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Abstract 

The Social contract is founded upon the citizens that willingly give up parts of 

their freedom and resources in exchange for the right to exercise control of 

government as well as expecting something in return from the government. This 

something, could for example be justice and equality. In Sweden you normally 

have a right to subsidized council during your hearing in court. This is not always 

the case however for people whom are trying their case in Förvaltningsrätten. 

This essay aims to prove the theory in Access to justice as presented by Wejedal, 

S., that without council the risk of losing is significantly higher. This is tested by 

using a quantitative regression method -a probit where the presence of council 

contributes to the probability to win. It’s tested with 287 cases from the 

Gothenburg’s Förvaltningsrätt using data from 2017 including the whole year 

worth of cases of trials within Lagen om stöd och service till visa 

funktionshindrade (LSS),1 tried in this particular court. The analysis show that 

the chance of winning is 18 percent higher for the group that tried their LSS case, 

if they had council during the hearing. This fact is also discussed within the 

framework of street-level bureaucracy, since the right to council is decided by a 

Street-level bureaucrat, the judge and that the decision might affect the citizen’s 

perceptions of current public policy and governance based on this decision.  
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1 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
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Kapitel 1 

 

1.1 Inledning och problemformulering 

I sin artikel ”Välfärdsstat, implementering och legitimitet” skriver Rothstein om den 

offentliga politiken och hur den bör förstås inte bara genom att studera beslut i 

högre politiska instanser utan man bör också inkludera de lägsta nivåerna av 

offentlig förvaltning för att få en mer heltäckande förståelse av den offentliga 

politiken.2  

Med det menas de instanser av en offentlig förvaltning där medborgarna kommer 

i kontakt med det offentliga, den här kontakten består av den enskildes möte med 

myndighetspersoner. Det är vid implementeringen av politiken som den blir 

verklig för medborgarna, den manifesteras. Här blir Regeringsformens 

framställan om respekt för allas lika värde, jämlikhet och diskriminering3, 

vägledande principer för hur myndighetsutövningen i praktiken bör verkställas. 

Som myndighetsutövare måste man därför spegla den praktiska politiken mot 

dessa principer.  

Uppfattningen om den offentliga politiken och demokratin hos medborgare leder 

tankarna till samhällskontraktet i Sverige. Ett samhällskontrakt är ett avtal som 

utgår från att medborgarna i ett land villigt överlämnar en del av sitt eget 

självbestämmande eller resurser till statens förfogande mot att man som 

medborgare kan kontrollera dess styrelseskick och samtidigt förvänta sig något i 

gengäld, exempelvis krav på att staten hedrar sådant som förkunnas i 

Regeringsformen.4  

Ett av dessa krav är att medborgarna ska kunna kräva ut sin materiella rätt i 

juridiska processer.5 Vid beslut som medborgarna inte erkänner eller vill pröva 

för att se om det föreligger ett fel bakom beslutet är det en grundläggande 

                                              
2 Rothstein, B., ”Välfärdsstat, Implementering och legitimitet” 
3 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, §2.  
4 Olsson, O, det nya samhällskontraktet, ekonomisk debatt, nr4, 2013, s.44 
5 Se teoridel för utveckling. 
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demokratisk rätt att rättvist kunna pröva genom överklagan av beslut till domstol 

i ett juridiskt system. 

I kontakten mellan den enskilde medborgaren och domstolen kommer 

bemötande och utfallet6 av den juridiska processen vara en återspegling av statens 

förmåga att leva upp till dess grundläggande principer. Hur väl staten lyckas med 

detta kommer att ha återverkningar på den enskildes förtroende för det juridiska 

systemet och i förlängningen för demokratin vilket belyses av följande citat: 

”Att medborgarna har förtroende för rättsväsendet i allmänhet och för domstolarna i synnerhet 

är centralt i en demokratisk rättsstat” 7 

Förtroendet för det svenska rättsverket har dock avtagit i alla socioekonomiska 

grupper.8 Advokatsamfundet spär på bilden av ett dåligt fungerande rättsverk och 

hävdar att kvalitet är usel i Förvaltningsdomstolen.9 Enskilda advokater menar 

att rättssäkerheten är eftersatt i Förvaltningsdomstolen.10  

Allmänna domstolar är en av de kontaktytor där medborgarna möter staten i 

form av frontlinjebyråkrater. Förtroendet för systemet uppbärs till del av 

bemötandet samt att processen utmärker sig av god kvalité11. Det som till slut är 

avgörande för förtroendet är huruvida den enskilde upplever kontakten med 

systemet och utgången av den juridiska processen som rättvis och jämlik.  

Behovet av rättvisa och jämlikhet manifesteras i att utjämna en eventuell 

obalanserad partsrelation och processuella kostnader. Båda parterna bör ha 

likvärdig relation vad gäller möjligheten att vinna – att ena parten representerar 

sig själv leder oftast till underläge om andra parten har biträde eller utbildat 

ombud. Det är inte heller en hemlighet att delta i en domstolsprocess kostar 

mycket pengar, inte minst på grund av kostnaden som advokaten medför men 

även i form av förlorade arbetstimmar. Frågan om lika möjligheter framstår som 

väsentlig för förtroendet till rättsverket och i förlängningen demokratin.  

                                              
6 Det är inte uppsatsens mening att alla som för klagan mot myndighet inom offentliga processer ska få rätt. 
7 Holmgren 2018.  
8 Nationella trygghetsundersökningen 2018, Om utsatthet, otrygghet och förtroende, BRÅ, 2019:1. 
9 DI 2018a 
10 DI 2018b 
11 Kvalité innefattar bland annat objektivitetsprincipen, att parterna är likvärdiga varandra resurs- och 
kunskapsmässigt, samt en korrekt bedömning av sakfrågan. 

https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2019-01-15-nationella-trygghetsundersokningen-2018.html
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Utifrån det här perspektivet blir det intressant att studera frågan om hur utfallen 

i domstolar påverkas av ojämlika möjligheter. En medborgare som väljer att 

påverka och klaga myndighetsbeslut, torde då vid behov kunna få rätt till ett 

subventionerat biträde för att representera dem i sakfrågor för att uppnå jämlika 

möjligheter.  

Lika möjligheter skulle bidraga till att återbygga förtroendet och bilden av 

domstolen som en myndighet som garanterar medborgares rätt att åtnjuta sina 

materiella rätt. För undersökningens individer översätts det här till att den 

juridiska processen och kontakten med myndighetspersoner upplevs som rätt 

och jämlik. Det är den här manifesteringen av den offentliga politiken vid mötet 

som blir betydelsefull för hur dessa medborgare kan komma att uppleva det 

demokratiska samhället.  I den utsträckning som den enskilde upplever ett 

bristfälligt system med ojämlikhet riskerar förtroendet påverkas negativt.  

En möjlighet till att i detta sammanhang uppnå jämlikhet är att få tillgång till 

biträde vid domstolsförhandlingar. Det är dock inte alla förhandlingar som 

innebär att man kan få hjälp med kostnadsfritt biträde. En sådan förhandling är 

processer i Förvaltningsrätten. I dessa processer får medborgare i praktiken 

betydligt mer sällan rätt till juridiskt biträde som representation, än vad behovet 

kanske egentligen är.12 Argumentet för rätt till biträde är grundat i ojämlikheten 

(den relativt resursmäktige myndigheten mot den betydligt mindre berika 

medborgaren) dvs de har en obalanserad relation och att det därför föreligger vad 

man kallar en rättslig barriär.13  

En medborgares upplevda förmåga att kunna påverka myndigheternas beslut är 

väsentligt för demokratin.14 Rätt till biträde kommer att påverka detta positivt om 

biträde förbättrar chanserna att vinna. Det är en empirisk fråga om så är fallet.   

Förfaranden inom förvaltningsrättsliga mål innefattar en mängd olika sakfrågor, 

en av dessa sakfrågor är vård inom: LSS. Det är en extra utsatt grupp i samhället 

                                              
12 Se teori del: Access to Justice. 
13 Garth, Bryant G. and Cappelletti, Mauro, "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to 
Make Rights Effective" (1978). Articles by Maurer Faculty. Paper 1142.s.191  
14 Se Street-level bureaucracy delen. 
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som tenderar att ha ett stort vårdbehov. Deras frågor tenderar att röra sig kring 

vårdbeslut, för att de ska kunna få det stöd de behöver i vardagen.15 

LSS blev tidigt ifrågasatt för att den befarades bli för dyr.16 Den reformerande 

lagstiftningen har nu senaste 2016 genomgått en utredning17 med syfte att skapa 

en uthållig ekonomisk assistans och en förbättrad gruppbostadsfunktion. 

Regeringen gav också Försäkringskassan 2016 instruktioner att bidra till att 

kostnaden för personlig assistans minskas, vilket sammantaget betyder att lagen 

fortsatt är utsatt för stor press.18 Runt i kommunerna återfinns dessutom en tydlig 

åtstramning av antalet som får LSS insatser beviljade: mellan 2012 till 2016 ökade 

avslagen med knappt 30 procentenheter, från 50 procent till 79 procent.19 

Orsakerna är enligt Försäkringskassan två, dels så är sammansättningen av 

sökande annorlunda, dels så har rättspraxis förändrats i och med högre instansers 

prejudicerande domar. Den här vågen av förändring innebär för den redan utsatta 

gruppen i samhället att deras nuvarande eller framtida vårdansökan och 

vårdbehov möts av en allt svårare rätt att få den vård tillgodosedd. Koppla den 

här problematiken med relationen mellan medborgare och myndighet samt den 

svåra biträdesrätten blir det ett samhällsproblem där en utsatt grupp inte bara får 

svårare att få rätt till vård. Deras överklagan är även i praktiken oberättigad 

subventionerat biträde och därmed behöver de representera sig själva eller 

representeras genom icke juridiskt ombud. Det är sålunda av relevans att pröva 

idéerna kring rätten till biträde för att se om dessa idéer representerar behovet av 

biträde och sedermera koppla relationen som medborgare har med myndigheter. 

Två teorier har valts för att lyfta och förstå problemet: dels har den juridiska 

teorin ”Access to Justice” valts som menar att rättsliga barriärer gör det svårt för 

enskilda att dels ta ut sin fulla rätt i domstol och dels att ens kunna väcka frågan 

hos domstol. Den mest betydelsefulla barriären är behovsrekvisitet då det 

normalt hänvisas till att detta inte uppfylls vid domstolsmål mot myndighet. 

