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Sammanfattning
Den 1 januari 2003 träder lag om grupprättegång i kraft i Sverige. Lagen
medför att en ny taleform införs i svensk processrätt. Med införandet av
denna taleform går Sverige i de främre leden i Europa med denna typ av
representativa taleform.

Rättegångsprocessen har historiskt sett tagit sikte på tvåpartsprocessen med
en kärande och en svarande. I dag karaktäriseras vårt samhälle av
masskonsumtion, massproduktion och massinformation, detta ger i sin tur
upphov till att händelser och åtgärder samtidigt har betydelse för många
människor. Oskäliga avtalsvillkor, felaktiga varor eller tjänster, miljöolyckor
är exempel på företeelser som kan angå ett stort antal människor. Ett
oskäligt avtalsvillkor i ett standardavtal eller en miljöolycka kan förorsaka
att många personer kan rikta likadana eller likartade anspråk mot någon
annan, s.k. gruppanspråk. Det moderna samhälle vi lever i ger alltså upphov
till nya typer av anspråk som till exempel gruppanspråk vilka är svåra att
passa in, i vissa fall är det till och med omöjligt, i den traditionella
tvåpartsprocessen. Detta gäller i synnerhet om det enskilda anspråket är av
ett mindre värde. De brister i rättsskyddet som uppkommer på grund av att
rättskränkningar förblir opåtalade leder inte bara till att enskilda lider en
rättsförlust utan detta leder även till att domstolarna inte kan bedriva sin
handlingsdirigerande, prejudikatskapande och rättsutfyllande funktion.

Uppsatsen redovisar de bakomliggande orsakerna till den svenska reformen
samt beskriver huvuddragen i lagen om grupprättegång. Avsikten med
denna reform är att förbättra genomslaget för redan gällande materiella
rättsregler och att komma till rätta med vissa brister i det processuella
rättsskyddet.

Då taleformen innebär en nyhet för svensk rätt så kommer det att ställas nya,
annorlunda krav, jämfört med en traditionell process, på domstolen. Det
finns ingen praxis att tillgå och svensk doktrin på området existerar praktiskt
taget inte alls. Däremot har rättsinstitutet existerat länge i andra rättssystem
och återfinns bland annat i amerikansk rätt. Även om det amerikanska
rättssystemet skiljer sig i många avseenden från det svenska kan man få
kunskap och vägledning av den erfarenhet och praxis som utvecklats i USA.
Av den anledningen har jag studerat hur man går tillväga i USA för att
utföra vissa bedömningar i samband med att en representativ talan förs.

Ett första problem som en domstol kommer att ställas inför är hur man skall
gå tillväga för att avgöra vem eller vilka som skall/kommer att ingå i den
grupp till vilkens förmån talan förs. Frågan gäller alltså hur gruppen skall
avgränsas och bestämmas. De förutsättningar som ställs upp i den svenska
lagen om grupprättegång uppvisar vissa likheter med förutsättningarna för
att få driva en class action i USA. Detta talar för att det är möjligt att dra
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vissa slutsatser av amerikansk praxis och använda sig av dem i en svensk
prövning.
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1 Inledning

1.1  Bakgrund

I föreliggande uppsats avser jag att närmare undersöka den nya lag som
antagits i Sverige, lag om grupprättegång. Lagen träder i kraft den 1 januari
2003 och innebär att en ny taleform införs i svensk processrätt. 

I början av 1990-talet togs frågan om grupprättegång och införandet av en
representativ taleform upp av justitieministern Laila Freivalds och en
utredning tillsattes. Grupptalanutredningens arbete påbörjades och i januari
1995 var utredningen klar. Betänkandet som bar namnet ”Grupprättegång”
var en omfattande utredning som utgjordes av ca 1500 sidor. Betänkandet
skickades ut på remiss och utsattes för en hel del kritik och blev på grund av
detta vilande. Arbetet med införandet av  grupprättegång återupptogs 2001
av justitieministern Thomas Bodström och en promemoria1 kom i juni 2001.
I denna hade hänsyn tagits till den tidigare kritik som framförts mot
förslaget.  Även promemorian skickades på remiss och de instanser som
tidigare varit kritiska var nu betydligt mer mottagliga för förslaget. Dock var
många instanser fortfarande kritiska till tanken på införandet av en möjlighet
till enskild grupptalan. Den 7 mars 2002 lades propositionen fram och den
antogs den 16 maj 2002. Lag om grupprättegång (SFS 2002:599) trädde i
kraft den 1 januari 2003.2 Anledningen till att införandet av lagen är att man
fann vissa brister i det processuella rättsskyddet och för att på ett bra sätt
bota dessa införs en möjlighet för myndigheter, organisationer och enskilda
att föra en representativ talan.

1.2 Problemformulering och syfte

Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilka intressen som tillgodoses med
reformen. Mot vilken bakgrund införs lagen och vem vinner på att den
införs? Vilka ”nyheter” medför lagen för svensk rätt? Vidare ställer jag mig
frågan: vad är en grupptalan och var finns dess ursprung? Vilka är för- och
nackdelarna med en grupptalan och vilka konsekvenser får taleformen?

Eftersom detta rättsinstitut är helt nytt för svensk rätt kommer både
domstolarna och de personer som vill föra en grupptalan att ställas inför
vissa frågor då lagen skall tillämpas. Jag har valt att undersöka hur
förfarandet fungerar i USA, där denna taleform existerat under lång tid. Jag
har studerat närmare hur förutsättningarna är konstruerade där för att få
driva en grupptalan. Det finns många frågor som är intressanta i

                                                
1 Promemoria, Lag om grupprättegång (2001-06-08).
2 Proposition 2001/2002:107, Lag om grupprättegång, bet. 2001/02:JuU 16, rskr.
2001/02:246.
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handläggandet av en grupptalan. Den fråga som jag bestämt mig för att
studera närmare är hur man går tillväga för att bestämma gruppen.

1.3 Avgränsningar

En grupptalan kan drivas av myndigheter, organisationer och enskilda. I
uppsatsen avser jag att undersöka närmare vad en grupptalan är och innebär
samt dess härkomst. Fokus kommer att riktas mot enskild grupptalan.
Organisationstalan och myndighetstalan kommer således att falla utanför
arbetets ram. Tanken är inte att göra en heltäckande beskrivning av lagen om
grupprättegång utan endast att peka på vissa huvuddrag i lagen. Kumulation
och pilotmål kommer att falla utanför denna uppsats då jag inte tänker
jämföra fördelar och nackdelar med dessa taleformer i förhållande till
grupptalan. Tyngdpunkten kommer att ligga på vilket sätt gruppen kommer
att avgränsas. Eftersom taleformen är ny för svensk rätt så finns ingen praxis
att granska. Därför har jag valt att undersöka hur man gör i USA när man
avgränsar gruppen. Det skall sägas att jag inte undersökt andra delar av den
amerikanska processrätten (med detta menas den federala lagstiftning som
gäller grupptalan) utan endast den regel, den åsyftade regeln är Rule 23
F.R.C.P., som bestämmer processförutsättningarna för att få föra en
grupptalan.

1.4 Metod, material

Vad gäller redovisningen av den del av uppsatsen som behandlar grupptalan
i Sverige så har jag främst studerat de förarbeten som föregick reformen. I
nuläget finns inte mycket svensk doktrin på området. I den del som handlar
om amerikansk rätt så har jag i första hand utgått från ett verk som heter
Federal Practice and Procedure av Wright, Miller och Kane. Detta verk är
ett av de viktigaste standardverken på civilprocessens område med
hänvisningar till såväl rättspraxis som utvecklats av domstolarna som övrig
litteratur. Uppslag till de rättsfall jag refererar till i uppsatsen har främst
hämtats från detta verk, volym 7A.

1.5 Disposition

I nästa kapitel presenteras syftet med civilprocessens funktion i det svenska
rättssystemet. Vidare redogör jag för de brister som Grupptalanutredningen
ansåg föreligga i den tidigare rättsordningen. Dessa brister menade
utredningen att man kunde bota med införandet av en representativ taleform.
I anslutning till detta redogör jag för vilka funktioner grupptalan har i
civilprocessen. Kapitel tre behandlar grupptalan i allmänhet, vad en
representativ taleform är och vilka metoder som finns för att bestämma
gruppen. I kapitel fyra skildras taleformens ursprung och jag ger en
översiktlig bild över internationella förhållanden. Efterföljande avsnitt
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beskriver i huvuddrag hur lag om grupprättegång är utformad med tonvikt
på hur gruppen bestäms och man skall gå tillväga för att avgränsa gruppen.
Kapitlet avrundas med mina synpunkter på om reformen kommer att få
önskat genomslag. Därefter följer på vilket sätt taleformen regleras i USA.
Jag har undersökt under vilka förutsättningar det är möjligt att driva en class
action. Det sista avsnittet behandlar mina slutsatser, egna synpunkter och
avslutande kommentarer om det material som behandlats i uppsatsen.

1.6 Exempel

Det finns många olika situationer när en grupptalan kan vara ett lämpligt
processalternativ. För att underlätta förståelsen för taleformen så presenteras
en typsituation där en grupptalan skulle kunna användas.3

I en stad insjuknar under en veckas tid ungefär 10 000 personer i en
magsjukdom. Då dricksvattnet undersöks återfinns ett främmande ämne som
misstänks vara orsaken. Var ämnet kommer från är okänt. Prover som tas
veckan efter visar dock normala värden och det inträffar inte fler
sjukdomsfall. Ett år senare visar det sig att dagarna innan epidemin började
gjorde ett företag ett otillåtet utsläpp av kemiska ämnen i den sjö varifrån
stadens dricksvatten hämtas. Övervägande sannolikhet talar för att utsläppet
var den direkta orsaken till sjukfallen. Men att utföra en utredning om detta
medför stora kostnader, tillkommer gör vidare stora ombudskostnader.
Dessutom kommer det att ta många år innan tvisten blir slutligt avgjord. Mot
detta skall ställas varje enskilds skada som inte uppgår till mer än i
genomsnitt 500 kr. För företaget uppgår kraven till totalt fem miljoner
kronor. Det otillåtna utsläppet hade kunnat förhindras men hade krävt en
investering på 250 000 kr. En utgift som företaget inte ansåg att man hade
råd med. Man bedömde att risken för att behöva betala skadestånd var så
liten att man lät utsläppet ske. Det är inte troligt, pga. kostnadsrisken, att
någon drabbad ensam kommer att ta strid för att få ersättning med 500 kr.
Att en process inte inleds leder till rättsförluster för enskilda, även samhället
förorsakas skada genom det produktionsbortfall som sjukfallen medfört. Till
detta kommer den samlade negativa effekt på miljön som otillåtna
föroreningar har. 

                                                
3 Exemplet är hämtat från SOU 1994:151, Grupprättegång, del A, s. 195 f, här finns fler
exempel på situationer då grupptalan är ett lämpligt processalternativ. Det finns givetvis en
mängd olika situationer då en grupptalan kan användas, exemplet är tänkt att ge läsaren en
konkret situation där taleformen är möjlig att använda.
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2 Civilprocessens funktion

2.1 Den traditionella uppfattningen i Sverige

När en lag antas syftar den bland annat till att påverka människors beteende.
Civilrättsliga lagar är ofta utformade som handlingsregler för medborgarna
och avsikten är att de skall följas. Lagen får sin handlingsdirigerande effekt
genom att rättskipningen medverkar till att de materiella rättsreglerna får
genomslagskraft i samhället.4 Denna effekt är alltså framåtblickande och tar
sitt främsta sikte på svaranden i en process. Lagarna syftar till att påverka
parternas framtida beteende.5 Civilprocessen har även en konfliktlösande
funktion.6 Konfliktlösningsfunktionen är tillbakablickande och fokuserar på
käranden. Funktionen är menad att återställa situationen till den som var
innan rättskränkningen ägde rum.7

Det måste inte vara den ena eller den andra uppfattningen som råder utan
man bör eftersträva en balans och samverkan mellan dessa två funktioner.
En process som startas med fokus på konfliktlösning får ju även en
handlingsdirigerande effekt. Civilprocessens övergripande funktion är att
denna skall se till att ändamålen bakom de materiella reglerna får maximal
genomslagskraft i samhället. Om detta skall kunna ske krävs att det finns en
balans mellan den reparativa konfliktlösningen och den preventiva
handlingsdirigeringen. 8

2.2 “Access to justice”

Tillgång till rättsskydd handlar idag inte så mycket om den formella
tillgången till en domstolsprocess utan snarare om vilka hinder som
föreligger för att nå rättsskydd. Det räcker inte med ett teoretiskt rättsskydd
om det  inte är praktiskt möjligt att utnyttja det för alla. Vidare inkluderar
anspråk på rättsskydd även rättigheter som inte kan inordnas  under
traditionella individualistiska rättighetsbegrepp. Det handlar snarare om att
identifiera vilka hinder som föreligger för rättsskydd, både vad gäller
individuella anspråk och nya kollektiva, diffusa och fragmentariska
intressen. Hinder för rättsskydd är bl.a. höga processkostnader. Höga
processkostnader hänför sig inte bara till kostnader för ett ombud. Även den
tidsåtgång som följer med en rättegång räknas som en kostnadspost.
Kostnaderna är ett hinder eftersom man inte har råd att processa på kredit
                                                
4 Enligt Per Olof Ekelöf, Rättegång, första häftet, åttonde upplagan, Norstedts Juridik AB,
Stockholm 2002, s. 13 f.
5 Per Henrik Lindblom, Progressiv process – spridda uppsatser om domstolsprocessen och
samhällsutvecklingen, Iustus förlag, Uppsala 2000, s. 53 f.
6 Enligt Bengt Lindell, Civiprocessen, Iustus förlag, Uppsala 1998, s.94.
7 Lindblom, Progressiv process, s. 53 f.
8 Ekelöf, Rättegång I, s.29.
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och man har inte råd att vänta åratal på ersättning för rättegångskostnader.
Ytterligare ett hinder för rättvisa är parternas bristande förmåga och resurser
att driva sin sak, svårighet att anpassa traditionell civilprocess till anspråk
som rör kollektiva, diffusa och fragmentariska intressen.9

2.3 Övriga funktioner

Civilprocessen kan även ses som fridsskapande. Denna funktion leder till
rättsfrid på två nivåer: rättsfrid på det enskilda planet (mellan parterna) och
på det allmänna planet (i samhället).10

Vissa hävdar att processens avgörande dvs. den slutliga domen är
processens viktigaste funktion. Domen skall medföra att rättvisa uppnås och
det skall meddelas materiellt riktiga domar.11 Ännu en uppgift för
civilprocessen är att bereda den enskilde rättsskydd.12 Processen skall göra
det möjligt för den som önskar att få sin sak prövad att komma till sin rätt.
Ingen skall kunna utsättas för en rättskränkning utan att ha en möjlighet att
driva saken vidare till domstol.

En ytterligare funktion är den prejudikatsskapande effekten. De högsta
instansernas verksamhet är normförtydligande och normutfyllande och leder
till en förbättrad handlingsdirigering. Den rättsenhet som följer av
prejudikatsfunktionen leder i sin tur till att allmänhetens förtroende för
domstolarnas verksamhet ökar och att förutsebarheten samt rättssäkerheten
förbättras.13

2.4 Brister i det processuella rättskyddet

Grupptalanutredningen kom fram till att dagens samhälle karaktäriseras av
en annorlunda samhällsordning än vad som gällde när rättegångsbalken
tillkom. Det moderna samhället har gett upphov till nya typer av behov och
anspråk. Dessa nya typer av anspråk är inte lätta att tillgodose inom ramen
för den traditionella processordningen och för att kunna få igenom anspråket
kan de för att över huvud taget vara möjliga att realisera vara beroende av en
rättslig prövning.14

Utredningen ansåg att det finns i huvudsak tre olika anledningar till att
varför enskilda inte vänder sig till domstol för att få sina rättsliga anspråk

                                                
9 Per Henrik Lindblom, Grupptalan – det anglo-amerikanska class actioninsitutet ur ett
svenskt perspektiv, Norstedts förlag, Stockholm 1989, s. 3 – 19.
10 Lindblom, Progressiv process, s. 61.
11 Lindblom, Progressiv process, s. 63.
12 Lindblom, Progressiv process, s. 58.
13 Lindblom, Progressiv process, s. 65 f.
14 Proposition 2001/2002:107, Lag om grupprättegång, s. 180 f.
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prövade. Det är tal om kostnadsrelaterade faktorer, icke-rättsliga faktorer
och särskilda processuella hinder och begränsningar.15

Kostnadsrelaterade faktorer16

Att föra en process är dyrt och när man processar har man inte bara egna
kostnader utan man riskerar även att få ersätta motpartens kostnader. Dessa
kostnader har en avskräckande effekt speciellt om anspråket är litet.
Kostnadskänsligheten varierar, alla har inte samma ekonomiska
förutsättningar att processa och värderar sina anspråk olika. När en process
förs om ett anspråk som är icke-individuellt processbart (dvs. när en
lyckosam individuell talan leder till ett underskott) så sker det av principiella
skäl eller andra icke-kostnadsrelaterade funktioner. Meningen med talan är
då att få till stånd en sanktion mot den som handlat rättsstridigt. Även vid
individuellt processbara anspråk finns kostnadshinder mot att processa. Det
faktum att processen leder till en ekonomisk vinst är inte tillräckligt för att
väcka talan. Ytterligare förhållanden som anspråkets storlek,
rättegångsförfarandets omständlighet och andra svårigheter har betydelse
t.ex. att man riskerar att få ersätta motpartens rättegångskostnader. Det finns
inte många som vågar processa om ett nederlag leder till en kostnadsbörda
som motsvarar det tiodubbla av anspråkets värde. Denna typ av hinder är en
allvarlig inskränkning av den enskildes rättsskydd. Det bristande
rättsskyddet vid gruppanspråk är särskilt allvarligt eftersom det totala
anspråksvärdet kan uppgå till ett mycket högt belopp. Låter man denna typ
av rättskränkningar fortgå så kan det leda till en snedvridning av
konkurrensen och hindrar realiserandet av de ändamål som bär upp den
materiella rätten. På sikt riskeras en uppluckring av den allmänna
laglydnaden och en dålig respekt för samhällsinstitutionerna.

Icke-rättsliga faktorer17

De finns många anledningar till att människor inte gör sina anspråk
gällande. Ett skäl kan vara att man inte förstår eller vet om att man blivit
utsatt för en rättskränkning. Det är inte lätt att inse att miljöföroreningar
eller nyttjandet av en viss produkt snarare än åldersrelaterade faktorer är
orsaken till en försämrad hälsa. Det kan i vissa fall krävas teknisk
sakkunskap för att kunna se ett fel eller en skada. Att en skada inte upptäcks
betyder inte att den är oviktig för den drabbade utan skadan kan vara mycket
allvarlig och en rättsförlust kan innebära en ekonomisk förlust för den
drabbade. En annan orsak till en rättsförlust är att den drabbade saknar
kunskap om sina rättigheter. Personen kanske inte är medveten om att
motparten handlat rättsstridigt. Vidare så vet inte alla vart man skall vända
sig för att få sitt anspråk prövat eller känner till möjligheten att få rättshjälp
eller villkoren för att utnyttja en rättskyddsförsäkring.

                                                
15 SOU 1994:151, Grupprättegång, del A s. 169 f.
16 SOU 1994:151, del A s. 170-172.
17 SOU 1994:151, del A s. 198-200.
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Andra faktorer som hindrar människor från att göra sin rätt gällande är t.ex.
språksvårigheter eller misstro mot myndigheter. Utredningen menade att en
del av dessa brister kunde avhjälpas med information. Emellertid hävdade
utredningen att ett mer effektivt alternativ är, vid gruppanspråk, att låta
någon föra talan för samtliga drabbade. Den representativa taleformen leder
till att minimera riskerna för att någon inte får sin rätt tillvaratagen pga.
utbildning, språkförbistringar osv.

Ännu en orsak som hämmar enskilda att hävda ett rättsligt anspråk är
förhållandet mellan den kränkte och den kränkande. Står man i ett
beroendeförhållande till varandra kan det vara svårt för den underlägsne att
driva igenom sin rätt. Är dessutom kränkningen likartad för många personer
finns en risk att allmänna intressen åsidosätts. En representativ talan i detta
läge låter då rättskränkta agera i skydd av en viss anonymitet utan risk för
flera rättsförluster.

