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Sammanfattning 
 

Uppsatsens övergripande syfte är att göra en undersökning av rättshjälpsreformen 1997 som 

är både beskrivande och normativt utvärderande. Studien utgår från en kvalitativ metod där 

jag anpassar Lennart Lundquists (1992, s. 12) policyprocessmodell utifrån mitt syfte och 

följer idéerna och vad som sägs m.m. i de olika stegen samt Ludvig Beckmans (2005, s. 69 - 

74) normativa rimlighetsprövning där den normativa utgångspunkten är principen om likhet 

inför lagen. Till den kvalitativa metoden används sekundära källor, propositionen 1996/97:9 

om en Ny rättshjälpslag, olika motioner, betänkande m.m. om rättshjälpslagen. Samma 

material används även i den normativa rimlighetsprövningen eftersom uppfattningen som ges 

i dessa material har jag för avsikt att ställa mot uppfattningen om principen om likhet inför 

lagen. De slutsatser som jag kunde dra av min undersökning var att den modifierade varianten 

av policyprocessmodellen, på ett överskådligt sätt beskriver hur rättshjälpsreformen 1997 

skedde. Resultatet av utvärderingen av rättshjälpsreformen, utifrån värdet ”likhet inför lagen”, 

mynnar ut i att reformen inte lever upp till det värdet. Anledningen är att reformen lägger 

större vikt vid ekonomisk effektivitet, som leder till att medborgarnas ekonomiska resurser 

avgör om de har råd att få sin sak prövad.   
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1      Inledning 
 

1.1 Problemområde 
 
Premfors (2000, s. 180-193 och 220ff.) skriver i sin tolkning av demokratin att det finns två 

principer en demokrati kan bestå av. Vad det gäller den första, majoritetsprincipen, tolkar han 

den som den politiska jämlikhetens princip där han är inne på samma linje med rösträtt, 

yttrandefrihet m.m. som Ronald Dworkin och Hadenius (2001, s. 10) är. Den andra principen 

som Premfors (2000, s. 220ff.) tar upp, är den konstitutionella principen, som han tolkar som 

rättsstatsprincipen och är inne på samma linje som Petersson (2005, s. 24-26 och 31f.) är, med 

likhet inför lagen.  Politisk jämlikhet samt likhet inför lagen sammanfaller oftast i någon sorts 

verklighet, konstitution, men det är ändå olika saker. Med likhet inför lagen menas bl.a. att 

ingen av ekonomiska skäl skall vara förhindrad att ta tillvara sina rättsliga intressen vilket 

innebär statligt bekostade rättshjälpsavgifter som bl.a. täcker skilsmässor. Statens kostnader 

för rättshjälp uppgick under budgetåret 1994/95 till sammanlagt 870 miljoner kronor där cirka 

50 % (342 miljoner) var allmän rättshjälp som omfattar skilsmässoärenden, och det är mycket, 

i synnerhet när skilsmässor och tvister hela tiden ökar i det moderna samhället.      

I en demokrati har man rätt till såväl rösträtt som till rättssäkerhetsaspekter och oftast 

finns båda dessa principer med, men faktum är att vissa länder tillämpar mer av den ena än av 

den andra. Problemet är att å ena sidan bör alla individer ha likhet inför lagen men å andra 

sidan är statens resurser inte oändliga. Konflikten ligger således mellan rättslig rättvisa och 

ekonomisk effektivitet. Då kan man fråga sig om det är rimligt att man får delvis tänja på 

medborgarnas rättssäkerhet för att staten ska spara pengar? Varför just spara på rättssäkerhet 

och inte på andra – kanske mindre viktiga – saker? Detta är uppsatsens problemområde som 

ämnar till att undersöka om huruvida rättshjälpsreformen 1997 lever upp till likhet inför lagen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
 

Uppsatsens övergripande syfte är att göra en undersökning av rättshjälpsreformen 1997 som 

är både beskrivande och normativt utvärderande. För att uppnå syftet ska följande frågor 

undersökas: 
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 (Empirisk)     Hur ser rättshjälpsreformen 1997 ut utifrån en beskrivning av initieringen, 
                           beredningen och beslutsfattandet? 
 
 (Normativ)     Hur uppfyller den här reformen principen om likhet inför lagen? 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Valet av detta forskningsområde grundar jag på det faktum att rättshjälpen är central i en 

demokrati som såväl fattiga som rika kan komma att behöva åberopa. Avgränsningar för min 

undersökning är av simpelt slag då jag har ett övergripande syfte. Jag fann det intressant att ha 

på det viset eftersom jag först avser att beskriva initieringen, beredningen samt 

beslutsfattandet i rättshjälpsreformen från 1997 där jag kommer att utgå från Lennart 

Lundquists (1992, s. 12) teori om policyprocessmodellen eftersom den är en lämplig 

analysmodell som beskriver en policyprocess, i mitt fall rättshjälpsreformen. Emellertid 

kommer jag inte att beskriva hela rättshjälpsreformens policyprocess, utan jag kommer att 

lägga vikten på de ovannämnda faserna eftersom mitt syfte är inte att undersöka hur reformen 

fungerar dvs. undersöka implementeringen, utan vad det är som gör att den ser ut som den gör, 

vilket beror på de tre första faserna i första hand. Därefter avser jag att göra en normativ 

prövning av rättshjälpsreformen där jag kommer att utgå från värdet likhet inför lagen. Här 

kommer jag att använda mig av Ludvig Beckmans (2005, s. 51-57) teori om normativ 

rimlighetsprövning där utgångspunkten kommer vara den externa varianten.  

 

1.4 Disposition 
 
För att åskådliggöra uppsatsens disposition har denna sammanställts i figur 1. 

 

 

 
 

 
  
Figur 1: Uppsatsens disposition 
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Kapitel 1 Detta kapitel börjar jag med att inleda med en diskussion kring mitt problemområde 

där jag tar upp den demokratiska principen som mitt problemområde bygger på, principen 

likhet inför lagen. Därefter kommer kapitlet fortsätta med att redovisa uppsatsens 

syfte/frågeställningar, avgränsningar samt uppsatsens disposition. 

 

Kapitel 2 Här ges en motivering till valen av de metodologiska tillvägagångssätt som använts 

vid arbetets utförande samt till metodologin, dvs. hur jag går tillväga med det jag avser att 

göra. Sätten i fråga är en kvalitativ metod samt normativ rimlighetsprövning. Kapitlet 

fortsätter sedan med en diskussion om datainsamlingsmetoden där jag redogör för mina källor 

för att avslutas med en diskussion om undersökningens pålitlighet och giltighet.  

 

Kapitel 3 Detta kapitel redogör för analysverktygen som används i den här studien. Första 

verktyget, policyprocessmodellen, börjar med en kort inledande beskrivning av 

policyprocessens innebörd för att sedan en mer ingående diskussion om policyprocessen ska 

vidta. Dock kommer inte hela policyprocessen att diskuteras utan enbart de tre första stegen, 

initiering, beredning och beslutfattande, eftersom det är dessa som används som struktur i 

analysen. Efter detta kommer en beskrivning av min normativa utgångspunkt att göras där jag 

presenterar teorin om den konstitutionella principen som mynnar ut i principen om likhet 

inför lagen.  

 

Kapitel 4 Analyskapitlet inleds med att ge läsaren ett bättre förförståelse och en helhetsbild av 

undersökningen, och detta görs genom att under avsnitt 4.1 ge en kort beskrivning för vad 

som menas med rättshjälp samt en titt på rättshjälpslagen från 1973. Vidare fortsätter 

analyskapitlet med avsnitt 4.2 och  4.3 där analysverktygen som återfinns under kapitel 3 

tillämpas i samband med att en analys genomförs av det empiriska materialet, mina 

sekundärkällor, som återfinns under kapitel 2. Jag tenderar att redovisa de kopplingar som jag 

ser mellan analysverktygen och empirin samtidigt som jag besvarar mina frågeställningar.   

 

Kapitel 5 Utifrån mina analysverktyg samt min analys som återfinns i kapitel 3 respektive 

kapitel 4, har jag kommit fram till några resultat på mina frågeställningar som presenteras 

under detta kapitel där jag sammanfattar vad jag har kommit fram till. 
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2 Metodologi 
 

2.1 Undersökningens två angreppssätt 
 
Då uppsatsen har ett övergripande syfte, att beskriva och normativt utvärdera 

rättshjälpsreformen 1997, innebär det således att jag blev tvungen att formulera två 

frågeställningar. Den första är en empirisk frågeställning som hör till den beskrivande delen, 

och sen har jag en normativ frågeställning som hör till den utvärderande. Av den orsaken att 

uppsatsen behandlar två frågeställningar innebär det i sin tur att två olika metoder måste 

användas vid arbetets utförande. 

Den första metoden är en kvalitativ metod som jag avser att använda på den empiriska 

frågeställningen och den andra är en normativ prövning från Ludvig Beckmans (2005, s. 68-

77) bok om idéanalys som kommer att tillämpas på den normativa frågeställningen.  

Dock är det viktigt att slå fast att metod och metodologi inte är samma sak, då en metod 

är något som man använder sig av som i mitt fall då jag använder mig av två olika metoder, 

medan metodologi innebär hur man ska gå till väga med det man avser att göra. Metoderna 

samt hur jag ska gå till väga presenteras enligt följande:  

 

2.1.1 Kvalitativ metod 
 
Den kvalitativa metoden innebär ”ett försök att överskrida det subjekt – objekt förhållande 

som utmärker naturvetenskapen” (Holme & Solvang 1997, s. 92) där författarna hävdar att 

den är mest lämpad om man avser att skapa sig en närmare förståelse inom sitt 

forskningsområde. Eftersom jag saknar mer ingående kunskaper om mitt forskningsområde 

vid starten, anser jag denna metod vara väl vald i förhållande till min empiriska frågeställning, 

men också till min normativa frågeställning då den likväl präglas av den kvalitativa metoden. 

Men först vill jag klargöra mer specifikt för vad jag menar med att beskriva 

rättshjälpsreformens policyprocess utifrån en beskrivning av policyprocessmodellen. 

Policyprocessmodellen består som bekant av fem faser, från initiering till utvärderingen av 

implementeringen (Lundquist 1992, s. 12). Dock kommer jag inte att lägga tyngdpunkten på 

alla dessa faser, utan vad jag kommer att lägga tyngdpunkten på är de tre första, nämligen 

initiering, beredning samt beslutsfattande. Detta motiverar jag med att jag tycker att de tre 

första är viktigast för att förstå reformen, vilket är min empiriska frågeställning.  
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Mitt syfte är inte att undersöka hur reformen fungerar, utan vad det är som gör att den ser ut 

som den gör, vilket beror på de tre första faserna i första hand. Dessa steg kommer att 

användas som struktur i analysen, dvs. man kan se policyprocessen som ett verktyg som syftar 

till att ge struktur åt beskrivningen av reformen.  

Att skapa mig en bättre förståelse är en anledning till att jag valde den kvalitativa 

metoden, en annan är att det här synsättet är flexibel då jag genom hela undersökningen 

kommer i kontakt med ny information om mitt forskningsområde som i sin tur innebär att jag 

kanske måste tillföra något någonstans och ta bort något annat någon annanstans, jag kan inte 

låsa mig vid en plan.  

Emellertid finns det en svaghet med det här synsättet som jag måste hela tiden ha i 

bakhuvudet, nämligen att det inte garanterar framgång i det kvalitativa forskningsarbetet. 

Detta kan jag försöka förebygga genom att först innan jag sätter igång med min egen 

undersökning att läsa andra rapporter som har använt sig av det här tillvägagångssättet.  

 

2.1.2 Normativ rimlighetsprövning 
 
Ludvig Beckman beskriver tre idékritiska sätt man kan ta ställning på när man ska kritiskt 

granska de politiska budskap som framförs. Sätten är: logisk giltighet, empirisk hållbarhet och 

normativ rimlighet varav det sistnämnda har han kategoriserat upp i två olika strategier i valet 

av utgångspunkten i prövningen av rimligheten, en intern och en extern (2005, s. 51-80).  

Logisk giltighet används när man vid bedömningen av en politisk argumentation, ska 

skilja på om det som påstås är sant som handlar om resonemangets hållbarhet, eller om det 

som påstås hänger samman på ett logiskt sätt som handlar om argumentens giltighet. Ett 

resonemang kan vara giltigt även om det är empiriskt felaktigt (ibid., s. 58). 

Påståendet ’Colosseum ligger i Rom som är huvudstaden Grekland’ är osant men har inga 

logiska brister. När man hävdar att en argumentation är ogiltig är det dess logiska egenskaper 

som kritiseras och inte sanningshalten. Man genomför då vad som kan kallas 

för ”giltighetsprövning” (ibid.). 

Herbert Tingsten ansåg att ”verklighetsomdömen spelar huvudrollen” i politiska 

ideologier vilket öppnade för möjligheten för statsvetaren att kritiskt ta ställning till 

ideologiernas påståenden om verkligheten. Empirisk hållbarhet var tillsammans med 

giltighetskritiken huvudnumret i Tingstens idékritik. I Evert Vedungs efterföljd betecknas 

detta som ”hållbarhetsprövning” som  Beckman (2005, s. 65) sammanfattar i tre frågor: 
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1. Redovisas belägg för de påståenden som görs? 
2. Är de belägg som redovisas hållbara? 
3. Är de påståenden som görs möjliga att pröva? 

