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Abstract 

Under the Swedish regulation on procedural duty of disclosure, it has long been 

the case that three requirements must be fulfilled in order for the court to be able 

to issue an order to release a document: the document must be in writing, the 

counterparty must possess the document and it has to be assumed that the doc-

ument have significance as evidence. In a recent ruling, the Supreme Court stated 

that the courts also should weigh the interests of the parties (on one hand, the 

relevance of the evidence, and, on the other hand, the counterparty’s interest in 

not disclosing the information). The latter requirement has been criticized for its 

unforeseeable nature. Neither the Supreme Court nor the legislature have clari-

fied the manner in which the courts should weigh the interests of the parties. 

     The aim of this thesis is to clarify how the courts shall carry out the weighing 

of interests. The legal method will be applied in order to achieve the purpose. A 

majority of the material used in this thesis consist of statements in the legal liter-

ature. Unfortunately, there is generally a shortage of material. Rulings from lower 

courts will therefore be used to some extent. 

     The aforementioned weighing of interests constitutes a proportionality test. 

This proportionality test applies accordingly with regard to other coercive 

measures such as freezing orders. Sources of law dealing with the weighing of 

interests with respect to other coercive measures may therefore form a basis for 

the analysis.  

     It is merely possible to give general instructions regarding the manner in 

which the proportionality test should be carried out. The courts ought to reject 

a claim for disclosure if an approval would have led to severe consequences for 

the counterparty. A court could however, in spite of eventual minor conse-

quences suffered by the counterparty, sustain a claim for procedural disclosure if 

the documents have high value as evidence.   
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1 Inledning 

1.1 Ämne 

Det brukar sägas att bevisfrågor avgör de flesta domstolstvisterna.1 En central 

uppgift för den som är kärande i ett dispositivt tvistemål är därför att anskaffa 

bevis till stöd för sin talan.2 På motsvarande sätt gäller det för svaranden att an-

skaffa motbevisning i syfte att vederlägga motpartens påståenden. Anskaffning 

av bevisning kan ske på en rad olika sätt. Det kan handla om att ta kontakt med 

potentiella vittnen eller att sondera marknaden efter eventuella sakkunniga. Par-

ten har vidare anledning att se om skriftliga handlingar i partens besittning som 

exempelvis avtal, e-postkorrespondens eller ritningar kan komma att få betydelse 

som bevisning i rättegången. Efter en granskning av de egna handlingarna och 

kontakten med vittnen och sakkunniga kan parten finna ett behov av ytterligare 

bevisning. I det fallet ligger det ibland nära till hands att rikta blicken mot mot-

parten och motpartens skriftliga handlingar. Det kan också vara värdefullt att ta 

del av handlingar från tredje man. Motparten har av förklarliga skäl inget intresse 

av att lämna ut handlingar som senare kan komma att användas emot honom i 

en rättegång. Tredje mannen är inte heller nödvändigtvis intresserad av att lämna 

ut handlingar.3 Ett utlämnande av handlingarna måste i dessa situationer ske med 

tvång. Det medel som då står parten till buds är ett s.k. editionsföreläggande.  

     De allmänna reglerna om editionsföreläggande återfinns i 38 kap. rättegångs-

balken. 38 kap. 2 § reglerar s.k. processuell edition (eller processuell editionsplikt) 

och 38 kap. 3 § reglerar materiell edition (eller materiell editionsplikt).4 Den ma-

teriella editionsplikten tar sikte på de fall där parten har rätt att utfå en skriftlig 

handling på grund av lag eller ett rättsförhållande mellan parten och innehavaren 

av handlingen.5 Den materiella editionsplikten ger med andra ord inte parten nå-

gon självständig rätt att utfå en viss skriftlig handling. Annorlunda förhåller det 

                                                      
1 Se exempelvis Nordh, 2009, s. 5. 
2 Detsamma gäller också i viss utsträckning för den som är kärande i ett indispositivt tvistemål. I 

de indispositiva tvistemålen är det dock domstolen som har utredningsansvaret. Se Lindell, 2017, 

s. 55.  
3 Skälen till att tredje man vägrar att lämna ut handlingar kan variera. Ett utlämnande av handling-

arna kan exempelvis medföra betydande kostnader eller ansträngningar för personen i fråga. Väg-

ran kan även bero på att tredje man står i ett beroendeförhållande till motparten.  
4 Angående indelningen i processuell- och materiell editionsplikt, se Nordh, Praktisk process VI, 

2019, s. 105 ff.  
5 A.a., s. 107. 



 

 9 

 

 

 

sig med regeln om processuell edition i 38 kap. 2 § rättegångsbalken. I bestäm-

melsens första stycke föreskrivs, såvitt är av intresse här, att ”[i]nnehar någon 

skriftlig handling, som kan antagas äga betydelse som bevis, vare han skyldig att 

förete den”. Regeln ställer enligt sin ordalydelse upp tre olika krav som behöver 

vara uppfyllda för att parten ska ges rätt att ta del av handlingen.6 Det ska vara 

fråga om en skriftlig handling, den mot vilken editionsyrkandet riktar sig till ska 

inneha handlingen och handlingen ska antas äga betydelse som bevis. Därutöver gäller 

att det ska ske en avvägning mellan bevisningens relevans och motpartens in-

tresse av att inte lämna ut uppgifterna.7 Detta oskrivna krav på intresseavvägning 

har blivit föremål för viss kritik i den rättsvetenskapliga doktrinen.8 Kravet på 

avvägning mellan bevisningens relevans och motpartens intresse av att inte lämna 

ut uppgifterna har bland annat kritiserats för att det riskerar att leda till att pröv-

ningen av editionsyrkanden blir oförutsebar.9 Kritiken har goda skäl för sig, sär-

skilt med tanke på att varken HD eller lagstiftaren har klargjort hur avvägningen 

ska genomföras i praktiken. Inte heller doktrinen ger tillräckligt klar ledning i 

detta avseende.10 Intresseavvägningens oförutsebara karaktär skapar problem för 

såväl editionssökanden som motparten (editionssvaranden). Varken editionssö-

kanden eller editionssvaranden ges förutsättningar för en fullgod argumentation 

i editionsfrågan om parterna i editionsprocessen inte känner till hur avvägningen 

ska gå till och vilka argument som tillmäts betydelse vid avvägningen. Det före-

ligger med andra ord ett behov av att klargöra hur intresseavvägningen ska ge-

nomföras. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Det finns emellertid vissa undantag som medför att processuell editionsplikt inte föreligger trots 

att samtliga editionsförutsättningar är uppfyllda. Ett exempel på ett sådant undantag är stadgandet 

i 38 kap. 2 § andra stycket första meningen rättegångsbalken, som innebär att part eller närstående 

till part inte är skyldig att inge skriftliga meddelanden mellan parten och någon honom närstående 

eller mellan sådana närstående inbördes. Undantagen kommer endast att behandlas i begränsad 

utsträckning i den fortsatta framställningen. 
7 NJA 2014 s. 651, p. 11.   
8 Se exempelvis Heuman, JT 1999–00 s. 152 ff.  
9 A.a., s. 158.  
10 Det har gjorts vissa ansatser till klargöranden av denna fråga men det finns, mig veterligen, ännu 

ingen författare som har ägnat frågan en djuplodande analys. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att fastställa hur rätten, inom ramen för prövningen av ett 

yrkande om processuell edition i ett dispositivt tvistemål, ska väga bevisningens 

relevans mot motpartens intresse av att inte lämna ut uppgifterna. 

     Syftet kommer att uppfyllas genom att följande frågeställningar besvaras: 

-Vad avses med bevisningens relevans?  

-Vilka omständigheter kan få betydelse vid bedömningen av motpartens intresse 

av att inte lämna ut uppgifterna och vilken vikt tillmäts dessa omständigheter? 

-Vad sker om rätten vid avvägningen finner att bevisningens relevans och mot-

partens intresse av att inte lämna ut uppgifterna väger lika tungt? 

-När kan, allmänt sett, bevisningens relevans väga tyngre än motpartens intresse 

av att inte lämna ut uppgifterna och vice versa? 

1.3 Metod och material 

Den metod som kommer att tillämpas i föreliggande arbete är den rättsdogma-

tiska metoden.        

     Kleineman beskriver användningen av den rättsdogmatiska metoden som en 

praktiskt inriktad verksamhet vars mål är att lösa ett rättsligt problem genom att 

tillämpa rättsregler. Rättsdogmatikern använder sig av de allmänt accepterade 

rättskällorna, d.v.s. lag, rättspraxis, förarbeten och den juridiska litteraturen, för 

att söka efter lösningen på det rättsliga problemet.11 Sandgren och Jareborg delar 

i princip Kleinemans ståndpunkt, men uttrycker sig på andra sätt. Enligt Sand-

gren används den rättsdogmatiska metoden för att fastställa gällande rätt med 

hjälp av de allmänt accepterade rättskällorna.12 Jareborg menar att rättsdogma-

tiskt inriktade arbeten rekonstruerar rättssystem.13 Författarna verkar däremot 

vara oense om den rättsdogmatiska metodens gränser. Jareborg anser att ett rätts-

dogmatiskt arbete kan vidga perspektivet och gå utanför gällande rätt.14 Vad han 

menar med detta är dock oklart eftersom han också anser att rättsdogmatiken är 

systemintern och att rättsdogmatisk forskning därför har en speciell bundenhet 

till det som gör det möjligt att identifiera systemet.15 Kleineman menar att det går 

att bedriva en kritiskt inriktad rättsdogmatisk forskning.16 Han anser att denna 

kritiskt inriktade forskning kan ge fristående ändamålsargument i syfte att visa att 

rättsläget är otillfredsställande.17 Skillnaden mellan Kleineman och Jareborg tycks 

i detta avseende vara att Kleineman, men inte Jareborg, accepterar argumentation 

                                                      
11 Kleineman, 2018, s. 21.   
12 Sandgren, 2018, s. 48.  
13 Jareborg, SvJT 2004 s. 4.   
14 Ibid.  
15 Ibid. 
16 Kleineman, 2018, s. 40.  
17 Ibid.   
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som är fristående i förhållande till systemet. Sandgren menar att ett rättsdogma-

tiskt inriktat arbete kan innehålla argument de lege ferenda. Han gör dock skillnad 

mellan rättspolitisk argumentation i vidare mening och argumentation som är en 

utveckling av analysen av gällande rätt. Sandgren anser att det förstnämnda faller 

utanför rättsdogmatiken.18 Sandgrens och Jareborgs relativt restriktiva syn på 

rättsdogmatiken förefaller stå i kontrast till Kleinemans mera liberala syn.  

     Valet av metod är nära sammankopplat med uppsatsens syfte. Metoden, som 

kan beskrivas som ett medel för att uppnå syftet, behöver vara väl anpassad för 

det eller de problem som uppsatsen söker lösa.19 I föreliggande uppsats är pro-

blemet att det råder oklarheter beträffande rättsläget på en viss punkt. Avsikten 

är alltså att fastställa gällande rätt. Den rättsdogmatiska metoden, eller närmare 

bestämt, den rättsdogmatiska metoden såsom den har beskrivits av Jareborg och 

Sandgren, är ändamålsenlig eftersom metoden används för att fastställa gällande 

rätt.20  

     Det är viktigt att klargöra att det inte är självklart att ett rättsvetenskapligt 

arbete är rättsdogmatiskt.21 Inom rättsvetenskapen finns en uppsjö av metoder 

som kan användas för att besvara rättsvetenskapliga frågeställningar.22 Det hade 

exempelvis varit möjligt att i stället behandla rättsekonomiska eller rättssociolo-

giska aspekter.23 Viktigt att påpeka är också att den rättsdogmatiska metoden inte 

är fulländad. Metodens bundenhet till gällande rätt gör exempelvis att det finns 

ett begränsat utrymme för analyser av regleringens konsekvenser för samhället i 

stort. Ett rättsdogmatiskt arbete kan å andra sidan bana vägen för arbeten som 

är mera inriktade på rättsreglernas samhällskonsekvenser.24 

     I första hand kommer de traditionella rättskällorna att analyseras. Diskuss-

ionen och analysen tar sin utgångspunkt i de avgöranden från HD som av olika 

                                                      
18 Sandgren, 2018, s. 49.  
19 A.a., s. 44 och Kaldal och Sjöberg, 2018, s. 18.   
20 I den följande framställningen avser samtliga hänvisningar till ”rättsdogmatisk metod” den rätts-

dogmatiska metoden såsom den har beskrivits av Sandgren och Jareborg om inget annat anges. 

Kleinemans uppfattning om rättsdogmatiken – d.v.s. att det är möjligt att inom ramen för ett rätts-

dogmatiskt arbete anföra fristående ändamålsargument de lege ferenda – gör det svårt att särskilja den 

rättsdogmatiska metoden från exempelvis rättssociologisk- eller rättsekonomisk metod. Jareborgs 

och Sandgrens tappning av metoden gör det möjligt att på ett mera stringent sätt klargöra rättsläget.  
21 Jfr Wilhelmsson, JT 2019-20 s. 114.  
22 Som exempel kan nämnas rättsekonomisk metod, rättssociologisk metod, komparativ metod och 

genusrättsvetenskaplig metod. 
23 Ett rättsekonomiskt arbete hade exempelvis kunnat påvisa eventuell ekonomisk ineffektivitet till 

följd av kravet på intresseavvägning. En rättssociologisk synvinkel hade till exempel skapat förut-

sättningar för en ingående analys av intresseavvägningens konsekvenser för editionssvaranden.    
24 En analys av vissa rättsreglers konsekvenser för samhället bör – i vart fall inom ramen för ett 

rättsvetenskapligt arbete – ta avstamp i en analys av rättsreglerna i fråga. Se exempelvis Schelin, 

2018, s. 39.  
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skäl är relevanta för uppsatsens frågeställningar.25 Förarbetena till rättegångsbal-

ken har även viss relevans i detta inledande skede.26 Huvuddelen av materialet 

består av uttalanden i den rättsvetenskapliga doktrinen. Intresseavvägningen har 

olyckligtvis fört en relativt undanskymd tillvaro i den rättsvetenskapliga litteratu-

ren. Det ledande processrättsliga standardverket (Ekelöfs rättegångsserie) be-

handlar visserligen frågan, men den ägnas inte någon djupare analys.27 Detsamma 

kan sägas om Fitgers lagkommentar till rättegångsbalken.28 Större ledning går att 

hämta i artiklar som specifikt behandlar editionsfrågor.29 Frågan har fått störst 

utrymme i omfattande arbeten om bevisanskaffning i dispositiva tvistemål och 

brottmål.30 I viss utsträckning kommer även litteratur som behandlar kvarstad 

och andra säkerhetsåtgärder att användas.31 Den sistnämnda litteraturen har be-

tydelse vid analysen av intresseavvägningens karaktär. 

     Annat material än de traditionella rättskällorna kommer att användas. Under-

rättsavgöranden (avgöranden från hovrätterna) kommer i viss mån att studeras.32 

Tanken bakom användningen av hovrättspraxis är att hovrätternas intresseav-

vägningar kan – utan att för den sakens skull göra anspråk på att säga något om 

gällande rätt – ge uppslag åt uppfattningar om gällande rätt som lagstiftaren, HD 

eller den rättsvetenskapliga doktrinen inte har utvecklat närmare.33 Hovrätternas 

intresseavvägningar kan också få betydelse i så måtto att de kan utgöra stöd vid 

tolkningen av de allmänt accepterade rättskällorna. Användningen av underrätts-

praxis sker med stor restriktivitet och eftertanke eftersom underrättspraxis i sig 

inte utgör gällande rätt. De hovrättsfall som används är dock publicerade i en 

särskild rättsfallssamling (RH). RH-fallen har en viss auktoritet och styrande ver-

kan trots att de inte är prejudikat.34 

     Detta område präglas allmänt sett av en materialbrist. Materialbristen, som är 

en av anledningarna till att ämnet är intressant att behandla, medför att det före-

ligger ett relativt stort utrymme för egna analyser. De egna analyserna utgör där-

emot ingen fri argumentation, då de har sin grund i uttalanden i någon eller några 

vedertagna rättskällor.  

 

                                                      
25 NJA 1998 s. 829, NJA 1977 s. 254 och NJA 2014 s. 651. 
26 SOU 1938:44 och NJA II 1943.  
27 Ekelöf m.fl., 2009. 
28 Fitger m.fl., 2019-06-27. 
29 Som exempel kan nämnas Heuman, JT 1999–00. 
30 Westberg, 2010 och Hjertstedt, 2011.  
31 Exempelvis Gregow, 2014.  
32 Underrättspraxis räknas inte till de allmänt accepterade rättskällorna. Se Sandgren, 2018, s. 50. 