Särskilda processuella hinder och begränsningar18

Svensk rättsordning bygger på medborgarnas avtalsfrihet och rättegången är
ett hjälpmedel för den enskilde att driva igenom sitt individuella anspråk.
Förfarandet är ackusatoriskt och dispositivt, domstolen skall lösa konflikten
mellan två parter som förutsätts kunna ta tillvara på sin rätt. Denna
individualistiska och dualistiska grundsyn  är inte lämplig för intressen som
angår samhället och medborgarna t.ex. skydd för miljö, konsumenter,
hyresgäster. Det är inte rätt att enskilda individer skall ensamma se till att
rättskränkningar på dessa områden inte får fortgå. En brist i
processordningen i detta fall är talerätten som är en processförutsättning.
Det finns ett stort antal anspråk som inte drivs i domstol. Oftast finns det
dock någon i en större grupp med samma eller likartade anspråk som har
mod, kraft och vilja att vidta rättsliga åtgärder. Begränsningen av talerätten
hindrar då honom från att ta till vara andras rätt. Detta kan resultera i att det
inte kommer att föras någon process över huvud taget vilket leder till att de
passiva gruppmedlemmarna lider en rättsförlust. Inom vissa områden t.ex.
miljöområdet har den enskilde helt stängts ute från möjligheten att vidta
rättsliga åtgärder trots att han har ett påtagligt enskilt intresse av att få till
stånd en aktion. Den enskilde har ingen rättslig möjlighet att genom egna
åtgärder få en störning att upphöra. Ett sätt att bota dessa brister är att tillåta
en representativ taleform.

Sammanfattning av grupptalanutredningens ställningstaganden 

En viktig utgångspunkt i samhället är att en rättsförlust skall ersättas. För att
uppnå detta måste man erbjuda effektiva processuella sanktionsmekanismer.
Processordningens funktion är inte enbart att ge enskilda och samhället
rättsskydd utan processens syfte är även att generellt medverka till att de
intressen och ändamål som bär upp den materiella rätten förverkligas.

                                                
18 SOU 1994:151, del A, s. 202 ff.
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Handlingsdirigering, prejudikatbildning och rättsskapande är nog så viktigt
som att ge den rättskränkte en kompensation. Utredningen konstaterade att
det finns ett betydande antal rättsligt grundade anspråk som inte ens görs
gällande. Myndigheter räcker inte till och processuella regler och principer
sätter käppar i hjulet för de som skulle vilja agera. För de enskilda leder
detta till rättsförluster och allmänna intressen som likabehandling av
medborgarna och fri konkurrens på lika villkor blir lidande. Centrala
rättsområden drabbas av prejudikattorka, det uppstår en brist på
rättsutveckling och rättsskapande genom praxis. Det är lika allvarligt om 10
000 personer lider en skada på 100 kr som om 10 personer förlorar 100 000
var. Regler om småmål gör inte bevis- och rättsfrågor lättare och individen
måste ha ett juridiskt biträde. Med rättshjälp underlättas tillvaratagandet av
enskildas rätt endast i begränsad mån. I rättsskyddsförsäkringar utgör
självrisken ett hinder för små anspråk. Dessutom kan det vara principiellt fel
att det krävs en försäkring för att över huvud taget kunna processa. Ansvaret
för att enskilda, ekonomiskt svagare, personer kan tillvarata sin rätt måste
åvila samhället.19

I dagens samhälle sker händelser som ger upphov till att många personer kan
rikta likadana eller likartade anspråk mot någon annan. Denna typ av
anspråk är svåra att göra gällande i domstol eller på annat sätt, speciellt om
anspråket har ett mindre ekonomiskt värde. Den brist i rättsskyddet som
uppstår drabbar inte bara den enskilde utan även då materiella bestämmelser
överträds utan att det påtalas medför att domstolarna inte kan utöva sin
handlingsdirigerande, prejudikatsskapande och rättsutfyllande funktion. Det
yttersta syftet med lagen är att förbättra genomslaget för gällande materiella
rättsregler.20

Man kan med detta se åtminstone tre orsaker till varför rättsligt skyddade
intressen inte blir tillgodosedda i tillräckligt stor omfattning:21

1. Det finns en disproportion mellan ett anspråks ekonomiska värde för den
enskilde och de kostnadsrisker som följer med ett rättsligt agerande.

2. Anpråkshavaren känner inte pga. psykologiska, sociala eller andra icke-
rättsliga faktorer till att man blivit utsatt för en rättskränkning eller
saknar vilja, mod och kraft att driva sin sak.

3. Det finns processuella regler och principer som endast undantagsvis
tillåter någon att utan uppdrag processa för att tillgodose annat än sin
egen personliga rätt.

Ovan nämnda brister i vår civilprocess hoppades utredningen kunna bota
med införandet av en representativ taleform och detta är anledningen till att
lag om grupprättegång införs. Att det finns ett behov av att komma till rätta
med dessa brister bekräftas av att flera organisationer som företräder

                                                
19 SOU 1994:151, del A, s. 240 ff.
20 Prop. 2001/2002:107, s. 1.
21 Prop. 2001/2002:107, s. 33.
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enskilda, t.ex. Konsumentverket, Allmänna reklamationsnämnden,
Finansinspektionen, redan från början var positivt inställda till reformen. De
som var negativt inställda till förslaget, t.ex. Svea Hovrätt, Domstolsverket
och företrädare för näringslivet, hade främst invändningar om att bli bunden
genom passivitet och förenligheten med Europakonventionens artikel 6 samt
att man ifrågasatte behovet av att införa en representativ taleform. 22

Införandet av lag om grupprättegång och möjligheten att föra en grupptalan
syftar till:23

”att kompensation erbjuds till rättskränkta som idag inte har realistiska
möjligheter att göra sin rätt gällande,
att processordningen utövar sin handlingsdirigerande funktion också i fall
där de samlade skadeverkningarna är omfattande men de enskilda anspråken
är så små att ingen vill ta på sig arbetet med att driva igenom dem,
att domstolarna får tillräckligt underlag för att göra de breda
intresseavvägningar som är en förutsättning för deras prejudikatbildande,
rättsutfyllande och rättsskapande verksamhet samt
att för gruppanspråk gemensamma eller likartade bevis- och rättsfrågor
prövas på ett så säkert, snabbt, billigt och enkelt sätt som möjligt så att
domstol och parter sparar tid och kostnader.”

2.5 Grupptalans funktioner i processen

2.5.1 Olika typer av anspråk och deras processbarhet24

För att kunna närmare hålla isär de olika funktioner som en grupptalan har
så måste man komma ihåg att det finns olika typer av anspråk. Man skiljer
på tre typer av anspråk.

a) individuellt processbara – kostnaden för att driva anspråket understiger
det belopp som kommer käranden tillgodo i en rättegång.

b) individuellt oprocessbara – ett anspråk som inte går att driva utan att det
resulterar i en förlust, men det är processekonomiskt försvarbart att driva
anspråket om det görs i en grupptalan.

c) processimmuna -  det går inte att driva in med vinst vare sig individuellt
eller i en grupptalan.

Med samhällets utveckling har nya typer av anspråk växt fram, vilket leder
till ett behov av rättsskydd för dessa anspråk. De nya anspråken som avses är
kollektiva, diffusa och fragmentariska. Ett anspråk är kollektivt när det
tillkommer en grupp av människor t.ex. konsumenters och seriösa
näringsidkares krav på att marknadsföring skall vara vederhäftig och svara

                                                
22 Se remissvaren från nämnda organisationer ang. SOU 1994:151.
23 Prop. 2001/2002:107,  s. 34.
24 Lindblom, Grupptalan, s. 449.
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mot vad som anses vara god marknadsföringssed. Kollektiva anspråk
uppstår då en grupp människor har samma eller liknande individuella
anspråk mot någon annan. Till exempel kan ett stort antal enskilda ha köpt
likadana standardvaror som är behäftade med ett konstruktionsfel. Med att
ett anspråk är diffust menas att det är svårt att bestämma vem eller vilka som
drabbats av en rättskränkning. Exempelvis vid miljöstörningar är det lätt att
fastställa att brott mot individers rätt till en ren miljö skett, men det är svårt
att dra upp en gräns för vilka som skall ha rätt att påkalla någon sanktion
mot störningen. Fragmentariska anspråk uppkommer när den enskildes
skada är mycket liten. Problemet vid den senare typen av anspråk är att det
skett en rättskränkning som drabbat många men ingen drabbad känner att
hon har tillräckliga skäl att vidta rättsliga åtgärder. Förlusten man lidit
motiverar inte de besvär eller kostnader som en process innebär.25

2.5.2 Grupptalans funktioner

En grupptalan har en konfliktlösande och handlingsdirigerande funktion.
Handlingsdirigeringen syftar till att ge de materiella reglerna ökad
genomslagskraft i samhället och förstärker alltså dessa reglers styreffekt.
Om processen avgörs till kärandens förmån och denne får sin skada ersatt så
leder processen till en reparativ effekt. För svaranden som förlorar får
processen en preventiv effekt som syftar till att avhålla individer från ett
visst beteende som står i strid med de materiella rättsreglerna.26

Rättsinstitutets funktioner är alltså att det verkar reparativt och preventivt
samt bidrager till ett förbättrat rättsskydd dvs. ”access to justice”. Ytterligare
funktioner är att det har processekonomiska fördelar och ger
prejudikatsskapande effekter. Den överordnade funktionen kan sägas vara
att ge ändamålen bakom de materiella rättsreglerna maximal
genomslagskraft i samhället. De reparativa, preventiva och
prejudikatsskapande funktionerna blir tydligast vid individuellt processbara
anspråk. 27 Framförallt kan den handlingsdirigering som sker genom
processen vara högst påtaglig i denna kategori eftersom den ”obehöriga
vinst” som uppstår hos en näringsidkare kan uppgå till stora belopp.

Fördelar med grupptalan28

Fördelarna med att välja en grupptalan framför en individuell process är
följande. Balansen mellan parterna förbättras. Förbättringen är ekonomisk,
kunskapsmässig och psykologisk. Risken för dåligt underbyggda processer
minskar eftersom käranden utsätts för viss granskning. Svarandens
benägenhet att rätta sig efter domen ökar eftersom han måste räkna med att
åtminstone någon i gruppen kommer att se till att domen verkställs.

                                                
25 SOU 1994:151, del A, s. 153 f.
26 Lindblom, Grupptalan, s. 445 f.
27 Lindblom, Progressiv process, s. 359.
28 Per Henrik Lindblom, Grupptalan i konsumentmål – Rapport från ett nordiskt
seminarium, Köpenhamn 1990, s. 38; Lindblom, Grupptalan, s. 465-484.
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Käranden får ett bättre läge vid förhandlingsbordet. Vid behov av prejudikat
minskar risken för att svaranden köper ut käranden och därmed förhindrar
prejudikatbildning på området. Risken för motstridiga domar minskar vid
individuellt processbara anspråk och det uppkommer processekonomiska
vinster som kommer både parterna och samhället till del. Grupptalan väcker
vidare större uppmärksamhet i massmedia än individuell process och
chanserna till politiskt eller massmedialt tryck mot förändringar de lege
ferenda till stöd för konsumentkollektivet ökar. För svaranden framträder
fördelarna som att risken för upprepade processer minskar. En förlikning
binder alla i gruppen samt en dom binder alla gruppmedlemmar.
Möjligheterna för en segrande svarande att få ersättning för
rättegångskostnaderna borde öka. Domstolen har möjlighet att, när det visats
att ett stort antal individer befinner sig i samma position som käranden, göra
en bredare intresseavvägning.

Nackdelar med grupptalan29

Processen blir mer komplicerad. Domen och den individuella gottgörelsen
fördröjs. Ansvaret för rättegångskostnader blir större. Gruppmedlemmar får
begränsade möjligheter att påverka processen. Det blir svårt för käranden att
träffa en individuell förlikning då en sådan förutsätter domstolens
godkännande. Eftersom tvistemålets värde som regel kommer att bli högre
så kommer motståndet från motparten att bli större. Svaranden kommer då
antagligen att bli mindre medgörlig vid förlikningsförhandlingar och streta
mot kraftigare i processen eftersom denna kommer att gälla betydande
värden. Svaranden kan pga. det massmediala tryck som följer med en
grupprättegång känna sig tvingad att ingå förlikning. Största nackdelen för
en svarande är att mycket sätts på spel eftersom rättegången kan handla om
betydande belopp.

                                                
29 Lindblom, Grupptalan i konsumentmål, s. 39; Lindblom, Grupptalan, s. 465-484.



15

3 Grupptalan i allmänhet

3.1 Vad är en grupptalan?

Grupptalan är en representativ taleform som innebär att en rättegång förs av
en representant från en grupp för gruppens räkning. Det finns ingen
vedertagen definition för grupptalan. En grupptalan (grupprättegång)
föreligger när en kärande utan uppdrag för talan till förmån för en i
processen angiven grupp, vars medlemmar träffas av domens rättskraft trots
att de inte är parter i målet.30

Det måste inte vara en representant utan det kan även vara flera, det
viktigaste är att processen gäller en grupp, vars medlemmar inte uppträder
som parter i rättegången. Talan skall vidare föras utan rättegångsfullmakt.31

Medlemskap i gruppen32 kan bestämmas på i huvudsak två olika sätt;

a) gruppen utgörs av de personer som anmäler till domstolen eller
grupprepresentanten att de vill ingå i gruppen och därmed omfattas av
talan (s.k. opt in) eller

b) gruppen utgörs av de personer som faller inom kärandens
gruppbeskrivning och omfattas därmed automatiskt av talan. Till detta
förfarande fogas en rätt att begära sitt utträde ur gruppen vilket medför
att personen som begär ett utträde ur gruppen inte omfattas av domens
rättskraft (s.k. opt out).

Oavsett vilken modell som används för gruppens bestämning kan processen
sägas vila på ett samtycke från gruppmedlemmarna. Väljer man opt in
uttrycks samtycke explicit och begär inte en person sitt utträde ur gruppen
(dvs. gruppmedlemmen använder sin rätt till opt out) så föreligger ett tyst
samtycke.33

Talan måste dessutom föras ”till förmån för gruppen”. Kärandens yrkande i
målet måste inbegripa alla gruppmedlemmar. Vidare skall gruppens
medlemmar omfattas av domens rättskraft.34

3.2 Opt in eller Opt out?

Den svenska grupprättegången bygger på ett opt in-förfarande. Det första
förslaget om grupprättegång byggde på en opt out-metod.35 Det förslaget föll
                                                
30 Lindblom, Grupptalan, s. 19; SOU 1994:151, del A, s. 39.
31 SOU 1994:151, del B, s. 20.
32 SOU 1994:151, del B, s. 156-161.
33 SOU 1994:151, del B, s. 20.
34 SOU 1994:151, del B, s. 21. 
35 SOU 1994:151, del A, s. 105 ff, del B s. 156 ff.
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inte i god jord hos remissinstanserna och blev föremål för mycken kritik.
Anledningen till kritiken var att det inte ansågs förenligt med svensk
rättstradition att bli bunden genom passivitet. Samtidigt ifrågasattes det om
ett sådant förfarande var förenligt med Europakonventionens artikel 636 som
gäller som lag i Sverige. Man tog sedan i den efterföljande propositionen
hänsyn till denna kritik och resultatet blev således att gruppen skulle
bestämmas genom ett opt in-förfarande.

Opt-out

I de länder som har denna taleform så utgår man från opt out-förfarandet
(förutom Norges förslag som innehåller båda metoderna). I USA ersatte man
1966 opt in med opt out för att öka svarandens trygghet. Opt in antas leda
till mindre grupper än opt out då passivitet är vanligare än aktivitet. Ett
automatiskt medlemsförfarande skyddar svaranden i större utsträckning mot
efterföljande processer om samma sak.37

Internationella erfarenheter visar att det är oftast fler som låter bli att ansluta
sig än som hoppar av en grupptalan. Ju fler anspråkshavare som grupptalan
omfattar desto effektivare blir processformen som en förstärkning av den
enskildes rättsskydd. Anledningarna till att man inte utträder är samma som
gör att människor inte driver sina anspråk individuellt, närmare bestämt att
de saknar mod, kraft och förmåga att agera på egen hand. Hindren som
avhåller människor från  att processa själva leder också till att de inte
anmäler sitt inträde i gruppen. Då gruppen inkluderar flertalet likartade
anspråk ökar förutsättningarna för att åtgärda bristerna i det processuella
rättsskyddet för gruppanspråk. Detta ger i sin tur ett mer utvecklat skydd för
dem som pga. ekonomiska, sociala och psykologiska orsaker inte själva kan
hävda sina rättsliga anspråk. Då processen kommer att innefatta många
anspråkshavare så blir de processekonomiska förtjänsterna större. Vidare
minskar uppkomsten av motstridiga avgöranden och domstolen får ett brett
och alltomfattande beslutsunderlag. Genom dessa förhållanden förstärks
processens preventiva och rättsbildande funktioner. 38

Det är intressant att notera att i Australien valdes opt out därför att allt för
många skadelidande skulle komma att stå utanför gruppen av sociala och

                                                
36 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna. Kritikerna och vissa remissinstanser menade
att då en gruppmedlem som inte varit part i rättegången men som träffas av domens
rättsverkningar, så kan det finnas en möjlighet att medlemmen inte fått sina rättigheter
prövade inför domstol i enlighet med Europakonventionen. Regeringen menar att
medlemmarnas intresse av enskild och opartisk rättegång tillgodoses genom regler om
tillkännagivande av processen, rätt att stå utanför processen och om prövning av den
representerande partens kvalifikationer att processa för allas räkning. Men menar att regler
om grupptalan syftar till att förstärka Europakonventionens skydd. Se Prop. 2001/2002:107,
s. 28 f.
37 Catarina af Sandeberg, Grupprättegång – ett kompletterande rättegångsförfarande, SvJT,
09/2002, s. 804.
38 Prop. 2001/2002:107, s. 63 f.; SOU 1994:151, del B, s. 159 ff.
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psykologiska skäl. Förutom detta anses att grupptalan som bygger på opt out
ökar tillgången på rättsliga medel genom att inte hindras av
kostnadsbarriärer eller brist på kunskap.39 Ytterligare ett skäl för ett
medlemskap som grundar sig på automatik är att detta bättre skyddar
svaranden från upprepade processer.40

Opt-in

Använder man sig av ett anmälningsförfarande så begränsas rättegången till
de personer som visar intresse för att få sitt anspråk prövat. Processen
återspeglar då de verkliga tvisteförhållandena som finns mellan personer
inom den av käranden angivna gruppen och motparten. På detta sätt
minimeras risken för att en grupptalan väcker liv i tvister som annars
förblivit oupptäckta. Erfarenheter från USA visar dock att anslutningen till
en grupptalan normalt blir betydligt lägre när den enskilde måste anmäla sitt
inträde jämfört med en tillhörighet som baseras på opt out.41

Införandet av grupptalan syftar till att bota brister i det processuella
rättsskyddet för gruppanspråk. Bristerna uppkommer exempelvis då
människor inte gör sin rätt gällande pga. att de saknar mod, kraft och
förmåga att agera på egen hand. Samma förhållanden kommer att påverka
människor när de ställs inför frågan om de skall ansluta sig i talan eller inte.
De hinder som hämmar människor från att processa individuellt får även till
följd att de inte anmäler sitt inträde i gruppen.42 Det kan finnas en risk för att
grupptalan inte kommer att tillämpas pga. att för få medlemmar kommer att
anmäla sig. Anledningen till det beror på att de inte är medvetna om att de
utsatts för en rättskränkning. En grupptalan som baserar sig på opt out ger
följaktligen bättre förutsättning för att bota brister i det processuella
rättsskyddet.43

Det finns en risk med att låta passivitet grunda ett medlemskap dvs. att man
begagnar ett opt out-förfarande. Följande invändningar kan göras som talar
för ett anmälningsförfarande. Det finns en risk som innebär att talan kommer
att omfatta personer som saknar vilja och intresse av att få sin sak prövad
rättsligt. Det finns också en risk att det läggs ned kostnader på att processa
om anspråk som inte kommer att realiseras, även om utgången av processen
är framgångsrik, eftersom en del gruppmedlemmar inte kommer att kräva
fullgörelse av svaranden. Vidare kan sägas att ett gruppmedlemskap som
inte kräver en uttrycklig viljeyttring inkräktar på den enskildes rätt att fritt
bestämma över sina civilrättsliga anspråk. Varje medborgare skall fritt
kunna välja om hon vill delta i en rättegång eller inte. Ett medlemskap
grundat på passivitet kan strida mot rätten till en rättvis rättegång i artikel 6 i

