätten så snart det finns anledning.71 Det kan röra sig om parts invändning eller 

något annat som tyder på ett hinder.  

   Frågan om hinder, och då även om part har klagorätt, kan avgöras på tre olika 

sätt. Antingen avvisas talan just på grund av bristande klagorätt, och då kan 

beslutet överklagas i vanlig ordning, eller så fattar domstolen inget beslut i 

frågan då inget hinder förekommit. Den som då är missnöjd med att målet har 

sakprövats får även då överklaga i vanlig ordning och åberopa att rätten förbisett 

ett hinder. Ett sista alternativ, som troligen är väldigt ovanligt, är att det fattas ett 

särskilt beslut i fråga om klagorätt med anledning av motparts invändning och 

                                                 
70 Wennergren & von Essen, 30 §, Vad en motivering ska innehålla. 
71 Wennergren & von Essen, 6 §, Rätt tid. 
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att domstolen i det beslutet underkänner invändning.72 Här blir 34 § FPL till-

lämplig då det särskilda beslutet inte medför att rätten skiljer sig från målet, och 

om en invändning om prövningshinder ogillas genom ett särskilt beslut får talan 

föras särskilt därom. Särskilda beslut kan dock även de vinna rättskraft och in-

vänder inte part i tid borde denne försitta sin möjlighet att i vid ett överklagande 

av det slutliga beslutet åberopa att beslutet om invändning är fel. Även om part 

invänder kan domstolen välja att enbart avgöra målet i sak, och då kan den in-

vändande parten självklart åberopa att ett förfarandefel inverkat negativt på 

utgången i målet. 73  Finner överinstansen att avvisningsbeslutet var felaktigt 

undanröjer överinstansen underinstansens beslut och målet återförvisas för fort-

satt handläggning. Överinstansen beslut att återförvisa målet kan då överklagas, 

under vissa förutsättningar enligt 34 § FPL. Bestämmelsen innebär att icke-

slutliga beslut som inverkar på målets utgång för överklagas särskilt. Att avgöra 

frågan om parts klagorätt samtidigt som målet återförvisas innebär ett för under-

instansen bindande beslut, och har därmed inverkan på utgången i sak-

prövningen. Se RÅ 2006 ref. 9 därom. Målet har dels varit av intresse under 

3.2.4 hänvisningen till beaktansvärt intresse men rätten har även tittat till besluts 

överklagbarhet. Rätten fann att kammarrättens beslut om att återförvisa målet till 

länsrätten för vidare handläggning utgjorde ett för länsrätten bindande 

avgörande i fråga om partens klagorätt och därför har frågan innefattat ett av-

görande som inverkat på målets utgång i den mening som avses i FPL 34 § 2 st. 

Rättsfallet handlar även om i vilken mån ett återförvisningsbeslut kan överklagas 

med hänvisning till att avgörandet påverkar utgången av målet, men vad som är 

av intresse är att domstolen ansåg att kammarrätten därigenom på ett för läns-

rätten bindande sätt avgjorde frågan om Pfizers rätt att överklaga Läkemedels-

verkets beslut. Att avgöra frågan om klagorätt i en lägre instans uppfyller därmed 

kraven i 34 § FPL, och detta kan då överklagas särskilt. 

 Sammanfattningsvis är parts möjlighet att angripa ett beslut om klagorätt be-

roende på hur beslutet utformats. Vad som först kan konstateras är att parts enda 

begränsningar gällande möjligheten att angripa ett beslut om klagorätt kommer 

av utformningen av förvaltningsbesvär – exempelvis går inte ett beslut fattat av 

HFD att överklaga. Hur beslutet angrips varierar däremot med beslutets form. 

                                                 
72 Godtar domstolen invändning om bristande klagorätt ska målet avvisas. 
73 Wennergren & von Essen, 6 §, Rätt tid. 
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Avvisas talan på grund av bristande klagorätt kan beslutet överklagas i vanlig 

ordning. Fattar domstolen inget beslut i frågan då inget hinder förekommit kan 

den som är missnöjd överklaga i vanlig ordning och åberopa att rätten förbisett 

bristen på klagorätt som ett hinder. Det sista alternativet är att det fattas ett sär-

skilt beslut i fråga om klagorätt med anledning av motparts invändning, eller att 

domstolen underkänner invändning. Detta beslut kan då överklagas särskilt då 

det inverkar på utgången i sakprövningen. 

4.3 När ska klagorätten föreligga? 

Följande avsnitt kommer att titta på när klagorätten måste föreligga. Måste 

klagorätten föreligga vid beslutstillfället, överklagandet, eller vid prövningen? I 

kommentaren till FPL framhålls att praxis är mycket begränsat på området och 

att rättsläget är osäkert.74 En bidragande orsak torde vara att de situationer som 

frågan kan bli aktuell är väldigt varierande, vilket också anförs i kommentaren 

till FPL som en anledning till att en generell regel som pekar ut en viss tidpunkt 

i alla lägen inte kan ställas upp.75 Frågan om tidpunkten för saklegitimation bör 

inte blandas ihop med frågan om tidpunkten för införande av omständigheter till 

stöd för klagandens saklegitimation, då detta påverkas av olika principer och 

omständigheter. 