                                              
15 Se avsnitt Bakgrund för ytterligare information. 
16 Grunewald, Karl & Leczinsky, Carl, LSS och annan närliggande lagstiftning, 8., [rev. och uppdaterade] uppl., Norstedts 
juridik, Stockholm, 2013, 12ff 
17  LSS utredningen 2016:40 
18 Petersson, J. interpellation till statsråd, Riksdagsförvaltningen. 2017-05-22. 
19 Social försäkringsrapport 2017 (försäkringskassan.se) 
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Wejedal utvecklar detta problem i sin avhandling med Access to Justice som sin 

utgångspunkt. Den andra teorin är Lipskys teori om frontlinjebyråkrati och 

frontlinjebyråkraters förkroppsligande av den offentliga politiken.  

Om det finns en skillnad mellan det uppfattade behovet av biträde och det 

faktiska behovet hos de klagande parterna inom förvaltningsrättsligaprocesser 

kan klagande uppfatta avslag av rätt till biträde som orättvist och klandra 

frontlinjebyråkraterna -vilket i sin tur kan förstärka den redan växande negativa 

utvecklingen av uppfattningen av det svenska rättsverket.20 Att parter inom dessa 

domstolsförfaranden lider en ökad risk att förlora på grund av avsaknad av 

biträde, kan förstärka ytterligare den upplevda orättvisan. Tillsammans med 

utvecklingen av LSS och LSS-berättigad vård till individer så finns det ett behov 

av att granska individers faktiska förutsättningar inom förvaltningsprocesser 

med, respektive utan, biträde.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att se huruvida individer har samma förutsättningar att 

vinna en överklaga av ett beslut i förvaltningsrätten med eller utan biträde.  

1.3 Frågeställning 

Finns det en skillnad i utfall hos de myndiga klagande som har biträde contra de 

som inte har?  

Finns det andra faktorer som kan vara gynnsamma för den klagande, som kan 

utläsas i empirin? 

1.4 Hypotes 

Hypotesen är att biträde kommer generera en fördel för de myndiga medborgare 

som är klagande inom LSS beslut hos Göteborgs förvaltningsrätt.

                                              
20 Som tagits upp i inledningen 
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Kapitel 2  

2.1 Bakgrund 

 

För att ge en inblick i vilket lagrum som populationen21 innefattas av och vad det 

kan innebära för dessa individer ges en kort sammanfattning av LSS. 

2.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 LSS, ska tillförse särskild service och särskilt stöd till vissa individer med 

funktionshinder. Man delar in de som omfattas av stödet i tre grupper eller 

personkretsar:  

I personkrets 1 innefattas det personer med utvecklingsstörning, autism eller 

autismliknande tillstånd. Det som åsyftas med utvecklingsstörning är en 

intellektuell funktionsnedsättning. Den här typen av störning förknippas med 

brist eller skada under individens utvecklingsperiod, som är såpas påverkande att 

individen är i behov av såväl stöd som hjälp i sitt liv för att kunna vara del av 

samhället och kunna leva som andra.22 Autism och autismliknande tillstånd 

innebär djupgående störningar inom social förmåga, kommunikation och 

beteende som medför svåra funktionshinder inom psykosocial och pedagogisk 

anpassning.23  

Personkrets 2 är personer som fått ett begåvningshandikapp efter 

utvecklingsperioden, det vill säga när de nåt vuxen ålder, en så kallad förvärvad 

hjärnskada och som påföljd fått ett betydande och kvarvarande funktionshinder.  

Personkrets 3 avser individer som har andra varaktiga fysiska eller psykiska 

funktionshinder som inte beror på vad de kallar för normalt åldrande. Om det 

här funktionshindret innebär stora och orsakar betydande svårigheter i det 

                                              
21 Population är den grupp som avses representeras av empirin i uträkningen. 
22 Grunewald, Karl & Leczinsky, Carl, LSS och annan närliggande lagstiftning, 8., [rev. och uppdaterade] uppl., Stockholm, 
2013, s42-43 
23 Ibid 
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vardagliga livsförandet för individen, och som därav har stort behov av stöd och 

service.  

 

Vad innebär ett funktionshinder?  

Termen funktionshinder användes tidigare för det man idag antingen benämner 

funktionsnedsättning eller funktionsvariation. Oavsett term innebär det en 

begränsning som orsakar att en individ inte har möjlighet att genomföra en 

aktivitet på ett sådant vis att det anses vara normalt. Funktionsnedsättningen 

måste för att kvalificera för LSS vara dels omfattande och dels att det ska vara 

varaktigt. Om dessa kriterier är uppfyllda har man rätt till stöd eller service så att 

man kan delta i samhället samt leva som andra.24  

Således är det att individer som innefattas av LSS har olika stora behov av stöd 

och service. De kan ha såväl fysiska som psykiska svårigheter som ofta inbegriper 

kommunikation. Man kan på goda grunder anta att personer med LSS-beslut 

jämfört med personer utan funktionshinder generellt har svårare att driva ett eget 

yrkande i domstol. 

  

                                              
24 Ibid 
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Kapitel 3  

3.1Teori 

 

I den här delen kommer två teorier presenteras, den första är en statsvetenskaplig 

teori med utgång på möten mellan individer och frontlinjebyråkrater; den andra 

är Access to Justice, en rättsvetenskaplig teori, med fokus på behovet av biträde 

och normerna kring detta behov i gällande rätt.  

3.2 Street-level Bureauccacy 

 

Street-level bureaucracy, eller frontlinjebyråkrati, är frontlinjebyråkrater25 som 

har möten med medborgarna i representation av en myndighet.26 De flesta 

medborgare möter inte regeringen genom kontakt med representanter eller vid 

deltagande av möten för policyplanering, de allra flesta möter regeringen genom 

frontlinjebyråkrater av olika slag.27 Lipsky, M., i sin bok: ”Street-level bureaucracy” 

ger bland annat exemplen: poliser, lärare, socialarbetare, domare, advokater.28 

Varje sådant möte mellan medborgare och frontlinjebyråkrat blir som en 

representation av policyleverans, således är dessa möten en direkt representation 

av staten och den offentliga politiken. Genom att leverera fördelar och påföljder 

kontrollerar de medborgarnas liv, den här kontrollen förser medborgarna med en 

social- och politisk kontext. Varje tillfälle av dessa påföljder och fördelar innebär 

en utsträckning av regeringens påverkan och kontroll av sina medborgare genom 

frontlinjebyråkraterna.29  

Frontlinjebyråkratiarbete innebär att man som frontlinjebyråkrat får 

förkroppsliga politiska beslut och samhällsproblem vilket tenderar att skapa 

kontroverser, främst på grund av två faktorer: Dels är deras kontakt med 

                                              
25 På engelska: Street-level bureaucrats, översatt till frontlinjebyråkrater. Gräsrotsbyråkrat är en annan vedertagen 
översättning. 
26 Lipsky, Michael, Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, 30th anniversary expanded ed., Russell 
Sage Foundation, New York, 2010, S.3 
27 Ibid 
28 Ibid 
29 Lipsky, Michael, Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, 30th anniversary expanded ed., Russell 
Sage Foundation, New York, 2010, S.4 
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individerna direktverkande -detta eftersom det konkret tas beslut som går för 

eller mot enskild medborgare. Dels har besluten ofta en hög påverkansgrad på 

medborgarnas liv.30 Den sistnämnda faktorn är den som är relevant för uppsatsen 

-det är frontlinjebyråkraterna som ikläder sig ansvaret för en politik. Varje 

frontlinjebyråkrat representerar medborgarnas hopp om såväl rättvist som 

effektivt bemötande. Som aktörer så spelar de därför en viktig roll i att dämpa 

den upplevda orättvisan av det ekonomisk-politiska systemet, främst för 

medborgare som tillhör utsatta grupper.31  

Den nästan obefintliga chansen att få subventionerat biträde inom 

förvaltningsrättsligaprocesser skapar dåliga förutsättningar för ett konstruktivt 

möte mellan medborgaren och frontlinjebyråkraterna. Som nämnts i inledningen 

verkar det finnas en alltmer negativ syn på rättsverket och förvaltnings-

processerna och dessa problem kan därför potentiellt förvärra medborgarnas 

ogynnsamma inställningar till rättsverket. Ett sätt att undvika en försämring av 

medborgarnas syn på rättsverket vore att i större utsträckning ge rätt till biträde. 

Idén att individer kan påverka och vara delaktig i beslutsprocesser kan sannolikt 

innebära en högre acceptans även när besluten går dem emot. Funktionen som 

ett biträde förkroppsligar är att medborgaren har i större utsträckning förståelse 

för processen, målet och bättre förutsättningar att vinna sin talan.   

Uppgiften för frontlinjebyråkraterna att få medborgarna att acceptera den här 

bristen blir allt mer relevant i ljuset av relationen mellan dessa två parterna, då 

medborgarna, eller klienterna, inte är frivilliga deltagare. Det som 

frontlinjebyråkraterna kan tillgodose är essentiella tjänster som är svåra eller 

omöjliga att få tag på, på annat håll.32 För individerna i undersökningen är detta 

vård och omsorg som endast tillgodoses av myndigheter och staten. Detta skapar 

en svårighet att straffa eller utkräva ansvar av frontlinjebyråkraterna, eller snarare 

myndigheterna i sin helhet för felaktigheter eller upplevd orättvisa.33 I en relation 

                                              
30 Ibid 
31 Lipsky, Michael, Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, 30th anniversary expanded ed., Russell 
Sage Foundation, New York, 2010, S.11-12 
32Lipsky, Michael, Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, 30th anniversary expanded ed., Russell 
Sage Foundation, New York, 2010, S.54 
33Ibid 
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där klienterna skulle kunna få tillgodosett behovet från en annan aktör ökar 

möjligheter att straffa dem för bristande bemötande och policy. Med juridiska 

medel återstår möjligheten att klaga i domstol eller försöka arbeta med politiska 

förändringar. Enligt Lipsky så är klagomål betydligt enklare att hantera än 

policyförändring –det kommer därmed vara myndigheters föredragna svar till 

medborgarna.34 Myndigheterna kan välja att styra konflikterna bort från 

policyförändringar, bland annat till rättsväsendet men förvägrar dem i många fall 

biträde. Det ger fog för argumentet att medborgarna bör kunna få rätt till biträde 

vid domstolsförfaranden mot myndigheter.  