                                                
39 Catarina af Sandeberg, Grupprättegång – ett kompletterande rättegångsförfarande, s. 804.
40 Catarina af Sandeberg, Grupprättegång – ny processform för småskador, NJ, 2002:02, s.
46.
41 SOU 1994:151, del B, s. 157.
42 SOU 1994:151, del B, s. 158.
43 Catarina af Sandeberg, Grupprättegång – ny processform för småskador, s. 45 f.
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Europakonventionen. Om en gruppmedlem av någon anledning inte
uppmärksammar rättegången och blir bunden av domens rättskraft berövas
då möjligheten att väcka en ny talan om samma sak. Väljer man ett
förfarande som baseras på att gruppmedlemmarna måste anmäla sig för att
tillhöra gruppen så kommer det dessutom att blir lättare att identifiera
gruppen och dess medlemmar. 44

Krav på rättsäkerhet

Gruppmedlemmarnas intresse av en enskild och opartisk rättegång kan
tillgodoses genom regler om tillkännagivande av processen, om rätt för den
enskilde att ställa sig utanför rättegången eller krav på anmälan för att den
enskilde skall träffas av domens rättsverkningar, om domstolens materiella
processledning och om prövning av den representerande partens
kvalifikationer att processa för allas räkning. Detta sammantaget ger den
enskilde möjlighet att komma till sin rätt i situationer där den möjligheten i
praktiken annars skulle saknas och skyddet enligt Europakonventionen
stärks.45 

Det skall framhållas att grupptalan som processform syftar till att öka den
enskilda individens tillgång till domstolsprövning. Genom införandet av
grupptalan undanröjs en del av de hinder som fanns mot domstolsprövning
av gruppanspråk, särskilt om varje anspråk har ett mindre värde. Oberoende
av om ett gruppmedlemskap grundas på ett anmälningsförfarande eller per
automatik så kommer reformen att stärka den enskildes processuella
rättsskydd och rätten till en rättvis rättegång.46

3.3 Valet mellan opt in eller opt out

Hur en grupptalan utformas lagtekniskt beror på vilka funktionella behov
som eftersträvas. Utformningen av en grupptalan bör konstrueras så att den
bidrar till att förverkliga de ändamål som är relevanta på det aktuella
rättsområdet. Det måste vara behovet av grupptalan som måste få styra
vilken utformning taleformen får.47 Visserligen visar internationella
erfarenheter att det regelmässigt är fler som låter bli att ansluta sig till en
grupptalan än som hoppar av en sådan talan. Detta leder till att ju fler talan
omfattar desto effektivare blir processformen som en förstärkning av den
enskildes rättsskydd.48 Reformåtgärderna syftar till att stärka det
processuella rättsskyddet för gruppanspråk. Civilprocessen har fyra
huvudsakliga uppgifter: att verka reparativt, preventivt och rättsbildande
samt tillgodose processekonomiska hänsyn. Grupptalan syftar till att bota
brister i samtliga dessa funktioner och att öka den enskildes tillgång till

                                                
44 Prop. 2001/2002:107, s. 64 f.
45 Prop. 2001/2002:107, s. 28 f.
46 Prop. 2001/2002:107, s. 65.
47 Lindblom, Grupptalan, s. 693 ff.
48 Prop. 2001/2002:107, s. 63 f.



19

domstolsprövning. Regeringen anser dock att det inte finns något egenvärde
i att avvika mer än nödvändigt från de grundprinciper som den svenska
rättsordningen bygger på. Genom en representativ taleform undanröjs en del
av de hinder som fanns mot domstolsprövning av gruppanspråk, i synnerhet
om varje anspråk har ett mindre värde. Reglerna bör utformas så att
reformen ger bästa möjliga förstärkning av det processuella rättsskyddet för
massanspråk. Det är dock inte självklart att man skall använda opt out-
tekniken (även om de länder som har taleformen använder sig av denna).
Det är inte givet att denna modell bäst tillgodoser behovet av ett ökat
processuellt rättsskydd för gruppanspråk. Opt in-modellen passar enligt
regeringen bättre med traditionella svenska rättsprinciper.49 Emellertid bör
utvecklingen beträffande anmälningsfrekvensen noga följas.50

                                                
49 Prop. 2001/2002:107, s. 64 f.
50 Prop. 2001/2002:107, s. 71.
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4 Historik och internationella
förhållanden

4.1 Inledning

I följande kapitel ges en kort sammanfattning av den representativa
taleformens historiska härkomst. Var uppstod taleformen och vad var
anledningen till dess uppkomst? Redogörelsen syftar till att ge läsaren en
bakgrund om anledningen till varför taleformen uppstod. Den senare delen
av kapitlet innehåller ges en översiktlig bild över hur den internationella
lagstiftningen ser ut. Bilden är inte på något sätt heltäckande utan syftar till
att ge läsaren en uppfattning om hur världsförhållandena ser ut.51 Eftersom
jag valt att studera närmare på hur class actions fungerar i USA redovisas
detta särskilt i ett senare kapitel.

4.2 Taleformens ursprung52

Enskild grupptalan (class action) kommer ursprungligen från
equitysystemet53 i England. Anledningen till dess uppkomst var främst de
osmidiga kumulationsreglerna som existerade i common law- och
equitysystemen.54 Rättsprocessen var konstruerad så att tvisten endast
omfattade två parter, en kärande och en svarande. Common law-
domstolarna avvek från detta endast när flera parter hade nära relaterade
intressen t.ex. när parterna var gemensamt förpliktade. Fanns inget sådant
samband var man tvungen att föra en individuell talan mot varje medlem i
gruppen. För att underlätta avdömande där tvisterna innefattade liknande
frågor och flera parter så utvecklade The English Court of Chancery ”the bill
of peace”. Detta institut gjorde det möjligt för en equity-domstol att
handlägga en talan för eller mot representanter för en grupp om käranden
kunde visa att antalet människor inblandade var så stor att kumulation var
omöjligt, samt att gruppmedlemmarna hade ett gemensamt intresse i
rättsfrågan och att de nämnda parterna representerade de frånvarande
parterna på ett korrekt sätt. Hur många som fick lov att representera gruppen
varierade men tillräckligt många personer skulle vara i rätten så att
rättigheter och skyldigheter för dem alla kunde prövas rättvist och ärligt. Om

                                                
51 Tilläggas kan att former av grupptalan även finns i Sydafrika, Brasilien, Israel, Kina,
Lindblom, Progressiv Process, s. 429 f.
52 För en utförlig historisk redovisning se Lindblom, Grupptalan, kap. 2; Wright, Miller &
Kane, Federal Practice and Procedure, 2nd ed. 1996, volume 7 A, § 1751 – 1753. Jag
kommer fortsättningsvis att hänvisa till detta verk som ”Wright”.
53 Engelsk rätt har sitt ursprung i två olika system, equity och common law, för en
beskrivning av dessa två system se Michael Bogdan, Komparativ rättskunskap, Norstedts
Juridik, Stockholm 1993, s. 105-118.
54 SOU 1994:151, del A, s. 274.
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rätten tillät att tvisten kunde föras som en representativ talan medförde detta
att domen band alla medlemmar i gruppen oavsett om de var närvarande
eller inte. Denna ”bill of peace” utvecklades till vad vi idag kallar ”class
action”.55 

Det första ”class action”-målet sägs vara Brown v. Vermuden56 vilket
utspelade sig i England 1672. Orsaken till att man behövde en representativ
taleform var för att man ville undvika besvärliga mastodonträttegångar och
upprepat processande.57 Ytterligare en uppenbar fördel med en representativ
taleform var att den var mycket billigare och mer bekväm än många mindre
individuella rättstvister.58

Utvecklingen av class actioninstitutet kan delas in i tre epoker59. Epok ett,
från 1600-talet till slutet av 1700-talet. Syftet med class action var då att
förbättra och anpassa sedvanerätten rörande gods- och byförhållanden. Epok
två, från slutet av 1700-talet till mitten 1800-talet, då syftet var att hitta
vägar för att tillgodose behov som uppkommit pga. nya
gruppkonstellationer. Grupperna åtnjöt inte något materiellrättsligt
erkännande och med detta inte heller någon materiellrättslig reglering.
Grupperna kunde med detta rättsinstitut överleva tills de accepterades som
juridiska personer. Epok tre, startade i mitten av 1950-talet och fick sin
vidare utformning i Amerika. Class actions gjorde det möjligt att utjämna
den klyfta som uppstod då en massproduktionsekonomi sammanfördes med
en individualistiskt präglad process.

4.3 Internationell lagstiftning

4.3.1 Australien

Det finns möjlighet, genom en lag som stiftades 1991, att föra en grupptalan
i australiska federala domstolar. För att få föra en grupptalan måste gruppen
bestå av en identifierbar grupp om minst sju personer som har anspråk som
vilar på samma, likartade eller besläktade omständigheter.
Gruppmedlemmarnas namn eller exakta antal behöver inte vara känt. Vad
gäller rättegångskostnaderna så står tappande part för dem. Vidare får
kostnaderna för en class action inte överstiga dem för individuella processer,
grupptalan måste vara ett effektivt processalternativ och gruppföreträdaren

                                                
55 Wright, § 1751, s. 7 ff.
56 Fallet gällde ett antal gruvarbetare och gruvägare som inte betalade sina tionden till
kyrkoherden. Denne stämde följaktligen gruppen. Gruppen utsåg fyra personer som
representerade dem i processen som vanns av kyrkoherden. Vermuden, som var gruvägare,
gjorde gällande att han inte var bunden av domen då han inte varit part i processen.
Lordkanslern fann att alla ägare och arbetare var bundna av domen trots att de inte var
individuellt nämnda vid namn.
57 SOU 1994:151, del A, s. 274.
58 Wright § 1751, s. 8.
59 Lindblom, Grupptalan, s. 73.
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måste ta tillvara medlemmarnas intressen på ett lämpligt sätt.
Gruppmedlemmarna har möjlighet att träda ur gruppen inom av domstolen
bestämd tid. De har även rätt att intervenera och möjlighet att byta ut
grupprepresentanten om han inte handlar i enlighet med medlemmarnas
intressen.60

4.3.2 England

Class actions existerar i England men taleformen används sparsamt. Denna
negativa trend i class actions-institutets utveckling började i och med
rättsfallet Markt & Co., Ltd v. Knight Steamship Co., Ltd från 1910. Detta
mål handlade om skadestånd för kontraktsbrott i samband med sjöfrakt. En
representativ process ansågs inte vara tillåten dels för att det var fråga om
skadestånd, dels pga. att flera kontrakt låg till grund för anspråken trots att
kontrakten var identiskt lika. Detta rättsfall fick till följd att det inte längre
räcker att en eller flera rättsfrågor eller sakfrågor är gemensamma utan varje
tvistig fråga måste vara gemensam. Således måste talan grundas på samma
kontrakt. Det skall inte vara aktuellt med individuella skadestånd och att alla
tvistiga frågor skall vara gemensamma.61 Fallet har försvårat möjligheterna
att föra en representativ process och institutet används därför sällan. Vidare
ställs i England ett krav på identifikation av gruppmedlemmarna. Är det inte
klart vilka som ingår i gruppen pga. gruppens beskrivning av densamma
måste medlemmarna anges med namn vilket gör taleformen svår att
använda.62 Det finns dock möjlighet för myndigheter att uppträda som part i
en civilprocess för att tillvarata medborgarnas intressen.63

4.3.3 Kanada

De flesta av Kanadas provinser vilkas rättssystem bygger på common law
har i fråga om enskild grupptalan liknande system som råder i England.
Detta gäller dock inte de två största provinserna, Quebec och Ontario. För
att få lov att föra en class action krävs att representanten erhåller domstolens
godkännande. Detta godkännande erhålls då vissa rekvisit är uppfyllda.64

I Quebec har det varit möjligt att föra class actions sedan 1979. En class
action får föras om vissa förutsättningar är uppfyllda. Gruppmedlemmarna
skall upplysas om rättegången och kan träda ur gruppen inom en viss tid
som bestäms av domstolen. Gruppföreträdaren kan inte göra eftergifter,
medgivanden eller erkännanden. Vidare kan hon inte heller ingå förlikning
eller återkalla talan utan rättens godkännande. Företrädaren kan även bytas
ut mot en mer lämplig person. Gruppmedlemmen har rätt att intervenera i
rättegången och rätt att överklaga domen i den mån representanten inte
                                                
60 SOU 1994:151, del A, s. 289 f.
61 Lindblom, Grupptalan, s. 375 f.
62 SOU 1994:151, del A, s. 276.
63 SOU 1994:151, del A, s. 276.
64 SOU 1994:151, del A, s. 283.
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fullföljer talan. Domslutets rättskraft omfattar de medlemmar som inte trätt
ur gruppen i tid.65

I provinsen Ontario trädde en ny lag om class actions i kraft 1993. För att få
driva en class action fordras att det finns ”a cause of action”, att gruppen är
identifierbar, att det finns ”common issues” och att class action är det bästa
processalternativet. Dessutom krävs att gruppföreträdaren kan företräda
gruppen på ett adekvat sätt och att hon inte har något intresse som strider
mot andra gruppmedlemmars samt att hon presenterar en plan för
handläggningen av målet. Varje gruppmedlem har rätt att inom viss tid träda
ur gruppen, att intervenera i rättegången och rätt att överklaga domen. Den
som inte träder ur gruppen omfattas av domens rättskraft.
Gruppmedlemmarna bär inget ansvar för rättegångskostnaderna som
uppkommer ur rättegången och det finns bestämmelser om
provisionsarvode, dvs. att ombudets arvode beror på utgången i målet.66

4.3.4 Europa

I Nederländerna finns sedan 1994 möjlighet för organisationer att föra talan
för allmänna intressen i t.ex. miljömål. Denna talan kan gälla både allmänna
intressen såväl som kumulerade enskilda anspråk. Det finns dock ingen
möjlighet att föra en enskild grupptalan.67

Fransk rätt ger vissa organisationer sedan 1973 en viss möjlighet att föra
talan. Konsumentorganisationer kan processa för enskilda konsumenters
räkning då flera konsumenter lidit samma/likartad skada och den som
orsakar skadorna är en och samma person. Endast de konsumenter som
samtycker till organisationstalan blir medlemmar. Även miljöorganisationer
har en begränsad rätt att väcka talan.68

Tysk lagstiftning ger organisationer möjlighet att föra talan främst i mål som
gäller konsument- och marknadsrätt. Inom arbetsrätten har företrädare för
arbetstagarna viss rätt att inleda eller delta i processer som rör gemensamma
frågor för arbetstagarna. Även registrerade föreningar har en rätt att föra
talan vid allmän domstol för att tillvarata sina medlemmars intressen.69 På
senare tid har det uttryckts önskemål om att se över möjligheten att
eventuellt införa enskild grupptalan.70

Inom EU har man tagit flera åtgärder som kan leda fram till nationell
lagstiftning om grupptalan åtminstone i vid mening. Nämnas kan t.ex. rådets
direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal.71 Enligt artikel 7
                                                
65 SOU 1994:151, del A, s. 283 f.
66 SOU 1994:151, del A, s. 285 f.
67 Lindblom, Progressiv process, s. 430.
68 Lindblom, Grupptalan, s. 605 f.; SOU 1994:151, del A, s. 295.
69 SOU 1994:151, del A, s. 295 f.
70 Lindblom, Progressiv Process, s. 430.
71 EGT L 95, 21.4.1993, s. 29.
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skall medlemsstaterna tillhandahålla lämpliga och effektiva medel för att
hindra fortsatt användning av oskäliga villkor. Dessa medel skall möjliggöra
för godkända sammanslutningar av konsumenter att väcka talan vid
domstolar. Direktivet ledde fram till lag (1994:1512) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden.72

I många europeiska länder ges organisationer och offentliga myndigheter rätt
att föra talan för att tillvarata allmänna intressen. I Belgien, Spanien,
Holland, Grekland, Portugal kan konsumentorganisationer föra talan om
marknadsrättsliga förbud.73 

4.3.5 Norden

4.3.5.1 Danmark, Finland, Island

Det finns i Danmark, Finland, Norge och på Island möjlighet för
organisationer att föra talan om annat än sina egna rättsförhållanden, men
det saknas regler som låter organisationer föra talan för enskilda personer
om rätt till skadestånd eller annan ersättning. Konsument-, löntagar- och
näringsidkarorganisationer har inom marknadsrättsliga frågor ungefär
samma möjlighet som i Sverige att föra talan om förbud.74

I Danmark håller man på att se över hur man kan reformera civilprocessen,
dock har man inte i utredningsdirektiven angivit att möjlighet till grupptalan
skall ingå i utredningen. Men det pågående reformarbetet har föranlett en
livlig debatt om grupptalan.75

1994 lades ett förslag om införande av grupptalan fram i Finland. Detta
förslag gick ut på att en av domstol särskild utsedd företrädare skulle ges i
uppgift att ta tillvara alla gruppmedlemmars intressen rörande de
gemensamma eller likartade anspråken inom och utom process. Förslaget
ledde inte till lagstiftning pga. kritik från näringslivet.76

På Island finns inte grupptalan (förutom viss möjlighet till
organisationstalan) och det pågår heller inte någon utredning om saken.77

                                                
72 Prop. 2001/2002:107, s. 30 f.
73 SOU 1994:151, del A, s. 296.
74 SOU 1994:151, del A, s. 293.
75 Lindblom, Progressiv process, s. 432, i debatten har röster gjort sig hörda som hävdar att
man bör se över möjligheten att införa grupptalan i Danmark (se noter 18,19).
76 Lindblom, Progressiv process, s. 432.
77 Lindblom, Progressiv process, s. 433.
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4.3.5.2 Norge78

Vad gäller Norge så presenterades i december 2001 ett förslag till reform av
civilprocessordningen. Utredningen innehöll också förslag på införande av
grupptalan. Norge är ett land vars rättstradition är mycket lik svensk
rättstradition. Därför är det intressant att känna till hur deras förslag ser ut.
I direktiven till denna utredning fick man särskilt i uppdrag att se över
möjligheterna till införande av grupptalan samt ge förslag på sådana regler.
Enligt det norska förslaget skall en grupptalan kunna föras av enskilda och
organisationer. För anspråk av litet ekonomiskt värde finns en möjlighet till
gruppbestämning genom automatisk grupptillhörighet. I övrigt baseras
förslaget på ett anmälningsförfarande.

Följande resonemang förs i utredningen. Fördelen med opt out är att man
inte riskerar att någon mister sina rättigheter pga. att de inte känner till talan.
Samtidigt slipper människor problemet med att anmäla sig. Jämför man med
opt in så kan ett sådant förfarande medföra att en person inte förstår den
underrättelse som talar om att det pågår en grupptalan och därför missar att
anmäla sig medförande att personen kommer att stå utanför processen. Men
man skall komma ihåg att en grupptalan i sig inte utesluter en individuell
talan för de fall då en person kommit att stå utanför gruppen.

Om man använder sig av opt out-förfarandet så förutsätter detta att
medlemmarna känner till talan. Det kan uppstå problem med att underrätta
berörda om grupptalan och kontrollera om de förstår underrättelsen.
Situationen som uppstår är negativ i två avseenden. För det första kan
domens utfall kan resultera i något som gruppmedlemmarna är missnöjda
med. När detta blir en effekt av en talan som de inte känt till eller haft
möjlighet att påverka kan detta få negativa effekter för förtroendet för
domstolen och rättssystemet. För det andra är situationen allvarlig om de
enskilda upplever domen som negativ eftersom rättskraften hindrar personer
att föra en egen individuell talan om samma sak. Dessutom kan det vara
svårt att beskriva en entydig grupp, med den konsekvensen att det är svårt
för en del rättssubjekt att veta om de faller innanför gruppen eller inte.

Enligt norska rättsprinciper har det alltid åvilat den enskilda, som har ett
rättsligt anspråk, om hon vill framställa detta krav vid domstol. Man ser
ingen anledning att ändra på detta. Därför bygger förslaget på ett opt in-
förfarande. Men man menar samtidigt att det bör finnas en begränsad
möjlighet till grupptalan som bygger på opt out. Detta har sin grund i att en
grupprättegång som undantagslöst bygger på opt in inte är en bra lösning på
det kollektiva tvistemålsbehov som föreligger. Detta gäller t.ex. tillfällen då
den enskildas krav inte är individuellt processbara. Situationer då detta
förfarande kan användas är tvistemål om tidpunkten för höjning av räntor på
banklån. Anledningen till att man vill ha opt out vid ett sådant tillfälle är att
det kan finnas personer som inte vill ansluta sig till en talan mot ”sin” bank.