 

Den första frågan är enkel att tillämpa anser Beckman. Han definierar denna frågeställning 

om huruvida bristen på belägg är ”en avgörande brist hos försöken att dra politiska slutsatser” 

utifrån antaganden om någonting. ”Genom att klargöra avsaknaden av entydiga belägg för de 

empiriska påståenden som gjorts” om någonting, ger det oss en förklaring på 

hållbarhetsprövning (ibid.). Den andra frågan kan vara en besvärlig uppgift anser Beckman då 

han anser den beskriva den egentliga hållbarhetsprövningen: de belägg som anförs, att pröva 

dessa om de är riktiga eller ej (ibid., s. 66). Innebörden av den tredje frågan kan framstå som 

mindre klar anser Beckman. Denna fråga definierar han genom två andra frågeställningar: 

Vad innebär det att ett påstående inte är möjligt att pröva? Och vad har det för betydelse om 

ett påstående om verkligheten kan prövas eller inte? (ibid., s. 67)   

Politiska budskap kan kritiseras av statsvetaren med giltighets- och hållbarhetsprövning 

oavsett om denne själv utgår från en särskild värdering eller inte. Kritik mot värderande 

påståenden kan anföras från rent logiska och empiriska kriterier. Dock är det inte alltid 

bristerna i giltighet och hållbarhet som ger oss anledning att kritsera politiska uppfattningar. 

En stor del av den politiska debatten i dagens samhälle är trots allt en strid om värden, om 

vilka ideal eller principer som är rimliga, vilket gör att om statsvetaren ska ta ställning borde 

denne vara av synpunkter som även de utgår från värderingar. Detta skulle innebära att man 

tar ställning för eller mot vissa värderingar och inte avgränsar sig till en kritik av de belägg 

som ligger till grund för dem. Detta är vad Beckman kallar för normativ rimlighetsprövning 

(ibid., s. 69) som jag kommer att utgå från vid prövningen av rättshjälpsreformen 1997 och 

dess beredningsprocess. Beckman talar om ett internt och ett externt sätt vilka man kan pröva 

rimligheten på. Den interna varianten innebär att ”idékritiken tar de ideal som texten själv 

säger sig försvara som sin egen utgångspunkt. Kritiken är intern i den meningen att inga andra 

värderingar än de som redan är uttalade i de texter som undersöks används som måttstock för 

en bedömning av deras rimlighet” (ibid., s. 71). Den externa varianten avser jag att använda 

som utgångspunkt i min prövning av rättshjälpsreformen 1997 och dess beredningsprocess 

eftersom den skiljer sig från den interna då utgångspunkten för den externa är värden som inte 

med säkerhet delas av den politiska åskådningen som är utsatt för granskning. Huruvida 

åskådningen lever upp till sina egna principer är det inte längre någon fråga om eftersom nu 

spelar de normativa kraven roll som man själv ställer upp och hur väl dessa kan tillgodoses av  
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det politiska budskapet. Jag avser i min prövning som Beckman uttrycker det att ”ställa den 

uppfattning som finns i en text mot en viss rättviseuppfattning” (ibid., s. 74). Det är jag själv 

som väljer den norm som skall användas som utgångspunkt i prövningen och den normen är 

principen om likhet inför lagen. Jag kommer att ställa uppfattningen som ges i mina 

sekundärkällor mot uppfattningen om principen om likhet inför lagen och i samband med det 

ta ställning för den här normen med skälet att den är ett centralt och viktigt värde i en 

demokratisk rättstat. Detta är de ”glasögon” jag kommer att nyttja i genomförandet i 

prövningen. Jag har en reform som ska utvärderas och jag har ett värde som jag ska utgå från. 

Den normativa prövningen går ut på att undersöka om rättshjälpsreformen 1997 är förenlig 

med värdet likhet inför lagen eller ej. Om reformen istället vilar på andra värden, t.ex. 

ekonomisk effektivitet, betyder det att reformen inte uppfyller utvärderingens värde likhet 

inför lagen.  

Enligt Beckman kan man bedöma tillförlitligheten i resultaten endast när kriterier för 

rimlighetsprövning har blivit öppet redovisade, dvs. efter att uppsatsförfattaren tydliggjort för 

den egna normativa utgångspunkten (ibid., s. 75). Detta ämnar jag att göra under 

teoriavsnitten 3.2.2 - 3.2.3 i uppsatsen. 
 

2.2      Material 
 
Den information som blir central i den kvalitativa metoden är beroende på informationskällan. 

Holme & Solvang (1997, s. 82) skriver att då den här metodprincipen syftar till att skapa en 

närmare förståelse mellan forskaren och forskningsobjektet ligger därmed informationen som 

insamlas här nära vardagen. De påpekar även att insamlingen av information ska vara 

avpassad efter informatörens egen situation vilket även gör informationskällan trovärdig 

(ibid.). De informationskällor som jag använder mig av i min undersökning är för det första 

sekundära källor, och för det andra anser jag dem ligga nära vardagen eftersom 

rättshjälpslagen är dagsaktuell vilket också gör att informationen är lämpad efter min egen 

situation. Detta är varför jag använder dessa material, propositionen 1996/97:9, om en Ny 

rättshjälpslag, olika motioner, betänkande m.m. om rättshjälpslagen, vari jag avser att följa 

idéerna i dessa källor för att kunna göra en beskrivning av rättshjälpsreformen. Samma 

material använder jag dessutom i min normativa rimlighetsprövning eftersom uppfattningen 

som ges i dessa material har jag för avsikt att ställa mot uppfattningen om principen om likhet 

inför lagen. Därmed blir också samtlig information central i min undersökning, i synnerhet då  
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dessa källor kommer från regeringens samt riksdagens hemsidor, vilket också fastställer att 

det inte rör sig om några förfalskningar kring dessa källor och dokument (Patel & Davidson 

2003, s. 65). Till följd därav har jag även bemästrat de frågor som uppkommer i den inledande 

källkritiken; att ta reda på var och när dokumenten tillkommit, varför de tillkom, vilket syfte 

upphovsmännen hade med dokumenten mm. (ibid., s. 64).  

Någonstans i sin undersökning kommer man till frågan, hur mycket material ska man 

samla in egentligen? Detta menar Patel & Davidson beror på dels ens problemområde men 

dels också hur lång tid man har på sig att samla in och analysera materialet (2003, s. 65). För 

mitt övergripande syfte, att göra en undersökning av rättshjälpsreformen 1997 som är både 

beskrivande och normativt utvärderande, betraktar jag mina sekundärkällor räcka för den 

problemställningen jag har samt den tidsramen att förhålla mig till. 

 
 
2.3      Undersökningens pålitlighet och giltighet 
 
Reliabilitet (pålitlighet) samt validitet (giltighet) är två problem som brukar förekomma vid 

uppsatsskrivningar då det i stort sett är omöjligt att skriva en uppsats som inte innehåller flera 

problematiska punkter och svagheter. I det kvalitativa angreppssättet har inte reliabiliteten en 

central roll, som för min del inte innebär några problem eftersom min avsikt är att skapa mig 

en bättre förståelse inom mitt forskningsområde och därmed skapa mig en mer nyanserad bild 

av företeelsen som jag studerar genom att få tag i de enheter som jag tror kan bidra till den här 

bilden (Holme & Solvang 1997, s. 94). I min normativa rimlighetsprövning bygger 

pålitligheten på att jag som uppsatsförfattare tydliggör och argumenterar för min normativa 

utgångspunkt dvs. att jag öppet redovisar samt preciserar kriterier för min rimlighetsprövning. 

Detta tänker jag givetvis göra, under kapitel 3 som redogör för mina analysverktyg, för det är 

först när jag har gjort detta som läsaren kan bedöma pålitligheten i resultatet (Beckman 2005, 

s. 74 f.). I bägge mina angreppssätt, då även den normativa rimlighetsprövningen präglas av 

den kvalitativa metoden, är validitetsproblem ett faktum då det i kvalitativa undersökningar 

inte finns någon stor skala av information, anser Patel & Davidson (2003, s. 103). Material 

som jag har till mitt förfogande är inte kvantitativ art, dvs. det finns en stor skala information, 

men dock anser jag inte detta heller vara ett problem för mig då jag anser det vara tillräckligt, 

i synnerhet när mina materialkällor är av hög såväl pålitlighet som giltighet i den meningen 

att de kommer från riksdagens och regeringens hemsidor.  
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Emellertid är inte en kvalitativ metod helt problemfri. Jag måste till att börja med se upp här 

med mina egna upplevelser av mitt forskningsområde så att jag verkligen förstår de signaler 

som mitt forskningsområde uttrycker så att inte bestämda förväntningar skapas mellan mig 

som forskare och mitt forskningsområde (ibid.). Holme & Solvang skriver att en passiv eller 

en aktiv sida hos forskaren har en betydande roll vid materialinsamlingen, om den 

information man samlar in ska vara så giltig som möjligt (1997, s. 94). Jag ska givetvis 

eftersträva att vara på den aktiva sidan genom hela min undersökning.    
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3 Analysverktyg 
 
Av den orsaken att uppsatsen har ett övergripande syfte, två frågeställningar samt två metoder 

som följd, innebär det i sin tur att två teorier måste presenteras som jag ska utgå ifrån för att 

kunna besvara mina frågeställningar. Under avsnitten 3.1 kommer teorin som skall tillämpas 

på min empiriska frågeställning att presenteras, medan teorin för min normativa frågeställning 

kommer att presenteras under avsnitten 3.2, varav rubriken på detta avsnitt. Dock kommer 

fokus i utvärderingen att riktas på avsnitt 3.2.1 – 3.2.2 eftersom avsnitt om 

majoritetsprincipen är tänkt att endast inneha rollen som en kontrast.  

 

3.1      Verktyg 1: Policyprocessmodellen 
 
Policyprocessen brukar man i många sammanhang koppla ihop med Lennart Lundquist (1992, 

s. 12f.) som dess definitions grundare då han har utarbetat en analysmodell med skilda faser i 

ett kronologiskt händelseförlopp från förberedelse till utvärdering av implementeringen. 

Lundquist konstruerade den här modellen beståendes av fem faser i syfte som en process i 

vilken den offentliga politiken bedrivs där den offentliga förvaltningen är en av aktörerna. 

Faserna är initiering, beredning, beslutsfattande, implementering samt utvärdering (ibid.). 

Bengtsson (1998, s. 26f.) delar dessa åsikter där han beskriver dessa steg som ingredienser i 

varje sådan process. Premfors (1989, s. 44) är dock av en annan åsikt då han anser att 

beroende på vilken modell man använder avgör också hur många steg en process består av, 

vanligt är att mellan fem till tio olika steg brukar förekomma. När Lundquist (1992, s. 12) 

utvecklade sin analysmodell utgick han från vad som händer med en politisk fråga, från dess 

början till dess slut, varefter han definierade sina fem steg. Här nedan följer en beskrivning av 

Lundquists policyprocess med den offentliga förvaltningen som illustration, se figur 2. 

Vad som dock är viktigt påpeka är att det här analysverktyget inte utgörs av hela 

policyprocessen. Policyprocessen som idealmodell har de här ovannämnda stegen, men den 

policyprocess som jag tenderar att använda mig av är en modifierad variant som jag anpassar 

utifrån mitt syfte. I den modifierade varianten har jag valt att inte titta på implementeringen 

och utvärderingen, utan enbart på de tre första faserna, initiering, beredning och 

beslutsfattande. Dessa steg kommer sedan att användas som struktur i analysen, dvs. man kan 

se policyprocessmodellen som ett verktyg för att strukturera det empiriska materialet, i det här 

fallet rättshjälpsreformen. Anledningen till det är att jag inte är ute efter att undersöka hur  
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rättshjälpslagen fungerar i verkligheten, utan det som jag är intresserad av är att se hur lagen 

har tillkommit, reformens förarbete och beslut, och sen även om den tillämpar vissa normer, 

som likhet inför lagen. Så om uppsatsen hade haft ett annat syfte, exempelvis lagens verkliga 

effekt, hade det varit befogat att titta på implementeringen samt utvärderingen. Men nu har 

den inte det.   

 
 
 

 

                                                                BESLUTS-                                  UTVÄR- 
           INITIERING                             FATTANDE                               DERING 
 
 
 
Figur 2: Policyprocessens olika steg (Källa: Lundquist 1992, s. 13) 

 

3.1.1 Initiering 
 
Offentlig förvaltning är en organisation som har till uppgift att bereda och verkställa politiska 

beslut, men detta är inte tillräckligt för att man ska förstå vad förvaltningen står för. Den är 

viktig även för andra faser i policyprocessen och verkar även vid initiering och efterkontrollen 

(Lundquist 1992, s. 95). I initieringsfasen är det förvaltningsorganen inom sina respektive 

områden som tar initiativ till förändringar menar Lundquist. Vad som tyckas kan är att i en 

demokrati borde den grundläggande demokratinormen gälla, dvs. att dessa initiativ tas av 

samhällsmedlemmar eller rent av politiker, men Lundquist skriver att beroende från situation 

till situation har förvaltningen antingen rätt eller rentav skyldighet att ta initiativ, där man tar 

upp nya problem, dvs. redan från början anger inriktningen för den politiska processen (1992, 

s. 95). Detta utgör en helt annan verklighet än den som är tänkt från början för förvaltningen, 

närmare bestämt att den ska utgöra ett slags instrument för politikerna (ibid.). Detta leder i sin 

tur till en negativ effekt inom initieringsfasen då förvaltningen kan påverka policyprocessens 

resultat. Lundquist skriver att det hela riskerar att gå i överstyr då förvaltningen med en 

initieringsförmåga kan svara ”för tolkningen av folkviljan eller vad allmänintresset kräver, 

och detta är knappast förenligt med de västliga demokratidoktrinerna” (ibid., s 96). Vilken 

betydande roll initieringsfasen än kan ha för policyprocessen, är det minst lika viktigt att 

politikerna måste kunna strama åt kontrollen över vad och hur förvaltningstjänstemännen  
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initierar (ibid., s. 97). Mer konkret kan man säga att initieringen handlar om att en aktuell 

fråga eller ett problem tas upp för diskussion av någon, dock placeras den inte på den politiska 

dagordningen förrän den uppmärksammas av någon mäktig aktör (ibid., s. 12).  