Uppsatsen kommer även att innehålla vissa hänvisningar till tingsrättsavgöranden. Hänvisningarna 

syftar endast till att ge den bakgrundsinformation som är nödvändig inför analyserna av hovrätter-

nas och HD:s avgöranden.  
33 Se bland annat a.a., s. 49 och Bernitz m.fl., 2017, s. 140.   
34 Bernitz m.fl., 2017, s. 140.  
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1.4 Disposition 

Den följande framställningen kommer att inledas med en introduktion till den 

rättsliga regleringen om processuell edition (avsnitt 2). Avsnittets tyngdpunkt be-

står i en beskrivning av de krav (editionsförutsättningar) som behöver vara upp-

fyllda för att rätten ska kunna rikta ett editionsföreläggande mot editionssvaran-

den (delavsnitt 2.1). I delavsnitt 2.2 ges en kortfattad beskrivning av förhållandet 

mellan editionsplikten och vittnesplikten. Slutligen följer en sammanfattning av 

avsnittets väsentligaste delar (delavsnitt 2.3). Sammanfattningen syftar till att frä-

scha upp läsarens kunskaper om processuell edition. Avsnittet ger läsaren de 

grundläggande kunskaper om processuell editionsplikt som är nödvändiga att 

känna till inför den fortsatta framställningen.  

     I det nästföljande avsnittet (avsnitt 3) blir det oskrivna kravet på intresseav-

vägning föremål för en ingående analys. Det är framför allt detta avsnitt som 

förverkligar uppsatsens syfte. Även här är det nödvändigt att först ge en kort 

bakgrund till problematiken. Detta sker genom att de HD-avgöranden som på 

olika sätt har att göra med kravet på intresseavvägning diskuteras och analyseras 

(delavsnitt 3.1). Det efterföljande delavsnittet (delavsnitt 3.2) ägnas åt en analys 

av intresseavvägningens karaktär. Bedömningen av relevanta omständigheter och 

genomförandet av själva avvägningen förutsätter nämligen ett ställningstagande 

i fråga om avvägningens karaktär. I de nästkommande delavsnitten diskuteras 

och analyseras de intressen som ska vägas mot varandra inom ramen för pröv-

ningen av ett yrkande om processuell edition (delavsnitten 3.3–3.4). Motpartens 

intresse av att inte lämna ut uppgifterna är det intresse som ägnas störst utrymme 

(delavsnitt 3.4), eftersom det i hög grad är oklart vilka omständigheter som kan 

få betydelse vid bedömningen av detta intresse.35 I delavsnitt 3.5 fastställs hur 

rätten ska väga intressena mot varandra. Inom ramen för detta delavsnitt disku-

teras bland annat hur rätten ska gå till väga om den finner att respektive intresse 

väger lika tungt. Delavsnittets huvudsakliga mål är dock att utreda när bevisning-

ens relevans, allmänt sett, väger tyngre än motpartens intresse av att inte lämna 

ut uppgifterna och tvärtom. Avsnittet avslutas med en sammanfattning (delav-

snitt 3.6). Sammanfattningens syfte är att sätta ihop slutsatserna från avsnittets 

tidigare delavsnitt till ett sammanhang. Läsaren kan därigenom få en större för-

ståelse för de resonemang som har förts i de föregående delavsnitten. 

     Uppsatsens sista avsnitt (avsnitt 4) syftar till att ”knyta ihop säcken”. Avsnittet 

innehåller sammanfattande kommentarer, allmänna iakttagelser och slutsatser 

som anknyter till analyserna i de föregående avsnitten. 

 

                                                      
35 Det är vidare oklart hur stor vikt de olika omständigheterna ska tillmätas.  
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2 Processuell edition 

2.1 Editionsförutsättningarna 

2.1.1 Inledning 

 

För att rätten ska kunna meddela ett editionsföreläggande krävs att ett antal för-

utsättningar (editionsförutsättningar) är uppfyllda. Editionsförutsättningarna 

kommer att behandlas i tur och ordning nedan.  

 

2.1.2 Skriftlig handling 

Det är endast skriftliga handlingar som kan bli föremål för edition. Handlingsbe-

greppet tar inte sikte på handlingen som sådan, utan på dess tankeinnehåll.36 En 

skriftlig handling är traditionellt sett ett pappersark eller liknande som innehåller 

uttryck för en tanke genom skrift.37 Det krävs dock inte att informationen är fäst 

på papper för att det ska röra sig om en skriftlig handling. Information som är 

lagrad på ett datamedium räknas också som en skriftlig handling – förutsatt att 

det är möjligt att framställa en utskrift av informationen.38 

     En praktiskt viktig fråga är om det finns någon möjlighet att begära ut inform-

ation i elektronisk form, d.v.s. utan föregående utskrift.39 I litteraturen har det 

uttalats att det sannolikt finns en sådan rätt.40 Det kan dock sättas i fråga om det 

finns en rättsligt grundad möjlighet till s.k. elektronisk edition. HD har nyligen 

meddelat prövningstillstånd gällande denna fråga.41 Frågan aktualiserades inom 

ramen för en tvist mellan en hyresgäst och en hyresvärd. Hyresgästen väckte talan 

mot hyresvärden med yrkande om skadestånd på grund av att hyresvärden, enligt 

hyresgästen, hade sagt upp hyresavtalet utan sakliga skäl. Hyresvärden yrkade att 

                                                      
36 Ett tomt pappersark kan exempelvis inte räknas som en skriftlig handling. Se Fitger m.fl., 2019-

06-27, inledningen till 38 kap. rättegångsbalken.  
37 Kallenberg, SvJT 1940 s. 606.  
38 Se Ekelöf m.fl., 2009, s. 255 och NJA 1998 s. 829.  
39 I Perhard, JT 2007-08 s. 395 uppskattade artikelförfattaren att 90 procent av alla dokument och 

meddelanden i det svenska affärslivet var lagrat i elektronisk form och att 70 procent av materialet 

aldrig skrevs ut på papper.  
40 Ekelöf m.fl., 2009, s. 255.  
41 HD:s beslut 2019-09-02 i mål nr Ö 2232-19.  
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hyresgästen skulle utge vissa bokföringshandlingar (SIE4-filer42) per e-post eller 

genom inlämning av ett USB-minne. Hyresgästen invände att SIE4-filerna inte 

var att anse som skriftliga handlingar. Tingsrätten fann, med hänvisning till NJA 

1998 s 829, att filerna var att anse som skriftliga handlingar på grund av att de 

kunde skrivas ut. Övriga editionsförutsättningar var uppfyllda. Tingsrätten beslu-

tade därför att SIE4-filerna skulle kopieras in på ett USB-minne och lämnas in 

till rätten.43 Hovrätten fastställde tingsrättens beslut.44 HD:s prövningstillstånd 

har meddelats med utgångspunkt i att editionsförutsättningarna i övrigt är upp-

fyllda.45 

2.1.3 Identifikationskravet 

En grundläggande förutsättning för processuell editionsplikt är att editionssö-

kanden klargör vilken eller vilka handlingar som editionsyrkandet omfattar. Tan-

ken bakom identifikationskravet är att den editionspliktige ska veta vilka hand-

lingar han är skyldig att överlämna.46 Det kan ibland vara svårt för editionssökan-

den att närmare specificera exakt vilka handlingar han vill ta del av. I dessa situ-

ationer kan identifikationskravet uppfyllas genom att editionssökanden anger en 

viss kategori av handlingar eller alla handlingar som har betydelse för ett välpre-

ciserat bevistema.47  

     Det torde vara lättare att uppfylla identifikationskravet genom angivande av 

en viss kategori av handlingar om de aktuella handlingarna avgränsas med hjälp 

av exempelvis tidsangivelser eller geografiska avgränsningar. I rättsfallet NJA 

1953 s. 19 yrkade editionssökanden att editionssvaranden skulle utge vissa hand-

lingar ur bokföringen som kunde visa antalet tryckluftsbrytare av viss typ som 

hade tillverkats respektive sålts under en särskilt angiven tidsperiod. Yrkandets 

avgränsningar med avseende på tid, produktkategori och handlingstyp var till-

räckliga för att identifikationskravet skulle anses vara uppfyllt.  

     Frågan om identifikationskravets uppfyllelse genom angivelse av ett välpreci-

serat bevistema kom under HD:s prövning i NJA 1998 s. 590 I och II. I NJA 

1998 s. 590 I hade en bank väckt talan mot en låntagare med yrkande om att 

låntagaren skulle återbetala ett lån. Låntagaren, som bestred kravet med hänvis-

ning till att han inte hade en skuld till banken eller att lånet i vart fall inte hade 

förfallit till betalning, yrkade att banken skulle förpliktas att utlämna vissa hand-

lingar i hans kreditakt. Som bevistema angavs att handlingarna skulle styrka att 

                                                      
42 I sitt beslut (Mora tingsrätts beslut 2018-10-11 i mål nr T 499-17) uttalade tingsrätten bland annat 

följande: ”SIE4 är en standard för överföring av ekonomiska redovisningsdata mellan datorsystem. 

SIE4-filer används för att läsa ekonomiska redovisningsdata mellan olika datorsystem. SIE4-filer 

innehåller datalagrade uppgifter om bolagets bokföring.”  
43 Mora tingsrätts beslut 2018-10-11 i mål nr T 499-17.  
44 Svea hovrätts beslut 2019-03-27 i mål nr Ö 10086-18.  
45 HD:s beslut 2019-09-02 i mål nr Ö 2232-19.  
46 Westberg, 2013, s. 293.  
47 NJA 1998 s. 590 I.  
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lånet återbetalades vid den tidpunkt som låntagaren gjorde gällande, att banken 

inte hade framställt krav på betalning av ränta eller amortering under en lång tid, 

och att krediten inte hanterades i enlighet med bankens interna regelverk. HD 

fann att låntagarens bevistema var tillräckligt välpreciserat och att kravet på iden-

tifikation därför var uppfyllt. NJA 1998 s. 590 II gällde frågan om editionsplikt i 

en liknande situation. En bank hade väckt talan mot två personer med krav på 

betalning. Som grund för yrkandet åberopade banken dels att den hade lämnat 

krediter till svarandena, dels att svarandena hade gått i borgen för en kredit som 

banken hade lämnat till en tredje person. Svarandena bestred kravet och åbero-

pade bland annat att det förelåg grund för jämkning med stöd av 36 § avtalslagen. 

En av svarandena yrkade att banken skulle förpliktas att inge den skriftliga doku-

mentation som avsåg de i målet relevanta krediterna och som angav editionssö-

kanden som gäldenär eller borgensman. Som grund för yrkandet angavs att ”[…] 

det avser handlingar och kreditavtal som visar att banken inte har gjort en riktig 

kreditprövning av vare sig gäldenärerna eller borgensmännen samt att bankdirek-

tören D.L. vid handläggningen hos banken av krediterna har agerat med stöd av 

blancohandlingar. Med de begärda handlingarna skall styrkas att kraven är oskä-

liga och att det föreligger grund för jämkning jämlikt 36 § avtalslagen”. HD fann 

att editionsyrkandet inte uppfyllde identifikationskravet. Rättsfallen visar att be-

visteman som tar sikte på annat än faktiska omständigheter (exempelvis att ett 

avtal är oskäligt) inte är tillräckligt välpreciserade.  

2.1.4 Kravet på bevisrelevans 

Kravet på bevisrelevans är uppfyllt om den skriftliga handlingen har betydelse 

som bevis för ett bevistema som har aktualiserats i målet.48 Editionssökanden 

måste därför ange vilka omständigheter han vill styrka med editionshandling-

arna.49 Kravet på handlingens bevisvärde är lågt ställt. För att kravet på bevisre-

levans ska anses vara uppfyllt räcker det med att handlingen har ett begränsat 

värde som bevis för det angivna bevistemat.50 Editionssökanden behöver inte 

heller styrka att handlingen har bevisrelevans. Det räcker med att det kan antas 

att handlingen har åtminstone ett begränsat bevisvärde.51 

 

 

 

                                                      
48 Fitger m.fl., 2019-06-27, kommentaren till 38 kap. 2 § rättegångsbalken.    
49 Se NJA 1959 s. 230, där HD lämnade ett editionsyrkande utan bifall på grund av att editionssö-

kanden inte närmare hade ”[…] angivit vare sig de omständigheter hon vill styrka eller de hand-

lingar hon anser därvid vara av betydelse”.  
50 NJA 1998 s. 590 I.  
51 Ekelöf m.fl., 2009, s. 265.  
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2.1.5 Kravet på rättslig relevans 

Bevisrelevanta handlingar (handlingar som har betydelse som bevis för ett bevis-

tema som har aktualiserats i målet) behöver inte nödvändigtvis vara rättsligt rele-

vanta. En skriftlig handling är rättsligt relevant om editionssökanden med fram-

gång kan åberopa handlingen som bevisning i rättegången.52 Kravet på rättslig 

relevans är således inte uppfyllt om bevisningen är irrelevant eller otillåten.  

     Bevisningen är irrelevant om rätten finner att det hade förelegat grund för 

avvisning med stöd av 35 kap. 7 § rättegångsbalken om handlingen hade åbero-

pats som bevis av editionssökanden.53 

     Med otillåten bevisning avses bevisning som editionssökanden inte får åbe-

ropa på grund av preklusion.54 Preklusion kan aktualiseras såväl före huvudför-

handlingen (förutsatt att rätten har riktat ett föreläggande mot den ena parten 

eller båda parterna enligt 42 kap. 15 § eller 42 kap. 15 a § rättegångsbalken) som 

under huvudförhandlingen (43 kap. 10 § rättegångsbalken). De nyssnämnda pre-

klusionsreglerna, bortsett från regeln i 43 kap. 10 § rättegångsbalken, är emellertid 

endast tillämpliga i underrättsprocessen.55 Särskilda regler om preklusion gäller 

generellt för hovrättsprocessen (50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken) och 

processen i HD (55 kap. 13 § första stycket rättegångsbalken). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
52 A.a., s. 266.  
53 NJA 2014 s. 651, p. 9. Rätten får avvisa bevisning enligt 35 kap. 7 § rättegångsbalken om om-

ständigheten som parten vill bevisa är utan betydelse i målet (p. 1), om beviset inte behövs eller 

uppenbart skulle bli utan verkan (p. 2-3), om bevisningen med avsevärt mindre besvär eller kostnad 

skulle kunna föras på annat sätt (p. 4), eller om beviset trots rimliga ansträngningar inte kan tas upp 

och avgörandet inte bör fördröjas ytterligare (p. 5). Den avvisningsgrund som i den rättsvetenskap-

liga litteraturen har fått störst uppmärksamhet i anslutning till diskussioner om kravet på rättslig 

relevans är avvisning enligt p. 1 (om avvisning av bevisning på grund av att omständigheten som 

parten vill bevisa är utan betydelse i målet). Se bland annat Westberg, 2010, s. 615 och Heuman, 

JT 1989-90 s. 24. Samma överväganden gör sig emellertid gällande i de fall där rätten finner att det 

hade förelegat grund för avvisning med stöd av någon eller några av de andra punkterna. 
54 NJA 2001 s. 404.  
55 Gentele, JT 2016-17 s. 348.  
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2.1.6 Kravet på innehav 

Att editionssvaranden ska inneha den eller de skriftliga handling(ar) som edit-

ionsyrkandet omfattar följer av sakens natur. Kravet, som framgår direkt av or-

dalydelsen i 38 kap. 2 § rättegångsbalken, torde vara betingat av att det inte vore 

skäligt att ålägga den som inte innehar en viss handling en skyldighet att lämna 

ut handlingen. 

     Med innehav avses inte enbart ett rent fysiskt eller elektroniskt innehav. Kra-

vet på innehav tar primärt sikte på rätten att förfoga över handlingen. Innehavs-

kravet är uppfyllt om editionssvaranden äger handlingen och handlingen finns 

hos ägaren.56 Det kan dock hända att handlingen – fysiskt eller elektroniskt – 

finns hos någon annan än ägaren. Även i denna situation bör editionsplikt före-

ligga (förutsatt att de övriga editionsförutsättningarna är uppfyllda). Editionsyr-

kandet bör i den situationen riktas mot såväl ägaren som besittningshavaren.57 

2.1.7 Intresseavvägningen 

”Prövningen av ett editionsyrkande ska omfatta en avvägning mellan bevisning-

ens relevans och motpartens intresse av att inte lämna ut uppgifterna […].”58 Som 

en särskild editionsförutsättning gäller alltså att det ska genomföras en avvägning 

mellan bevisningens relevans och motpartens intresse av att inte lämna ut den 

skriftliga handlingen. Ett bifall till editionsyrkandet förutsätter med andra ord att 

utfallet av avvägningen är fördelaktigt för editionssökanden.59 Intresseavväg-

ningen kommer att diskuteras närmare i avsnitt 3.  

 

 

 

                                                      
56 Heuman, JT 1989-90 s. 22. Jfr dock Ekelöf m.fl., 2009, s. 266, där det uttalas att ”[d]en som äger 

en handling eller som har rätt att bestämma hur den skall användas bör anses om [sic!] innehavare”. 