Individerna i undersökningen är medborgare som innefattas av LSS, de är således 

i stort behov av tjänsterna som bara kan tilldelas av myndigheter, deras 

vårdbehov är ofta en stor tids- och ekonomisk börda. Det är först genom ett 

beslut i socialnämnden som de får rätt till eventuell omsorg på bostad med 

särskild service eller personlig assistans. Vid nekande kan den enskilde överklaga 

beslutet i hierarkisk domstolsordning med en överklagan. Relationen mellan 

parten vårdtagare och myndighet är således ojämlik i sin natur och kan rimligen 

inte tillgodoses av en annan part. 

Medborgarna ger samtyckte till frontlinjebyråkraternas auktoritet baserat på att 

de accepterar systemets legitimitet. Det kan sägas härstamma ur den hierarkiska 

positionen frontlinjebyråkraterna innehar: det vill säga kontrollen över de 

önskade tjänsterna och då även förmågan att kunna neka medborgarna den här 

tjänsten.35 Samtyckte tenderar enligt Lipsky att härstamma att det finns alternativ 

tillgängliga men eftersom klienterna sällan kan tillgodose sina behov på något 

annat sätt fortlever systemet; mestadels beroende på att systemet upplevs som 

legitimt. Även institutioner som arbetar med en högre grad av tvång behöver 

samarbete och samtycke för att inte förfalla.36 

                                              
34 Lipsky, Michael, Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, 30th anniversary expanded ed., Russell 
Sage Foundation, New York, 2010, S.55 
35 Lipsky, Michael, Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, 30th anniversary expanded ed., Russell 
Sage Foundation, New York, 2010, S.57 
36 Lipsky, Michael, Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, 30th anniversary expanded ed., Russell 
Sage Foundation, New York, 2010, S.117 
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Ansvaret, eller förmågan att kunna utkräva ansvar, är den länk, menar Lipsky, M., 

som kopplar byråkrati med demokrati. Det demokratiska systemet är beroende 

av möjligheten att utkräva ansvar av frontlinjebyråkratin eftersom de 

förkroppsligar den framställda policyn och politiken.37. Legitimiteten hos de 

politiska och ekonomiska systemen är beroende av tron att de rättvist och jämlikt 

tillgodoser behov för de medborgare som inte kan tillgodose dessa själva och att 

de svarar rättvist och öppet gentemot individernas preferenser.38 

Likaså är det relevant för medborgarna som deltar i dessa juridiska processer att 

kunna utkräva ansvar genom överklagan av beslut, där beslutet prövas på ett 

sakligt och korrekt sätt. Överklagan kräver mycket kunskap och tid, dels för att 

förstå rätten att överklaga och dels den juridiska sakfrågan. Individerna som 

omfattas av LSS har troligen inte den kunskap som krävs för att kunna föra en 

korrekt talan i domstol. 39 Det kan därför argumenteras för att de behöver stöd i 

form av ombud, ombud kan potentiellt tillgodoses av godman, familjepart eller 

annan part. Men dessa ombud garanterar inte att de förstår juridiken vilket kan 

försvåra deras förmåga att kunna ta ut sin rätt och kräva ansvar av sin myndighet. 

Det är enligt Wejedal och Access to Justice teorin en fördel med juridisk 

kompetens oavsett sakfråga40, då är det sannolikt att ett icke-juridiskt ombud inte 

kan tillgodose juridiska behoven vid domstolsförfaranden. Således nekar 

frontlinjebyråkraterna en jämlik möjlighet att kunna få ta del av de 

nödvändigheterna och fördelar till medborgarna inte kan få från annan part. Det 

kan i förlängningen innebära ett problem för det demokratiska systemet och den 

offentliga politiken. 

 

                                              
37 Lipsky, Michael, Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, 30th anniversary expanded ed., Russell 
Sage Foundation, New York, 2010, S.160 
38 Lipsky, Michael, Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, 30th anniversary expanded ed., Russell 
Sage Foundation, New York, 2010, S.183 
39 Wejedal, Sebastian, Rätten till biträde: om biträdeskostnaders hantering vid svenska domstolar, Department of Law, School 
of Business, Economics and Law at University of Gothenburg, Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2017, 
Göteborg, 2017, s.37ff  
40 Se Access to Justice teoridelen av uppsatsen.  
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3.3 Access to Justice  

Access to Justice, eller som översättningen lyder: tillgång till rättskipning är idén 

att alla medborgare ska kunna tillgodogöra sig effektivt juridiskt skydd. Skyddet 

ska verkställas genom domstolar, där medborgare ska kunna utkräva sin rätt.41 

Intresset för rättskipning har den senaste tiden ökat -synen på denna rättighet är 

nu att den är av största vikt för individ- och sociala rättigheter.42 Erkännandet 

vilar på insikten att utan mekanismer för att försäkra medborgarnas rättigheter 

och förmåga att utkräva dem, så är de nästintill meningslösa.43 En effektiv tillgång 

till rättskipning kan således ses som en grundläggande rättighet i en modern 

rättsstat.  

Access to Justice fokuserar på att finna och överkomma olika rättsbarriärer som 

försvårar det för individer att utkräva sin rätt.44 En av de fundamentala idéerna 

som Access to Justice teoretiker har är att finna sätt att minimera skillnaden 

mellan parterna, så att de kan stå likvärdigt mot varandra inom rättsligaprocesser 

(även om det är utopiskt att uppnå, strävas det att komma så nära som möjligt).45 

Det finns tre så kallade ”Access barriers”(översatt till rättsliga barriärer), som 

utgör den generella diskussionen: 1) processuella kostnader, (se bland annat 

biträde). 2) Processuella obalanser mellan parterna. 3) o-processbara anspråk.46  

1.  Processuella kostnader, generellt världen över är det en enorm kostnadsbörda 

för individer som vill utkräva sin rätt i domstolar.47 Inte minst gäller det 

                                              
41 Wejedal, Sebastian, Rätten till biträde: om biträdeskostnaders hantering vid svenska domstolar, Department of Law, School 
of Business, Economics and Law at University of Gothenburg, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 
2017,Göteborg, 2017,S.964 
42 Garth, Bryant G. and Cappelletti, Mauro, "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to 
Make Rights Effective" (1978). Articles by Maurer Faculty. Paper 1142.s.184 ff 
43 Ibid 
44 Wejedal, Sebastian, Rätten till biträde: om biträdeskostnaders hantering vid svenska domstolar, Department of Law, School 
of Business, Economics and Law at University of Gothenburg, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 
2017,Göteborg, 2017, 964 
45 Garth, Bryant G. and Cappelletti, Mauro, "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to 
Make Rights Effective" (1978). Articles by Maurer Faculty. Paper 1142.s.185 
46 Garth, Bryant G. and Cappelletti, Mauro, "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to 
Make Rights Effective" (1978). Articles by Maurer Faculty. Paper 1142.s.186-194 
47 Garth, Bryant G. and Cappelletti, Mauro, "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to 
Make Rights Effective" (1978). Articles by Maurer Faculty. Paper 1142.s.186-187 
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kostanden för att ha ett biträde, en advokats arvode innebär svårigheter för 

enskilda att kunna starta en rättsligprocess.48 

2. Processuella obalanser är baserat på idén att vissa parter besitter ett antal 

fördelar i relation till motparten.49 Ett antal olika typer av obalanser har 

identifierats av Access to Justice forskare, bland annat:  

A) Ekonomiska fördelar, som erinrat med den första barriären innebär 

ekonomiska resurser en fördel för parterna inom en rättsligprocess. Den 

viktigaste fördelen de besitter är inte minst faktumet att de har råd med att ha 

advokat. En kontrast till den andra parten som representerar sig själv.50  B) 

Personlig juridisk kompetens, förmågan att kunna förstå när ett mål är värt att 

bestrida eller att försvara. Fokusen här ligger på de barriärer som individer 

personligen måste överkomma för att ens kunna driva en rättslig process.51 

3. Oprocessbara anspråk är kollektiva rättigheter som utgör svårigheter att på 

individnivå veta om och när det är möjligt att utkräva sin rätt, då rätten inte 

tillfaller naturligt på en individ utan en grupp. Det finns två förklaringar på 

problemet, å ena sidan är det svårt att veta vem det är som har rätt att kräva rätten 

å andra sidan att enskilda individer har en såpas litet intresse för frågan att de inte 

väcker talan.52 

Den här uppsatsen fokuserar på de två förstnämnda barriärerna, dels på grund 

av att förmågan att tillgodogöra sig information hos individerna med LSS beslut 

sannolikt avviker relativt de som inte har funktionsnedsättning. Och dels på 

grund av att individer som reser klagan inom förvaltningsrättsliga mål generellt 

inte får rätt till subventionerat biträde. Därmed uppstår det en kostnadsbarriär 

för dem.53 Wejedal, S., har i sin forskning utvidgat forskningsområdet Access to 

Justice, en av dessa kontributioner är hans problemansats forskning angående 

                                              
48 Garth, Bryant G. and Cappelletti, Mauro, "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to 
Make Rights Effective" (1978). Articles by Maurer Faculty. Paper 1142.s.187 
49 Garth, Bryant G. and Cappelletti, Mauro, "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to 
Make Rights Effective" (1978). Articles by Maurer Faculty. Paper 1142.s.191 
50 Ibid 
51 Ibid 
52 Ibid 
53 Wejedal, Sebastian, Rätten till biträde: om biträdeskostnaders hantering vid svenska domstolar, Department of Law, School 
of Business, Economics and Law at University of Gothenburg, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 
2017,Göteborg, 2017, s.108 
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förvaltningsrättens och enskilda individer obalanserade relation. Där de klagande 

enskilda sällan får rätt till subventionerat biträde mot de allmänna, rätten till 

biträde i Access to Justice mening kan fungera som ett verktyg för att motarbeta 

barriären: kostnad. Nedan följer en redogörelse för en del av Wejedals 

omfattande problematisering kring argumentationen om rätten till biträde för den 

enskilde mot myndighet, fokusen är på Wejedals behov och behovsrekvisit 

avsnitt. Med motiveringen att det är behovstolkningen hos parter som överklagar 

till förvaltningsrätten som tenderar att avgöra huruvida de får rätt eller ej. Andra 

krav finns för att kvalificera för biträde så som kostnader men argumentet är att 

behovsbedömningen är det som i praktiken inte reflekterar det faktiska behovet.  