 

3.1.2 Beredning 
 
Beredning av politikernas beslut är en av de traditionella uppgifterna för förvaltningen och 

handlar om att all material måste samlas in, utvärderas samt sammanställas, och då är det 

frågan om material som ligger till grund för ett beslut (Lundquist 1992, s. 12). När det gäller 

svensk statsförvaltning innehåller beredningsfasen ett antal steg. Stegen börjar med en 

utredning, om det nu blir en beredning så startas den med en utredning. Sen när den håller på 

att bli färdig skickas det ut remisser till berörda instanser, exempelvis vad tycker ni om det här 

förslaget? Det är en remissomgång då. Utredningen går vidare och man tar hänsyn till 

remisserna osv. Detta blir sedan en proposition som i sin tur ger upphov för en riksdagsdebatt 

där eventuella motioner kan förekomma och andra kan invända. Sen leder detta fram till ett 

betänkande, och sen efter det blir det kanske ett beslut. 1 

Lundquist beskriver två sätt vilka styrningen av beredningen kan förete sig på. Antingen 

är den specifik, vilket den ofta är, eller också generell (1992, s. 97). Att styrningen är specifik 

definierar Lundquist som att politikerna är väldigt specifika i varje enskilt fall där de sätter 

upp klara ramar för vad de vill ha utrett (ibid.). Om styrningen är generell innebär det att mer 

långsiktiga processer sätts i fokus här, exempelvis planering. Dock är den här 

styrningsprocessen något som varierar. Förvaltningen får klara direktiv av politikerna 

beroende på specifikt eller generellt fall, men när det gäller svensk statsförvaltningen är det 

regeringen som styr beredningsprocessen (ibid.). I de fallen har regeringen fria händer att 

styra beredningsprocessen bäst man vill på då det inte förekommer några restriktioner för 

regeringen (ibid.). Emellertid anser Lundquist att den offentliga förvaltningens tjänstemän 

utan tvekan har ett stort inflytande bland svenska samhällssektorer då de även besitter 

förmågan att påverka innovativa beredningsprocesser, exempelvis svenska offentliga 

utredningar (ibid.).   

Med en stor makt följer också ett stort ansvar. Detta märks tydligt bland de beredande 

tjänstemännen då det förekommer en stor osäkerhet bland dessa. Osäkerheten menar 

Lundquist handlar i största grad om kunskapsunderlaget (ibid., s. 98). Eftersom tjänstemännen 

ska ge underlag till politikerna som sedan ska kunna fatta beslut kan dessa tjänstemän aldrig  
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vara hundraprocentigt säkra på om det beslutet de ska framföra är rimlig i förhållande till 

resurser som krävs för genomförandet av beslutet eller huruvida beslutet kommer att godtas 

av politikerna eller inte (ibid.). Eftersom kunskapsaspekten spelar en stor roll tar 

tjänstemännen i vissa fall till experthjälp innan de presenterar sina förslag till högre instanser 

dvs. politikerna (ibid.). Lundquist hävdar att liksom i initieringsfasen spelar förvaltningens 

tjänstemän en viktig roll i beredningsfasen då deras initiativ och beslutsunderlag kan röra om i 

grytan helt (ibid.).  

 

3.1.3 Beslutsfattande 
 
Beslutsfattandet handlar om vilka åtgärder den beslutsfattande aktören i fråga han åberopa 

(ibid., s. 12). Lundquist definierar en ”aktör” som en individ eller ett kollektiv där skillnaden 

mellan dessa två ligger i beslutsanalysen (ibid., s. 167). En mer konkret definition är att ett 

kollektiv består av flera individer som fattar ett beslut, man gör det gruppvis, medan en 

individ är en individ. För att aktören ska kunna fatta ett beslut är ett minimum krav att denne i 

fråga ska kunna antingen vidta åtgärden eller avfärda den (ibid., s. 12). Möjligheten att kunna 

vidta eller avfärda ett beslut/förslag, är en unik befogenhet vilket också präglar samtliga 

politiska processer. Beslutsfattandefasen utgör därmed anser Lundquist ett centralt moment i 

dessa processer (ibid., s. 164). En annan positiv syn med beslutsfattandefasen är att beslut 

som fattas öppnar per automatik för en analys. Ett smart drag är då att påbörja analysen redan 

vid förvaltningsbeslutet eftersom det blir relativt lätt att spåra dem formella besluten då 

formaliseringen är utpräglad i den offentliga förvaltningen (ibid. 

 

3.2      Verktyg 2: Normativ prövning 
 
Demokratibegreppet omfattar flera olika element där idealbilden utgörs av att ett samhälle 

med ett demokratiskt styrelseskick ska bygga på grundläggande principer om såväl 

majoritetsprincipen (politisk jämlikhet) som den konstitutionella principen (likhet inför lagen, 

rättstat). Dock brukar ett likhetstecken sättas mellan demokrati och majoritetsprincipen då 

ordet demokrati används i delvis skilda betydelser och därmed lämnar den konstitutionella 

principen utanför. (Petersson m.fl. 1999, s. 13).  

Här nedan följer en beskrivning av den konstitutionella principen, likhet inför lagen som 

är min normativa utgångspunkt i utvärderingen, men även också en beskrivning av 

majoritetsprincipen. Trots att min utvärdering kommer att göras utifrån principen om likhet  
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inför lagen och inte omfatta majoritetsprincipen, anser jag det viktigt att ge en beskrivning av 

majoritetsprincipen med då den är en kontrast till den konstitutionella principen. Dessutom är 

det svårare att förstå den konstitutionella principen om man bara har med den, med 

majoritetsprincipen också i bilden blir det lättare att förstå men också att man förstår bättre.  

 

3.2.1 Majoritetsprincipen 
 
Demokrati betyder folkstyre. Vad detta i sin tur skall innebära råder det delade meningar om, 

särskilt då demokratin liksom de flesta andra samhällsföreteelser befinner sig i en ständig 

förändring. Enligt Hadenius (2001, s. 10) ska det demokratiska styrelseskicket bygga på ett 

antal principer, där han finner folksuveränitetsprincipen som grundläggande. Den här 

principen innebär att medborgarna har rätten att styra sig själva i en demokratisk stat, och 

detta tolkar Hadenius som att ”all myndighetsutövning har sin legitimitet i den vilja som 

folket har uttryckt” (ibid.). Emellertid förekommer det krav från demokratins sida om hur 

denna folkvilja ska komma till uttryck. Kraven är att två andra principer ska gälla här, 

nämligen den politiska jämlikhetens samt frihetens princip. 

Den politiska jämlikhetens princip som Hadenius beskriver som bland de viktigaste 

principerna i en demokrati, är en tolkning av det politiska medborgarskapet, dvs. vilka som 

skall räknas till ”folket” samt vilken vikt styresmännen ska ha sinsemellan (ibid. s. 10). Den 

här synen delas av bland annat Premfors (2000, s. 180 – 193) där han sätter ett likhetstecken 

mellan den politiska jämlikhetens princip samt rösträtt, yttrandefrihet mm. Även Dahl (1989)  

är av samma åsikt där han med sitt polyarkibegrepp avser politiska system som strävar efter 

att förverkliga demokratiska principer och normer, dvs. principen om politisk jämlikhet där 

han anser att dessa politiska system ska utmärkas av bland annat allmän och lika rösträtt, 

yttrandefrihet m.m. Ursprungsidén med jämlikheten är att landets styrelse ska vara något som 

alla människor i landet ska ha rätt att kunna delta i (Hadenius 2001, s. 10). Att stater sedan har 

olika lösningar på den här punkten menar Karvonen (2003, s. 16-17) beror på att demokratier 

blir allt mer liktydiga med den västliga demokratin.  

Uppfattningarna om demokratibegreppet går isär skriver Petersson m.fl. (1999, s. 12) 

där man även här hävdar att politisk jämlikhet innebär att i en demokrati måste alla 

medborgare ges en möjlighet till ett effektivt deltagande, dvs. de ska ges lika rätt att delta i de 

beslut som rör samhällets gemensamma angelägenheter för att på så vis kunna påverka dess 

och sin egen framtid. Men samtidigt menar man här att den här principen kan man antingen  
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acceptera, dvs. se demokratin som liktydig med majoritetsstyrelse, eller så kan man 

komplettera den med principen om en rättstat (ibid., s. 47). 

 

3.2.2 Den konstitutionella principen  
 
Oavsett vem man lägger makten i händerna på, om det är en monark eller en demokratiskt 

vald majoritet, slutar det i det långa loppet att maktinnehavaren styr utifrån sitt bästa och inte 

av omsorg om folkets bästa. Utifrån detta har man satt upp gränser för den politiska 

maktutövningen i samtliga demokratier. Detta innebär i sin tur att alla demokratiska stater 

kännetecknas av någon grad av konstitutionalism då de har en skriven grundlag, författning 

eller en konstitution, dvs. det finns en effektiv reglering av den politiska maktutövningen 

(Karvonen 2003, s. 150).  

Hermansson (1999, s. 76) skriver om olika aspekter om konstitutionalism (se tabell 1) 

och menar att det finns alternativa sätt man kan betrakta den konstitutionella principen på. 

Aspekter om en svag samt en stark konstitutionalism framgår av hans text vari man också kan 

se att han är inriktad mer på den svaga, detta då han definierar en svag konstitutionalism som 

att det inte finnes någon skriven konstitution, det är relativt lätt att genomföra ändringar i 

grundlagen samt att den rättsliga kontrollen är begränsad (ibid.). Synen på den här 

definitionen delas av Karvonen (2003, s. 148ff.) där han även ger en motsatt definition till den 

starka konstitutionalismen, dvs. en skriven konstitution, svår grundlagsändring samt en 

omfattande rättslig kontroll. Den konstitutionella demokratin som jag avser att beskriva här 

vill jag påstå är av den starka aspekten, och är ämnad att förstås som en normativ ide dvs. 

något mer än en hänvisning till befintliga statsskick.  

I litteraturen som jag använde mig av för en definition av den konstitutionella principen 

framgår det att den här principen är ett demokratiskt ideal, men också en beskrivning på något 

faktiskt existerande. Det sistnämnda härleds ur Smith & Petersson, red. (2004, s. 8) där man 

hävdar att den stat som genom ett inrättande av en grundlag, författning eller en konstitution 

för samhällsordningen inom Europas ramar, har officiellt blivit godkänd som en 

konstitutionell demokrati. Detta är frågan om en faktisk samhällsordning, en beskrivning på 

något som existerar. 



 -19- 

 
 

Svag konstitutionalism       Stark konstitutionalism 
              Konstitution                   Oskriven                    Skriven 
              Typ av grundlagsändring        Lätt                    Svår 
              Rättslig kontroll                    Begränsad                    Omfattande 

 

Tabell 1: Aspekter av konstitutionalism (Källa: Karvonen 2003, s. 151) 

 

Visserligen är majoritetsprincipen (politisk jämlikhet) ett nödvändigt instrument för ett 

demokratiskt styrelseskick, men inte ett tillräckligt villkor. En grundtanke med den 

konstitutionella demokratin är betonandet av den enskilda individens fri- och rättigheter, ett 

rättstatstänkande, vilket också bör förenas med principen om politisk jämlikhet menar 

Berggren m.fl. (2001, s. 33), Petersson (1999, s. 97 ff.) och Petersson m.fl. (2004, s. 21 f.). 

Den här grundtanken har samtliga dessa författare ställt sig bakom där bland annat Berggren 

m.fl. (2001. s. 53) anser att en demokrati som enbart präglas av majoritetsprincipen har en 

snäv demokratisyn och menar att det inte förekommer någon god demokrati om inte 

grundläggande fri- och rättigheter respekteras. I en vidare skildring tillför den här 

grundtanken i sin tur demokratin som helhet, en bredare begreppsdefinition då det 

demokratiska idealet inte enbart ska bygga på majoritetsprincipen, dvs. principen om politisk 

jämlikhet.    