Det går att ifrågasätta lämpligheten i att uppställa ett innehavskriterium som gör det möjligt att 

underlåta att rikta ett editionsföreläggande mot ägaren av handlingen. HD har nyligen meddelat 

prövningstillstånd gällande innehavskravet (HD:s beslut 2019-11-25 i mål nr Ö 4643-19). I detta 

fall hade editionssvaranden (ett bolag) i såväl tingsrätten som hovrätten invänt att bolaget inte var 

innehavare av editionshandlingen på grund av att det varken ägde eller hade rätt att bestämma över 

handlingen (se Västmanlands tingsrätts beslut 2019-02-08 i mål nr T 2125-18 och Svea hovrätts 

beslut 2019-08-01 i mål nr Ö 2489-19). Bolaget menade i stället att ett annat bolag var innehavare 

av handlingen. Detta på grund av att handlingen (som hade upprättats av det sistnämnda bolaget) 

innehöll en skrivning om att dokumentet var det sistnämnda bolagets egendom och att det inte fick 

användas, offentliggöras eller ändras utan bolagets skriftliga godkännande. Handlingen fanns dock 

i editionssvarandens besittning.  
57 Heuman, JT 1989-90 s. 23. Den föreslagna lösningen kan dock ställa till problem för ägaren om 

besittningshavaren vägrar att utlämna handlingen. Detta gäller särskilt i de situationer där editions-

föreläggandet är förenat med vite. Besittningshavarens eventuella tredska bör dock kunna beaktas 

i en process om utdömande av vitet.  
58 NJA 2014 s. 651, p. 11.  
59 Ekelöf m.fl., 2009, s. 269.  
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2.2 Editionsplikten och vittnesplikten 

En övergripande målsättning vid införandet av rättegångsbalken var att editions-

plikten i princip skulle sammanfalla med skyldigheten att vittna i en rättegång 

(vittnesplikten).60 En mera begränsad editionsplikt hade varit betydelselös om in-

nehavaren ändå vore skyldig att uttala sig om handlingens innehåll.61 På motsva-

rande sätt hade en mera utvidgad editionsplikt inneburit att uppgifter som inte 

hade behövt uppenbaras på grund av begränsningar i vittnesplikten i stället skulle 

ha framgått av editionshandlingen.62  

     Målsättningen har emellertid inte genomförts fullt ut vid utformningen av lag-

stiftningen. Som exempel kan nämnas att ett editionsföreläggande kan riktas mot 

närstående till part trots att vederbörande med stöd av 36 kap. 3 § rättegångsbal-

ken är undantagen från vittnesplikten. Skillnaden har motiverats med att en part 

som innehar en för parten komprometterande handling i annat fall hade kunnat 

kringgå editionsplikten genom att ge den skriftliga handlingen till en närstående.63 

En annan skillnad består i att parterna inte är skyldiga att vittna (36 kap. 1 § 

rättegångsbalken), trots att det inte föreligger något hinder mot att de blir föremål 

för editionsplikt. Parterna är emellertid skyldiga att på motpartens begäran avge 

muntlig utsaga under sanningsförsäkran enligt reglerna i 37 kap. rättegångsbal-

ken.64 En part som undandrar sig skyldigheten att avge muntlig utsaga under san-

ningsförsäkran träffas däremot inte (till skillnad från ett vittne som undandrar sig 

vittnesplikten) av någon sanktion.65 

2.3 Sammanfattning 

För att ett yrkande om processuell edition ska kunna bifallas krävs att ett antal 

editionsförutsättningar är uppfyllda. Editionshandlingarna ska utgöras av pap-

persark eller liknande (eller information lagrad på ett datamedium som kan bli 

föremål för en utskrift) som innehåller uttryck för en tanke genom skrift. Hand-

lingarna ska vara identifierade på ett sådant sätt att den editionspliktige ska kunna 

veta vilka handlingar han är skyldig att utlämna. Editionshandlingarna behöver 

ha åtminstone viss betydelse som bevis för ett bevistema som har aktualiserats i 

målet. Handlingarna ska vidare kunna åberopas som bevis i rättegången. Edit-

ionssvaranden måste dessutom vara innehavare av handlingarna, vilket innebär 

att vederbörande äger handlingen och att handlingen finns hos personen i fråga. 

                                                      
60 SOU 1938:44 s. 42 och NJA II 1943 s. 498.  
61 NJA II 1943 s. 498.  
62 Ibid.  
63 Ibid.  
64 Ekelöf m.fl., 2009, s. 245.  
65 A.a., s. 246 och 36 kap. 21 § rättegångsbalken.   
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Som ett sista krav gäller att en avvägning mellan bevisningens relevans och mot-

partens intresse av att inte lämna ut uppgifterna ska utfalla till editionssökandens 

fördel. 

     Det föreligger en nära koppling mellan editionsplikten och vittnesplikten. Ett 

övergripande mål vid införandet av rättegångsbalken var att editionsplikten och 

vittnesplikten i princip skulle sammanfalla. Det rör sig dock inte om en total 

överensstämmelse. Ett editionsföreläggande kan exempelvis riktas mot närstå-

ende till part trots att vederbörande är undantagen från vittnesplikten.  
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3 Närmare om intresseavvägningen 

3.1 Bakgrund 

3.1.1 Utgångspunkter 

 

Svensk rätt ställde sig länge avvisande till uppfattningen att prövningen av ett 

yrkande om edition ska omfatta en avvägning mellan bevisningens relevans och 

motpartens intresse av att inte lämna ut uppgifterna.66 Det dröjde drygt femtio år 

efter rättegångsbalkens ikraftträdande innan HD över huvud taget nämnde in-

tresseavvägningen. På senare år har dock idén om en intresseavvägning inom 

ramen för prövningen av editionsyrkanden vunnit insteg i svensk rätt.67  

     Tre rättsfall från HD; NJA 1998 s. 829, NJA 1977 s. 254 och NJA 2014 s. 

651, har betydelse för intresseavvägningens insteg i svensk rätt. Dessa rättsfall 

ska diskuteras och analyseras närmare i de tre följande delavsnitten.  

3.1.2 NJA 1998 s. 829 

Ett bolag hade ingått avtal med ett larmbolag om förvärv av en automatisk in-

brottslarmanläggning till bolagets kontorslokaler. Avtalet omfattade även en ut-

ryckningstjänst. Larmbolaget underlät att rycka ut trots att det skedde ett inbrott 

i bolagets lokaler. Bolaget väckte talan mot larmbolaget med yrkande om skade-

stånd för den skada som bolaget hade lidit på grund av inbrottet.  

     Bolaget yrkade att larmbolaget skulle utge utdrag ur larmbolagets statuslogg 

från den aktuella larmanläggningen och vissa andra larmanläggningar från särskilt 

angivna tidpunkter (bland annat en viss tid innan, under och efter att inbrottet 

ägde rum). Handlingarna hade, enligt bolaget, betydelse som bevis för att larm-

bolaget hade brustit i sina åligganden enligt avtalet genom att underlåta att rycka 

ut i anledning av inbrottet. Larmbolaget åberopade bland annat till grund för sitt 

bestridande i själva saken (skadeståndsmålet) att s.k. ”fladder” hade registrerats i 

larmanläggningen vid det aktuella tillfället, att fladdret inte innebar larm och att 

utryckning därför inte behövde ske. Handlingarna skulle klarlägga frekvensen av 

fladder (dels vid inbrottstillfället, dels vid vissa andra tillfällen, exempelvis vid ett 

                                                      
66 Se bland annat Westberg, 2010, s. 659, Welamson, FT 1950 s. 300 och Heuman, JT 1989-90 s. 9 

f.   
67 Westberg, 2010, s. 660.  
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inbrottsförsök några veckor tidigare) och dess betydelse för frågan om larmbo-

laget agerade oaktsamt genom att underlåta att rycka ut. Larmbolaget, som inte 

ifrågasatte handlingarnas bevisbetydelse, anförde bland annat att informationen 

inte utan omfattande bearbetning skulle kunna företes i formen av en handling. 

Sorteringen och bearbetningen av uppgifterna skulle kräva cirka en månads ar-

bete av en kvalificerad person. Tingsrätten och hovrätten biföll editionsyrkandet. 

Underrätterna fann att det som larmbolaget hade anfört (att det skulle krävas ett 

omfattande arbete för att ta fram informationen) inte kunde ges betydelse vid 

prövningen av editionsyrkandet. 

     HD anförde att det av ordalydelsen i 38 kap. 2 § rättegångsbalken inte fram-

gick att det skulle ske en intresseavvägning mellan utsikterna till att det editions-

sökanden avser att bevisa ska komma att bli relevant och motpartens intresse av 

att inte behöva lämna ut handlingen. Därefter uttalade HD dock att ”[i] praxis 

synes detta slag av avvägning ha förekommit (jfr NJA 1977 s. 254)”. I den i målet 

aktuella situationen fann emellertid HD att intresseavvägningen skulle utfalla till 

bolagets fördel. Den av bolaget efterfrågade informationen ansågs ha sådan rele-

vans i bevishänseende att det larmbolaget hade anfört inte utgjorde tillräckliga 

skäl för att vägra edition. 

     Rättsfallet är det första avgörandet från HD som uttryckligen nämner avväg-

ningen mellan editionssökandens och editionssvarandens intressen. Heuman har 

kritiserat rättsfallet ur flera olika aspekter. Han har ifrågasatt om det över huvud 

taget har genomförts intresseavvägningar i tidigare praxis. NJA 1977 s. 254 ut-

gjorde, enligt Heuman, inget stöd för att HD tidigare hade genomfört en intres-

seavvägning i samband med ett editionsyrkande. Heumans slutsats var därför att 

HD genom NJA 1998 s. 829 hade infört en ny editionsförutsättning som saknade 

stöd i lag.68 För att avgöra om hans kritik har skäl för sig är det nödvändigt att se 

närmare på rättsfallet NJA 1977 s. 254.  

3.1.3 NJA 1977 s. 254 

I NJA 1977 s. 254 väckte en hyresgäst talan mot sin hyresvärd. Bakgrunden till 

tvisten var att hyresgästen hade ingått avtal med hyresvärden om hyra av vissa 

lokaler. Parterna var bland annat oense om det sätt på vilket den slutliga lokalhy-

ran skulle beräknas. Hyresavtalet innehöll en klausul som innebar att hyran bland 

annat skulle beräknas på grundval av produktionskostnaderna för fastigheten. I 

ett tillägg till avtalet föreskrevs att ”produktionskostnaderna” i huvudavtalet av-

såg de kalkylerade produktionskostnaderna. Avtalet innehöll även en bilaga i 

form av en preliminär hyreskalkyl som visade fördelningen av de kalkylerade pro-

duktionskostnaderna. 

     Hyresgästen yrkade bland annat att hyran skulle jämkas. Till grund för sin 

talan i denna del anförde hyresgästen att det inte fanns något underlag som gjorde 

det möjligt att bedöma hyresvärdens verkliga produktionskostnader och att det 

                                                      
68 Heuman, JT 1999-00 s. 156.  
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fanns anledning att anta att de verkliga produktionskostnaderna väsentligt under-

steg de kalkylerade produktionskostnaderna. Hyresvärden, som bestred yrkandet 

i denna del, anförde att den preliminära hyreskalkylen som hyran baserades på 

utgjorde en del av avtalet. 

     I ett yrkande om editionsföreläggande begärde hyresgästen att hyresvärden 

skulle inge räkenskapshandlingar (bland annat bokföring och verifikationer) gäl-

lande produktionskostnaderna, avtal som har ingåtts mellan hyresvärden och 

andra hyresgäster i fastigheten om beräkning av hyra för deras lokaler och upp-

gifter om ytor och läge för outhyrda lokaler samt dessa lokalers andel av hyres-

värdens årliga kostnader. Dessa handlingar skulle styrka att den avtalade hyran 

var otillbörlig. Hyresvärden anförde att de begärda handlingarna saknade bety-

delse som bevis. 

     Tingsrätten och hovrätten biföll editionsyrkandet med motiveringen att hand-

lingarna kunde antas äga betydelse som bevis. HD uttalade inledningsvis att av-

talet hade ingåtts mellan två i princip jämbördiga kommersiella parter och att det 

i kommersiella hyresavtal tillhörde vanligheterna att hyran baserades på kalkyle-

rade kostnader. Domstolen fann därför att editionsyrkandet endast kunde bifallas 

om det förelåg starka skäl därtill. Hyresgästens påstående om hyrans oskälighet 

var inte ett tillräckligt starkt skäl för bifall. HD uttalade emellertid att handling-

arna hade haft betydelse som bevis om frågan om beräkning av den slutliga hyran 

på grundval av den verkliga produktionskostnaden hade aktualiserats inom ra-

men för processen (d.v.s. om hyresgästens talan skulle bifallas). Domstolen utta-

lade dock att ett editionsföreläggande inte lämpligen borde meddelats ”[…] i nu-

varande skede av rättegången […]” på grund av att hyresgästen hade yrkat att 

vissa frågor, dock inte frågan om hyrans storlek, skulle avgöras genom deldom. 

HD lämnade sålunda yrkandet om editionsföreläggande utan bifall. 

     Welamson har i en kommentar till rättsfallet uttalat att HD i rättsfallet före-

faller ha genomfört en intresseavvägning där domstolen har vägt ”[…] utsikterna 

till att vad den editionsyrkande parten önskade bevisa skulle komma att vid den 

materiella prövningen tillmätas relevans […]” mot ”[…] motpartens intresse av 

att inte nödgas utlämna handlingarna”.69 Det är emellertid ytterst tveksamt om 

HD verkligen genomförde en intresseavvägning i 1977 års rättsfall. HD berörde 

över huvud taget inte omständigheter som typiskt sett hänför sig till motpartens 

intresse av att inte behöva lämna ut uppgifterna, som exempelvis uppgifternas 

karaktär eller arbetets omfattning eller kostnader. Domstolen verkar snarare ha 

tillämpat kraven på bevisrelevans och rättslig relevans. HD synes ha funnit att de 

av editionssökanden angivna bevisteman som var under prövning i detta skede 

av rättegången svårligen kunde ha fått rättslig relevans i meningen att de hade fått 

betydelse för den materiella prövningen av målet. Det förelåg dessutom vissa 

tveksamheter gällande handlingarnas betydelse som bevis för ifrågavarande be-

visteman.70 

                                                      
69 Welamson, SvJT 1982 s. 150.  
70 För ett liknande resonemang, se Heuman, JT 1999-00 s. 156.  
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3.1.4 NJA 2014 s. 651 

En köpare av en bostadsrätt väckte talan mot säljarna med yrkande om prisav-

drag på grund av påstådda fel i lägenheten. De påstådda felen gällde lägenhetens 

elinstallationer och golvbrunnen i badrummet. Säljarna anförde bland annat att 

det inte fanns några fel i lägenheten och att det av köparen yrkade prisavdraget 

var oskäligt högt.  

     Säljarna yrkade att köparen skulle förpliktas att förete fakturor och faktura-

specifikationer som kunde visa köparens kostnader för avhjälpande av de på-

stådda felen. Handlingarna skulle, enligt säljarna, ha betydelse som bevis för att 

styrka skäligheten av köparens yrkade prisavdrag. Köparen uttalade att hon vis-

serligen innehade handlingarna men att de inte hade betydelse som bevis då hen-

nes yrkande om prisavdrag inte tog sikte på kostnaderna för avhjälpande. Hon 

anförde vidare att arbetet med att ta fram handlingarna var väldigt kostnads- och 

tidskrävande samt att handlingarna innehöll integritetskränkande uppgifter.  

     Tingsrätten fann att editionshandlingarna kunde antas ha betydelse som bevis 

i målet och biföll därför editionsyrkandet. Hovrätten lämnade editionsyrkandet 

utan bifall på grund av att handlingarna inte kunde antas ha betydelse som bevis. 

Editionsfrågan kom sedermera under HD:s prövning. Som en avslutning på ett 

mera allmänt resonemang om editionsförutsättningarna uttalade HD att ”[p]röv-

ningen av ett editionsyrkande ska omfatta en avvägning mellan bevisningens re-

levans och motpartens intresse av att inte lämna ut uppgifterna […]”. Domstolen 

hänvisade därvid till NJA 1998 s. 829. HD fann att handlingarna kunde antas ha 

betydelse som bevis i målet. Köparens invändningar om uppgifternas karaktär 

och kostnads- och tidsaspekter utgjorde enligt domstolens mening inte skäl att 

avslå editionsyrkandet. HD biföll därför säljarnas yrkande om edition.  

