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Summary 
In January 2003, the Swedish Act (2002:599) on Group Litigations (GrL) 
came into force. It stipulated a possibility to initiate a Class Action in 
Swedish Courts. The Class Action as a litigation form is very different from 
the traditional civil proceedings in Swedish law. It is a reaction to changing 
social conditions and a new business climate that has contributed to new 
legal issues. During the last years, there has been an increase of situations 
where a group of people have the same or similar claims against another 
party. The Swedish adversarial civil proceeding has not been adapted to 
such mass claims but has caused problems for individuals who have not 
been able to claim their rights in courts. This has been a deterioration of the 
legal security of individuals and the judicial institution has partly lost its 
role as an establishment for all citizens to demand their rights. 
 
All citizens are entitled to claim their rights in an effective remedy before a 
court or other governmental authority. This legal guarantee is usually called 
Access to Justice. When individuals can not afford to run a process or when 
there is no effective way to hear several claims together, it causes a violation 
of individual rights. The legal system has thus been forced into a 
development to offer individuals the same access to judicial trial as before. 
GrL is the result of this adaption. The major advantage of group trial 
compared to an individual proceeding is that the claimants who become 
group members do not need to take any responsibility for the costs of 
litigation. 
 
The number of class actions that have been initiated over the years has been 
lower than expected. Since I have been privileged to assist a lawyer in the 
preparation of a Class Action, I have encountered some practical problems 
related to its initiation. Among other things discovered, I noticed that the 
financial risk imposed on the plaintiff has a deterrent effect on the 
propensity to run a Class Action for the group members’ sake. This paper 
therefore discusses the legislature's intentions and reflections regarding the 
founding of GrL. 
 
In 2008, an investigation was established to evaluate whether the law has 
fulfilled the objectives by which it was introduced. The report concludes 
like I do that the difficulty of obtaining funds for the costs is not in 
compliance with the legal purpose.  
 
My conclusion is an establishment that the existing financing options, 
mentioned in the legislative travail préparatoire, is inadequate and that 
GrL’s scope of application is impeded. This conclusion is followed by a 
discussion about whether the financing methods developed through practice 
could contribute to implementing the law easier, which I think. The paper 
also includes a comparison of how other jurisdictions have regulated 
funding, regarding that the Swedish Class Action regulations contingently 
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should be changed in this respect. Notwithstanding the problems that have 
arisen over the application of the law, my conclusion is that the law is 
important from an Access to Justice perspective, and that its purpose to 
make the civil law litigation form more accessible to individuals is not 
entirely failed. Although the insufficient funding opportunities has resulted 
in fewer applications than desired, GrL is an important development for the 
Swedish legal system and hopefully it might have a directing effect on the 
market's players by their very existence. 
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Sammanfattning 
Lagen (2002:599) om grupprättegång (GrL) trädde i kraft i januari 2003. 
Grupptalanförfarandet är intressant ur ett rättsvetenskapligt perspektiv 
eftersom taleformen skiljer sig mycket åt från den traditionella civilrättsliga 
tvåpartsprocessen i svensk rätt. Dess tillkomst är en reaktion på ändrade 
samhällsförhållanden och ett nytt affärsklimat som har bidragit till nya 
rättsliga problem. Det uppstår allt oftare situationer när många människor 
har samma eller liknande krav mot en motpart. Den svenska 
kontradiktoriska tvåpartsprocessen har inte varit anpassad efter sådana 
gruppanspråk utan har ställt hinder i vägen för enskilda som inte har kunnat 
kräva ut sina rättigheter. Därmed har skett en försämring av rättssäkerheten 
och domstolsinstitutet har delvis förlorat sin roll som ett system där alla 
medborgare ska kunna kräva sina rättigheter.  
 
Alla enskilda medborgare har rätt att få sina rättigheter prövade i ett 
effektivt rättsmedel inför domstol eller annan beslutande myndighet. Denna 
rättssäkerhetsgaranti brukar benämnas Access to Justice, tillgång till rättslig 
prövning. När enskilda inte har råd att driva en process eller då det inte finns 
ett effektivt sätt att pröva flera likadana anspråk sker en kränkning av den 
enskildes rättighet. Samhällets rättssystem har alltså tvingats till en 
utveckling för att kunna erbjuda enskilda samma tillgång till rättsprövning 
som tidigare. GrL är ett resultat av denna anpassning efter nyuppkomna 
rättsliga problem. Den stora fördelen med grupprättegång jämfört med en 
individuell process är att de anspråkshavare som blir passiva 
gruppmedlemmar inte behöver ta något ansvar för rättegångskostnaderna.  
 
Antalet grupprättegångar som har initierats under åren som lagen har varit i 
kraft har dock varit färre än förväntat. Då jag har haft förmånen att biträda 
en advokat vid förberedelsen av en grupptalan har jag stött på en del 
praktiska problem kring inledandet. Bland annat upptäcktes att den 
ekonomiska risk som läggs på käranden har haft en avskräckande verkan på 
benägenheten att driva en process för gruppmedlemmars räkning. I 
uppsatsen behandlas därför lagstiftarens intentioner och överväganden kring 
stiftandet av lagen, samt resonemanget kring varför det inte har fungerat på 
avsett sätt. Uppsatsen behandlar de metoder som finns för att bekosta 
grupptalan och det analyseras varför dessa inte har fungerat. Som 
utgångspunkt för att undersöka lagens tillämpning har jag främst behandlat 
den praxis som har uppkommit på området. 
 
År 2008 företogs en utredning som hade till syfte att utvärdera huruvida 
lagen har uppfyllt de syften varmed den infördes. Utredningen konstaterar 
precis som jag att svårigheterna att få fram medel till rättegångskostnaderna 
inte är i enlighet med lagens syfte. Min slutsats är ett konstaterande att de 
befintliga alternativen, som behandlas i lagens förarbeten, är otillräckliga 
och att lagens tillämpning därmed försvåras i praktiken. Därefter följer en 
diskussion kring huruvida de metoder som har utvecklats genom praxis för 
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att bekosta talan i de fall då de förefintliga alternativen inte har fungerat kan 
bidra till att lagens tillämpning underlättas, vilket jag tror. Dessa metoder 
kan användas i fler situationer och ökar tillgängligheten. Jag studerar även 
hur andra rättssystem har reglerat finansieringen, då de svenska reglerna 
kring grupptalaninstitutet enligt mig eventuellt borde ändras i detta 
avseende. Oaktat den problematik som har uppstått kring tillämpningen av 
lagen är min slutsats att lagen är viktig ur ett Access to Justice-perspektiv 
och att dess syfte att göra domstolsprocessen mer lättillgänglig för enskilda 
inte helt har förfelats. Dess tillkomst är en viktig utveckling för det svenska 
rättssystemet och har förhoppningsvis en handlingsdirigerande effekt på 
marknadens aktörer genom sin blotta existens. 
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Förord 
Utan Per Henrik Lindbloms arbete för införandet av GrL hade möjligheten 
till grupptalan inte funnits i svensk rätt. Därför är det rimligt att tillerkänna 
hans idoga arbete viss heder, utan detta hade den här uppsatsen inte kommit 
till. Tack för möjligheten till ett intressant uppsatsämne.  
 
Jag vill även tacka Björn Goldman på MAQS Law Firm, som först gav mig 
uppdraget att utreda förutsättningarna för grupptalan. Under 
rättsutredningen stötte jag på den problematik som jag därmed fick tillfälle 
att utreda mer noggrant inom ramen för examensuppsatsen. Att skriva 
uppsats om ett ämne som har en förankring i den praktiska juridiken har 
underlättat skrivprocessen och gjort uppsatstiden roligare. Det har varit till 
ovärderlig hjälp att få skriva uppsatsen på en advokatbyrå där det finns så 
mycket kompetens och inspiration att tillgå. Tack även till övriga 
medarbetare på MAQS för all hjälp och uppmuntran.  
 
Slutligen vill jag tacka min handledare, Karol Nowak, som har varit ett stort 
stöd för mig genom hela uppsatsskrivandet.  
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 

Lagen (2002:599) om grupprättegång (GrL) trädde i kraft i januari 2003 och 
är därmed ett förhållandevis nytt rättsinstitut. Förfarandet kring grupptalan 
är intressant ur ett rättsvetenskapligt perspektiv eftersom taleformen skiljer 
sig mycket åt från den traditionella civilrättsliga tvåpartsprocessen i svensk 
rätt. Dess tillkomst är en reaktion på ändrade samhällsförhållanden och ett 
nytt affärsklimat, vilket har bidragit till nya rättsliga problem. Med den 
intensifiering som har skett av konsumtion, produktion och affärsrelationer i 
näringslivet m.m. har det allt oftare uppstått situationer då samma eller 
liknande krav uppstår för många människor. Den svenska tvåpartsprocessen 
har inte varit anpassad för att hantera sådana mål och därför har dessa 
anspråk sällan nått en domstolsprövning.  
 
Domstolsinstitutet har även visat sig vara ett svåråtkomligt rättsmedel för 
enskilda i andra avseenden. Framför allt har de höga kostnaderna för att 
driva en process medfört hinder för enskilda. När de enskilda anspråken har 
varit av mindre värden har kostnaderna för att driva in sin fordran genom 
domstols försorg helt enkelt överskridit fordrans värde. När medborgarna 
saknar reell möjlighet att använda domstolsprövningen som ett medel för att 
hävda sina rättigheter uppstår en rättssäkerhetsförlust. Det allmänna har 
enligt EKMR skyldighet att erbjuda sina medborgare tillgång till ett 
effektivt rättsmedel. Detta benämns inom EKMR som en rätt till Access to 
Justice, med vilket menas att enskilda ska ha möjlighet att pröva sina 
rättigheter och skyldigheter inför domstol. Då det i realiteten uppstår hinder 
för enskilda att använda rättsliga medel för att bevaka sina rättigheter 
uppstår en oacceptabel brist i det rättsskyddet. Samhället tvingas därmed att 
göra anpassningar för att domstolsprocessen ska kunna fungera som ett 
rättsligt redskap i alla rättsliga situationer. GrL ska utgöra ett hjälpmedel för 
att förbättra rättsskyddet för enskilda anspråkshavare som inte har resurser 
att driva en egen process. 
 
Under de år som lagen har varit i kraft har konstaterats svårigheter för den 
som står som kärande att finansiera en grupptalan. Rättegångskostnaderna 
uppgår ofta till högre belopp än en individuell process och lagens syfte är att 
gruppmedlemmarna själva inte ska behöva ansvara för några 
rättegångskostnader. Eftersom jag har haft förmånen att biträda en advokat 
vid förberedelsen av en grupptalan har jag ställts inför dessa problem i 
praktiken. Eftersom lagens syfte har varit att uppnå en förbättrad Access to 
Justice för medborgarna är det intressant att undersöka i vilken mån lagen 
fyller sitt syfte trots svårigheterna. Uppsatsen behandlar därför 
grundtankarna bakom lagens införande och hur finansieringen har varit 
tänkt att fungera. Den praxis som har uppstått på området utgör sedan bas 
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för en diskussion kring hur det fungerar i praktiken och vilka åtgärder som 
har vidtagits med anledning av detta.   
 
 

1.2 Frågeställning och syfte 

Det har upptäckts att det i praktiken kan vara svårt att hitta medel för att 
bekosta en grupptalan. Lagstiftarens intentioner var att införa en möjlighet 
för enskilda att få sina anspråk prövade i situationer där de inte hade haft 
ekonomisk möjlighet att driva en process själva. Dock uttrycktes i 
förarbetena förhoppningar om att en grupptalan skulle finansieras med andra 
medel än gruppföreträdarens egna. Svårigheten att finna sådana medel har 
eventuellt medfört att lagen inte har fått den tillämpning som var 
lagstiftarens intention.  
 
Jag vill utreda hur tillämpningen av lagen har fungerat i praktiken och 
belyser därför i uppsatsen de praktiska svårigheter som uppstår kring 
finansieringen av rättegångskostnaderna under en förberedelse av en 
grupprättegång. Mina frågeställningar är därför:  
 
Vilka alternativ föreligger för en kärande för att bekosta en grupptalan? 
Varför fungerar dessa inte tillfredsställande?  
 
Vad har konsekvensen av finansieringssvårigheterna blivit i praktiken? 
 
Förfelas syftet med lagen då de förevarande finansieringsalternativen 
försvårar tillämpningen av lagen? 
 
Eftersom lagen tillkom i en strävan att förbättra den enskildes Access to 
Justice diskuteras i uppsatsen huruvida detta syfte uppfylls eller om 
finansieringsproblematiken ställer hinder i vägen.  
 
 

1.3 Avgränsning  

Finansieringsproblematiken aktualiseras inte vid offentlig grupptalan då det 
är en statlig myndighet som väcker talan. Därför har jag valt att endast 
fokusera på de två andra typerna av grupptalan, nämligen enskild grupptalan 
och organisationstalan.  
 
Kring debatten angående finansieringen av grupptalan knyts flera andra 
frågor som också behandlar den enskildes Access to Justice. Bland annat 
diskuteras metoden för hur gruppen ska bestämmas och hur det skulle 
påverka tillgängligheten av användandet av processformen. Jag har dock 
valt att endast fokusera på den finansiella aspekten av lagens tillämpning 
och hur den påverkar lagens Access to Justice-funktioner.  
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GrL är ett rättsinstitut, huvudsakligen importerat från USA. Bakgrunden till 
lagen har därför kommit att bestå av en redogörelse av grupptalaninstitutet i 
andra länder. Uppsatsens komparativa inslag är dock begränsat till dess de 
lege ferenda-diskussion i uppsatsens senare del. Där diskuterar jag möjliga 
förändringar till utveckling av lagen vilket innefattar en studie i hur andra 
rättssystem har behandlat finansieringsfrågan.  
 
 

1.4 Metod och material 

Eftersom mitt syfte har varit att belysa några av de problem som har uppstått 
vid tillämpningen av lagen om grupprättegång har jag valt att arbeta efter en 
traditionell rättsdogmatisk metod. Jag har genom studier av lagens 
förarbeten, doktrin angående processformen, samt genom att studera den 
praxis som har uppstått på området beskrivit innehållet i gällande rätt kring 
grupptalan som rättsinstitut. Jag har redogjort för hur det har varit tänkt att 
lagen ska fungera, hur den fungerar i praktiken, samt fört en diskussion 
kring var det finns utrymme för förbättringar på rättsområdet.  
 
Eftersom grupptalan som rättsinstitut är förhållandevis nytt inom det 
svenska rättssystemet, har det varken skrivits mycket inom området eller 
skapats någon rik praxis. Det material som finns är med en handfull 
undantag skrivet av Per Henrik Lindblom. Den statliga utredning som lade 
grund för införandet av GrL bedrevs av honom.1 Lindblom är mycket 
positiv till rättegångsformen och det är lätt att smittas av hans entusiasm. 
Trots brist på övriga infallsvinklar i doktrinen har jag försökt hålla en 
objektiv syn på problematiken. Propositionen2 har behandlat ämnet på 
samma sätt och den kan betraktas som en objektiv utredning av 
rättsområdet, likaså den utvärdering av GrL som utfördes 2008.3

 

 Jag har 
också studerat den praxis som har uppstått på området. Det är även från 
praxis jag har hämtat min problemformulering, eftersom jag har noterat att 
det i de grupprättegångar som har drivits har figurerat olika typer av 
finansiering, vilka inte behandlas i lagtexten.  

Det finns inte några författningskommentarer till GrL ännu, med undantag 
för de lagkommentarer som Per Henrik Lindblom har skapat och gett ut i 
den senare delen av hans bok Grupptalan i Sverige.4

 

 Även här har jag alltså 
fått förlita mig till Lindblom som gällande rätt.  

 

                                                
1 SOU 1994:151 Grupprättegång. 
2 Prop. 2001/02:107 Lag om grupprättegång.  
3 Ds 2008:74 Utvärdering av lagen om grupprättegång.  
4 Lindblom: Grupptalan i Sverige, Norstedts Juridik AB, Stockholm (2008).  
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1.5 Begreppsdefinition 

Begreppet grupptalan har definierats i GrL. Med grupptalan avses enligt 1 § 
”en talan som en kärande för som företrädare för flera personer, med 
rättsverkningar för dem, trots att de inte är parter i målet”. En rättegång där 
grupptalan förs benämns grupprättegång. Begreppet grupprättegång har 
därmed en vidare innebörd, eftersom det omfattar all talan som förs i målet, 
det vill säga även en individuell talan som kan föras parallellt med 
grupptalan. Jag kommer löpande genom uppsatsen att använda mig av 
begreppen grupprättegång och grupptalan om inget annat anges. 
 
De engelska termerna Class Action och Representative Action översätts 
oftast i litteraturen med grupptalan, trots att dessa begrepp har en vidare 
innebörd i engelskan än i svenskan. Med grupprättegång menas i den här 
uppsatsen endast en sådan rättegång som handläggs enligt GrL och inte det 
fall när flera mål förenas och handläggs gemensamt genom kumulation.5

 
 

                                                
5 Lindblom: Lagen om grupprättegång – bakgrund och framtid, SvJT 2005, s. 129. 
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2 Access to Justice 
Begreppet Access to Justice har en vidsträckt innebörd och kan användas 
som ett övergripande uttryck för en av de mest grundläggande 
rättssäkerhetsgarantierna: rätten att få sin sak rättsligt prövad. Ordet justice 
har både i engelskan och i dess svenska översättning flera olika betydelser. 
Vanligtvis används två definitioner: Den materiella och den formella 
rättvisan. Materiell justice kan dels yttras i att de rättsliga normerna i sig är 
materiellt orättvisa eller felaktiga eller i att ett domslut kan bli materiellt fel. 
Den formella rättvisan syftar till det processuella systemet, rätten för 
medborgarna att ta del av och begagna sig av det processuella system som 
en fungerande rättsstat tillhandahåller för att hävda sin enskilda rätt.6

 

 Det 
ska finnas ett domstolsinstitut som tillvaratar medborgarnas rättigheter och 
det ska vara korrekt utformat så att allt går rätt till.  

Access to Justice definieras enligt Lindblom som ”tillgång till rättsskydd i 
allmänhet och till processuellt rättsskydd i synnerhet”.7 Tvistefrågor och 
anklagelser för brott ska kunna prövas rättsligt av domstol. Access to Justice 
betyder alltså, i kontexten för denna uppsats, tillgång till rättsskydd genom 
rättsskipning.8

 

 Trots att begreppet kommer från engelskan används det 
oöversatt inom svensk rättsvetenskap och så även i den här uppsatsen.  

Teorin om Access to Justice grundar sig på den fundamentala idén om att 
alla medborgare oavsett kön, ålder, klass, social status och inkomst ska ha 
möjlighet att efter samma gemensamma allmängiltiga normer åtnjuta 
funktionerna och fördelarna med ett fungerande rättssystem.9 Det ska finnas 
ett fungerande statligt processystem. Access to Justice är alltså en aspekt av 
den grundläggande rättssäkerheten som varje rättsstat ska erbjuda sina 
medborgare. I ett rättssäkert system ska medborgarna ha tillgång till en 
fungerande mekanism för konfliktlösning och för att vid domstol göra sin 
rätt gällande.10

 

 Enskilda ska kunna veta vilka lagar som gäller och ha 
möjlighet att förstå dem. Samma lagar ska gälla för alla och vara neutrala 
och förutsebara. Prövningen av normerna ska ske på ett rättssäkert sätt. 
Staten får bara utöva sin makt i enlighet med lagarna.  

 

                                                
6 Friedman, Lawrence M.: Access to justice: Social and historical context, s. 6. Ur Access 
to justice: Promising institutions, General Editor M. Cappelletti.  
7 Lindblom: Progressiv process, Iustus förlag, Uppsala (2000), s. 26. 
8 Lindblom (2008), s. 32.  
9 Friedman: s. 8.  
10 Lindblom (2008), s. 33. 
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2.1 Formell och reell Access to Justice 

2.1.1 ”Justice is open to all – like the Ritz 
Hotel”11

Samhällets skyldighet att tillhandahålla en rättsskyddsmekanism genom 
domstolarna har funnits som samhällspolitisk åskådning sedan omkring 
1700-talet när det i samband med industrialismens framväxt skedde en 
utveckling i politiken och rättsfilosofin.

 

12

 

 Dock sträckte sig de enskildas 
rättigheter oftast endast till en formell möjlighet att väcka eller föra talan vid 
domstol. Det fanns en möjlighet att gå till domstol även om ytterst få kunde 
faktiskt utnyttja den. Härmed ansåg sig det allmänna ha tillgodosett sitt 
ansvar för medborgarnas Access to Justice.  

En domstol som teoretiskt finns tillgänglig för alla i samma utsträckning och 
efter samma objektiva förutsättningar kan sägas tillgodose en formell Access 
to Justice. Eftersom Sverige liksom de flesta andra länder har ett 
väletablerat domstolssystem handlar Access to Justice-debatten inte längre 
om den formella tillgången till en domstolsprocess utan om hur 
rättssystemet ska utformas för att domstolsprövning på bästa sätt ska kunna 
finnas tillgänglig som ett användbart rättsligt instrument för alla 
medborgare. Det finns nämligen möjliga problem som kan hindra 
medborgarna från att uppnå Access to Justice trots att ett fungerande 
domstolsinstitut existerar. Ett första problem är om rättegången och statlig 
domstolsprövning är så undermålig att den i praktiken har blivit oanvändbar. 
För dem som vill slita sina tvister är då endast de alternativa 
tvistelösningarna kvar som användbara. Dessa bygger dock oftast på 
frivillighet och riskerar att helt förlora sin betydelse om inte 
domstolsprocessen finns som en påtryckning och ett hot utifall att den 
frivilliga tvistelösningen inte fungerar.13

 
 

Trots en fungerande domstol kan somliga medborgare i ett land ibland sakna 
förutsättningar att slita en tvist i domstol för att hävda sina rättigheter. De 
hinder som föreligger för medborgare att använda sig av rättsväsendet 
brukar benämnas som avsaknaden av en reell Access to Justice. Det finns 
flera olika sätt varpå rätten till Access to Justice kan nekas den enskilde. I 
internationell doktrin har tre huvudsakliga hinder mot domstolsprocess 
framhållits. Samma hinder har sedermera diskuterats i 
Grupptalanutredningen som föregick propositionen till GrL. 
 