                                                
78 Avsnittet bygger på NOU 2001:32, kap. 17.5.3.4.1.
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Det kan vara kunder som inte vill bli stämplade som ”vansklige” och vågar
därför fullfölja sitt krav genom en anmälning till en grupptalan. Under
sådana förhållanden är en grupptalan baserad på opt out en nödvändighet för
att ett krav skall bli fullföljt i den utsträckning som är rimligt.
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5 Grupptalan i Sverige

5.1 Bakgrund

1991 påbörjades arbetet med att se över utsikterna för att införa grupptalan i
svensk processrätt. Justitiedepartementet tillsatte en utredning för att
undersöka om man kunde förbättra möjligheterna att i domstol driva anspråk
som är gemensamma eller liknande för en större grupp människor. Enligt
direktiven skulle utredningen uttryckligen överväga möjligheten att införa
grupptalan. Anledningen till att denna utredning skulle göras var att (med
mina kurs.):

”Ett grundläggande syfte med det processrättsliga systemet är att ge möjlighet att i
rättegång driva rättsligt grundade anspråk och förhindra att rättigheter kränks. De
processuella reglerna kan härigenom sägas ge skydd för de rättigheter som enskilda
rättssubjekt förfogar över. Möjligheten att vid domstol ta till vara sina rättigheter har
emellertid också en viktig styrfunktion; vetskapen om att ett rättsligt grundat anspråk ytterst
kan genomdrivas med tvång medverkar till att de allra flesta i allmänhet frivilligt fullgör
sina förpliktelser. Man brukar här tala om rättegångsordningens handlingsdirigerande
funktion”79

Vidare anfördes att pga. samhällets utveckling har nya behov och anspråk
växt fram som är svåra att tillgodose inom det traditionella regelsystemet
och en brist i rättsskyddet uppstår. Det finns olika typer av sociala
skyddsregler som medför rättigheter och skyldigheter för stora grupper av
människor som är gemensamma för alla.  Dessa skyddsregler är ofta allmänt
formulerade som t.ex. rätten till en god miljö, skydd mot diskriminering.
Andra situationer som framkallar ett svårbevakat gruppintresse är då det
inträffar en olycka, om det finns en dålig produkt på marknaden eller om
företag använder sig av ohederliga affärsmetoder. Svårigheten ligger i att
gruppen som sådan kan vara diffus och man vet inte exakt vem som ingår i
gruppen. Anspråken kan vara fragmentariska, den individuella rättsförlusten
är så liten att det är för riskfyllt att driva en process med hänsyn till bl. a.
rättegångskostnaderna. En förbättring av det processuella rättsskyddet för
gruppintressen skulle leda till att enskilda får sina anspråk tillgodosedda och
att oönskade beteenden förhindras.80

                                                
79 SOU 1994:151, del A, s. 135.
80 SOU 1994:151, del A, s. 135 f.
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5.2 Lag om grupprättegång

5.2.1 Inledning

Med införandet av lagen om grupprättegång81, vilken träder i kraft 1 januari
2003, öppnas en möjlighet för organisationer, myndigheter eller enskilda att
föra talan till förmån för en grupp. Med grupptalan menas en talan som en
kärande för som företrädare för flera personer med rättsverkningar för dem,
trots att de inte är parter i målet.82 Jag avser här att närmare undersöka
enskild grupptalan och att redogöra för under vilka förutsättningar en
grupptalan får föras, hur gruppen skall definieras och redogöra för hur det i
stort kommer att gå till i en grupprättegång. Syftet är inte att redogöra lagen
i detalj utan ge läsaren en översiktlig bild över hur lagen är uppbyggd.

5.2.2 Talerätt

Talerätten för enskild grupptalan regleras av 4 § i LOG. För att få lov att
väcka en enskild grupptalan krävs att käranden har ett eget anspråk som
omfattas av talan. Käranden skall alltså vara medlem i den grupp till vars
förmån talan förs. Tanken är den att en person som har ett eget personligt
intresse i saken kan förväntas lägga ner den tid och det arbete som krävs för
att få igenom sin och gruppens rätt.83 Förutsättningen är att käranden har ett
anspråk som hon själv skulle kunna processa om i en individuell rättegång.
Talerätten får prövas på samma sätt som i en individuell process. Det räcker
alltså med ett påstående från käranden om att hon på visst sätt är berättigad
gentemot motparten för att kravet skall anses uppfyllt.84

5.2.3 Forum för grupprättegång

Behöriga domstolar som får handlägga grupprättegångar är de tingsrätter
som idag fungerar som fastighetsdomstolar.85 Handläggningen av
grupprättegångar kommer att vara mer resurskrävande än individuella
rättegångar och de domstolar som handhar målet måste kunna bemöta de
särskilda krav som ställs på domstolen utan att den övriga verksamheten blir
lidande. Fastighetsmål involverar ofta många sakägare.
Fastighetsdomstolarna har därför goda förutsättningar att kunna hantera de
handläggningsfrågor som kan bli aktuella i en grupprättegång. En talan om
grupprättegång skall alltså väckas vid en tingsrätt som även är
fastighetsdomstol. Eftersom man inte vet hur många grupprättegångar som

                                                
81 SFS 2002:599.
82 1 § lag om grupprättegång.
83 Catarina af Sandeberg, Grupprättegång – ett kompletterande rättegångsförfarande, SvJT
nr. 9/2002, s. 799.
84 4 § LOG, Prop. 2001/2002, s. 140.
85 3 § LOG.
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kommer att föras så får framtiden visa om forumbestämmelserna måste
ändras.86

5.2.4 Processförutsättningar

För att målet skall tas upp till prövning måste vissa förutsättningar i 8 § lag
om grupprättegång vara uppfyllda. Förutsättningarna är inte uttömmande
dvs. en grupptalan skall inte tas upp till prövning även om alla
förutsättningar paragrafen är uppfyllda, om det finns något annat allmänt
rättegångshinder.87

”8 § En grupptalan får tas upp till prövning om
1. talan grundas på omständigheter som är gemensamma eller likartade för

gruppmedlemmarnas anspråk,
2. en grupprättegång inte framstår som olämplig på grund av att vissa

gruppmedlemmars anspråk till sina grunder skiljer sig väsentligt från övriga
anspråk,

3. merparter av de anspråk som talan avser inte lika väl kan görs gällande genom talan
av gruppmedlemmarna själva,

4. gruppen med hänsyn till storlek, avgränsning och övrigt är lämpligt bestämd samt
5. käranden med hänsyn till sitt intresse i saken, sina ekonomiska förutsättningar att

föra en grupptalan och förhållandena i övrigt är lämpad att företräda
gruppmedlemmarna i målet.”

Punkt 1. En grundläggande förutsättning är alltså att processen rör ett
förhållande som är likartat eller samma för hela gruppen dvs. att det finns
omständigheter som förenar gruppmedlemmarna. Syftet med en
grupptalan är inte att ersätta den individuella tvåpartsprocessen utan
taleformen skall användas när den traditionella processordningen inte
tillgodoser behovet av rättsliga handlingsalternativ eller då en grupptalan
kan leda till tydliga processekonomiska fördelar. Då man skall undersöka
om gruppmedlemmarnas förhållanden är likartade skall man ta sin
utgångspunkt i reglerna om kumulation.88 Förutsättningen för en
grupptalan är att talan baseras på omständigheter (rättsfakta) som är helt
eller delvis desamma eller likartade för gruppmedlemmarna.89 Det är
fråga om gemensamma rättsfakta när en eller flera av de omständigheter
som åberopas till stöd för yrkandet i målet är desamma för hela gruppen.
Rättsfakta är likartade då omständigheterna i fallen liknar varandra utan
att vara desamma eller ”grunderna har vissa överensstämmande
egenskaper, medan de skiljer sig från varandra i andra avseenden, t.ex. tid
och rum”.90 Det är tillräckligt att det finns ett rättsfaktum som är
desamma eller likartat för samtliga anspråk, faktumet behöver inte vara

                                                
86 Prop., 2001/02:107, s. 49 f. Fastighetsdomstolarna i Sverige idag är uppräknade i 1 §
kungörelse om fastighetsdomstol (1971:549), det finns i princip en fastighetsdomstol per
län. Detta gör vidare att de behöriga domstolarna möter kravet på en jämn geografisk
spridning över landet.
87 Prop. 2001/2002:107, s. 143.
88 RB 14 kap.
89 Prop. 2001/2002:107, s. 41 ff., jfr RB 16 kap. 2 §.
90 Prop. 2001/2002:107, s. 143. Citatet från Ekelöf, Rättegång II, 1996, s. 178. 
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tvistigt. Förutsättningen att det finns gemensamma tvistefrågor skall ses i
nära samband med rekvisiten i de följande två punkterna. Om det finns
individuella tvistefrågor kan vara avgörande för om en grupprättegång är
lämplig eller inte.91

Punkt 2. Det krävs inte att de rättsfakta som är gemensamma eller
likartade skall överväga de individuella omständigheterna. Det finns
nämligen en möjlighet att inrätta undergrupper och att besluta om
prövning av individuella tvistefrågor genom efterföljande förfaranden.
Denna möjlighet gör att en grupprättegång kan vara passande även när
gemensamma eller likartade rättsfakta är en mindre del av hela tvisten.92

Punkt 3. Grupptalanförfarandet skall användas i mål där det finns ett
behov av denna taleform. Grupptalan skall tillåtas om man får ett bättre
rättsskydd (eller samma rättsskydd) men till en lägre kostnad och mindre
besvär än vad andra taleformer (t.ex. pilotmål eller kumulation) ger. Är
grupptalan det enda alternativet för att hävda ett rättsligt anspråk så är det
bästa processuella alternativet.93 Storleken på gruppen är en faktor som
har betydelse för om en grupprättegång är det bästa alternativet. Ju fler
personer som är inblandade desto större är möjligheten för att anse att en
grupprättegång är lämplig. Man skall dock inte bara beakta de eventuella
processekonomiska vinsterna utan även att taleformen kan även ge andra
effekter än t.ex. pilotmål och kumulation. Sådana effekter är
handlingsdirigering, prejudikatbildning, rättsutveckling och en
rättsskapande verkan. Kan det antas att dessa effekter kan härledas från
målet så är grupptalan överlägsen andra taleformer.94

Punkt 4. Av yttersta vikt är hur man skall gå tillväga när man bestämmer
gruppen. Gruppens bestämning läggs till grund för domstolens val av
underrättelseform för att underrätta berörda om den förestående
grupprättegången. Vidare har bestämningen betydelse då domstolen skall
ta ställning till eventuella litispendensfrågor. Gruppen måste även vara
tydligt angiven då detta har betydelse för rättens prövning om övriga
förutsättningar för en grupptalan är uppfyllda t.ex. om grupprättegång är
det bästa processalternativet. Det kommer inte krävas att käranden kan
exakt precisera gruppens storlek och identitet men utgångspunkten är att
medlemmarna anges med namn och adress och att det räcker med en
ungefärlig men välgrundad uppskattning av antalet medlemmar. Oavsett
om medlemmarna är angivna med namn eller inte skall domstolen på det
underlag som ges kunna urskilja en bestämd grupp.95 Hur högt kraven på
en tydligt definierad grupp skall ställas får avgöras med hänsyn till
omständigheterna i varje enskilt fall. Gruppen måste även anges så att det
är möjligt för enskilda att avgöra om de omfattas av kärandens talan och

                                                
91 Prop. 2001/2002:107, s. 143.
92 Prop. 2001/2002:107, s. 144.
93 Prop. 2001/2002:107, s. 44 f.
94 Prop. 2001/2002:107, s. 144.
95 Prop. 2001/2002:107, s. 46 f.
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att domstolen kan avgöra om gruppmedlemmen passar in på kärandens
beskrivning av gruppen. Gruppens definition är avgörande för att
domstolen skall kunna bedöma om talan grundas på gemensamma eller
liknande omständigheter och för att avgöra om käranden har
förutsättningar för att kunna representera medlemmarna på ett riktigt
sätt.96

Beroende på vad det är för slags talan som förs, fullgörelse eller
fastställelse, anspråkens karaktär, yrkanden som framställs och grunder
som åberopas till stöd för talan, avgör hur noggrant gruppmedlemmarnas
identitet eller antal skall anges i kärandens ansökan. Gruppens
lokalisering, tillgång på eventuella kundregister, statistiska underlag och
möjligheter till effektiv informationsöverföring är andra faktorer som kan
påverka på hur gruppen skall bestämmas. Gruppen kan t.ex. beskrivas
som samtliga köpare av en viss produkt eller alla som drabbats av en
särskild olycka. Domstolen måste med ledning av definitionen kunna göra
en ganska säker beräkning av hur många som utgör en del av gruppen.
Vidare är det av stor betydelse för svaranden hur stor gruppen är.
Rekvisiten i denna punkt syftar till att dels vara en grund för
genomförandet av anmälningsförfarandet, dels att på ett tidigt stadium
stoppa en grupptalan där står klart att den givna gruppbestämningen gör
det omöjligt att föra en grupptalan. Domstolen ges stor frihet att bedöma
om det finns en lämpligt bestämd grupp, vid denna prövning skall hänsyn
tas till de tänkbara förändringar av gruppens omfång eller byten av
medlemmar som kan förutses. Man skall således se till att gruppen inte är
för diffus och inte heller för precis så att medlemskretsen behöver
utvidgas i en senare fas av rättegången.97

Punkt 5. De krav som ställs på käranden då talan förs beror på behovet
av skydd för de passiva medlemmarna i gruppen. Andra faktorer är
möjligheten för gruppmedlemmar att intervenera eller påverka hur talan
förs. En prövning om käranden är lämplig som representant baseras på
dels kärandens ekonomiska förutsättningar att föra processen, dels de
rättsliga intressen som finns inom gruppen.98 En persons lämplighet att
föra en grupptalan grundas på en prövning av samtliga omständigheter
som kan påverka personens möjlighet att på ett tillfredsställande sätt
tillvarata gruppmedlemmarnas intressen i målet. Syftet med denna punkt
är att tillse att medlemmarnas anspråk blir lika rättssäkert prövat som om
alla hade fört en individuell talan. Genom detta förfarande ser man till att
en dom i fallet inte kan angripas i efterhand på grund av att
medlemmarnas rätt inte blivit tillräckligt tillvaratagen. Käranden får inte
ha ett intresse som kommer i konflikt med övriga gruppmedlemmars
intressen.99

                                                
96 Prop. 2001/2002:107, s. 145.
97 Prop. 2001/2002:107, s. 145 f.
98 Prop. 2001/2002:107, s. 47 f. 
99 Prop. 2001/2002:107, s. 146.
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En grupptalan kan bli kostsam. Kostnadsrisken bör sannolikt avhålla
personer för att starta en grupptalan med tillgång till enbart privata medel.
Därför kan man anta att enskild grupptalan som regel kommer att föras av
en kärande som har ekonomiskt stöd i form av rättshjälp,
rättskyddsförsäkring eller genom riskavtal. I dessa fall kommer käranden
kunna att betala för de utredningar eller åtgärder som behövs för att
tillvarata medlemmarnas intressen. Men om någon väcker talan utan
rättshjälp, utan rättskyddsförsäkring eller att det finns ett riskavtal (dvs.
att käranden är kostnadssvag) och det är klart för domstolen att det saknas
tillräckliga finansiella resurser att föra talan så skall denna avvisas. I fall
där en person som vill föra talan, men saknar medel för att föra talan, får
ekonomisk hjälp (från andra taleberättigade som inte vill bära risken för
ett kostnadsansvar mot motparten) att föra gruppens talan så skall även
denna talan avvisas.100

5.2.5 Gruppens bestämning

Hur gruppen kommer slutligen att se ut avgörs genom lagens 14 § som
lyder:

” En gruppmedlem som inte skriftligen inom den tid som rätten bestämmer
har anmält till domstolen att han eller hon vill omfattas av grupptalan skall anses ha trätt
ur gruppen.”

Lösningen är en variant på ett renodlat opt in-förfarande, utformningen har
benämnts ”något bakvänd”.101 De personer som omfattas av kärandens
beskrivning anses som gruppmedlemmar tills anmälningstiden gått ut. Den
som inte gör någon anmälan skall anses ha trätt ut gruppen. Detta leder i sin
tur till att för den som inte gjort en anmälan efter anmälningstidens utgång
så kommer inte grupprättegången att vara något rättegångshinder om hon
vill väcka en individuell talan. Den dom som följer av grupprättegången får
ingen rättskraft mot den som inte anmält att hon vill omfattas av talan.
Alltså blir endast de som anmält att de vill vara medlemmar i gruppen
bundna av domens rättskraft.102

Kravet på skriftlig anmälan för den som vill omfattas av grupptalan är
ovillkorligt. Anmälan behöver inte innehålla mer än ett besked om att
personen önskar ingå i gruppen. En anmälan bör ske inom en månad men
det lämnas till domstolen att besluta om fristens längd. Gruppmedlemmarna
bör få skälig tid på sig att bestämma om de skall anmäla sig eller inte,
domstolen har möjlighet att förlänga tiden för enstaka eller samtliga
gruppmedlemmar. Har man anmält sig till grupptalan bör denna anmälan
inte kunna återkallas efter det att tidsfristen löpt ut. Om en medlem ändå vill
ta tillbaks sin anmälan kan hon intervenera i rättegången och återkalla sin
                                                
100 Prop. 2001/2002:107, s. 147 f.
101 Ylva Lindquist, JT, Grupprättegång – gammalt förslag i ny kostym, JT, 2001/02 häfte 2,
s. 467.
102 Prop. 2001/2002:107, s. 153.
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talan. Anmälan som kommer in för sent bör avvisas. I fall där en person
anmäler sig som har ett anspråk mot svaranden men inte omfattas av
kärandens bestämning av gruppen så bör även denna anmälan avvisas. Ett
avvisningsbeslut är slutligt och kan överklagas enligt reglerna i
rättegångsbalken.103

5.2.6 Ombudskrav

Med införandet av lagen introduceras ett ombudstvång i svensk rätt. En
förutsättning för grupptalan är att käranden är lämplig att tillvarata
medlemmarnas intressen i målet. Det kan antas att förandet av en grupptalan
kräver en betydande arbetsinsats från den som driver målet. Redan på det
förprocessuella stadiet kan det fordras insatser för att klarlägga tvistefrågor,
definiera en lämpligt bestämd grupp och utreda tveksamma
bevisförhållanden. Dessa uppgifter är oftast mer än vad en enskild person
klarar av utan hjälp av ett ombud. För att se till att dessa arbetsuppgifter
genomförs på ett för samtliga gruppmedlemmar rättssäkert sätt så uppställs
ett krav på att talan skall föras genom ombud. För att ett ombudstvång skall
få en verklig effekt krävs att det ställs särskilda krav på ombudet, särskilt för
att skydda passiva medlemmar. Ombudet skall därför vara advokat104, på
detta sätt åstadkoms dessutom i praktiken också ett skydd mot grundlösa
processer.105

5.2.7 Rättens inledande prövning

Domstolens prövning av förutsättningarna för en grupptalan bör ske på
samma sätt som för tvistemål i allmänhet enligt rättegångsbalkens regler.
Frågan om talan får tas upp av domstolen behandlas före prövning av själva
saken. I andra länder där grupptalan finns är det inte ovanligt med ett
speciellt förfarande för att pröva om processförutsättningarna är uppfyllda.
Men det finns ingen anledning att införa ett sådan förprövning i svensk rätt
eftersom man bör sträva efter att anpassa processen vid en grupptalan till
rättegångsbalkens regelsystem. Rättens prövning av om det finns
förutsättningar att ta upp en grupptalan bör alltså behandlas i samma ordning
som rättegångshinder i allmänhet. En speciell fråga är vilken skyldighet
domstolen har att aktivt undersöka om samtliga processförutsättningar för
grupptalan föreligger.106

Samtliga processförutsättningar är tvingande och föranleder avvisning om
det brister i någon förutsättning oavsett om svaranden framställer någon

                                                
103 Prop. 2001/2002:107, s. 153.
104 Se 11 § LOG. Undantag från ombudstvånget kan göras om det finns särskilda skäl (se 11
§ 2 men.) t.ex. om talan förs av någon som själv är jurist med vana att uppträda som ombud
eller med hänsyn till dels talans art och omfattning, dels kärandens eller det tänkta ombudets
kvalifikationer och erfarenheter, se prop. 2001/2002 s. 151.
105 Prop. 2001/2002:107, s. 56 f.
106 Prop. 2001/2002:107, s. 57 ff.
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invändning eller inte. Gemensamt för dem är vidare att de syftar till att
skydda intressen som ligger utanför parterna i målet. De är uppsatta för att
värna också om i rättegången icke aktiva gruppmedlemmars bästa och
samhällsintressen. Dessa omständigheter talar för att rätten bör ha en aktiv
roll att kontrollera att premisserna för att ta upp en talan föreligger. Men
varken grupptalanutredningen eller regeringen anser att det är möjligt eller
önskvärt att genom motivuttalanden ge mer utförliga anvisningar till
domstolen om när och hur den skall agera för att fullständiga utredningen i
frågor om rättshinder. Det blir en uppgift för rättstillämpningen att närmare
klargöra rättens ansvar i detta hänseende i en grupprättegång.107

5.2.8 Underrättelse till gruppmedlemmarna

Domstolen har en obligatorisk skyldighet att underrätta gruppmedlemmarna
om att en grupprättegång har inletts.108 Genom detta förfarande får
gruppmedlemmarna de bästa garantierna för att de får ett gediget,
informativt och därmed rättssäkert underlag för sitt ställningstagande om att
omfattas av en grupptalan. En grupptalan kan innebära att käranden tar på
sig större kostnadsrisk än vid en talan för egen del. Om denna ekonomiska
belastning vidgas med en skyldighet att tillsammans med stämningsansökan
inge förklaringar från gruppmedlemmarna om att de vill ingå i gruppen så
riskerar man att käranden väljer att processa individuellt även om en
grupprättegång framstår som den klart bästa processformen ur ett samhälls-
och processekonomiskt perspektiv.109

Rätten kan fritt välja hur medlemmarna skall underrättas.110 Domstolen kan
alltså besluta att varje medlem skall informeras personligen, att underrättelse
skall ske genom anslag hos rätten eller i annan form eller en kombination av
dessa sätt. Delgivning bör ske om underrättelsen innebär att medlemmen
skall fullgöra något i rättegången t.ex. om en passiv medlem skall höras i
bevissyfte. Faktorer som bör övervägas när det gäller på vilket sätt
underrättelse skall ske är vilken typ av anspråk talan rör, antalet
gruppmedlemmar, gruppens geografiska spridning och tillgången till enkla
och rationella informationsvägar. Vilken form som är bäst avgörs utifrån
omständigheterna i varje enskilt fall. För att ge domstolen möjlighet att välja
den enklaste och mest kostnadseffektiva underrättelseformen kan rätten
förelägga en part att ombesörja en underrättelse till gruppmedlemmarna. Det
är då fråga om att utnyttja redan etablerade kommunikationsvägar och inte
att ålägga parten något betungande uppdrag. Det kan t.ex. röra sig om
återfående av en felaktigt uttagen avgift i anslutning till ett
prenumerationsavtal som löper tills vidare. I de fallen finns fakturering eller
liknande korrespondens mellan svaranden och prenumeranterna.