     NJA 2014 s. 651 är det första avgörandet i vilket HD uttryckligen slår fast att 

det ska ske en intresseavvägning mellan bevisningens relevans och motpartens 

intresse av att inte lämna ut uppgifterna. Avvägningens ”beståndsdelar” (bevis-

ningens relevans respektive motpartens intresse av att inte lämna ut uppgifterna) 

kommer att diskuteras och analyseras i delavsnitten 3.3–3.4. Först ska dock frå-

gan om intresseavvägningens karaktär behandlas. 
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3.2 Intresseavvägningens karaktär 

Den som vill förstå avvägningen mellan bevisningens relevans och motpartens 

intresse av att inte lämna ut uppgifterna bör först göra klart för sig vilket slags 

intresseavvägning det är fråga om. Är det en intresseavvägning som gäller särskilt 

för yrkanden om processuell edition? Går intresseavvägningen att likna vid den 

intresseavvägning som ska genomföras vid prövningen av om det finns förutsätt-

ningar för utlämnande av yrkeshemligheter?71 Kan det i stället röra sig om en 

intresseavvägning som gäller allmänt för civilprocessuella tvångsmedel? Är det 

kanske en intresseavvägning som följer av Sveriges internationella åtaganden? Ett 

ställningstagande i fråga om intresseavvägningens karaktär sätter ramarna för så-

väl bedömningen av relevanta omständigheter som genomförandet av själva av-

vägningen.  

     Åsikterna om intresseavvägningens karaktär går isär i den rättsvetenskapliga 

litteraturen. Vissa författare verkar anse att det, trots avsaknaden av lagstöd, gäller 

en allmän proportionalitetsprincip i svensk rätt som ska tillämpas när domsto-

larna prövar om det föreligger förutsättningar för att bevilja yrkanden om civil-

processuella tvångsmedel.72 Det HD har gjort genom sin rättspraxis är enligt detta 

synsätt inget annat än ett ytterligare erkännande och förtydligande av denna prin-

cips tillämpning i samband med prövningen av ett yrkande om ett av dessa 

tvångsmedel (editionsföreläggande). En annan teori, som visserligen diskuterades 

i ett arbete om bevisanskaffning i brottmål, är att ett editionsföreläggande utgör 

ett ingrepp i den enskildes rättigheter enligt artikel 8 i Europakonventionen.73 

Artikel 8 reglerar rätten till respekt för privat- och familjeliv, hem och korrespon-

dens. Rättigheten får endast inskränkas om det föreligger lagstöd och om en in-

skränkning är nödvändig i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till vissa särskilt 

angivna omständigheter.74 Vid rättens bedömning av inskränkningens nödvän-

dighet ska proportionalitetsprincipen tillämpas. Detta betyder att det ska genom-

föras en avvägning mellan inskränkningens behov (d.v.s. bevisningens relevans) 

                                                      
71 För att rätten ska kunna förplikta editionssvaranden att lämna ut yrkeshemligheter krävs att det 

föreligger synnerlig anledning, 36 kap. 6 § och 38 kap. 2 § rättegångsbalken. Yrkeshemligheter kan 

därför endast lämnas ut om rätten – efter en avvägning mellan handlingens bevisbetydelse och 

yrkeshemlighetens ekonomiska värde – finner att kravet på synnerlig anledning är uppfyllt. Se, gäl-

lande denna intresseavvägning, bland annat NJA 1986 s. 398, NJA 1988 s. 652, NJA 1995 s. 347, 

NJA 1999 s. 469, NJA 2012 s. 289, RH 2016:1, NJA II 1943 s. 472, Heuman, JT 1989-90 s. 36 ff., 

Heuman, JT 1995-96 s. 449 ff., Thyselius, Ny Juridik 2:05 s. 38 f., Ekelöf m.fl., 2009, s. 270, West-

berg, 2010, s. 643 och Fitger m.fl., 2019-06-27, kommentaren till 36 kap. 6 § rättegångsbalken.   
72 Se Westberg, 2010, s. 660 och Hjertstedt, 2011, s. 445 f. För en liknande inställning, som dock 

är ännu mera liberal i fråga om proportionalitetsprincipens tillämpning, se Lindell, 2017, s. 564. 

Lindell anser att proportionalitetsprincipens ställning av allmän rättsprincip är sådan att principen 

”[…] alltid ska tillämpas när detta behövs”.  
73 Hjertstedt, 2011, s. 446.  
74 Dessa omständigheter är statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska väl-

stånd, förebyggande av oordning eller brott, skydd för hälsa eller moral och skydd för andra per-

soners fri- och rättigheter.   
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och det ingrepp som inskränkningen leder till för den enskilde (d.v.s. motpartens 

intresse av att inte lämna ut uppgifterna).75 Andra författare verkar vara av åsikten 

att intresseavvägningen är en särskild avvägning som inte har något att göra med 

allmänna proportionalitetsöverväganden i svensk civilprocessrätt eller Europa-

konventionen.76 

     HD:s uttalanden om intresseavvägningen i NJA 1998 s. 829, NJA 1977 s. 254 

och NJA 2014 s. 651 skulle möjligen kunna vara till hjälp vid analysen av avväg-

ningens karaktär. Domstolen har dock endast nämnt att en intresseavvägning har 

förekommit i tidigare praxis och att en jämförelse kunde göras med 1977 års 

rättsfall.77 Uttalandet är av begränsat värde eftersom ingen egentlig intresseavväg-

ning genomfördes i NJA 1977 s. 254.  

     Till stöd för att det skulle gälla en allmän proportionalitetsprincip för civilpro-

cessuella tvångsmedel har bland annat anförts ett uttalande i en proposition från 

1989 i vilken det föreslogs att det skulle införas ytterligare regler om straffpro-

cessuella tvångsmedel i rättegångsbalken och vissa andra författningar.78 Försla-

get ledde bland annat till att uttryckliga proportionalitetsregler infördes för de 

straffprocessuella tvångsmedlen i rättegångsbalken.79 I propositionen uttalade de-

partementschefen följande: ”[d]en omständigheten att en uttrycklig proportion-

alitetsregel införs för de straffprocessuella tvångsmedlens del medför givetvis inte 

någon förändring när det gäller proportionalitetsprincipens tillämpning i fråga 

om förfarandet enligt RB i övrigt, t.ex. när det gäller tvångsmedel i tvistemåls-

processen […].”80 Proportionalitetsaspekter har även berörts i lagstiftningsären-

den angående vissa civilprocessuella tvångsmedel. Två av lagstiftningsärendena 

gällde intrångsundersökning och informationsföreläggande i immaterialrättsliga 

mål.81  Ärendena renderade i att det infördes uttryckliga proportionalitetsregler i 

vissa lagar på immaterialrättens område.82 Samtliga av dessa proportionalitetsreg-

ler föreskriver att tvångsmedelsåtgärden endast får vidtas om skälen för åtgärden 

uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som 

                                                      
75 Danelius, 2015, s. 57 f.  
76 Se bland annat Heuman, JT 1999-00 s. 155 ff., Nordh, Praktisk process VI, 2019, s. 106 f. och 

Thornefors, 2016-12-23, avsnitt 2.1.7.  
77 NJA 1998 s. 829.  
78 Hjertstedt hänvisar till propositionen (prop. 1988/89:124) i Hjertstedt, 2011, s. 446.  
79 Ett exempel är 26 kap. 1 § 2 st. rättegångsbalken: ”[k]varstad får beslutas endast om skälen för 

åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller 

något annat motstående intresse.” Se i övrigt lag (1989:650) om ändring i rättegångsbalken.   
80 Prop. 1988/89:124 s. 28.  
81 Prop. 1998/99:11 s. 64 ff. och prop. 2008/09:67 s. 160 ff.  
82 53 d och 56 a §§ upphovsrättslagen, 57 d och 59 a §§ patentlagen, 18 c och 20 a §§ firmalagen, 9 

kap. 2 och 5 §§ varumärkeslagen, 35 d och 37 a §§ mönsterskyddslagen, 9 d och 12 a §§ lagen om 

skydd för kretsmönster för halvledarprodukter och 9 kap. 5 b och 7 a §§ växtförädlarrättslagen.  
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drabbas av densamma eller för något annat motstående intresse.83 Reglerna in-

fördes av tydlighetsskäl trots att det förutsattes att en allmän proportionalitets-

princip ändå gällde i avsaknad av uttryckliga regler därom.84 En oskriven (allmän) 

proportionalitetsprincip anses även gälla vid prövning av yrkanden om säkerhets-

åtgärder enligt 15 kap. rättegångsbalken.85 Vissa författare anser att proportional-

itetsprincipen kan få betydelse vid vittnes underlåtenhet att avlägga ed eller avge 

vittnesmål. I 36 kap. 21 § första meningen rättegångsbalken föreskrivs följande: 

”[v]ägrar vittne utan giltigt skäl att avlägga ed eller att avgiva vittnesmål eller be-

svara fråga eller att iakttaga föreläggande enligt 8 §, förelägge rätten vittnet vid 

vite och, om vittnet ej låter sig rätta därav, vid äventyr av häkte att fullgöra sin 

skyldighet.” Fitger m.fl. menar att rätten kan avstå från att använda vite och häkte 

för att tvinga vittnet att avlägga ed eller avge vittnesmål trots att vittnet saknar 

giltigt skäl för sin underlåtenhet. Så skulle vara fallet om proportionalitetsprinci-

pen, som enligt författarna gäller allmänt för samtliga tvångsmedel i rättegångs-

balken, hindrar användningen av tvångsmedlen vite och häkte.86 

     Det finns mig veterligen ingen författare som har argumenterat för att ett 

editionsföreläggande i ett dispositivt tvistemål utgör en inskränkning i den en-

skildes rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespon-

dens enligt artikel 8 i Europakonventionen. En inskränkning i den enskildes rätt 

till respekt för privat- och familjeliv m.m. aktualiseras dock vid användningen av 

liknande straffprocessuella tvångsmedel såsom telefonavlyssning och husrannsa-

kan.87 Frågan är om åtgärdernas likheter med editionsföreläggandet medför att 

även editionsföreläggandet är att betrakta som en inskränkning av rätten till re-

spekt för privat- och familjeliv m.m. Telefonavlyssning sker utan de avlyssnades 

kännedom och är därför i allmänhet en mera inskränkande åtgärd än ett editions-

föreläggande.88 Det går visserligen att tänka sig att en person som har lämnat vissa 

uppgifter som finns i en skriftlig handling inte känner till att handlingen senare 

kan komma att bli föremål för edition. Ingreppet i den enskildes privat- och fa-

miljeliv är emellertid större vid avlyssning av ett pågående privat samtal mellan 

två eller flera samtalsparter. Husrannsakan är en mera ingripande åtgärd än ett 

                                                      
83 53 d och 56 a §§ upphovsrättslagen, 57 d och 59 a §§ patentlagen, 18 c och 20 a §§ firmalagen, 9 

kap. 2 och 5 §§ varumärkeslagen, 35 d och 37 a §§ mönsterskyddslagen, 9 d och 12 a §§ lagen om 

skydd för kretsmönster för halvledarprodukter och 9 kap. 5 b och 7 a §§ växtförädlarrättslagen.  
84 Prop. 1998/99:11 s. 66 och prop. 2008/09:67 s. 160 f.  
85 Se bland annat Gärde m.fl., 1949, s. 157 f., Westberg, SvJT 1990 s. 173 f., Gregow, 2014, s. 90 

ff., Brolin m.fl., 2016, s. 213 f., Ekelöf m.fl., 2018, s. 23 f., Nordh, Praktisk process IV, 2019, s. 22 

f., NJA 1993 s. 182, NJA 2005 s. 29, NJA 2017 s. 457, NJA 2018 s. 189 och RH 2001:10.  
86 Fitger m.fl., 2019-06-27, kommentaren till 36 kap. 21 § rättegångsbalken. Till stöd för deras 

uppfattning anför Fitger m.fl. bland annat uttalanden i Gärde m.fl., 1949, s. 514 och departements-

chefens resonemang i prop. 1988/89:124 s. 28. Se även RH 1995:32 (hovrätten avstod, efter en 

proportionalitetsbedömning, från att använda tvångsmedel mot ett vittne som inte hade giltig ur-

säkt för sin underlåtenhet att lämna vissa uppgifter). För en annan uppfattning, se Heuman, JT 

1994-95 s. 154 ff.  
87 Danelius, 2015, s. 432.  
88 A.a., s. 433.  
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editionsföreläggande.89 Två betydande skillnader mellan husrannsakan och edit-

ion är dels att en husrannsakan kan ske utan den enskildes kännedom, dels att en 

husrannsakan kan utgöra ett rent fysiskt intrång i den enskildes privata sfär.90 Ett 

editionsföreläggande i ett dispositivt tvistemål har med andra ord inte sådana lik-

heter med exempelvis telefonavlyssning eller husrannsakan att editionsföreläg-

gandet, liksom telefonavlyssning och husrannsakan, utgör en inskränkning av rät-

ten till privat- och familjeliv m.m. Även själva utformningen av undantagen från 

editionsplikten talar mot att ett editionsföreläggande inskränker rätten till privat- 

och familjeliv m.m.91  

     Intresseavvägningen som ska genomföras vid prövningen av ett editionsyr-

kande som omfattar yrkeshemligheter liknar i vissa avseenden avvägningen mel-

lan bevisningens relevans och motpartens intresse av att inte lämna ut uppgif-

terna. I båda fallen ska editionsparternas respektive intressen vägas mot varandra. 

Yrkandet kan endast bifallas om intresseavvägningen utfaller till editionssökan-

dens fördel. En skillnad består dock i hur de vid avvägningen relevanta faktorerna 

har formulerats. När editionshandlingarna innehåller yrkeshemligheter ska dom-

stolarna göra en avvägning mellan handlingens bevisbetydelse och yrkeshemlig-

hetens ekonomiska värde. ”Bevisningens relevans” och ”motpartens intresse av 

att inte lämna ut uppgifterna” är alltså inte faktorer som tillämpas vid den nyss-

nämnda avvägningen. Resultatet av intresseavvägningen vid prövningen av yr-

kanden som omfattar yrkeshemligheter är dessutom endast till editionssökandens 

fördel om domstolen finner att kravet på synnerlig anledning är uppfyllt. Något 

sådant krav gäller inte vid avvägningen mellan bevisningens relevans och mot-

partens intresse av att inte lämna ut uppgifterna.  

     De som hävdar att intresseavvägningen är en särskild avvägning som inte har 

någon koppling till edition av yrkeshemligheter eller allmänna proportionalitets-

överväganden i svensk civilprocessrätt eller Europakonventionen grundar hu-

vudsakligen sin uppfattning på två premisser. Den ena premissen är att det finns 

en stark koppling mellan vittnesplikten och editionsplikten. Den andra premissen 

är att den som vägrar att avlägga vittnesmål i princip inte med framgång kan 

åberopa att det vore oproportionerligt att låta honom vittna.92 

     Det står, mot bakgrund av det ovan sagda, tämligen klart att intresseavväg-

ningen inte liknar den intresseavvägning som ska genomföras vid prövningen av 

editionsyrkanden som omfattar yrkeshemligheter och att avvägningen inte grun-

dar sig i Sveriges skyldigheter enligt Europakonventionen.  

                                                      
89 Bring m.fl., 2019, s. 472. 
90 A.a., s. 473. Husrannsakan får exempelvis företas i den enskildes bostad, se a.a., s. 422.  
91 Part eller närstående till part är exempelvis inte skyldig att lämna ut skriftliga meddelanden mellan 

parten och någon till parten närstående eller sådana närstående inbördes, 38 kap. 2 § andra stycket 

första meningen rättegångsbalken. Genom denna regel undantas handlingar som har direkt kopp-

ling till privat- och familjelivet från editionsplikten.   
92 Heuman, JT 1999-00 s. 155, Nordh, Praktisk process VI, 2019, s. 107 och Thornefors, 2016-12-

23, avsnitt 2.1.7. 
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     Därmed återstår att bedöma om intresseavvägningen är en proportionalitets-

bedömning som gäller för såväl prövningen av editionsyrkanden som prövningen 

av yrkanden om andra civilprocessuella tvångsmedel eller om avvägningen i stäl-

let är en företeelse som inte har att göra med allmänna proportionalitetsövervä-

ganden i svensk civilprocessrätt. Härvid är det lämpligt att ta utgångspunkt i för-

hållandet mellan editionsplikten och vittnesplikten. Det finns anledning att skilja 

mellan editionsförutsättningar respektive förutsättningar för vittnesplikt i strikt 

och i vid bemärkelse. Förutsättningarna för vittnesplikt och editionsförutsätt-

ningarna i strikt bemärkelse tar sikte på de förutsättningar som måste vara upp-

fyllda för att editionsplikt respektive vittnesplikt över huvud taget kan anses fö-

religga.93 Förutsättningarna för vittnesplikt och editionsförutsättningarna i vid be-

märkelse tar, utöver förutsättningarna i strikt bemärkelse, sikte på villkoren för 

att tillgripa tvångsmedlet i fråga, d.v.s. editionsföreläggandet, vitet eller häkt-

ningsåtgärden. Ett sådant villkor skulle kunna vara att det efter en intresseavväg-

ning framstår som proportionerligt att använda tvångsmedlet i det särskilda fallet. 