 

Rätt till biträde 

Allmänna förutsättningar för att få rättshjälp är: det ska finnas ett behov av 

rättshjälp, den klagande ska ha låg inkomst och det ska anses vara rimligt att 

staten finansierar biträdet.54 Offentligt biträde tillhör inte lagen om rättshjälp.55 

Alla dessa förutsättningar ska uppfyllas för att parten ska ha rätt till biträde. Det 

är en omfattande lag och en mer utförlig genomgång ligger utanför ramen för 

uppsatsen.  

 

Behov av biträde och behovsrekvisit  

Bara den som har ett skäligt behov av biträde ska få ersättning för kostnaderna 

som detta medför, det är syftet av behovsrekvisitet. Motivet för denna typ av 

prövning är att den som inte har behov ska heller inte uppehålla hjälp från 

staten.56 Om rekvisitet inte uppfylls innebär det att parten inte anses behöva ha 

biträde för att kunna föra sin talan på ett godtyckligt vis. 

Det generella rekvisitet Behov:  

                                              
54 Wejedal, Sebastian, Rätten till biträde: om biträdeskostnaders hantering vid svenska domstolar, Department of Law, School 
of Business, Economics and Law at University of Gothenburg, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 
2017,Göteborg, 2017, s.288-289 
55 Vid brottsmål som till exempel mord har den part som är anklagad alltid rätt till offentligt biträde. 
56 Wejedal, Sebastian, Rätten till biträde: om biträdeskostnaders hantering vid svenska domstolar, Department of Law, School 
of Business, Economics and Law at University of Gothenburg, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 
2017,Göteborg, 2017, s.731 
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 Biträdesprövningen ska se huruvida behovet är, ett verkligt behov och 

Domstolen har därmed att avgöra om personen i fråga har ett verkligt behov av 

biträde.57 Varje tillfälle ska domstolen driva en prövning som avgör huruvida det 

föreligger ett behov hos parten, det är i sin natur en subjektiv tolkning då det 

förhåller sig efter varje enskild domares avgörande.  

Wejedal, S., menar att det i verkligheten är svårt att objektivt bedöma behovet 

eftersom det är baserat på individuella åsikter -det vill säga den som genomför 

prövningen, och deras värderingar vid bedömningstillfället. Det är den otydliga 

formuleringen som ger upphov till individuell tolkning snarare än rekvisit och 

riktlinjer.58  

Behovet avgörs även utifrån fallets svårighetsgrad: Detta görs genom en 

bedömning av fallen som svåra eller enkla. Om rättsfrågan anses svår kommer 

den rättssökande ha högre chans att ha rätt till biträde och om frågan är enkel 

kommer denne inte få rätt till biträde. Den som avgör huruvida det är svårt eller 

enkelt fall är domaren och dennes erfarenheter samt ett antal andra faktorer, 

såsom lagtext, formalia och om lagen är potentiellt ingripande eller ej.59  

 

Förvaltningsrättsliga frågor och biträdesbehov  

” Behovet av biträde är i hög grad beroende av vilken domstol som ska handlägga ärendet. 

Förvaltningsdomstolarnas materiella processledning och utredningsansvar enligt 

Förvaltningsprocesslagen gör att biträdesbehovet i dessa domstolar inte är detsamma som i mål 

vid allmän domstol.”60 

Departementschefen menar, att det i regel är ett mindre behov av biträde inom 

förvaltningsrättsliga domstolar jämfört med allmänna. I och med att domstolarna 

ska genomföra en officialprövning (vilket innebär att domstolen prövar det själva 

                                              
57 Någon tydlig definition av verkligt behov har inte hittats. 
58 Wejedal, Sebastian, Rätten till biträde: om biträdeskostnaders hantering vid svenska domstolar, Department of Law, School 
of Business, Economics and Law at University of Gothenburg, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 
2017,Göteborg, 2017, s.733ff 
59 Wejedal, Sebastian, Rätten till biträde: om biträdeskostnaders hantering vid svenska domstolar, Department of Law, School 
of Business, Economics and Law at University of Gothenburg, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 
2017,Göteborg, 2017, s.763ff 
60 Prop. 1996/97:9 s. 115. 



19 
 

först) så har myndigheten eller domstolen en skyldighet att se till att 

behovsprövningen blir så utrett som det krävs. Slutligen menar 

departementschefen att den relativt informella handläggningen av ärendena 

innebär att de enskilda har det lättare att föra sin talan och därmed tillvara ta sin 

rätt.61 Den här prövningen kan ses som ett verktyg för att garantera individers 

förmåga att föra sin talan på ett korrekt sätt och därmed kunna underlätta att 

tillvara ta sin fulla rätt, oavsett om det innebär vunnen eller förlorad talan. Det är 

således ett sätt att respektera medborgarnas rättigheter gentemot myndigheterna 

och ge dem en bättre chans att kräva ansvar. 

Enligt Wejedal, S., så finns en tendens hos domstolarna att inte genomföra en 

analys av omständigheterna utan hänvisar istället till vad regeringen skrivit i 

propositionen, vilket återigen leder dem till bedömningen att den rättssökande 

personen inte är i behov biträde eftersom man antar att denne kan tillvarata sina 

rättigheter.62  

Även om dessa mål i mindre grad är ingripande, att det handlar om enklare 

lagrum och processuella formaliteter så handlar detta om individer som sannolikt 

får svårare att förstå sakfrågan och föra sin egen talan på grund av sin 

funktionsvariation. Om det dessutom är såsom Wejedal menar att prövningen 

inte sker så är det än en gång ett bristande bemötande av myndighet gentemot 

medborgare -något som Lipsky menar kan innebära ett försvårande att acceptera 

de rådande omständigheterna. De klagandes och anhörigas kan då bilda sig en 

negativ uppfattning av myndigheterna och den allmänt rådande politiken.  

Risk för rättsförluster  

En enskild som väcker talan i ett ärende och som har kunskapsbrister inom den 

gällande rätten eller överhuvudtaget alla former av lagrum, kan svårligen lyckas 

med att påverka rättegången i den utsträckning som krävs för att få ut sin fulla 

                                              
61 Wejedal, Sebastian, Rätten till biträde: om biträdeskostnaders hantering vid svenska domstolar, Department of Law, School 
of Business, Economics and Law at University of Gothenburg, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 
2017,Göteborg, 2017, s.764  
62 Wejedal, Sebastian, Rätten till biträde: om biträdeskostnaders hantering vid svenska domstolar, Department of Law, School 
of Business, Economics and Law at University of Gothenburg, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 
2017,Göteborg, 2017, s.765 
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rätt. Detta kan påverka både den processuella delen samt utfallet, i en felaktig 

riktning.63 En lägre kunskapsnivå och eller en nedsatt förmåga till att förstå bör 

därför vara ett argument för rätt till biträde, det gäller inte endast en kunskapsbrist 

inom den gällande rätten utan även en generell kunskapsproblematik för de 

individer som innefattas av LSS. 

När det gäller misstänkta (för brott mot lag) så menar processkommissionen 

(som har att tillgodose sin klients intressen) att normalt sett så har inte dessa 

individer förutsättningarna att på bästa sätt tillvara ta sin rätt.64 Det kan vara 

motiverat med den tunga lagtext och mängden av lagrum som är försvårande för 

individen. Det anses vara av vikt att inte utsätta någon enskild för ingripande 

felaktiga domslut och utan lagaskäl; om en person utsätts för ingrepp så är det 

viktigt att parten har förstärkt skydd (ingripande är till exempel frihetsberövande 

genom fängelsedom eller rättspsykiatrisk tvångsvård). I dessa fall är det bra och 

accepterat med subventionerat biträde för att försvara och för att tillvarata 

individens rätt.  

Förvaltningsmål anses vara av den enkla arten, vilket innebär som tidigare nämnt 

att det förefaller vara onödigt med biträde. Om ärendet är ingripande blir det 

däremot ett så kallat svårt mål och biträdesbehovet blir mer relevant.65 I samklang 

med Wejedal går det att argumentera för att LSS beslut bör anses vara av den 

ingripande arten (Wejedal, S., ger exempel, tidigare betraktades tvångsvård som 

en förmån men nu för tiden anses det vara ingripande.)66 

I relation till problemformuleringen och syftet så är det relevant att tolka 

behovsrekvisitet utifrån faktiska domslut. Om det i praktiken är lägre behov av 

biträde inom förvaltningsrättsliga processer borde det också kunna innebära att 

det inte föreligger en fördel att ha biträde i någon större utsträckning. Om 

prövningen inte förhåller sig till vad den borde och behovsrekvisiten inte 

                                              
63 Wejedal, Sebastian, Rätten till biträde: om biträdeskostnaders hantering vid svenska domstolar, Department of Law, School 
of Business, Economics and Law at University of Gothenburg, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 
2017,Göteborg, 2017, s.773 
64 Ibid 
65 Wejedal, Sebastian, Rätten till biträde: om biträdeskostnaders hantering vid svenska domstolar, Department of Law, School 
of Business, Economics and Law at University of Gothenburg, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 
2017,Göteborg, 2017, s.782ff 
66 Ibid 
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representerar det faktiskt behovet; så är det ett bristande bemötande från 

frontlinjebyråkrater. Detta utifrån att domaren borde tolka deras behov som 

verkligt och därmed ge dem rätten till biträde. I sin tur kan det försvåra 

uppbyggandet av förtroende gentemot Sveriges rättsverk och acceptansen av den 

kommande LSS politiken.   

 

3.4 Teoriernas praktiska funktion för uppsatsen 

Access to Justice och främst Wejedals problematisering av behovet till biträde 

fungerar som en snäv teori, med det menas att den teorin ska prövas utifrån syftet 

och frågeställningen som härletts från teorin. Det vill säga, teorin har som 

funktion att ge fog för frågan: ”Finns det en skillnad i utfall hos de myndiga klagande 

som har biträde contra de som inte har?” och även belysa problemet utifrån ett juridiskt 

perspektiv.  