                                                
107 SOU 1994:151, del B, s. 149 och prop. 2001/2002:107, s. 59.
108 13 § LOG.
109 Prop. 2001/2002:107, s. 66 ff.
110 50 § LOG.
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Underrättelse om grupptalan kan då enklast och billigast ske i samband med
faktureringen.111

Underrättelsen skall innehålla en kortfattad redogörelse av kärandens
ansökan om att få inleda en grupprättegång. Uppgifter som är särskilt viktiga
att förmedla är gruppens bestämning, kärandens yrkande, de gemensamma
eller likartade omständigheter som talan rör och förekomsten av individuella
omständigheter. Vidare skall underrättelsen innehålla en beskrivning av vad
en grupptalan är jämfört med en individuell talan och om de särskilda
kostnadsreglerna för en grupprättegång. Det skall framgå inom vilken tid
anmälan måste göras och uppgift om kärandens och ombudets namn skall
lämnas. Slutligen skall information lämnas om andra förhållanden som har
betydelse för gruppmedlemmarnas rätt. Det kan vara information om
möjlighet att inrätta undergrupper eller om efterföljande förfaranden för att
lösa individuella tvistefrågor och att de har möjlighet att överklaga beslut
och domar.112

5.2.9 Förlikning

Käranden har behörighet att med bindande verkan för gruppmedlemmarna
ingå förlikning beträffande gruppens anspråk.113 Denna behörighet
förutsätter att käranden ansetts lämplig att föra grupptalan. Det är inte
möjligt för käranden att ingå en förprocessuell förlikning för gruppens
räkning. Förlikningen ges rättsverkan endast om den stadfästs av domstolen,
detta för att skydda de passiva gruppmedlemmarnas intressen. Genom detta
förfarade så erhålls ett kontrollinstrument som minimerar risken för att en
uppgörelse kommer att stå i strid med medlemmarnas intresse av en rättvis
rättegång.114 Domstolen bör när man tar ställning till en begäran om
stadfästelse ägna särskild uppmärksamhet på förlikningsavtalets språkliga
utformning. Förlikningen bör inte innehålla otydligheter, vagheter eller
mångtydigheter, vidare skall rätten tillse att avtalet behandlar samtliga
relevanta tvistefrågor. Den behörighet käranden har att ingå förlikning
omfattar endast den sak om vilken grupptalan förs. Rättsförhållanden
utanför det området kräver medlemmens medverkan för att en förlikning
skall bli gällande för och mot henne. Speciellt angeläget är att rätten iakttar
att förlikningsvillkoren är formulerade på ett sådant sätt att en dom genom
vilken förlikningen stadfästs kan läggas till grund för verkställighet, för det
fall att motparten senare vägrar göra rätt för sig på frivillig väg. Förlikningen
måste inbegripa mer är ett fåtal medlemmar men detta betyder inte att
avtalet omfattar flertalet gruppmedlemmar. I en grupptalan som gäller 200
personer kan väl tänkas att parterna förliks beträffande 50 av medlemmarnas
anspråk. En stadfästelse skall föregås av en obligatorisk underrättelse115 till

                                                
111 Prop. 2001/2002:107, s. 119 ff.
112 Prop. 2001/2002:107, s. 152.
113 26 § LOG.
114 Prop. 2001/2002:107, s. 83.
115 49 § LOG.
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medlemmarna om uppgörelsens innehåll. På detta sätt får varje medlem
möjlighet att ta ställning till om hon skall omfattas av förlikningen eller inte.
Den som inte vill godta förlikningen kan inträda som part i rättegången och
få sitt anspråk sakprövat av domstolen.116

5.2.10 Rättegångskostnader och riskavtal

Rättegångsbalkens kostnadsregler för tvistemål skall gälla även i en
grupprättegång.117 En grupprättegång kan medföra avsevärda kostnader för
parterna. För käranden kan kostnaderna många gånger bli högre än vid en
process enbart för egen räkning. De processekonomiska vinster som en
grupprättegång kan generera kommer i första hand svaranden, samhället och
de passiva gruppmedlemmarna till godo. Men den grundläggande tanken
med grupptalan är att gruppmedlemmarna kan få sina anspråk rättsligt
prövade utan egna ekonomiska uppoffringar.118

Den som vill väcka grupptalan skall kunna träffa avtal med ett ombud om att
arvodet skall bestämmas med hänsyn till utgången av tvisten (riskavtal).119

Ett riskavtal är en överenskommelse mellan ombudet och klienten som gör
ombudets rätt till arvode helt eller delvis beroende av det resultat klienten
uppnår i målet. Ett riskavtal skall vidare godkännas av domstol för att bli
gällande mot gruppens medlemmar och på detta sätt kan arvodet till
ombudet täckas av medel som tillförts gruppen.120 Ett riskavtal får
godkännas under vissa förutsättningar. Avtalet skall vara skriftligt och får
endast godkännas om det är skäligt med hänsyn till sakens beskaffenhet.
Avtalet kan innehålla att ombudet inte skall få något arvode alls, om inte
ärendet leder till någon framgång i målet.

En fördel med riskavtal är att de ger ökade möjligheter för de större
advokatbyråerna att ta sig an en grupptalan. Genom riskavtalet garanteras
ombudet en högre ersättning än normalt, om grupptalan är framgångsrik.
Vid motsatt utgång innebär det förvisso en förlust för ombudet men
sannolikheten för bifall till talan är likväl något som kan beaktas när
ombudet överväger att åta sig uppdraget. Denna kombination av riskavtal
och grupptalan kan göra det intressant för advokater att medverka i
processer om relativt små anspråk. Riskavtalen kan fungera som ett
ytterligare skydd mot missbruk av taleformen. En enskild grupptalan kan
innebära en stor kostnadsrisk för käranden. Ett riskavtal kan bli en
förutsättning för enskilda att överhuvudtaget föra en grupptalan. Men det är
inte sannolikt att ett ombud tar på sig att driva en process som inte är

                                                
116 Prop. 2001/2002:107, s. 165 f.
117 30 § LOG.
118 33 § LOG, undantag från denna paragraf kan göras, enligt 35 §, om en gruppmedlem
förorsakat onödig rättegång eller orsakat rättegångskostnader genom annan vårdslöshet eller
försumlighet. Se vidare prop. 2001/2002:107, s. 110 f.
119 38 § LOG.
120 Prop. 2001/2002:107, s. 113 ff.
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välgrundad eller att ombudet riskerar att få ingen eller låg ersättning för sitt
arbete.121

5.3 Avslutande synpunkter och kommentarer

Att det finns ett behov av enskild grupptalan är jag övertygad om. Detta
bekräftas av de remissinstanser som företräder bl.a. konsumenter och andra
organisationer som företräder enskilda personer. Frågan är om behovet som
finns möts av den antagna reformen?

Att en representativ taleform botar vissa av de brister (t.ex. en ökad ”access
to justice”) som påtalades i utredningen är klart men jag anser inte att alla
dessa brister kommer att täckas på ett optimalt sätt. Den stora stötestenen är
om grupptalan skall bygga på opt out eller opt in. Jag förstår valet av opt in
eftersom vi i svensk rättstradition inte accepterar negativ avtalsbindning och
att det krävs en aktiv handling från den enskilde om hon vill fullfölja sitt
krav. Men det finns i Sverige i dag tvister där berörda träffas av domens
rättskraft trots att de inte varit parter i målet.122

Lagen om grupprättegång skulle få större genomslagskraft om taleformen
baseras på ett automatiskt medlemskap. Den processekonomiska vinsten blir
större eftersom grupperna blir större och svaranden skyddas på ett bättre sätt
från ett upprepat processande. Den materiella rätten är och förblir
oförändrad och, jag tror att, den kommer att få maximal genomslagskraft då
”hotet” av att bli part i en grupprättegång leder till att näringsidkare kommer
att vara mer noga med att följa de regler som finns. Detta leder i sin tur till
att lagen ger den önskade handlingsdirigering som eftersträvas. Enligt min
mening kan detta leda till att oseriösa företagare i större utsträckning
kommer att försvinna från marknaden.

Utredningen konstaterade att det finns människor som har ett anspråk men
som av sociala, psykologiska orsaker inte gör det gällande. Dessutom
konstaterades att en del anspråk inte görs gällande pga. att enskilda inte
förstår eller överhuvudtaget vet om att man har ett anspråk. Min uppfattning
är att dessa brister inte kommer att botas med opt in. Då det krävs en
uttrycklig anmälan för att tillhöra gruppen så kan det finnas en risk för att
reformen inte kommer att få önskad effekt. Det finns inget som säger att
människor på ett bättre sätt inser eller förstår sitt anspråk bara för att man
underrättas om möjligheten att kunna delta i en grupprättegång. Av samma
anledning (av sociala, psykologiska orsaker) som man inte initierar en
individuell process kanske man inte heller anmäler sig till grupprättegången.
Den rättsförlust som drabbat den enskilde kommer då att kvarstå.

                                                
121 Prop. 2001/2002:107, s. 115.
122 Jfr med förfarandet i vatten-, fastighets-, expropriations- och vissa konkursmål, där
domen gäller mot alla berörda; Lindblom, Progressiv process, s. 408; Grupptalan, s. 673.
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Om den potentiella gruppmedlemmen står i ett beroendeförhållande till sin
motpart i en eventuell grupprättegång kan detta avhålla henne från att
anmäla sig till en grupprättegång trots att den enskilde har ett anspråk. Det
kan t.ex. vara fråga om en relation till en bank som man trots en
rättskränkning vill ha en fortsatt relation till. Rättskränkningen förblir då
opåtalad och en rättsförlust uppstår. Motparten kan då fortsätta med sitt
rättsstridiga beteende och en osund konkurrens på marknaden kvarstår.
Dessa problem kan kvarstå om gruppen bestäms med opt in.

En klar fördel med att välja ett förfarande där medlemmarna anmäler sig är
att det blir avsevärt lättare att identifiera gruppen och att kravet på en aktiv
handling från den enskilda uppfylls. Men jag tror inte att de vinster som man
önskar uppnå kommer att bli så stora som man önskar. Det skall dock
tilläggas att om det huvudsakliga ändamålet med reformen är att ge enskilda
en ökad ”access to justice” så måste det medges att syftet med reformen
möts. Lagen är ett steg i rätt riktning.

Det skall medges att opt out medför vissa problem, avgränsningen av vilka
som ingår i gruppen blir svårare. Avgränsningen blir tydligare om
förfarandet bygger på opt in. Om en person felaktigt tror att hon omfattas av
talan så låter hon bli att fullfölja en individuell talan vilket kan leda till en
rättsförlust för den personen. En rättsförlust kan även drabba den person
som uppfattar det som om hon inte omfattas av talan (och har för avsikt att
själv föra en individuell talan) och därför inte anmäler sitt utträde ut
gruppen, vilket resulterar i att den enskilda drabbas av domens rättskraft och
en individuell talan är då utesluten.

I länder som tillåter grupptalan bygger lagstiftningen på opt out. I Australien
motiverades detta med att allt för många skulle stå utanför gruppen av
sociala och psykologiska skäl samt att ett automatiskt gruppmedlemskap
ökar tillgången till rättsliga medel genom att enskilda inte hindras av
kostnadsbarriärer eller brist på kunskap. I USA ersattes opt in med opt out
för att öka svarandens trygghet. Ett anmälningsförfarande antas leda till
mindre grupper än vid opt out pga. att passivitet är vanligare än aktivitet.
Dessutom skyddas svaranden i större omfattning mot upprepade processer
om samma sak då man använder opt out-metoden.

Eftersom vi i Sverige inte har någon erfarenhet av denna typ av representativ
taleform och då framförallt enskild grupptalan kommer man troligen
inledningsvis ha vissa tillämpningssvårigheter. Domstolen och de som vill
föra en grupptalan kommer att bli ställda inför vissa frågor. Hur skall
gruppen definieras för att man skall få lov att föra en grupptalan? Vad skall
man ta i beaktande? Vem är en lämplig representant för gruppen och hur
skall det avgöras? Det finns ingen praxis och lite doktrin på området.
Taleformen kommer från de länder som begagnar sig av common law,
främst de anglo-amerikanska länderna. Deras rättssystem skiljer sig från det
svenska på många olika sätt men de har erfarenhet av denna taleform. Även
om man kanske inte kan dra några direkta slutsatser av deras praxis så kan
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man urskilja likheter i vissa tillämpningsfrågor. För att få lov att driva en
grupptalan i Sverige måste käranden definiera den grupp han vill föra talan
för och domstolen måste ta ställning till om definitionen är tillräcklig för att
talan skall tillåtas. Jag har försökt att ta reda på hur man gör i USA när man
avgränsar gruppen och vad käranden där måste tänka på.
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6 Class actions i USA

6.1 Class actions historia i USA

Class actions gjorde sitt intåg i amerikansk rätt i början av 1800-talet.
Reglerna var utformade på ungefär samma sätt som i England. Det ansågs, i
många stater, att en representativ talan kunde föras när rättsfrågan gällde
liknande frågor för många människor (eller gällde ett generellt intresse hos
folk i allmänhet) eller när gruppen var så stor i antal att det var opraktiskt
att alla närvarade i rättegången. Representanterna kunde då stämma eller
svara för hela gruppen. Emellertid visade en språklig tolkning av lagarna i
flertalet stater att man krävde att båda ovan nämnda rekvisit skulle vara
uppfyllda för att få föra en representativ talan. Det viktigaste för domstolen
var dock att de som representerade gruppen verkligen tillvaratog hela
gruppens intressen. I USA hade man vissa tveksamheter vad gäller domens
rättskraft mot passiva medlemmar.123

Mellan 1842 till 1912 gällde den federala equity-regeln 48 som hade
följande lydelse:

”Where the parties on eiether side are numerous, and cannot, without
manifest inconvenience and oppressive delays in the suit, be all brought before it, the court
in its discretion may dispense with making all of them parties, and may proceed in the suit,
having sufficient parties before it to represent all the adverse interests of the plantiffs and
the defendants in the suit properly before it. But in such cases the decree shall be whitout
prejudice to the rights and claims of all the absent parties.”

Den sista meningen begränsade domens bindande effekt till att gälla enbart
de gruppmedlemmar som var namngivna och var närvarande i rätten. Men
eftersom syftet med regeln var att man skulle förhindra flertalet olika
rättegångar som handlade om samma sak struntade en del domstolar i denna
mening och domen blev bindande för alla gruppmedlemmar. Om domstolen
ansåg att de passiva medlemmarna inte varit representerade på ett riktigt sätt
eller inte fått en rättvis rättegång blev domen inte bindande för de som inte
varit närvarande i rättegången. Denna oenighet om domens rättskraft
medförde en stor osäkerhet om hur regeln skulle tolkas. 124

1913 ersatte man regel 48 med regel 38 där den omtvistade sista meningen i
regel 48 utelämnades. Den bindande effekten kom att gälla för alla som varit
representerade i rättegången. Även om detta utelämnade ledde till att
avlägsna den uttryckliga begränsningen av domens rättskraft i en
representativ talan löste man inte frågan om denna bindande effekt för

                                                
123 Wright, § 1751, s. 11 f.
124 Wright, § 1751, s. 12 f.
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passiva medlemmar var förenlig med kravet på en ”due process”125 och allas
rätt till ”a day in court”. Detta resulterade i att det även fortsättningsvis
rådde osäkerhet om domens rättskraft.126 1921 i målet Supreme Tribe of
Ben-Hur v. Cauble127 beslutades att domens rättskraft måste binda alla
gruppmedlemmar som blivit representerade på ett korrekt sätt. I ett senare
mål uppstod på nytt vissa tvivel angående domens rättskraft och domens
rättskraft begränsades till de fall där de passiva medlemmarnas intressen
fanns inom domstolens jurisdiktion. Regel 38 ersattes 1938 med regel 23
och förvirring fortsatte att råda avseende domens rättskraft ända tills vissa
tillägg gjordes 1966. Dessa tillägg gav regelns utformning som den ser ut
idag.128 Trots att regeln genomgått flera förändringar genom tiden så
beskrivs den som ”complicated” och ”tends to ask more questions than it
answers”. Praxis har besvarat en del av dem men mycket är obesvarat. 1993
påbörjades ett arbete med att revidera regeln, men tillägg till regler tar tid, i
synnerhet om det gäller en regel som är så kontroversiell som regel 23. En
omskrivning av regeln ligger i framtiden och det är svårt att uttala sig om
hur den slutligen kommer att se ut.129

Domens rättskraft omfattar alla gruppmedlemmar utom de som väljer att
träda ur gruppen (dvs. använder sig av sin rätt till opt-out). En gruppmedlem
i en class action anses som part i rättegången via representanten och kommer
att bli bunden i samma utsträckning som en verklig part. För att en
gruppmedlem skall anses som part genom representation måste
gruppmedlemmen vara representerad på sådant sätt att hans rättigheter
skyddas. Alltså kommer en passiv medlem, även om han kan identifieras i
domen, inte att omfattas av domens rättskraft om han kan visa att hans
rättigheter inte tillvaratagits, antingen pga. gruppen inte representerats på ett
korrekt sätt eller om man misslyckats att underrätta medlemmen om
processen på ett godtagbart sätt.130 Jag kommer inte att behandla
omfattningen av domens rättskraft närmare än så eftersom uppsatsens
tyngdpunkt ligger på förutsättningarna för att driva en class action.131

6.2 Federal rules of civil procedure, rule 23

Den bestämmelse som reglerar class action-institutet i USA är rule 23,
Federal rules of civil procedure:

Class actions
                                                
125 ”due process” betyder ungefär behörigt förfarande, se Hans Rundegren, Certified
questions, class actions, multidistrict litigation –studier i amerikansk processrätt, SvJT 1984
s. 432-451, s. 445.
126 Wright § 1751, s. 13.
127 255 U.S. 356 (1921).
128 Wright § 1751, s. 14.
129 Charles Alan Wright, Law of Federal Courts, 5th ed., Hornbook Series, 1994.
130 Wright, volume 7 B, § 1789, s. 244-249.
131 Domens bindande effekt behandlas utförligt i Federal Practice & Procedure, volym 7 B,
av Charles Alan Wright m.fl., § 1789, för den som vill läsa mer om domens bindande effekt.
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a) Prerequisites to a Class Action.
One or more member of a class may sue or be sued as representative parties
on behalf of all only if:

(1) the class is so numerous that joinder of all members is impracticable,

(2) there are questions of law or fact common to the class,

(3) the claims or defenses of the represenative parties are typical of the
claims or defenses of the class, and

(4) the representative parties will fairly and adequately protect the interests
of the class.