En god demokrati som Berggren m.fl. sammankopplar med den konstitutionella 

demokratin inbjuder dock till en annan debatt, nämligen för vad som menas med en god 

demokrati? Det finns skilda definitioner i den här frågan där exempelvis Dahl (1998) tolkar en  

god demokrati i termer av en process medan Berggren m.fl. kvarstår vid åsikten att den 

enskilde individens grundläggande fri- och rättigheter kan man inte bortse från. En följande 

fråga till Berggrens m.fl. skildring är vilka rättigheter ska den konstitutionella principen 

omfatta och hur ska dessa rättigheter bestämmas? Enligt (Nergelius 1999, s. 41) ska dessa 

rättigheter bestämmas av en större majoritet, dvs. att de kommer fram till genom en 

demokratisk process. När det sedan kommer till vilka rättigheter som principen ska omfatta, 

finns det som redan påpekat rättigheter som är grundläggande för demokratin, sett ur den 

konstitutionella principens synvinkel. Lundquist (2001, s. 96 ff.) knyter an individuella 

rättigheter till den här principen varpå han knyter an bland annat likhet inför lagen och ”skydd 

mot godtyckliga anhållanden”. I anslutningen till skyddet mot godtyckliga anhållanden knyter 

Lundquist an även rättsligt skydd för medborgarna mot såväl enskilda som staten till den här  
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principen där han menar att dessa rättigheter som ska vara lika för alla samhällsmedlemmar, 

kan den politiska makten inte bortse ifrån samt att de ska ”tillämpas utan godtycke och 

partiskhet” (ibid.).  

 

3.2.3 Likhet inför lagen 
 
Berggren m.fl. (2001, s. 33) hävdar att principen om »likhet inför lagen» därtill betonandet av  

den enskilde individens fri- och rättigheter, har sitt grundfäste i ett rättsstatstänkande som i sin 

tur härleds ur den konstitutionella demokratin. Lernestedt (2005, s. 17) är inne på samma linje 

som Berggren m.fl. där han definierar begreppet »likhet inför lagen» som ett slagord som ofta 

används i diskussioner av hur det goda politiska samhället bör vara beskaffat, dock 

understryker han att det har aldrig varit en riktig självklarhet. Lernestedt menar dessutom att 

frågor som rör likhet och olikhet mellan människor i samhället omfattas i retoriken av 

begreppet i en vidare betydelse (ibid., s. 124). Pga. en stark normativ laddning samt många 

tolkningsmöjligheter, är begreppet språkligt sett en djungel. Lernestedt menar vidare att 

»likhet inför lagen» beskriver ett generellt ideal då det aldrig har varit en självklarhet, dvs. 

något som bör eftersträvas, vilket i sin tur innebär att det är något som den politiska makten 

inte vill se som ett potentiellt redskap hos domstolarna (ibid., s. 125f.). Av den orsaken skall 

domstolarna samt förvaltningsmyndigheter beakta allas »likhet inför lagen» där man ska 

iaktta opartiskhet (ibid., s. 17). Det här med likhet inför lagen är väldigt krångligt egentligen, 

men påpekas skall att det bör förenas med principen om politisk jämlikhet (Berggren m.fl. 

2001, s. 33). Rättsfilosofen Ronald Dworkin finner likväl (Hadenius 2001, s. 10) som 

(Premfors 2000, s. 180 – 193) principen om politisk jämlikhet vara en grundpelare för 

demokratin, men dock skiljer han på två rättigheter som brukar anföras hänga samman med 

politisk jämlikhet. Han skiljer på rätten till lika behandling där medborgarna ska ha rätt att på 

samma villkor kunna ta del av vissa resurser som exempelvis rösträtt och rätten till 

grundläggande utbildning, samt rättigheten att bli behandlad med lika omtanke och respekt 

från statens sida där den senare endast uttrycker hur relationen mellan staten och medborgarna 

bör manifesteras via grundlagarna (Dworkin 1977, s. 273). Det krångliga är, att staten 

behandlar alla som jämlikar innebär inte att den ska behandla de lika, dessa rättigheter kan 

man uppfatta som samma, men det är inte samma sak. En central aspekt av iden om lika 

omtanke och respekt är som man kan utläsa från Dworkin, likhet inför lagen (ibid., kap. 6). 
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4 Analys 
 
För att ge läsaren en bättre helhetsbild och förförståelse av undersökningen, ämnar avsnitt 4.1 

endast till att ge en kort beskrivning för vad som menas med rättshjälp samt en titt på 

rättshjälpslagen från 1973. Vidare fortsätter analyskapitlet med avsnitt 4.2 och  4.3 där 

analysverktygen som återfinns under kapitel 3 tillämpas i samband med att en analys 

genomförs av det empiriska materialet, mina sekundärkällor, som återfinns under kapitel 2. 

Jag tenderar att redovisa de kopplingar som jag ser mellan analysverktygen och empirin 

samtidigt som jag besvarar mina frågeställningar.  

 

4.1 Bakgrund 
 

4.1.1      Vad är rättshjälp? 
 
Att hamna i en tvist av något slag är något som alla kan råka ut för, dock är det inte alltid som 

man kan lösa det på egen hand med motparten. I ett sådant läge kan man komma att behöva 

anlita ett juridiskt ombud i form av en advokat eller en jurist. Kostnaderna för ett juridiskt 

ombud uppgår till nivåer som är högre än vad många befinner sig på och klarar av. 1973 

klubbades därför en ny lag igenom i den svenska riksdagen, rättshjälpslagen. Rättshjälpen är 

en social skyddslagstiftning och blev ämnad åt personer som inte kan få rättsligt bistånd på 

annat sätt (Stangendahl 1998, s. 5). Det innebär att man kan få hjälp av staten med kostnader 

för ärenden som i regel inte kan klaras upp inom ramen för rådgivningstiden. Kraven som 

ställdes på rättshjälpstagaren, var att endast privatpersoner hade rätt till rättshjälp, dvs. företag 

och liknande föll bort. 1997 ägde en stor reform i rättshjälpslagen rum där främsta motivet var 

att staten skulle spara pengar samt att man skulle modernisera denna lagstiftning.  

Reformen innebar att rättshjälpen skall vara subsidiär till rättsskyddet i ens 

hemförsäkring. Den som inte har en hemförsäkring som inkluderar rättsskyddet utan giltigt 

skäl för detta, kan inte heller räkna med att få någon hjälp av staten med kostnaderna (ibid.). 

Dock finns det enligt Stangendahl fortfarande ett fåtal situationer då man kan få rättshjälp av 

staten även utan ett rättsskydd i sin hemförsäkring, men här avgör den sökandes ekonomiska 

förhållanden (ibid.). En annan nyhet med reformen var att innan man kan få klartecken om att 

kunna ansöka om rättshjälp ska man ha haft en timmes rådgivning hos en advokat eller annan 

jurist, som man själv bekostar. Man får inte heller ha ett ekonomiskt underlag (summan av  
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inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än 210 000 kr per år (ibid.). 

Dock är det här taket något som ändras med jämna mellanrum, idag räknat är det uppe i 

260 000 kr (Betänkande 1999/00:JuU14).  

 

4.1.2      Rättshjälpslagen 1973 
 
Den fria rättegången som blev startskottet för hela rättshjälpslagstiftningen i Sverige, 

instiftades runt 1920 (se lag 1919:367). Ända sedan dess har denna lagstiftning beskrivits i 

termer av rättstatligt fundament som skall garantera allas likhet inför lagen (Wennerblom 

2005, s. 20). Då den här regleringen omfattade endast ett fåtal enskilda individer i samhället 

beslöt man i början av 1970 – talet om den stora jämlikhetsreformen vars främsta syfte var att 

förebygga de ekonomiska klyftorna, dvs. tjockleken på ens plånbok skulle inte spela någon 

roll för att man skulle betraktas som jämlik inför lagen samt kunna ta tillvara sina rättliga 

intressen. Under den här perioden, 1960 – talet och början av 1970 – talet, präglade samtidigt 

ett expansivt klimat all lagstiftningsarbete i Sverige, vari 1972 års rättshjälpslag kom att bli en 

av dem sista som kom till i detta klimat (Ekberg 1997, s. 40 f.). 1972 fattade riksdagen ett 

beslut om att samhällets rättshjälp behövde en genomgripande reform vilket kom att regleras 

främst i rättshjälpslagen (1972:429; RHL) och som trädde i kraft 1 juli, 1973. Enligt 

justitieutskottets betänkande 1996/97: JuU3 framgår det att innan lagen klubbades igenom 

sågs den fria rättegången som en processuell rättshjälp som staten beviljade den behövande, 

förutsatt att denne saknade ekonomiska förutsättningar att själv bekosta processen samt 

genom att en offentlig försvarare utsågs till rättshjälpstagaren. 

Efter att reformen hade blivit genomförd innebar det att efter den 1 juli 1973 kunde alla 

som behövde juridisk hjälp i form av en advokat eller ett juridiskt ombud i samhället få det 

mot en viss avgift – staten svarade för resten. Ekberg (1997, s. 44) menar att 1972 års 

rättshjälpslag utgjorde en samling av olika rättshjälpsformer: allmän rättshjälp, rättshjälp åt 

misstänkt brottsling, rättshjälp genom offentligt biträde samt rådgivning. Lagen hade flera 

positiva effekter och funktionssätt, bl.a. att den var progressiv. Detta definierar Dahlin – 

Andersson och Flyborg (fp) i sin motion till riksdagen 1998/99:Ju809 som att de sämst ställda 

i samhället gynnades bäst av den här lagstiftningen då de erhöll bidrag från staten till hela 

kostnaden medan de välbärgade eller välavlönade inte erhöll någon rättshjälp alls. Detta 

berodde på den enskildes inkomst och försörjningsbörda och utefter det togs beslut om 

rättshjälpstagaren skulle bli beviljad rättshjälp eller inte. 
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De som blev beviljade fick betala endast en större eller mindre engångsavgift (ibid). 

Emellertid fanns det en dold faktor i den allmänna rättshjälpen, nämligen att denna ersättning 

inte omfattade motpartens kostnader om man förlorade en process. Vid en sådan situation fick 

den rättssökande betala dessa kostnader.  

 

4.2 Rättshjälpsreformens policyprocess 
 

4.2.1      Initiering 
 
Initiativet till en reform av 1973 års rättshjälpslag fick sin början genom det beslut som 

riksdagen den 24 juni 1993 fattade, om att ge befogenhet till den dåvarande chefen för 

Justitiedepartementet, statsrådet Gun Hellsvik, att tillsätta en särskild utredare som skulle se 

över rådande rättshjälpslagen, i syfte att åstadkomma besparningar på statens kassa. En 

anledning till att riksdagen fattade det var att kostnaderna för den dåvarande rättshjälpslagen 

hade skjutit upp i höjden och statens kassa belastades alltmer över tid, vilket berodde i första 

hand på den stora mängd skilsmässokonflikter som ägde rum under 1980 – talet och som inte 

kunde lösas av parterna själva. Detta gav upphov till att det juridiska systemet samt den 

statliga rättshjälpen fick bistå dessa parter ekonomiskt för att kunna lösa konflikten.  

Statsrådet Hellsviks direktiv till utredningen framgår i (dir. 1993:77) vari statsrådet 

framhäver att under budgetåret 1994/95 kostade den dåvarande rättshjälpslagen staten 

sammanlagt ca 870 miljoner kr netto, varav de största utgiftsposterna utgjordes av rättshjälp åt 

misstänkt i brottmål (ca 364 miljoner kr) och allmän rättshjälp (ca 342 miljoner kr). 

Utredningen som antog namnet 1993 års rättshjälpsutredning, inriktade sitt arbete på den 

allmänna rättshjälpen, som bland annat omfattar skilsmässokonflikter, av den orsaken att det 

finns flera undantag för den allmänna rättshjälpen som kan lämnas till fysisk person. I 

direktiven till rättshjälpsutredningen betonade statsrådet Hellsvik att kravet om besparningar 

på rättshjälpsområdet, skulle ha en topprioritet, i synnerhet då samhällets ekonomiska resurser 

som är begränsade och står i den samhällsekonomiska situationen till buds, skulle istället 

användas där de behövdes mest och prioritera de människor som var i störst behov av rättsligt 

bistånd (ibid.).  

I samma veva underströk Hellsvik att de åtgärder som föreslås av utredningen skulle 

dessutom leda till en ökad effektivitet, men vad Hellsvik poängterade som av ytterst högsta 

prioritet var att rättshjälpslagens grundläggande syfte inte fick gå förlorad. 
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Statsrådet framhöll att den måste fungera som ett yttersta skyddsnät för dem som inte kan få 

rättsligt bistånd på annat sätt, och riktade utredningens arbete på följande frågor: 

kostnadskontroll och taxor, rättshjälpen och rättsskyddsförsäkringarna, offentliga biträden, 

villkoren för och omfattningen av den allmänna rättshjälpen samt vissa organisatoriska 

frågor (ibid.). Utredaren gavs dessutom fria händer att föreslå andra ändringar, men dock var 

huvudmålet att undersöka om rättsskyddsförsäkringen i den enskilde individens 

hemförsäkring kunde utnyttjas istället för den allmänna rättshjälpen. Året senare, 1994, fick 

utredningen ett tilläggsdirektiv (dir. 1994:81) av statsrådet Hellsvik, där hon betonade att 

riksdagen framfört önskemål om att utredningen skulle även se över den rådande ordningen 

för att utse offentliga biträden. Hellsvik framhöll här att det hade riktats kritik mot den 

rådande ordningen, då främst för att offentliga biträden inte förordnades i tid samt att 

majoriteten av dessa saknade relevanta kunskaper och erfarenheter i förhållande till sina 

uppgifter vilket ledde till att de bland annat försummade att i rätt tid överklaga ett 

avvisningsbeslut.  