   I kommentaren till 22 § FL anförs att prövningen görs med utgångspunkt i de 

förhållanden som råder då överklagandet kommer in.76 Dock framhålls också i 

kommentaren till 22 § FL att det finns exempel där överklagandet har avvisats 

på grund av att förhållanden som, när överklagandet kom in, grundade klagorätt 

och sedan har ändrats tills dess att den högre instansen avgjort målet. Både 

kommentaren till FL och FPL hänvisar till kammarrättsmålet RK K78 2:17. I 

målet ansågs en närboende, som hos kammarrätten överklagat ett beslut om 

ingripande enligt hälsovårdsstadgan mot buller från ett gatukök och som sedan 

flyttat från trakten innan målet avgjorts, inte längre behörig att föra talan i målet. 

Det medför alltså att det är förhållandena vid prövningen av målet som är av-

görande. Den här principen har också hänvisats till av kammarrätten i det ovan 

nämnda målet HFD 2012 ref. 24, men där kom aldrig frågan att prövas av HFD. 

                                                 
74 Wennergren & von Essen, 33 §, Tiden för saklegitimation. 
75 Wennergren & von Essen, 33 §, Tiden för saklegitimation 2 st. 
76 Hellners & Malmqvist, 22 §, Prövningen av klagorätt. 



  55 

Dock är det inte givet att de negativa verkningarna som beslutet medför för 

klaganden upphör på grund av de ändrade förhållandena.77  

   Ett annat av de få rättsfallen som berör frågan är RÅ 1992 ref. 43 där HFD tog 

upp frågan i förhållande till den som blivit hyresgäst efter att ett bygglov 

meddelats. Det råder inga tvivel om att hyresgästen var saklegitimerad vid över-

klagandet. HFD anförde dock att utgångspunkten vid bedömningen klagorätten 

vid besvär över ett meddelat bygglov måste vara de faktiska förhållanden som 

föreligger vid tidpunkten för bygglovsbeslutet. Detta då den som avser bebygga 

en fastighet förutsätts kunna få ett bygglov som vunnit laga kraft innan 

byggnadsarbetet påbörjas. Överklagandet avvisades då klagandena saknade sak-

legitimation.  

    Fallet RÅ 1992 ref. 83 kan vara vägledande trots att det gällde resning. I fallet 

hade klaganden sökt resning gällande ett ärende om en byggplan. Hennes 

fastighet hade lösts in av kommunen och enligt en sidoöverenskommelse fick 

hon bo kvar till dess hon ordnat med nytt boende, dock högst ett år från tillträdet. 

HFD fann att hon inte var att anse som behörig att föra talan om resning då hon 

inte längre som fastighetsägare berördes av arbetsplanen eller visat på andra om-

ständigheter till stöd för sin talerätt. Det man kan sluta sig till utifrån målet är att 

förhållandena vid tidpunkten för beslutet inte bör tillmätas någon betydelse i 

fråga om talerätt vid resning. Sett även till andra situationer förefaller en princip 

om verkningarna vid beslutet som onödigt formalistiskt då personer vars 

situation förändras så de inte påverkas av beslutet får klagorätt och för de som 

först i senare skeden drabbas av verkningarna mister sin möjlighet att angripa 

beslutet. En sådan ordning kan inte anses ändamålsenlig. 

   Set måste alltså framstå som att beslutstillfället gör att förvaltningsprocessen 

missar målet. Detta då enskilda utan vidare intresse av saken kan anses sak-

legitimerade medan de som faktiskt angås av beslutet står utan möjlighet att ta 

vara sin rätt. Gällande att det skulle vara förhållandena vid tidpunkten för över-

klagandet som är avgörande finns visst stöd från doktrinen, men desto mer talar 

emot detta i praxis (RÅ 1992 ref. 43 och RK K78 2:17) och annan doktrin, där 

vikten istället lagts vid hur förhållandet sett ut vid prövningen – om för-

ändringen i fråga medfört att grunden för saklegitimation inte längre föreligger. 

                                                 
77 Wennergren & von Essen, 33 §, Tiden för saklegitimation, 4 st. 
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Slutsatsen som kan dras utifrån detta är att en större vikt bör ligga vid för-

hållandena vid prövningen av målet förutsatt att de negativa verkningarna som 

beslutet medför för klaganden upphört på grund av de ändrade förhållandena. 

Har dessa inte upphört bör istället förhållandet vid överklagandet ges företräde. 

4.4 Klagorätten och de extraordinära rättsmedlen 

Också de extraordinära rättsmedlen har vissa begränsningar gällande vilka som 

kan tillgripa dem. I avsnittet ges en kort överblick över de extraordinära rätts-

medlen för att senare granska hur klagorätten vid förvaltningsbesvär förhåller 

sig till talerätten och förutsättningarna för vid en tillämpning av de extraordinära 

rättsmedlen. Med extraordinära rättsmedel avses resning och återställande av 

försutten tid. Vad som återigen måste poängteras är att de extraordinära rätts-

medlen är ansökningsmål, och klagorätt är därmed inte tillämplig fullt ut, dock 

förekommer likartade rekvisit för talerätt vid extraordinära rättsmedel som för 

klagorätt vid förvaltningsbesvär. 