 

                                                
11 Citat: Lindblom: Progressiv process, s. 26.  
12 Lindblom (2008), s. 33, & Cappelletti, s. 6. 
13 Lindblom: Grupptalan: Det anglo-amerikanska class actioninstitutet ur svenskt 
perspektiv, Norstedts Förlag AB, Stockholm (1989), s. 3. 
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2.1.2 Hinder mot en reell Access to Justice 
Ett hinder är de höga processkostnader som kan verka avskräckande på 
processbenägenheten för en person som har en fordran. Ofta utgör 
kostnaderna för ett juridiskt ombud den största kostnadsposten, vilken dock 
är närmast ofrånkomlig för en enskild i de flesta civila tvister. Även den 
långa tid en process kan pågå innebär en kostnadsaspekt. Extra svårt blir det 
för en enskild att hävda sina rättigheter när denne har en ekonomiskt 
starkare motpart som kan sätta upp ett överlägset motstånd i juridiska 
resurser, tid och pengar. En konsument är i en rättegång för första gången, 
en one shot litigant, medan det för ett företag ofta är ett vanligt 
förekommande inslag i verksamheten och det har drivit liknande mål förut, 
en så kallad repeatplayer.14 I synnerhet i mål som rör sig om mindre 
anspråk är det närmast ofrånkomligt att kostnaderna för själva processen 
överstiger det fordrade beloppet. Enligt RB 18 kap. 8 a § angående mål där 
fordrans värde inte överstiger ett halvt basbelopp, så kallade FT-mål, 
förenklade tvistemål, får konsumenten inte ersättning för sina 
ombudskostnader även om hans käromål bifalls. På så sätt finns det ingen 
mening med att hävda sin rätt genom domstolens försorg. Anspråk som bara 
innebär en ekonomisk förlust om de prövas i process brukar betecknas icke-
individuellt processbara anspråk.15

 
 

Ett potentiellt problem är vidare att rättssystemet kan vara organiserat så att 
det blir för otillgängligt för den enskilde att förstå det och våga gripa an 
rättsliga medel för att hävda sin rätt. 16 En person kanske inte förstår att han 
har blivit utsatt för en rättskränkning eftersom han saknar kunskap om 
innehållet i lagar och andra rättsregler på grund av att juridiken ofta är för 
komplicerad. Exempelvis är kunskapen om konsumenters rättigheter ofta så 
bristfällig hos just konsumenterna att de missar att ta tillvara sina rättmätiga 
anspråk. Faktorer som låg utbildning, misstro mot myndigheter och 
språkbarriärer medför också hinder för en generell reell Access to Justice 
bland samhällets medborgare.17

 
 

Ett annat hinder bottnar i de nya kollektiva, fragmentariska rättigheter för 
den enskilde som har vuxit fram som skyddsvärda i samhället, men som inte 
den traditionella civilprocessen är anpassad för att driva frågor om. Rätten 
till arbete, hälsa, kroppslig integritet, utbildning, yttrandefrihet, värnandet 
om en sund miljö och skydd för bland annat konsumenter, är rättigheter som 
tillkommer hela grupper av människor. Det är därmed inte alltid lätt att 
identifiera vem som har blivit utsatt för en kränkning av en sådan rättighet. 
Dessa anspråk är så kallade diffusa och låter sig inte individualiseras och 
privatiseras. En enskild har varken ekonomiska resurser eller juridiska 
förutsättningar att ensam driva ett mål om ett sådant anspråk.18

                                                
14 Lindblom, Progressiv process, s. 26. 

 Den 

15 SOU 1994:151 A, s. 171.  
16 Friedman, s. 5. 
17 SOU 1994:151 A s. 199 f. 
18 Ibid. s. 203 f.  
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individualistiska civilprocessen är inte konstruerad eller anpassad för att 
erbjuda rättsskydd för alla i dessa hänseenden.  
 
Problemet med en Access to Justice som inte fungerar i realiteten är som 
störst för medborgare som har det sämre ställt, saknar högre utbildning eller 
är dåligt integrerade i samhället. Men i många mål, särskilt vad beträffar de 
diffusa, kollektiva anspråken, har det visat sig vara ett problem även för den 
stora medelklassen som annars har möjlighet att nyttja samhällets alla 
funktioner. Det visar sig tydligt framför allt i konsument- och miljömål, där 
den enskilde processar mot stora företag eller staten. I dessa fall är det svårt 
att få en enskild till att driva en process trots att utgången i målet eventuellt 
har betydelse för många andra personer. På så sätt vågar stora företag sig på 
otillbörliga metoder mot konsumenter och andra enskilda eftersom risken att 
ställas inför rätta är liten. Därmed undergrävs tilltron till rättssystemet 
såsom rättskipare mellan enskilda.  
 
 

2.2 Access to Justice i 
Europakonventionen  

I debatten om Access to Justice i vid mening måste beaktas det 
internationella samarbete och åtföljande processuella åtaganden som har ägt 
rum inom ramen för det europarättsliga samarbetet. Tillgång till processuellt 
rättsskydd förutsätter att det finns en möjlighet till domstolsprövning. 
Access to Court är en mänsklig rättighet enligt den Europeiska 
Konventionen till skydd för Mänskliga Rättigheter och Grundläggande 
Friheter (EKMR).  
 
Access to Court definieras med Europakonventionens terminologi som en 
rätt att få tillträde till domstol och kan sägas vara en konkretisering av den 
processuella aspekten av Access to Justice. Den grundar sig i artikel 6:1 som 
stadgar rätten till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och 
inför en oavhängig och opartisk domstol vid prövningen av den enskildes 
civila rättigheter och skyldigheter. 
 
Europadomstolen har förklarat denna rättighet i bland annat fallet Golder 
mot Förenade Konungariket där domstolen uttryckte följande:  
 
”Principen att ett civilt anspråk måste kunna hänskjutas till en domare hör 
till de allmänt erkända grundläggande rättsprinciperna, detsamma gäller 
den folkrättsliga grundsats som förbjuder déni de justice. Art 6:1 måste 
läsas i ljuset av dessa principer. […] Rätt till tillträde till domstol utgör ett 
element som ingår i den av art 6:1 garanterade rättigheten.”19

 
 

                                                
19 Fallet Golder mot Förenade Konungariket, dom den 21 februari 1975. 
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Artikel 6:1 i EKMR grundar alltså en rätt till domstolsprövning men 
garanterar inte att denna möjlighet i praktiken ska vara reellt och jämlikt 
tillgänglig för enskilda medborgare.20 Dock framgår det av praxis från 
Europadomstolens tillämpning att domstolen inte nöjer sig med att 
medlemsländerna tillhandahåller endast en formell möjlighet till 
domstolsprövning. För att det verkligen ska föreligga en reell Access to 
Justice, så att syftet med domstolsprövningen faktiskt uppnås, krävs att 
domstolsprövningen och förfarandet runt omkring är utformad så att den 
inrymmer vissa tillfredsställande rättssäkerhetsgarantier.21

 
  

Europadomstolen påbjuder inte en oinskränkt rätt till domstolsprövning i 
samtliga fall utan medger somliga undantag. Utan att det utgör en kränkning 
av rättigheten kan en domstolsprövning exempelvis nekas en omyndig 
person som inte har rättshabilitet eller en konkursgäldenär som inte längre 
får råda över sin egendom. Dessa är formella undantag som påträffas i de 
flesta rättsordningar och som följer av rättssystemet i stort. I dessa fall har 
inskränkningarna ansetts vara proportionerliga så länge de enskildas 
intressen kan sägas ha tillgodosetts på annat sätt.22

 
  

Om det föreligger andra än legala hinder mot att talan väcks eller prövas vid 
domstol medför detta att det föreligger en indirekt kränkning av rätten till 
domstolsprövning.23 I en rad fall har Europadomstolen påtalat att en del 
företeelser innebär hinder mot reell Access to Justice och därmed också en 
kränkning av konventionen. Exempelvis kan en domstols passivitet och 
underlåtenhet att besvara och behandla en framställning utgöra en 
omständighet som hindrar domstolsprövning.24 Avsaknad av rättshjälp kan 
vara ett praktiskt hinder mot domstolsprövning, exempelvis om det 
föreligger advokattvång i målet eller om rättsfrågorna är för omfattande eller 
komplicerade.25 Vidare kan vägran att ge en enskild rättshjälp så att denne 
förlorar möjligheten till rättslig prövning innebära en kränkning av artikel 
6:1. Likaså kan vägran att kontakta en advokat innebära ett berövande av 
rätten till domstolsprövning om det innebär att den enskilde inte lyckas vidta 
rättsliga åtgärder.26

 
   

EKMR uppställer vidare i artikel 13 ett krav på att enskilda ska ha tillgång 
till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet för att kunna påtala 
när en kränkning av deras konventionsrättigheter skett. Denna rättighet har 
främst till syfte att avlasta Europadomstolen så att inte alla medborgare 
väcker talan direkt dit. Därför måste alla medlemsstater erbjuda ett effektivt 
nationellt rättsmedel. Artikel 13 aktualiseras endast i fall då en enskild säger 
sig ha blivit utsatt för en kränkning av någon konventionsbestämmelse. 

                                                
20 Lindblom (2008), s. 36. 
21 Danelius: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 135. 
22 Ibid. s. 162. 
23 Ibid. s. 166 f. 
24 Fallet Baumann mot Frankrike, dom den 22 maj 2001. 
25 Fallet Airey mot Irland, dom den 9 oktober 1979. 
26 Golder mot Förenade Konungariket, dom den 21 februari 1975. 
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Artikel 6 ger mer långtgående garantier för den enskildes rättssäkerhet, då 
artikel 13 endast aktualiseras subsidiärt till artikel 6.27

 
  

 

2.3 Utvecklingen mot en förbättrad 
Access to Justice 

Inom ramen för Europarådet har antagits en rekommendation om åtgärder 
för förbättrad Access to Justice.28

 

 I rekommendationen slås fast att den rätt 
till Access to Justice som garanteras i EKMR artikel 6 är en grundläggande 
rättighet i ett demokratiskt samhälle. Den Access to Justice som avses har en 
vidare innebörd än vad begreppet Access to Court innefattar. 
Rekommendationen behandlar de reella aspekterna av Access to Justice och 
konstaterar att processen ofta är tidsödande, komplicerad och kostsam och 
därmed innebär svårigheter för den enskilde att utöva sina rättigheter. 
Medlemsländerna rekommenderas att vidta åtgärder för att genomdriva 
vissa principer, vilka slås fast i rekommendationens appendix. Genom bland 
annat ökad information till allmänhet och parter, förenkling av processen, 
mindre formalism, kostnadsbesparing och särskilda processmöjligheter för 
tvister om mindre värden ska civilprocessen göras mer tillgänglig för 
medborgarna. Rekommendationer från Europarådet är inte bindande men 
anses ändå ha en viss betydelse för rättsutvecklingen. De kan dock inte ligga 
till grund för en talan mot en medlemsstat.  

Den moderna internationella rättsskyddsdebatten präglas av att det inte 
längre är acceptabelt att rättsskydd, i bemärkelsen rätt till domstolsprövning, 
erbjuds, om inte alla har möjlighet att utnyttja det i praktiken.29 
Välfärdssamhällets framväxt i Sverige och övriga världen har medfört ett 
krav på jämlikhet som sträcker sig längre än till att samhället endast 
erbjuder möjligheter till processuellt rättsskydd till dem som har 
ekonomiska och personliga resurser att ta vara på det.30

 
 

En viktig del av debatten har behandlat hur civilprocessen ska anpassas efter 
de nya anspråk om rättigheter som har uppstått. Skyddet för kollektiva, 
diffusa och fragmentariska intressen måste kunna upprätthållas genom 
rättsväsendet. Access to Justice och den övriga rättssäkerhetsdebatten har 
medfört flera processrättsreformer i svensk rätt, såsom rätt till allmän 
rättshjälp och en konsumentombudsman som verkar för att ta tillvara 
konsumenters rättigheter. Domstolsprocessen har också anpassats för att 
göras mer tillgänglig och kosta mindre. Bland annat har ett särskilt 
förfarande för mål om mindre värden inrättats. 

                                                
27 Danelius, s. 432.  
28 Council of Europe Recommendation No. R (81) 7 on Measures Facilitating Access to 
justice.  
29 Lindblom (2008), s. 35. 
30 Lindblom (1989), s. 5. 
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3 Grupptalansinstitutets 
utveckling 

Möjligheten att väcka grupptalan är ett förhållandevis nytt rättsinstitut i 
svensk rätt. Den processuella möjligheten att väcka talan för andras rätt har 
dock funnits på andra håll i världen betydligt längre. Representativ 
processform finns lagstadgad i flera rättssystem i världen. Processformen 
har funnits i Common Law långt innan den utvecklades i svensk rätt. 
Formerna för grupptalan skiljer sig mellan olika rättssystem och det finns 
flera olika benämningar på samma rättsinstitut. I amerikansk rätt kallas det 
Group Action, Class Action, Group Litigation eller Representative Action, 
på franska Recour Collectif, på tyska Kollektivklage. 
 
 

3.1 Internationell utveckling 

Möjligheten att driva en process med representativa inslag växte fram i 
England under 1600- och 1700 -talen inom ramen för Equity-systemet.31 Då 
tilläts bland annat församlingsmedlemmar och arrendatorer under ett visst 
gods att representeras genom någons eller några fås försorg, där käranden 
eller svaranden fungerade som gruppföreträdare, så kallade Representative 
Actions. Domen i ett sådant mål ansågs inte bara ha prejudikatverkan utan 
även rättskraft för och emot alla i den grupp som parten representerade. Den 
första Class Action som var utformad som en enskild grupptalan anses vara 
Brown v. Vermuden från 1676. Målet gällde ett antal gruvägare och 
gruvarbetare i Derbyshire som hade underlåtit att betala sina tionden till 
kyrkoherden. Församlingsborna utsåg fyra personer att representera dem i 
processen. Kyrkoherden vann målet och alla gruvägare och -arbetare 
befanns omfattas av domen trots att de inte var individuellt nämnda vid 
namn.32 Förfarandet med Representative Actions byggde alltså på samma 
grundtanke som den nu i Sverige gällande. På 1870-talet slogs domstolarna 
inom Common Law och Equity samman. I The Supreme Court of Judicature 
Act 1873 infördes en bestämmelse om Class Actions. Processformen 
existerar fortfarande men förfarandet används sällan.33

 
  

 

                                                
31 Lindblom (2008), s. 48 ff. För en utförlig genomgång av grupprättegångens historia, se 
Lindblom (1989). 
32 SOU 1994:151 A, s. 274. För en utförlig redogörelse av målet se Lindblom (1989), s. 64.  
33 Ibid s. 276. 
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3.2 Grupptalan i USA 

Trots att grupptalansinstitutet utvecklades i engelsk rätt har förfarandet inte 
stor betydelse där längre. Det rättssystem som förknippas starkast med 
grupprättegångar är istället det amerikanska, där förfarandet har spelat stor 
roll i många uppmärksammade mål.  
 
Class Action som processform växte fram genom praxis och doktrin efter att 
ha inhämtats från England och reglerades första gången i amerikansk rätt 
1843. Class Action fick sedan sin nuvarande reglering som processform i 
Rule 23 i de federala processreglerna – the Federal Rules of Civil Procedure 
– som tillkom 1938. Då började Class Action-institutet bli av intresse för 
allmänheten i takt med samhällsutvecklingen i övrigt. Rule 23 är den 
centrala Class Action-regeln i USA eftersom den skapar en enhetlig 
reglering för de federala domstolarna. Även om de flesta delstater har 
utvecklat egna Class Action-institut vid sidan om har många utformat sin 
egen processordning med den federala processlagen som modell.34

 
  

Det finns många likheter mellan det amerikanska systemet och det som nu 
gäller i Sverige. Bland annat bygger möjligheterna till grupptalan på ungefär 
samma särskilda processförutsättningar som nu stadgas i GrL 8 §.35 I USA 
finns också möjligheten att, precis som i Sverige, väcka tre olika typer av 
grupptalan: enskild, offentlig grupptalan eller organisationstalan. 
Regleringarna de olika rättssystemen skiljer sig dock åt i betydande 
omfattning på andra faktorer. Systemet för hur gruppen bestäms fungerar 
helt olika. I USA blir automatiskt de gruppmedlemmar vilka omfattas av 
den gruppbeskrivning som gruppföreträdaren ger in till rätten med 
stämningsansökan. För att inte omfattas av talan krävs ett aktivt utträde ur 
gruppen. Den typen av gruppbestämning kallas opt out. Med den metoden 
kan det förekomma att vissa gruppmedlemmar inte får kännedom om 
processen överhuvudtaget under tiden den pågår. Därför finns i åtminstone 
Class Action om skadeståndsmål ett krav på någon form av meddelande till 
de personer som uppges ingå i gruppen så att dessa kan ta ställning till om 
de vill vara med eller inte.36

 
 

 

3.3 Grupptalan i Norden och övriga 
Europa 

Finland, Norge och Danmark har alla någon form av grupptalan som en 
lagstiftad möjlighet. Island har inte behandlat möjligheten, men däremot 
finns sedan tidigare en regel om organisationstalan i Islands civilprocesslag. 
Enligt denna kan föreningar i eget namn föra talan för sina medlemmar i 

                                                
34 Lindblom (1989), s. 110 f.  
35 Se Rule 23, Bilaga 1. 
36 Lindblom: Progressiv process, s. 324.  



 20 

vissa situationer om saken ligger inom organisationens 
verksamhetsområde.37

 
  

1989 anordnade Nordisk Embetsmannskomité för konsumentspörsmål ett 
stort nordiskt seminarium om behovet av grupptalan i konsumentmål i 
Norden. Seminariet finns dokumenterat i NEK-rapport 1990:7.38

 

 I Finland 
tillsattes, precis som i Sverige, en utredning kort efter seminariet för att 
vidare undersöka behovet av och formerna för en reform. Hittills har endast 
införts en möjlighet för konsumentombudsmannen att föra grupptalan i 
konsumentmål. Lagen har flera likheter med den svenska, bland annat i de 
uppställda förutsättningarna för grupptalan, men med den skillnaden att det 
endast är Konsumentombudsmannen som kan vara kärande.  

I Norge trädde en grupptalanreglering i kraft 2008 som ett särskilt kapitel i 
den nya norska Tvisteloven. Regleringen påminner mycket om den svenska i 
tillämpning, grupptaleformer, särskilda processförutsättningar m.m. Även i 
Danmark infördes regler om grupprättegång 2008, vilka påminner om de 
svenska såvitt gäller uppdelning av grupptaleformer, särskilda 
processförutsättningar samt i avgränsning av gruppen genom ett 
anmälningsförfarande. Precis som i Norge finns det dock möjlighet till att 
använda ett opt out-system vid små individuella anspråk, men endast vid 
offentlig grupptalan.  
 
I övriga länder i Europa saknas ännu en heltäckande reglering av ett 
grupprättegångsförfarande. Begränsade möjligheter till att föra någon form 
av representativ process finns dock i flera länder, däribland Frankrike, 
Nederländerna, Portugal, Spanien och Tyskland. Det rör i huvudsak 
organisationstalan eller offentlig grupptalan. I Italien har införts en 
lagstiftning som tillåter grupptalan inom konsumenträtten.39

 
 

Det har på senare tid vidtagits åtgärder för ett eventuellt reformarbete inom 
EU för en harmonisering av medlemsländernas processrätt. År 2008 begärde 
Europeiska kommissionen in rapporter från medlemsstaterna rörande 
behovet av och inställningen till Collective redress, det vill säga kollektivt 
skadestånd, vilket skulle innebära en möjlig lagstiftning om grupptalan 
inom EU. Kommissionen utkom sedan med en Grönbok om kollektiva 
prövningsmöjligheter för konsumenter med ytterligare utredning kring 
behovet av reglering av en kollektiv konsumenträtt.40 Frågan har utvecklats 
vidare genom Kommissionens försorg men inga vidare åtgärder har 
vidtagits.41

 
 

 
                                                
37 Lindblom (2008), s. 88.  
38 NEK-rapport 1990:7. Grupptalan i konsumentmål – Rapport från ett nordiskt 
seminarium. Nordiska ministerrådet, Nord 1990:51.  
39 Lindblom (2008), s. 89.  
40 Grönbok om kollektiva prövningsmöjligheter för konsumenter, framlagd av Europeiska 
Gemenskapernas Kommission i Bryssel den 27 november 2008. KOM(2008) 794 slutlig.  
41 Se Kommissionens hemsida: 
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm#Green. 
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3.4 Utvecklingen i Sverige 

Möjligheten till viss form av representativ process har funnits i svensk rätt 
även före år 2003. Organisationstalan har förekommit i arbetsrättsliga tvister 
där fackförbund har kunnat föra talan för sina medlemmars räkning och 
Konsumentombudsmannen har kunnat föra en offentlig grupptalan vid 
Marknadsdomstolen.42

 
  

Den som lagt grunden för införandet av lagen om grupprättegång i Sverige 
är utan tvekan professor emeritus Per Henrik Lindblom. Han var den förste 
som presenterade rättsinstitutet för den svenska rättsvetenskapen. Med 
inspiration från USA där han hade tillbringat viss tid för att studera Class 
Action-institutet utkom han 1989 med boken Grupptalan: det anglo-
amerikanska class actioninstitutet ur svenskt perspektiv.  
 
Sommaren 1991 tillkallade justitieminister Laila Freivalds med anledning 
av ovan nämnda nordiska seminarium en utredning för att undersöka om det 
gick att förbättra möjligheterna att i domstol driva anspråk som är 
gemensamma eller likartade för en större grupp människor. I direktiven 
angavs att utredaren borde överväga möjligheten att införa regler om 
grupptalan.43 Utredningen tog namnet Grupptalanutredningen och 
påbörjade sitt arbete i oktober 1991. Den bestod av en särskild utredare, 
professor Per Henrik Lindblom, samt en sekreterare, hovrättsrådet Robert 
Nordh. Vidare bestod utredningen av tio sakkunniga från olika delar av 
berörda rättsområden. Utredningen presenterade sitt betänkande i januari 
1995, Grupprättegång del A-C, i SOU 1994:151. Resultatet blev, efter en 
omfattande kartläggning av de materiella rättsreglerna och efter en 
inventering av alternativa utom- och inomprocessuella vägar, att det förelåg 
ett behov av att förbättra skyddet för gruppanspråk. Utredningen 
konstaterade att det fanns en rättsskyddslucka att fylla eftersom möjliga 
processuella alternativ inte räcker för att tillgodose medborgarnas 
rättsskyddsbehov och att just införande av en lag om grupprättegång i 
allmän domstol vore ändamålsenligt som ett komplement till det vanliga 
civilrättsliga rättegångsförfarandet.44

 
  

I propositionen 2001/02:107 lades slutligen fram ett lagförslag. Några 
förändringar av Grupptalanutredningens lagförslag hade gjorts, bland annat 
hade det beslutats att förslaget skulle innehålla ett opt in-förfarande istället 
för opt out.45

 

 Propositionen ledde sedan till införandet av lag (2002:599) om 
grupprättegång.  

                                                
42 Lindblom: Progressiv process, s. 378.  
43 Dir. 1991:59. 
44 Se SOU 1994:151 A & B.  
45 Prop. 2001/02:107 s. 62 ff.  
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4 Grupptalan i Sverige  
 

4.1 En representativ taleform 

GrL stadgar en möjlighet till en representativ taleform, där en representant 
för en grupp som har likartade anspråk kan föra en talan i domstol som blir 
bindande för hela gruppen. Grupptalan kan väckas i allmän domstol och får 
avse anspråk som kan tas upp av allmän domstol enligt reglerna i 
rättegångsbalken om tvistemål, eller föras enligt särskilda bestämmelser i 
miljöbalken. 
 