 

4.2.2 Beredning 
 
I enlighet med de steg som presenteras under teorikapitlet om beredningsfasen, (se avsnitt 

3.1.2), har den här reformen skett därefter. Stegen, remissförfarande, proposition, motioner 

från riksdagsledamöter och justitieutskottets betänkande, presenteras mer ingående längre 

fram i texten under detta kapitel.   

Beredningen av ärendet började med en utredning som presenterade slutligen sina 

förslag till regeringen i form av betänkandet Ny rättshjälpslag och andra bestämmelser om 

rättsligt bistånd (SOU 1995:81) där man sammanfattade huvuddragen i den nya 

rättshjälpslagstiftningen under fyra rubriker; kostnadsbesparningar för staten, statlig hjälp 

bara när det behövs, ökat kostnadsmedvetande samt ny och enklare lagstiftning. Eftersom 

regeringens krav på besparingar var tydliga i direktiven, framhöll utredningen att de förslag 

som man lade fram skulle ge kraftiga besparingar, men att man var tveksam till i hur stor 

skala det skulle ske eftersom rättshjälpslagstiftningen redan hade ändrats upprepade gånger, 

utan att de ekonomiska konsekvenserna hade visat sig omedelbart (SOU 1995:81, s. 275). 

Emellertid kom utredningen här fram till att besparingen till följd av rättsskyddsregeln skulle 

uppgå till cirka 175 miljoner kr årligen. Dessutom föreslog utredningen en annan ändring, 

rörande äktenskapsskillnad, där man rekommenderade att ett krav på särskilda skäl införs för 
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dessa angelägenheter för att på så vis hade man kunnat åstadkomma här en besparing på cirka 

25 miljoner kr per år. Sammantaget beräknade utredningen en besparing på cirka 200 miljoner 

kr årligen (ibid., s. 277 ff.). Utredningen likställde rättskyddsförsäkringen med statlig hjälp 

bara när den behövs, och motiverade detta med att den som genom försäkring redan har ett 

skydd som täckte den aktuella angelägenheten inte skulle beviljas rättshjälp. Den som 

däremot blev beviljad rättshjälp, skulle få sina kostnader för rättshjälpsbiträdet bekostade av 

staten, dock högst i 100 timmar, dvs. ett tak skulle sättas upp för utredningskostnader. Dock 

betonade man här att det här systemet skulle utformas på såvis att om man saknade rättsskydd 

och behöver rättsligt stöd, ska man också få det. På så sätt skulle rättshjälpslagstiftningen bli 

en social skyddslagstiftning (ibid., s. 78).   

Den tredje rubriken om ökat kostandsmedvetande förklarade utredningen med att 

rättshjälps- och rättsskyddssystemen i 1973 års rättshjälpslag var sammanvävda i den 

meningen att de var parallellt tillämpliga i ett och samma ärende. Detta innebar att man 

genom att utnyttja detta kunde få samtliga uppkomna kostnader betalda, och därmed hade de 

här personerna i fråga ett mindre incitament för att försöka begränsa kostnaderna i ärendet. 

Genom att göra rättshjälpen subsidiär till rättsskyddet i ens hemförsäkring skulle det här 

parallella systemet försvinna och på så vis skulle den rättssökande bli mer kostnadsmedveten 

(ibid.). I den sista utgångspunkten förklarade utredningen att den nya rättshjälpslagen borde 

struktureras samt utformas på ett sådant sätt som gör den mer överskådlig och begriplig, som 

undviker tillämpningssvårigheter. För att realisera detta föreslog man att rådgivningen skulle 

bli en inledning till rättshjälpen (ibid.). 

 

Remissförfarande 

 
Innan regeringen tog ställning till förslagen, däribland annat huvudförslaget om att göra 

rättshjälpen subsidiär till rättsskyddet, skickades utredningsförslagen på remiss till berörda 

instanser för att de skulle få säga sin mening, dessa remissyttranden finns tillgängliga på 

Justitiedepartementet (dnr Ju 95/3274), dock har jag hämtat mitt underlag från regeringens 

proposition (1996/97:9) vari en sammanfattning av remiss- och Lagrådyttrandena ges.  

Regeringen ville veta vad de som berörs tycker samt vilket stöd dessa förslag hade. Om 

en stor del av remissinstanserna hade blivit negativa hade beslutet kunnat bli att inte gå vidare 

i frågan, eller att försöka finna andra lösningar än dem utredningen föreslog. Remissutfallet 

blev dock blandat där ungefär lika många remissinstanser tillstyrkte som avstyrkte förslaget  
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om subsidiaritet. Svea hovrätt, Göta hovrätt, Kammarrätten i Göteborg, Länsrätten i 

Stockholm län, Justitiekanslern, Domstolsverket riksåklagaren och socialstyrelsen är några av  

de instanserna som var positiva till detta förslag. Rättshjälpsmyndigheten, Konsumentverket, 

Sveriges advokatsamfund, Sveriges Försäkringsförbund, JUSEK, Riksförbundet för familjens 

rättigheter samt Samfundet för Sveriges juridiska byråer var negativa till förslaget och 

avstyrkte det. Ett fåtal remissinstanser, däri bland annat Rättshjälpsnämnden, 

Jämställdhetsombudsmannen och Finansinspektionen ansåg att en vidare utredning av 

förslaget krävdes. De instanserna som avstyrkte förslaget riktade sin kritik främst mot 

förslagets utformning av subsidiariteten där man menade att med detta förslag riskerade ett 

stort antal rättssökande att ställas utanför ett rättsligt stöd. Andra instanser riktade sin kritik 

mer av principiella skäl där främsta argumentet var att rättslig hjälp är statligt ansvar och kan 

därmed inte lämnas över på privata subjekt, det skulle inte heller vara förenligt med 

Europarådets resolutioner om rättshjälp. Regeringen rättfärdigade förslaget utifrån 

utredningens mening med att de inte kunde se några principiella hinder mot subsidiariteten i 

den meningen att man ansåg det vara högst rimligt att den som kan klara sig ekonomiskt, i 

synnerhet genom den försäkring man har, inte skulle kunna bli beviljad rättshjälp. Man 

betonade här i sitt argument att det viktiga låg i att utforma systemet på ett sådant sätt att den 

som verkligen behöver ett rättsligt stöd också ska få det.  

Instanserna som avstyrkte förslaget menade också att subsidiariteten skulle leda till att 

försäkringsbolagen skulle höja sina premier för hemförsäkringar som inkluderar ett rättsskydd 

och därmed skulle många avstå från en hemförsäkring av ekonomiska skäl. Här kontrade 

regeringen med att utredningen man hade tillsatt, hade tagit del av uppgifter från 

försäkringsbolagen själva som sa att storleksordningen för premierna skulle vara mycket 

måttlig i sammanhanget där den genomsnittliga ökningen skulle ligga på 5 % eller 45 kr per 

år för en hemförsäkring. Regeringens argument var här att detta var fullt acceptabelt. Dock 

invände här en av dem avstyrkande instanserna, Sveriges Försäkringsförbund, att för att då 

göra hemförsäkringspaketet billigare garanterade man inte att försäkringsbolagen kunde 

komma att separera rättsskyddet från hemförsäkringen, och då skulle en premiehöjning av en 

helt annan storleksordning vara att vänta. Regeringen kontrade detta argument med att 

möjligheten finns att utforma reglerna så att försäkringsbolagen inte får anledning att separera 

rättsskyddet från försäkringspaketet samt att försäkringstagarna inte frestas att välja bort sitt  

försäkringsskydd, då en utbredd försäkringstäckning är av stort värde. De instanserna som 

tillstyrkte subsidiariteten gick i enlighet med utredningens linje och menade att den som kan  
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klara av att få sin sak rättsligt prövad utan att vända sig till staten för rättshjälp, ska också göra 

det, i synnerhet då samhällets ekonomiska resurser som är begränsade kunde istället användas 

mer effektivare och där de behövdes mest, exempelvis prioritera de människor som var i störst 

behov av ett rättsligt bistånd. Man tillstyrkte även här utredningens förslag om minskade 

möjligheter att få rättshjälp för den som borde ha haft en försäkring, med motivationen att 

särskilda skäl bör införas för dem som borde ha haft en hemförsäkring, men inte har det, skall 

få rättshjälp. De avstyrkande instanserna, främst Rättshjälpsmyndigheten och 

Konsumentverket, avstyrkte denna s.k. borde – regeln som utredningen föreslagit i den 

meningen att den skulle drabba redan ekonomiskt utsatta grupper ännu mer. Regeringen 

rättfärdigade detta i enlighet med utrednings förslag med att subsidiariteten är avsedd främst 

för dem som redan har en rättsskyddsförsäkring, och de ska inte få någon rättshjälp, samt att 

de inser i det framtida vikten av att försäkra sig rätt. För att ytterligare öka 

kostnadsmedvetandet hos människorna låg ett förslag här på att sänka inkomstgränsen för 

rättshjälp ner till 210 000 kr per år. Man betonade samtidigt här att för att 

försäkringspaketlösningar inte skulle försvinna skulle en hög anslutningsgrad säkerställas 

genom att den som redan har en hemförsäkring eller motsvarande försäkringsskydd, men 

väljer medvetet bort rättsskyddsmomentet inte bör beviljas rättshjälp. Utredningen betonade 

vikten av att de grupper som inte har någon möjlighet att skaffa sig en hemförsäkring eller ett 

försäkringsskydd inte ska omfattas av den här regeln, utan de ska då ha rätt till statlig 

rättshjälp, vilket samtliga tillstyrkande instanser ställde sig bakom.  

På den sista punkten om en ny och enklare lagstiftning hade utredningen föreslagit 

rådgivningen som en inledning till rättshjälpen för en bättre överskådlighet och begriplighet. 

De avstyrkande instanserna, främst Sveriges advokatsamfund, ställde sig emot detta förslag 

där man hävdade att det kanske inte finns alltid behov av rådgivning först och därmed såg 

man det som orimligt att den rättssökande skulle stå för dessa kostnader. Det här förslaget 

överensstämde med regerings förslag varpå också de tillstyrkande instanser ställde sig bakom 

med motivationen att det skulle begränsa behovet av en invecklad administrativ apparat och 

som i möjligaste mån undviker tillämpningssvårigheter.   
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Proposition 

 
Efter alla förändringar man gjorde i rättshjälpslagstiftningen under årens lopp, dock utan 

något större resultat på besparingar på rättshjälpsområdet, välkomnades 

rättshjälpsutredningens betänkande, i synnerhet då utredningens samtliga förslag stämde 

överens i huvudsak med de frågor som regeringen hade riktat utredningens arbete på. Det var 

en enig utredning som lade fram förslagen av vilka det dock inte framgick vilka 

omständigheter som skulle beaktas vid bedömningen av om den rättssökande borde ha haft 

rättsskydd. Däremot krävdes det enligt utredningens förslag synnerliga skäl för att den som 

borde ha haft rättsskyddsförsäkring skall kunna erhålla rättshjälp. Året efter, 1996, beslöt 

regeringen om att förbereda dessa förslag och skicka ett utkast av dem, en s.k. lagrådsremiss, 

till Lagrådet som skulle granska att lagförslagen inte kolliderade med eller stred mot 

grundlagen eller någon annan lag. Lagrådet skrev ett utkast till en proposition där man godtog 

förslagen, och samtidigt föreslog vissa förändringar där man mot bakgrund av de synpunkter 

som hade lämnats under remissbehandlingen, betonade kärnan i svårigheten i att utforma 

regler så att försäkringsbolagen inte får anledning att separera rättsskyddet från 

försäkringspaketet. Detta berodde på svårigheter i att förutspå den framtida 

rättsförsäkringsmarknaden. Utan vad som var rimligt att uppfylla, bedömde Lagrådet vara att 

utforma reglerna så att de bidrog istället till att främja en fortsatt hög försäkringstäckning.  

Liksom utredningen var också lagrådet enigt i sina yttranden över lagförslagen och gick 

på samma linje som utredningen, nämligen att borde-regeln kan och bör få till effekt att 

rättshjälp inte skulle ges åt personer som inte har skaffat sig ett rättsskydd, med undantag för 

särskilda fall som skulle kunna leda till annat resultat. Därmed anförde lagrådet i likhet med 

utredningen att rättshjälpen skulle göras subsidiär till rättsskyddet som innefattas i hem- och 

villaförsäkringar. Lagrådsremissens förslag utgick från att några större förändringar i fråga 

om rättsskyddsförsäkringarna inte skulle ske och man menade att rättsskyddet skulle komma 

att erbjudas under samma förutsättningar som då, dock skulle man räkna med en mindre, 

nästintill obetydlig, kostandsökning för att rättsskyddet skulle vidgas. Den kritik som 

utredningsförslaget råkade ut för besvarades av lagrådsremissen genom att garantier måste 

skapas för en oförändrat hög försäkringstäckning avseende rättsskydd. I samma veva var dock 

lagrådet skeptiskt till dessa garantier, i den meningen att man ansåg det vara svårt att göra 

några klara förutsägelser om den framtida utvecklingen på rättsskyddsmarknaden samt att en  
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garanti skulle möta många svårigheter. Istället vidhöll lagrådet att hjälpa fram en fortsatt hög 

försäkringstäckning var det mest logiska.  