   De extraordinära rättsmedlen regleras inte enbart i 37 b och 37 c §§ FPL. Även 

11 kap. 13 § regeringsformen (1974:152), RF, och 2 samt 8 §§ lag om allmänna 

förvaltningsdomstolar (1971:289), LAFD, innehåller delar av regleringen. Vilka 

som kan ansöka om resning eller återställande av försutten tid är dock inte 

reglerad i lagtexten. Gällande rätt har därför fått sökas i andra rättskällor. I HFDs 

praxis hänvisas det till FPLs reglering av klagorätten vid förvaltningsbesvär,78 

och Wennergren & von Essen hänvisar dels till vad man anför i fråga om klago-

rätten, att dessa i princip korresponderar med varandra, men också mycket av 

HFDs praxis för gällande rätt.79  

   Resning utgör ett verktyg för att angripa beslut som har vunnit negativ rätts-

kraft och avser därmed att få till en förnyad prövning.80 Ärendet hanteras av an-

tingen HFD eller Kammarrätten (vilken instans framgår av 2 och 8 §§ LAFD) 

regleringen ger inte upphov till några svårare frågor eller gränsdragningar. Har 

det slutliga avgörandet träffats av förvaltningsrätt eller förvaltningsmyndighet 

prövar kammarrätten det, i andra fall prövar HFD ansökan. För att resning ska 

beviljas krävs det att vissa förutsättningar är uppfyllda på liknande sätt som 

                                                 
78 RÅ 2003 ref. 18. 
79 Wennergren & von Essen, 37 b §, Kretsen taleberättigade. 
80 Ragnemalm, s. 211. 
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sakprövningsförutsättningarna vid förvaltningsbesvär. Beslutet måste vara 

resningsbart, något som har klara kopplingar till överklagbarheten hos beslut.81 

Därtill måste sökanden vara taleberättigad, en förutsättning som har klara paral-

leller till klagorätten inom förvaltningsbesvär.82 Av § 37 b FPL framgår att res-

ning kan beviljas om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga 

skäl att pröva saken på nytt. Vad som konstituerar ett synnerligt skäl har kommit 

till uttryck genom olika resningsgrunder: nya omständigheter eller bevis, beslut 

fattade enligt konstitutionellt felaktiga föreskrifter, felaktig materiell rättstill-

lämpning, samt processuella fel.83 Det finns alltså tydliga kopplingar mellan 

klagorätt vid förvaltningsbesvär och talerätt vid ansökan om resning. Den här 

relationen kommer att behandlas och analyseras närmre i avsnitt 4.4.1. 

   Återställande av försutten tid innebär ett utsättande av en ny klagotid och där-

igenom ges sökande ett nytt tillfälle att överklaga ett beslut som egentligen 

vunnit laga kraft.84 Vilken instans som har att pröva ansökan framgår tydligt av 

2 och 8 §§ LAFD. Kammarrätt prövar ansökningar om återställande av försutten 

tid när det gäller överklaganden till förvaltningsrätt, förvaltningsmyndighet eller 

kammarrätt, och HFD vid alla andra tillfällen. Då målet med ansökan är att få en 

möjlighet att överklaga ett beslut måste det därmed förutsättas att klagotiden ska 

ha gått ut för det aktuella beslutet innan en ansökan kan prövas.85 Förutom detta 

måste även beslutet vara överklagbart och sökande måste har rätt att överklaga 

beslutet, klagorätt, vars tidsfrist försuttits.86 Därtill måste sökanden kunna visa 

på en giltig ursäkt till varför klagotiden försuttits, något som framgår av 37 c § 

FPL.87 Även här hänger kretsen taleberättigade tätt samman frågan om klagorätt. 

Relationen mellan kretsen klagoberättigade vid förvaltningsbesvär och vilka 

som kan ansöka och erhålla den återställda tiden kommer att behandlas närmre i 

avsnitt 4.4.2. 

                                                 
81 Wennergren & von Essen, 37 b §, Beslutets verkningar. 
82 Wennergren & von Essen, 37 b §, Kretsen taleberättigade. 
83 Wennergren & von Essen, 37 b §, Resningsgrunderna. Innebörden av dessa grunder kommer 

inte att undersökas inom ramen för uppsatsen, se Wennergren & von Essen, 37 b §, Förhållanden 

som kan motivera resning. 
84 Ragnemalm, s. 204. 
85 Ragnemalm s. 212, Wennergren & von Essen, 37 c §, Återställbara Frister. 
86 Wennergren & von Essen, 37 c §, Talerätt och initiativet till prövningen. 
87 Vad som utgör giltig ursäkt kommer dock inte att behandlas i uppsatsen. 
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   Sammanfattningsvis är alltså vissa av förutsättningarna för att bevilja en an-

sökan om ett av de extraordinära rättsmedlen till viss del avhängiga de som före-

kommer vid de ”ordinära” rättsmedlen. Mest intressant här är parallellen mellan 

förvaltningsbesvärs klagorätt och talerätten vid resningsmål. 

4.4.1 Taleberättigade vid resning 

Som anförts ovan talerätt för att kunna ansöka om resning. Vad som konstituerar 

talerätt är samstämmigt med klagorätt vid förvaltningsbesvär, med tillägget att 

även den som frånkänts klagorätt genom en författningsbestämmelse har talerätt 

i frågan om resning om personen berörs på ett sådant sätt att klagorätt skulle ha 

förelegat om bestämmelsen i fråga inte fanns.88 

Vid frågan om partsställning måste partsställning föreligga vid resningstillfället, 

se RÅ 1992 ref. 83. Den resningssökande hade haft talerätt i sin egenskap av 

fastighetsägare men hon ägde inte längre fastigheterna.  Hennes ansökan av-

visades därför eftersom hon inte berördes av arbetsplanen eller hade visat på 

någon omständighet som skulle ge henne rätt att ansöka om resning. 