En kärande kan föra talan för gruppmedlemmarna utan att det föreligger en 
rättegångsfullmakt och därmed ett uppdragsåtagande gentemot gruppen. 
Gruppmedlemmarna träffas av domens rättskraft trots att de inte är parter i 
målet och därmed inte behöver delta i processen eller ansvara för några 
rättegångskostnader. Dessa särdrag hos grupprättegången är helt otänkbara i 
den traditionella civilprocessen.46

 
  

 

4.2 Överväganden vid lagens införande 

Utvecklingen av grupprättegången i svensk rätt har rötter i den Access to 
Justice-problematik som diskuterats ovan. Motiveringen till att en reform av 
civilprocessen skulle införas och ett så annorlunda system borde få utrymme 
i det svenska rättssystemet var främst att främja möjligheten för enskilda att 
hävda sina lagstadgade rättigheter på ett effektivt sätt. Genom möjligheten 
till grupptalan skulle allmänhetens resurser att driva igenom rättigheter ökas 
och ändamålen bakom de materiella reglerna skulle få maximal 
genomslagskraft i samhället.47

 
  

En processordning i en rättsstat har till syfte att fylla flera olika funktioner. 
Dessa är dels en preventiv och handlingsdirigerande funktion, bestående i 
att få medborgarna att rätta sig efter lagar och undvika rättegång, dels en 
reparativ, där den enskilde medborgaren ska ha möjlighet att bli 
kompenserad för rättsförluster, samt att bilda prejudikat. Utöver detta ska 
processordningen vara anpassad så att den utgör ett snabbt och effektivt 
instrument för medborgaren.48

 
  

Lindblom menar att de grundläggande mänskliga rättigheter som har 
utvecklats till lagstadgade rättigheter har tagit fram en kollektiv aspekt i 
                                                
46 Lindblom: Progressiv process, s. 330.  
47 Ibid, s. 365.  
48 SOU 1994:151 B, s. 11.  
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processrätten.49 Han uttrycker vidare att rätten till arbete, hälsa, kroppslig 
integritet, utbildning, yttrandefrihet, en sund miljö etc. är rättigheter som 
tillkommer hela grupper av människor och där en kränkning av någon 
rättighet kan drabba stora grupper av människor. Likaså har det med den 
intensifiering som har skett av konsumtion, produktion och affärsrelationer i 
näringslivet m.m. allt oftare uppstått situationer när ett högt antal 
konsumenter kan drabbas av oskäliga avtalsvillkor eller felaktiga produkter, 
privatpersoner drabbas av miljöstörningar, sparare luras på pengar av 
företag eller ett stort antal likartade anspråk uppkommer samtidigt.50

 
   

För att en rättsstat ska fungera krävs att det finns möjlighet för enskilda att 
få sina rättigheter prövade. Civilprocessen är utformad som ett instrument 
för den enskilde att driva igenom sina anspråk. Förfarandet bygger på ett 
slitande av tvister mellan två parter med inbördes rättigheter och 
skyldigheter och har inte kunnat erbjuda ett effektivt tillvaratagande av de 
rättigheter som tillkommer en stor mängd personer. Det är inte konstruerat 
för att hantera många likartade anspråk. När det gäller en fråga som 
påverkar ett stort kollektiv av personer kan det vara svårt att fastställa vilka 
som omfattas av anspråket. Detta kan leda till att ingen anspråkshavare 
väcker talan för att alla väntar sig att någon annan ska göra något åt 
situationen. Det kan också vara svårt att utforma en individuell talan och 
visa på en konkret kränkning när det gäller ett anspråk som endast grundar 
sig på en diffus rättighet.51

 
  

Det finns också flera svårigheter förenade med att driva en enskild process. 
Ett stort problem är den höga kostnaden för den enskilde att driva en 
process. Ofta är kollektiva anspråk, särskilt vid 
konsumentskyddskränkningar, så kallat icke-individuellt processbara, 
eftersom en enskild traditionell process om ett anspråk leder till större 
kostnader än vad den enskilde kan få ut om talan bifalles.52

 

 Att det rör sig 
om små enskilda anspråk kan därför medföra att ingen väcker talan, trots att 
det är en stor grupp som har lidit skada och att den sammanlagda skadan 
uppgår till väldigt höga belopp. Risken är att skadevållaren kan komma 
undan och slippa ersätta någonting alls för den skadevållande gärningen.  

Likväl är rättssystemets funktion som rättsskipare beroende av att 
människor tar tillvara sina rättigheter och att någon kan driva en talan för att 
alla medborgare ska åtnjuta dessa rättigheter. Den enskildes svårigheter att 
bekosta och driva en process gentemot en starkare motpart får svåra 
konsekvenser i framför allt konsument- och miljömål, där den enskilde 
processar mot stora företag eller till och med staten. Det är inte ovanligt att 
motparten har varit svarande i liknande processer förut, eller att den har en 
helt annan budget avsatt till att föra sitt svaromål.  
 

                                                
49 Lindblom (2008), s. 41. 
50 Ibid, s. 34. 
51 SOU 1994:151 A s. 169 ff. 
52 Lindblom: Lagen om grupptalan – bakgrund och framtid, SvJT 2005 s. 165.  
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Grupptalan har tillkommit för att göra det enklare för ett stort antal personer 
att genomdriva sina krav mot en svarande när kraven är lika och bygger på 
samma omständigheter.53 En grupprättegång är avsedd att utnyttjas som ett 
alternativ till den individuella tvåpartsrättegången, i de fall behovet av 
rättsliga handlingsalternativ inte tillgodoses eller en grupptalan kan leda till 
processekonomiska vinster.54 Grupptalan bör enligt Grupptalanutredningen 
endast komma till användning då en individuell talan framstår som ett 
orealistiskt eller olämpligt alternativ. Lindblom uttrycker att ”grupptalan är 
det processuella svaret på de problem som uppstått när den traditionella 
individualistiska civilprocessen konfronterats med massifikationssamhällets 
behov”.55

 
 

Genom en representativ taleform blir kostnaderna för processen sammanlagt 
mindre än om varje talan hade förts individuellt. Gruppmedlemmarna har 
möjlighet att få sina anspråk prövade trots att det inte hade varit utförbart att 
göra det individuellt.  
 
 

4.3 Debatten för och emot grupptalan 

4.3.1 Förespråkarnas argument 
Per Henrik Lindblom har som anförare för anhängarna av 
grupptalanförfarandet fört en debatt för rättssäkerhets- och 
processekonomivinsterna med taleformen. Bland annat framhölls i 
förarbetena att balansen mellan parterna förbättras samt att möjligheten för 
de enskilda anspråkshavarna att med gemensamma medel bekosta ett 
kvalificerat ombud och en noggrann utredning förbättras. Kärandegruppen 
skulle också på grund av sin gemensamma styrka få ett bättre läge vid 
förlikningsförhandlingar eftersom risken för att svaranden ”köper ut” 
käranden för att slippa en process minskar. GrL skulle även medföra 
fördelar för den som blev svarande i ett mål eftersom risken för chikanösa 
eller illa underbyggda processer minskar eftersom kärandeparten utsätts för 
viss granskning vid uppstartandet av en grupptalan.56

 
  

Rent samhällspolitiskt är införandet av grupptalan också positiv, eftersom 
möjligheten till att föra talan genom en representant kan bidra till att 
processer som annars hade varit icke individuellt processbara kommer till 
stånd. Det bidrar till främjad prejudikatbildning samt understödjer 
domstolsväsendets reparativa syfte.57

 
  

 

                                                
53 Heuman: Bör reglerna om grupptalan ändras? JT 2007-08, s. 829. 
54 Prop. 2001/02:107, s. 40. 
55 Lindblom: Progressiv process, s. 28.  
56 Prop. 2001/02:107, s 38.  
57 Ibid. s. 24 f.  
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4.3.2 Kritikernas argument 
Farhågorna kring processformens införande har varit flera. Flera 
remissinstanser vid förarbetena kritiserade lagförslaget och uttryckte tvivel 
om att det förelåg ett så överhängande behov av en lagreform som 
Grupptalanutredningen menat. Kritik uttrycktes också över att processtypen 
rör upp rättegångar som belastar rättssystemet och som aldrig hade kommit 
till stånd om processekonomin hade fått vara rådande.  
 
Bland de främsta skeptikerna var företrädare för näringslivet, vilka befarade 
att grupptalan skulle öka risken för att hot om att inleda processer skulle 
utnyttjas för att uppnå rättsvidriga oberättigade förlikningar med 
svaranden.58 Risken är att ett företag endast genom hot om att få en 
grupptalan emot sig ska gå med på en obillig förlikning för att slippa negativ 
publicitet och en oviss utgång. Särskilt utredningens förslag att införa en 
möjlighet till riskavtal59 medförde protester. Processformen befarades också 
på längre sikt kunna leda till att företags investeringsvilja och avtalsvilja 
skulle minska.60

 

 Processformen skulle helt enkelt göra det allt för enkelt för 
missnöjda kontrahenter och andra med vilja att misskreditera ett bolag att 
väcka en process mot bolaget.  

Försäkringsbolagen uttryckte en motvilja mot processformen på grund av 
deras rättsskyddsförsäkringar skulle tas i bruk i allt för hög utsträckning då 
processformen främjade så kallade icke individuellt processbara anspråk. De 
betonade att en grupprättegång inte fick göras beroende av utnyttjandet av 
rättsskyddsförsäkringar.61 Varken enligt Grupptalanutredningen eller i 
propositionen kunde dock en tydlig grund för dessa farhågor visas. I 
propositionen uttalas att risken för så kallad Legal Blackmail inte kunde 
beläggas, då varken kostnaderna för försvaret eller den ekonomiska risken 
för förlust är så stor att det riskerar att leda till att ett företag går med på 
förlikning utan hänsyn till hur välgrundad kärandens talan verkar vara.62

 
  

 

4.4 Grupptalan som alternativ till 
kumulation och pilotmål 

Utöver grupprättegång finns två möjligheter att inom svensk rätt behandla 
flera personers rättsliga anspråk i ett rättsligt förfarande. Grupprättegången 
har tillkommit som ett alternativ till dessa. Jämförelsen med dessa 
processformer var en nyckelfråga under arbetet med införandet av GrL.63

                                                
58 Ibid. s. 30.  

 
Grupptalanutredningen lade stor tyngdpunkt på att utreda om dessa 

59 Se vidare angående riskavtal i kapitel 6.5.3. 
60 Prop. 2001/02:107, s. 33. 
61 Ibid. s. 114. 
62 Ibid. s. 30.  
63 Ibid. s. 25 f.  
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alternativ gav tillräckligt rättsskydd för den enskilde. Valet stod mellan att 
utveckla dessa förfaranden eller att införa möjligheter till grupprättegång. 
Jämförelsen har genom införandet av kravet på den bästa processformen 
fortfarande en viktig roll vid tillämpningen av lagen eftersom kravet 
förutsätter att grupptalan måste vara ett bättre alternativ än dessa 
processformer.64

 

 Därför är det av vikt att närmare redogöra för dessa 
grupprocessformer som föreligger i svensk rätt.  

 

4.4.1 Kumulation 
Genom kumulation kan flera mål handläggas i en rättegång. Denna 
möjlighet finns reglerad i RB kap. 14. Mål som väcks samtidigt kan 
handläggas gemensamt om de stöder sig på väsentligen samma grund.65 
Med väsentligen samma grund avses enligt doktrinen att de flesta av de 
omständigheter som konstituerar de olika grunderna måste vara 
gemensamma.66 Ekelöf menar istället att det inte ska vara ett krav att de 
flesta omständigheter ska vara gemensamma utan att tyngdpunkten bör ligga 
på att de gemensamma omständigheterna bör vara tvistiga i mål av 
ifrågavarande slag för att kumulation ska vara processekonomiskt 
fördelaktigt.67

 
 

 

4.4.2 Pilotmål 
Pilotmål bygger på den traditionella individualistiska partsrättegången och 
medför ingen gemensam handläggning av mål utan medför endast att 
domstolen undviker onödig upprepad hantering av många mål med samma 
rättsfråga. En civilprocess kan fungera som prejudikat för andra mål med 
likartade omständigheter. Förutsättningen för att pilotmål ska kunna 
användas som processmetod är att det föreligger flera anspråk av samma 
eller likartat slag. Om fler än en talan väcks angående samma eller likartade 
rättsfråga och det kan antas att ett avgörande av något av fallen kan bli 
vägledande för de övriga kan de andra målen vilandeförklaras i avvaktan på 
avgörandet.68

 
  

 

                                                
64 Ibid. s. 44 ff.  
65 Ekelöf Rättegång II, 8 uppl, Norstedts Juridik 1996, s. 162.  
66 Se bland annat Lehrberg: Processgemenskap, s. 234. 
67 Ekelöf II, s. 167. 
68 Heuman: Rättshjälp och pilotfall, s. 25. 
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4.4.3 Fördelarna med en grupprättegång 
Grupptalanutredningen kom fram till att varken kumulation eller pilotmål 
var ändamålsenliga för att uppfylla det Access to Justice-syfte som 
efterfrågades. Anledningarna till det var flera.  
 
De ändamål som styr kumulationsreglerna överensstämmer inte helt med 
grupptalans funktioner. Syftet med kumulation är i första hand 
processekonomiskt och att undvika motstridande domar. Fördelarna med 
kumulation ligger i att handläggningen av målen förenklas då exempelvis 
bevisning kan föras gemensamt. Vid grupptalan handlar det även om att 
förbättra medborgarnas Access to Justice och om att genom 
handlingsdirigering bidra till att värderingarna bakom den materiella rätten 
får genomslag.69 Kumulation som processform är därför inte direkt 
jämförbar med en grupptalan. Kumulation av mål förutsätter vidare att det 
föreligger flera mål angående anspråk som stöder sig på gemensam eller 
likartad grund. Processformen erbjuder därmed inte någon lösning för de 
fall då enskilda har icke individuellt processbara anspråk. Det höga kravet 
på likhet kan omöjliggöra många anspråk. Ytterligare en nackdel är att varje 
anspråkshavare är part i målet och blir ersättningsansvarig för motpartens 
rättegångskostnader, så fort anspråkens sammanlagda värde överstiger ett 
halvt basbelopp.70

 
  

Förening av mål genom kumulation innebär vidare att dessa mål ofta blir 
omfattande, handläggningen komplicerad och processmaterialet 
svåröverskådligt.71

 

 Därmed kan handläggningen av målet fördröjas. På 
grund av detta är kumulation inte alltid en lämplig rättegångsform. Genom 
de massproduktioner som sker av bland annat konsumentprodukter blir 
kumulation en otymplig och otillräcklig taleform. Om ett stort antal 
personer kräver tillverkaren på skadestånd blir handläggningen för 
omfattande.  

Även pilotmål har huvudsakligen ett processekonomiskt syfte. För att en 
grupptalan ska få föras krävs att den fyller någon annan funktion än rent 
processekonomiskt, annars är pilotmål ett likvärdigt alternativ. Ett pilotmål 
förutsätter att de anspråk som blir föremål för avgörande är ekonomiskt 
meningsfulla att processa för och att någon ska vilja driva pilotprocessen. 
Systemet erbjuder fördelar för de anspråkshavare som inte processar men 
som får sina tvistefrågor avgjorda utan att driva målen själva. Vinner 
pilotmålet framgång kan övriga tvister förlikas individuellt.72

 
  

För att metoden med pilotmål ska fungera ändamålsenligt krävs att gruppen 
inte är för stor eller alltför heterogen. Ju fler personer med olika anspråk 
som är involverade desto svårare är det att organisera processformen. 
Pilotmålsmetoden är vidare, precis som kumulation, ett dåligt skydd mot 
                                                
69 Lindblom (2008), s. 335. 
70 Ibid. s. 365.  
71 Ekelöf II, s. 161.  
72 SOU 1994:151 A, s. 235 ff. 
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upprepade processer. Metoden bygger på att det finns en överenskommelse 
mellan flera olika anspråkshavare om att pröva ett anspråk som ska vara 
vägledande för bedömningen av andra rättsförhållanden. Det finns dock 
alltid en risk att någon av anspråkshavarna inte accepterar pilotavgörandet 
på grund av att omständigheterna inte är exakt desamma i målen.73

 

 Likaså 
finns en risk att svaranden vägrar rätta sig efter pilotdomen i de andra 
målen. Ytterligare en nackdel med pilotmetoden är att processen när som 
helst kan avbrytas genom förlikning eller att talan återkallas av någon 
anledning, vilket medför att övriga anspråkshavare som överenskommit att 
avvakta målet blir utan någon form av prejudikat. 

Utredningen kom därför fram till att de föreliggande kollektiva 
processformerna inte räckte till för att värna rättsskyddet för de enskilda i 
den utsträckning som var nödvändigt. Särskilda svårigheter uppkommer vid 
processer om kollektiva och diffusa anspråk eftersom det är svårt att 
avgränsa gruppen och få till stånd ett gemensamt handlande från tillräckligt 
många.74

 
 

                                                
73 Prop 2001/02:107, s. 26. 
74 SOU 1994:151 B, s. 16.  
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5 Lagens innehåll i korthet 
GrL omfattar femtio paragrafer vilka ingående stadgar de speciella 
förutsättningar som grupptalanförfarandet kräver. Nedan följer en kortfattad 
redogörelse av de mest centrala paragraferna, i syfte att ge en helhetsbild av 
lagens uppbyggnad. De centrala regleringarna kring uppsatsens ämne 
redovisas ingående i kapitel 6.  
 
 
Inledande bestämmelser 
I första paragrafen första stycket definieras vad begreppet grupptalan 
innebär, vilket också uttrycker de säregenskaper som utmärker en 
grupptalan. Med grupptalan avses en talan som en kärande för som 
företrädare för flera personer med rättsverkningar för dem trots att de inte är 
parter i målet. Med grupp avses enligt andra stycket de personer för vilka 
käranden för talan. En grupptalan kan endast föras på kärandesidan. Om det 
rör sig om en kärande som väcker talan mot en grupp av svarande föreligger 
istället subjektiv kumulation på svarandesidan.75

 
  

Käranden för talan för gruppmedlemmarna utan uppdrag, det vill säga utan 
att ha en rättegångsfullmakt eller uppdragsavtal på annat sätt. Grupptalans 
huvudsakliga säregenskap som process är att endast den som är kärande och 
därmed gruppföreträdare är part i målet. Käranden har ett eget anspråk och 
ingår i gruppen.76

 

 Det medför att gruppmedlemmarna inte måste inställa sig 
till rättegången och inte kan bli ansvariga för vinnande partens 
rättegångskostnader. Domen utgör ändock en exekutionstitel för 
gruppmedlemmarna. 

Andra paragrafen definierar begreppet grupprättegång. En rättegång där 
grupptalan förs kallas grupprättegång och får avse anspråk som kan tas upp 
av allmän domstol enligt reglerna om tvistemål i RB samt vissa mål enligt 
MB.77 Lagen om grupprättegång är en speciallag, och tillämpas när det finns 
särskilt reglerat, annars tillämpas reglerna om tvistemål i RB på 
grupprättegångsförfarandet. 78

 
  

 
Talerätt  
Grupptalan kan väckas i tre olika former och för dessa står olika rättssubjekt 
som taleberättigade. Enskild grupptalan får enligt GrL 4 § väckas av en 
fysisk eller juridisk person som själv har ett anspråk som omfattas av talan, 
det vill säga ha behörighet att vara part i en rättegång rörande dessa.  
 

                                                
75 Lindblom (2008), s. 289. Se även Ekelöf, Rättegång II, s. 164 ff. och Lehrberg, 
Processgemenskap, s. 232 ff. 
76 Lindblom (2008), s. 291. 
77 Prop. 2001/02:107, s. 139. 
78 Ibid. s. 38. 
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Organisationstalan får enligt 5 § väckas av en ideell förening som i enlighet 
med sina stadgar tillvaratar konsument- eller löntagarintressen i tvister 
mellan konsumenter och en näringsidkare om någon vara, tjänst eller annan 
nyttighet som näringsidkaren erbjuder till konsumenter. Rekvisiten ska 
tolkas på samma sätt som i andra konsumenträttsliga sammanhang. Det är 
naturligt att en organisationstalan ofta väcks för organisationens medlemmar 
som en grupp, men det är möjligt att väcka talan för en vidare eller en 
mindre krets av gruppmedlemmar.79 Föreningen kan bildas just för 
ändamålet att väcka en organisationstalan. Föreningen måste vara 
privaträttslig och ideell. För att en förening ska anses vara ideell måste 
föreningen ha till ändamål att främja sina medlemmars intressen genom en 
verksamhet som inte är rent ekonomisk. I tredje stycket ges en möjlighet för 
en organisation att föra talan i andra rättsfrågor än de ovan angivna, om det 
finns en huvudtalan som faller inom organisationens vanliga behörighet och 
om det medför betydande fördelar med hänsyn till utredningen och övriga 
omständigheter att tvisterna handläggs gemensamt.80

 
  

En ideell organisation kan även bedriva en talan som har benämnts en 
”oäkta grupptalan”. En organisation har möjlighet att som kärande föra 
enskild grupptalan om organisationen har ett eget anspråk som omfattas av 
grupptalan och därmed själv är en gruppmedlem.81

 
  

Offentlig grupptalan får enligt 6 § väckas av en myndighet som med hänsyn 
till vad tvisten rör är lämpad att företräda gruppmedlemmarna. Regeringen 
bestämmer vilka myndigheter som får väcka offentlig talan. Hittills har 
Konsumentombudsmannen och Naturvårdsverket givits behörighet att väcka 
offentlig grupptalan.82 Staten kan endast väcka talan beträffande anspråk 
som tillhör andra subjekt. Varken organisationstalan eller offentlig 
grupptalan kan väckas om käranden själv har ett anspråk och därmed är 
gruppmedlem. Då är det endast möjligt att väcka enskild grupptalan.83

 
  

 
Särskilda processförutsättningar  
För att en grupptalan ska kunna tas upp till prövning måste de särskilda 
processförutsättningar som uppställs i GrL 8 § vara uppfyllda. Dessa krav 
har till syfte att tillförsäkra att grupptalan inte ska väckas om det inte är 
processekonomiskt försvarbart. De förutsättningar som uppställs är 
karaktäristiska för en grupptalan. 
 
En grupptalan får tas upp till prövning om  
 
talan grundas på omständigheter som är gemensamma eller likartade för 
gruppmedlemmarnas anspråk.  