De som hävdar att vittnesplikten är absolut, d.v.s. att den som vägrar att avlägga 

vittnesmål i princip inte med framgång kan åberopa att det vore oproportionerligt 

att låta honom vittna, menar alltså att det för vittnespliktens del inte finns några 

sådana ytterligare villkor. Är förutsättningarna i strikt bemärkelse uppfyllda, ska 

tvångsmedlet tillgripas. Detta är samma sak som att hävda att regeln i 36 kap. 21 

§ rättegångsbalken (om användning av tvångsmedlen vite och häkte för det fall 

att ett vittne vägrar att avlägga ed eller avge vittnesmål utan giltigt skäl) är obliga-

torisk. Av intresse i detta sammanhang är att rätten, om den finner att samtliga 

editionsförutsättningar i strikt bemärkelse är uppfyllda, ”äge” rikta ett föreläg-

gande mot editionssvaranden (38 kap. 4 § rättegångsbalken). Lokutionen ”äge” 

innebär att rätten har en möjlighet, men inte en skyldighet, att rikta ett föreläg-

gande mot editionssvaranden om förutsättningarna i strikt bemärkelse är upp-

fyllda.94 Regeln är sålunda av fakultativ karaktär.95 Redan detta talar, med hänsyn 

till kopplingen mellan editionsplikten och vittnesplikten, för att också 36 kap. 21 

§ rättegångsbalken utgör en fakultativ regel. Uttalanden i förarbetena, praxis och 

litteraturen ger också ett starkt stöd för denna uppfattning.96 En av premisserna 

som resonemanget om intresseavvägningens karaktär såsom en disparat förete-

else bygger på (d.v.s. att 36 kap. 21 § rättegångsbalken är en obligatorisk regel) 

bör alltså vara inkorrekt.  

     Är det i stället så att intresseavvägningen grundar sig i att editionsföreläggan-

det är ett civilprocessuellt tvångsmedel och att proportionalitetsprincipen därför 

                                                      
93 Kravet på att det ska vara fråga om en skriftlig handling, identifikationskravet, kraven på bevis-

relevans och rättslig relevans och innehavskravet är att hänföra till editionsförutsättningarna i strikt 

bemärkelse.  
94 Fitger m.fl., 2019-06-27, kommentaren till 38 kap. 4 § rättegångsbalken.  
95 Hjertstedt, 2011, s. 445.  
96 Se Wallerman, SvJT 2017 s. 411 f. med där gjorda hänvisningar.   
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ska tillämpas? Något som möjligen skulle tala för en sådan slutsats är proport-

ionalitetsprincipens betydelse för näraliggande tvångsmedel såsom informations-

föreläggandet. En viktig skillnad mellan informationsföreläggandet och editions-

föreläggandet är däremot att reglerna om informationsföreläggande infördes för 

att genomföra ett EU-direktiv97 vars syfte är att ”[…] tillnärma lagstiftningarna 

för att uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immateriella rättig-

heter på den inre marknaden”.98 Direktivet innehåller krav på att tvångsåtgär-

derna m.m. ska vara proportionerliga (se artikel 3.2). Proportionalitetsprincipens 

betydelse för reglerna om informationsföreläggande ger därför inte stöd för att 

det skulle gälla en allmän proportionalitetsprincip med avseende på de civilpro-

cessuella tvångsmedlen. Departementschefens uttalande i den ovan nämnda pro-

positionen99 utgör dock ett starkt argument för principens betydelse för samtliga 

civilprocessuella tvångsmedel i rättegångsbalken. Uttalandet torde bland annat ta 

sikte på användningen av vite vid vittnes vägran att avlägga ed eller avge vittnes-

mål utan giltigt skäl.100 Ett editionsföreläggande kan förenas med vite.101 Mot bak-

grund av det nära sambandet mellan vittnesplikten och editionsplikten bör alltså 

en allmän proportionalitetsprincip gälla när rätten prövar yrkanden genom vilka 

editionssökanden begär att editionssvaranden ska föreläggas att vid vite förete 

editionshandlingarna. Ett editionsföreläggande behöver emellertid inte förenas 

med vite.102 En fråga som uppstår är då om departementschefens uttalande även 

tar sikte på själva editionsföreläggandet som sådant? Ett editionsföreläggande är 

i sig ett civilprocessuellt tvångsmedel som ska underkastas den allmänna proport-

ionalitetsprövningen. Detta gäller oavsett om föreläggandet förenas med vite el-

ler inte.103 Det finns ingen anledning att göra skillnad mellan editionsföreläggan-

den som förenas med vite och editionsförelägganden som inte förenas med vite. 

En proportionalitetsbedömning tar ju inte sikte på vitet som sådant.104 Bedöm-

ningen har mer att göra med huruvida det är proportionerligt att rätten tvingar 

                                                      
97 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av 

skyddet för immateriella rättigheter.   
98 Skäl 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säker-

ställande av skyddet för immateriella rättigheter och prop. 2008/09:67 s. 1.  
99 Prop. 1988/89:124 s. 28: ”[d]en omständigheten att en uttrycklig proportionalitetsregel införs 

för de straffprocessuella tvångsmedlens del medför givetvis inte någon förändring när det gäller 

proportionalitetsprincipens tillämpning i fråga om förfarandet enligt RB i övrigt, t.ex. när det gäller 

tvångsmedel i tvistemålsprocessen […].”  
100 Gregow, 2014, s. 90 f.   
101 38 kap. 5 § rättegångsbalken. Hassler anser att detta är det normala förfaringssättet. Se Hassler, 

1963, s. 402.  
102 Se exempelvis NJA 2014 s. 651, NJA 1998 s. 590 I och II och Gärde m.fl., 1949, s. 534.  
103 Se exempelvis SOU 1984:54 s. 130 och Fitger m.fl., 2019-06-27, kommentaren till 38 kap. 4 § 

rättegångsbalken.  
104 En annan sak är att det för editionssvaranden av förklarliga skäl är mera betungande att föreläg-

gandet är förenat med vite.  
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editionssvaranden att förete editionshandlingarna.105 Avvägningen mellan bevis-

ningens relevans och motpartens intresse av att inte lämna ut uppgifterna får 

sålunda anses ha karaktären av en proportionalitetsbedömning som gäller allmänt 

för samtliga civilprocessuella tvångsmedel i rättegångsbalken. Detta betyder att 

det är möjligt att praxis m.m. som behandlar intresseavvägningar med avseende 

på andra civilprocessuella tvångsmedel kan vara relevant vid såväl redogörelsen 

för vid avvägningen relevanta omständigheter som analysen av hur själva pröv-

ningen ska genomföras. 

     Rätten ska, vid proportionalitetsbedömningen som gäller för samtliga civil-

processuella tvångsmedel, ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. 

Om syftet med editionsföreläggandet kan uppfyllas genom en mindre ingripande 

åtgärd, ska denna åtgärd användas.106 Om editionsförutsättningarna i strikt me-

ning är uppfyllda och skälen för åtgärden (bevisningens relevans) uppväger det 

intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för editionssvaranden (motpar-

tens intresse av att inte lämna ut uppgifterna), ska rätten meddela ett editions-

föreläggande.107   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
105 I ena vågskålen ligger nämligen, som ovan nämnt, motpartens intresse av att inte lämna ut upp-

gifterna.  
106 Prop. 1988/89:124 s. 26 ff.  
107 Regeringen föreslog, genom den tidigare nämnda prop. 1988/89:124, att uttryckliga proport-

ionalitetsregler skulle införas för de straffprocessuella tvångsmedlens del. Förslaget ledde exempel-

vis till införandet ett andra stycke i 26 kap. 1 § rättegångsbalken (om kvarstad i brottmål) med 

följande lydelse: ”[k]varstad får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller 

men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse.” De-

partementschefen ansåg att en oskriven regel med motsvarande innehåll redan gällde för de civil-

processuella tvångsmedlens del (se ibid). Rättsfall som behandlar de straffprocessuella tvångsmed-

len kan därför vara av relevans vid redogörelsen för vid avvägningen relevanta omständigheter och 

analysen av hur själva prövningen ska genomföras.  
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3.3 Bevisningens relevans 

3.3.1 Bakgrund 

Bevisningens relevans är ett av de två intressen som ska vägas mot varandra vid 

prövningen av ett yrkande om edition.  

     Vad som menas med ”bevisningens relevans” är dock något oklart. I NJA 

2014 s. 651 formulerade nämligen HD detta intresse på ett annat sätt än i NJA 

1998 s. 829. I NJA 1998 s. 829 ansåg HD att det rörde sig om en avvägning 

mellan ”[…] utsikterna till att vad editionssökanden önskar bevisa skall komma 

att tillmätas relevans och motpartens intresse att inte nödgas lämna ut en efter-

frågad handling […]” medan HD i NJA 2014 s. 651 menade att ”[p]rövningen 

av ett editionsyrkande ska omfatta en avvägning mellan bevisningens relevans 

och motpartens intresse av att inte lämna ut uppgifterna […]”. Bevisrelevansen 

tar som bekant sikte på bevisningens relevans i förhållande till det angivna bevis-

temat.108 Detta är något annat än utsikterna till att det editionshandlingen söker 

bevisa kan komma att tillmätas relevans.109 Saken kompliceras av att HD i anslut-

ning till domstolens uttalanden om intresseavvägningen i 2014 års rättsfall hän-

visade till 1998 års rättsfall.110 Frågan om betydelsen av HD:s ändrade uttryckssätt 

diskuteras vidare i det följande delavsnittet.  

3.3.2 Bevisrelevans, rättslig relevans eller något annat?   

Om HD med ”bevisningens relevans” åsyftade bevisningens relevans i förhål-

lande till det angivna bevistemat, d.v.s. bevisrelevansen, skulle HD:s bedömning 

i 2014 års rättsfall ha tagit sikte på hur stort bevisvärde de skriftliga handlingarna 

skulle komma att få i processen. I strikt mening hade det därför saknat betydelse 

om det som parten ville styrka med de skriftliga handlingarna (bevistemat) var av 

begränsad betydelse. 

     Vissa uttalanden i 2014 års rättsfall kan belysa vad HD menade med ”bevis-

ningens relevans”. HD fann inledningsvis att identifikationskravet var uppfyllt. 

Därefter uttalade HD följande: ”[p]arterna är oense om vilken beräknings- eller 

bedömningsmetod som ska tillämpas när ett eventuellt prisavdrag bestäms och 

om prisavdragets storlek. Oavsett vilken metod som läggs till grund för ett even-

tuellt prisavdrags storlek kan en utredning om reparationskostnaderna för de på-

stådda felen antas vara av betydelse som bevis i målet. Vad U.M [editionssvaran-

den] i övrigt har anfört utgör inte skäl att avslå begäran om att utge de aktuella 

                                                      
108 Delavsnitt 2.1.4.  
109 Utsikterna till att det editionshandlingen söker bevisa kan komma att tillmätas relevans tar sna-

rare sikte på den rättsliga relevansen, vilken diskuteras i delavsnitt 2.1.5.  
110 NJA 2014 s. 651, p. 11: ”[p]rövningen av ett editionsyrkande ska omfatta en avvägning mellan 

bevisningens relevans och motpartens intresse av att inte lämna ut uppgifterna (se NJA 1998 s. 

829).” 
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handlingarna. Med hänsyn till vad som anförts ska U.M föreläggas att förete fak-

turor och fakturaspecifikationer i enlighet med A.-K.N:s och R.N:s yrkande.”111 

HD nämnde över huvud taget inte bevisningens relevans i själva prövningen av 

editionsyrkandet. I stället talade domstolen om att en utredning avseende repa-

rationskostnaderna kunde antas vara av betydelse som bevis i målet. Det bör stå 

klart att kriteriet ”betydelse som bevis” (som HD tydligen anser ska betraktas 

som synonymt med kriteriet ”bevisningens relevans”) åtminstone omfattar den 

skriftliga handlingens bevisrelevans. Skulle handlingen inte kunna bevisa någon-

ting, vore det inte rimligt att påstå att handlingen har betydelse som bevis. Ytter-

ligare stöd för detta utgör följande uttalanden i HD:s allmänna redogörelse för 

editionsförutsättningarna: ”[f]ör att en begäran om edition ska bifallas krävs att 

den skriftliga handlingen kan antas ha betydelse som bevis. Det räcker att om-

ständigheterna talar för att handlingen i vart fall får ett visst mindre bevisvärde 

vid prövningen av den materiella frågan (se NJA 1998 s. 590).”112 Frågan är då 

om kriteriet endast tar sikte på bevisrelevansen eller om det också omfattar den 

rättsliga relevansen (eller, närmare bestämt, bevistemats betydelse för den mate-

riella prövningen). 

     I NJA 1998 s. 590 gjorde HD uppenbarligen en bedömning av bevistemats 

betydelse för den materiella prövningen i målet. Hänvisningen till 1998 års rätts-

fall i 2014 års rättsfall talar därför för att även den rättsliga relevansen omfattas. 

Den av HD genomförda prövningen i 2014 års rättsfall talar dock möjligen emot 

att den rättsliga relevansen ska beaktas vid prövningen av den skriftliga handling-

ens betydelse som bevis. HD uttalade nämligen att en utredning om reparations-

kostnaderna för de i målet påstådda felen kunde antas vara av betydelse som 

bevis oavsett vilken metod som skulle läggas till grund för beräkningen av ett 

eventuellt prisavdrags storlek.113 De två metoder som var aktuella i målet var dels 

en metod som innebar att prisavdraget motsvarade kostnaderna för avhjälpande, 

dels en metod som innebar att prisavdraget motsvarades av skillnaden mellan 

egendomens värde i felaktigt skick och avtalsenligt skick.114 Frågan är då om HD 

menade att utredningen om reparationskostnaderna var rättsligt relevant oavsett 

vilken metod som skulle ha lagts till grund för beräkningen ett eventuellt prisav-

drags storlek (d.v.s. i praktiken att reparationskostnaderna var relevanta även vid 

beräkningen av ett prisavdrag som motsvarade skillnaden mellan egendomens 

värde i felaktigt- och avtalsenligt skick) eller att det inom ramen för en prövning 

av bevisningens betydelse var egalt om det editionssökanden sökte bevisa var av 

låg eller hög relevans för den materiella frågan i målet. HD bör dock, mot bak-

grund av hänvisningen till 1998 års rättsfall, ha avsett det förstnämnda, d.v.s. att 

utredningen dessutom var rättsligt relevant. Detta skulle innebära att kriteriet 

                                                      
111 NJA 2014 s. 651, p. 13-15.  
112 NJA 2014 s. 651, p. 8.  
113 NJA 2014 s. 651, p. 13.  
114 NJA 2014 s. 651, p. 4-5.  
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”betydelse som bevis” omfattar såväl handlingens bevisrelevans som dess rätts-

liga relevans.115 En skriftlig handling har alltså stor betydelse som bevis om den 

dels avser styrka en omständighet som är av stor betydelse för den materiella 

prövningen (rättslig relevans), dels har ett högt bevisvärde (bevisrelevans).  

3.4 Motpartens intresse av att inte lämna ut uppgifterna 

3.4.1 Inledning 

Att motparten (editionssvaranden) i normalfallet inte har något intresse av att 

lämna ut uppgifterna följer av sakens natur. Ett utlämnande av en skriftlig hand-

ling kan medföra betydande kostnader eller kräva omfattande arbete. Editions-

svaranden kanske också har anledning att hålla uppgifterna hemliga på grund av 

att de kan användas mot honom eller någon honom närstående i en pågående 

eller framtida process eller av någon annan anledning (till exempel att de är in-

tegritetskänsliga). Det går också att tänka sig andra skäl till att editionssvaranden 

har ett intresse av att inte behöva lämna ut en skriftlig handling (han kan exem-

pelvis ha en aversion mot editionssökanden som inte har någon koppling till pro-

cessen). Frågan är då vilka omständigheter som ska tillmätas betydelse vid be-

dömningen av motpartens intresse av att inte lämna ut uppgifterna. Ska domsto-

len beakta samtliga skäl till att motparten inte vill lämna ut uppgifterna eller är 

det bara vissa skäl som är relevanta? I de följande delavsnitten diskuteras ett antal 

konkreta omständigheter som motparten kan åberopa i syfte att undvika edit-

ionsplikt.116 Därefter följer en diskussion om eventuella övriga omständigheter av 

relevans vid bedömningen av motpartens intresse av att inte lämna ut uppgif-

terna.117  

3.4.2 Att arbetet med att ta fram uppgifterna är omfattande 

Det kan vara komplicerat och tidskrävande att ta fram de uppgifter som omfattas 

av editionsyrkandet.  