USA är det land som haft längst erfarenhet av institutet132 och dess existens
är inte helt oomstritt. Regeln har genomgått ett antal förändringar och den
praxis som finns är omfattande. För att få lov att föra en class action måste
alla rekvisit i regeln ovan vara uppfyllda. Förutsättningarna betyder fritt
översatt att; gruppen måste vara så stor att det är opraktiskt att föra dem alla
inför domstol, det måste finnas rättsfrågor eller fakta som är
gemensamma/liknande för hela gruppen, de anspråk som framställs av
representanten måste vara typiska för hela gruppen, och den representant
som för gruppens talan måste på ett adekvat och rättvist sätt tillvarata de
frånvarande gruppmedlemmarnas intressen.

Vidare finns två ytterligare rekvisit som inte nämns i regeln och dessa
innebär att det måste finnas en grupp som går att definiera och att
representanterna måste vara medlemmar av denna grupp.133 När rätten funnit
att rekvisiten i regeln är uppfyllda måste talan falla inom en av de tre
kategorierna som nämns i regel 23 (b).134 Den som önskar föra en

                                                
132 Taleformen har funnits i USA sedan början av 1800-talet och finns fortfarande men har
genomgått förändringar genom åren. Se Thomas P. Luning, Class actions - Historical
perspective, 62 Ind. L.J. 497 ff.
133 Wright, § 1759, s. 97.
134 Regel 23 (b) kommer dock att lämnas utanför denna uppsats då tyngdpunkten ligger på
förutsättningarna i regel 23 (a). Regel 23 (b) lyder: ”Class Actions Maintainable. An action
may be maintained as a class action if the prerequisites of subdivision (a) are satisfied, and
in addition:
(1) the prosecution of separate actions by or against individual members of the class would

create a risk of
(A) inconsistent or varying adjucations with respect to individual members of the class

which would establish incompatible standards of conduct for the party opposing the
class, or

(B) adjucations with respect to individual members of the class which would as a practical
matter be dispositive of the interests of the other members not parties to the adjucations
or substansibility impair or impede their ability to protect their interests; or

(2) the party opposing the class has acted or refused to act on grounds generally applicable
to the class, thereby making appropriate final injunktive relief or corresponding
declaratory relief with respect to the class as a whole; or
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grupptalan har bevisbördan för att visa att alla rekvisit i regeln är uppfyllda.
Då en part ämnar att åberopa regel 23 är det tillrådligt att argumentera för att
alla rekvisiten är uppfyllda och att det finns en grupp vilken representanten
är medlem i samt att talan faller inom en av kategorierna i regel 23 (b). Om
talan inte uppfyller rekvisiten i 23 (a) så kan den avvisas. Uppfylls inte
rekvisiten i 23 (a) kan rätten i så fall tillåta att talan kan få föras vidare som
en individuell talan.135

Rätten har stor frihet när den gör sin bedömning om talan uppfyller de ovan
nämnda rekvisiten. Finner man att kärandens definition av gruppen inte är
godtagbar kan rätten omdefiniera talan så att den passar in under regeln eller
ålägga käranden att begränsa gruppen. Anser rätten att de nämnda
representanterna inte företräder hela gruppens intressen kan den tillåta
grupprepresentanterna att ta fram ytterligare medlemmar för att försäkra sig
om att de passiva gruppmedlemmarnas intressen skyddas på en riktigt
sätt.136

                                                                                                                           
(3) the court finds that the questions of law or fact common to the members of the class

predominate over any questions affecting only individual members, and that a class
action is superior to other available methods for the fair and efficient adjucation of the
controversy. The matters pertinent to the findings include: (A) the interest of members
of the class in individually controlling the prosecution or defense of separate actions;
(B) the extent and nature of any litigation concerning the controversy already
commenced by or against members of the class; (C) the desirability or undesirability of
concentrating the litigation of the claims in the particular forum; (D) the difficulties
likely to be encountered in the management of a class action.”

135 Wright, § 1759, s. 102-104.
136 Wright, § 1759, s. 111-115.
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7 Förutsättningarna för att
driva en grupptalan – en
jämförelse mellan USA och
Sverige

7.1 Det måste finnas en grupp

För att få föra en class action så måste det finnas en grupp. Detta framgår
inte av regel 23 men är ett nödvändigt rekvisit.137 Om en grupp existerar
eller inte är en fråga som avgörs utifrån omständigheterna i varje fall.138

Regel 23 talar inte om vad som utgör en grupp och inte heller har
domstolarna via praxis försökt att ge en exakt definition av vad som är en
grupp.139 En del domstolar har nöjt sig med att se till att rekvisiten i 23 (a) är
uppfyllda och har då tillåtit att talan skall få föras som en grupptalan utan att
närmare uttala sig om huruvida definitionen av gruppen är lämplig.140 Andra
har sagt att om syftet med regeln är uppfyllt finns en grupp och talan är
korrekt.141 De flesta domstolar är dock av den åsikten att definitionen av
gruppen är fristående från de övriga rekvisiten i regel 23 (a).142 Gruppen
måste inte vara så exakt definierad att varje medlem kan identifieras när
tvisten inleds. När det är möjligt att se gränserna för gruppen så anser man
att det finns en grupp.143

Detta rekvisit är grundläggande för en grupptalan. Kan inte käranden visa att
det finns en grupp finns det ingen anledning att driva en grupptalan.
Rekvisitet bör sannolikt vara av stor betydelse även för svenska domstolar.
Om inte gruppen existerar eller är tydligt definierad kan inte domstolen
bedöma huruvida de övriga processförutsättningarna är uppfyllda. Att
gruppen är klart angiven är särskilt viktigt dels då denna gruppbestämning

                                                
137 Wright, § 1760, s. 115; Charles Donelan, Prerequisites to a class action, 10 B.C. Ind. &
Com. L. Rev. 527 (1969), s. 529. Se t.ex. Fielder v. Board of Education of Sch. Dist. Of
Winnebago, 346 F. Supp. 722 (1972), där fem käranden ville föra en class action å sina
egna vägnar ”and of behalf of all persons similarly situated”, kärandena hade blivit
relegerade och ville föra talan mot ”skolstyrelsen”. Domstolen sade att i klagomålet
definierades inte den föreslagna gruppen, detta är i sig själv en tillräcklig obestämdhet
(infirmity) som inte uppfyller kravet för att få föra en class action.
138 ”Whether a class is sufficiently definite for purposes of class certifikation is determined
on a case-by-case basis.” Stalling v. Calitano, 86 F.R.D. 140 (1980), se även Wright §
1760, s. 116.
139 Wright § 1760, s. 116.
140 Jan Goldsmith, Defining a rule 23 (b)(2) class: An expository analysis, 12 San Diego L.
Rev. 150 (1974), s. 154.
141 Wright § 1760, s. 117.
142 Donelan, s. 154.
143 Wright, § 1760, s. 118.
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läggs till grund för domstolens val av underrättelseform, dels så att enskilda
kan avgöra om de omfattas av talan eller inte. Dessutom skall domstolen
kunna ta ställning till om den som anmäler att hon vill vara medlem i
gruppen omfattas av kärandens gruppbestämning. 

7.1.1 Definition av gruppen

Ett första problem som domstolen ställs inför är följaktligen om en grupp
existerar och om gruppen är adekvat definierad. För att få föra en class
action måste det finnas en grupp och att gränserna för denna är
preciserade.144 Definitionen måste inte innehålla det exakta antalet
medlemmar, inte heller måste individernas identitet vara fastställbar145, allt
som behövs är att gruppen är definierad med ”some precision”.146 Hur
gruppen definieras är av yttersta vikt då detta är avgörande för hur den
efterföljande underrättelsen till gruppmedlemmarna skall gå till. Det är även
centralt för rättskraftens omfattning och för att i ett senare skede kunna ta
ställning till eventuella res judicata-frågor.147 När gruppen ”certifieras”148

utgår man ifrån kärandens beskrivning av gruppen. Denna beskrivning
måste vara tillräckligt definitiv att domstolen kan ta ställning till om en viss
person är medlem i gruppen. En beskrivning som lyder ”residents of this
state active in the ’peace movement’”149 utgör inte en tillräckligt klar
definition av en grupp. Det är i ett sådant fall svårt att veta vad som menas
med en ”peace movement”. Definitionen av gruppen måste möta ett
”minimum standard of definitiveness”, ”the members of a class must be
capable of definite identification as being in or out of it.”150

Gruppen får inte vara så brett definierad att den kan omfatta personer som
inte har något samband med det anspråk som tvisten gäller. Gruppen måste
begränsas till de personer som har samma anspråk som representanten för
gruppen.151 Ett nödvändigt rekvisit är alltså att det finns en grupp och att
denna definieras i otvetydiga termer, om beskrivningen av gruppen inte är
tillräckligt specifik kan talan avvisas. Detta betyder att alla
gruppmedlemmar måste gå att identifiera när som helst under processen och
att domstolen ganska lätt skall kunna avgöra om en särskild namngiven
person ingår i gruppen eller inte.152

                                                
144 Dolgow v. Anderson, 43 F.R.D. 472 (1968).
145 A.a., s. 492-493.
146 Fischer v. Kletz, 41 F.R.D. 377 (1966), s. 384.
147 Lindblom, Grupptalan, s. 180.
148 För att få driva en talan som en class action i USA krävs ett särskilt tillstånd
”certification”. Detta betyder dels att federal domstol skall vara behörig, dels även att
förutsättningar som explicit eller implicit framgår av Rule 23 är uppfyllda. Se Lindblom,
Grupptalan, s. 23, 173.
149 DeBremacher v. Short, 433 F. 2d 733 (1970).
150Goldsmith, s. 157, det senare citatet från Chaffee v. Johnson 229 F. Supp. 445 (1964), s.
448.
151 Wright, § 1760, s. 121-123.
152 Lindblom. Grupptalan, s. 181 f.
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I en del fall räcker det med att det finns en generell kommentar som syftar
till att definiera gruppen, i andra fall måste talan innehålla en exakt
definition för att processen skall tillåtas. Domstolarna verkar dock vara
eniga om att då gruppen inte alls är definierad153, eller om definitionen är för
bred, eller för osammanhängande, eller för vag, är den inte lämplig. 154

7.1.2 För bred definition

En grupp som är definierad som ”past, present and future residents of the
Island of Viques, Puerto Rico, who have suffered, are suffering and will
suffer economic, physical, environmental and other injuries to their lives,
liberty, property, health and wellbeing, due to the policies, acts and
omissions of the defendant…” var enligt domstolen för brett definierad med
tanke på ”past, present and future residents”, speciellt med tanke på de
framtida offren. Definitionen omfattade individer som inte hade något
samband med de anspråk man tvistar om. Domstolen hade i detta fall starka
tvivel angående sin makt att döma över ofödda och de som eventuellt kan
komma att bli käranden. 155

I målet Rappaport v. Katz156 ville käranden föra talan för ”all persons who
whish and are legally entitiled to be married by the Clerk of the City of New
York or by his agnets”. Saken gällde vissa regler för hur en vigsel skulle gå
till, speciellt de regler angående klädsel och den ”ritual” som utfördes i
samband med att ringar utbyttes mellan de blivande makarna. Käranden
anförde att dessa regler stred mot fri- och rättigheter som garanteras av den
amerikanska konstitutionen. Domstolen sade att man inte kan representera
en grupp som är för formlös (amophous) och oprecis eller som inte ens är
urskiljbar eller definierbar. Den föreslagna gruppen i detta fall kan skifta
från dag till dag och det går framförallt inte att visa att medlemmarna i den
föreslagna gruppen delar kärandens åsikt.157

                                                
153 Se Elko v. McCarey, 315 F. Supp. 886 (1970). Fallet gällde ett antal brandmän som
blivit suspenderade från arbetet i tio dagar utan lön och som eventuellt väntade ytterligare
disciplinerande åtgärder. Anledningen till att de blivit suspenderade från arbetet var, enligt
delstatens bestämmelser, längden på deras mustascher och polisonger. Käranden ville föra
en talan för en grupp som inte alls var definierad. Domstolen anförde att de inte kunde veta
om talan gällde alla som hade långa polisonger och/eller ”chin whiskers” och/eller mustasch
eller endast en av nämnda hårprydander. Käranden hade alltså inte gjort något försök att
försöka definiera gruppen och förutsättningarna för att driva en class action var således inte
uppfyllda.
154 Goldsmith, s. 152.
155 Barcelo v. Brown, 78 F.R.D. 531 (1978), s. 533 f.
156 62 F.R.D. 512 (1974), s. 513; se Wright § 1760, s. 126.
157 A.a., s. 514 ff.
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7.1.3 För vag definition

I Lopez Tijerina v. Henry158, där käranden ville företräda en grupp som
bestod av personer som var ”Indo-Hispano, also called Mexican-American
and Spanish-American”. Denna grupp karaktäriserades av (enligt kärandens
definition) att personerna har ett spanskt efternamn, att de har mexikanskt,
spanskt och indianskt ursprung och att de talar spanska som första språk
eller har detta som modersmål. Denna definition avvisades av domstolen för
att ”their definition is too vague to be meaningful”.159 Det faktum att man
har ett spanskt efternamn är inte betydelsefullt i detta fall då det finns många
människor i New Mexiko som pga. äktenskap (eller föräldrarnas giftermål)
har ett spanskt efternamn trots att man inte är spanskamerikan. På liknande
sätt finns det människor med spanskt eller mexikanskt påbrå som av samma
orsak som ovan inte har spanskt efternamn. Samtidigt var det omöjligt hur
rätten skall fastställa ursprunget för en person, frågan är var gränsen går för
att ha ett mexikanskt, spanskt eller indianskt ursprung? Hälften, en tredjedel,
en fjärdedel var går gränsen? Speciellt måste detta specificeras då ett blandat
ursprung är vanligt. Vidare var det en omöjlighet att fastslå om spanska eller
engelska var första språk eller modersmål eftersom många människor i New
Mexiko är tvåspråkiga. Tilläggas kan även att redan då (1969) var engelska
obligatoriskt i skolan sedan 50 år tillbaka.160

En grupp definierad som ”all persons who attend or participate or wish to
attend or participate in any public assembly or demonstration” är för vag. I
målet Vietnam Veteran Against the War v. Benecke161 försökte inte ens
käranden att omdefiniera gruppen trots att man fick chansen att göra det.
Man lyckades inte visa att det fanns en sådan grupp och definitionen var så
vag och oprecis att den inte utgjorde en adekvat definition. Dessutom
anförde domstolen att denna typ av definition baserades på personers
mentala inställning som kan omfatta en mängd olika åsikter. Det finns ingen
möjlighet att definiera eller bestämma gruppens karaktär eller vilka
individer som ingår i gruppen.162

7.1.4 Definitionen måste innehålla vissa fakta

Definitionen skall visa att det finns grundläggande fakta som talar för att
omständigheterna i fallet kan konstituera en grupp. Representanterna för
gruppen skall inte bara visa att de relevanta fakta som de anför till stöd för
en class action i själva verket existerar, de skall även visa tillfredsställande
att samma fakta gäller för övriga i gruppen och vilka de övriga i gruppen
är.163 I fallet Clark v. Thompson164 ville käranden föra en class action mot

                                                
158 48 F.R.D 274 (1969).
159 A.a., s. 276.
160 A.a., s. 277.
161 63 F.R.D. 675 (1974).
162 A.a., s. 679.
163 Goldsmith, s. 153 f.
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bakgrund av att färgade personer i staden förvägrades, pga. sin
rastillhörighet, tillträde till offentliga inrättningar (dvs. vissa av stadens
parker, bibliotek, zoo, golfbanor, lekplatser etc.). Rätten ansåg att kärandena
inte kunde visa att det fanns fler än de själva som hade intresse i den talan
man ville föra. Vidare ansåg man att det inte var visat att de påstådda
förvägrandena skett. Dessutom gavs inte rätten några fakta för att kunna
fastställa hur många eller vilka som kunde ingå i gruppen och då kan inte
rätten bedöma om ”joinder is impracticable”. Det är inte en class action
enbart för att man benämner talan som en sådan, käranden måste visa att
kraven för en class action är uppfyllda.

7.1.5 Definitionen får inte vara “amorphous”

Käranden försökte i målet Coinside v. Park National Bank165 föra en class
action mot en bank som anklagades för att ha tagit ockerräntor på vissa
kreditkortstransaktioner. Rätten framhöll att ett nödvändigt rekvisit i en
class action är att det finns en grupp och att dess gränser är tydliga. Talan
fördes ”on behalf of himself and others similarly situated on charge that
national bank had charged usurious interest on certain credit card
transactions”. Uttrycket ”similarly situated” är ingen magisk fras som
automatiskt leder till att förutsättningarna för en class action är uppfyllda.
Käranden måste visa på vilket sätt gruppmedlemmarna är försatta i en
liknande situation. Det är inte fråga om en class action enbart för att
käranden benämner talan som en sådan. Käranden misslyckades, enligt
domstolen, att tillräckligt specificera gruppen. Det räcker inte med att säga
att gruppen är kreditkortsinnehavare i svarandens bank.166

7.1.6 Definitionen kan inte hänvisa till ett sinnestillstånd

I Chaffee v. Johnson sade domstolen att ”the members of a class must be
capable of definite identification as being either in or out of it”. Rätten
fastställde att en grupp definierad som ”all persons who are workers for the
end of  discrimination and segregation in Mississippi” var olämplig för att
den berodde på sinnestillståndet hos de individuella medlemmarna i den
föreslagna gruppen och detta gjorde det omöjligt att fastställa ett
gruppmedlemskap.167 Talan måste avvisas om gruppen definieras utifrån
medlemmarnas mentala inställning eftersom det inte finns någon uppenbar
omständighet för att urskilja gruppen. Grunden för en individs mentala
inställning utgörs av individens kunskap och erfarenheter, vilja och
värderingar samt hennes intelligens. Alltså utgör en sådan definition en
subjektiv beskrivning av gruppmedlemmen.168 Vad ”capable of definite
identification” betyder är ett omtvistat faktum. Wright tolkar uttrycket
                                                                                                                           
164 206 F. Supp. 539 (1962).
165 64 F.R.D. 646 (1974).
166 A.a., s. 647.
167 229 F. Supp. 445, 448 (1964); Wright § 1760, s. 126 f.
168 Goldsmith,  s.160.
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restriktivt och menar att en grupp inte är tillräckligt definierad förrän det är
möjligt för rätten, rent administrativt, att bestämma huruvida en speciell
medlem är en medlem i gruppen.169

7.2 Representanten måste vara medlem i
gruppen

Då domstolen kommit fram till att det verkligen finns en grupp så måste den
fastställa om käranden är medlem i den grupp hon säger sig företräda. Syftet
med rekvisitet är att se till att personer som inte har någon substantiell rätt
att föra tvisten inte gör det. 170

Detta krav hänger ihop med rekvisitet i 23 (a)(4) som ställer upp kravet att
representanten måste kunna skydda gruppens intressen på ett riktigt sätt.
Man har sagt att om representanten inte är medlem i gruppen så kan han inte
representera gruppens medlemmar på ett lämpligt sätt och talan skall då
avvisas. 171

En del domstolar har helt enkelt sagt att en individ eller en grupp individer
inte kan föra en class action till förmån för andra om de inte är försatta i en
liknande situation som gruppen i övrigt. Käranden har alltså inte rätt att föra
en class action om hon inte är medlem i den grupp hon säger sig företräda
och inte heller om personen inte har talerätt för att föra en class action.
Förutsättningen innebär alltså att käranden måste ha ett eget personligt
intresse i saken.172

Detta krav syftar till att domstolen försäkrar sig om att de passiva
medlemmarna skyddas på bästa sätt. Det finns inget uttryckligt krav i den
svenska lagen om att representanten måste vara medlem i gruppen. Denna
typ av krav bör dock kunna tillgodoses genom kravet på att det måste finnas
gemensamma tvistefrågor i målet. Om inte representantens anspråk grundas
på samma rätts- eller sakfrågor som övriga gruppen så är inte heller
representanten medlem i gruppen. Talan får inte drivas som en grupptalan
om det inte finns en gemensam nämnare hos representanten och gruppen.