   Talerätt grundad på ett av rättsordningen erkänt intresse gäller även för 

resningsärenden, med i stort sett samma innebörd som i fråga om klagorätt vid 

överklagande. De två andra grunderna, utöver partsställning, den som får sin 

rättsställning påverkad och den som får har ett beaktansvärt intresse har inte 

förekommit i praktiken i samma utsträckning, men då inget talar för en skillnad 

gentemot övriga grunder för saklegitimation, borde även de vara tillämpbara på 

samma sätt som vid prövning av parts saklegitimation. 89 

   Vem kan då överklaga ett resningsbeslut? För att det ens ska vara möjligt att 

överklaga ett resningsbeslut måste det ha fattats av kammarrätt, detta då HFDs 

beslut givetvis inte kan överklagas. Möjligheten att överklaga kammarrättens 

beslut framgår av 33 § FPL. I övrigt anför Wennergren & von Essen att vanliga 

regler om klagorätt gäller vid ett överklagande av kammarrättens beslut.90 Detta 

medför att motparten vid tvåpartsmål också har klagorätt gällande resnings-

beslutet, om beslutet gått denne emot. I RÅ 2006 ref. 1 uttryckte HFD det som 

att en motpart har i princip klagorätt om beslutet gått parten emot. Observera 

                                                 
88 Wennergren & von Essen, 37 b §, Intressenter. 
89 Wennergren & von Essen, 37 b §, Intressenter. 
90 Wennergren & von Essen, 37 b §, Överklagande. 



  59 

dock att 7 a § FPL inte är tillämpligt på resningsmål och därför har den 

förvaltningsmyndighet vars beslut blir föremål för ett resningsbeslut inte klago-

rätt när det kommer till att överklaga beslutet. 

   Slutsatserna blir att frågan om klagorätt och dess rekvisit även har bäring när 

det gäller att pröva talerätten vid resningsärenden. Även vid överklaganden av 

resningsbeslut är frågan om klagorätt som den ser ut vid förvaltningsbesvär till-

lämplig. Då klagorätten inom resningsinstitutet bygger på mycket av samma 

tolkningar och principer som utvecklats kring klagorätten är det något som man 

bör ha i åtanke vid en diskussion om framtida saklegitimation.  

4.4.2 Återställande av försutten tid 

Frågan om vem som kan ansöka om återställande av försutten tid har besvarats 

i RÅ 1994 ref. 66. HFD yttrade att en förutsättning för att en ansökan ska kunna 

tas upp till prövning, när det gäller återställande av försutten tid för möjligheten 

att överklaga ett beslut, är att sökanden har haft rätt att föra talan mot beslutet. I 

målet fanns att berörda hyresgäster hade klagorätt och därmed rätt att ansöka om 

återställande av försutten tid. Detta faller alltså tillbaka på klagorätts-

bedömningen i förhållande till det ursprungliga beslutet. Vad som anförts i 

avsnitt 3.2 och 3.3 om saklegitimation och kontraritet är då tillämpligt också här. 

   När det kommer till att överklaga ett beslut om återställande av försutten tid 

kan först konstateras att om beslutet är fattat av HFD kan detta inte överklagas. 

Följden blir att den enda gången det finns ett behov av att pröva frågan om klago-

rätt är när kammarrätten är den instans som beslutat i frågan. Detta framgår, som 

vid frågan om överklagande av resningsbeslut, av 33 § FPL. Slutsatsen blir att 

både frågan om vem som kan ansöka om återställande av försutten tid och vem 

som kan överklaga ett sådant beslut styrs av samma principer för klagorätt som 

vid förvaltningsbesvär. Detta medför att precis som vid resning bör en diskussion 

om klagorätten beakta att även de extraordinära rättsmedlen påverkas. 

4.5 Sammanfattning 

Kapitlet har belyst olika frågor som handlar om den processuella prövningen av 

klagorätten, alla med kopplingar till hur frågan om klagorätt prövas. Klagorätten 

faller på domstolen att pröva, då frågan om utredningsansvaret gällande sakpröv-

ningsförutsättningarna bör åligga domstolen, men vid behov bör domstolen 
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kunna begära in kompletterande yttranden från klaganden om det finns osäker-

het. Domstolen bör dock även kunna avvisa talan om det klart att klaganden 

saknar klagorätt. Att klagorätten ex officio ska prövas av domstolen framgår av 

lagtexten. 

   Problematiken kring felaktig klagorätt är svår, och en avvägning måste göras 

mellan parternas intressen, de allmänna intressena av korrekta domar, och 

processekonomiskt effektiva domstolar. Det synes som att en förändring av 

processens ram är den lösning som tillgodoser flest intressen. 

  Gällande beviskravet finns väldigt lite praxis. Det som dock kan tolkas fram 

utifrån det som finns ger uttryck för ett lågt beviskrav, kan antas. Detta är det 

lägsta beviskrav som förkommer inom rättsordningen. Detta då det i första hand 

ligger på domstolen att utreda frågan, även om den klagande också bör kunna 

åläggas att införa omständigheter till stöd för sin klagorätt. 