                                                
79 Lindblom (2008), s. 309. 
80 Prop. 2001/02:107, s. 141.  
81 Se tex. Grupptalan mot Försäkringsaktiebolaget Skandia, Stockholms tingsrätt mål 
nummer T 97-04. 
82 Lindblom: (2008), s. 290. 
83 Ibid. s. 319.  
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Med omständigheter menas rättsfakta, vilka har omedelbar betydelse för 
utgången i målet. Det är inte tillräckligt att anspråken har en gemensam 
rättsfråga, eller att bevisningen kan förevisas gemensamt. Ifrågavarande 
gemensamma omständighet ska som huvudregel vara tvistig.84

 

 En 
grupptalan kan dock vara motiverad även i andra situationer, exempelvis vid 
ren betalningstredska från motpart, förutsatt att grunderna för de enskilda 
gruppmedlemmarnas anspråk är så likartade att en sådan rättegång framstår 
som ett i övrigt lämpligt processalternativ. 

en grupprättegång inte framstår som olämplig på grund av att vissa 
gruppmedlemmars anspråk skiljer sig väsentligt från övrigas anspråk.  
Kravet i p. 2 återspeglar p. 1. Även här gäller att sakomständigheter inte får 
skilja åt för mycket. Enligt propositionen hänger det ihop med att 
rättegången inte får bli för omfattande och svårhanterlig.85

 
  

merparten av de anspråk som talan avser inte lika väl kan göras gällande 
genom talan av gruppmedlemmarna själva. 
Kravet innefattar att grupprättegången måste vara den bästa processformen 
till buds. Grupptalan ska enligt propositionen endast användas om man 
genom denna uppnår ett bättre rättsskydd, eller samma rättsskydd men till 
en lägre kostnad och mindre besvär än övriga taleformer tillhandahåller.86

 

 
För gruppanspråk är det främst en jämförelse mellan de övriga kollektiva 
processformerna som ges i svensk rätt, kumulation och pilotmål. Dock står 
grupptalan som det enda alternativet när enskilda vill göra gällande anspråk 
som inte är möjliga att föra talan om i en vanlig process, exempelvis vid 
icke individuellt processbara anspråk.  

gruppen med hänsyn till storlek, avgränsning och övrigt är lämpligt 
bestämd.  
De presumtiva gruppmedlemmarna ska kunna identifiera sin behörighet till 
gruppen och domstolen ska i ett tidigt skede kunna avgöra om det är en 
lämplig processform för tvisten. Utgångspunkten är att gruppen ska ha den 
storlek och vara så tydligt angiven att domstolens vidare handläggning inte 
blir för resurskrävande vad gäller exempelvis underrättelseförfarandet enligt 
13 §.87

 

 Gruppen kan antingen beskrivas individuellt, med angivande av 
varje gruppmedlems identitet, eller genom en kollektiv beskrivning, med 
endast rekvisiten för grupptillhörighet. Ofta är det tillräckligt med en 
kollektiv gruppbeskrivning där gruppens avgränsande kriterier beskrivs.  

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. 
Regeln finns till för att motverka intressemotsättningar mellan käranden och 
gruppmedlemmarna samt att tillförsäkra att det finns ekonomiska 
förutsättningar att driva processen. Käranden får inte ha ett eget intresse som 
                                                
84 Prop 2001/02:107, s. 143 
85 Ibid. s. 44. 
86 Ibid. s. 44. 
87 Ibid. s. 144. 
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står i strid mot en eller flera gruppmedlemmars intressen. Syftet med regeln 
är att trygga gruppmedlemmarnas behov av att allas anspråk blir lika 
rättssäkert prövade som om medlemmarna själva för talan.88 Käranden ska 
kunna finansiera de löpande kostnaderna fram till en lagakraftvunnen dom. 
Det är fullt möjligt att flera enskilda tillsammans står som kärande, och 
därmed gruppföreträdare, i en grupptalan, om det inte inverkar negativt på 
målets handläggning. Det har visat sig vanligt att det görs på detta sätt i 
praktiken.89

 
 

Om någon av de särskilda förutsättningarna saknas och bristen efter 
påpekande från domstol inte går att avhjälpa, ska talan avvisas ex officio.  
 
 
Gruppens bestämning 
GrL 14 § stadgar en så kallad opt in-metod för hur den slutliga gruppen ska 
bestämmas. Det ankommer på varje gruppmedlem att bestämma om han 
eller hon vill omfattas av grupptalan eller inte. Endast de som anmäler till 
domstolen att de vill bli medlemmar i gruppen kommer omfattas av domens 
rättskraft. De som inte gör någon anmälan anses ha trätt ur gruppen.  
 
 
Undergrupper 
Det finns en möjlighet enligt 20 § att dela upp målet så att prövningen av en 
viss fråga som endast rör vissa gruppmedlemmar handläggs för sig. I den 
undergruppen till målet kan en annan än käranden föra talan. Detta kan bli 
aktuellt om exempelvis svaranden väcker genkäromål eller framställer en 
kvittningsinvändning mot några av gruppmedlemmarna.90

 
  

 
Byte av kärande 
Om käranden inte längre bedöms vara lämplig som gruppföreträdare ska 
rätten utse någon ny som kärande. Det kan under rättegången inträffa sådana 
händelser att det finns anledning att ifrågasätta käranden som lämplig. 
Käranden kan förlora redigheten över sitt anspråk vilket medför att han inte 
längre är berättigad gruppmedlem. Exempelvis kan svaranden komma med 
ett mycket generöst förlikningserbjudande till honom vilket eventuellt 
medför att denne tappar intresset för att fortsätta driva målet gentemot 
svaranden.  
 
 
Rättskraft 
En dom i en grupprättegång har enligt 29 § rättskraft gentemot alla 
gruppmedlemmar och utgör exekutionstitel för dem. På så sätt utgör domen 
ett skydd för svaranden mot upprepade rättegångar av gruppmedlemmar. I 
svensk rätt gäller som huvudprincip att en dom normalt enbart har rättskraft 
gentemot parterna i rättegången. Denna princip har frångåtts vid 
                                                
88 Prop. 2001/02: 107, s. 146.  
89 Se Dataregister 1, NCC, Aftonbladet, Fjärrvärme 1 och Arlanda. 
90Prop. 2001/02: 107, s. 93. 
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grupprättegångsförfarandet.
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6 Finansieringen av en 
grupprättegång 

 

6.1 Fördelning av rättegångskostnader 

Ett rättegångsförfarande medför ofta stora kostnader för parterna. I allmän 
domstol är kostnader för domarlöner, kallelser, korrespondens samt annan 
administration genom domstolens försorg bekostade av staten. Dock får 
parterna själva enligt RB 18 kap. 8 § stå för bland annat ansökningsavgifter, 
ombudsarvode, kostnader för utredning samt framtagning av bevismaterial 
m.m.  
 
 

6.1.1 Huvudprincip 
Det finns olika möjligheter att fördela rättegångskostnaderna mellan 
parterna i en rättegång. Den svenska grundläggande regeln för uppdelning 
av parternas rättegångskostnader i ordinära mål i allmän domstol innebär att 
tappande part får stå även för motpartens rättegångskostnader. Enligt RB 18 
kap. 1 § ska part som tappar målet ersätta motparten hans rättegångskostnad 
om ej annat är stadgat. Undantag från regeln stadgas i RB 18 kap. 8a § 
enligt vilken vardera part får stå sina egna rättegångskostnader i mål där 
tvistebeloppet inte överstiger ett halvt basbelopp, så kallade FT-mål.  
 
Hur kostnadsansvaret är fördelat påverkar taleformens användbarhet, 
effektivitet och ändamålsenlighet.91

 

 Det styr i hög grad parternas 
överväganden inför att väcka en talan vid domstol. Syftet med detta system 
är att det inte ska behöva kosta något för en rättmätig anspråkshavare att 
driva in sin fordran genom domstolens försorg. En vinnande kärande ska 
kunna kräva ut kostnaderna från svaranden och en vinnande svarande ska 
inte behöva stå några kostnader för den talan som väckts mot honom. 

Regeln har också en viktig handlingsdirigerande funktion, där risken att stå 
för motpartens rättegångskostnader utgör ett incitament för en gäldenär att 
frivilligt försöka fullgöra sina skyldigheter, samt att, om det går till 
rättegång, inte försinka målet med oriktiga och osanna invändningar.92 
Vetskapen om att den tappande parten bär ett fullständigt kostnadsansvar 
utgör också ett skydd mot obefogade rättegångar.93

                                                
91 Prop. 2001/02: 107, s. 109. 

 Risken att behöva betala 

92 Ekelöf, Rättegång III, s. 281.  
93 Fitger: Kommentar till RB 18:1.  
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motpartens rättegångskostnader har en avskräckande effekt på den som 
överväger att väcka talan på lösa grunder. 
 
 

6.1.2 Konsekvenser för enskild part 
En eventuell negativ konsekvens av den kostnadsfördelningsregel som 
gäller i Sverige är att den kan ha en avskräckande effekt på parters 
processbenägenhet även i situationer då det hade varit berättigat att driva en 
process. Ett anspråk är bara värt en rättegång om det föreligger en rimlig 
proportion mellan anspråkets storlek och den kostnadsrisk som processen 
innebär. Risken för att den slutliga kostnaden blir orimlig hög skulle kunna 
medföra att en part endast är beredd att pröva tvisten i domstol i mycket 
klara fall.  
 
Att kostnadsrisken får parter att avstå från att väcka talan är naturligtvis 
beklagligt för presumtiva avtalsparter som behöver kunna förlita sig på att 
det finns domstolsprövning att tillgå om problem uppstår. Rättsskipningen 
måste kunna fungera som en rättsskipande funktion mellan medborgarna.94 
Numera när näringslivet domineras av stora företag som disponerar över 
överlägsna tillgångar och inte riskerar att drabbas av konkurs om de blir 
ersättningsskyldiga för motpartens rättegångskostnader, har rättsskipningen 
inte kunnat upprätthålla sin ställning som en plats där parterna kan mötas på 
lika villkor. En enskild person har ingen reell möjlighet alls att driva en tvist 
mot ett företag med de resurserna.95 Regeln om rättegångskostnadernas 
fördelning har inte heller den handlingsdirigerande effekt på stora aktörer 
som hade varit önskvärt.96

 

 Det är inte tillräckligt avskräckande att hamna i 
en rättslig process.  

 

6.2 Kostnadsfördelning i GrL 

Enligt GrL 2 § 2 st. är RB kap. 18 med undantag för 18 kap. 8a § tillämplig 
på grupprättegångsförfarandet om inte annat framgår av GrL. RB:s 
huvudregel om tappande parts skyldighet att stå för kostnader i processen 
kan alltså tillämpas så länge det är parterna som har orsakat kostnaderna.  
 
Ett av de fundamentala dragen hos grupptalan är att gruppmedlemmarna inte 
är parter i processen utan ska kunna få sina anspråk rättsligt prövade utan 
egna ekonomiska uppoffringar.97

                                                
94 SOU 1994:151 B, s. 387.  

 Därmed ansvarar en gruppmedlem enligt 
GrL 33 § inte för några kostnader som uppkommer i samband med 
processen utom i några reglerade undantagsfall.  

95 Ekelöf III, s. 333. 
96 Ibid., s. 281.  
97 Prop 2001/02:107 . s. 110. 
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Enligt 34 § GrL kan gruppmedlemmarna bli skyldiga att betala 
rättegångskostnader eller ersättning av allmänna medel till käranden som 
svaranden har ålagts att betala om denne inte kan göra det. Varje 
gruppmedlem svarar då för sin andel av kostnaderna och är inte skyldig att 
betala mer än vad som har kommit honom eller henne till godo genom 
rättegången. Det är således bara vid bifall av talan som denna regel kan bli 
aktuell. Enligt 35 § ska en passiv gruppmedlem vidare ersätta de kostnader 
som medlemmen har vållat genom någon åtgärd som aves i RB 18 kap. 3 § 
1 st. eller genom sådan vårdslöshet eller försummelse som avses i RB 18 
kap. 6 §. RB 18 kap. 3 § stadgar ett ansvar för part som avsiktligen eller 
genom försummelse föranleder onödig rättegång. Dessa följder kan alltså 
komma att drabba en gruppmedlem trots att RB:s regler endast reglerar 
parternas skyldigheter. Om en gruppmedlem genom sitt handlande har 
påkallat en process i onödan eller försvårar handläggningen av målet genom 
att exempelvis förtiga bevisuppgifter kan denne bli ersättningsskyldig inte 
bara mot svaranden utan även mot käranden.98

 
  

 

6.3 Gruppföreträdarens ekonomiska 
börda 

Kostnadsaspekten av en rättegång har ovan nämnts som ett av de 
allvarligare hindren för Access to Justice i svensk rätt. Att övervinna detta 
hinder är ett av de viktigaste syftena med GrL. Icke-individuellt processbara 
anspråk kan genom denna processform väckas gemensamt. Den stora 
ekonomiska fördelen med grupptalansinstitutet utgörs av att 
gruppmedlemmarna har möjlighet att undgå de stora kostnaderna som var 
och en hade utsatts för om de hade väckt individuella talan. 
 
För att lagens syfte ska kunna uppfyllas är det inte tillåtet för 
gruppmedlemmarna att stå kostnaderna för grupprättegången istället för den 
som uppträder som gruppföreträdare. Denna regel förutsätter en kärande 
som är beredd att ta på sig det ekonomiska ansvaret utåt. 
 
Även om varje gruppmedlems anspråk kan vara tämligen litet, uppgår 
gruppanspråket sammantaget oftast till mycket höga belopp. De 
processekonomiska vinster som en grupprättegång kan generera kommer i 
första hand svaranden, samhället och de passiva gruppmedlemmarna till 
godo.99

 

 För käranden kan kostnaderna tvärtom bli betydligt högre än vid en 
egen process. Huvudregeln i RB medför därför en stor ekonomisk risk för 
käranden.  

De ekonomiska konsekvenserna av processens utfall är betydligt större för 
svaranden än för varje enskild anspråkshavare. Det är troligt att domen har 
                                                
98 Ibid.  
99 Ibid. 
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betydande bevisverkan i senare mål, vilket kan ha avgörande betydelse för 
dennes fortsatta näringsverksamhet. Därför är det självklart att en svarande 
lägger ned stora resurser på juridiskt biträde, bevismaterial m.m. i 
rättegången. Ingen rättegång har en given utgång och för att bemöta 
motståndet krävs att käranden också förbereder sin talan med likvärdiga 
resurser.  
 
Det uttrycktes i förarbetena farhågor om att den svenska 
kostnadsfördelningsregeln inte skulle vara ändamålsenlig för 
grupptalanförfarandet. Den omfattning som en grupprättegång kan ta, med 
därtill följande kostnader, skulle helt enkelt bli en för stor ekonomisk börda 
för käranden. I Grupptalanutredningens betänkande anförs dock som 
anledning till att denna regel ska gälla även för grupprättegång att det måste 
finnas ett processuellt skydd för en svarande. Den som blir svarande i en 
grupprättegång och vinner målet ska inte riskera att drabbas av några 
kostnader. 100

 
 

 

6.4 Kraven på kärandens ekonomi 

En av de särskilda förutsättningarna för att en grupptalan ska få tas upp till 
prövning är att käranden med hänsyn till sina ekonomiska förutsättningar att 
föra en grupptalan är lämpad att företräda gruppmedlemmarna i målet. 
Käranden ska ha ekonomisk förutsättning att driva en process. Även 
möjligheten att uppfylla ansvaret för motpartens rättegångskostnader vid 
förlust ska vägas in i bedömningen av kärandens lämplighet att väcka 
grupptalan.101

 
  

En grupprättegång kan bli mycket kostsam att genomföra och det torde 
sällan vara möjligt för en enda person att ensam bekosta en process.102 I 
propositionen anförs att på grund av den risk som föreligger att drabbas av 
motpartens kostnader avhåller de flesta gruppföreträdare sig från att 
processa med egna medel. Det kan därför närmast utgås ifrån att en enskild 
grupptalan förs av en gruppföreträdare med ekonomiskt stöd i form av 
rättshjälp, rättsskyddsförsäkring eller genom någon form av riskavtal. I ett 
sådant fall saknas anledning att betvivla partens förmåga att löpande bekosta 
de utredningsarbeten och åtgärder i övrigt som kan behövas för att ta till 
vara gruppmedlemmarnas intressen.103 Enligt Grupptalanutredningen borde 
det därför räcka att gruppföreträdaren har ordnad ekonomi för att denne ska 
anses vara lämplig som gruppföreträdare.104

 

 I förarbetena utgås det alltså 
ifrån att talans genomförande i så gott som alla fall skulle vara beroende av 
att käranden erhöll ekonomisk hjälp utifrån. 

                                                
100 SOU 1994:151 B s. 384.  
101 Ds 2008:74 s. 89. 
102 Prop. 2001/02:107, s. 147. 
103 Ibid. 
104 GTU B s.123. 
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Om ingen dylik finansieringslösning skulle anges i en grupptalan ska rätten 
enligt Grupptalanutredningen skaffa kunskap om hur talan är avsedd att 
finansieras, utan att kränka vederbörandes integritet genom att framtvinga 
allt för personliga uppgifter om dennes privatliv.105

 

 Om det står klart att 
personen ifråga saknar medel eller ekonomiska resurser för att driva talan 
ska talan avvisas.  

Kraven på kärandens ekonomi blir endast aktuella vid enskild grupptalan, 
eftersom domstolen vid offentlig grupptalan kan utgå från att den myndighet 
som för talan uppfyller de krav som ställs. Så torde även vara fallet vid 
organisationstalan och skulle tveksamhet angående organisationens 
ekonomi uppstå kan domstolen begära in räkenskapshandlingar och 
liknande.106

 
 

Rättens prövning av kärandens ekonomiska förutsättningar har haft 
avgörande betydelse i två mål.  
 
Linus Broberg m.fl. /. Aftonbladet Nya Medier AB107

Det fanns i stämningsansökan ingen annan utredning kring kärandenas 
möjligheter att bekosta en rättegång och i vilken utsträckning de kunde antas 
infria ett eventuellt kostnadsansvar gentemot motparten, än upplysningen 
om att ett riskavtal förelåg, vars innehåll var okänt för rätten. Därmed fann 
tingsrätten att det inte hade framkommit tillräckligt stöd för att kärandena 
hade ekonomiska förutsättningar att företräda gruppmedlemmarna i målet. 
Målet avvisades.  

 

 
Bo Åberg ./. Elfeterios Kefales 108

Här prövades ett riskavtal som förelåg mellan käranden Åberg och hans 
ombud. Då tingsrätten fann att den kunde godkänna riskavtalen krävdes inte 
någon ytterligare utredning om Åbergs ekonomiska förmåga att företräda 
gruppmedlemmarna. 

 

 
 

6.5 Finansieringsalternativ 

Grupptalanutredningen anförde att den som väcker en grupptalan bör ha 
möjlighet att få ekonomiskt bistånd inom ramen för den allmänna 
rättshjälpen eller genom att utnyttja sitt eller någon annans 
försäkringsskydd.109

                                                
105 Ibid. 

 Ett par alternativ för att få rättegångskostnader 
bekostade fanns redan till stöd för gruppföreträdaren. Utöver dessa 
beslutade lagstiftaren att införa en möjlighet till riskavtal. Dessa tre 
bedömdes utgöra ett skäligt ekonomiskt stöd för en gruppföreträdare som ej 
hade egna medel för att bekosta en grupprättegång.  

106 Ds 2008:74 s. 89. 
107 Stockholms tingsrätt, mål nr T 17333-04. 
108 Stockholms tingsrätt, mål nr T 3515-03. 
109 SOU 1994:151 B, s.123. 
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6.5.1 Rättsskyddsförsäkring  
En form av ekonomiskt bistånd som enskild kan utnyttja är den 
rättsskyddsförsäkring som ingår vid tecknandet av en privatpersons 
hemförsäkring. Rättsskyddsförsäkringen gäller endast tvister för en 
privatperson, men företag kan teckna särskilda rättsskyddsförsäkringar. Att 
en person har rättsskydd innebär att försäkringsbolaget betalar dennes 
utgifter i anledning av en tvist. De olika försäkringsbolagens 
rättsskyddsförsäkringsvillkor skiljer sig åt men huvuddragen är nästan alltid 
desamma. Ersättning för rättegångskostnader ersätts upp till ett visst belopp. 
Försäkringstagarens privata ekonomi påverkar inte omfattningen av 
försäkringsbolagets åtagande. Den största kostnadspost som betalas av 
försäkringsbolaget är ombudsarvodet, dock brukar det i försäkringsvillkoren 
begränsas till att det endast ges ersättning för skälig tidsåtgång och högst 
enligt den av regeringen fastställda timkostnadsnormen.110

 

 Fördelen med 
rättsskyddsförsäkring är att den, till skillnad från allmän rättshjälp, även 
omfattar de rättegångskostnader som försäkringstagaren efter domstols 
prövning av tvisten har ålagts att betala till motparten. Även parts 
rättegångskostnader när en förlikning har träffats brukar ersättas. Dessutom 
erbjuder försäkringarna jämfört med rättshjälp ofta ett högre tak för det 
belopp som maximalt kan ersättas.  

 

6.5.2 Rättshjälp 
En enskild person som är part i en rättegång har vidare rätt att begära 
ekonomiskt stöd från samhället för att bekosta sin process. Allmän rättshjälp 
stadgas i Rättshjälpslagen (1996:1619) (RHL) och Rättshjälpsförordningen 
(1997:404). Rättshjälp beviljas enligt RHL 6 § en fysisk person vars 
ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 kr, om den rättssökande 
behöver juridiskt biträde och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. 
Rättshjälp får inte beviljas om den rättssökande har en rättsskyddsförsäkring 
eller annat liknande rättsskydd.  
 
Rättshjälp utgörs av att kostnaderna för ett rättshjälpsbiträde bekostas av 
staten. Den enskilde har även rätt till att få kostnaderna för en utredning 
betald, till ett maxbelopp om 10 000 kr.111

 

 Genom rättshjälp minskas 
kärandens ekonomiska börda och därmed ska dennes möjligheter att väcka 
talan underlättas. En fördel med rättshjälpen är att den även täcker löpande 
kostnader under rättegången.  

 

                                                
110 Ekelöf III, s. 338. 
111 Ibid. s. 348.  
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6.5.3 Riskavtal 
Ombudsarvodet är normalt den största enskilda rättegångskostnadsposten. 
Eftersom GrL ställer upp ett krav på att ombudet ska vara advokat och 
processformen kräver en större arbetsinsats uppgår ombudskostnaderna 
normalt till högre belopp än vid individuella rättegångar. 
 
Käranden i grupprättegångar har genom GrL fått en i svensk rätt unik 
möjlighet att ingå ett så kallat riskavtal med ombudet. Genom ett riskavtal 
kan ombudsarvodet bestämmas i relation till gruppmedlemmarnas framgång 
i målet. Genom ett riskavtal där ombudet avsäger sig rätten till ersättning 
om gruppen förlorar målet reduceras kostnaderna för det egna ombudet vid 
ogillande av talan. Samtidigt kan ombudet ges rätt till ett omfattande arvode 
om gruppen vinner målet. Ett riskavtal måste vara skriftligt och det ska 
framgå på vilket sätt arvodet ska avvika från ett normalarvode om 
gruppmedlemmarnas anspråk bifalles eller ogillas helt.  
 
Tappande svarande kan enligt GrL 41 § inte mot sitt bestridande förpliktas 
att betala rättegångskostnader för mer än ett normalt ombudsarvode till 
käranden.112 Rätten prövar enligt RB 18 kap 8 § om det begärda 
ombudsarvodet är skäligt. Om arvodet enligt riskavtalet överstiger det som 
svaranden förpliktas att betala kan arvodet i den överskridande delen 
avkrävas av gruppmedlemmarna.113 Med hänsyn till de kostnader som kan 
uppkomma för gruppmedlemmarna måste ett riskavtal för att bli bindande 
mellan käranden och gruppmedlemmarna godkännas av rätten. Riskavtalet 
får enligt GrL 39 § godkännas endast om det är skäligt med hänsyn till 
sakens beskaffenhet, exempelvis i förhållande till tvistefrågornas 
komplexitet, tvisteföremålets värde samt till vilken ekonomisk risk som 
ombudet tar genom avtalet.114

 

 Ett riskavtal kan enligt 34 § aldrig leda till att 
en gruppmedlem åläggs att bidra till kostnaderna med mer än vad som 
kommit medlemmen till godo genom rättegången.  