     Hur komplicerat och tidskrävande arbetet blir har delvis att göra med det sätt 

på vilket editionsyrkandet är utformat. Ett editionsyrkande som tar sikte på vissa 

specifika handlingar borde i normalfallet vara lättare att efterkomma än ett yr-

kande som anger en viss kategori av handlingar eller samtliga handlingar som är 

av betydelse för ett välpreciserat bevistema. I det sistnämnda fallet kan editions-

svaranden nämligen tänkas behöva leta igenom ett stort antal handlingar efter 

relevanta uppgifter. Ett mera specificerat editionsyrkande bör därför i normala 

                                                      
115 Jfr Ekelöf m.fl., 2009, s. 264 och Westberg, 2010, s. 615.  
116 Delavsnitten 3.4.2–3.4.4.  
117 Delavsnitt 3.4.5.  
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fall innebära att arbetet med att ta fram uppgifterna blir mindre komplicerat och 

tidskrävande. 

     Arbetets komplexitet eller tidsåtgång behöver inte nödvändigtvis bero på edit-

ionsyrkandets utformning. Även faktorer som hänför sig till editionssvaranden 

kan vara av betydelse. Ett aktiebolag med tusentals anställda har nog lättare att 

följa ett editionsföreläggande än en privatperson. Editionssvarande som har till-

gång till avancerade informationshanteringssystem eller arkiveringssystem bör ha 

bättre förutsättningar än editionssvarande utan tillgång till dylika system. Bolag 

med ordnad bokföring har säkerligen lättare att efterkomma ett föreläggande ge-

nom vilket bolaget förpliktas att lämna ut bokföringshandlingar än bolag som 

inte hanterar bokföringen på ett erforderligt sätt.  

     Kan arbetets omfattning tillmätas betydelse vid bedömningen av motpartens 

intresse av att inte lämna ut uppgifterna? Är det i så fall betydelsefullt huruvida 

skälen till arbetets komplexitet och tidsåtgång är hänförliga till editionsyrkandet 

som sådant eller editionssvarandens organisation?  

     I NJA 1998 s. 829 omfattade editionsyrkandet utdrag ur ett larmbolags sta-

tusloggar från särskilt angivna perioder. Statusloggarna avsåg ett antal av bolagets 

larmanläggningar. Editionssvaranden gjorde gällande att det hade krävts en ar-

betsinsats av en kvalificerad medarbetare under cirka en månad för att få fram 

uppgifterna. HD uttalade i ett inledande skede att det editionssvaranden hade 

anfört om arbetets omfattning inte i sig var skäl att lämna editionsyrkandet utan 

bifall. Heuman anser att HD:s resonemang om att arbetets omfattning ”i sig” inte 

var skäl att vägra bifall innebär att arbetets omfattning inte ska ges en självständig 

betydelse vid bedömningen av motpartens intresse av att inte lämna ut uppgif-

terna.118 HD fann dock vid själva intresseavvägningen att det som editionssva-

randen hade invänt om arbetets omfattning, på grund av editionshandlingarnas 

relevans i bevishänseende, inte utgjorde tillräckliga skäl för att lämna editionsyr-

kandet utan bifall. Frågan är då om uttrycket ”inte tillräckliga skäl” betyder något 

annat än att arbetet ”inte i sig var skäl” att vägra bifall. Det förstnämnda uttrycks-

sättet utesluter inte att ett ännu mera omfattande arbete i det aktuella fallet hade 

räckt för att editionssvarandens intresse av att inte lämna ut uppgifterna skulle ha 

fått genomslag. HD:s resonemang vid själva intresseavvägningen tyder alltså på 

att det är möjligt att arbetets omfattning kan få en självständig betydelse vid be-

dömningen av editionssvarandens intresse av att inte lämna ut uppgifterna. Att 

HD uttalade sig på ett motstridigt sätt i ett annat sammanhang ändrar inte detta. 

Arbetets omfattning borde följaktligen ges självständig betydelse vid bedöm-

ningen av motpartens intresse av att inte lämna ut uppgifterna.119  

     Editionssvarandens invändning i 1998 års rättsfall (att ett utlämnande av upp-

gifterna hade krävt en månads arbete) berodde på flera olika samverkande fak-

torer. Informationen fanns endast tillgänglig i form av obehandlade rådata som 

var lagrade på olika datamedier. Editionssökanden yrkade dessutom att det 

                                                      
118 Heuman, JT 1999-00 s. 154.  
119 Se även Ekelöf m.fl., 2009, s. 269.   
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elektroniska materialet skulle lämnas ut i form av utskrifter. Av intresse är även 

det faktum att editionssvaranden inte längre använde den utrustning som tidigare 

användes för behandling av information på de ifrågavarande datamedierna. Rätts-

fallet visar att det är svårt att dela in skälen till arbetets omfattning i skäl som 

hänför sig till editionsyrkandet som sådant respektive skäl som hänför sig till 

editionssvarandens organisation.120 Faktorerna är nämligen så intimt samman-

kopplade att det – annat än i flagranta undantagsfall – inte är meningsfullt att ge 

indelningen någon praktisk betydelse.121 Huruvida skälen till arbetets omfattning 

hänför sig till editionsyrkandet som sådant eller editionssvarandens organisation 

bör därför i normala fall sakna betydelse vid intresseavvägningen.  

3.4.3 Att det är kostsamt att ta fram uppgifterna 

Ett editionsföreläggande kan föranleda stora kostnader för den editionspliktige. 

För ett bolag kan det bland annat röra sig om kostnader för att avlöna den per-

sonal som får det faktiska uppdraget att samla in och lämna ut de uppgifter som 

omfattas av föreläggandet. Bolaget kan även vara tvunget att behöva anlita kon-

sulter eller annan extern personal. Det kan även uppstå kostnader på grund av 

inköp eller uppgraderingar av för arbetet nödvändiga system. Insamlingen och 

bearbetningen av uppgifterna kan också vara så omfattande att den påverkar bo-

lagets verksamhet på ett mera allmänt plan. Personal som i normala fall arbetar 

med annan verksamhet kan bli tvungna att rikta in sig på att samla in och lämna 

ut uppgifter som omfattas av editionsföreläggandet i stället för att arbeta med 

den ordinarie verksamheten. På motsvarande sätt gäller att system som bolaget 

använder i sin vanliga verksamhet i stället kan behöva användas för insamling 

och bearbetning av editionshandlingar. Detta kan sammantaget leda till att bola-

get åsamkas kostnader i form av uteblivna intäkter.122 En privatperson kan drab-

bas av liknande kostnader.123  

     Är det möjligt att beakta kostnadsaspekter vid intresseavvägningen? Heuman 

anser att arbetets omfattning ska ges en begränsad betydelse vid avvägningen på 

grund av att editionssökanden är skyldig att ersätta editionssvaranden för hans 

arbete med att ta fram uppgifterna.124 Detta torde också innebära att kostnadsa-

spekter inte ska tillmätas relevans vid intresseavvägningen. Tanken är troligen att 

                                                      
120 Om editionsyrkandet omfattar uppgifter som lagrats för flertalet år sedan är det naturligt att den 

utrustning som användes för behandlingen av uppgifterna inte längre används. 
121 Ett undantagsfall skulle exempelvis kunna vara att editionssökanden yrkar att editionssvaranden 

ska lämna ut vissa bokföringshandlingar. Om anledningen till att editionssvarandens arbete med 

att ta fram bokföringshandlingarna är att editionssvaranden inte följer bokföringslagen, bör rätten 

vid intresseavvägningen särskilt beakta att skälet till arbetets omfattning är editionssvarandens bris-

tande regelefterlevnad.  
122 Westberg, 2010, s. 648 f.  
123 En skillnad består dock i att en privatperson dessutom kan drabbas av kostnader i form av 

förlorad arbetsinkomst. 
124 Heuman, JT 1999-00 s. 157.  
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det vore olämpligt att låta editionssvaranden ”dra nytta” av kostnadsaspekterna 

vid intresseavvägningen om han ändå kommer att få ersättning för sina kostnader 

för det fall att domstolen bifaller editionsyrkandet. För att avgöra om Heumans 

argumentation har skäl för sig är det nödvändigt att först titta närmare på de 

ersättningsregler som aktualiseras när editionssvaranden åsamkas kostnader på 

grund av ett editionsföreläggande. 

     En editionssvarande som har drabbats av kostnader kan ha rätt att få ersätt-

ning för kostnaderna. Härvid skiljer dock lagstiftningen på en editionssvarande 

som är part i huvudprocessen och en editionssvarande som inte är part i huvud-

processen. 

     Kostnader som en part i huvudprocessen åsamkas till följd av ett mot parten 

riktat editionsföreläggande räknas till partens rättegångskostnader.125 I svensk rätt 

gäller som huvudregel att den part som förlorar målet (den tappande parten) ska 

ersätta den vinnande partens rättegångskostnader enligt 18 kap. 1 § rättegångs-

balken.126 Detta innebär i de flesta fall att en editionssvarande som också är part 

i huvudprocessen inte kommer att få ersättning för kostnader som hänför sig till 

editionsföreläggandet om han senare förlorar målet i huvudsaken.127 Skulle det 

visa sig att parten (editionssvaranden) vinner målet i huvudsaken, har han dock 

som huvudregel rätt att av motparten (editionssökanden) få ersättning för rätte-

gångskostnader. 18 kap. 8 § rättegångsbalken reglerar omfattningen av de ersätt-

ningsgilla rättegångskostnaderna. I paragrafen anges följande, såvitt är av intresse 

här: ”[e]rsättning för rättegångskostnad skall fullt motsvara kostnaden för rätte-

gångens förberedande och talans utförande jämte arvode till ombud eller biträde, 

såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för tillvaratagande av partens rätt. Ersätt-

ning skall ock utgå för partens arbete och tidspillan i anledning av rättegången.” 

Till de ersättningsgilla kostnader som parten typiskt sett drabbas av i anledning 

av editionsföreläggandet kan exempelvis räknas ombudskostnader och kostnader 

för insamling, bearbetning och inlämning av editionshandlingarna.128 Parten kan 

emellertid inte få ersättning för indirekta kostnader, såsom kostnader i form av 

uteblivna intäkter.129 Är parten en fysisk person kan han dock få ersättning för 

förlorad arbetsinkomst.130 Ersättningen utgår inte förrän det huvudsakliga målet 

är slutligt avgjort.131 

     Om editionssvaranden inte är part i huvudprocessen, regleras hans möjlig-

heter att få ersättning för kostnader som uppstått med anledning av editionsföre-

läggandet i 38 kap. 7 § rättegångsbalken. I regeln föreskrivs följande: ”[h]ar nå-

gon, som ej är part, efter anmodan av part eller rätten tillhandahållit skriftlig 

                                                      
125 Fitger m.fl., 2019-06-27, kommentaren till 38 kap. 7 § rättegångsbalken.  
126 Gärde m.fl., 1949, s. 203.  
127 Ekelöf m.fl., 2009, s. 269 f.  
128 NJA II 1943 s. 235 och Gärde m.fl., 1949, s. 212.  
129 NJA II 1943 s. 235 f.  
130 NJA II 1943 s. 236.  
131 Ekelöf m.fl., 2009, s. 269.  
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handling, äge han rätt till ersättning för kostnad och besvär efter vad rätten prö-

var skäligt. Ersättning skall, om handlingens företeende påkallats av enskild part, 

utgivas av parten. I annat fall skall ersättningen utgå av allmänna medel.” Förar-

betena anger att en editionssvarande som inte är part endast har rätt till ersättning 

för kostnader som ”[…] erfordrats för handlingens tillhandahållande […]”. Som 

exempel på ersättningsgilla kostnader anges kostnader för resa till den ort där 

handlingen ska avlämnas, kostnader för avskrifter eller porto och försäkrings-

kostnader.132 En vidsträckt tolkning av begreppet ”kostnader som erfordrats för 

handlingens tillhandahållande” innebär att editionssvaranden har rätt till ersätt-

ning för de kostnader som har varit nödvändiga för att efterkomma editionsföre-

läggandet, d.v.s. i princip alla direkta kostnader som har uppstått i anledning av 

föreläggandet.133 Innebörden av en mera restriktiv tolkning är att editionssvaran-

den endast har rätt till ersättning för kostnader som uppstått efter att insamlingen 

och bearbetningen av editionshandlingarna har genomförts (till exempel rese-

kostnader).134 Vid tolkningen av kostnadsersättningsregeln i 38 kap. 7 § rätte-

gångsbalken bör det beaktas att förutsättningarna för inhämtande av information 

har förändrats sedan rättegångsbalken trädde i kraft i slutet av 1940-talet. Det 

som vi i dag kanske skulle kalla för en mera traditionell inhämtning av informat-

ion, d.v.s. en informationsinhämtning som går ut på att editionssvaranden tar 

fram skriftliga handlingar i pappersform (exempelvis avtal, skuldebrev eller andra 

handlingar) som kan tjäna som bevis i rättegången, är inte längre den enda meto-

den för inhämtning av information. Den elektroniska informationsinhämt-

ningen, som kan vara mycket komplicerad och kräva stora resurser, innebär inte 

sällan att editionssvaranden riskerar att drabbas av större kostnader.135 En restrik-

tiv tolkning av 38 kap. 7 § rättegångsbalken ter sig olämplig med tanke på att 

editionsförelägganden numera kan ge upphov till betydande kostnader.136 Edit-

ionssvaranden bör därför ha rätt till ersättning för samtliga direkta kostnader som 

har uppstått till följd av editionsföreläggandet, oavsett om kostnaderna har upp-

stått innan, under eller efter insamlingen och bearbetningen av uppgifterna.137 

Ersättningen betalas av editionssökanden och utgår först efter att editionssvaran-

den har lämnat ut editionshandlingarna.138 

                                                      
132 NJA II 1943 s. 502.  
133 Detta betyder alltså att en editionssvarande som inte är part i huvudprocessen inte heller ges rätt 

till ersättning för indirekta kostnader i form av exempelvis uteblivna intäkter, Heuman, JT 1989-90 

s. 8. För en vidsträckt tolkning, se Thornefors, 2014-06-02, avsnitt 2.1 och Heuman, JT 1999-00 s. 

157.  
134 För en sådan tolkning, se Fitger m.fl., 2019-06-27, kommentaren till 38 kap. 7 § rättegångsbal-

ken.  
135 Ett exempel från rättspraxis är NJA 1998 s. 829. Se även, för liknande resonemang om inform-

ationsinhämtningens ändrade förutsättningar, Westberg, 2010, s. 648 och Thornefors, 2014-06-02, 

avsnitt 2.1.  
136 Detta utesluter inte att det i vissa fall vid tiden för rättegångsbalkens införande kan ha varit 

kostsamt att efterkomma ett editionsföreläggande.  
137 Thornefors, 2014-06-02, avsnitt 2.1.  
138 Ekelöf m.fl., 2009, s. 269.  
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     Efter en analys av ersättningsreglerna står det klart att den av Heuman upp-

ställda kopplingen mellan intresseavvägningen och editionssvarandens möjlighet 

att få ersättning för kostnader är problematisk i flera avseenden. Detta gäller sär-

skilt om editionssvaranden även är part i huvudprocessen. I dessa fall avgörs 

nämligen editionssvarandens möjligheter att få ersättning för kostnaderna av om 

han senare skulle visa sig vinna målet i huvudsaken eller inte. Samtliga editions-

svarande som även är parter i huvudprocessen kommer med andra ord inte att 

kunna få ersättning för de kostnader som de har drabbats av till följd av föreläg-

gandet. Det vore olämpligt att en domstol generellt sett skulle motivera den be-

gränsade betydelsen av kostnadsaspekter med att editionssvarande som också är 

parter kanske har rätt att senare få ersättning för sina kostnader. På motsvarande 

sätt vore det inte en lämplig ordning att från fall till fall ge kostnadsaspekter en 

begränsad betydelse vid avvägningen på grund av att denna kategori av editions-

svarande troligen kommer att få ersättning för sina kostnader. En sådan ordning 

skulle innebära att domstolen tvingas att bedöma sannolikheten för att en part 

som också är editionssvarande senare skulle vinna målet i huvudsaken. Starka 

skäl talar därför för att möjligheten att beakta kostnadsaspekter inte ska begränsas 

på grund av ersättningsmöjligheterna i de fall där editionssvaranden är part i hu-

vudprocessen. Om editionssvaranden inte är part i huvudprocessen, har han som 

bekant rätt att av editionssökanden få ersättning för sina kostnader i anledning 

av editionsföreläggandet. I dessa fall beror inte editionssvarandens ersättnings-

möjligheter på utgången i huvudprocessen. De skäl som tidigare anfördes gör sig 

därför inte gällande när editionssvaranden inte är part. Det finns dock andra om-

ständigheter som talar för att möjligheten att beakta kostnadsaspekter vid intres-

seavvägningen inte ska vara beroende av editionssvarandens ersättningsmöjlig-

heter. En sådan omständighet är att editionssvaranden inte har möjlighet att få 

ersättning för uteblivna intäkter.139 Något som också talar emot lämpligheten att 

beakta editionssvarandens ersättningsmöjligheter är att editionssvaranden inte 

har rätt till förskottsersättning.140 I vissa fall kan det vidare vara tveksamt om 

editionssökanden över huvud taget har ekonomiska förutsättningar att ersätta 

editionssvarandens kostnader.  