Regeringen instämde i lagrådets tolkning och samlade därefter in det material som 

rättshjälpsutredningen lade fram tillsammans med remissyttrandena och Lagrådets yttrande, 

för en utvärdering och sammanställning. Regeringen antog dessa förslag och tog sedan fram 

en slutlig version av propositionstexten (Propositionen 1996/97:9) som man i samband med 

ett regeringssammanträde överlämnade till riksdagen för att den skulle kunna ta ställning till i 

innehållet. I propositionen framgår det att de viktigaste nyheterna blir att rättshjälpen blir 

generellt subsidiär till rättsskyddet, dvs. den som har en rättsskyddsförsäkring som täcker den 

aktuella angelägenheten skall inte få rättshjälp. Inte heller den som borde ha haft en 

rättsskyddsförsäkring med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden kunna få 

rättshjälp, med undantag för särskilda fall. Vidare betonade man att dessa nyheter skulle 

innebära stora besparingar – 200 miljoner kr per år – samtidigt som rättshjälpens 

grundläggande syfte bibehålls.     

 

Motioner från riksdagsledamöter 

 
I riksdagen behandlades propositionen där vem som helst av riksdagens 349 ledamöter kunde 

komma med motförslag, dvs. en motion. Sammanlagt fem motioner blev väckta med 

anledning av propositionen där samtliga riktade likadan kritik mot den. Bland annat Eva 

Björne (m) framhävde i sin motion att om den här lagändringen genomförs, kommer den nya 

lagen inte att bli ändamålsenlig pga. en stor tveksam och raspig praxis. Hon betonade 

dessutom vikten av en ytterliggare vidare utredning (motion 1996/97:Ju4). Den här 

uppfattningen delades av Kia Andersson m.fl. (mp) där de underströk att rättshjälpens 

grundläggande syfte skulle gå förlorad om den här lagändringen genomfördes, i synnerhet av 

principerna om rättssäkerhet och likhet inför lagen. Kia Andersson m.fl. framhöll här att även 

de sämst ställda i samhället som har mycket begränsade ekonomiska resurser, ska kunna få sin 

sak rättsligt prövade och inte bli utstötta bara för att de inte har pengar på banken (motion 

1996/97:Ju5). Rolf Åbjörnsson (kd) hävdade att rättshjälpens grundläggande syfte skulle 

sättas på spel om den här lagändringen genomfördes i den meningen att den som får beviljad 

rättshjälp riskerade ”att få sin sak prövad på ett icke tillförlitligt sätt” pga. taket för 

utredningskostnader (motion 1996/97:Ju6). Gudrun Schyman m.fl. (v) siade om en mörk 

framtid för samtliga svenska medborgare som av ekonomiska skäl hindrades från att få sin sak  
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rättsligt prövad i och med att staten skulle frånträda sitt ansvar och låta försäkringsbolagen 

fastställa villkor för rättsskydd, om lagändringen genomfördes (motion 1996/97:Ju7). Bengt 

Harding Olson m.fl. (fp) påpekade att om lagändringen genomförs kommer det att stå i strid 

med Europakonventionens krav om att staten ska ta på sig det finansiella ansvaret för 

medborgarnas rättshjälp, och att riksdagen därmed bör avslå regeringens proposition (motion 

1996/97:Ju8).  

 

Justitieutskottets betänkande 

 
Propositionen och de ovannämnda motionerna granskades först av det riksdagsutskott, 

justitieutskottet, som hade ansvar för detta ärende. Utskottet gav sin syn på lagförslagen i 

form av ett utskottsbetänkande där man tillmötesgick propositionen och gav avslag på 

motionerna. I sina motiv och argument betonade justitieutskottet den viktigaste invändningen 

som hade framförts mot rättshjälpslagen, att den trots ett flertal ändringar av bestämmelserna, 

var mycket kostnadskrävande och de åtgärder som vidtagits inte hade varit tillräckligt 

kostnadsdämpande. Man hänvisade här till statistik från slutet av 80 – talet i sin 

argumentation för att påvisa kostnadsökningarna för rättshjälpen. Under budgetåret 1989/90 

uppgick statens kostnader för rättshjälp till cirka 494 miljoner kr för att stiga till cirka 870 

miljoner kr under budgetåret 1994/95. Utskottet menade vidare att under det kommande året, 

1996, förutsågs dessa kostnader uppgå till över 900 miljoner kr. Den dåvarande 

rättshjälpslagen var också svårtillgänglig och komplicerad att tillämpa, menade 

justitieutskottet och syftade på att dess avgiftssystem hade fått en utformning som även en 

juridiskt utbildad person hade svårt att tyda. Ett annat problem var att förhållandet mellan de 

parallella systemen som existerade – rättshjälpen och rättsskyddet – överlappade varandra, 

t.ex. genom att den rättsskyddsförsäkrade kunde få grundavgiften för rättshjälpen ersatt ur 

försäkringen.  

Detta visade bara att statens kostnader sköt upp i höjden alltmer övertid samt att 

tillräckliga incitament för att hålla nere kostnaderna hade den dåvarande rättshjälpslagen inte 

framfört i sin helhet. Med hänsyn till den här bakgrunden ansåg justitieutskottet att det var 

dags att i grunden reformera rättshjälpslagstiftningen. Man förespråkade för en mer 

lättillgänglighet av rättshjälpslagen samt att få till stånd en minskning av kostnaderna för det  

rättsliga biståndet samtidigt som rättshjälpens grundläggande funktion, ett yttersta skyddsnät 

för de som inte kan få hjälp på annat sätt, inte fick gå förlorad.  
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En bra utgångspunkt är att göra rättshjälpen subsidiär till rättsskyddet i de hem- och 

villaförsäkringar som ges på marknaden. Utskottet ansåg i likhet med regeringen att den som 

genom försäkring redan har ett skydd som täcker den aktuella angelägenheten, inte skall 

kunna utnyttja statens resurser. Samtidigt konstaterade utskottet att huvuddelen av det svenska 

folket har hemförsäkring av något slag inkluderandes en rättsskyddsförsäkring.  

Dock var det inte ett enigt utskott som höll med regeringen. Ett flertal reservationer 

gjordes där Siw Persson (fp) (mom.1 i betänkandet) och Alice Åström (v) (mom. 2 i 

betänkandet), var några av dem som invände. Siw Persson (fp) ansåg att man inte kunde 

garantera en framtida positiv utveckling på försäkringsmarknaden vilket innebar en risk att 

försäkringsbolagen ändrar villkoren i rättsskyddsförsäkringarna eller separerar dessa helt från 

hemförsäkringarna. Detta skulle skapa stora klyftor mellan människor och deras möjligheter 

att få hävda sin rätt inför lagen. Dessutom menade Siw Persson (fp) att det var tveksamt till 

om det här förslaget skulle leda till kostnadsbesparingar och ansåg att det förelåg en klar risk 

till ett ökat antal tvister inom domstolarna då parterna inte längre skulle få någon biträdeshjälp 

för att lösa äktenskapsproblem. Därför menade Siw Persson (fp) att utskottet skulle anse att 

riksdagen med bifall till motion Ju8 avslår propositionen. Också Alice Åström (v) var 

skeptisk till detta och menade att utskottet bör motsätta sig förslaget i propositionen om att 

göra rättshjälpen subsidiär till rättsskyddsförsäkringar i den meningen att förslaget innebär att 

staten frånträder sitt ansvar och låter den enskildes skydd i rättsliga angelägenheter bli 

beroende av försäkringsbolagens bestämmelser. Därför ansåg Alice Åström (v) att regeringen 

bör beakta den här kritiken och återkomma med ett nytt förslag.    

Men de förslag som regeringen la fram uppfyllde enligt utskottets uppfattning de krav 

som bör ställas på en ny rättshjälpslagstiftning, vilket bidrog till att utskottet ställde sig bakom 

grundtanken i propositionen att rättshjälpen bör vara subsidiär till rättsskyddsförsäkringar. 

Därmed avstyrkte utskottet yrkanden i samtliga motioner som hade väckts med anledning av 

propositionen.   
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4.2.3 Beslutsfattande 
 
Justitieutskottet arbetade klart med förslagen och skrev i sitt betänkande (1996/97:JuU3), hur 

det tyckte att riksdagen skulle besluta. Riksdagen hade sedan i sin tur ett val av åtgärder att 

förhålla sig till, att antingen förkasta eller godta förslagen. Emellertid rådde det inte någon 

enighet i riksdagen när beslutet fattades. I kammarens protokoll (1996/97:34) kan man utläsa 

att voteringen på mom. 1 slutade på 254 av 349 röster för utskottet. Bland dessa 254 

riksdagsledamöter fanns representanter från de flesta partier förutom miljöpartiet som hade 14 

stycken som avstod från att rösta samt fyra stycken frånvarande. Förutom miljöpartiet var 

också folkpartiet det parti som inte hade någon representant som röstade för utskottet, 

visserligen hade även de sex stycken frånvarande, men det intressanta är att folkparitet var det 

enda parti som kom med en reservation på mom. 1. 20 folkpartister yrkade på att riksdagen 

skulle ge avslag på regeringens proposition i dess helhet. Bengt Harding Olson (fp), en av 

dem som väckte motioner med anledning av propositionen, skrev under anf. 6 i kammarens 

protokoll (1996/97:34) att ”den liberala utgångspunkten är att ett välfärdssamhälle måste 

också vara ett rättssamhälle. I ett sådant samhälle är grundtanken att varje individ skall få sin 

rätt. Och rättvisa får inte heta pengar, så därför måste alla ha råd att få sin rätt.” 

Folkpartiets argument möttes snabbt av socialdemokraterna som var 145 stycken av dem 

254 som röstade för utskottet. Under anf. 10 skrev Sigrid Bolkeus (s) att ”det nya systemet 

innebär förenklingar och en ökad överskådlighet. Det medför också stora besparingar – 200 

miljoner kronor per år – samtidigt som rättshjälpens grundläggande syfte behålls.” Längre 

fram i sin argumentation hävdar Bolkeus att ”folkpartiet, som vill avslå propositionen, har 

inte avsatt pengar för att täcka de 200 miljoner som beräknas besparas. Folkpartiet anser att 

det ska klaras av genom en uppstramning av den nuvarande lagen.” Socialdemokraterna fick 

medhåll av moderaterna som var 73 av dem 254 som röstade för utskottet. Dock har inte 

moderater gjort något yttrande i kammarens protokoll.  

Instämde gjorde även centerpartiet som hade 22 röster för utskottet. Under anf. 5 skrev 

Ingbritt Irhammar (c) att rättshjälpen kommer att bli subsidiär till rättsskyddet. ”Vi 

centerpartister ställer upp på denna princip och i stort ett på hela betänkandet.” Irhammar 

passade även på att betona hur viktig rådgivningen som också skulle införas, de ansåg bli.  

Vänsterparitet hade bara en enskild person som röstade för utskottet, men som likt 

moderaterna inte gjorde något yttrande i kammarens protokoll. Kristdemokrater hade 13 

röster för utskottet. Rolf Åbjörnsson (kd) skrev under anf. 9 i kammarens protokoll  
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”vi kristdemokrater har inget att erinra mot omläggningen av rättshjälpssystemet på så sätt att 

rättshjälpen blir subsidiär till rättsskyddet. Som princip måste det vara upp till den enskilde att 

försäkra sig om att ha erforderliga resurser för att hävda sina civila rättigheter i tvist inför 

domstol.” 

Påpekas skall att det förekom frånvarande även från de partier som röstade för utskottet.  

Med siffrorna 254 röster för utskottet och 20 emot, hade riksdagen inga svårigheter, i 

synnerhet då så pass stora besparingar var att vänta med den nya lagen, att godta dessa förslag. 

Riksdagen fattade sitt beslut och meddelade regeringen genom en riksdagsskrivelse, 

(1996/97:55). I denna skrivelse beslutade riksdagen om de viktigaste förändringarna, 

nämligen att rätthjälpen skulle bli subsidiär till rättsskyddet i de hem- och villaförsäkringar 

som ges på marknaden, men också att rådgivningen blev en inledning till rättshjälpen. 