Förhoppningen med riskavtal har varit att de stora belopp som en process 
kan gälla ska kunna locka till sig kvalificerade advokater från de stora 
affärsjuridiska byråerna. Genom möjligheten till ett väl tilltaget arvode vid 
bifall kan en grupptalan vara en utmaning som många advokater vill anta.  
 
Riskavtal har tidigare inte varit förenligt med god advokatsed. Sveriges 
advokatsamfund har ställt sig avvisande till sådana avtal.115

                                                
112 Lindblom, Per Henrik: The ANNALS of the American Academy of Political and Social 
Science 2009. Sweden. s 236.  

 Rena 
provisionsavtal, där arvodet bestäms till en viss procent av den summa som 
kommer käranden tillgodo genom talans bifall, har inte varit tillåtet att 
använda. Övriga typer av riskavtal, som utgår från normalarvodet, har 
däremot inte varit förbjudna. Riskavtal har numera delvis erkänts som en 
form av arvodesavtal i de reviderade regler för advokatverksamhet som 

113 Lindblom (2008), s. 149. 
114 Ds 2008:74 s. 133.  
115 Wiklund, God advokatsed, s. 376 f. 
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Advokatsamfundet har tagit fram och som publicerades 2008. Det är enligt 
dessa inte tillåtet för en advokat att ingå ett arvodesavtal med klienten som 
ger rätt till en kvotdel av uppdragets resultat, om inte särskilda skäl 
föreligger. Med särskilda skäl kan enligt kommentarerna vara om advokaten 
är ombud i en grupprättegång.116

 

 Övriga typer av avtal, som att advokaten 
tar ut en låg timpeng under förfarandets gång men en desto högre vid vinst, 
är tillåtna. Åsikterna kring huruvida dessa är lämpliga att använda går dock 
fortfarande isär.  

 

6.6 Finansieringslösningar i praxis 

Under de år som lagen har funnits har grupptalan endast väckts tolv 
gånger.117

 

 De rättsfall som finns på området har inte avgjorts av HD och kan 
därmed inte sägas ha prejudikatverkan. Ett fåtal har nått en förlikning innan 
domstolen har prövat frågan. Några tvister ligger fortfarande för 
handläggning. Likväl utgör de flesta mål vägledande exempel för hur den 
viktiga förberedelse som föregår en grupptalan kan gå till. I de 
grupprättegångar som har förekommit sedan lagens tillkomst har 
finansieringsmöjligheterna ovan använts med varierande framgång. 
Ytterligare några finansieringsformer som inte har nämnts i förarbetena har 
brukats. Nedan återges kortfattat omständigheterna i de fall där 
finansieringsfrågan har aktualiserats.  

 

6.6.1 Aer Olympic, skadestånd för outnyttjade 
flygbiljetter118

Bo Åberg ./. Elefterios Kefalas. 

 

Saken gällde skadestånd för outnyttjade flygbiljetter samt för köpta 
ersättningsbiljetter. Fallet började som ett brottmål där 
målsägandeanspråken avskiljdes. En av resenärerna (Åberg) yrkade då att 
hans och övriga resenärers krav skulle behandlas i en grupprättegång. Detta 
skedde genom en omvandling till grupptalan. Ca 500 gruppmedlemmar 
anmälde sig. 
 
I målet upprättades ett riskavtal mellan Åberg och hans ombud. Riskavtalet 
innebar att Åberg vid förlust skulle ersätta ombudet med hälften av 
normalarvodet, medan han vid fullt bifall av käromålet eller vid en stadfäst 
förlikning skulle betala ett arvode med ett belopp uppgående till dubbelt 
normalarvode. Riskavtalet stadgade vidare att om svaranden skulle bli 
ersättningsskyldig för Åbergs ersättningsgilla rättegångskostnader och han 

                                                
116 Regler för advokatverksamhet, utgivna av Sveriges Advokatsamfund 2008, s. 50. 
117 För en utförligare redogörelse av dessa fall, se Lindblom (2008) eller Ds 2008:74. 
118 Stockholms tingsrätt mål nr T 3515-03. Överfördes till Nacka tingsrätt mål nr T 1281-
07. 
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inte skulle kunna betala dessa, skulle gruppmedlemmarna bli skyldiga att 
betala dessa kostnader. Gruppföreträdaren utnyttjade även sin 
rättsskyddsförsäkring. Målet förliktes. 
 
 

6.6.2 NCC, tvist angående uppförande av en 
småbåtshamn119

Guy Falk och Lisbeth Frost ./. NCC AB. 

 

Saken rörde en tvist angående ett åtagande om totalentreprenad från NCC. 
Gruppen bestod av ägarna till 33 fastigheter i Tjörns kommun, varav några 
utgjorde gruppföreträdare. Kärandena yrkade att NCC AB skulle förpliktas 
att utföra en avtalad småbåtshamn. Inför inflyttning i området hade NCC 
utlovat en småbåtshamn, som inte färdigställdes av NCC. NCC yrkade att 
talan skulle avvisas eftersom de särskilda processförutsättningarna för 
grupprättegång inte förelåg. Tingsrätten lämnade avvisningsyrkandet utan 
bifall. Hovrätten fastställde tingsrättens avgörande och HD meddelade ej 
prövningstillstånd. Målet är nu, efter att taleformens lämplighet efter 
omständigheterna har prövats, tillbaka för handläggning i tingsrätten men 
har ännu inte fått sitt avgörande.  
 
Talan finansierades genom att gruppmedlemmarnas försäkringsbolag ställde 
rättsskyddet för ungefär hälften av gruppmedlemmarna till förfogande. 
Enligt gruppens ombud advokat Åke Lindström var en dylik lösning 
genomförbar eftersom alla försäkringsbolag ännu inte hade ändrat sina 
villkor så att grupptalan uteslöts ur rättsskyddet. Talan väcktes redan 2003, 
första året som lagen var i kraft, och försäkringsbolagen hade inte hunnit 
ändra sina villkor till nackdel för försäkringstagarna. Länsförsäkringar tillät 
att deras försäkringar togs i bruk.120

 
  

 

6.6.3 Skandia, skadestånd till försäkringstagare 
i Skandia Liv121

Grupptalan mot Skandia ./. Försäkringsaktiebolaget Skandia. 

 

Käranden yrkade att tingsrätten skulle fastställa att Skandia var skyldigt att 
utge ersättning dels till Föreningen Grupptalan mot Skandia, dels till de 1,2 
miljoner försäkringstagare i Skandia Liv, för den skada som uppkommit för 
dem i samband med försäljning av kapitalförvaltningen till Den Norske 
Bank.  
 

                                                
119 Se RH 2005:20. Målet är för närvarande under handläggning i Göteborgs tingsrätt med 
mål nr T 7211-03.  
120 Enligt telefonsamtal med Åke Lindström, kärandeombud, den 1 september 2010. 
121 Stockholms tingsrätt mål nr T 97-04. 
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Kärande var Föreningen Grupptalan mot Skandia. Föreningen blev 
gruppmedlem genom att en av försäkringstagarna överlät sitt anspråk till 
den för tilldragelsen bildade föreningen. Finansieringen löstes genom att 
alla gruppmedlemmar bidrog till kostnaderna: Föreningen hade drygt 15 000 
medlemmar som alla betalat 150 kr i medlemsavgift. Föreningen hade alltså 
ett eget kapital på ca 2 miljoner kronor. Genom att använda sig av en 
”oäkta” organisationstalan kunde kostnadsrisken åläggas föreningen och 
ingen enskild försäkringstagare behövde ställa upp som kärande med den 
ekonomiska risk det innebär. 
 
Frågan angående moderbolagets eventuella ersättningsansvar gentemot 
dotterbolaget Skandia Liv gick till skiljedom. Föreningen återkallade sin 
grupptalan vid tingsrätten med anledning av skiljeförfarandet. Det 
beslutades om en särskild insynsrätt för föreningen trots att den inte var part 
i målet. Skandia AB ålades genom skiljedomen att ersätta dotterbolaget ca 
1,4 miljarder kronor. Detta gick indirekt till försäkringstagarna.  
 
 

6.6.4 Aftonbladet, ersättning för 
anmälningsavgifter till tävling122

Linus Broberg och Henrik Skeppland ./. Aftonbladet Nya Medier AB. 

 

Kärandena yrkade ersättning för sig och sex andra gruppmedlemmar med 40 
kr för förlorad anmälningsavgift samt 150 kr var för ”förlust av fritid”. 
Orsaken var ett internetspel som Aftonbladet hade anordnat som inte hade 
fungerat på ett par dagar. Deltagarna kunde inte delta i det och menade 
därför att Aftonbladet hade begått ett avtalsbrott.  
 
Kärandenas talan avvisades på grund av att de särskilda 
processförutsättningarna i 8 § inte var uppfyllda, bland annat på grunden att 
käranden inte var lämpad att företräda gruppmedlemmarna i målet. Det 
fanns ingen annan utredning angående kärandens ekonomiska 
förutsättningar än att det förelåg ett riskavtal. Eftersom innehållet i detta inte 
yppades för domstolen och eftersom rättegångskostnaderna i målet antogs 
överskrida det totala yrkade beloppet tämligen omedelbart, ansåg tingsrätten 
inte att det hade framkommit tillräckligt stöd för att kärandena hade 
ekonomiska förutsättningar för att företräda gruppen i målet. Tingsrätten 
ansåg även att gruppen var så liten att samtliga anspråk lika väl hade kunnat 
väckas enskilt och att en kumulation av målet vore mer lämplig.  
 
 

                                                
122 Stockholms tingsrätt mål nr T 17333-04 (och 10992-04). 
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6.6.5 Göteborgs Egnahem, fastställelsetalan 
angående äganderätt123

Lars och Vuokko Elner ./. Göteborgs Egnahem AB.  

 

Kärandena yrkade att rätten skulle fastställa att de två gruppföreträdarna och 
ytterligare 30 gruppmedlemmar innehade äganderätten till 
fjärrvärmeanläggningen i sina fastigheter i ett småhusområde. Det uppgavs i 
stämningsansökan att hela gruppen enligt avtal svarade solidariskt för 
kärandenas kostnader i målet.  
 
Husägarna nådde sitt mål genom förlikning med bolaget och kärandena 
återkallade sin talan innan någon prövning av förutsättningarna för talan 
hann ske. Kärandenas ekonomiska förutsättningar och tillkännagivandet att 
gruppen svarade för rättegångskostnaderna utreddes därmed aldrig. 
 
 

6.6.6 Vinimport, ersättning för beslagtaget 
gods124

Pär Wihlborg m.fl. ./. Svenska Staten genom JK. 

 

Käranden yrkade ersättning för honom och gruppmedlemmar för förlorad 
sprit. Gruppmedlemmarna hade beställt alkohol för privat bruk över 
internet. När lasten ankom till Sverige beslagtogs den. Staten hävdade 
smuggling och skattebrott. 
 
Processen stöddes av den för rättegången särskilt bildade Föreningen för 
privatimport inom EU. Wihlborg uppträdde dock själv som kärande och 
förde en enskild grupptalan. Kärandens talan omfattade endast 
medlemmarna i stödföreningen, i motsats till exempelvis grupptalan mot 
Skandia och Luftfartsverket. Genom att bilda föreningen löstes 
finansieringen samtidigt som det blev en lämplig begränsning och definition 
av gruppen. I samband med att gruppmedlemmarna blev medlemmar i den 
ideella föreningen betalade de en medlemsavgift, vilken användes för att 
finansiera processen. Käranden fick alltså finansiellt stöd från föreningen.  
 
Målet vilandeförklarades i avvaktan på EG-domstolens dom i målet 
Rosengren mot Sverige125

 

 där EG-domstolen sedan förklarade att det strider 
mot EG-rätten att förhindra privat import av alkoholhaltiga drycker inom 
unionen. Målet togs åter upp och huvudförhandling är preliminärt utsatt till 
november 2010. 

 

6.6.7 SLU, skadestånd för utkvotering från 
                                                
123 Göteborgs tingsrätt mål nr T 7247-05. 
124 Nacka tingsrätt, mål nr T 1286-07. 
125 Rosengren mot Sverige, dom den 5 juni 2007. 
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utbildning 126

Olivia Rozum ./. Sveriges Lantbruksuniversitet. 

 

Rozum väckte talan rörande diskriminering vid antagning till 
veterinärutbildningen i Uppsala. Hon yrkade som gruppföreträdare på 
skadestånd med 100 000 kr för var och en av de 44 gruppmedlemmarna, 
kvinnor som inte kommit in på veterinärutbildningen då män kvoterades in.  
 
Stiftelsen Centrum för rättvisa backade upp käranden och åtog sig det 
ekonomiska ansvaret för gruppmedlemmarnas processkostnader samt för 
eventuella motpartskostnader. Gruppmedlemmarna och Centrum för rättvisa 
vann framgång och SLU fälldes för diskriminering. Grupprättegången i sig 
fungerar som pilotmål för många andra liknande situationer på utbildningar 
runt om i landet. 
 
 

6.6.8 Luftfartsverket, skadestånd för 
flygbuller127

Carl de Geer m.fl. ./. Luftfartsverket. 

 

Enskild grupptalan väcktes av sju kärande mot Luftfartsverket (LFV) med 
yrkanden om skadestånd för flygbuller för ungefär 20 000 personer, i 
huvudsak boende inom visst angivet område i anslutning till Arlanda 
flygplats. De presumtiva gruppmedlemmarna angavs i stämningsansökan 
med namn och adress. Tingsrätten utfärdade stämning och sände ut 
underrättelser till alla gruppmedlemmarna, som fick anmäla sig om de ville 
ingå i gruppen.  
 
Föreningen Väsbybor mot flygbuller har bildats för att väcka grupptalan mot 
LFV. Föreningen har två syften med sin verksamhet, att de som drabbats av 
bullret ska få ersättning samt att sätta ett pris på bullerstörningarna i hopp 
om att påverka LFV:s fortsatta användning av bana 3.  
 
I stämningsansökan har uppgetts att kärandena har god ekonomi och 
tillgång till rättsskyddsförsäkringar. Finansieringen skulle i övrigt komma 
att ske genom medlemsavgifter och borgensåtaganden bland medlemmarna i 
föreningen. Föreningen har fått ett stipendium på 20 000 kr från kommunen 
till stöd för sin verksamhet. Vidare har man ingått ett riskavtal med 
ombudet. Enligt avtalet ska ombudet utöver normalt arvode erhålla 5 000 kr 
per timme om talan bifalles helt. Vid delvis bifall ska timarvodet bestämmas 
”i relation till bifallet kapitalbelopp”. Inget arvode alls om kärandena tappar 
målet.  
 
Luftfartsverket har ända upp till högsta instans invänt mot grupptalan som 
taleform. Efter att högsta domstolen meddelat att prövningstillstånd ej 

                                                
126 Uppsala tingsrätt, mål nr T 3897-08. 
127 Nacka tingsrätt, miljödomstolen, mål nr M 1931-07. 
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lämnas i frågan står nu miljödomstolens beslut att tillåta grupptalan fast. 
Målet har återupptagits av Nacka tingsrätt och ligger nu för handläggning.  
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7 Finansieringsproblematiken i 
praktiken 

De finansieringsalternativ som förarbetena förutsatte skulle användas mest 
har inte fått förväntad tillämpning i praktiken. Anledningen är att inget av 
alternativen ger käranden de ekonomiska förutsättningar som han behöver 
för att finansiera sin talan utan hjälp från gruppmedlemmarna. Rättshjälp 
och rättsskydd har i praktiken helt fått bortses från som 
finansieringslösningar. Riskavtal har visat sig medföra en svår avvägning då 
en advokat måste hålla sig inom ramen för sin advokatetik samtidigt som 
han tar en stor ekonomisk risk för egen del och därför kräver ett högt arvode 
för att åta sig uppdraget.  
 
Det bör betonas att det endast är vid ogillande av gruppens talan som 
problemet uppkommer. Vid bifall ska svaranden stå för kärandens 
rättegångskostnader. Har svaranden inte ekonomisk möjlighet till detta finns 
det en skyldighet i GrL för gruppmedlemmarna att gå in och bekosta 
kärandens kostnader. Även de löpande kostnaderna kan medföra problem i 
situationer när varken riskavtal eller rättshjälp föreligger men framför allt är 
det risken för svarandens kostnader som orsakar problem för käranden.  
 
 

7.1 Befintliga alternativ är otillräckliga 

7.1.1 Rättsskyddsförsäkring 
Rättsskyddsförsäkring, som ingår i de flesta hemförsäkringar, har visat sig 
vara till mycket liten nytta i praktiken. Försäkringsbolagen har varit de 
största motståndarna till införandet av en lag om grupprättegång. De 
befarade att det skulle medföra orimliga kostnader för dem. I samband med 
lagens tillkomst införde många försäkringsbolag ett villkor som undantog 
grupprättegångar från rättsskyddsförsäkringens omfattning. Vissa bolag 
undantog den helt128

 

, andra föreskrev tydliga villkor på att det endast var 
den som var part i rättegången som kunde få kostnaderna ersatta. På så vis 
finns det inte längre någon möjlighet att utnyttja gruppmedlemmarnas 
rättsskyddsförsäkring för att finansiera en grupptalan.  

Försäkringsvillkoren är vidare försedda med flera undantag som gör att 
rättskyddsförsäkringen i praktiken inte kan användas av privatpersoner i 
önskad utsträckning. Det finns dessutom, som i de flesta försäkringar, en 
självrisk som försäkringstagaren måste betala, vanligtvis 20 % av 
kostnaderna. Alla rättsskydd är dessutom begränsade till ett maxbelopp. 
Ofta ligger det på 100 000 eller i enstaka fall 200 000 kr. Det är inte 
                                                
128 Se Trygghansas försäkringsvillkor för rättsskydd, bilaga 2. 
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ovanligt att rättegångskostnader för en tvist överstiger det beloppet med 
råge.  
 
Därför är rättsskyddsförsäkringen av naturliga skäl inte mycket att räkna 
med för en kärande som behöver få ihop medel för att finansiera gruppens 
talan.  
 
I samband med Utvärdering av lagen om grupprättegång129 gjordes en 
förfrågan hos de största försäkringsbolagen på marknaden angående deras 
rättsskyddsvillkor. Den visade att det har varit mycket ovanligt under de år 
som lagen har funnits att rättsskyddsförsäkringar har utnyttjats i 
grupptalansammanhang. I ett fall, grupptalan mot NCC, kunde flera 
gruppmedlemmars rättsskyddsförsäkringar utnyttjas för att finansiera 
gruppens talan.130

 
  

 

7.1.2 Rättshjälp 
Tanken med rättshjälp är att staten bekostar partens rättegångskostnader. 
Förlorar parten står staten inte för motpartens rättegångskostnader. Oaktat 
denna nackdel kan rättshjälp vara ett bra stöd för en enskild person som 
tvingas vidta rättsliga åtgärder eller som dras in i en process. Rättshjälpen 
kan underlätta den ekonomiska börda som läggs på käranden om han 
förlorar målet i en grupprättegång. Dock räcker inte rättshjälpen särskilt 
långt i ett grupptalansammanhang. Rättshjälpsförmånen omfattar enligt 15 § 
endast ersättning för högst 100 timmar advokatarvode. 
 
Med hänsyn till detta är rättshjälp en otillräcklig hjälp för en 
gruppföreträdare. Rättshjälp beviljas för övrigt bara till fysiska personer. En 
grupp kan därför inte bilda en ideell förening som fungerar som kärande. 
RHL är dessutom subsidiär i förhållande till en persons 
rättsskyddsförsäkring. Enligt RHL 9 § får rättshjälp inte beviljas om den 
rättssökande har en rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande 
rättsskydd som omfattar angelägenheten. Med annat liknande rättsskydd 
menas exempelvis sådana fall där enskild genom medlemskap i en facklig 
organisation eller annan intresseorganisation har möjlighet att få 
rättsskydd.131

 
 Rättshjälp beviljas vidare inte i alla tvister. 

Ytterligare begränsningar i nyttan med RHL är att den som har beviljats 
rättshjälp även ska betala en rättshjälpsavgift som bestäms med hänsyn till 
vad kostnaderna uppgår till samt med hänsyn till den enskildes ekonomi. 
Den förmån som rättshjälp ska erbjuda möter alltså flera hinder på vägen för 
att kunna utnyttjas. Rättshjälp har i de mål som jag känner till endast sökts i 

                                                
129 Ds 2008:74. 
130 Guy Falk & Lisbeth Frost m. fl. ./. NCC, Göteborgs tingsrätt, mål nr T 7211-03. 
131 Ekelöf III, s. 334. 
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ett gruppmål: Peter Lindgren ./. Botkyrka kommun m.fl. (Stulen 
barndom).132

 
 Talan avvisades dock och ansökan om rättshjälp avslogs.  

 

7.1.3 Riskavtal 
Riskavtal är av intresse för käranden av flera anledningar. Bland annat krävs 
det generellt någon ytterligare finansiering utöver rättshjälp och 
rättsskyddsförsäkring eftersom ombudskostnader i realiteten uppgår till 
mycket högre belopp än vad dessa kan erbjuda. Vidare ger riskavtal 
möjlighet för en juridisk person att få rättegångskostnaderna finansierade. 
 
Det finns inte några legala gränser för avtal om arvode mellan ombud och 
klient i tvistemål. Därmed kan alla, med undantag för rena provisionsavtal, 
former av avtal utformas. Problemet är att få riskavtal att utgöra en attraktiv 
lösning för en advokat. Konsekvenserna av den förhållandevis stora risk att 
drabbas av höga kostnader kan medföra att en advokat inte är beredd att åta 
sig ett mål där utgången är oklar. En advokat driver näringsverksamhet och 
kan inte arbeta gratis för länge, om det inte finns en garanterad inkomst 
längre fram som kompenserar för tiden utan inkomstflöde. För att systemet 
med riskavtal ska fungera och verka förmånligt för en advokat krävs 
antingen att det eventuella arvodet är så stort att det motiverar det stora 
risktagande som ombudet tar eller att det är tämligen säkert att talan bifalls. 
 
Det torde vara otänkbart att en advokat skulle gå med på att åta sig ett mål 
med risk att bli helt utan ersättning vid ogillande. Därmed går det inte att 
helt undvika kostnader för käranden. Ett riskavtal begränsar 
ombudskostnaderna men reducerar dem inte helt, och det ger inte skydd mot 
motpartens rättegångskostnader. Ett ombud skulle aldrig sluta ett avtal där 
han förpliktade sig att stå för motpartens rättegångskostnader. En advokat 
har behov av en löpande inkomst för det arbete han utför och en kärande 
torde få vara beredd på att en del av ersättningen till ombudet betalas efter 
hand innan målets avgörande. Käranden måste ha möjlighet att betala 
löpande kostnader under tiden för rättegångsprocessen. Det finns visserligen 
möjlighet att i ett riskavtal stadga att ombudet ska ta ansvar för löpande 
utgifter i rättegången och inte fakturera klienten för arvodet före 
huvudförhandling och dom. Det hör troligtvis inte till vanligheterna.  
 