Street-level Bureaucracy däremot är en bredare ram för den statsvetenskapliga 

problemansatsen och analysram. Den är till för att förstå sambandet mellan dessa 

individers negativa möte och Sveriges offentliga politik, hur det potentiellt kan 

leda till negativa konsekvenser i from av försämrad upplevelse av rättsverket, 

myndigheter och den offentliga politiken. Den har alltså ingen skarp funktion 

utan agerar som en bred analysram för problemet som prövas. 
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Kapitel 4  

 

4.1 Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer det redogöras för tidigare forskning inom området 

Access to Justice och biträdesfördel. Dessa har som funktion att dels illustrera 

vad för typ av forskning som bedrivits och dels för att motivera den här 

uppsatsens studium.  

 

4.2 The impact of council  

I en studie gjord av Sandefur, R L., användes 12 olika studier med en datamängd 

på cirka 70 000 fall. Hen genomförde en metastudie som räknar ihop dessa olika 

studier för att kunna få en mer generell och tydlig utvärdering av biträdes 

påverkan på utfall inom domstol i USA.67 Som tillskott till forskningen 

genomförde hen även en enkätstudie som skickades till ett antal slumpmässiga 

individer som arbetar med och har en utbildning inom juridik i Chicago. Enkäten 

gav ett antal konstateranden där de skulle värdera komplexitet inom ett juridiskt 

område och huruvida en utbildad lekman68 kunde föra ett sådant fall på likvärdig 

nivå som en expert inom samma juridiska område.69 Argumentationen för att 

genomföra studien baseras likadant så som andra argument för rätten till biträde: 

många medborgare för en domstolsprocess utan advokat, Sandefur menar att 

underförstått finns det en uppfattad allmänt vedertagen logik att en advokat på 

ett eller annat sätt påverkar utfallet.70  

Resultatet av hens studium visade att det finns ett generellt övertag att ha 

representation med i domstolsprocessen.71 Bearbetningen av den data som 

                                              
67 Sandefur, Rebecca L., The Impact of Counsel: An Analysis of Empirical Evidence, Seattle Journal for Social Justice, 
9/2010-11, s.63 
68 En individ som utbildats inom ämnet men agerar inte som expert.  
69 Sandefur, Rebecca L., The Impact of Counsel: An Analysis of Empirical Evidence, Seattle Journal for Social Justice, 
9/2010-11, s.65 
70 Sandefur, Rebecca L., The Impact of Counsel: An Analysis of Empirical Evidence, Seattle Journal for Social Justice, 
9/2010-11, s.61 
71 Sandefur, Rebecca L., The Impact of Counsel: An Analysis of Empirical Evidence, Seattle Journal for Social Justice, 
9/2010-11, s.69 
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brukas i studien visar skillnader i oddsen för positivt påverkan av advokat, en 

studie kunde visa en mindre odds ratio på 19 procent medan en annan gav 3-4 

gånger högre odds för positiv påverkan.72 Sandefurs egna enkätstudie visade att 

medelkomplexa juridiska områden löpte en 6.5 och 7.6 gånger högre sannolikhet 

för att vinna om de hade advokat, beroende på om det var domstol eller 

tribunal.73 Det resultatet tyder på att ett område av högre komplexitet ger upphov 

till att advokater underlättar för det processarbetet för den talande individen. Som 

svar på sina resultat diskuterar Sandefur andra potentiella faktorer än advokater 

som kan påverka utfallet. Hen ger exempel på individer som söker advokater kan 

ha egenskaper så som: bättre vokabulär, förmåga att kommunicera relevant 

information, mer ihärdiga eller att deras fall är till fördel för den talande.74  

För att motverka problemet med att en majoritet av USA:s befolkning för sin 

egen talan och den negativa sannolikheten de har utan advokat ger Sandefur 

exempel på lösningar. Ett av dessa är baserade på institutioner som inte är 

advokatbyråer. Det är istället enligt förslaget en nationell institution som ska ge 

råd för problem som individer möter, den här institutionen ska inte vara 

advokatbedriven utan består av utbildad och tränad personal som ska kunna ge 

juridiska råd.75 Det andra förslaget är ombudsmän som skulle vara en icke juridisk 

auktoritet som kunde lösa juridiska dispyter.76 Sandefur menar således att 

konceptuellt, empiriskt och juridiskt bör det ses till fler lösningar än en enskild 

idé för att hantera ett brett problem som är det underläge individer lider utan 

representation.77 

 

                                              
72 ibid 
73 Sandefur, Rebecca L., The Impact of Counsel: An Analysis of Empirical Evidence, Seattle Journal for Social Justice, 
9/2010-11, s.73 
74 Sandefur, Rebecca L., The Impact of Counsel: An Analysis of Empirical Evidence, Seattle Journal for Social Justice, 
9/2010-11, s.70-71 
75 Sandefur, Rebecca L., The Impact of Counsel: An Analysis of Empirical Evidence, Seattle Journal for Social Justice, 
9/2010-11, s.83 
76 Ibid 
77 Sandefur, Rebecca L., The Impact of Counsel: An Analysis of Empirical Evidence, Seattle Journal for Social Justice, 
9/2010-11, s.80 
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4.3 Access to Justice i förvaltningsprocessen – rätten till biträde vid beslut 

om vård enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 

Skog, E., undersökte i sin uppsats om Access to Justice, med syftet att se huruvida 

rätten till biträde inom förvaltningsprocesslagstiftningen lever upp till 

rättighetsstadgan i artikel 6.1 Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR). Fokusen ligger 

på en övergripande redovisning av möjligheter respektive begränsningar till 

rättshjälp inom lagrummet.78 

Det förekommer inte en empirisk analys utan metoden som genomförs har en 

kvalitativ natur, kallad rättsdogmatisk metod. Syftet är att göra en beskrivning 

och systematisering för att identifiera samband, likheter och principer för att 

skapa en koherens. Den ska på så vis fastställa gällande rätt och anmärka på 

resultatet av rättsregelns användande i praktisk mening.79 Den teoretiska 

utgångspunkten är Access to Justice som problematiserar ”access barriers” för 

att individer ska kunna utkräva sin materiella rätt.80 

Studien kommer fram till att det förekommer så kallade ”access barriers” för 

enskilda inom förvaltningsprocessen, dessa materialiseras som höga process 

kostnader på grund av osubventionerat biträde samt en kunskapsmässig obalans 

om de väljer att representera sig själva.81 Den formella lagstiftningen bryter inte 

mot åtagandet inom EKMR men den reella applikationen av detta åtagande visar 

sig vara undermåligt.82 Författaren hänvisar till ett flertal mål i europadomstolen 

där majoriteten av dessa skulle vara för brott mot artikel 6.1 EKMR, som förlikas 

av Sverige.83 Vidare förs en diskussion om bristande motivering till domslut som 

åberopats av såväl advokater som justitie ombudsmannen, som ändock ska finnas 

                                              
78 Skog, Elin. Access to Justice i förvaltningsprocessen – rätten till biträde vid beslut om vård enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård. Upp. Örebro univeristetet, 2018. S.2 
79 Skog, Elin. Access to Justice i förvaltningsprocessen – rätten till biträde vid beslut om vård enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård. Upp. Örebro univeristetet, 2018. S.3 
80 Skog, Elin. Access to Justice i förvaltningsprocessen – rätten till biträde vid beslut om vård enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård. Upp. Örebro univeristetet, 2018. S.4ff 
81 Skog, Elin. Access to Justice i förvaltningsprocessen – rätten till biträde vid beslut om vård enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård. Upp. Örebro univeristetet, 2018. S.29 
82 Ibid 
83 Skog, Elin. Access to Justice i förvaltningsprocessen – rätten till biträde vid beslut om vård enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård. Upp. Örebro univeristetet, 2018. S.30 
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som krav enligt lag.84 Slutligen kommer författaren fram till att det föreligger ett 

problem i idén om att en individ ska kunna föra sin egen talan i 

förvaltningsprocess frågor, även om det brister inom såväl 

utredningsskyldigheten som objektivitetsprincipen, två funktioner som ska 

kunna möjliggöra det för individer utan bildning inom juridik att föra sin talan.85 

Som summering menar Skog, E., att det finns en rad olika tveksamheter om de 

faktiska materiella rättigheterna inom Sveriges förvaltningsprocess.  

 

4.4 Effects of Representation on Trial and Hearing Outcomes in Two 

Common Law Countries. 

Wejedal nämner i sin avhandling86 en studie genomförd av Sandefur, R. Hen 

genomförde en till metastudie som omfattar 14 000 fall, den är mindre 

omfattande än den andre meta studien som nämnts tidigare i kapitlet. 

Undersökningens empiri är från USA och Storbritanniens rättsverk frågan om 

det föreligger biträdesfördel i de två respektive länderna.87 Det Sandefur kommer 

fram till är att representation av advokat är oftast positivt korrelerat med 

resultatet för domslutet. Oddsen för vinst ökar med 72 procent i genomsnitt, 

med högsta ökat odds med 392 procent till fördel för de med representation.88  

 

4.4 Rättshjälp i förvaltningsprocessen – om behovsrekvisitet i 7 § 

rättshjälpslagen. 

I en C-uppsats skriven av Johnson, M., har författaren genomfört en studie som 

använder sig av en kvantitativ metod för att avgöra om andelen individer som 

representerats av något juridiskt ombud i högre utsträckning har fått bifall än de 

                                              
84 Ibid 
85 Ibid 
86 Wejedal, Sebastian, Rätten till biträde: om biträdeskostnaders hantering vid svenska domstolar, Department of Law, School 
of Business, Economics and Law at University of Gothenburg, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 
2017,Göteborg, 2017 
87 Sandefur, Rebecca L., Effects of Representation on Trial and Hearing Outcomes in Two Common Law Countries, Stanford 
University, Stanford: 2005 
88 Wejedal, Sebastian, Rätten till biträde: om biträdeskostnaders hantering vid svenska domstolar, Department of Law, School 
of Business, Economics and Law at University of Gothenburg, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 
2017,Göteborg, 2017, S.31. 
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som representerat sig själva (eller med ett icke-juridiskt ombud). Urvalet är 

Göteborgs förvaltningsrätts domslut inom LSS från september, oktober och 

november år 2013. Hen kommer fram till att det föreligger korrelation som visar 

en fördel för de som representeras av ett ombud med kunskap inom sakfrågan.89  

 

4.5 Summering av tidigare forskning 

Det som kan utrönas sammanfattningsvis är att det finns mycket tidigare 

forskning om Lawyer Advantage internationellt, de verkar visa liknande om inte 

samma resultat: närvarande advokat är till fördel för domslut oavsett part den 

representerar. Dessa är dock som sagt baserade på USA och Stor Britanniens 

rättsverk och förhåller sig inte till svenskt rättsverk, speciellt inte 

förvaltningsrättsliga mål, än mindre LSS. Den forskning som kunnat utrönas om 

den svenska marknaden är Johnson, Skog och Wejedals individuella forskning. 