  När det gäller möjligheten för part att angripa ett beslut om klagorätt är detta 

beroende av beslutets utformning. Avvisas klagandens talan på grund av bris-

tande klagorätt kan beslutet överklagas i vanlig ordning. Fattar domstolen inget 

beslut i frågan om klagorätt kan den som är missnöjd överklaga i vanlig ordning 

och åberopa att rätten förbisett bristen på klagorätt som ett hinder. Det sista 

alternativet är att det fattas ett särskilt beslut i fråga om klagorätt med anledning 

av motparts invändning. Detta beslut kan då överklagas särskilt eftersom det in-

verkar på utgången i sakprövningen.  

  Gällande tidpunkten för klagorätten bör förhållandena vid prövningen av målet 

åläggas en större vikt, förutsatt att de negativa verkningarna som beslutet medför 

för klaganden upphört till följd av de ändrade förhållandena. Har dessa negativa 

verkningar inte upphört bör istället förhållandet vid överklagandet ges företräde. 

Till stöd för denna slutsats kan även anföras att en strikt tillämning av förhållan-

dena vid de alternativa tidpunkterna, vid besluts tillfälle och när överklagandet 

kom in, kan ge upphov till orimliga situationer där personer som fortfarande 

angås av ett beslut förvägras klagorätt.  

   Den sista frågan var förhållandet mellan klagorätten och talerätten för ansökan 

om de extraordinära rättsmedlen. Slutsatsen blev att talerätten vid de extraordi-

nära rättsmedlen i stort sett är identisk med klagorätten, då dessa bygger på 

samma tolkningar och principer som vid bedömning av parts klagorätt.  
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   Som synes ger emellanåt klagorätten även i sin tillämpning upphov till svåra 

frågor. Det finns antingen ett stort behov av vägledande praxis eller en anledning 

att uppmana lagstiftaren att reda ut problematiken. Vissa av frågorna i kapitlet 

har alltså kunnat ges mer eller mindre definitiva svar utifrån gällande rätt, medan 

andra frågor inte alls har besvarats i vare sig lagtext, praxis eller doktrin.  
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5. Diskussion 

5.1 Inledning 

Klagorätten är förknippad med en del problem, varav vissa har uppmärksammats 

i uppsatsen, bl.a. i avsnitt 3.2.4 gällande frågan om beaktansvärt intresse, i av-

snitt 3.2.2 gällande frågan om rättsordningen erkända intressen, och i avsnitt 

4.2.1 gällande problematiken kring felaktig klagorätt. Dessa problem har tidigare 

analyserats men kommer här att diskuteras utifrån hur framtidens klagorätt kan 

tänkas se ut, och hur dessa problem bör beaktas inför framtiden. Diskussionen 

kommer dels att handla om klagorätten framåt i tiden och vart utvecklingen kan 

vara på väg åt, men även hur systematiken på området ser ut. Här kommer jag 

även beröra beviskravet vid klagorätt. Visserligen är bevisfrågorna outforskade 

på förvaltningsprocessen områden, men genom det förslag som tas upp avsnitt 

5.2 förs nya parametrar in i bilden. Överlag handlar avsnittet om att lyfta de 

problem som tidigare uppmärksammats och framförallt diskutera eventuella 

lösningar som inte framstått som givna eller där frågan ännu inte kommit under 

HFDs bedömning. 

5.2 Framtidens klagorätt 

För närvarande ligger SOU 2010:29 som ett förslag till en ny förvaltningslag. 

HFD har i senare domar hänvisat till vad som anförs i utredningen (se bl.a. HFD 

2012, ref. 24), och om HFD gör avvägningen att vägledning kan hämtas ur ut-

redningen trots att den inte föranlett någon direkt åtgärd från lagstiftarens sida 

kan den även ge en fingervisning om hur en framtida reglering av klagorätten 

kan komma att se ut. I utredningen föreslås en ny 37 § FL: 

 

En enskild vars situation i väsentlig mån kan antas påverkas av ett beslut 

får överklaga detta, om hans eller hennes intresse kunnat beaktas vid be-

slutets meddelande.91 

 

Vad som här behöver påpekas är att detta gäller en förändring av FL. Vad detta 

kommer få för effekter på FPL är något osäkert, men då lagreglerna idag speglar 

                                                 
91 SOU 2010:29 s. 661. 
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varandra är det inte en orimligt att även FPL kommer förändras: om inte i lagtext 

så i dess tillämpning. 

   En fråga som uppstår är huruvida väsentlig mån kan anta påverkas är en ut-

ökning eller inskränkning av kretsen klagoberättigade jämfört med dagens 

angås. I utredningen fastslås svårigheten med att lagreglerna området och man 

framhåller behovet av praxis för att idag kunna förstå innebörden av lagrummet. 

Vidare anförs att en allmänt hållen formulering är önskvärt.  

   Fokus i utredningen har också legat på att undersöka om den befintliga regeln 

speglar praxis på ett adekvat sätt.92 Avvägningen gällande vilka som ska om-

fattas av klagorätt är svår: å ena sidan bör alla som påverkas i tillräcklig mån 

kunna ta vara sina intressen, men å andra sidan får inte kretsen klagoberättigade 

bli för vid och obestämd då det blir svår att vara säker på hur pass bestående ett 

beslut blir. Detta då även kretsen som kan begära resning också kommer att ut-

ökas till följd av den täta kopplingen mellan talerätten vid resningsärenden och 

klagorätten vid förvaltningsbesvär. 93  Därtill riskerar man att det slutliga 

avgörandet försenas eller att processen fördyras för parterna.  