                                                
169 Wright § 1760, s. 121.
170 Wright § 1761, s. 132 ff..
171 I målet Armour v. City of Anniston, fann domstolen att käranden, som blivit uppsagd,
inte varit utsatt för rasdiskriminering. Käranden medgav även att hon inte blivit
diskriminerad och domstolen sade pga. detta att det nödvändiga samband för att
representera gruppen saknades, 597 F.2d 46 (1979). I en class action som fördes mot ett
fängelse ang. dess skick, kunde inte föras som en class action för att käranden som skulle
representera gruppen hade blivit förflyttad till ett annat fängelse, Fields v. Gander, 572 F.
Supp. 63 (1983).
172 Linblom, Grupptalan, s. 182; Jack H. Friedenthal. Mary Kay Kane, Arthur R. Miller,
Civil Procedure, 3rd edition, Hornbook series, 1999, s. 742.
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7.3 Är kumulation utesluten?

Detta rekvisit hänger samman med antalet gruppmedlemmar (rekvisitet
benämns stundom som ”numerosity”) som ingår i gruppen. Gruppen skall
vara så stor att kumulation av målen inte är möjligt. Vad som är
ogenomförbart (impracticable) beror på omständigheterna i varje fall och det
är inte fastställt hur stor gruppen måste vara.173 Finns det inga andra
medlemmar än representanterna är givetvis kravet inte uppfyllt.174 En class
action är inte tillåten när det är möjligt att kumulera målen.

Förutsättningen reflekterar vidare ett intresse av att undvika class actions
som inte åstadkommer någon processekonomisk vinst. Om en tvist kan lösas
någorlunda effektivt genom individuella processer eller kumulation så finns
ingen anledning att mobilisera det kostsamma class action-förfarandet. När
kumulation är svårgenomförbar och systemet kommer att belastas med
många individuella processer kan man genom att tillåta en class action få
avsevärda processekonomiska vinster.175

Det är viktigt att observera att ”impracticable” inte betyder ”impossible”.
Representanten behöver bara visa att det är mycket svårt eller opraktiskt att
genomföra kumulation.176

Domstolen måste ta hänsyn till ett antal omständigheter när den bestämmer
om ”joinder is impracticable”. Den mest uppenbara omständigheten att ta
hänsyn till är storleken på gruppen men det ställs inte upp något absolut krav
på hur många medlemmar gruppen skall innehålla. Käranden måste inte visa
på det exakta antalet medlemmar177 men hon bär bevisbördan för att visa på
vilket sätt ”joinder” är uteslutet och enbart spekulation om hur många som
ingår är inte tillräckligt för att uppfylla rekvisitet.178

Detta rekvisit hänger ihop med förutsättningen i 23(a)(4) F.R.C.P., är
gruppen mycket stor så är det mycket viktigt att se till att alla intressen i
gruppen tillvaratas på ett adekvat sätt. Detta medför i sin tur att det kommer
att ställas högre krav på representanten i de fallen.179

                                                
173 Wright § 1762, s. 150-153.
174 Mazus v. Department of Transportation, 629 F.2d 870 (1980), domstolen avvisade talan
i ett mål som gällde könsdiskriminering eftersom käranden inte kunde visa att någon annan
kvinna någonsin sökt arbetet som vägarbetare, Wright § 1762, s. 154.
175 Friedenthal, s. 743.
176 Wright § 1762, s. 159.
177 Dolgow v. Anderson, 43 F.R.D. 472 (1968), ”The fact that plantiffs cannot state the
exact numbers of people in the … class or identify them by name is irrelevant.”, s. 492. En
class action kan tillåtas även om det exakta antalet är okänt, om sunt förnuft visar att den är
stor. In re Three Mile Island Litigation, 95 F.R.D. 164 (1982).
178 Wright § 1762, s. 160-164.
179 Wright § 1762, s. 167-169.
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Det är inte fastställt hur många som måste ingå i gruppen för att rekvisitet
skall vara uppfyllt. ”There is no ”magic number” to satisfy numerosity.”180

Praxisen är mycket varierande. Grupper bestående av 2-26 personer är ofta
för små, men undantag finns, när antalet gruppmedlemmar börjar närma sig
35 och uppåt så anses rekvisitet i regel vara uppfyllt. Men det finns ingen
etablerad gräns för hur många som skall ingå. Det finns fall då en grupp om
350181 har varit för lite och det finns fall då en grupp om 25182 varit
tillräckligt stor. Den breda variation praxis uppvisar, dvs. på hur många som
skall ingå i gruppen, innebär att det inte går att förlita sig på ett visst rättsfall
enbart på den omständighet att gruppen i just det fallet bestod av ett visst
antal medlemmar.183

Orsaken till att praxis varierar så pass påtagligt är att ingen domstol enbart
kan se på antalet för att avgöra om rekvisitet är uppfyllt. Domstolen måste
vid sin bedömning ta hänsyn till det enskilda fallets alla relevanta
omständigheter. En faktor som kan vara av betydelse är förmågan hos en
individ att själv föra talan för sin egen sak. Oförmågan att själv föra talan
kan vara att man saknar ekonomiska möjligheter att göra det eller att man
inte har kunskap om att möjligheten finns. Kumulation är uteslutet i de
fallen eftersom enbart personer som vet om att man har ett anspråk och som
kan (dvs. har ekonomiska möjligheter att göra det) föra det vidare kan
använda sig av den möjligheten.184 Det individuella beloppet kan vara så
litet att det inte är värt besväret att föra en individuell talan. Det enda
möjligheten är då att föra en class action.185 Var gruppmedlemmarna
befinner sig geografiskt måste beaktas i bedömningen.186 Om
gruppmedlemmarna är utspridda över ett stort område så är kumulation inte
möjlig och käranden kommer då tillåtas att driva en class action.

Domstolen måste alltså beakta flera olika omständigheter när man bedömer
om rekvisitet är uppfyllt, hur många som är inblandade, var
gruppmedlemmarna befinner sig geografiskt, på vilket sätt det är olämpligt
med kumulation och om det är besvärligt att föra en individuell talan.
”Courts should not be so rigid as to depend upon mere numbers as a
guideline on the practicability of joinder; a determination of practicability
should depend upon all the circumstances surrounding a case”.187

Det är inte enbart en omständighet som läggs till grund, eller ens är
avgörande, för bedömningen om detta rekvisit är uppfyllt. Alla ovan nämnda
                                                
180 Richard L. Marcus, Martin H. Redish, Edward F. Sherman, Civil Procedure – A modern
approach, American Casebook Series, s. 271.
181 Utah v. American Pipe & Constr. Co., 49 F.R.D. 17 (1969).
182 Philadelphia Elec. Co. v. Anaconda Am. Brass Co., 43 F.R.D. 452 (1968).
183 Wright § 1762, s. 187 f.
184 Donelan, s. 531; Wright § 1762, s. 188.
185 Lindblom, Grupptalan, s. 184.
186 I målet Allen v. Isaac, 99 F.R.D. 45 (1983), utgjordes gruppen av 17 personer. Detta var
i och för sig ingen stor grupp men de var utspridda över USA och denna geografiska
spridning medförde att man ansåg att rekvisitet var uppfyllt.
187 Demarco v. Edens, 390 F.2d 836 (1968) s. 845; Donelan s. 531.
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faktorer samt övriga relevanta omständigheter måste övervägas av
domstolen i bedömningen om ”joinder is impracticable”.188

Hur stor gruppen är kommer att ha stor betydelse även för svenskt
vidkommande. Står det tidigt klart att gruppen inte är tillräckligt stor finns
ingen anledning att inleda ett underrättelseförfarande. Gruppens stolek har
även betydelse för att avgöra om grupptalan är det bästa processalternativet.
I synnerhet då det gäller att ta ställning till om en grupprättegång är ett bättre
processalternativ än t.ex. kumulation eller pilotmål. De faktorer som läggs
till grund för att bedöma om ”joinder is impracticable” bör lämpligen utgöra
grund även vid en svensk bedömning. I lag om grupprättegång finns ett krav
på att det skall finnas en med hänsyn till storlek, avgränsning och övrigt
lämpligt bestämd grupp. Det är svårt att i detalj ange vad som innefattas i
kravet på att gruppen skall vara lämpligt bestämd. Det måste vara
omständigheterna i varje enskilt fall som får avgöra vad detta krav innebär.

7.4 Det måste finnas “common questions of
law or fact”

Denna förutsättning betyder inte att alla sak- eller rättsfrågor som finns i
tvisten måste vara gemensamma. För att få driva en class action är det
tillräckligt att de gemensamma frågorna antingen är rätts- eller sakfrågor.
Vidare krävs det inte att alla frågor i tvisten behöver vara gemensamma så
länge en fråga är gemensam för gruppmedlemmarna.189 Någon närmare
definition av vad kravet innebär ges inte varken i regeln själv eller i
förarbetena.190 Det faktum att man använder sig av pluralformen
(”questions”) kan dock indikera på att man kräver att gruppen skall ha flera
gemensamma frågor.191

I en del mål har varken parterna eller domstolen lagt ner någon nämnvärd
energi för att fastställa om rekvisitet är uppfyllt. Rätten har ibland helt enkelt
sagt att det finns ”common questions” utan att förklara hur man kommit
fram till detta eller klargjort hur rekvisitet skall appliceras.192

Kan en kärande visa att uppgifter som är utlämnade från ett företag (t.ex.
finansiella uttalanden) är oriktiga eller falska och att de har ett inbördes
förhållande så kan de som drabbats av detta beteende driva en class action.
                                                
188 Wright § 1762, s. 192. ”There is no specific number of class members required to
sustain a class action; rather, the district court must consider a number of factors along
with the numerosity of the class including geographic diversity, judicial economy, and the
ability of the individual class members to institute individual lawsuits.”, Tenants
Associated for a Better Spaulding v. U.S. Dept. of Housing & Urban Development, 97
F.R.D. 726 (1983).
189 Tonya K. v. Chicago Bd. of Educ. 551 F.Supp. 1107 (1982).
190 Se ”Advisory Committee Note” som är en form av förarbete, 39 F.R.D. 100 (1966)
191 Wright § 1763, s. 196-198.
192 Wright § 1763, s. 198; 89, volume 2, Harvard Law Review, Develpoments – Class
actions, s. 1454.
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Det krävs att man visar att de oriktiga uppgifterna är en del i ett planlagt
bedrägeri. I fallet Fischer v. Kletz193 hade de påstådda gruppmedlemmarna
köpt aktier av svarandebolaget under en tvåårsperiod. Varje gruppmedlem
hade förlitat sig på något av de sju finansiella uttalanden som överdrev
bolagets förtjänster. Svarandebolaget påstod att eftersom det fanns många
olika uttalanden, som inte investerarna hade sett eller trott på, så fanns det
inga gemensamma rätts- eller sakfrågor. Rätten uttalade att de falska
uttalandena hade ett inbördes, nära besläktat förhållande och sade att
rekvisitet var uppfyllt.194

Om en representant för en grupp anför en isolerad händelse, som drabbat
enbart honom själv, till grund för sin talan så kan det inte finnas några
gemensamma frågor. I Ray v. Rockefeller195 ville intagna på ett fängelse
föra en class action mot personalen pga. av den fysiska och psykiska
misshandel som fångarna utsattes för. Detta gick inte då varje påstått
övergrepp var en isolerad, individuell incident omgärdade av skilda faktiska
omständigheter.196

När flera företag konspirerar för att bestämma priser resulterar i att man
verkligen gör det så är kravet på ”common question” uppfyllt för alla dem
som köpt produkten till det uppblåsta priset. Om varje medlem i en påstådd
grupp köpt produkter från svaranden som, pga. konspiration och otillåten
prisbestämning, blivit alltför höga så existerar ”common questions”. Har de
enskilda köpt till olika priser har de olika anspråk och måste därför delas in i
mindre undergrupper.197 En otillåten prisbestämning leder till att det
existerar ”common questions” för de som blivit drabbade av denna
konspiration.198

En grundläggande förutsättning för en representativ process är att
rättegången rör ett förhållande av samma eller likartat slag för hela gruppen.
För att en grupprättegång skall framstå som ett effektivt processalternativ
bör prövningen begränsas till tvistiga omständigheter som är gemensamma
för gruppmedlemmarna. Detta rekvisit är nödvändigt för att man över huvud
taget skall tala om en grupptalan. Svenska domstolar bör ha samma
utgångspunkt då de skall avgöra om käranden skall tillåtas föra en
grupptalan. Det måste finnas en minsta gemensam nämnare som gäller för
hela gruppen.

                                                
193 41 F.R.D. 377 (1966).
194 Donelan, s. 532 f.
195 352 F.Supp. 750 (1973).
196 Wright § 1763, s. 225 f.
197 Donelan, s. 533; Philadelphia Elec. Co. v. Anaconda Am. Brass Co., 43 F.R.D. 452.
198 Wright § 1763, s. 204.
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7.5 Är gruppföreträdarens anspråk typiska för
gruppen?

Det föreligger vissa svårigheter med att förstå meningen med detta krav. Om
käranden är medlem i gruppen och det är fastställt att det finns frågor som är
gemensamma för gruppmedlemmarna och representanten tillvaratar
gruppens intressen på ett lämpligt sätt, dvs. om alla övriga förutsättningar i
regeln är uppfyllda, så är det svårt att hitta något ytterligare som är
typiskt.199 Många domstolar har inte försökt att definiera vad kravet innebär
och har endast konstaterat att representantens krav är typiska utan
förklaring.200

I Castro v. Beecher201 ville käranden föra en class action där man påstod att
diskriminering förekom i information som handlade om polisrekrytering.
Domstolen uttalade att eftersom käranden inte varit utsatt för diskriminering
var hans anspråk inte typiska för gruppen. Domstolen sade också att
kärandena inte var medlemmar i gruppen och därför hade man inte talerätt.
Innebär detta rättsfall en tillämpning av ”typicality”-kravet eller berodde
utgången på att käranden inte var medlem i gruppen? Kravet på ”typicality”
verkar syfta till att man skall verkligen försäkra sig om att representanten för
gruppen kommer att agera för gruppens bästa eftersom de passiva
medlemmarna kommer att bli bundna av domen.202

Domstolen anförde i White v. Gates Rubber Co., efter att ha beskrivit hur
regel 23(a)(3) överlappar de övriga förutsättningarna i regel 23(a), att
förutsättningen ”requires the plantiff to denomstrate that other members of
the class he purports to represent have suffered the same grievances of
which he complains.”203. Käranden skall alltså styrka att övriga
gruppmedlemmar som han företräder har drabbats av samma skada som
käranden själv. Käranden skall också visa att även gruppmedlemmarna
faktiskt har ett anspråk för denna skada.204

I General Telephone Co. v. Falcon205 konstaterade domstolen att villkoret
handlar om att den som för talan måste ha själv ha ett krav som är typiskt för
gruppen, ”…a class representative must be a part of the class and possess
the same interest and suffer the same injury as the class members.”.
Representanten måste alltså inte bara vara medlem av gruppen, han måste
även ha ett krav och vara drabbad på ett sätt som är typiskt för gruppen.

                                                
199 Lindblom, Grupptalan, s. 187; Wright § 1764, s. 228 f.
200 Wright § 1764, s. 234.
201 459 F.2d 725 (1972).
202 Donelan, s. 534.
203 53 F.R.D. 412 (1971), s. 415.
204 Wright § 1764, s. 229-231.
205 457 U.S. 147 (1982).
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I målet LaMar v. H & B Novelty & Loan Co.206 ville käranden föra en talan
mot en grupp pantlånare till förmån för deras kunder med anledning av
svarandegruppens överträdelser av ”the Truth in Lending Act”. LaMar
hävdade att han drabbats av en förlust i sina affärer med en av svarandena
och sade att övriga pantlånare i svarandegruppen hade handlat på liknande
sätt mot sina kunder. Domstolen uttalade att eftersom LaMar endast haft
affärer med en av svarandena i gruppen så kunde han bara föra talan för de
som haft affärer med samma pantlånare som han själv. Kravet på
”typicality” var inte uppfyllt för att kärandens anspråk inte var typiska
jämfört med övriga gruppmedlemmars anspråk.

Även om det finns gemensamma frågor i ett mål så kan det finnas olikheter
mellan gruppen och dess representant. Dömer man enbart i de gemensamma
frågorna kan det hända att domstolen inte tar hänsyn till de olikheter som
finns och domen blir inte helt korrekt. Kravet på ”typcality” fungerar i ett
sådant fall förebyggande och sållar bort de class actions där det finns
olikheter mellan gruppen och företrädaren.207

När man skall bestämma om kravet på ”typicality” är uppfyllt så bör man
även undersöka om det finns intressekonflikter mellan representantens
anspråk och gruppens anspråk. Finns motsättningar så är inte
representantens krav typiska för gruppen. Denna förutsättning förefaller vara
konstruerad för att stötta kravet på adekvat representation i 23(a)(4). Genom
kravet på ”typicality” försäkrar man sig om att företrädarens krav är
tillräckligt lika gruppens krav så att han på bästa sätt tar tillvara hela
gruppens intressen.208 Det är inte helt klart vad lagstiftaren ville
åstadkomma med detta krav. Formuleringen är svår att skilja från kravet i 23
(4)(a), överlappningen mellan dessa två rekvisit är kanske avsiktlig. Kravet
på ”typicality” är oftast uppfyllt när representantens och gruppens anspråk
härstammar från samma händelse eller vilar på samma ”legal theory”.
Endast när representantens krav märkbart skiljer sig från gruppens så anses
att kravet inte är uppfyllt.209

Kärandens anspråk måste inte vara identiskt med övriga gruppmedlemmars
men anspråken måste vara tillräckligt lika så att domstolen kan ta ställning
till om de passiva medlemmarna får ett fullgott skydd för sina intressen.210

Villkoret kan vara uppfyllt även om anspråken vilar på varierande mönster
av fakta hos individuella gruppmedlemmar eller om det föreligger olikheter i
de skador som uppkommit hos representanten och gruppen i övrigt.211

                                                
206 489 F.2d 461 (1973); Harv. L. Rev., Developments, s. 1459 f.
207 Harv. L. Rev., Developments, s. 1460.
208 Wright § 1764, s. 232 f.
209 Friedenthal, s. 744.
210 Wright § 1764, s. 236
211 Wright § 1764, s. 235-241.
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Man skulle kunna säga att kravet på ”typicality” betonar och identifierar
vilka intressen som måste vara gemensamma och kravet på ”adequacy of
representation” handlar om de faktorer som kommer att påverka kärandens
förmåga att representera gruppen.212

Det verkar som detta krav syftar till att förstärka de övriga kraven i 23(a)
F.R.C.P eller för att kontrollera om de övriga förutsättningarna i regeln är
uppfyllda.

Detta rekvisit har inte någon motsvarighet i den svenska lagen. Jag ser heller
ingen anledning till varför det skulle ha betydelse för svensk rätt. Möjligtvis
kan det ha betydelse om gruppen är mycket stor och domstolen måste
försäkra sig om att det inte föreligger några individuella omständigheter som
kan medföra att en grupprättegång skulle anses som ett olämpligt
processalternativ. Men eftersom den svenska lagen bygger på opt in så borde
risken minska för att talan omfattar enskilda som inte har något gemensamt
med käranden. Opt in-tekniken bör i större utsträckning återspegla de
verkliga tvisteförhållandena. Om kärandens beskrivning är så tydlig att
enskilda kan känna igen sig i gruppbeskrivningen finns ingen anledning att
ställa ett ytterligare krav på att just representantens krav är ”typiska” för
gruppen. Samma resonemang kan föras då det gäller svenska förhållanden.
Om representanten är medlem i gruppen och har ett anspråk som är typiskt
för gruppen så blir detta förhållande en försäkring för att representanten
kommer att på bästa sätt tillvarata hela gruppens intressen.