     Editionssvarandens möjligheter att få kostnadsersättning bör alltså inte i nor-

mala fall påverka kostnadsaspekternas betydelse vid intresseavvägningen. Det går 

dock att tänka sig undantagsfall då kostnadsaspekter borde ges begränsad eller 

ingen betydelse vid rättens avvägning. Om editionssvaranden inte är part och 

editionssökanden har ställt betryggande säkerhet för de kostnader som editions-

svaranden kan komma att åsamkas i anledning av editionen (inklusive indirekta 

kostnader) bör det faktum att det är kostsamt att ta fram uppgifterna i princip 

                                                      
139 Denna omständighet uppmärksammar Heuman i JT 1999-00 s. 157.  
140 Ekelöf m.fl., 2009, s. 269. Jfr följande citat ur Heuman, JT 1999-00 s. 157: ”[m]öjligen kan 

sökandens underlåtenhet att på begäran frivilligt ställa säkerhet för kostnaderna för arbetet med 

informationsframtagningen utgöra ett skäl av relevans, när arbetet är omfattande och dyrbart.”  



 

 40 

 

 

 

inte komma editionssvaranden till godo vid intresseavvägningen. I den situat-

ionen borde domstolen däremot beakta att editionssvaranden är tvungen att 

vänta på ersättningen. Utger editionssökanden betryggande förskottsersättning, 

bör rätten helt bortse från kostnadsaspekterna vid intresseavvägningen. 

     Finns det något annat som skulle medföra att kostnadsaspekter inte ska beak-

tas vid intresseavvägningen? Här finns det anledning att återknyta till det som 

sades ovan om arbetets omfattning. Kostnadsaspekterna är nämligen nära sam-

manbundna med tidsaspekterna.141 Det finns inga tänkbara omständigheter, utö-

ver ersättningsmöjligheterna, som motiverar att det vid intresseavvägningen ska 

göras skillnad mellan kostnadsaspekterna och tidsaspekterna. Kostnadsa-

spekterna bör därför i princip tillmätas lika stor betydelse som tidsaspekterna vid 

avvägningen.142 

3.4.4 Uppgifternas karaktär 

Editionssvarandens motvilja mot att lämna ut en skriftlig handling kan bero på 

ett intresse av att skydda de uppgifter som framgår av handlingen. Om editions-

svaranden är part är det naturligt att motviljan grundar sig i att editionssökanden 

kan använda uppgifterna i rättegången.143 Editionssvarandens motvilja skulle 

också kunna bero på faktorer som inte har någon koppling till själva processen. 

Handlingen kan innehålla uppgifter som editionssvaranden har anledning att 

hemlighålla oavsett den pågående rättegången. Hit räknas bland annat uppgifter 

som rör editionssvarandens affärsverksamhet (framför allt yrkeshemligheter). 

Handlingen kan även innehålla känsliga uppgifter om editionssvarandens an-

ställda, kunder, aktieägare, uppdragsgivare eller andra intressenter. 

     I 38 kap. rättegångsbalken finns regler som undantar vissa typer av uppgifter 

från editionsplikten.144 Ett ovillkorat undantag gäller för uppgifter som skulle av-

slöja att handlingens innehavare eller någon honom närstående har förövat 

brottslig eller vanärande handling.145 Det finns även undantag som är tillämpliga 

                                                      
141 Med tidsaspekter avses i detta sammanhang arbetets omfattning (d.v.s. att arbetet med att ta 

fram uppgifterna är omfattande). Kostnaderna uppstår nämligen på grund av arbetet med att ta 

fram uppgifterna. I litteraturen är det vanligt att behandla tids- och kostnadsaspekter i ett samman-

hang. Se exempelvis Lindell, 2017, s. 564 och Thornefors, 2016-12-23, avsnitt 2.1.7.  
142 Detta gäller däremot inte i de undantagsfall som diskuterades i föregående stycke.  
143 I annat fall har editionssökanden ingen lagligt grundad anledning att utverka ett editionsföreläg-

gande. Det går emellertid att tänka sig situationer där editionssökanden har andra skäl bakom sitt 

editionsyrkande. Det verkliga skälet bakom ett editionsyrkande kan exempelvis vara att editionssö-

kanden vill använda uppgifterna i en ny process. Editionssökanden kan också ha rent affärsmässiga 

skäl bakom (uppgifterna skulle till exempel kunna vara till nytta i editionssökandens affärsverksam-

het).   
144 38 kap. 2 § andra stycket rättegångsbalken. Övriga undantag från editionsplikten, som exempel-

vis stadgandet i 38 kap. 2 § tredje stycket rättegångsbalken, gäller kategorier av handlingar och inte 

uppgiftskategorier. 
145 Se 36 kap. 6 § första stycket rättegångsbalken vartill 38 kap. 2 § andra stycket tredje meningen 

samma lag hänvisar.   
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i fall då handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter.146 Av desto större in-

tresse är dock att editionsplikten inte omfattar yrkeshemligheter, såvida det inte 

föreligger synnerlig anledning därtill.147 Den fråga som då uppstår är om det vid 

intresseavvägningen är möjligt att beakta att handlingen innehåller vissa typer av 

uppgifter som editionssvaranden har ett intresse av att hemlighålla (trots att upp-

gifterna inte är undantagna från editionsplikt enligt 38 kap. rättegångsbalken). 

    Det finns skäl att som utgångspunkt förhålla sig skeptisk till de av editionssva-

randen anförda argumenten som tar sikte på uppgifternas karaktär. Uppgifternas 

betydelse i rättegången kan uppenbarligen inte anföras som ett argument mot 

edition.148 Rätten bör beakta att lagstiftaren på ett tämligen ingående sätt har re-

glerat de situationer i vilka uppgifternas karaktär kan hindra ett editionsföreläg-

gande. Det får därför antas att de lagstadgade begränsningarna utgör en i princip 

uttömmande reglering av betydelsen av uppgifternas karaktär.149 Om handlingen 

inte innehåller yrkeshemligheter eller sekretessbelagda uppgifter bör editionssva-

randen därmed inte med framgång kunna hävda att uppgifternas karaktär utgör 

hinder mot att meddela ett editionsföreläggande.150   

3.4.5 Andra omständigheter 

Går det att tänka sig andra omständigheter av betydelse vid bedömningen av 

editionssvarandens intresse av att inte lämna ut uppgifterna? Vägran att lämna ut 

handlingar skulle kunna bero på att editionssvaranden ogillar editionssökanden 

eller editionssökandens verksamhet.151 En vägran skulle också kunna grunda sig 

i att editionssvaranden står editionssökandens motpart i huvudprocessen nära. 

Skälen behöver dock inte ta sikte på editionssökandens person eller verksamhet. 

Det går också att tänka sig att editionssvaranden har personliga skäl bakom sin 

vägran att lämna ut handlingen. I vissa fall kanske editionssvaranden inte utan 

svårighet kan lämna ut handlingen trots att arbetet med att samla in, bearbeta och 

lämna ut uppgifterna inte är omfattande i objektiv mening. Så skulle exempelvis 

                                                      
146 Detta gäller bland annat vissa uppgifter som advokater, läkare, psykologer och poliser har blivit 

anförtrodda i samband med deras yrkesutövning, 36 kap. 5 § och 36 kap. 6 § andra stycket andra 

meningen rättegångsbalken vartill 38 kap. 2 § andra stycket samma lag hänvisar. 
147 Se 36 kap. 6 § andra stycket och 36 kap. 6 § tredje stycket rättegångsbalken vartill 38 kap. 2 § 

andra stycket tredje meningen samma lag hänvisar. 
148 Uppgifternas bevisrelevans och rättsliga relevans är snarare något som talar för att rätten ska 

meddela ett editionsföreläggande. Se bland annat delavsnitten 2.1.4 – 2.1.5 och delavsnitt 3.3.2.  
149 Det går att argumentera för att intresseavvägningen inte följer av lag och att det därför är möjligt 

att beakta uppgifternas karaktär även när undantagsregleringen i 38 kap. rättegångsbalken inte är 

tillämplig. Enligt de skrivna editionsreglerna föreligger det dessutom inga begränsningar beträf-

fande arbetets omfattning och kostnader trots att dessa omständigheter kan beaktas vid avväg-

ningen. Begränsningarna med avseende på uppgifternas karaktär har dock så tydlig karaktär av 

undantagsreglering att det finns anledning att anta att regleringen är uttömmande.  
150 Jfr Heuman, JT 1999-00 s. 158.  
151 Vad denna inställning grundar sig i kan av förklarliga skäl variera från fall till fall.  
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vara fallet om editionssvaranden lider av sjukdom eller funktionsnedsättning. Ett 

utlämnande skulle dessutom kunna strida mot lag eller avtal.  

     Editionssvarandens aversion mot editionssökanden torde tillmätas ingen eller 

begränsad betydelse vid intresseavvägningen. Om editionssvaranden även är part 

i huvudprocessen faller det sig naturligt att editionssvaranden känner en viss mot-

vilja mot sin motpart i såväl huvudprocessen som editionsprocessen. Detsamma 

kan sägas om den omständigheten att editionssvaranden står editionssökandens 

motpart i huvudprocessen nära. 

     En editionspliktig som är förhindrad att lämna ut handlingen på grund av 

sjukdom eller funktionsnedsättning kan i vissa fall åberopa sjukdomen eller 

funktionsnedsättningen som laga förfall för sin underlåtenhet att efterkomma ett 

editionsföreläggande (32 kap. 8 § rättegångsbalken). I 32 kap. 8 § rättegångsbal-

ken anges följande: ”[l]aga förfall är, då någon genom avbrott i allmänna sam-

färdseln, sjukdom eller annan omständighet, som han ej bort förutse eller rätten 

eljest finner utgöra giltig ursäkt, hindrats att fullgöra vad honom ålegat. Såsom 

laga förfall för part skall ock anses, då för ombud, som av parten vidtalats, före-

legat hinder, som nu sagts, och annat ombud ej kunnat i tid ställas.” Den som 

har laga förfall för sin underlåtenhet att efterkomma ett editionsföreläggande un-

danslipper emellertid inte sin skyldighet att lämna ut handlingarna. 

     Anta att rätten har förelagt en person (A) att förete vissa skriftliga handlingar 

senast en viss dag. Föreläggandet har förenats med ett vite. A efterkommer inte 

föreläggandet och åberopar att han har haft laga förfall för sin underlåtenhet på 

grund av sjukdom. Rätten finner att A har haft laga förfall för sin underlåtenhet 

att efterkomma föreläggandet. A:s motpart i editionsprocessen (B) inkommer se-

dan med ett identiskt editionsyrkande. Domstolen kan därefter bifalla yrkandet 

och sätta ut ett nytt datum för inlämning av editionshandlingarna. 152 Det är ytterst 

tveksamt om A på ett framgångsrikt sätt kan åberopa laga förfall ytterligare en 

gång.153 Laga förfall utgör alltså i princip inget hinder mot själva editionsplikten. 

Detta bör leda till att editionssvarandens utsikter att vid ett senare tillfälle åberopa 

laga förfall inte heller är relevant vid bedömningen av om exempelvis sjukdom 

eller funktionsnedsättning är omständigheter som kan beaktas vid intresseavväg-

ningen.154 Det borde alltså vara möjligt att beakta att editionssvaranden på grund 

av exempelvis sjukdom eller funktionsnedsättning inte utan svårighet kan lämna 

                                                      
152 Ett editionsbeslut är ett beslut under rättegången som inte äger rättskraft, Fitger m.fl., 2019-06-

27, kommentaren till 17 kap. 11 § rättegångsbalken. 
153 Rätten ska nämligen, vid bedömningen av huruvida laga förfall föreligger, genomföra en akt-

samhetsbedömning (se Lindell, 2017, s. 523 f.). Det torde vara ovanligt att aktsamhetsbedömningen 

utfaller till den editionspliktiges fördel i en situation där den editionspliktige vid ett tidigare tillfälle 

har misslyckats att efterkomma ett (utöver tidsangivelsen) identiskt editionsföreläggande.  
154 Det hade varit olämpligt att beakta en sjukdom eller funktionsnedsättning vid intresseavväg-

ningen om den som lider av en sådan sjukdom eller funktionsnedsättning sedermera skulle ha kun-

nat undandra sig editionsplikten genom att åberopa laga förfall. En sådan ordning skulle innebära 

att sjukdomen eller funktionsnedsättningen blir dubbelrelevant.  
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ut handlingen trots att arbetet med att samla in, bearbeta och lämna ut uppgif-

terna inte är omfattande i objektiv mening. Vid avvägningen ska nämligen för-

hållandena i det enskilda fallet beaktas. Bedömningen av svårigheterna i att ta 

fram och lämna ut uppgifterna ska med andra ord ske utifrån editionssvarandens 

egna förutsättningar. 

     Rätten kan inte meddela ett editionsföreläggande om ett utlämnande av hand-

lingen skulle strida mot grundlag. I den situationen ska rätten göra en partiell 

lagprövning genom att avstå från att tillämpa editionsreglerna.155 Ett editionsföre-

läggande kan inte heller meddelas om ett utlämnande av handlingarna skulle vara 

brottsligt.156 Situationen är något mera komplicerad om ett utlämnande av hand-

lingarna strider mot lag utan att för den sakens skull vara brottsligt. Lagstridig-

heten bör åtminstone vara möjlig att beakta som en omständighet vid avväg-

ningen. 

     Omständigheten att ett utlämnande skulle strida mot av editionssvaranden 

ingångna avtal bör i allmänhet inte ges någon större betydelse vid avvägningen. 

En ordning som innebär att en eventuell avtalsstridighet tillmäts stor eller avgö-

rande betydelse vid avvägningen öppnar upp för otillbörliga förfaranden. Anta 

att privatpersonen A innehar en handling som innehåller uppgifter som kan tän-

kas vara ofördelaktiga för såväl A som en honom närstående person (B). A och 

B ingår därför ett avtal om att A, vid ett vite om X tusen kronor, inte får röja 

innehållet i handlingen för tredje man. Det vore olämpligt om detta avtal skulle 

tillmätas betydelse vid intresseavvägningen. Något annat som talar för att av edit-

ionssökanden ingångna avtal bör ges begränsad betydelse vid avvägningen är att 

lagstiftaren genom undantagsreglerna för yrkeshemligheter har skyddat innehål-

let i vissa avtal från att röjas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
155 Se Bull och Sterzel, 2019, s. 269 f. och NJA 2005 s. 33.    
156 En annan ordning hade inneburit att domstolen hade ägnat sig åt brottsprovokation. Med 

brottsprovokation avses att det allmänna på ett aktivt sätt agerar för att ett brott ska komma till 

stånd. Brottsprovokationer strider mot rätten till en rättvis rättegång i artikel 6.1 i Europakonvent-

ionen. Se Danelius, 2015, s. 289 ff.  
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3.5 Rättens prövning 

När editionsparterna har åberopat argument för respektive emot ett bifall till edit-

ionsyrkandet ankommer det på rätten att väga bevisningens relevans mot mot-

partens intresse av att inte lämna ut uppgifterna. En avvägning ska ske i varje 

enskilt fall. Det går därför endast att ge allmänna riktlinjer för hur avvägningen 

ska gå till.  

     En första fråga som behöver besvaras är hur domstolen ska gå tillväga om 

den finner att bevisningens relevans och motpartens intresse av att inte lämna ut 

uppgifterna väger lika tungt. Ett editionsföreläggande får endast meddelas om 

bevisningens relevans uppväger motpartens intresse av att inte lämna ut uppgif-

terna. Vad betyder det att något (i det här fallet bevisningens relevans) uppväger 

något annat (motpartens intresse av att inte lämna ut uppgifterna)? I SAOL anges 

att ordet ”uppväga” är synonymt med ordet ”kompensera”. Något uppväger 

alltså något annat om fördelarna väger upp (eller kompenserar för) nackde-

larna.157 SO:s definition är något annorlunda. Enligt SO:s definition uppväger ett 

faktum ett annat faktum om det förstnämnda faktumet kan (mer än) motverka 

det negativa i det sistnämnda faktumet.158 SO:s definition antyder, till skillnad från 

SAOL:s definition, att det inte räcker med att de negativa verkningarna neutrali-

seras. Detta skulle betyda att bevisningens relevans endast uppväger motpartens 

intresse av att inte lämna ut uppgifterna om det förstnämnda intresset väger 

tyngre än det sistnämnda intresset. Den av SO föreslagna tolkningen vinner stöd 

i litteraturen.159 Om rätten finner att bevisningens relevans och motpartens in-

tresse av att inte lämna ut uppgifterna väger lika tungt ska den alltså lämna edit-

ionsyrkandet utan bifall. 