Dessa presenterar problematiken med att inte ha biträde (de två sistnämnda har 

inte genomfört en kvantitativ empirisk undersökning för att pröva problematiken 

som de presenterar). Även om Wejedal hänvisar till ett antal studier för att 

underbygga hens argumentation. Den närmsta i förhållande till den här 

uppsatsens undersökning är Johnson. Det som skiljer sig mellan Johnsons 

uppsats och den här uppsatsen ligger i val av kvantitativ metod samt den 

statsvetenskapliga ansatsen. Johnson använder sig av frekvensdata för att se om 

det föreligger en korrelation, procentuellt mellan de med biträde, expert, inget 

biträde och vinst. Medan den här uppsatsen använder sig av en Probit 

regressionsanalys för att avgöra om det föreligger en statistisk fördel. Således 

kommer den här uppsatsen kunna pröva den problematik som de tre beskriver 

genom en Probit analys. Den här uppsatsens bruk av statsvetenskaplig ansats 

innebär en annorlunda aspekt att analysera. Uppsatsen skiljer sig därmed från 

tidigare forskning om Sveriges rättsverk men är metodologiskt nära de 

                                              
89 Johnson, M. Rättshjälp i förvaltningsprocessen – om behovsrekvisitet i 7 § rättshjälpslagen. Upp., Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet, 2014. 
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internationella som också genomfört statistiska regressioner för att se ett 

samband.90 

  

                                              
90 Även där skiljer sig uppsatsen dock genom att använda en probit istället för logit. 
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Kapitel 5  

 

5.1 Metod  

Den valda metoden som kommer presenteras utförligare i nästa rubrik innebär 

att uppsatsen kan se ett statistiskt samband och därmed pröva Wejedals teori om 

biträdesbehov. Om resultatet är positivt för att ombud ger fördelaktiga domslut 

kan det resultatet stödja Wejedals teori och ge sken för orsakssamband. I relation 

till problemformuleringen kring bemötande mellan frontlinjebyråkrater och 

medborgare kan resultatet visa ett bristande bemötande och därmed en riskfaktor 

för ökat missnöje gentemot myndigheter; därmed negativ syn på den offentliga 

politiken. Metoden tillgodoser den tidigare bristande forskningen inom svenskt 

rättsverk när det kommer till faktiskt statistiskt samband.  

 

5.2 Metodval 

Eftersom uppsatsen ämnar pröva Access to Justice teorin om LSS-målsägande 

inom förvaltningsrättsprocesser som inte har biträde löper högre risk att förlora. 

Detta görs genom att undersöka om biträde ökar sannolikheten för positivt utfall, 

dvs. vinst. Denna typ av prövning leder snabbt tanken till sannolikhetsberäkning: 

ökar sannolikheten att vinna om målsäganden har biträde? Det som sökes är alltså 

ett sätt att kvantitativt beräkna ett statistiskt samband mellan variablerna biträde 

och vinst. Resultatet av en sådan beräkning skulle stödja eller förkasta hypotesen 

att biträde ökar sannolikheten att vinna LSS-mål. En vanlig kvantitativ metod för 

att beräkna om det finns statistiska samband mellan variabler är en regression, 

där man statistiskt prövar om en så kallad beroende variabel påverkas av en eller 

flera oberoende variabler91, de sistnämnda kan kallas också förklaringsvariabler. 

Det är sålunda ett statistiskt verktyg som kan stödja förekomsten av ett eventuellt 

orsakssamband, dock inte bevisa detta.92  

                                              
91 Barmark, Mimmi & Djurfeldt, Göran, Statistisk verktygslåda 0: att förstå och förändra världen med siffror, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2015 s.160 
92 Barmark, Mimmi & Djurfeldt, Göran, Statistisk verktygslåda 0: att förstå och förändra världen med siffror, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2015 s.36 
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Utslaget i Förvaltningsrätten har i datafilen registrerats som vinst eller förlust, med 

siffrorna 1 (vinst) eller 0 (förlust). I kategorin vinst återfinns personer som helt 

eller delvis har vunnit. Utfallet är således binärt. Den här variabeln är döpt till D 

och är alltså den beroende variabeln. Det finns möjlighet att använda en av två 

regressionsmetoder: logit eller probit för att analysera vad som statistiskt är länkat 

till D och som kan bidra med att svara på hypotesen att biträde gör skillnad i 

utfall. Anledningen till att dessa två är relevanta är på grund av att den beroende 

variabeln är binär, det vill säga har värdena 1 och 0.93 Skillnaden mellan dessa 

regressionsmetoder är bland annat att antagande om hur den beroende variabeln 

är distribuerad, skillnaden är dock inte stor i praktiken. I valet av 

regressionsmetod valdes probit på grund av att den är mer intuitiv. Man kan räkna 

med liknande resultat från logit och probit om man har en förhållandevis jämn 

spridning av utfallen 1 och 0 samt att de förklaringsvariabler man har inte har för 

stor variation94.  

Det som är intressant är vilka faktorer som påverkar den beroende variabeln, D. 

Uppsatsens hypotes att biträde spelar roll för utfallet och är sålunda självskriven 

som förklarande variabel. Kalla denna R som i Representation. Vid kodningen av 

empirin noterades att det fanns en relativt stor skillnad i längd av yrkande mellan 

målen. Ett utvecklat och kvalificerat resonemang kräver oftast fler ord och 

längden på yrkandet kan därför vara av betydelse för Förvaltningsrättens 

bedömning. Detta prövas genom att lägga till en variabel som kallas för L, antalet 

ord i yrkandet som proxy för kvalité.  

Den statistiska analysen består alltså av en probit-estimering där den beroende 

variabeln är D, dvs. utfallet {1, 0}. Om utslaget är till den klagandes fördel är 

värdet 1, annars 0. Från den teoretiska genomgången ovan argumenteras det att 

utslaget i Förvaltningsrätten är en funktion av Representation i rätten, R, längd 

på yrkandet, L. Om klienten har ett ombud eller representant, R, är hypotesen 

                                              
93 Maddala, G. S., Introduction to econometrics, 3. ed, Wiley, New York, 2001, s.322 
94 Greene, William H., Econometric analysis, 4. ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, N. J., 2000, s.814ff  
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att detta påverkar utslaget i domstolen positivt. Om yrkandet är relativt längre så 

är hypotesen att även detta påverkar sannolikheten för vinst positivt. 

För att summera i en matematisk representation så utgår regressionekvationen 

från att resultatet av överklagan, D är en funktion av: R, representation; kvalité 

på yrkande, L; samt ett antal andra faktorer, ε som är en representation av alla 

andra faktorer som påverkar utslaget. Detta ger följande ekvation. 

Ekv 1  𝐷 = 𝑓(𝑅, 𝐿, ε) 

Ekvation 1 stipulerar att det är i huvudsak två variabler som påverkar utgången. 

Detta är en grov förenkling men brist på annan information gör att uppsatsen 

fokuserar på dessa. Ekvation 1 är en matematisk formulering så vad som behövs 

för nästa steg i analysen är en operationalisering som är användbar i den 

empiriska delen. För att göra den krävs att man gör ett antagande om vad som 

genererar datan. Brukligt är att anta att datan genereras av en underliggande 

process som kan beskrivas som en serie variabler (i vårt fall 2) som alla är viktade 

med en skalfaktor, b.95 Ekvation 2 visar vårt antagande vad gäller en sådan serie.  

Ekv 2  𝐷 = 𝑏1𝑅 +  𝑏2𝐿 + ε) 

b1 och b2 kallas för parametrar och är föremål för undersökningens statistiska 

analys i Kapitel 6. I sökningen efter en empirisk specifikation av Ekv 1 har det 

prövats att kontrollera för inkomst och dominerande politiskt block i klientens 

postnummer samt att se om vilken paragraf i LSS frågan gäller (Bostad med 

särskild service, personlig assistans etcetera) utan att det visade sig inte ha bidragit 

till någon förståelse av resultatet. 

 

5.3 Empiri och variabler 

Beskrivning av data 

Från Förvaltningsrätten i Göteborg rekvirerades 507 domar inom LSS för året 

2017. I dessa ingår rättsfall som påbörjats som tidigast 2015. Informationen som 

finns med i dessa domslut är: 

                                              
95 Greene, William H., Econometric analysis, 4. ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, N. J., 2000, s.211 



31 
 

- Domstol- och processinformation och tidigare nämndbeslut. 

- Information om den klagande, namn, personnummer, adress eller partens 

ombud.  

- Yrkande, vad sakfrågan gäller och varför de överklagar beslutet. 

- Biträde eller ej, om det förekom biträde och om denna var jurist eller expert. Det 

förekom även godeman och ombud från till exempel familj, dessa hade 

kontaktuppgifter.96  

Variablerna som används i uppsatsen är: 

Kategoriska variabler: variabler som inte från början kan beskrivas med siffor utan 

behöver konverteras till siffror.97 Dessa kan till exempel vara om de har ombud 

eller inte, detta konverterades till {1,0}. I detalj har vi:  

Utfall, D. I domarna kan domstolen konstatera att prövningen nekas, beviljas helt 

eller delvis. Det har bedömts att de som delvis blivit beviljade är tolkat som 

vinster. Dessa aggregerades sålunda och har 1=beviljas helt eller delvis; 0= nekad. 

D är den beroende variabeln.  