    Vid en rent språkliga jämförelse av innebörden av begreppen väsentlig mån 

kan påverkas och angås framstår det som att den som väsentligen kan antas på-

verkas klart ryms inom att angås av ett beslut. Det omvända förhållandet är dock 

inte lika säkert: den som angås av ett beslut måste inte nödvändigtvis antas på-

verkas i väsentlig mån. Det framstår alltså som den rent lexikala betydelsen av 

lagrummet skulle medföra en snävare krets av klagoberättigade. Emot detta talar 

att utredningens utgångspunkt har varit att undersöka om lagtexten stämmer 

överens med praxis. Sammantaget måste det förstås som att rekvisitet kan inne-

bära en snävare krets klagoberättigade, men om HFD är trogen till utredningen 

kommer ingen praktisk förändring ske avseende kretsen till följd av det 

förändrade rekvisitet på saklegitimation. 

   Den föreslagna lagregeln innehåller inte längre ett uttryckligt krav på kontra-

ritet. Är det då utredningens avsikt att ta bort det kravet? Ja, utredning gör av-

vägandet att överklagande där klaganden yrkar att ett beslut ska upphävas eller 

ändras ger anledning att anta att det har gått personen emot.94 Rent krasst kan 

                                                 
92 SOU 2010:29 s. 643. 
93 Se avsnitt 4.4. 
94 SOU 2010:29 s. 657 f. 
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det sägas att någon som klagar på ett beslut är missnöjd med utgången. Det blir 

alltså en fråga om ett självuppfyllande rekvisit, och det är denna avvägning som 

ligger bakom resonemanget i förslaget. I dagsläget rör det sig om en subjektiv 

bedömning där alla resultat, som inte stämmer överens med vad parten yrkat, 

kan anses ha gått parten emot om denne överklagar. Fråga uppkommer då om 

praxis kommer att ändras, eller om HFD i praxis kommer behålla kravet på 

kontraritet. De gånger som någon överklagar och yrkar ändring eller upphävande 

faller detta inom det äldre, nu gällande, kravet på kontraritet. I de fall då partens 

yrkande i överklagandet stämmer överens med underinstansens domslut, 

kommer detta inte föranleda någon åtgärd från domstolens sida och målet 

avvisas. På så sätt motverkas onyttiga besvär. För det fall att någon överklagar 

ett beslut, där yrkandet avser vad redan beviljats denne, måste det anses som ett 

rejält underkännande av det språk som domstolarna använder i sina domar. 

Rekvisitet på kontraritet kan alltså komma att försvinna då det finns andra verk-

tyg bland sakprövningsförutsättningar som medför att mål där kontrariteten, 

enligt nu gällande ordning, skulle brista avvisas. 

   Tillägget kan antas kan ha en väldigt intressant effekt på beviskravet för att 

göra sin klagorätt gällande. Beviskravet gällande de omständigheter som part 

anför till stöd för sin talan, och då även klagorätt, har behandlats i avsnitt 4.2.2 

ovan. Utredningen tar upp beviskrav: men inte i koppling till sakprövnings-

förutsättningarna, utan till de mer materiella frågorna och utredningsansvaret. 

Utredningen har inte i något fall uppehållit sig vid frågan om ett beviskrav och 

gällande avsikten får man falla tillbaks på utgångspunkten: att avsikten med upp-

dateringen av lagregeln är att anpassa lagtexten efter praxis och gällande rätt. 

Men som anförts ovan har redan bevisnivån ”kan antas” figurerat i praxis, även 

om HFD aldrig uttryckligt tagit ställning till rättsfrågan. Med beaktande av ut-

redningens utgångspunkt framstår det som ingen förändring i sak har avsetts, 

och det verkar troligt att tillägget inte kommer förändra rättsläget nämnvärt. 

   Den villkorade satsen i den föreslagna lagändringen gör rekvisiten definitivt 

till kumulativa – båda måste uppnås. Den villkorade satsen har även innebörden 

att grunden baserad på ett av rättsordningen erkänt intresse räknas med som ett 

rekvisit i lagtexten. Kommer detta att få effekten att den som får sin rättsställning 

påverkad och den som har ett beaktansvärt intresse av att få saken prövad inte 

längre kan erhålla klagorätt? Visserligen har de två grunderna minst praktisk 
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betydelse av de omständigheter som grundar klagorätt, men att stryka dem helt 

skulle inskränka klagorätten på ett, i en del fall, icke önskvärt sätt. Sett mot bak-

grunden, att utredningens utgångpunkt är att granska hur lagregeln stämmer 

överens mot praxis och i första hand kodifiera praxis, är det inte troligt att 

grunderna skulle komma att förändras så till den grad att de eventuellt utesluts 

eller inte längre grundar klagorätt. 

5.3 Lagstifta eller praxis 

Dessa föreslagna problemlösningar ger upphov till funderingar gällande dess 

genomförande. Även frågan om hur rättsutvecklingen bör se ut framöver, och 

om ett svar kan ges på den frågan blir aktuellt. 