 

Rättshjälpens förhållande till rättsskyddet 

 
Mer ingående beslutade riksdagen om att rättshjälpen skulle vara en social förmån för dem 

som inte kan få rättsligt bistånd på annat sätt. Att rättshjälpen blev subsidiär till rättsskyddet i 

ens hemförsäkring innebar i sin enkelhet att om man är i behov av en advokat eller ett 

juridiskt ombud ska man i första hand vända sig till sitt hemförsäkringsbolag och söka få 

hjälp på det hållet då rättsskyddet är ämnat att täcka kostnader vid ett rättsfall. Detta innebar i 

sin tur enligt den nya lagstiftningen att rättshjälp aldrig får beviljas om den rättssökande har 

en rättsskyddsförsäkring, kort sagt; rättsskydd går i första hand. För att folk av den orsaken 

inte ska avstå från att teckna hemförsäkring med ett inkluderande rättsskydd, godkände 

riksdagen även regeringens förlag om en s.k. Borde – regel, vilket innebar att den 

rättssökande utan ett rättsskydd i sin hemförsäkring, men med hänsyn till sina personliga 

förhållanden borde ha haft ett sådant skydd, får bli beviljad rättshjälp, men dock endast i vissa 

specifika fall. Subsidiariteten innehöll dessutom ett krav om att man som rättssökande är 

skyldig att vända sig även till andra instanser som erbjuder juridiskt stöd inom sina områden, 

innan man kunde vända sig till rättshjälpen. Riksdagen slog även fast att rättsskyddets 

huvudsakliga betydelse är ersättning för biträdeskostnader i rättsliga tvister som drabbar 

försäkringstagaren som privatperson. Rättshjälpens och rättsskyddets tillämpningsområden 

skulle i stor utsträckning vara desamma, med dock vissa skillnader, främst i det administrativa 

arbetet. I propositionen framhöll regeringen att medan rättshjälpen skulle vara en förordnad       
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rättighet som beslutas av rättshjälpsmyndigheten eller direkt av en domstol, beslutas 

rättsskyddet av en skadereglerare på försäkringsbolagen. I praktiken skulle skillnaden märkas 

i att rättshjälpen får beviljas för en rättslig angelägenhet, medan rättsskyddet kräver att en tvist 

ska ha uppkommit för att det ska bli beviljat, med undantag för äktenskapsfrågor som inte 

täcks av rättsskyddet. De restriktioner som dessutom skulle omfatta ett rättshjälpsbiträde, 

inkluderar inte ett juridiskt ombud från rättsskyddet.  

 

Rättshjälps- och rättsskyddsavgift 

 
I samma veva som riksdagen beslutade om att godkänna förslagen, godkände man även därtill 

de rättshjälpsavgifter som framhölls av regeringen i propositionen, nämligen att rättshjälpens 

främsta ekonomiska källa skulle vara skattebetalare och deras skattemedel. Vad det gällde 

rättsskyddsavgifter, hade försäkringsbolagen satt upp gemensamma villkor för dessa med 

motivationen att konsumenten skulle känna en extra trygghet i att villkoren var likformiga. 

Villkoren var att avgifterna ska bekostas av försäkringstagarna som kollektiv och bygga på en 

överenskommelse mellan försäkringsbolaget och försäkringstagaren, vilket riksdagen ansåg 

vara acceptabelt. I sitt beslutande godtog riksdagen även kravet för att man ska kunna bli 

beviljad rättshjälp, nämligen att det skulle alltid i första hand göras en bedömning av den 

rättssökande där dennes ekonomiska underlag fastställdes. Med ekonomiska underlag syftade 

propositionen till ens totala inkomst, detta efter att man har tagit hänsyn till den rättssökandes 

tillgångar, skulder samt underhållsskyldigheter, och taket för inkomstgränsen sattes här på 

210 000 kr per år. Rättsskyddsvillkoren däremot krävde att kostnaderna måste vara såväl 

skäliga som nödvändiga för att få ersättning från rättsskyddet. Försäkringsbolagen hade också 

en begränsning för hur stor ersättningen från rättsskyddet skulle kunna bli. Vanligtvis ligger 

det här taket på mellan 75 000 – 100 000 kr, i vissa fall kan det här taket dock uppgå till 

140 000 kr. Tilläggas skall är att försäkringstagaren står för en självrisk på vanligtvis tjugo 

procent av kostnaderna, dock lägst 1 000 kr. Kostnader utöver det givna taket får 

försäkringstagaren själv stå för.  

Om man vid en rättshjälpsansökan tillmötesgick kravet på ekonomiskt underlag, var 

man som rättssökande tvungen att uppfylla ett par andra krav för att kunna bli beviljad 

rättshjälp. Vad rättshjälpsmyndigheten eller domstolen, om en process redan var inledd, skulle 

då titta på i bedömningen är angelägenhetens art, dvs. om ärendet är av rättslig vikt, behovet  
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av rättsligt biträde samt rimlighetsaspekten, dvs. om det är rimligt att staten rycker in och 

bistår den rättssökande. I propositionen slog regeringen fast att den som blev beviljad 

rättshjälp i enlighet med dessa kriterier, får därmed förmånen tillgång till ett rättsligt biträde, 

men dock högst upp till 100 timmar. Beroende på från fall till fall kunde den här gränsen 

tänjas. Utöver rätten till rättsligt biträde, skulle staten även stå för kostnaderna för bland annat 

bevisning samt utredningskostnader.  

Vad som är viktigt att påpeka här är att staten inte skulle stå för dessa kostnader fullt ut, 

utan rättshjälpstagaren skulle bidra till dessa kostnader genom en rättshjälpsavgift, som man 

föreslog i propositionen. Den här rättshjälpsavgiften som skulle bestå av sex nivåer (se tabell 

2), skulle utgöra en procentuell andel av kostnaderna för rättshjälpsbiträdet och betalas till 

denne allteftersom kostnaderna uppstod, vilket dessutom gör att den skulle baseras också på 

hänsyn till denna kostnad, men även på den rättssökandes ekonomiska underlag.  

  

Ekonomiskt 
underlag 

Procentsats Lägsta avgift 

0–20 000 2 - 
20 000–40 000 5 500 
40 000–80 000 10 1 000 
80 000–120 000 20 1 500 
120 000–160 000 30 2 000 
160 000–210 000 40 5 000 

 

Tabell 2: Rättshjälpsavgiftens nivåer (Propositionen 1996/97:9) 

 

Jag ska nu ge några kommentarer utifrån tabell 2. Vi kan se att den första nivån uttrycker att 

den rättssökande blir ålagd att stå för två procent av kostnaderna för rättshjälpsbiträdet om det 

sammanlagda ekonomiska underlaget inte överstiger 20 000 kr per år. På den här nivån finnes 

ingen lägsta avgift. Den andra nivån visar att om den sökandes ekonomiska underlag däremot 

överstiger 20 000 kr men dock ej 40 000, får denne istället stå för fem procent av kostnaderna 

med en lägsta avgift på 500 kr. 40 000 – 80 000 kr i ekonomiskt underlag innebär en avgift på 

tio procent med en lägsta avgift på 1000 kr. På det här viset ökar procentsatsen för den 

rättssökande successivt. På den fjärde nivån kan vi se att om den rättssökande har 80 000 upp 

120 000 kr i ekonomiskt underlag, får man nu istället en procentsats på tjugo procent med en 

lägsta avgift på 1 500 kr. 120 000 – 160 000 kr innebär en procentsats på trettio procent med 

en lägsta avgift på 2 000 kr. På den sista nivån är gapet mellan de två angivna belopp lite 

större än på de förgående nivåerna, har man ett ekonomiskt underlag här på 160 000 – upp till  
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det taket som regeringen satte i propositionen för inkomstgräns till rättshjälp, 210 000 kr, 

ligger den procentuella andelen på fyrtio procent med en lägsta avgift på 5 000 kr. Detta 

innebär i sin tur att om ens totala ekonomiska underlag överstiger 210 000 kr per år, har man 

per automatik ingen rätt till rättshjälp, då man anses vara i stånd att bekosta en process själv.  

Dessutom utöver dessa kostnader, ska den rättssökande betala även för rådgivningstiden som 

blir inledande till rättshjälpen. Den här rådgivningstiden kan pågå i upp till två timmar och 

ligger på 250 kr för varje påbörjad femtonminuters period. 

En skillnad mellan rättshjälps- och rättsskyddsavgiften som är värd att påpekas, är att på 

frågan om rättsskyddsavgiften, har den rättssökandes inkomst ingen betydelse som hos 

rättshjälpsavgiften samt att de sidoutgifter som rättshjälpen täcker in, täcker inte rättsskyddet. 

Men däremot täcker rättsskyddet ens ansvar för motpartens kostnader vid en eventuell 

förlorad tvist, som inte rättshjälpen gör.  

 
Sammanfattning 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att policyprocessmodellen som jag anpassade utifrån mitt syfte, 

beskriver på ett överskådligt sätt hur rättshjälpsreformen 1997 skedde. Faserna initiering, 

beredning och beslutsfattande som användes som ett verktyg i analysen för att strukturera det 

empiriska materialet, visar att det var den ekonomiska faktorn som låg till grund för reformen. 

Reformen började med att riksdagen 1993 bemyndigade regeringen att tillsätta en särskild 

utredare som skulle se över den rådande rättshjälpslagen från 1973, i syfte att åstadkomma 

besparingar. Regeringen inriktade utredningens arbete på att undersöka om rättshjälpen kunde 

göras subsidiär till rättsförsäkringen i ens hemförsäkring. Resultatet av sitt arbete redovisade 

en enig rättshjälpsutredning i betänkandet Ny rättshjälpslag och andra bestämmelser om 

rättsligt bistånd (SOU 1995:81). Utredningens förslag godtogs av regeringen som skickade 

dem på en remissbehandling där ungefär lika många instanser tillstyrkte som avstyrkte 

förslaget om subsidiaritet. Vad som sedan blev propositionstexten (Proposition 1996/97:9) var 

Lagrådets granskning som ställde sig bakom förslaget, tillsammans med utredningens 

material samt remissyttrandena. I samband med ett regeringssammanträde överlämnade 

regeringen propositionen till riksdagen för behandling. Riksdagen tog sedan ställning till ett 

oenigt justitieutskotts betänkande som tillmötesgick propositionen. I samband med detta 

beslutade en oenig riksdag men med en klar majoritet, för beslutet om att godta dessa förslag, 

som man sedan meddelade regeringen genom en riksdagsskrivelse, (1996/97:55).  
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4.3      Normativ prövning av rättshjälpsreformen 1997 
 
Politiska budskap kan kritiseras av statsvetaren med giltighets- och hållbarhetsprövning 

oavsett om denne själv utgår från en särskild värdering eller inte. Dock är det inte alltid 

bristerna i giltighet och hållbarhet som ger oss anledning att kritsera politiska uppfattningar. 

En stor del av den politiska debatten i dagens samhälle är trots allt en strid om värden, om 

vilka ideal eller principer som är rimliga, vilket gör att om statsvetaren ska ta ställning borde 

denne vara av synpunkter som även de utgår från värderingar. Detta är vad Beckman kallar 

för normativ rimlighetsprövning (2005, s. 69). Han talar om ett internt och ett externt sätt 

vilka man kan pröva rimligheten på. Det externa sättet som jag utgår från i min utvärdering 

innebär att utgångspunkten är värden som inte med säkerhet delas av den politiska 

åskådningen som är utsatt för granskning. Jag avser i min prövning som Beckman uttrycker 

det att ”ställa den uppfattning som finns i en text mot en viss rättviseuppfattning” (ibid., s. 74). 

Det är jag själv som väljer den norm som skall användas som utgångspunkt i prövningen och 

den normen är principen om likhet inför lagen. Jag kommer att ställa uppfattningen som ges i 

mina sekundärkällor mot uppfattningen om principen om likhet inför lagen och i samband 

med det ta ställning för den här normen med skälet att den är ett centralt och viktigt värde i en 

demokratisk rättstat. Detta är de ”glasögon” jag kommer att nyttja i genomförandet i 

prövningen. Jag har en reform som ska utvärderas och jag har ett värde som jag ska utgå från. 

Den normativa prövningen går ut på att undersöka om rättshjälpsreformen 1997 är förenlig 

med värdet likhet inför lagen eller ej. Om reformen istället vilar på andra värden, t.ex. 

ekonomisk effektivitet, betyder det att reformen inte uppfyller utvärderingens värde likhet 

inför lagen.  

Petersson (2005, s. 30) skriver att uttrycket ”demokratisk rättstat” är så pass vanligt 

förekommande idag i den politiska debatten, i synnerhet den demokratiskt politiska debatten, 

att han väljer att sätta ett likhetstecken mellan dessa två begrepp, detta då han betraktar dem 

som synonyma. Dock anser han att förhållandet mellan dessa två begrepp har vållat inte bara 

många, men dessutom heta diskussioner som främst har kommit att handla om ett land kan 

vara en rättsstat utan att vara en demokrati och vice versa (ibid.).  

Normalt sett är rättshjälpen en rättighet som härleds från principen om likhet inför lagen, 

som i sin tur härleds ur den konstitutionella principen, närmare bestämt den konstitutionella 

demokratin, vars grundtanke är betonandet av den enskilda individens fri- och rättigheter, ett  
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rättstatstänkande. Lernestedt (2005, s. 125 f.) beskriver likhet inför lagen som ett generellt 

ideal då det aldrig har varit en självklarhet, dvs. något som bör eftersträvas. Den rättshjälpslag 

som inrättades 1 juli, 1973 om allmän rättshjälp i Sverige innebar att den som behövde ett 

juridiskt ombud i form av en advokat eller en jurist, kunde få det mot en viss avgift – staten 

svarade för resten (Betänkande 1991/92: JuU26). Socialdemokraternas forne partiledare 

Ingvar Carlsson skrev i en motion angående 1973 års rättshjälpslag att: 

 
”Ett huvudsyfte med rättshjälpsreformen 1973 var att rättshjälp skall ges i sådan utsträckning att ingen av 

ekonomiska skäl skall vara förhindrad att ta tillvara sina rättsliga intressen.” (Motion 1991/92:Ju833) 

 
Utifrån citatet kan man se att likhet inför lagen var det huvudsakliga motivet för att inrätta 

1973 års reform. Att få ett juridiskt ombud eller en advokat bekostad av staten utnyttjades av 

många i Sverige under 1990 – talet då skilsmässor hade en expansiv tid under den perioden. 