 I rättegången finns två typer av biträden: Ombud och Expert. Ett ombud är 

definierat som hjälp från en utbildad jurist som ombud medan expert är en 

(förmodat) sakkunnig person från ett företag som till exempel Assistans AB, som 

hjälper många familjer med förfarandet att söka vård eller överklaga beslut. Det 

kan inte avgöras, med den data som används, om det finns kvalitetsmässiga 

skillnaderna mellan dessa kategorier och har därför valt att slå samman de i en 

variabel kallad representation, R.98 Variabeln antar 1 om klienten har 

representation i form av ombud eller expert och noll annars. Variabeln R 

förväntas vara positiv i estimeringen. Variabeln är motiverad genom bland annat 

Wejedal, S.,99 och Sandefur, R L.,100 tidigare forskning. 

                                              
96 Ingen personlig information har använts i beräkningarna eller kodats i Excel och presenteras därför inte för läsaren. 
Vid rekvirering av domsluten ingick även författaren i ett avtal om att inte sprida information till annan part. 
97 Greene, William H., Econometric analysis, 4. ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, N. J., 2000, s.13 
98 Däremot förs det ett resonemang av Sandefur att utbildat ombud som saknar akademisk utbildning kan ersätta 
jurist.  
99 Wejedal, Sebastian, Rätten till biträde: om biträdeskostnaders hantering vid svenska domstolar, Department of Law, School 
of Business, Economics and Law at University of Gothenburg, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 
2017,Göteborg, 2017. 
100 Sandefur, Rebecca L., Effects of Representation on Trial and Hearing Outcomes in Two Common 
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D  är som nämnts ovan {1,0} där 1 innebär ett vinnande utslag i förvaltningsrätten. 

0 betyder därmed en förlust.  

R  är {1,0} där 1 betyder att klienten har haft hjälp med representation 

i domstolen.  

L  antalet ord i yrkandet. 

 

5.4 Datainsamlingen 

 Den typ av data som användes i uträkningen är som beskrivits ovan alla LSS 

domslut hos förvaltningsrätten i Göteborg från 2017. Utan bortfall räknades 

filerna ihop till 507 stycken, med bortfall landade de på 287. Inom bortfallen 

finns fall som antingen avvisats på grund av formalia av förvaltningsrätten eller 

skickats vidare till sitt eget läns förvaltningsrätt eller slutligen, om den klagande 

personen ifråga var omyndig.  

 

5.5 Urval 

Populationen som undersöks är myndiga individer i Göteborgs Förvaltningsrätts 

upptagningsområde som överklagar ett vårdbeslut i förvaltningsrätten. Fallens 

geografiska spridning omfattar västra-Västra Götaland samt Halland. Valet av 

just Göteborg är motiverat endast med en geografisk fördel utifall det skulle 

funnits ett behov av att besöka rätten. Det går inte att avgöra hur pass olik denna 

population är de i andra län i Sverige men gissningsvis är behovet av biträde 

likartat över länen. 

Ett problem med urvalet är naturligtvis att det är endast ett år, 2017, i en serie av 

år från LSS instiftades till dagens datum. I den utsträckning som 2017 är 

representativt är detta inget problem men att kontrollera detta ligger utanför 

uppsatsen. Skulle urvalet vara slumpmässigt från alla förvaltningsrätter samt från 

                                              
Law Countries, Stanford University, Stanford: 2005 
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olika år skulle det kunna representera en vidare population, nämligen alla som 

överklagar LSS-beslut i Sverige.101    

 

5.6 Reliabilitet och Validitet  

Reliabilitet 

Reliabilitet mäter tillförlitlighet. Om det kan antas att 2017 är representativt för 

populationen så är resultaten tillförlitliga och möjliga att upprepa.102 Det som 

ligger utanför uppsatsens kontroll är om det finns tillfälliga faktorer påverkar 

resultatet.103 Det behövs fler bidrag som genomför samma undersökning med 

likadana variabler och likadan metod för att verifiera resultaten.104 Data över fler 

år hade varit en fördel för uppsatsen. Populationen som omfattas av studien: 

myndiga individer som fått ett negativt vårdbeslut inom Göteborgs 

förvaltningsrätts upptagningsområde kan vara representativt för en vidare 

population men det går inte att vara säker.  

Validitet  

Validitet innebär att det som skall undersökas är det som faktiskt har undersökts. 

Det som har mätts är förekomsten av biträde och antalet ord i yrkandet samt 

kodat utfallet av domslutet. Det betyder att uppsatsen har de variabler som 

behövs för att svara på hypotesen.105  Men, uppsatsens avsaknad av både 

kvalitativ information och kvantitativ information på individnivå lämnar frågan 

öppen om det finns andra faktorer som påverkar utfallet och som inte finns 

återgivna här.

  

                                              
101 Greene, William H., Econometric analysis, 4. ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, N. J., 2000, s. 10 
102 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2., [omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2007, s.26 
103 Ibid 
104 Ibid 
105 Ibid 
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Kapitel 6 

6.1 Resultat 

För att få en känsla för data är det fördelaktigt att titta på hur andelarna av utfallet; 

vinst eller förlust förhåller sig till förekomsten av biträde. Det görs genom att 

använda ett i programmet inbyggt standardkommando för frekvensanalys. Detta 

presenteras i Tabell 1. Antalet parter som inte har representation och förlorar sin 

överklagan är 161, se Tabell 1. Parter utan representation som vinner sin talan är 

53, totalt är de utan representation 214. Parter med representation som förlorar 

är 38, med representation och vinst 35, totalt 73. Antalet som förlorar oavsett 

representation är 199 medan de som vunnit oavsett representation är 88. Med ett 

totalt antal parter på 287 som överklagat i Förvaltningsrätten. Frekvensdata är 

relevant för förståelsen för uppsatsen, det främsta syftet är att ge en övergripande 

bild på datamängden. Frekvensdata kan inte ge det statistiska samband som 

uppsatsen ska pröva.   

Tabell 1 Frekvens av ombud och vinst 

        

 

För att ytterligare förbättra förståelsen för datamängden behövs en översikt över 

datan i termer av medelvärde, max och min. Syftet med detta är bland annat att 

undersöka anomalier i datamängden som potentiellt kan generera 

nonsensresultat, dvs. visa samband fast det inte finns något. I detta fallet är 

datamängden i praktiken redan överblickbar med hjälp av frekvenstabellen 

eftersom variablerna är få. Vad som inte syns i Tabell 1 är vilka maximum- och 

minimumvärden är, vilket är värdefullt som läsare att ta del av eftersom det kan 

         Utfall 

Repres. 

0 

Förlust 

1 

Vinst 

Total 

0 utan biträde 161 53 214 

1 med biträde 38 35 73 

Total 199 88 287 
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påverka regressionens resultat. Om exempelvis det inte hade funnits någon 

variation (standardavvikelse) hade regressionen inte kunnat utföras.106 Värdena 

visas i Tabell 2. 

 

Tabell 2, Översikt av data 

Variabel Medelvärde Minimum Maximum  Std 

avvikelse 

 

Utslag, D 0,31 0 1 0,46 

Representation, 

R 

0,25 0 1 0,43 

Yrkande, L 282 26 1816 237 

 

I 31 procent av fallen är utslaget positivt. En fjärdedel har representant i form av 

ett juridiskt ombud eller sakkunnig från ett företag i branschen (dvs. expert). 

Yrkandet varierar från 26 ord till strax över 1800. Genomsnittlig inkomst i samma 

postnummer (ej redovisat i tabellen) varierar mellan 12 300 kronor till 43 900 

kronor med ett snitt på strax över 23 500 kronor. 40 procent av fallen handlar 

om personlig assistans.  

I en regression kan man få missvisande resultat om de förklarande variablerna i 

regressionen samvarierar, dvs. om de uppträder på liknade sätt i datamängden. 

Om två variabler visar för starkt samband innebär det att de kan slå ut varandra 

istället för att ge ett korrekt förklaringsvärde. Därför bör man kontrollera 

samvarierandet, eller korrelationen mellan variablerna, innan estimeringen och 

marginaluträkningen genomförs107, se Tabell 3. Korrelationen är perfekt om 

                                              
106 Borg, Elisabet & Westerlund, Joakim, Statistik för beteendevetare Faktabok, 3., [uppdaterade och omarb.] uppl., Liber, 
Malmö, 2012, s.414 
107 Borg, Elisabet & Westerlund, Joakim, Statistik för beteendevetare Faktabok, 3., [uppdaterade och omarb.] uppl., Liber, 
Malmö, 2012, s.408-409 
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korrelationsvärdet är 1 och inte alls korrelerad vid värde 0. Det som 

undersökning vill ha är ett värde närmare 0.   

Korrelationen mellan variablerna syns i Tabell 3. 

 

Tabell 3, Korrelation mellan variabler 

 R L 

R 1 -0,16 

L -0,16 1 

 

Det som kan utläsas i tabellen är att korrelationen mellan variablerna är låg. Vilket 

är fördelaktigt för nästa steg i analysen, probit-estimeringen. Om korrelationen 

mellan R och L hade varit hög riskerar detta att påverka estimeringen i och med 

att variablerna ”slåss” om det individuella förklaringsvärdet. 

När man utför en regression får man genom programmets beräkningar en 

uppskattning av parametrarna b1 och b2 till respektive variabel. Parametrarna 

beskriver hur variabeln påverkar den beroende variabeln. Om tecknet är positivt 

innebär det att det är gynnsamt för utfallet och tvärtom om parameterns tecken 

är negativt. I programmet ges också det totala förklaringsvärdet, dvs. hur mycket 

utav den totala variationen som förklaras av de valda variablerna, i probit 

beräkningen kallas detta förklaringsvärde för Pseudo R2. Perfekt förklaring 

innebär ett förklaringsvärde på 1.  

Estimeringen av probit-ekvationen ger vid handen ett något lågt totalt 

förklaringsvärde med ett så kallat pseudo R2 värde på 0,05.  Det betyder att 

modellen sannolikt skulle kunna förbättras med ytterligare information, se vidare 

i Tabell 4.  
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Tabel 4, probit estimering av utslag i Förvaltningsrätten i Göteborg, LSS 

mål. 

Variabel Parameter 

 

Representation, R 0,49*** 

Yrkande, L 0,008** 

Konstant -0,88*** 

***, **, * visar statistisk signifikans på 1 %, 5% samt 10% nivå. Pseudo R2 är 

0,05.   

I Tabell 4 visas det i linje med vad som argumenterats, dvs. gällande 

representation R så är parametern positiv med ett värde på 0,49 och signifikant 

på 1 procent nivå. Denna signifikansnivå betyder att det är mycket osannolikt att 

parametern skulle uppstå som ett resultat av slumpen. Man kan uttrycka det så 

att det är 1 procent sannolikhet att slumpen har åstadkommit resultatet. I vårt fall 

betyder detta att biträde i Förvaltningsrätten ökar chansen att vinna.  