En svarande kan aldrig ådömas att betala kärandeombudets arvode enligt ett 
riskavtal, mer än till ett normalt ombudsarvode. Gruppmedlemmarna kan 
förpliktas att stå för mellanskillnaden av ombudsarvodet.133

                                                
132 Stockholms tingsrätt, mål nr T 9893-06. Se Lindblom (2008) för utförlig beskrivning av 
målet.  

 För att ett 
riskavtal ska bli giltigt gentemot gruppmedlemmarna krävs att det godkänns 
av domstolen. Riskavtalet kan alltså inte utformas hur som helst. Det arvode 
som tillkommer ombudet vid bifall får inte ta för stor del av 
gruppmedlemmarnas medel i anspråk. En gruppmedlem får inte betala mer 

133 Lindblom (2008) s. 149 f.  
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än vad denne har vunnit på att delta i grupprättegången. Det medför ju ändå 
oftast att en del av den vunna tvistesumman går från gruppmedlemmarna till 
ombudet eftersom svaranden inte har någon ersättningsskyldighet för dessa 
kostnader.  
 
Flera skäl har anförts till varför riskavtal inte är förenliga med god 
advokatsed. Framför allt är det formen att göra arvodet beroende av utfallet i 
målet som ger upphov till varningstecken. Om advokaten får ett direkt 
ekonomiskt intresse i utgången av målet och därmed förlorar sin fria och 
självständiga ställning kan han frestas att driva saken på ett sätt som inte är 
förenligt med god advokatsed. Advokaten kan till exempel frestas att driva 
saken till förlikning trots att det inte är helt i enlighet med klientens intresse, 
för att inte riskera att förlora arvodet.134

 
  

Vidare kan riskavtal strida mot en advokats plikt att endast ta ut skäligt 
arvode. Det måste göras en avvägning angående vad som är ett skäligt 
arvode i förhållande till den risk som advokaten tar i målet. Det finns också 
en möjlig risk att en advokat kan lockas att framställa klientens ärende som 
svårare än vad det egentligen är, för att lura klienten att avtala om en högre 
ersättning än vad som annars vore motiverat. Den risk för intressekonflikter 
som därmed uppkommer talar emot användandet av riskavtal.135 Enligt mig 
torde det dock inte vara stor risk för att ett ombud skulle sätta sina egna 
intressen framför klientens i en sådan situation. Enligt advokatsamfundets 
vägledande regler om god advokatsed gäller som främsta plikt för advokaten 
att visa trohet och lojalitet mot klienten.136

 

 Det finns inte anledning att 
befara att en advokat skulle frångå dessa regler som är vägledande för hans 
verksamhet och vars efterlevnad är ett krav för att en yrkesverksam advokat 
ska få behålla sin titel.  

 

7.2 Resonemang i förarbetena 

I propositionen har remissvar från näringslivet betonat betydelsen av att 
försäkringsfrågan inte får bli avgörande för att grupptalans effektivitet som 
taleform.137

                                                
134 Hammarskiöld, Peder: Konsekvenserna av en lag om grupptalan i Sverige – några 
kritiska synpunkter. JT 1995/96 s. 556.  

 Enligt försäkringsbolagens remissvar har Per Henrik Lindblom 
överlastat allt för stort ansvar på försäkringsbolagen för att en grupptalan 
ska vara praktiskt genomförbar. Lindblom har argumenterat för att 
rättegångsformen för med sig fördelar som även kommer 
försäkringsbolagen till godo och att de därför borde samarbeta och verka för 
rättegångsformen snarare än att motverka den. Juridiska rådgivare på Trygg-
Hansa har i en debattartikel menat att det inte är rimligt att ett 
försäkringsbolag, som driver vinstdrivande verksamhet, ska hålla öppet för 
att främja och bekosta all form av irrationellt och icke processekonomiskt 

135 Ibid. s. 547. 
136 Regler för advokatverksamhet, utgivna av Sveriges Advokatsamfund 2008 s. 30. 
137 Prop. 2001/02:07 s. 114.  
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eller samhällsekonomiskt processande.138

 

 Det måste enligt artikelns 
författare gå att finna andra former för finansieringen, då försäkringsbolagen 
inte kan åläggas ansvar för den enskildes tillgång till rättsskydd. 

I förarbetena till lagen diskuterades också statens ansvar för kostnaderna för 
en grupprättegång. Det uttrycktes att en viktig del av arbetet för att garantera 
medborgarna reellt rättsskydd är att samhället ger ekonomiskt stöd till 
personer som vill inleda grupprättegång.139

 

 Grupptalanutredningen 
motiverar dock statens utsträckta ekonomiska ansvar med att reglerna om 
grupprättegång föranleds av faktiska brister i det processuella rättsskyddet 
för människor med gruppanspråk. Väljer man att genom ny lagstiftning 
stärka rättsskyddet för enskilda måste det också säkerställas att den nya 
taleformen blir ett instrument som kan användas på ett effektivt och 
funktionsdugligt sätt.  

Grupptalanutredningen menar vidare att grupprättegångar kommer att tjäna 
ett samhälleligt intresse genom sin handlingsdirigerande och 
rättsutvecklande effekt. Genom sin processekonomiska funktion leder 
taleformen även till minskade kostnader för domstolsförfarandet. För att 
staten ska dra maximal nytta av taleformens resultat måste det finnas en 
garanti för att människor inte hindras i sin användning av den.140

 

 Enligt 
Grupptalanutredningen borde en kärande därför i högre utsträckning få 
ekonomisk hjälp av det allmänna. Det är naturligtvis en rättspolitisk fråga 
och enligt min åsikt inte helt okontroversiell. Tvistemål är trots allt 
huvudsakligen av privaträttsligt intresse. Att samhället har stöttat en 
grupprättegång har också hittills skett i mycket begränsad omfattning. 
Allmän rättshjälp kvarstår som ett möjligt alternativ, men har inte begärts i 
mer än ett fall i de enskilda grupprättegångar som jag har studerat. Delvis 
torde detta bero på de relativt hårda förutsättningarna för att beviljas stödet 
och den begränsade hjälp som kan ges.  

 

7.3 Praktiska konsekvenser 

När de legala finansieringsformerna inte fungerar försämras finansieringen 
av en enskild grupptalan avsevärt. Det som har haft störst negativ inverkan 
har varit försäkringsbolagens metod att behandla situationen. Genom att de 
omöjliggjorde ett utnyttjande av gruppmedlemmarnas rättsförsäkringar 
begränsades handlingsutrymmet mycket för privatpersoner utan stora 
ekonomiska tillgångar. Finansieringen måste då lösas på andra sätt.  
 
Det är alltså bara vid ogillande av grupptalan, eller om tappande svarande 
inte kan betala, som frågan angående finansieringen uppstår. Det är då som 

                                                
138 Holmersson & Ericsson: Lagen om grupprättegång – bakgrund och framtid. En replik 
från Trygg-Hansa, SvJT 2006 s. 194. 
139 SOU 1994:151 B, s. 393.  
140 Ibid, s. 395.  
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käranden kan ha svårigheter att stå för rättegångskostnaderna själv. Dock 
kan det i praktiken finnas andra svårigheter vad gäller den ekonomiska 
frågan. Det är svårt att få en advokat att gå med på att arbeta enligt ett 
riskavtal. Dessutom krävs en buffert för löpande kostnader för rättegången 
som en advokat kanske inte är beredd att stå för. Dessa kostnader måste 
käranden i så fall bekosta på något sätt. Det måste också finnas en 
kostnadstäckning för en eventuell förlust. Det krävs en mycket god ekonomi 
hos käranden för att finansiera detta.  
 
I mål mot stora aktörer blir det naturligtvis extra svårt att med små medel 
sätta upp ett starkt käromål. En grupptalan kan medföra stora kostnader och 
tvistesumman blir stor. I många fall är motparten en van förhandlare som 
har en stab av experter och processjurister. För ett stort företag kan det vara 
mycket värt att betala för att få den bästa av styrkor, för att slippa förlora 
målet eller tvingas till en förlikning med allt vad det innebär av badwill och 
förlorade kunder i framtiden.  
 
Då de regler som gäller för ansvarsfördelningen av rättegångskostnaderna i 
grupptalanmål föreskriver att den förlorande parten ska ersätta motpartens 
kostnader, blir konsekvenserna för käranden mycket tyngre vid förlust än 
om han hade drivit en individuell talan. Det blir en större obalans mellan 
rättegångskostnaderna och gruppföreträdarens eget anspråk än om han hade 
drivit en individuell process. Ribban för när processandet är ekonomiskt 
försvarbart kommer därför ligga mycket högre.141

 

 Om käranden ska stå 
ansvaret för rättegångskostnaderna krävs att utgången är så gott som klar för 
att det ska vara motiverat för en kärande att väcka talan. 

GrL uppställer i 34 § en möjlighet för käranden att kräva att 
gruppmedlemmarna ersätter de rättegångskostnader som en tappande 
svarande inte kan betala. Det är naturligtvis en lösning, som förhindrar att 
käranden skuldsätts, men som motverkar lagens syfte. Grundtanken är att 
enskilda ska kunna få sin talan prövad utan ekonomisk belastning genom att 
bli gruppmedlemmar. Risken att tvingas stå för rättegångskostnaderna har 
förmodligen en avskräckande effekt på många presumtiva 
gruppmedlemmar, som därmed kanske avstår från att gå med i gruppen. Om 
gruppen inte blir stor förlorar grupptalan sin dignitet som processform 
gentemot en stark motpart.  
 
Det finns alltså ingen heltäckande lösning på de finansieringsproblem som 
uppstår vid grupptalan. Att rättshjälpen inte omfattar ett eventuellt ansvar 
för motpartens rättegångskostnader urholkar dess förmåga att motverka att 
ekonomiska faktorer hindrar tillkomsten av motiverade men icke helt givna 
grupprättegångar. Å andra sidan är det möjligt att genom att pröva sitt 
anspråk i en grupprättegång få täckning för ombudskostnader genom 
rättshjälp. Annars gäller enligt RHL 11 § p. 4 att det i förenklade tvistemål 
endast beviljas rättshjälp när det finns särskilda skäl.  
 

                                                
141 SOU 1994:151 B, s. 390. 
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7.4 Nya finansieringsalternativ som 
framkommit genom praxis 

För att kunna föra en grupptalan trots att de befintliga 
finansieringsalternativen inte erbjuder någon hjälp har käranden och 
gruppmedlemmarna utvecklat nya metoder för att lösa finansieringen av 
grupptalan. 
 
 

7.4.1 Finansiering från gruppmedlemmarna 
Ett lämpligt sätt att göra detta har varit att låta gruppmedlemmarna bidra i 
begränsad utsträckning till den nödvändiga finansieringen. Detta har i praxis 
gjorts genom att skapa en förening för ändamålet och låta de i 
anspråkshavare som är intresserade betala in en medlemsavgift till denna för 
att få ingå i gruppen. På så sätt löses problemet med de löpande avgifterna 
som tills domen faller. För att det ska uppgå i tillräckliga summor krävs 
dock att många gruppmedlemmar inträder i föreningen, annars måste 
medlemsavgiften vara oskäligt hög och då innefattar det genast ett 
riskmoment för gruppmedlemmarna. Detta är delvis ett kringgående av 
syftet med lagen, det vill säga att enskilda ska kunna pröva sina anspråk i 
grupp utan att behöva belastas ekonomiskt för det. 
 
 

7.4.2 Flera kärande 
Metoden att låta flera personer vara kärande och företrädare för gruppen har 
också i viss mån förbättrat gruppens ekonomi då flera 
rättsskyddsförsäkringar har kunnat nyttjas och då den finansiella styrkan i 
kärandegruppen i övrigt stärks. I grupptalan mot Luftfartsverket inledde sju 
käranden talan. Även i grupptalan mot NCC, Aftonbladet och Göteborgs 
Egnahem uppträdda flera personer som gruppföreträdare. I samtliga fall 
hade kärandena gemensamt ombud, vilket naturligtvis också är en 
finansieringsaspekt. Metoden kan dock endast användas i liten skala. Om 
kärandegruppen blir för stor i förhållande till de passiva gruppmedlemmarna 
kan det vara svårt att hävda taleformens nödvändighet.  
 
I de fall där metoden med flera kärande har använts har dock gruppen varit 
av betydande storlek och ett flertal kärande kan närmast vara motiverat då 
det kan bli en alldeles för stor administrativ börda att hålla gruppen samlad 
och sporrad för en enda kärande. Så länge alla kärande var för sig uppfyller 
kraven för en gruppföreträdare och målets handläggning inte försinkas 
onödigt av det kan det därför vara en lämplig metod. Det är även till fördel 
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för en svarande då risken för att käranden inte ska kunna ansvara för 
vinnande parts rättegångskostnader minskar.  
 
 

7.4.3 Bistånd från stiftelser 
I målet Rozum mot SLU142

                                                
142 Uppsala tingsrätt, mål nr T 3897-08. 

 visades också att det finns möjlighet att uppbära 
ekonomiskt stöd för talan där det finns ett allmänt intresse. Där fick 
stiftelsen Centrum för rättvisa in och stödde talan. I det fallet torde det ha 
varit en förutsättning för att Rozum skulle ha kunnat driva målet. I 
grupptalan mot Luftfartsverket fick kärandegruppen ett stipendium från 
kommunen för finansieringen av talan.  
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8 Slutsatser  
Grupptalans främsta funktion har varit att åstadkomma ökat rättsskydd för 
enskilda, framför allt för anspråk som inte lämpar sig att väcka talan om i en 
individuell process.143

 

 Lagen tillkom delvis för att möjliggöra välbehövliga 
processer som tidigare inte har varit ekonomiskt försvarbara. I en enskild 
grupptalan är kärande oftast en privatperson som har ställt upp som 
grupprepresentant för gruppmedlemmarna. En privatperson har sällan en 
privatekonomi som klarar av att finansiera en rättegång med så omfattande 
handläggning som en grupptalan medför. Redan i Grupptalanutredningen 
förklarades det att det inte förväntades att käranden skulle bekosta talan 
själv. Likväl har de alternativ som lagen och förarbeten ställer upp för 
käranden visat sig vara otillräckliga för att finansiera talan för hela gruppen. 

De svårigheter som har konstaterats kring kärandes ansvar att finansiera hela 
processen skapar hinder för lagens tillämpning och därmed finns det risk att 
lagen inte får den effekt av ett förbättrat rättsskydd för enskilda som var 
menat. Det är en naturlig konsekvens att en potentiell kärande drar sig för att 
ställa upp som gruppföreträdare när han inte har någon ekonomisk 
uppbackning.  
 
 

8.1 Risk för att lagen inte kan tillämpas 
fullt ut 

Vissa grupprättegångar kan bli sponsrade av någon konsumentorganisation 
eller liknande intresseorganisation, om de har ett viktigt allmängiltigt 
intresse till föremål för tvisten. Detta är dock inget att räkna med. Det är inte 
heller troligt att det kommer att inledas några mål som har så stort 
principiellt värde att en kärande är villig att driva målet och själv stå för 
kostnaderna. Det kan finnas en ideologisk person som är beredd att satsa för 
den goda sakens skull, för att motparten måste ställas mot väggen. Det är 
dock inte troligt att en privatperson vill riskera att sätta sig i personlig 
konkurs vid ogillande av talan.  
 
Det är omöjligt att säga hur många tänkta grupptalanprocesser som inte 
blivit av på grund av finansieringsproblem. Det kan dock konstateras att 
lagen inte har blivit ett så effektivt rättsmedel som det var tänkt för att 
konsumenter och andra enskilda ska få kompensation för anspråk som de 
själva annars inte skulle ha gjort gällande.144

                                                
143 Lindblom: Progressiv process, s. 330.  

 Lagen har inte kunnat 
användas i den utsträckning som var tänkt. Då de faktiska möjligheterna att 
finansiera en grupptalan undergrävs återstår för fordringsägarna bara de 
tidigare processformerna eller i värsta fall en oprövad talan. Farhågan att 

144 Ds 2008:74 s. 62.  
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möta ett så starkt försvar kan också tvinga kärandegruppen till en förlikning 
som inte är till deras fördel utan istället får svaranden att framstå i bra dager 
och till och med nå en ekonomisk vinst. Tanken med grupptalanförfarandet 
har varit att många små kan samla sig och tillsammans bli starka. Det ger 
dock inte någon styrka när den gemensamma talan måste drivas med 
ekonomiska medel motsvarande en enskild process. I denna aspekt är 
gruppen fortfarande underlägsen motparten.  
 
Det har också visat sig för svårt att få ombuden att åta sig sådana uppdrag på 
kärandesidan, då det inte finns tillräckliga finansieringar. Den möjliga 
avkastningen är inte tillräckligt stor för att åta sig målet med dess risker. De 
riskavtal som kan erbjudas har inte haft den positiva effekt som var 
lagstiftarens förhoppning. Vid stora grupprättegångar räcker det ofta inte att 
ha en enda advokat som ombud. Administrationen och den omfattande 
handläggningen kräver en grupp med olika expertiser som arbetar 
tillsammans.145

 

 Särskilt markant blir det då svaranden, med ett stort företags 
resurser, anlitar ett stort team av advokater.  

 

8.2 Utvärdering av GrL  

2007 fick hovrättsrådet Marianne Wasteson uppdraget att utvärdera lagen 
om grupprättegång, vilket resulterade i Ds 2008:74. Utvärderingen hade till 
syfte att klarlägga huruvida de syften – bland annat att stärka enskildas 
reella tillgång till rättsväsendet – som låg till grund för införandet av lagen 
har tillgodosetts.  
 
Utvärderingen resulterade i slutsatsen att grupptalan generellt är en dyr 
processform och att de ekonomiska riskerna för den enskilde 
gruppföreträdaren är stora trots att den egna nyttan eller vinsten vid en 
framgångsrik talan kan vara liten. Utvärderingen påpekade dock även att de 
fåtal mål som har drivits inte behöver vara ett bevis på att GrL inte behövs 
eller att den inte fungerar. Det tar tid för en reform att bli en del av det 
allmänna medvetandet.146

 
  

I utvärderingen framkom att nya lösningar för kärandens finansiering av 
talan måste tas fram. En lagändring av kostnadsreglerna just i 
grupptalansammanhang diskuterades. Bland annat framkom förslag på att 
kärandens ansvar för svarandens kostnader vid förlust skulle begränsas för 
att öka tillgängligheten av grupptalan som ett processalternativ.147

                                                
145 Ibid. s. 150. 

 
Alternativt skulle den svenska huvudregeln angående fördelningen av 
rättegångskostnader avskaffas och istället skulle rättegångskostnaderna 
kvittas som i USA. Utredningen kom dock fram till att det inte är lämpligt 
att ändra reglerna om kostnadsfördelningen. Dels finns omfattande skydd 

146 Ibid. s. 61. 
147 Ibid. s. 157. 
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för den svagare parten i många affärssituationer, dels motiverar det inte den 
stora orättvisa som uppkommer gentemot motparten. En motpart i en 
grupprättegång, som kan bli väldigt kostnadskrävande, ska inte behöva stå 
sina egna rättegångskostnader vid vinst, bara för att käranden ska få en 
möjlighet att väcka talan gentemot denne.  
 
 

8.3 Lösningar i andra rättssystem 

8.3.1 USA 
Det finns flera möjliga förklaringar till varför Class Action-institutet 
tillämpas i så hög utsträckning i USA. Civilprocessen i USA brukar sägas 
vara mer kärandevänlig än i Sverige. Det gäller bland annat de processuella 
reglerna med kraven på hur en stämningsansökan ska utformas, den 
långtgående rätten att avkräva motparten information redan under 
förberedelsen samt även möjligheterna för käranden att successivt ändra och 
precisera sin talan.148

 

 Domstolskulturen är annorlunda jämfört med i 
Sverige. I det amerikanska rättssystemet är tillgången på alternativ till 
domstolsprövning begränsad och domstolarna har en mer central roll i 
samhället.  

Reglerna för fördelning av rättegångskostnader medför också en större 
benägenhet att våga starta en process. I USA är kvittning av 
ombudskostnaderna huvudprincip i alla tvistemål, så även i grupptalanmål. 
Med kvittning menas att vardera part står sina rättegångskostnader själv 
oavsett utgången i målet. Detta minskar kärandens ekonomiska risktagande, 
samtidigt som det har en konstant preventiv effekt mot taleväckande, då 
parterna garanterat kommer drabbas av kostnader. Därför används riskavtal i 
högre utsträckning. I USA är det vanligt att kärandens ombud arbetar på 
provisionsarvode, vilket oftast innebär att ombudet inte tar betalt om talan 
ogillas men vid bifall får en stor del av det bifallna beloppet som arvode. På 
så sätt riskerar käranden inte att drabbas av några kostnader varken vid bifall 
eller vid ogillande. Ombudet har vidare ett starkt incitament för att lägga 
ned mycket tid och resurser på fallet.  
 
Grupptalaninstitutets vara eller icke-vara har trots dess betydelse i USA 
varit föremål för debatt många gånger under åren. Huvudsakligen har 
riskerna för missbruk av reglerna varit det som har väckt kritik. Kritikerna 
hävdar att det har vuxit fram en särskild gren av advokater, så kallade 
”Ambulance chasers” som livnär sig på att söka upp möjliga tvister samt 
uppvigla gruppmedlemmar att väcka grupptalan med ett för advokaten 
mycket lukrativt riskavtal knutet till målets handläggning. Systemet medför 
också en risk för obilliga förlikningar mellan gruppen och svaranden. Detta 
påtalas som en särskild risk då advokaten arbetar efter ett provisionsavtal 
och vill minimera arbetstiden. Det är endast en liten del av alla Class 
                                                
148 Lindblom (2008), s. 70 f.  
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Actions som går till huvudförhandling, de flesta förliks eller avvisas på 
vägen.149

 
 

 

8.3.2 Norge  
Den norska grupptalan bygger precis som den svenska på ett opt in 
förfarande men ger en möjlighet till att använda systemet med automatisk 
grupptillhörighet och rätt till opt out när en klar majoritet av anspråken 
avser små värden och annan process inte är något realistiskt alternativ. 
Gruppföreträdaren blir ansvarig för motpartens rättegångskostnader vid 
förlust. Det stadgas särskilt att denne själv ska kunna betala svarandens 
kostnader vid förlust, också ombudskostnader. Även gruppmedlemmarna 
kan bli ansvariga för svarandens kostnader men endast upp till en av rätten i 
förväg fastställd maxgräns. Rätten kan besluta att registrering i gruppen 
enligt opt in-systemet görs villkorad av att gruppmedlemmarna i samband 
med denna betalar det fastslagna beloppet eller del av detta till ombudet.150 
Finansiering ska i övrigt ske genom rättshjälp från det allmänna, någon 
möjlighet till riskavtal eller provisionsarvoden finns inte.151

 
 

 

8.3.3 Danmark 
Enligt dansk rätt kan det i vissa fall krävas att gruppföreträdaren ställer 
säkerhet för svarandens rättegångskostnader, med risk att talan annars 
avvisas. Om gruppmedlemmarna inte kan ta rättshjälp eller sina 
rättsskyddsförsäkringar i anspråk kan det krävas att de ställer viss av rätten 
fastlagd säkerhet för rättegångskostnader som en förutsättning för att de ska 
få ingå i gruppen. En gruppmedlem kan bli ansvarig att betala 
rättegångskostnader till motparten eller gruppföreträdaren, men ska aldrig 
kunna åläggas att svara för mer än vad denne ställt som säkerhet samt det 
belopp som motsvarar gruppmedlemmens processvinst.  
 