7.6 Representanten skall tillvarata gruppens
intressen

Grupptalan berör enskilda människors rätt. Det är deras intressen som
bevakas. Domen kommer att binda alla i gruppen. Det är därför väsentligt att
representanten verkligen ser till gruppens bästa. Mot denna bakgrund är det
anmärkningsvärt att inte amerikanska förarbeten ger någon större ledning i
hur detta krav skall uppfyllas.213

Rekvisitet handlar om representantens förmåga att på bästa sätt tillvarata
gruppens intressen. Vem som är lämplig representant beror på
omständigheterna i varje enskilt fall. Käranden har bevisbördan för att han
är medlem i gruppen och att gruppens intressen kommer att skyddas på ett
lämpligt sätt. Om det finns mer än en representant måste åtminstone en av
dem uppfylla villkoret. Det uppställs inget krav på att representanten skall
vara den ”bästa” representanten utan det räcker med att representanten är
lämplig. Visar det sig att kravet inte är uppfyllt kan domstolen antingen
avvisa talan eller tillåta den genom att talan begränsas till att omfatta de
personer vars intressen kommer att skyddas av representanten. Domstolen

                                                
212 Wright § 1764, s. 232.
213 Harv. L. Rev., Developments, s. 1471; 39 F.R.D. 100.
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kan även förelägga representanten att ytterligare representanter skall utses
för att företräda gruppen. Det är ett sätt för domstolen att försäkra sig om att
hela gruppen får lämplig representation.214

Villkoret handlar om dels att kärandens ombud måste vara kvalificerat,
erfaren och generellt kunna klara av att föra en class action, dels att
käranden inte får ha intressen som står i strid med övriga gruppens
intressen.215

”Adequacy of representation” handlar till största delen om kvaliteten på
representanten och ombudets kompetens. Ombudets kompetens inkluderar
flera olika faktorer. Ombudet bör ha någon form av erfarenhet om det
rättsområde som tvisten berör. De handlingar som ombudet sänder till rätten
skall vara av viss kvalitet. I bedömningen om rekvisitet är uppfyllt beaktas
antalet representanter och deras motiv till att föra en class action samt deras
intresse i det resultat som avgörandet ger. Domstolen har uttalat att det inte
bör finnas någon relation av betydelse mellan representanten och ombudet.
Detta gäller oavsett om relationen baseras på släktskap eller om den är av
finansiell art.216 Ombudet måste inte vara bäst i landet men hans
professionella ansvar och kompetens skall inte kunna ifrågasättas. Kravet på
att ombudet skall ha erfarenhet på rättsområdet innebär inte att han måste ha
erfarenhet i class action-mål, eftersom detta skulle leda till att taleformen
kommer att försvinna i takt med de nu levande och redan accepterade
ombuden.217

Fullföljandet av en class action kan bli en utdragen och kostsam historia.
Därför har en parts ekonomiska förutsättningar att driva målet viss
betydelse. Domstolen skall således försöka utröna om representanten är
tillräckligt ihärdig för att fullfölja målet. Rätten skall även undersöka om
representanten har tillräckliga finansiella tillgångar för att klara av att betala
de nödvändiga kostnader som följer med processen.218

Den viktigaste faktor som måste övervägas vid bedömningen av detta
rekvisit är om det finns motstridiga intressen mellan gruppens företrädare
och gruppmedlemmarna i övrigt. För att domstolen skall kunna försäkra sig
om att det varken finns en konflikt eller en bakomliggande maskopi måste
det vidtas en ordentlig juridisk granskning av representantens förhållande till
både övriga gruppmedlemmar och förhållandet till motparten. Anledningen
till detta är att domstolen måste vara säker på att representanten fullföljer
talan med rättframhet och styrka.219

                                                
214 Wright § 1765, s. 271-288.
215 Harv. L. Rev., Developments, s. 1471, not 92.
216 Freidenthal, s. 745.
217 Lindblom, Grupptalan, s. 191 f.
218 Friedenthal, s. 746.
219 Friedenthal, s. 746.
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För att kunna avgöra om representanten kommer att bevaka hela gruppens
intressen måste domstolen veta vad som är karaktäristiskt för gruppen och
då kunna avgöra om de passiva medlemmarnas intressen kommer att
skyddas. Har käranden uppfyllt de övriga förutsättningarna i regeln bör
domstolen besitta så pass mycket information att det är möjligt att avgöra
om representationen är lämplig.

Även i svensk domstol bör en bedömning av någons lämplighet att driva en
grupptalan grundas på en prövning av samtliga omständigheter som kan
påverka representantens möjligheter att på ett lämpligt sätt tillvarata
gruppmedlemmarnas intressen.

En domstol i Sverige skall vid en bedömning av en representants lämplighet
grunda sin prövning på samtliga omständigheter som kan påverka
representantens möjligheter att på ett lämpligt sätt tillvarata
gruppmedlemmarnas intressen i målet. Av särskild vikt är att käranden inte
har ett eget intresse som kolliderar med andra medlemmars intressen och att
hon har nödvändiga ekonomiska resurser att driva målet. Samtidigt med
införandet av lag om grupprättegång införs ett ombudstvång som betyder att
det ställs krav på ombudets kompetens. Således är samma faktorer viktiga i
bedömningen av en representants lämplighet i såväl amerikansk som svensk
rätt.

7.7 Vad skall käranden tänka på?

1. Existerar den påstådda gruppen?

Om en grupp finns eller inte avgörs pga. omständigheterna i varje fall. Det
gäller för käranden att styrka alla de omständigheter som kan avgöra att det
finns en grupp. Beskrivningen av gruppen måste ha ett visst mått av
precision och vara urskiljbar. Fakta skall visa att gruppen existerar och att
samma relevanta omständigheter gäller för hela gruppen. Denna beskrivning
får inte hänvisa till individers mentala inställning. De potentiella
gruppmedlemmarna måste själva kunna ta ställning till om de ingår i
gruppen eller inte. Käranden skall visa att det finns en klart avgränsbar
grupp och domstolen måste utifrån denna beskrivning kunna ta ställning till
om en viss individ tillhör gruppen eller inte. 

2. Är den som vill företräda gruppen en medlem av densamma?

Anledningen till att företrädaren skall vara medlem i gruppen och att hon
skall ha ett eget personligt intresse i saken är att hon då kan antas skydda
gruppens intresse på bästa sätt. Då representanten är medlem i gruppen så
ger detta gruppmedlemskap en viss garanti för att de passiva
gruppmedlemmarnas rättigheter kommer att skyddas på ett lämpligt sätt.

3. Är kumulation ogenomförbar?
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Kravet innebär inte att man måste visa att kumulation är omöjlig. Rekvisitet
anses uppfyllt då käranden visat på vilket sätt en kumulation är
svårgenomförbar. Omständigheterna i varje enskilt fall är avgörande för om
rekvisitet är uppfyllt. Vid bedömningen om förutsättningen är uppfylld
beaktas inte enbart antalet eventuella gruppmedlemmar, även om det i och
för sig tillmäts viss betydelse (ett riktmärke kan vara att gruppen måste bestå
av minst ca. 30-40). Även sakens natur och svårighet, anspråkens storlek,
individernas oförmåga att själv föra talan och var gruppmedlemmarna
befinner sig rent geografiskt är faktorer som har stor betydelse för om
”joinder is impracticable”. Käranden måste förevisa alla de omständigheter
som kan ha betydelse för om rekvisitet kan anses uppfyllt.

4. Finns rätts- eller sakfrågor som är gemensamma för hela gruppen?

Det måste finnas frågor som är gemensamma för gruppen och som binder
dem samman till ett slags enhet. Alla frågor behöver dock inte vara
gemensamma. Det måste dock finnas en minsta gemensam nämnare som
gäller för hela gruppen. Det faktum att regeln är uttryckt i pluralform tyder
på att det skall vara flera. En enstaka isolerad händelse som inte påverkar
andra individer och som inte implicerar någon ”common policy or practice”
kan inte läggas till grund för en class action. Om många personer utsätts för
ett planlagt bedrägeri konstituerar detta förhållande att det finns frågor som
är gemensamma för hela gruppen.

5. Är gruppföreträdarens anspråk typiska för gruppen?

Anspråken måste vara tillräckligt lika att domstolen kan försäkra sig om att
de passiva medlemmarna kommer att skyddas på lämpligt sätt. Det framstår
inte helt klart vad som avses med detta krav men man kan konstatera att det
inte får förekomma motstridiga intressen mellan representanten och
gruppmedlemmarna. Om representantens anspråk skiljer sig från övriga
gruppmedlemmars är det uppenbart att anspråket inte är typiskt. Käranden
måste själv ha ett anspråk som är typiskt för hela gruppen. Kravet innebär att
representanten måste visa att gruppmedlemmarna och hon själv har lidit
samma skada och har samma anspråk.

6. Kommer representanten att på bästa sätt att tillvarata och skydda de
passiva gruppmedlemmarnas intressen?

Käranden skall visa att hon är medlem i gruppen och att gruppens intressen
kommer att skyddas på bästa sätt. Villkoret handlar om att det inte får finnas
några motstridiga intressen mellan representanten och gruppen. Vidare
måste kärandens ombud vara kvalificerat och ha någon form av erfarenhet
på området. Även kärandens ekonomiska förutsättningar har betydelse.
Domstolen skall försäkra sig om att käranden har tillräckliga ekonomiska
resurser för att fullfölja talan.
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8 Slutsatser

8.1 Grupptalan i Sverige

Det är svårt att sia om hur reformen kommer att falla ut. Jag är som tidigare
nämnts i avsnitt 5.3 tveksam till att reformen kommer att få önskad effekt. I
detta avsnitt vill jag göra några avslutande kommentarer.

Att det införs en möjlighet att föra en grupptalan är mycket positivt. Jag har
mot den bakgrund som redovisats i uppsatsen och av det material jag
studerat kommit till den slutsatsen att det finns ett behov av en representativ
taleform och att det fanns vissa brister i vårt rättssystem. Ett bra sätt att
avhjälpa dessa är införandet av en grupptalan, framförallt då det gäller
individuellt processbara och oprocessbara anspråk. Min uppfattning är
vidare att det måste finnas en möjlighet att föra en process som rör
gruppanspråk, en process som tidigare inte varit möjlig för enskilda att
driva. Denna reform är ett steg i rätt riktning och ger en ökad möjlighet till
rättsskydd för det moderna samhällets nya typer av anspråk.

Jag ställer mig dock tveksam till om den valda lösningen kommer att till
fullo ge det önskade skyddet och om de mål som man önskar nå kommer att
förverkligas. Det är för mig helt klart att den största effekten med en
representativ taleform får man genom ett förfarande som bygger på ett
automatiskt medlemskap. Grupperna blir större vilket leder till att den
processekonomiska vinsten blir större. Handlingsdirigeringen får störst
genomslag då ”hotet” om att stå till svars i en grupprättegång kan leda till att
oseriösa aktörer försvinner från marknaden. Seriösa näringsidkare kommer
då, enligt min mening, att göra sitt yttersta för att följa den materiella rätten.
Lag om grupprättegång handlar inte om någon förändring i den materiella
rätten, lagen syftar till att ge densamma maximal genomslagskraft. Det ges
en möjlighet för enskilda att tillvarata sin rätt vilket inte är mer än de hade
rätt till tidigare men som man i vissa fall inte kunde göra. Dessutom, desto
fler som ingår i gruppen, ju mindre är risken för att det uppstår motstridiga
domar. Vidare minimeras risken för att någon som har ett anspråk kommer
att stå utanför gruppen pga. sociala och psykologiska faktorer. Den som inte
vill vara medlem i gruppen har en möjlighet är träda ur, ingen tvingas in i en
process den inte vill vara delaktig i. Ytterligare fördel är att svaranden i
större utsträckning kommer att skyddas från upprepade processer. Vid ett
förfarande som bygger på opt in så kan svaranden komma att tvingas vara
part i efterföljande processer om samma sak. Vilket inte är
processekonomiskt varken för svaranden eller samhället.

Det bästa resultatläget får man om gruppen är så stor som möjligt. Men
eftersom passivitet är vanligare än aktivitet så kommer inte att gruppen bli
så stor att dessa effekter kommer att uppnås. Min uppfattning är att de
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eventuella grupperna med ett opt in-förfarande blir för små. Konsekvensen
av detta kan bli att institutet inte kommer att användas och de önskade och
avsedda effekterna kommer att utebli. Grupptalanutredningen konstaterade
att det finns anspråk som inte görs gällande i individuella processen pga.
enskilda individers brist på kunskap, ekonomi och rådande rättsliga
principer. Det finns inget som talar för att enskilda i större utsträckning
skulle anmäla sig till en grupptalan av samma anledning som att man inte
driver en individuell process.

Den största fördelen men opt in-tekniken måste vara att det blir betydligt
lättare att se vilka som ingår i gruppen. Vid opt out borde det rimligtvis
ställas högre krav på att den som representerar gruppen är lämplig eftersom
denne kommer att representera en betydligt större grupp och att en dom
utesluter möjligheten till en ny efterföljande individuell process.

Den främsta orsaken till den valda lösningen är att ett opt out-förfarande står
i strid mot principen att bli bunden genom passivitet. Detta är ett motiv som
jag förstår men hur motiveras det i vatten-, expropriations- och vissa
konkursmål att domen gäller mot alla berörda? Detta är ett område jag
lämnat utanför uppsatsen då syftet var att undersöka vad en representativ
taleform är, mot vilken bakgrund reformen genomförs och hur lagen är
uppbyggd. Men det är en intressant fråga.

Jag anser att det norska förslaget är något bättre utformat. Liksom svensk
rättstradition så bygger norsk rättstradition på att det krävs aktivitet från den
enskilde individen för att driva sitt sak i domstol. Norrmännen ser inte heller
någon anledning att ändra på detta. I den norska utredningen ansågs det att
en fördel med opt out är att enskilda inte riskerar att någon mister sina
rättigheter pga. att de inte känner till processen, t.ex. om den enskilde inte
förstår den underrättelse som meddelar berörda att det kommer att ske en
grupprättegång och missar att anmäla sig, vilket leder till att den enskilde
kommer att stå utanför processen. För anspråk av litet ekonomiskt värde
finns därför en möjlighet till gruppbestämning genom automatisk
grupptillhörighet. I övrigt baseras förslaget på ett anmälningsförfarande. Den
norska utredningen konstaterade således att det bör finnas en begränsad
möjlighet till grupptalan som bygger på opt-out. Orsaken till detta är att en
grupprättegång som undantagslöst bygger på opt-in är inte en bra lösning på
det kollektiva tvistemålsbehov som föreligger. Detta gäller i situationer då
t.ex. de enskildas krav inte är individuellt processbara.

Det är som sagt svårt att uttala sig om hur lagen kommer att fungera. Det
finns en risk (pga. anmälningsförfarandet) att grupperna inte blir så stora att
taleformen kommer att användas. Detta leder i sin tur att lagen inte kommer
att ge den önskade effekten men detta får tiden utvisa. Jag kommer att med
spänning följa den eventuella utvecklingen av lag om grupprättegång.
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8.2 Förutsättningarna för att få driva en
grupptalan

De slutsatser jag kan dra av det material jag studerat om hur
förutsättningarna för class action fungerar i USA är mycket sparsamma. Min
uppfattning är att det många gånger inte är klart uttalat hur domstolen har
resonerat i sin bedömning om förutsättningarna är uppfyllda. Rekvisiten i
sig själva ger ingen ledning om vad som skall beaktas då man vill driva en
class action och domstolarna ger till synes inte heller några klara, entydiga
svar på hur förutsättningarna verkar. Jag menar att förutsättningarna för
grupptalan i Sverige inte skiljer sig avsevärt från förutsättningarna för en
class action i USA. Möjligtvis kan det ställas högre krav på representationen
i en class action. Grupperna blir enligt internationella erfarenheter större om
gruppens bestäms med opt out. Detta leder till att man måste se till att hela
den stora gruppen får en lämplig representation. Vidare är det mycket viktigt
att alla berörda får underrättelse om en eventuellt förestående rättegång. I
synnerhet i de fallen då gruppen bestäms med opt out eftersom en dom
binder alla i gruppen. En slutlig dom utesluter möjligheten till en
efterföljande individuell process om inte den enskilda väjer att stå utanför
gruppen. Den enskilda måste underrättas om grupprättegången.

Min åsikt är att det är svårt att hitta ett generellt mönster för hur domstolarna
resonerar när de fastställer om rekvisiten är infriade. Jag får föreställningen
om att många gånger så konstaterar domstolen helt enkelt att förutsättningen
är uppfylld men man förklarar inte hur.

De slutledningar jag kan dra är att alla förutsättningar hänger ihop och
överlappar varandra, en anledning kan vara att de är så nära besläktade att de
inte går att skilja dem åt. Om någon av förutsättningarna faller så faller
antagligen de övriga också, och den talan man vill föra är då inte lämplig att
driva som en class action. En orsak till att man inte kan göra en mall för hur
en class action skall se ut kan vara att det är omständigheterna i varje enskilt
fall som är helt avgörande för om en class action är möjlig.

Det man kan konstatera är att:

- det måste finnas en grupp som är klart avgränsbar, hur denna skall
definieras beror på omständigheterna i varje enskilt fall men domstolen
måste kunna avgöra en viss person är medlem eller inte, vidare måste
varje eventuell gruppmedlem kunna avgöra om hon ingår i gruppen eller
inte.

- representanten måste vara medlem i den grupp har säger sig företräda
och ha ett eget, personligt intresse i saken.

- kumulation måste vara utesluten, kravet hänför sig dels till gruppens
storlek och dels till övriga omständigheter i saken (t.ex. geografisk
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spridning, tvistens art, individernas förmåga att själva föra talan). Det är
käranden som har bevisbördan för att kravet är uppfyllt och skall visa på
vilket sätt omständigheterna leder till att ”joinder is impracticable”.

- det måste finnas gemensamma frågor eller grunder, baserat på att man
lidit skada pga. svarandens agerande och att övriga medlemmar i
gruppen har drabbats av liknande skada pga. samma beteende.

- det anspråk representanten har måste vara typiskt för gruppen, dvs.
gruppmedlemmarna skall ha samma typ av anspråk som representanten.
Käranden skall visa att hans anspråk är typiskt för hela gruppen.

- representanten skall tillvarata gruppens intressen på bästa sätt, ha
ekonomiska förutsättningar för att fullfölja talan och biträdas av ett
kvalificerat ombud. Det får inte finnas några motstridiga intressen i
gruppen. Representanten har bevisbördan för att visa att hon är medlem i
gruppen och att hon kommer att tillvarata dess rättigheter på bästa sätt.

Det finns inget som säger att inte ovan nämnda resonemang kan användas i
den bedömning som svenska domstolar måste göra för att undersöka om
förutsättningarna för en representativ talan är uppfyllda. Framförallt bör man
notera hur bevisbördan i amerikansk rätt är placerad. Det kommer att ställas
nya krav på domstolarna när de skall bedöma om förutsättningarna är
uppfyllda men stor vikt bör läggas på hur käranden utformar sin talan och att
hon visar att och hur förutsättningarna är tillfredsställda.

Min uppfattning är att oavsett om gruppens bestämning grundas på opt in
eller opt out så behöver inte kriterierna för gruppens bestämning skilja sig
avsevärt från varandra. De kriterier som är avgörande för hur gruppen
avgränsas är liknande i amerikansk och svensk rätt. Men däremot måste det
ställas annorlunda krav på t.ex. hur ett eventuellt skadestånd skall fördelas.
En klar fördel med opt in är att då man vet exakt vem som ingår i gruppen så
vet man vem som har rätt till ett eventuellt skadestånd, dvs. avgränsningen
blir ”lättare”. Detta skall ställas mot svarandens intresse av att skyddas mot
upprepade processer, vilket han inte skyddas mot med ett förfarande som
bygger på opt in. Det viktigaste med den svenska reformen är dock, enligt
min åsikt, att det ges en möjlighet att föra en process som rör gruppanspråk.
Jag menar att det finns ett behov av en representativ taleform och enskilda
ges med denna taleform en ökad tillgång till rättsskydd. Avsikten är att ge
den materiella rätten maximal genomslagskraft. Det måste vara möjligt för
alla, dvs. även för enskilda som har anspråk som är individuellt
oprocessbara, att få sin sak prövad i domstol. 
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