Många tog tillvara på sina rättsliga intressen vilket bidrog till att statens kostnader för 

rättshjälp uppgick under budget året 1994/95 till sammanlagt 870 miljoner kronor där cirka 50 

% (342 miljoner) var allmän rättshjälp som omfattar skilsmässoärenden. Bara några år 

tidigare, under budget året 1989/90 låg samma kostnad på cirka 494 miljoner kronor.  

Ett problem som alltid fanns i bakgrunden med 1973 års rättshjälpslag var att 

förhållandet mellan de parallella systemen som existerade – rättshjälpen och rättsskyddet – 

överlappade varandra, tex. genom att den rättsskyddsförsäkrade kunde få grundavgiften för 

rättshjälpen ersatt ur försäkringen. Detta bidrog bara till att kostnadsmedvetandet hos den 

enskilde medborgaren minskade allt mer eftersom man inte brydde sig om hur mycket ens 

angelägenhet skulle kunna komma att kosta, och detta påverkade inte bara samhället negativt 

utan också samhällets övriga medborgare. Det rimliga är att den som har en 

rättsskyddsförsäkring som täcker den aktuella angelägenheten skall inte kunna utnyttja staten 

och dess resurser.  

Anslaget man får från rättsskyddsförsäkringen uppgår till 140 000 kronor med en 

självrisk på upp till 20 %. I realiteten kan man anse den här summan räcka endast till att sätta 

bollen i rullning, dvs. inleda en process samtidigt som principen om likhet inför lagen likställs 

med en tjock plånbok. Utifrån dessa aspekter kan man hävda att den demokratiska principen 

om allas lika rätt inför lagen har blivit selektiv i en negativ bemärkelse då den gynnar de bäst 

ställda, att rätten till allas lika värde har blivit privatiserad i och med att det rättsliga intresset 

är en angelägenhet för den enskilde nu. Likställer man principen om likhet inför lagen med en 

tjock plånbok utifrån den nya rättshjälpslagen och utifrån det anslag man får från  
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rättsskyddsförsäkringen, anser man att detta drabbar främst lågavlönade, invandrare samt 

ungdomar då den nya rättshjälpslagen allvarligt försvårar, främst för dessa grupper, att vid 

behov få sin sak prövad inför en domstol. I så fall bidrar detta till en ojämlikhet inför lagen.  

Bilden av dagens samhälle är att pengar styr det mesta, men samtidigt är det viktigt att 

komma ihåg att ingen, var sig det handlar om en enskild individ eller staten, har obegränsat 

med pengar. I samma veva ska man komma ihåg att det är omöjligt att fatta ett beslut som 

kommer att gynna samtliga medborgare samt samhället i dess helhet. I rättshjälpsreformens 

policyprocess från 1997 kan man se att när riksdagen skulle fatta sitt beslut att antingen godta 

eller förkasta regeringens proposition, röstade folkpartiet för att riksdagen skulle ge avslag på 

propositionen i dess helhet. De skrev under anf. 6 i kammarens protokoll (1996/97:34) 

att ”den liberala utgångspunkten är att ett välfärdssamhälle måste också vara ett rättssamhälle. 

I ett sådant samhälle är grundtanken att varje individ skall få sin rätt. Och rättvisa får inte heta 

pengar, så därför måste alla ha råd att få sin rätt.” I policyprocessen kan man också se att bl.a. 

socialdemokraterna kontrade folkpartiets argument med att ”det nya systemet innebär 

förenklingar och en ökad överskådlighet. Det medför också stora besparingar – 200 miljoner 

kronor per år – samtidigt som rättshjälpens grundläggande syfte behålls” anf. 10 i 

riksdagsprotokollet.  

Medborgarna måste bli mer kostnadsmedvetna och inte strö runt med statens resurser 

eftersom varken staten eller någon enskild individ har obegränsat med pengar. De här 

besparingarna kan man satsa på att utveckla samhället och förebygga andra orättvisor, men 

samtidigt är det viktigt att komma ihåg att man inte kan man bortse från normen likhet inför 

lagen då det är ett centralt och viktigt värde i en demokratisk rättsstat. Om man tittar på 

rättshjälpsreformen 1997 utifrån värdet likhet inför lagen kan man se att det var den 

ekonomiska effektiviteten som var det viktiga då hela reformen baseras på att man ville spara. 

Varje reform måste vara effektiv naturligtvis, men eftersom normen nu var likhet inför lagen 

uppfyller rättshjälpsreformen 1997 inte detta då det visade sig att det var ekonomisk 

effektivitet som var det viktiga för reformen och principen om likhet inför lagen det mindre 

viktiga. Reformen innebär visserligen stora besparingar, men på bekostnad av den här 

principen vilket innebär att utvärderingen säger helt enkelt att reformen inte är förenlig med 

värdet som den utgår från.  
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Sammanfattning 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att rättshjälpen blev subsidiär till rättsskyddsförsäkringen i ens 

hemförsäkring pga. att statens kostnader för rättshjälpen skenade iväg under 1990 – talet, 

vilket innebar att alla inte har längre samma ekonomiska förutsättningar för att tillvarata sina 

rättsliga intressen. Anslaget man får från rättsskyddsförsäkringen uppgår till 140 000 kronor 

med en självrisk på upp till 20 % vilket gör att det räcker endast till att sätta bollen i rullning, 

dvs. inleda en process. Utifrån detta kan man anse principen om likhet inför lagen vara 

likställd med en tjock plånbok och därmed hävda att den har blivit selektiv i en negativ 

bemärkelse då den gynnar de bäst ställda. Visserligen kan besparingarna, 200 miljoner kronor 

per år, användas för att utveckla samhället och förebygga andra orättvisor samt att staten 

måste ta hänsyn till samhället i dess helhet, men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att 

man inte kan man bortse från normen likhet inför lagen då det är ett centralt och viktigt värde 

i en demokratisk rättsstat. Varje reform måste vara effektiv naturligtvis, men eftersom normen 

nu var likhet inför lagen uppfyller rättshjälpsreformen 1997 inte detta då det visade sig att det 

var ekonomisk effektivitet som var det viktiga för reformen och principen om likhet inför 

lagen det mindre viktiga. Reformen innebär visserligen stora besparingar, men på bekostnad 

av den här principen vilket innebär att utvärderingen säger helt enkelt att reformen inte är 

förenlig med värdet som den utgår från.  



 -41- 

 

5 Resultat 
 

5.1      Slutsatser 
 

Min empiriska frågeställning 
 
Initiativet till en reform av 1997 års rättshjälpslag fick sin början genom det beslut som 

riksdagen 1993 fattade, om att bemyndiga den dåvarande chefen för Justitiedepartementet, 

statsrådet Gun Hellsvik, att tillsätta en särskild utredare som skulle se över den rådande 

rättshjälpslagen, från 1973, i syfte att åstadkomma besparningar på statens kassa. Hellsvik tog 

tillfället i akt och handlade på så vis genom att utfärda direktiv till utredaren där främsta 

direktivet var att se om den dåvarande rättshjälpen kunde göras subsidiär till 

rättsskyddsförsäkringen i ens hemförsäkring. Resultatet av sitt arbete redovisade en enig 

rättshjälpsutredning i betänkandet Ny rättshjälpslag och andra bestämmelser om rättsligt 

bistånd (SOU 1995:81). Regeringen godtog utredningens förslag, främst då de stämde 

överens med de frågor som man hade riktat utredningens arbete på. Därefter fortlöpte den här 

processen i enlighet med de steg som presenteras under beredningsfasen (se avsnitt 3.1.2). 

Regeringen skickade dessa förslag på en remissbehandling där de berörda instanserna fick 

framföra sitt tycke. Utfallet här blev blandat, ungefär lika många tillstyrkte som avstyrkte 

förslaget om subsidiaritet. Året efter, 1996, beslöt regeringen om att förbereda dessa förslag 

och skicka ett utkast av dem, en s.k. lagrådsremiss, till Lagrådet som skulle granska att 

lagförslagen inte kolliderade med eller stred mot grundlagen eller någon annan lag. Ett enigt 

lagråd godkände dessa förslag och samtidigt föreslog vissa ändringar. Regeringen tog hänsyn 

till Lagrådets granskning, som dessutom blev ett första utkast till den proposition som 

regeringen sedan sammanställde tillsammans med utredningens material samt 

remissyttrandena. Därefter tog regeringen fram en slutlig version av propositionstexten 

(Proposition 1996/97:9) som man överlämnade till riksdagen i samband med ett 

regeringssammanträde. I riksdagen behandlades propositionen tillsammans med 

oppositionens motioner där samtliga riktade kritik mot den. I samband med detta tog 

riksdagen också ställning till ett oenigt justitieutskotts betänkande som tillmötesgick 

propositionen och gav avslag på motionerna. Eftersom utskottet gick i linje med 

propositionen och riksdagen oftast röstar som ett utskott vill, beslutade en oenig riksdag men 

med en klar majoritet, för beslutet om att godta dessa förslag, som man sedan meddelade  
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regeringen genom en riksdagsskrivelse, (1996/97:55). 1 december, 1997 kungjorde regeringen 

den nya rättshjälpslagen (1996:1619, RhjL) i Svensk författningssamling (SFS) (jfr figur 3).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 3: En lag kommer till (Källa: 2)  

 

Min normativa frågeställning 
 
Uppsatsens problemområde handlar om att å ena sidan bör alla individer ha likhet inför lagen, 

å andra sidan är statens resurser inte oändliga. Eftersom konflikten ligger således mellan 

rättslig rättvisa och ekonomisk effektivitet, tog jag därför i utvärderingen i analysen på mig 

glasögon av principen om likhet inför lagen. 

I utvärderingen lyfte jag fram att rättshjälpen är en rättighet som härleds från principen 

om likhet inför lagen, som i sin tur härleds ur den konstitutionella principen, närmare bestämt 

den konstitutionella demokratin, vars grundtanke är betonandet av den enskilda individens fri- 

och rättigheter, ett rättstatstänkande. Den rättshjälpslag som inrättades 1 juli, 1973 om allmän 

rättshjälp i Sverige innebar att den som behövde ett juridiskt ombud i form av en advokat eller  

en jurist, kunde få det mot en viss avgift – staten svarade för resten. Detta var något som kom 

att utnyttjas av många i Sverige under 1990 – talet då skilsmässor hade en expansiv tid under 

den här perioden. Detta ledde till att statens kostnader för rättshjälp skenade snabbt iväg och 

utgjorde cirka 50 % (342 miljoner kronor) av statens sammanlagda rättshjälpsavgifter under  
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budget året 1994/95. Detta bidrog till att kostnadsmedvetandet hos den enskilde medborgaren 

minskade allt mer eftersom man inte brydde sig om hur mycket ens angelägenhet skulle 

kunna komma att kosta, och detta påverkade inte bara samhället negativt utan också 

samhällets övriga medborgare. 

Efter reformen 1997 får man uppemot 140 000 kronor med en självrisk på upp till 20 % 

från rättsskyddsförsäkringen. I realiteten kan man anse den här summan räcka endast till att 

sätta bollen i rullning, dvs. inleda en process samtidigt som principen om likhet inför lagen 

likställs med en tjock plånbok och därmed hävda att den har blivit selektiv i en negativ 

bemärkelse då den gynnar de bäst ställda. Rätten till allas lika värde har därmed blivit 

privatiserad i och med att det rättsliga intresset är en angelägenhet för den enskilde nu.  

Bilden av dagens samhälle är att pengar styr det mesta, men samtidigt är det viktigt att 

komma ihåg att ingen var sig det handlar om en enskild individ eller staten, har obegränsat 

med pengar. I rättshjälpsreformens policyprocess från 1997 kan man se att när riksdagen 

skulle fatta sitt beslut att antingen godta eller förkasta regeringens proposition, röstade 

folkpartiet för att riksdagen skulle ge avslag på propositionen i dess helhet med argumentet att 

rättvisa får inte heta pengar. Socialdemokraterna kontrade detta argument med att det nya 

systemet innebär stora besparingar samtidigt som rättshjälpens grundläggande syfte behålls.  

De här besparingarna kan man satsa på att utveckla samhället och förebygga andra 

orättvisor, men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att man inte kan man bortse från 

normen likhet inför lagen då det är ett centralt och viktigt värde i en demokratisk rättsstat. Om 

man tittar på rättshjälpsreformen 1997 utifrån värdet likhet inför lagen kan man se att det var 

den ekonomiska effektiviteten som var det viktiga då hela reformen baseras på att man ville 

spara. Varje reform måste vara effektiv naturligtvis, men eftersom normen nu var likhet inför 

lagen innebär det att reformen är inte förenlig med värdet som den utgår från.  

 
5.2       Avslutande reflektioner 
 

Vad utgången av 1997 års rättshjälpsreform blev, vet jag inte, eftersom jag inte har studerat 

implementeringen. Utvärderingen säger att den inte är förenlig med värdet som den utgår från 

och eftersom likhet inför lagen är ett centralt och viktigt värde i en demokratisk rättstat, är det 

allvarligt. Men å andra sidan finns effektivitetsvärdet också om att staten ska spara pengar. 

Det finns inga ordentliga undersökningar om reformens utgång, men däremot en del 

påståenden om att hela reformen är ett misslyckande. Och detta talar i slutet för att det behövs  

en studie av detta, eller tom. fler studier.  
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