 

8.4 Kommentarer de lege ferenda  

8.4.1 Utvärderingens förslag 
I Utvärderingen av lagen om grupprättegång uttalades att även om det för 
närvarande inte är förenligt med god advokatsed att förbehålla sig riskavtal 
på provisionsbasis, så kallade Contingency fees, kan den situationen komma 
att förändras framöver. Därför förespråkade utredningen en utvidgning av 
                                                
149 Ibid. s. 65 ff. 
150 Ds 2008:74 s. 153. 
151 Lindblom (2008), s. 85 f. 
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användandet av riskavtal, med större inslag av kvotdelsavtal. 
Provisionsavtal som innebär att det vid fullt bifall inte blir mycket över till 
gruppmedlemmarna ska dock inte tillåtas. Procentandelen av 
tvisteföremålets värde måste godkännas i varje enskilt fall och bör inte få 
överskrida 30 %. Det är numera tillåtet enligt advokatsamfundets regler för 
advokatverksamhet att använda sig av kvotdelsavtal om det finns särskilda 
skäl, med vilket exemplifieras att vara biträde i en grupprättegång.152

 
 

Utredningen föreslog vidare att möjligheterna att höja taket för tillåtet antal 
arvodestimmar till ombudet vid rättshjälp ska övervägas samt att rättshjälp 
borde beviljas vid enskild grupptalan trots att gruppföreträdarens 
ekonomiska underlag överstiger det högsta tillåtna.153

 
  

Utredningen kom fram till att det inte är lämpligt att ändra reglerna om 
ansvarsfördelningen av rättegångskostnader. Utgångspunkten för hur 
kostnadsansvaret ska bestämmas bör i grupprättegångar vara att 
ersättningsreglerna dels ska underlätta tillkomsten av befogade rättegångar, 
dels ska motverka ogrundade processer. Visserligen hade det varit lättare för 
en kärande att ta initiativ till en process om risken att drabbas av motpartens 
rättegångskostnader inte hade förelegat. Det är även lättare att göra en 
riskbedömning av kärandens möjliga kostnadsansvar och eventuellt inte så 
betungande att skaffa fram medel till kostnader som är definitiva och satta 
till en viss maxgräns. Men det är inte i enlighet med rättssäkerheten för 
svaranden att inte kunna få ersättning för de kostnader som han tvingas 
lägga ner på ett svaromål när han blir indragen i en process. 
 
 

8.4.2 Lärdomar från andra rättssystem 
I Danmark och Norge finns möjligheten att ge gruppmedlemmarna större 
ansvar för rättegångskostnaderna. I Norge är finansiering genom 
gruppmedlemmarnas försorg den enda möjligheten vid sidan av allmän 
rättshjälp. Detta är inte förenligt med den grundprincip som GrL är 
uppbyggd på. Det ska enligt svensk rätt inte kunna krävas av en 
gruppmedlem att de betalar något. I Sverige har samma metod dock använts 
på frivillig basis. Kanske är det inte i strid med lagens grundläggande 
syften, om det utgör det enda sättet att få ihop medel? Jag anser att det är en 
bra lösning. Jag tror dock inte att det är nödvändigt att reglera det som en 
legal lösning.  
 
Utvecklingen mot en liberalare förhållning till riskavtalen kommer enligt 
min bedömning definitivt att fylla en viktig funktion. Jag tror att det till stor 
del är möjligheten till dessa avtal som har främjat den goda utvecklingen av 
grupptalanförfarandet i USA. I övrigt är det svårt att hämta inspiration från 
ett rättssystem som påminner så lite om vårt. 

                                                
152 Regler för advokatverksamhet, s. 50. 
153 Ds 2008:74 s. 179.  
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8.4.3 Metoder utvecklade i praxis 
Att befintliga metoder för att bekosta en grupprättegång har varit 
otillräckliga har medfört att nya metoder har utvecklats i praxis. På så sätt 
har det i ett antal fall varit möjligt att genomföra en grupptalan.  
 
Systemet med att ha flera kärande är en lämplig lösning ur flera synvinklar. 
Dels kan det underlätta talans genomförande att vara några som hjälps åt 
tillsammans, dels går det att utnyttja flera rättsskydd.  
 
Käranden kan också minimera sitt risktagande genom en uppgörelse om 
kostnadsspridning honom och gruppmedlemmarna emellan eller med en 
tredje man. Det finns dock vissa principiella skäl mot att lägga över en del 
av kostnadsansvaret på gruppmedlemmarna. Det strider mot den 
grundläggande tanken med lagen att gruppmedlemmarna ska få sina anspråk 
prövade utan att drabbas av direkta ekonomiska utgifter.154

 

 Enligt min åsikt 
är det dock en rimlig lösning, eftersom det de facto möjliggör en process 
som annars inte hade varit genomförbar. Att bidra med ett hundratal kronor 
för att få delta i en grupprättegång framstår som mer fördelaktigt för en 
enskild än att ta alla kostnader för att driva en individuell talan. På så sätt 
främjas rättsskyddet. Som nämnts ovan är det dock inte nödvändigt att 
lagreglera denna möjlighet. 

Problemet med ett avtal med gruppmedlemmarna är att det kan vara svårt att 
övertyga en grupp att riskera pengar i ett mål där utgången är oviss. Poängen 
med grupptalan är ju att de ska kunna få sin talan prövad utan ekonomisk 
risktagning. För att få en grupp att stötta käranden med pengar krävs att de 
verkligen litar på käranden och att det är en sammansvetsad grupp som 
kämpar tillsammans. Det medför dock en administration av målet som 
tynger handläggningen och ytterligare ökar kostnaderna för målet.  
 
Ett alternativ är eventuellt att käranden träffar avtal med en finansiär om att 
backa upp gruppmedlemmarna om de blir kostnadsansvariga. Det kan finnas 
finansiärer som mot ett erbjudande om ett procentuellt belopp kan tänka sig 
att gå i borgen för rättegångskostnaderna. Det är säkerligen inte rimligt att 
någon sådan skulle träda fram om det inte fanns en betydande chans till 
framgång i målet. 
 
 

8.4.4 Vad bör åtgärdas?  
Det är positivt att lagen inte sätter upp några hinder för nya metoder. Dock 
kan det knappast sägas eliminera behovet av funktionella legala alternativ.  
 

                                                
154 Prop. 2001/02:107, s. 112. 
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Rättshjälp har inte beviljats i något fall. Precis som det föreslås i 
utvärderingen av GrL anser jag att rättshjälp måste göras till ett mer 
tillgängligt alternativ. Villkoren för när rättshjälp kan beviljas borde 
förbättras. Exempelvis bör maxgränsen för antalet timmar för 
ombudskostnader som kan beviljas för grupprättegångar höjas. Dock går det 
inte att ålägga staten alltför höga kostnader för en civilrättslig tvist. Även 
om det delvis ligger i det allmännas intresse att fler grupprättegångar kan 
genomföras så kan det inte begäras att staten ska sponsra varje 
processbenägen kärande.  
 
Det som hade påverkat gruppens finansieringsfråga mest hade varit om det 
fanns bättre möjligheter att utnyttja gruppmedlemmarnas 
rättsskyddsförsäkringar. Rättsskyddsförsäkring erbjuder så länge 
försäkringsbolagen upprätthåller sina tuffa villkor inget större stöd för en 
kärande. Det var en missräkning från Grupptalanutredningens sida då de 
förutsatte att flera rättsskyddsförsäkringar skulle gå att utnyttja tillsammans. 
Då hade det gått att samla ekonomiska medel åt käranden utan att 
gruppmedlemmarna själva hade drabbats av några kostnader. Nu bidrar 
systemet i hög grad till att syftet med grupprättegång motverkas och jag är 
precis som Lindblom av åsikten att möjligheten till grupptalan på sikt även 
främjar för försäkringsbolagen. Dels förhindras upprepade processer kring 
samma rättsfråga, där det annars hade rört sig om många olika kärande i var 
sin process. Även om det till stor del hade rört sig om icke individuellt 
processbara anspråk finns det antagligen ett antal skadelidande 
anspråkshavare som hade valt att dra tvisten till domstol.  
 
Dels minskar risken för processer som inte är processekonomiskt 
försvarbara för samhället. Försäkringsbolagen uttryckte kritik mot 
Grupptalanutredningens resonemang kring finansieringen, vilket de ansåg 
innefattade att det skulle vara försäkringsbolagens ansvar att bekosta all 
form av enskildas omotiverade processande.155

 

 Denna kritik saknar enligt 
mig fog. GrL motverkar snarare processekonomiskt omotiverat processande, 
eftersom lagen uppställer viss kontroll av talan, genom de förutsättningar 
som måste vara uppfyllda för att en talan ska få föras. Bland annat måste en 
grupptalan enligt GrL 8 § p.3 vara den bästa processformen. Detta kommer 
enligt mig sannolikt leda till en förbättrad processekonomi och även 
ekonomiska fördelar för försäkringsbolagen. Genom att en grupptalan blir 
ogenomförbar ökar kostnaderna för både försäkringsbolag och för samhället 
i övrigt då följden istället riskerar att bli upprepade individuella processer. 
Väljs modellen med pilotmål ökar kostnaderna för försäkringsbolagen då 
flera rättsskyddsförsäkringar kan utnyttjas.   

Naturligtvis är försäkringsbolagen privata företag och kan inte tvingas till 
att sluta avtal till för dem ofördelaktiga villkor. Därför är det svårt att hitta 
lösningar till hur rättsskyddsförsäkringar ska kunna bli mer tillgängliga 
alternativ. Givetvis måste sådana villkor utformas så att inte 
försäkringsbolagen drabbas av omfattande förluster. Villkoren måste 
                                                
155 Holmersson & Ericsson: Lagen om grupprättegång – bakgrund och framtid. En replik 
från Trygg-Hansa, SvJT 2006 s. 194. 



 63 

förhindra ett missbruk av försäkringen. Det får inte öppna för möjligheter 
för spekulativ handel med rättsskyddsförsäkringar och överlåta fordringar 
till utomstående personer med förmånliga försäkringsvillkor. 
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9 Avslutande kommentar 
Svårigheterna med att väcka talan har till viss del förhindrat den Access to 
Justice-funktion som möjligheten till grupprättegång har varit ämnad att ha. 
Lagen har inte kunnat övervinna de problem som har uppstått i svensk 
processrätt och som utgör hinder för en reell Access to Justice. 
Rättegångskostnader är fortfarande i vägen för ett avgörande i domstol.   
 
Trots svårigheterna kan GrL ändå sägas uppfylla ett Access to Justice-syfte. 
Även om det står klart att grupprättegångsförfarandet inte har lyckats fylla 
luckan i det reella rättsskyddet för enskilda, är det enligt mig viktigt att 
förfarandet finns inom rättssystemet. Det faktum att möjligheterna att väcka 
grupptalan finns har en handlingsdirigerande effekt gentemot större aktörer. 
Framför allt tror jag att den publicitet som ett mål får i media är en 
avskräckande faktor för de stora bolagen. Processer i vilka gruppanspråk 
hanteras gemensamt uppmärksammas ofta mer i massmedia än en 
individuell talan. Bolaget blir genast boven i dramat då många skadelidande 
kan vädja till media på ett effektivt sätt. Inget företag vill riskera att drabbas 
av den badwill som medföljer att ställas inför en arg grupp konsumenter 
som talar till allmänhetens ethos och pathos. 
 
Inom affärs- och finansvärlden, där förslaget om grupptalan mötte mest 
motstånd, finns det rättssäkerhetsfördelar för den enskilde att vinna endast 
genom att den processuella möjligheten finns. I debatten som föregick lagen 
föreslås bland annat att privatpersoner som drabbats av bankers och 
fondkommissioners dåliga rådgivning skulle kunna nyttja förfarandet, samt 
även personer som tagit leasing till oskäliga avtalsvillkor, eller bankkunder 
som tagit falska annuitetslån.156 Bara vetskapen om att en enskild 
medborgare har ett vapen att ta till då de utsätts för rättsliga 
oegentligenheter kan medföra att de stora bolagen vårdar sina 
kundrelationer noggrannare. Förhoppningsvis hindras företag från att 
missbruka sin ställning och storlek gentemot enskilda. Det kan även främja 
frivilliga överenskommelser mellan parterna innan gruppen hinner vidta 
ytterligare åtgärder och gå till domstol.157

 
   

Det resultat som ändå har uppnåtts sedan lagens tillkomst är värt att 
framhålla. Den förlikning som har stadfästs mellan Föreningen Grupptalan 
mot Skandia och Skandia Liv påverkade ca 15 000 medlemmar. Det är 
troligt att de flesta av dessa anspråkshavare inte hade väckt talan själva. 
Tack vare några initiativtagare som uppmuntrade dem att bli passiva 
gruppmedlemmar i talan har de nu fått en viktig upprättelse. Jag hoppas och 
tror att vi kommer få se fler av dessa stora rättegångar. Under tiden som jag 
har arbetat med den här uppsatsen har det i media uppmärksammats flera 
stora händelser där enskilda personer har kommit i kläm mellan stora 

                                                
156 Lönnerblad, Mats: Grupprättegångar stärker den enskildes rätt, Svd Öppen debatt, 17 
april 2001. 
157 Lindblom: ANNALS of… Sweden. s. 239.  
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aktörer. I flera av dessa fall hade grupptalan varit en lämplig åtgärd. 
Processformen håller definitivt på att få större utrymme i det svenska 
rättssystemet. När fler blir medvetna om de fördelar som går att vinna 
genom en grupptalan torde tillämpningen öka, särskilt om det ges 
förbättrade möjligheter att finansiera talan.  



 66 

Käll- och litteraturförteckning 
 
 
Offentligt tryck 
 
NEK-rapport 1990:7. Grupptalan i konsumentmål – Rapport från ett 
nordiskt seminarium. Nordiska ministerrådet, Nord 1990:51. 
 
Dir. 1991:59 Grupptalan vid svenska domstolar, Justitiedepartementet.  
 
SOU 1994:151, Grupprättegång A-C, Betänkande av 
Grupptalanutredningen.  
 
Regeringens proposition 2001/02:107 Lag om grupprättegång.  
 
Ds 2008:74 Utvärdering av lagen om grupprättegång. 
 
Council of Europe Recommendation No. R. (81) 7 on Measures Facilitating 
Access to justice. 
 
 
 
Litteratur 
 
Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 3 uppl, Norstedts 
Juridik AB (2007).  
 
Ekelöf, Per Olof, Boman, Robert: Rättegång II, 8 uppl. Norstedts Juridik 
AB, Stockholm (1996). 
 
Friedman, Lawrence M. Access to justice: Social and historical context.  
In Access to justice, Volume II, Promising institutions, edited by Mauro 
Cappelletti and John Weisner, Italy, (1978). 
 
Heuman, Lars: Rättshjälp och pilotfall, Juridiska Föreningen i Lund, 
Studentlitteratur AB, Lund (1982).  
 
Lehrberg, Elisabeth: Processgemenskap, 2 uppl, Norstedts Juridik AB, 
Stockholm (2000). 
 
Lindblom, Per Henrik: Grupptalan: Det anglo-amerikanska class 
actioninstitutet ur svenskt perspektiv, Norstedts Förlag AB, Stockholm 
(1989). 
 
Lindblom, Per Henrik: Progressiv process, Iustus förlag, Uppsala (2000). 



 67 

 
Lindblom, Per Henrik: Grupptalan i Sverige - Bakgrund och kommentarer 
till lagen om grupprättegång, Norstedts Juridik AB, Solna (2008).  
 
Lindell, Bengt: Civilprocessen, 2 uppl, Iustus Förlag AB, Uppsala (2003). 
 
Wiklund, Holger: God advokatsed, Institutet för rättsvetenskaplig forskning, 
P.A. Norstedt & Söners Förlag (1973).  
 
 
 
Artiklar 
 
Heuman, Lars: Bör reglerna om grupptalan ändras? JT 2007-08 s. 829. 
 
Hammarskiöld, Peder: Konsekvenserna av en lag om grupptalan i Sverige – 
några kritiska synpunkter. JT 1995/96 s. 547. 
 
Holmersson & Ericsson: Lagen om grupprättegång – bakgrund och framtid. 
En replik från Trygg-Hansa. SvJT 2006 s. 194. 
 
Lindblom, Per Henrik: Lagen om grupprättegång – bakgrund och framtid. 
SvJT 2005 s. 129. 
 
Lindblom, Per Henrik: The ANNALS of the American Academy of Political 
and Social Science 2009. Sweden.  
 
Lönnerblad, Mats: Grupprättegångar stärker den enskildes rätt, Svd Öppen 
debatt - 17 april 2001. 
Kan hittas på internetsidan: 
http://www.bankrattsforeningen.org.se/domstol142.html. 
 
 
 
Övrigt material 
 
Regler för advokatverksamhet, utgivna av Sveriges Advokatsamfund 2009. 
 
 
 
Internetkällor 
 
Europeiska kommissionens hemsida: 
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm#Gree
n 

http://www.svd.se/�
http://www.svd.se/�


 68 

Rättsfallsförteckning 
 
EG-domstolen 
 
Rosengren m.fl. mot Sverige, dom den 5 juni 2007, mål C-170/04. 
 
 
 
Europadomstolen 
 
Fallet Golder mot Förenade Konungariket, dom den 21 februari 1975, appl. 
nr. 4451/70. 
Fallet Airey mot Irland, dom den 9 oktober 1979, appl. nr. 6289/73.  
Fallet Baumann mot Frankrike, dom den 22 maj 2001, appl. nr. 33592/96. 
 
 
Svensk rätt 
 
Stockholms tingsrätt målnummer T 3515-03. Överfördes till Nacka tingsrätt 
målnummer T 1281-07. 
Stockholms tingsrätt målnummer T 97-04. 
Stockholms tingsrätt mål nummer T 10992-04. 
Stockholms tingsrätt, målnummer T 17333-04. 
Stockholms tingsrätt, målnummer T 9893-06.  
 
 
Göteborgs tingsrätt, målnummer T 7211-03. Frågan angående 
förutsättningarna för grupptalan i målet redogörs för i RH 2005:20.  
Göteborgs tingsrätt målnummer T 7247-05. 
 
Nacka tingsrätt, målnummer T 1286-07. 
Nacka tingsrätt, miljödomstolen, mål M 1931-07. 
 
Uppsala tingsrätt, målnummer T 3897-08. 
 
 
Engelsk äldre rätt 
Brown v. Vermuden (1676) 1 Cas in Ch 272; 22 ER 796. 
 
 



 69 

 



 70 

Bilagor 
Bil. 1 

 
Rule 23 
 
Rule 23. Class Actions  
 
(a) Prerequisites. 
One or more members of a class may sue or be sued as representative parties 
on behalf of all members 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 representative 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. 
 
(b) Types of Class Actions. 
A class action may be maintained if Rule 23(a) is satisfied and if: 
(1) prosecuting separate actions by or against individual class members 
would create a risk of: 
(A) inconsistent or varying adjudications with respect to individual class 
members that would establish incompatible standards of conduct for the 
party opposing the class; or  
(B) adjudications with respect to individual class members that, as a 
practical matter, would be dispositive of the interests of the other members 
not parties to the individual adjudications or would substantially impair or 
impede their ability to protect their interests;  
(2) the party opposing the class has acted or refused to act on grounds that 
apply generally to the class, so that final injunctive relief or corresponding 
declaratory relief is appropriate respecting the class as a whole; or  
(3) the court finds that the questions of law or fact common to class 
members predominate over any questions affecting only individual 
members, and that a class action is superior to other available methods for 
fairly and efficiently adjudicating the controversy. The matters pertinent to 
these findings include:  
(A) the class members' interests in individually controlling the prosecution 
or defense of separate actions;  
(B) the extent and nature of any litigation concerning the controversy 
already begun by or against class members;  
(C) the desirability or undesirability of concentrating the litigation of the 
claims in the particular forum; and  
(D) the likely difficulties in managing a class action. 
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(c) Certification Order; Notice to Class Members; Judgment; Issues 
Classes; Subclasses. 
(1) Certification Order. 
(A) Time to Issue. At an early practicable time after a person sues or is sued 
as a class representative, the court must determine by order whether to 
certify the action as a class action. 
(B) Defining the Class; Appointing Class Counsel. An order that certifies a 
class action must define the class and the class claims, issues, or defenses, 
and must appoint class counsel under Rule 23(g).  
(C) Altering or Amending the Order. An order that grants or denies class 
certification may be altered or amended before final judgment.  
 
(2) Notice.  
(A) For (b)(1) or (b)(2) Classes. For any class certified under Rule 23(b)(1) 
or (b)(2), the court may direct appropriate notice to the class.  
(B) For (b)(3) Classes. For any class certified under Rule 23(b)(3), the court 
must direct to class members the best notice that is practicable under the 
circumstances, including individual notice to all members who can be 
identified through reasonable effort. The notice must clearly and concisely 
state in plain, easily understood language:  
(i) the nature of the action;  
(ii) the definition of the class certified;  
(iii) the class claims, issues, or defenses;  
(iv) that a class member may enter an appearance through an attorney if the 
member so desires;  
(v) that the court will exclude from the class any member who requests 
exclusion;  
(vi) the time and manner for requesting exclusion; and  
(vii) the binding effect of a class judgment on members under Rule 23(c)(3).  
 
(3) Judgment.  
Whether or not favorable to the class, the judgment in a class action must:  
(A) for any class certified under Rule 23(b)(1) or (b)(2), include and 
describe those whom the court finds to be class members; and  
(B) for any class certified under Rule 23(b)(3), include and specify or 
describe those to whom the Rule 23(c)(2) notice was directed, who have not 
requested exclusion, and whom the court finds to be class members.  
 
(4) Particular Issues.  
When appropriate, an action may be brought or maintained as a class action 
with respect to particular issues. 
 
(5) Subclasses.  
When appropriate, a class may be divided into subclasses that are each 
treated as a class under this rule. 
 
(d) Conducting the Action. 
(1) In General. 
In conducting an action under this rule, the court may issue orders that:  



 72 

(A) determine the course of proceedings or prescribe measures to prevent 
undue repetition or complication in presenting evidence or argument;  
(B) require — to protect class members and fairly conduct the action — 
giving appropriate notice to some or all class members of:  
(i) any step in the action;  
(ii) the proposed extent of the judgment; or  
(iii) the members' opportunity to signify whether they consider the 
representation fair and adequate, to intervene and present claims or 
defenses, or to otherwise come into the action;  
(C) impose conditions on the representative parties or on intervenors;  
(D) require that the pleadings be amended to eliminate allegations about 
representation of absent persons and that the action proceed accordingly; or  
(E) deal with similar procedural matters.  
 