  Med lagstiftning är en effekt att vidare utveckling av praxis inom den nära 

framtiden begränsas eller styrs. En fråga som bör beaktas är huruvida en i lagtext 

införlivad lista över grunder bör vara uttömmande eller inte. En uttömmande 

lista leder till en hårdare reglering av klagorätten, men dessa grunder skulle i 

vilket fall bli föremål för domstolens tolkning. En stor nackdel med en ut-

tömmande lista, är risken att rättstillämparen stirrar sig blind på lagregelns rek-

visit och därmed riskerar att enskilda som borde ha klagorätt. Exempelvis kan 

klaganden komma att anses sakna saklegitimation på grund av en tillfällighet så 

som huruvida denne kategori av klaganden tagits upp i ett förarbete eller inte. 

Detta skulle kunna leda till olämpliga, eller rent av stötande, resultat. En lista 

som inte är uttömmande ger mer utrymme åt praxis att påverka utvecklingen, 

men måste lagstiftaren fråga sig vad regleringen syftar till. 

   Regleringens syfte torde vara att göra klagorätten mer förutsägbar och där-

igenom öka rättssäkerheten. Då detta syfte återkommande tas upp i förarbeten 

till FL och FPL är det en rimlig utgångspunkt. Med hänsyn till förutsägbarheten 

är lagstiftning att föredra före praxis, och en uttömmande lista skulle också 

främja det syftet. En uttömmande lista skulle ställa högre krav på special-

lagstiftningen för att åstadkomma ett undantag, vilket i dagsläget kan göras i 

både lagstiftning och praxis. Vad som dock talar emot en sådan lagregel, är att 

den troligen skulle bli väldigt komplex för att ta hänsyn till de principer och 

avvägningar som dagens praxis ger uttryck för, något som skulle motverka syftet 

i sig självt. Då framstår en lagregel inte som särskilt bra sett till regleringens 

syfte. Därtill behövs även ett nytt grepp kring grunden beaktansvärt intresse då 



  66 

den i sig lämnar ett stort tolkningsutrymme och försvårar förutsägbarheten, som 

visats ovan i avsnitt 3.2.4. Sammantaget framstår en lagregel som opraktisk. 

Dock behövs det fler, och tydligare, prejudikat på området vari HFD redovisar 

vilka omständigheter som föranlett klagandens saklegitimering, för att förbättra 

förutsägbarheten på området. 

   Rättsutvecklingen på klagorättens område bör definitivt ta upp frågan om 

beaktansvärda intressen till diskussion. Vissa slutsatser kan dras gällande inne-

börden av det beaktansvärda intresset, men det förekommer fortfarande osäkert 

gällande vilken typ av omständigheter och principer som ligger till grund för 

bedömningarna.  Även en bekräftelse från HFD gällande de slutsatser som 

dragits i frågan om beviskravet för saklegitimationen och omfattningen av dom-

stolens utredningsplikt gällande sakprövningsförutsättningarna vore fördelaktig. 

Gällande klagorättens fortsatta omfattning har HFD gått mot en utvidgad klago-

rätt genom introduceringen av ett beaktansvärt intresse. Som framhållits ovan 

kan en för vid klagorätt ha en negativ inverkan på hur pass bestående ett beslut 

blir. Trots detta torde enskildas möjlighet att ta vara sin rätt tala för att en vidare 

krets måste anses mer fördelaktigt än en snävare.6 

5.4 Sammanfattning 

Diskussionen har syftat till att lyfta dem problem områden som tidigare i upp-

satsen uppmärksammats: fokus har därför legat på klagorättens grunder och dess 

framtida utveckling. Problematiken kring vad som utgör ett beaktansvärt intresse 

kommer att bestå så till vida HFD inte motiverar närmre vilka omständigheter 

som tillåts spela in i bedömningen. Förhoppningsvis kommer frågan att belysas 

genom fler prejudikat som kan leda till att principerna bakom blir tydligare. En 

precisering av det beaktansvärda intressets innebörd kan tänkas ligga i fram-

tiden, men en alltför preciserad grund skulle motverka dess funktion, att täcka in 

de fall som ligger utanför övriga grunder trots att ömmande skäl talar för att 

klaganden ska anses saklegitimerad. Gällande klagorättens fortsatta omfattning 

har HFD gått mot en utvidgad klagorätt genom introduceringen av ett beaktans-

värt intresse. Som framhållits ovan kan en för vid klagorätt ha en negativ 

inverkan på hur pass bestående ett beslut blir, men vägt mot enskildas möjlighet 

att ta vara sin rätt måste en vidare krets anses mer fördelaktigt än en snävare. 
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Därtill krävs ett nytt grepp, från lagstiftarens sida, kring problematiken om fel-

aktig klagorätt. Förutom detta är även bevisfrågorna generellt sett outforskade 

när det kommer till förvaltningsprocessen, och ett belysande från HFD gällande 

bevisnivån för saklegitimation skulle medföra en ökad förutsägbarhet samt för-

tydliga hur utredningsansvaret fördelar sig mellan domstolen och den klagande.  



  68 

6. Slutord 

För att summera – klagorätten inom förvaltningsbesvär är en viktig fråga då den 

är avgörande för enskildas möjlighet att ta vara sin rätt gentemot det offentliga. 