     Frågan om när bevisningens relevans allmänt sett väger tyngre än motpartens 

intresse av att inte lämna ut uppgifterna och vice versa är inte alldeles enkel att 

besvara.  

     HD fann, i de två tidigare nämnda rättsfallen NJA 1998 s. 829 och NJA 2014 

s. 651, att bevisningens relevans i det särskilda fallet vägde tyngre än motpartens 

intresse av att inte lämna ut uppgifterna.  

     I 1998 års rättsfall hade editionshandlingarna stort bevisvärde (handlingarna 

kunde tjäna som tungt vägande bevis för förekomsten av fladder i anläggningen). 

Handlingarna hade dessutom hög rättslig relevans i det att de kunde styrka en 

omständighet som var av stor betydelse för den materiella prövningen (före-

komsten av fladder, som i sin tur var av betydelse för frågan om någon oaktsam-

het kunde läggas larmbolaget till last). Bevisningens relevans var således stor. 

Larmbolaget hade visserligen ett visst intresse av att inte lämna ut uppgifterna. 

Såsom ovan framgått anförde larmbolaget att en kvalificerad medarbetare skulle 

behövt arbeta under en månads tid med att samla in uppgifterna. Detta hade av 

                                                      
157 SAOL, s. 1458.  
158 SO, s. 3418.  
159 Se exempelvis Beckman, SvJT 2006 s. 6 ff.  
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förklarliga skäl lett till kostnader för larmbolaget. Rättsfallet visar sålunda att, om 

handlingarna har ett högt bevisvärde och stor rättslig relevans, rätten kan med-

dela ett editionsföreläggande trots att föreläggandet i det enskilda fallet leder till 

vissa olägenheter för editionssvaranden.  

     I NJA 2014 s. 651 yrkade, som ovan framgått, editionssökandena att svaran-

den i editionsprocessen skulle utge handlingar som kunde utvisa reparationskost-

naderna för påstådda fel i en bostadsrättslägenhet. I huvudprocessen yrkade kä-

randen att svarandena skulle betala 500 000 kronor i prisavdrag. Käranden ansåg 

att ett prisavdrag skulle beräknas på grundval av skillnaden mellan bostadsrättens 

värde i avtalsenligt skick och felaktigt skick. Svarandena argumenterade för att 

ett eventuellt prisavdrag skulle motsvara reparationskostnaderna. HD fann, vid 

intresseavvägningen, att handlingarna kunde vara av betydelse som bevis oavsett 

vilken metod som skulle användas. Editionshandlingarna bestod av fakturor och 

fakturaspecifikationer som kunde utvisa kostnaderna för avhjälpande av de av 

käranden påstådda felen. Handlingarna hade uppenbarligen högt bevisvärde. 

Den rättsliga relevansen bör däremot inte ha varit särskilt hög. Om det stod klart 

att den av svaranden förfäktade beräkningsmetoden skulle användas hade det 

emellertid förhållit sig på ett annat sätt.160 Editionssvaranden påstod att hennes 

intresse av att inte lämna ut uppgifterna grundade sig i att arbetet med att ta fram 

uppgifterna var kostsamt och tidskrävande. Hon anförde vidare att uppgifterna i 

sig var integritetskränkande. Skälen till att arbetet med att ta fram uppgifterna 

skulle vara kostsamt och tidskrävande framgick inte. Detsamma gäller skälen till 

varför uppgifterna i sig kunde anses vara integritetskränkande. Mycket talar för 

att editionssvarandens (till synes först i HD) åberopade invändningar i fråga om 

uppgifternas karaktär och arbetets kostnader och tidsutdräkt saknade fog. Det lär 

inte förekomma att det är ”mycket kostsamt” för en privatperson att ta fram och 

lämna in fakturor och fakturaspecifikationer som kan utvisa reparationskostna-

der. Sådana handlingar innehåller i princip inte heller uppgifter av integritetskrän-

kande karaktär. Mycket talar alltså för att editionssvaranden i 2014 års fall hade 

ett ytterst begränsat intresse av att inte lämna ut uppgifterna. Vid intresseavväg-

ningen räckte det därför att editionshandlingarna hade ett högt bevisvärde för en 

omständighet som möjligen skulle kunna få stor betydelse för den materiella 

prövningen. NJA 2014 s. 651 visar således att intresseavvägningen kan utfalla till 

editionssökandens fördel trots att bevisningens relevans är begränsad. 

     Det har, mig veterligen, inte förekommit att en domstol har lämnat ett edit-

ionsyrkande utan bifall på grund av att bevisningens relevans inte har vägt tyngre 

än motpartens intresse av att inte lämna ut uppgifterna.161 Detta säger egentligen 

inte särskilt mycket om hur själva avvägningen ska gå till. Att domstolarna hittills 

inte har avslagit ett editionsyrkande med den motiveringen innebär emellertid att 

                                                      
160 I det fallet hade en utredning av reparationskostnadernas storlek varit av avgörande betydelse 

för storleken av det av käranden yrkade prisavdraget.  
161 Jfr Westberg, 2010, s. 661.  
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ledning behöver hämtas från rättsfall där domstolarna har tillämpat den för pro-

cessuella tvångsmedel gällande proportionalitetsprincipen och funnit att skälen 

för tvångsåtgärden inte uppvägt det intrång eller men i övrigt som åtgärden in-

neburit för den enskilde. 

     I rättsfallet NJA 1993 s. 182, som gällde säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § 

rättegångsbalken, anförde svaranden i processen om säkerhetsåtgärden att hela 

grunden för bolagets verksamhet skulle ryckas undan om yrkandet om säkerhets-

åtgärder skulle bifallas. HD – som uttalade att svarandens påstående möjligen var 

överdrivet – ansåg att åtgärden skulle kunna leda till mycket stora skadeverk-

ningar för svaranden och fann därför att förutsättningar saknades för att förordna 

om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken.162  

     Rätten bör alltså vägra bifall till editionsyrkandet om ett editionsföreläggande 

väntas leda till att editionssvaranden, på grund av exempelvis arbetets omfattning 

eller kostnader, drabbas av mycket stora skadeverkningar. Så är till exempel fallet 

om editionssvaranden i betydande utsträckning hindras från att bedriva närings- 

eller yrkesverksamhet.  

     I RH 1995:32 stod en person åtalad för medhjälp till grov förskingring. Den 

påstådda förskingringen bestod i att den tilltalade hade köpt eller tagit emot en 

bil som säkerhet för ett lån i strid med ett äganderättsförbehåll i ett leasingavtal. 

Åklagaren åberopade bland annat ett vittnesmål med en polisman till styrkande 

av att den tilltalade hade köpt bilen. Polismannens vittnesmål byggde på inform-

ation som han hade fått från en uppgiftslämnare. Uppgiftslämnaren hade fått 

informationen i fråga från en tredje person som i sin tur hade talat med den till-

talade. Polismannen vägrade att uppge uppgiftslämnarens identitet. Den tilltalade 

yrkade att domstolen skulle förelägga (vid vite eller vid äventyr av häkte) polis-

mannen att svara på frågan om uppgiftslämnarens identitet. Som skäl för sin un-

derlåtenhet att besvara frågan om uppgiftslämnarens identitet hade polismannen 

angivit att han hade lovat att uppgiftslämnaren skulle få vara anonym. Polisman-

nen angav också att uppgiftslämnaren löpte en risk för att bli utsatt för repressa-

lier. Hovrätten ansåg att vittnesmålet inte hade tillmätts något större bevisvärde 

och att det därmed inte heller hade fått nämnvärd betydelse för ställningstagandet 

i sakfrågan. Vittnesmålet hade enligt hovrättens mening endast utgjort stödbevis-

ning. Hovrätten fann, efter en intresseavvägning, att det vore oproportionerligt 

att använda tvångsmedel (vite eller häkte) mot vittnet. Domstolen avstod därmed 

från att använda tvångsmedel trots att vittnet saknade giltig ursäkt för sin under-

låtenhet. 

     Rätten kan möjligen – i linje med hovrättens resonemang i RH 1995:32 – avslå 

ett editionsyrkande om editionshandlingarna är av perifer betydelse. För detta 

bör dock krävas att editionssvaranden anför omständigheter som kan tillmätas 

                                                      
162 Se även RH 2001:10 (hovrätten avslog ett kvarstadsyrkande sedan rätten vid en intresseavväg-

ning funnit att ett bifall till yrkandet skulle ”[…] antas begränsa S.T:s [svaranden i kvarstadsproces-

sen] möjligheter att driva näringsverksamhet samt rimligen medföra risk för betydande skadeverk-

ningar för honom framöver […]”).       
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vikt vid bedömningen av hans intresse av att inte lämna ut uppgifterna (exempel-

vis att arbetet med att ta fram uppgifterna är omfattande och kostsamt). 

3.6 Sammanfattning 

Avvägningen mellan bevisningens relevans och motpartens intresse av att inte 

lämna ut uppgifterna är en proportionalitetsbedömning som gäller allmänt för 

samtliga processuella tvångsmedel i rättegångsbalken. Praxis m.m. som gäller in-

tresseavvägningar med avseende på andra processuella tvångsmedel kan därför 

vara relevant vid såväl redogörelsen för vid avvägningen relevanta omständig-

heter som analysen av hur själva prövningen ska genomföras. Vid proportional-

itetsbedömningen ska rätten ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. 

Om editionsförutsättningarna i strikt mening (identifikationskravet, kravet på att 

det ska röra sig om en skriftlig handling, kraven på bevisrelevans och rättslig re-

levans och innehavskravet) är uppfyllda och skälen för åtgärden (bevisningens 

relevans) uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för edit-

ionssvaranden (motpartens intresse av att inte lämna ut uppgifterna), ska rätten 

meddela ett editionsföreläggande. 

     Med bevisningens relevans avses dels den rättsliga relevansen (bevistemats 

betydelse för den materiella prövningen) och bevisrelevansen (handlingens be-

visvärde). 

     Vid intresseavvägningen bör rätten kunna beakta arbetets omfattning och 

kostnader, att editionssvaranden lider av sjukdom eller funktionsnedsättning och 

att ett utlämnande vore lagstridigt. Uppgifternas karaktär, editionssvarandens 

eventuella ovilja mot hans motpart i editionsprocessen och det faktum att ett 

utlämnande skulle strida mot avtal bör dock tillmätas liten eller ingen betydelse 

vid avvägningen. 

     När respektive editionspart har åberopat argument för och emot ett bifall till 

editionsyrkandet ankommer det på rätten att i det enskilda fallet genomföra en 

avvägning mellan bevisningens relevans och motpartens intresse av att inte lämna 

ut uppgifterna. Det är därför endast möjligt att ge vissa allmänna riktlinjer för hur 

intresseavvägningen ska gå till. Bevisningens relevans uppväger motpartens in-

tresse av att inte lämna ut uppgifterna om det förstnämnda intresset väger tyngre 

än det sistnämnda intresset. Rätten ska sålunda lämna editionsyrkandet utan bifall 

om den finner att bevisningens relevans och motpartens intresse av att inte lämna 

ut uppgifterna väger lika tungt. Bevisningens relevans bör kunna väga tyngre än 

motpartens intresse av att inte lämna ut uppgifterna trots att föreläggandet inne-

bär vissa olägenheter för editionssvaranden. Så är fallet om handlingarna har ett 

högt bevisvärde och stor rättslig relevans. Om föreläggandet leder till begränsade 

olägenheter för editionssvaranden bör intresseavvägningen utfalla till editionssö-

kandens fördel trots att bevisningens relevans är begränsad. Rätten kan troligen 

vägra bifall till editionsyrkandet om föreläggandet väntas leda till att editionssva-

randen, på grund av exempelvis arbetets omfattning eller kostnader, drabbas av 
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mycket stora skadeverkningar. Domstolen borde också kunna lämna ett yrkande 

om editionsföreläggande utan bifall om editionshandlingarna är av perifer bety-

delse. Det bör dock i den situationen krävas att editionssvaranden anför omstän-

digheter som kan tillmätas vikt vid bedömningen av hans intresse av att inte 

lämna ut uppgifterna.  
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4 Avslutande kommentarer 

”Hur parternas motstående intressen ska vägas mot varandra, när frågan om 

prövning av proportionalitetsprincipen aktualiseras, kan givetvis inte generellt 

anges […].”163 Citatet antyder att utsikterna för att ett arbete som detta skulle 

kunna komma fram till något av vikt har varit obefintliga redan från första början. 

Det är riktigt att det inte är någon enkel uppgift att ge allmänna riktlinjer för hur 

rätten ska väga bevisningens relevans mot motpartens intresse av att inte lämna 

ut uppgifterna. En intresseavvägning måste ske i varje enskilt fall och rättens 

skönsmässiga utrymme kommer därför oundvikligen att vara relativt stort. Detta 

betyder emellertid inte att rätten har ett fritt skön. Editionsparternas berättigade 

intressen av förutsebarhet kräver att åtminstone vissa ramar sätter gränserna för 

rättens prövning. En ambition med uppsatsen har varit att utkristallisera dessa 

gränser. 

     Frågan om intresseavvägningens karaktär är av grundläggande betydelse för 

hela framställningen. Slutsatsen är att det rör sig om en proportionalitetsbedöm-

ning som gäller vid prövningen av editionsyrkanden och yrkanden om andra pro-

cessuella tvångsmedel. Denna insikt gör det möjligt att använda rättskällor som 

berör proportionalitetsprövningen vid yrkanden om andra tvångsmedel än edit-

ionsförelägganden. Proportionalitetsprincipen har exempelvis en tydligare ställ-

ning vid prövningen av yrkanden om kvarstad och andra säkerhetsåtgärder. På 

straffprocessrättens område har utvecklingen nått så långt att uttryckliga proport-

ionalitetsregler har införts. Utvecklingen av en proportionalitetsprincip med av-

seende på prövningen av editionsyrkanden har bara börjat. Det är därför angelä-

get att det sker en fortsatt utveckling i rättspraxis och i den rättsvetenskapliga 

litteraturen som tar hänsyn till principens tillämpning vid yrkanden om andra 

tvångsmedel. 

     Än så länge går det bara att, såsom i förevarande arbete, ge några allmänna 

anvisningar för hur intresseavvägningen ska gå till. Det bör exempelvis gå att 

avslå ett editionsyrkande om ett bifall skulle innebära att editionssvaranden i prin-

cip inte kan fortsätta att bedriva sin näringsverksamhet. I takt med att principens 

betydelse för editionsreglernas tillämpning blir tydligare kanske det står klart att 

det inte krävs fullt så extrema konsekvenser för att rätten ska kunna avslå ett 

editionsyrkande med hänvisning till proportionalitetsprincipen. Rättsläget är nå-

got tydligare vad gäller rättens möjligheter att bifalla ett editionsyrkande efter en 

proportionalitetsprövning. Detta hör ihop med det faktum att bedömningen i 

                                                      
163 Gregow, 2014, s. 94.  
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samtliga HD-avgöranden som har behandlat avvägningen mellan bevisningens 

relevans och motpartens intresse av att inte lämna ut uppgifterna har lett till ett 

bifall till editionsyrkandet. Bevisningens relevans väger exempelvis, trots att ett 

editionsföreläggande skulle leda till vissa olägenheter för editionssvaranden, 

tyngre än motpartens intressen om editionshandlingarna har stor rättslig relevans 

och ett högt bevisvärde. Att rättsläget är något tydligare i detta hänseende innebär 

dock inte att det saknas behov av ytterligare vägledning. Det vore bland annat 

angeläget med klargöranden gällande frågan om hur rätten ska agera när den fin-

ner att bevisningens relevans är hög och att motparten har ett stort intresse av 

att inte behöva lämna ut uppgifterna. Vems intressen ska få genomslag?   

     Ett nödvändigt steg i riktning mot en utveckling av principens innebörd vid 

prövningen av editionsyrkanden är att domstolarna (särskilt HD) ger principen 

det utrymme som den förtjänar. Detta innebär först och främst att domstolarna 

genomför en fullödig proportionalitetsbedömning när de prövar editionsyrkan-

den. De behöver dessutom, i den mån det är möjligt, tydligt redovisa hur de har 

gått till väga när de har vägt bevisningens relevans mot motpartens intresse av att 

inte lämna ut uppgifterna. 

     Rättsvetenskapen har också en viktig roll att spela. Rättspraxis kan inte agera 

i ett vakuum. Rättsvetenskapliga arbeten som behandlar editionsreglerna bör där-

för lämna ett större utrymme åt proportionalitetsaspekterna. Proportionalitets-

principen är en realitet och det går inte längre att undvika de i och för sig svåra 

rättsliga frågor som principen och dess tillämpning aktualiserar. 
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