Längden på yrkandet, L är likaledes positivt och statistiskt signifikant på 5 

procent nivån.  

Under statistikanalysen har det provats ett relativt stort antal modeller. 

Exempelvis inkluderat om klienten bor i ett område som domineras av antingen 

vänster eller höger. Detta bidrog inget till förklaringen, dessa beräkningar kan 

presenteras vid behov. Parametrarna i Tabell 4 säger inget om hur variabeln på 

marginalen påverkar utfallet utan endast i vilken riktning. För att veta hur mycket 

chansen ökar om man får biträde behöver man titta på marginaleffekterna, dvs. 

hur mycket ökar (eller minskar) chansen att vinna ett LSS mål i Göteborg om 

målsägande får ett biträde. Marginaleffekterna är en icke-linjär funktion av 

parametrarna så för att beräkna dessa effekter måste man ha ingångsvärdena från 

estimeringen av probiten108. Kommandot för marginaleffekter är inbyggt i 

beräkningsprogrammet. Marginaleffekterna presenteras i Tabell 5.  

                                              
108 Greene, William H., Econometric analysis, 4. ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, N. J., 2000, s.815 
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Tabell 5, Marginaleffekter. 

Variabel Värde 

 

Representation 0,18*** 

Yrkande, Q 0,003** 

***, **, * visar statistisk signifikans på 1 %, 5% samt 10% nivå. 

Tabell 5 visar tydligt att en representant i Förvaltningsrätten har en positiv 

inverkan på utfallet. Vilket i det här fallet betyder att ett biträde förbättrar chansen 

för positivt utfall med 18 procent.  Längden på yrkandet ser dock inte ut att vara 

någon stark påverkansfaktor på utslaget eftersom marginaleffekten är liten om än 

dock signifikant. Båda variablerna påverkar utfallet positivt vilket i praktiken 

betyder att om man har ett biträde förbättrar man chansen att vinna och på 

samma sätt förbättrar man chansen till vinst om man skriver längre yrkande. Med 

tanke på det relativt låga förklaringsvärdet (pseudo R2) finns det med stor 

sannolikhet andra förklarande variabler som kan bidra till förståelsen för vad som 

påverkar utfallet. Trots detta pekar undersökningen på att biträde är betydelsefullt 

för utgången i förvaltningsrätten. 
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Kapitel 7 

7.1 Slutsatser 

Här presenteras hypotes och frågeställningarna, dessa besvaras utifrån resultatet.  

Hypotesen 

biträde kommer generera en fördel för de myndiga klagande inom LSS beslut hos 

Göteborgs förvaltningsrätt. Bekräftas av resultatet, det är inte en enorm skillnad 

men den är tillräcklig och framför allt statistiskt signifikant på 1 procent. 

Frågeställningarna 

Finns det en skillnad i utfall hos de myndiga klagande som har biträde contra de som inte har?  

Det relativt låga förklaringsvärdet öppnar upp för att det finns andra förklarande 

variabler som finns som tillgång. Trots det kan det antas att resultatet om den 

klagandes tillgång till expert eller ombud har validitet, vilket i så fall skulle innebär 

en signifikant högre sannolikhet att få positivt utfall på domen. Givet 

undersökningens data-set går det dessvärre inte att särskilja fördelen mellan 

juridiskt ombud eller experthjälp från företag.109 Men har klienten någon av dessa 

två finns det en tydlig indikation av juridisk fördel. Prövningen av Wejedals teori 

om biträdesbehovet visar alltså att biträde ger 18 procent högre sannolikhet till 

vinst med ett signifikant värde på 1 procent skalan. Resultatet innebär potentiellt 

att behovsrekvisiten och prövningen av det inte representerar det faktiska 

behovet. Således kan det argumenteras för att individer som är myndiga och 

överklagar beslut inom LSS frågor i Göteborgs förvaltningsrätt har en 

kostnadsbarriär och en processuell obalans att överkomma och finner ett behov 

av representation.  

Finns det andra faktorer som kan vara gynnsamma för den klagande? 

Det prövades en rad olika variabler som skulle kunna vara faktorer för bifall på 

överklagan, dessa har kortfattat redogjorts i metodavsnittet, de rönte inte något 

av värde och har sedermera uteslutits ur studien. Det relativt låga 

förklaringsvärdet innebär som sagt att det förmodligen finns fler faktorer som 

                                              
109 I samklang med Sandefur menar jag dock att experter är ett fungerande alternativ för advokat. 
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kan förklara utfallen. Detta kan också tolkas som att det kan finnas fler faktorer 

som är direkt gynnsamma för den klagande och att biträde inte är tillräckligt. De 

andra variablerna som användes i studien skulle potentiellt kunna användas igen 

vid en betydligt större undersökning för att se om de ändå kan påverka. Valet av 

yrkande som variabel motiverades genom att den skulle vara en proxy för kvalitet 

i yrkandet. Vilket ansågs vara en potentiell variabel för ökad chans för bifall på 

sitt klagande.  Yrkandet visar en svag fördel ju fler ord som är med. Det är inte 

tillräckligt för att påstå att variabeln är en faktor för vinst men det kan 

argumenteras för att den kan utvecklas genom framtida studier. 
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Kapitel 8 

8.1 Diskussion 

I metod-delen av uppsatsen togs frågan om validitet upp, där ett av problemen 

är att datan inte garanterat representerar populationen. Dels kan andra faktorer 

utanför uppsatsens data än biträde och yrkande påverka resultatet, så som 

utredningens utformning av nämnden. Dels kan avgränsningen år 2017 innebära 

att uppsatsen inte representerar ett genomsnittligt år. Det finns således en 

osäkerhet i resultatet. För att förbättra undersökningen skulle en ny kunna 

omfatta fler år -gärna slumpmässigt utvalda samt andra förklaringsvariabler. Fler 

variabler skulle potentiellt innebära ett högre förklaringsvärde. Yrkande till 

exempel skulle kunna kontrolleras mer utförligt ihop med biträde eller utan, för 

att se om det kan finnas ytterligare information om själva yrkandet som kvalitet. 

Det finns således förbättringspotential för framtida studier. Trots dessa 

frågetecken så stödjer uppsatsens resultat både Access to Justice och dess rättsliga 

barriärer och Wejedals teori om biträdesbehovet. Uppsatsen resultat är 

samstämmigt med flertalet internationella studier. Sammantaget argumenteras 

det för att uppsatsens resultat kan antas ha validitet. 

Teorierna från Access to Justice och från Wejedal, möjliggör att koppla resultatet, 

att 18 procent högre sannolikhet förekommer för vinst med biträde, till att 

argumentera för att det finns ett generellt behov för biträde även inom 

förvaltningsrättsliga mål.  

Att inte ha råd med biträde betyder en ökad relativ risk att inte vinna sin klagan 

enligt teorin Acces to Justice, detta innebär en kostnadsbarriär för den enskilde. 

Frånvaron av biträde betyder att det uppstår en processuell obalans vilket är enligt 

teorin leder till en mer ojämlik juridisk process med sämre chanser för den 

enskilde utan biträde. Den här generella barriären tar inte hänsyn till de argument 

som förs till försvar för att allmänna juridiska mål inte skulle behöva biträde. Med 

tanke på denna uppsatsens resultat kan man uppnå en mer rättvis och jämlik 

process om rätt till biträde gavs mer generöst. 
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Wejedal belyser problematiken med att behovsrekvisitet i praktiken sällan blir 

utrett ordentligt och att individer oftast därför blir utan biträde. Med grund i att 

Access to Justice i tidigare forskning visat kausala samband mellan biträde och 

vinst, samt resultatet från den här studien; kan man argumentera för att Wejedal 

har rätt. Sammantaget betyder detta att klagande inom förvaltningsrätten i 

Göteborg är i behov av biträde och att systemet misslyckas med att möta detta 

behov.  

Teorin om Street-level Bureaucracy kopplar individers möten med 

frontlinjebyråkrater till deras upplevelse av statsskicket som en helhet. Det är 

härvid koppling mellan det juridiska och statsvetenskapliga sker, en utsatt grupp 

i samhället möter myndigheter två gånger varpå de flesta minst två gånger får 

negativa beslut. Först när de blir nekade vården de söker, sedan när de blir utan 

biträde och potentiellt (läs oftast) även får avslag på sin överklagan. Det är ur ett 

demokratiskt perspektiv av vikt att mötena den här gruppen har med 

myndigheter blir mer jämlika och rättvisa, då det kan komma att påverka deras 

bild av hur väl demokratin fungerar. Vid juridiska processer kan det därför finnas 

fog för att skapa en så balanserad process som möjligt för att uppnå just en jämlik 

förhandling.  

Förmågan att kunna genom juridiska processer påverka myndigheter på ett 

jämställt sätt menar jag är av vikt för hela Sverige. Samhällskontraktet som 

medborgare har med staten bör innefatta garanterad rättssäkerhet för alla grupper 

i samhället; något som erkänts i allt större grad internationellt genom Access to 

Justice. Om det uppstår barriärer för individer att ta ut sin fulla rätt innebär det 

ett potentiellt problem för den demokratiska rättsstaten. Dessutom kan det 

argumenteras genom Frontlinjebyråkrati-teorin att upplevelsen som 

medborgarna har av systemet och den offentliga politiken är på liknande sätt 

problematiskt för den svenska demokratin. För att inte tala om som den senaste 

utvecklingen visat att allt fler riskerar att inte få sina vårdbehov mötta (se 

sjunkande andel som får rätt till LSS-vård) -vilket betyder att man behöver 

förbättra verktygen för att minimera felaktigt beslut så att det blir mer jämställt 
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och balanserat. Under skenet av att medborgare även behöver acceptera 

auktoriteten och ge myndigheterna samt staten legitimitet behöver de sålunda 

känna sig kapabla att påverka och vara delaktiga i besluten, så att de inte upplever 

ett bristande bemötande och hantering av dem från frontlinjebyråkraterna. 

Sålunda går det att argumentera att när medborgaren får avslag utan biträde är 

detta ett demokratiskt och politiskt problem. 
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