Klagorätten är helt och hållet beroende av HFDs praxis vad gäller att avgöra dess 

omfattning. Uppsatsen huvudsakliga syfte har varit att klarlägga vad som krävs 

för att klagorätt ska föreligga. I kapitel 3 redogjordes för de fyra olika grunderna 

som motiverar saklegitimation och för kravet på kontraritet. Saklegitimation kan 

grundas på 4 olika omständigheter: partsställning i tidigare instans, ett av rätts-

ordningen erkänt intresse, en rättsställning som påverkas, eller ett beaktansvärt 

intresse. Följande har framkommit gällande de olika grunderna: 

 

 Partsställningen bygger på det traditionella partsbegreppet. 

 

 Ett av rättsordningen erkänt intresse föreligger då det i lag eller för-

arbeten, en rättskälla hänförlig till lagstiftarens vilja, framgår att en viss 

krets intresse som är möjligt att beakta vid sakens prövning. Även inter-

nationella konventioner har kunnat utgöra ett medium för det erkända 

intresset om så behövs för att uppnå en konventionskonform lagtolkning.  

 

 En påverkad rättsställning bygger på en direkt påverkan på den 

klagandens ställning till följd av en lagregel. Denna grund är den som 

framstår som mest formalistisk, då den är avhängig rättsföljder före-

skrivna i lag för att saklegitimera klaganden. Därmed kan resultatet i 

vissa situationer framstå som något underliga beroende på vem beslutet 

riktat sig mot (jmf RÅ 1995 ref. 77 ovan). 

 

 Det beaktansvärda intresset är, som sagt, ett relativt nytt begrepp. Det 

första tillfället begreppet förekommer i ett klagorättsligt sammanhang är 

i RÅ 2006 ref. 9. Detta begrepps förekomst har så sent som under 2013 

och 2014 bekräftats av HFD (jmf HFD 2013 ref. 74 & HFD 2014 ref. 8). 

Trots detta och den noggranna behandlingen av begreppet ovan är det 

osäkert vad gäller begreppets exakta innebörd. Under behandlingen har 

fyra olika teser tagits fram och undersökts. Så småningom har tre av 
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dessa kunnat avskrivas, och genom uteslutning fanns att den som har ett 

beaktansvärt intresse har så i egenskap av ett ömmande fall där ingen av 

de övriga grunderna är tillämpliga på grunda av brister i de formella 

kraven, men parten ändå bör anses saklegitimerad med hänsyn till 

omständigheterna. Exakt vad det är som gör fallet ömmande eller vad 

som gör att vissa omständigheter beaktas framför andra är än så länge 

omöjligt att svara på, då motiveringen har varit svårtolkad i de prejudikat 

där begreppet förekommit. Behovet av fler vägledande prejudikat är 

fortfarande stort på området. 

 

   En slutsats som framkommit gällande förhållandet mellan grunderna för sak-

legitimation är att viss överlappning förekommer men att det på det stora hela 

kan de beaktas och behandlas varför sig. Exempel på detta är att den vars rätts-

ställning påverkas som en direkt följd av en lagregel också får anses ha ett av 

rättsordningen erkänt intresse, då en lagregel erkänner dennes klagorätt. Det görs 

ändå vissa skillnader, som att ett av rättsordningen erkänt intresse kan tolkas 

fram, vilket inte är möjligt om det rör klagandens rättsställning. 

   Vidare har utredningen gällande grundernas förhållande till varandra visat att 

det beaktansvärda intresset inte är något samlingsbegrepp med avsikt att omfatta 

alla de omständigheter där någon annan en part anses klagoberättigade, och där-

för torde överlapp saknas, för det att min slutsats stämmer. Faller något utanför 

övriga grunder, vilket synes behövas för att aktualisera grunden, kan det inte 

finnas något fall som både ligger utanför övriga grunder men ändå träffas av det 

beaktansvärda intresset. 

   Tidpunkten för när klagorätten måste föreligga är även den en fråga där lag-

reglering saknas och praxis är begränsad. Även doktrinen har haft olika upp-

fattning i frågan. De slutsatser som kunnat dras utifrån det material som före-

kommit är att en större vikt bör ligga vid förhållandena vid prövningen av målet 

förutsatt att de negativa verkningarna som beslutet medför för klaganden upphört 

på grund av de ändrade förhållandena. Har de negativa verkningarna inte upphört 

bör istället förhållandet vid överklagandet ges företräde. 

  Beviskrav finns det ingen uttalad reglering kring, HFD har dock i praxis anfört 

att ett visst förhållande, som inverkat på klagandens saklegitimation, kan antas 

föreligga. Detta är den lägsta nivån som förekommer inom civil- och straffrätten 
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och får med hänsyn till domstolens utredningsbörda, att förvaltningsmål är in-

dispositiva, samt tolkningen av HFDs praxis anses vara en fullt rimlig nivå. 

   Inga större problem har framkommit i utredningen gällande möjligheten att 

överklaga beslut om klagorätt. Antingen fattas inget särskilt beslut, och då kan 

domstolens beslut överklagas oavsett målet avvisats eller om domstolen avgör 

sakfrågan, eller så fattas ett särskilt beslut och detta kan då överklagas. Denna 

ordning gäller även vid de extraordinära rättsmedlen (men då är det en fråga om 

talerätt) om ansökan görs hos kammarrätten. 

   Förhoppningen är att denna uppsats gör rättsläget något klarare på området och 

bidrar till att lösa de problem som har påvisats i de redogörelser och analyser 

som lyfts under processens gång.  
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