(2) Combining and Amending Orders.  
An order under Rule 23(d)(1) may be altered or amended from time to time 
and may be combined with an order under Rule 16. 
 
(e) Settlement, Voluntary Dismissal, or Compromise. 
The claims, issues, or defenses of a certified class may be settled, 
voluntarily dismissed, or compromised only with the court's approval. The 
following procedures apply to a proposed settlement, voluntary dismissal, or 
compromise: 
(1) The court must direct notice in a reasonable manner to all class members 
who would be bound by the proposal.  
(2) If the proposal would bind class members, the court may approve it only 
after a hearing and on finding that it is fair, reasonable, and adequate.  
(3) The parties seeking approval must file a statement identifying any 
agreement made in connection with the proposal.  
(4) If the class action was previously certified under Rule 23(b)(3), the court 
may refuse to approve a settlement unless it affords a new opportunity to 
request exclusion to individual class members who had an earlier 
opportunity to request exclusion but did not do so.  
(5) Any class member may object to the proposal if it requires court 
approval under this subdivision (e); the objection may be withdrawn only 
with the court's approval. 
 
(f) Appeals. 
A court of appeals may permit an appeal from an order granting or denying 
class-action certification under this rule if a petition for permission to appeal 
is filed with the circuit clerk within 14 days after the order is entered. An 
appeal does not stay proceedings in the district court unless the district 
judge or the court of appeals so orders. 
 
(g) Class Counsel. 
(1) Appointing Class Counsel. 
Unless a statute provides otherwise, a court that certifies a class must 
appoint class counsel. In appointing class counsel, the court: 
(A) must consider: 

http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule16.htm�
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(i) the work counsel has done in identifying or investigating potential claims 
in the action;  
(ii) counsel's experience in handling class actions, other complex litigation, 
and the types of claims asserted in the action;  
(iii) counsel's knowledge of the applicable law; and  
(iv) the resources that counsel will commit to representing the class;  
(B) may consider any other matter pertinent to counsel's ability to fairly and 
adequately represent the interests of the class;  
(C) may order potential class counsel to provide information on any subject 
pertinent to the appointment and to propose terms for attorney's fees and 
nontaxable costs;  
(D) may include in the appointing order provisions about the award of 
attorney's fees or nontaxable costs under Rule 23(h); and  
(E) may make further orders in connection with the appointment. 
 
(2) Standard for Appointing Class Counsel. 
When one applicant seeks appointment as class counsel, the court may 
appoint that applicant only if the applicant is adequate under Rule 23(g)(1) 
and (4). If more than one adequate applicant seeks appointment, the court 
must appoint the applicant best able to represent the interests of the class.  
 
(3) Interim Counsel.  
The court may designate interim counsel to act on behalf of a putative class 
before determining whether to certify the action as a class action.  
 
(4) Duty of Class Counsel.  
Class counsel must fairly and adequately represent the interests of the class. 
 
(h) Attorney’s Fees and Nontaxable Costs. 
In a certified class action, the court may award reasonable attorney's fees 
and nontaxable costs that are authorized by law or by the parties' agreement. 
The following procedures apply: 
(1) A claim for an award must be made by motion under Rule 54(d)(2), 
subject to the provisions of this subdivision (h), at a time the court sets. 
Notice of the motion must be served on all parties and, for motions by class 
counsel, directed to class members in a reasonable manner. 
(2) A class member, or a party from whom payment is sought, may object to 
the motion.  
(3) The court may hold a hearing and must find the facts and state its legal 
conclusions under Rule 52(a).  
(4) The court may refer issues related to the amount of the award to a 
special master or a magistrate judge, as provided in Rule 54(d)(2)(D). 
 
 
Rule 23.1. Derivative Actions 
 
(a) Prerequisites. 
This rule applies when one or more shareholders or members of a 
corporation or an unincorporated association bring a derivative action to 

http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule23.htm#Rule54_d_�
http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule23.htm#Rule52_a_�
http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule23.htm#Rule54_d_�
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enforce a right that the corporation or association may properly assert but 
has failed to enforce. The derivative action may not be maintained if it 
appears that the plaintiff does not fairly and adequately represent the 
interests of shareholders or members who are similarly situated in enforcing 
the right of the corporation or association.  
 
(b) Pleading Requirements.  
The complaint must be verified and must:  
allege that the plaintiff was a shareholder or member at the time of the 
transaction complained of, or that the plaintiff's share or membership later 
devolved on it by operation of law;  
allege that the action is not a collusive one to confer jurisdiction that the 
court would otherwise lack; and  
state with particularity:  
any effort by the plaintiff to obtain the desired action from the directors or 
comparable authority and, if necessary, from the shareholders or members; 
and  
the reasons for not obtaining the action or not making the effort.  
 
(c) Settlement, Dismissal, and Compromise.  
A derivative action may be settled, voluntarily dismissed, or compromised 
only with the court's approval. Notice of a proposed settlement, voluntary 
dismissal, or compromise must be given to shareholders or members in the 
manner that the court orders. 
(As added Feb. 28, 1966, eff. July 1, 1966; amended Mar. 2, 1987, eff. 
Aug. 1, 1987.) 
 
Rule 23.2. Actions Relating to Unincorporated Associations  
This rule applies to an action brought by or against the members of an 
unincorporated association as a class by naming certain members as 
representative parties. The action may be maintained only if it appears that 
those parties will fairly and adequately protect the interests of the 
association and its members. In conducting the action, the court may issue 
any appropriate orders corresponding with those in Rule 23(d), and the 
procedure for settlement, voluntary dismissal, or compromise must 
correspond with the procedure in Rule 23(e). 
 
 

http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule23_2.htm#Rule23_d_�
http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule23_2.htm#Rule23_e_�


 75 

 
Bilaga 2 

 
Rättsskyddsförsäkringsvillkor enligt 
Trygg-Hansas hem- villahem- och 
fritidsbostadsförsäkring 2009-01-01. 
 
Se även http://www.trygghansa.se/04Privat/Frame11104.html 
 
 
Rättsskydd 
 
1 Vem försäkringen gäller för 
 
Hemförsäkring 
Rättsskydd gäller för dig i din egenskap av privatperson men inte i din egenskap av 
ägare till fastighet eller innehavare av tomträtt. Äger du en obebyggd tomt omfattas 
den av din hemförsäkring så länge du inte inleder något bygge på tomten. 
 
Villahemförsäkring 
Om endast byggnad ingår gäller rättsskydd för dig enbart i din egenskap av ägare 
eller nytt janderättshavare till försäkrad byggnad som utgör småhus samt tomtmark 
som du äger eller nyttjar i direkt anslutning till försäkrad byggnad. Om lös 
egendom ingår gäller rättsskydd för dig i din egenskap av privatperson. 
 
Fritidsbostadsförsäkring 
Om endast byggnad ingår gäller rättsskydd för dig enbart i din egenskap av ägare 
eller nyttjanderättshavare till försäkrad byggnad som utgör småhus samt tomtmark 
som du äger eller nyttjar i direkt anslutning till försäkrad byggnad. Om lös 
egendom ingår i försäkringen gäller rättsskydd för denna egendom. 
 
2 Tvister 
 
2.1 Vilka tvister försäkringen gäller för 
 
Försäkringen gäller för tvist, där du själv är part 
• som kan prövas som tvistemål av tingsrätt, dock inte ”småmål” (se punkt 2.2.1 
nedan), och som efter prövning där kan prövas av hovrätt och Högsta domstolen. 
Med tvist förstås att ett framställt krav helt eller delvis avvisats. 
• angående skadestånd som prövas inom ramen för brottmål, där du är målsägande. 
• som kan prövas som tvistemål av fastighetsdomstol, i miljödomstol enligt 20 kap 
2§ punkt 
6 Miljöbalken förutom grupptalan enligt 2 kap 13 § Miljöbalken, Statens VA-
nämnd eller högre instans samt för hyresmål som handläggs av Svea hovrätt. 
Försäkringen gäller också i ovan nämnda mål om de tas upp till handläggning efter 
beslut om resning, domvilla eller återställande av försutten tid. 
 
Kommentar 
Försäkringen gäller således inte för brottmål (se dock punkt 7) eller för ärenden 
som handläggs av allmän domstol enligt lagen om domstolsärenden och inte heller 

http://www.trygghansa.se/04Privat/Frame11104.html�
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för mål eller ärenden som handläggs av administrativa myndigheter, 
specialdomstolar eller allmänna förvaltningsdomstolar, till exempel hyresnämnd, 
fastighetsbildningsmyndighet, länsstyrelse, länsrätt, kammarrätt eller 
Regeringsrätten. 
 
2.1.1 – Är tvisten sådan att den först kan prövas i annan ordning eller i annan 
instans, till exempel av skiftesman, i arrende- eller hyresnämnd eller skiljenämnd 
enligt Aktiebolagslagen eller inom besiktningsförfarande enligt 
entreprenadrättsliga regler, ersätts endast kostnader som uppkommit efter sådan 
prövning. Kostnad för bevisning som tagits fram vid sådan handläggning och kan 
användas vid ett fortsatt förfarande ersätts inte av försäkringen. 
 
2.1.2 – Försäkringen gäller för skiljeförfarande i sådan tvist som kan prövas av 
ovan angivna domstolar och omfattar både dina egna ombudskostnader och sådana 
som du förpliktas utge - med undantag för skiljemännen. 
 
 
2.2 Vilka tvister försäkringen inte gäller för 
 
Försäkringen gäller inte för tvist 
2.2.1 – som vid rättslig prövning ska handläggas enligt 1 kap 3d § första stycket 
rättegångsbalken, så kallade småmål. Detta undantag tillämpas inte vid tvist på 
grund av försäkringsavtal med Trygg-Hansa. 
2.2.2 – där du är kärande och tvisten ska handläggas enligt lagen om 
grupprättegång (2002:599). 
2.2.3 – som har samband med äktenskapsskillnad, oavsett vad tvisten gäller och när 
den uppkommer, eller andra frågor som i anledning av äktenskapsskillnaden 
aktualiseras mellan makarna och avser uppbrytning av ekonomisk gemenskap i 
olika former eller fördelning av ansvar för gemensamma barn. Undantaget gäller 
tvist mellan makarna vid äktenskapsskillnad samt tvist om underhåll då barnet är 
part. Undantaget gäller på motsvarande sätt upplösning av partnerskap och 
samboförhållande oberoende av om rättsförhållandet ska prövas enligt sambolagen 
eller annan lag. 
2.2.4 – som gäller ändring eller jämkning av underhållsbidrag, umgängesrätt, 
vårdnad eller barns boende inom ett (1) år efter den tidpunkt då beslut i sådan fråga 
meddelades eller överenskommelse träffades inför eller efter dom på 
äktenskapsskillnad eller upplösning av samboförhållande. 
2.2.5 – som har anknytning till din nuvarande eller tidigare anställning, yrkes- eller 
tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet inbegripet åtgärder för avveckling 
eller överlåtelse av verksamhet. 
2.2.6 – som avser tvist med anledning av skatterådgivning eller annan medverkan 
vid skattebedömningar i anslutning till avveckling eller överlåtelse av verksamhet. 
2.2.7 – som gäller lån till juridisk person eller någon i dennes förvärvsverksamhet. 
2.2.8 – som gäller borgensåtagande som du ingått till förmån för juridisk person 
eller någon i dennes förvärvsverksamhet. Begränsningen gäller även regressrätt 
med anledning av infriat borgensansvar. 
2.2.9 – som gäller pantsättning av dig till förmån för juridisk person eller någon i 
dennes förvärvsverksamhet. Begränsningen gäller även regressrätt med anledning 
av att panten tagits i anspråk av borgenär. 
2.2.10 – som gäller ekonomiska åtgärder som för en privatperson är av ovanlig art 
eller omfattning. 
2.2.11 – som gäller fordran eller anspråk som överlåtits på dig, om det inte är 
uppenbart att överlåtelsen skett innan tvisten uppkom. 



 77 

2.2.12 – som gäller dig som ägare till annan fastighet eller innehavare av annan 
tomträtt än den som anges i försäkringsbrevet. För försäkrad fastighet på vilken 
bedrivs jordbruks-, skogsbruks- eller trädgårdsrörelse gäller försäkringen inte tvist 
som rör annat än bostadshus som bebos av någon av de försäkrade. 
2.2.13 – som gäller dig som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, 
husvagn eller annat släpfordon, luftfartyg, båt eller annan vattenfarkost, skepp eller 
vattenskoter. Beträffande motorfordon och båt utom Norden, se punkt 7. 
2.2.14 – som gäller skadestånd eller annat anspråk mot dig på grund av gärning 
som kräver uppsåt för straffbarhet efter det att du, i inledd förundersökning, 
delgivits misstanke om brott eller åtal väckts för denna gärning. 
2.2.15 – som rör nedsättning av köpeskilling enligt 4 kap 19 § Jordabalken eller 
andra krav mellan köpare och säljare med anledning av köp eller försäljning av 
fastighet, då omtvistat belopp – exklusive eventuell ränta – understiger det 
prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring som gäller när tvisten 
uppkommer. Ombudet ska, vid ansökan om rättsskydd för tvist enligt föregående 
stycke, för Trygg-Hansa presentera ett utförligt underlag för hur kravet beräknats. 
Har rättsskydd beviljats innan talan väckts vid tingsrätt upphör rättsskyddet, såvitt 
gäller kärande part, att gälla om beloppet – exklusive ränta – i stämningsansökan 
understiger ett prisbasbelopp. 
2.2.16 – om du inte har befogat intresse av att få din sak behandlad. 
2.2.17 – som gäller personskadereglering vid försäkringsbolag om skadelidande 
inte väckt talan vid domstol mot försäkringsgivaren (gäller ersättning genom trafik-
, ansvars-, överfallsskydds- eller olycksfallsförsäkring). 
2.2.18 – som avser ärenden vid domstol oberoende av om de registreras som 
tvistemål eller ärenden enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden eller enligt 
Konkurslagen. 
2.2.19 – som gäller köp av lägenhet/bostad/fastighet eller del därav utom Norden 
samt för upplåtelse av nyttjanderätt till dessa, exempelvis så kallad time-share. 
2.2.20 – som gäller skadeståndsanspråk mot dig om trafik- eller ansvarsförsäkring 
kan lämna försäkringsskydd. 
2.2.21 – I tvist angående fel vid byggnads-, anläggnings- eller 
installationsentreprenad ersätts endast kostnader som uppkommer efter avtalad 
garantitids utgång. Denna begränsning gäller dock inte om, efter slutbesiktning, 
särskild besiktning, efterbesiktning eller överbesiktning, entreprenören inte 
fullgjort sina kontraktsenliga skyldigheter enligt senaste utlåtande över besiktning. 
2.2.22 – Försäkringen gäller inte för tvist angående klander av bodelning, 
testamente eller arvsskifte, ogiltigförklaring/tolkning av testamente, kränkning av 
laglott och andra arvstvister innan talan har väckts. 
 
3 Ombud 
 
För att försäkringen ska gälla krävs att du, genom rättegångsfullmakt, anlitar 
lämpligt ombud att företräda dig i förhandlingar och rättegång. Ombudet kan vara 
advokat eller jurist anställd hos advokat. Du kan även anlita annat lämpligt ombud. 
Sådan lämplighetsprövning kan göras av Försäkringsförbundets 
prövningsförfarande för prövning av ombuds lämplighet. 
 
Vid oenighet om arvode och kostnader för advokat och jurist anställd hos advokat, 
kan prövning göras hos Ombudskostnadsnämnden. Vid oenighet om arvode och 
kostnader för övriga ombud, kan prövning göras hos Försäkringsförbundets nämnd 
för rättsskyddsfrågor. 
 
4 Ersättning av kostnader 
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4.1 Vilka kostnader som försäkringen ersätter 
 
Du kan få ersättning för följande kostnader om de är nödvändiga och skäliga och 
om du inte kan få dem betalda av motpart eller annan. Det innebär bland annat att 
vi inte betalar om du i eller utom rättegång avstår från dina möjligheter att få 
ersättning av motparten. 
 
Försäkringen ersätter 
4.1.1 – ombuds arvode och omkostnader. Arvode betalas för skälig tidsåtgång och 
högst enligt den timkostnadsnorm som Regeringen årligen fastställer i vissa mål. 
Tvist eller mål som handläggs utanför Norden ersätts med nödvändiga och skäliga 
kostnader. 
4.1.2 – nödvändiga kostnader för bevisning och utredning som anskaffats före 
rättegång och efter det att tvist uppstått, förutsatt att utredningen beställts av ditt 
ombud (se dock 2.1.1 ovan). 
4.1.3 – rättegångskostnader som du vid förlikning under rättegång åtagit dig att 
betala till motpart, under förutsättning att du gör sannolikt att domstolen, på grund 
av nya omständigheter som framkommit under rättegången, skulle ha ålagt dig att 
betala rättegångskostnader med högre belopp, än det du åtagit dig, om tvisten hade 
prövats. 
4.1.4 – rättegångskostnader som du efter återkallelse av talan dömts att betala till 
motpart, under förutsättning att du gör uppenbart att domstolen, på grund av nya 
omständigheter som framkommit under rättegången, efter prövning skulle ha ålagt 
dig att betala rättegångskostnader med högre belopp än det som du dömts till i och 
med återkallelsen. 
4.1.5 – kostnader för medlare som blivit utsedd av tingsrätt eller hovrätt. 
4.1.6 – kostnader för bevisning i rättegång eller skiljemannaförfarande (se dock 
2.1.1. ovan). 
4.1.7 – expeditionskostnader i domstol. 
4.1.8 – rättegångskostnader som du ålagts att betala till motpart eller staten efter 
domstols eller skiljemäns prövning av tvisten. 
4.1.9 – Av ombudets kostnadsräkning ska framgå vilka åtgärder ombudet har 
vidtagit samt tidsåtgången för dessa åtgärder med motivering av uppkomna 
sakkunnigkostnader. Med kostnadsräkningen ska lämnas upplysning om resultatet i 
tvisten samt bifogas dom eller förlikningsavtal. 
 
4.2 Vilka kostnader som försäkringen inte ersätter 
 
4.2.1 – Försäkringen gäller inte i den mån ersättning har lämnats eller skulle ha 
kunnat lämnas genom annan försäkring eller på annat sätt. 
4.2.2 – Om skadestånd till dig även kan antas innefatta kompensation för 
ombudskostnader lämnas inte ersättning för dessa genom försäkringen. 
 
Försäkringen ersätter inte 
4.2.3 – ombudskostnader som uppkommer innan tvist uppstått. 
4.2.4 – försäkrads eget arbete, förlorad arbetsinkomst, resor, uppehälle eller andra 
omkostnader. 
4.2.5 – verkställighet av dom, beslut eller avtal. 
4.2.6 – ersättning till skiljemän. 
4.2.7 – merkostnader som uppstår genom att du anlitar flera ombud eller byter 
ombud. 
4.2.8 – merkostnader som uppstår p.g.a. att du anlitar ombud utanför den ort där du 
bor eller den ort där saken ska prövas. 



 79 

4.2.9 – merkostnader som uppkommer genom att du eller ditt ombud gjort dig 
skyldig till försumlig processföring eller förfarit försumligt. 
4.2.10 – Grundas tvistigt anspråk, som i och för sig kan godkännas enligt 
rättsskyddsförsäkringen, på gärning som påstås utgöra brott och utreds av 
myndighet, ersätter försäkringen inte kostnader för bevisning som tagits fram till 
styrkande av att gärningen utgör brott eller medför avgiftssanktion. 
 
5 Nar du ska ha haft försäkring för att få rättsskydd 
 
5.1 Huvudregel 
 
Du kan få rättsskydd om försäkringen gäller när tvisten uppkommer och om den då 
gällt under en sammanhängande tid av minst två år. Något uppehåll i 
försäkringsskyddet får inte finnas. Försäkringen behöver inte hela tiden ha funnits i 
Trygg-Hansa. Om du tidigare har haft samma slags försäkring, med rättsskydd, i 
annat bolag får du tillgodoräkna dig den. 
 
5.2 Om du inte haft försäkring i två år 
 
Om du hade försäkring i Trygg-Hansa eller i annat bolag när det som ligger till 
grund för anspråket inträffade kan du ändå få rättsskydd om du har försäkring hos 
oss när tvisten uppkommer. Det förutsätter dock att det inte varit något uppehåll i 
försäkringsskyddet under tiden däremellan. 
 
5.3 Om din försäkring upphört 
 
Även om din försäkring upphört kan du få rättsskydd om försäkringen var gällande 
när du sålde din villa eller fritidsbostad, under förutsättning att försäkringen för 
denna var gällande den dag avtal om försäljning ingicks (köpeavtalet). Om 
försäkringen upphört på grund av att det saknas försäkringsbehov för dödsboet kan 
rättsskydd genom denna försäkring ändå lämnas i tvister där dödsboet är part. 
 
6 Var försäkringen gäller 
 
För Hem- och Villahemförsäkring som omfattar lös egendom gäller: 
Du kan få rättsskydd om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för 
kravet 
• inträffat inom Norden 
• inträffat utom Norden när du varit på resa och tvisten gäller dig i din egenskap av 
resenär. 
Försäkringen gäller även för dig som förare eller brukare av motorfordon, husvagn 
eller annat släpfordon eller fritidsbåt som du, som resenär, tillfälligt lånat eller hyrt 
utanför Norden. 
Rättsskyddet gäller då även för sådana brottmål som anges i de allmänna villkoren 
för motorfordons- respektive båträttsskydd för Trygg-Hansa vid tidpunkten för de 
händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket eller misstanken 
om brott. 
 
7 Särskild självrisk och högsta ersättningsbelopp 
 
7.1 Självrisken är 20 % av kostnaderna, dock lägst den grundsjälvrisk som du hade 
vid tillfället när tvist uppkom (se det aktuella försäkringsbrevet). 
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7.2 Högsta ersättningsbelopp vid en tvist är 200 000 kronor inklusive moms varav • 
bevisning högst 30 000 kronor En tvist anses föreligga om två eller flera av de 
försäkrade står på samma sida i en tvist. 
Om flera tvister uppkommer ska dessa räknas som en tvist 
• om de enligt 14 kap Rättegångsbalken handläggs eller skulle ha kunnat 
handläggas gemensamt i en rättegång vid domstol, även om de handläggs som 
olika mål vid ett eller flera tillfällen. 
• om yrkandena stöder sig på väsentligen samma händelser eller omständigheter 
även om yrkandena inte stöder sig på samma rättsliga grund. 
Då flera tvister/mål räknas som en tvist gäller det prisbasbelopp som var aktuellt då 
första tvisten uppkom. 
 
7.3 Om rättsskydd beviljas enligt punkt 5.3 tillämpas istället den självrisk och det 
högsta ersättningsbelopp som gäller för motsvarande Hem-, Villahem- och 
Fritidsbostadsförsäkring hos Trygg-Hansa vid tiden för tvistens uppkomst. 
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