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Summary 
The production of documents is one of the procedural instruments available 
for parties in Civil procedures. Obliging parties to produce documents 
ensures that the court can come to a correct decision in light of all relevant 
evidence. The caselaw has defined the term “document” so as to include 
electronically stored data, even if no printout exists at the time of the 
demand of production. Contemporary technology allows large amounts of 
data to be stored electronically. Consequently, parties’ interest in requiring 
that documents be produced should increase. Electronic data is frequently 
compressed in unsorted formats, and thus the restoration to a readable 
format can demand large efforts and resources. Accordingly, it has been 
questioned whether the production of electronic documents should not only 
depend on the procedural requirements for production of documents, but 
also on a proportionality test. There is no support in the statutes that this 
should be the case. Nevertheless, it seems to be reasonably clear that 
Sweden should, in order to remain in conformity with its obligations 
flowing from its membership of the EU and ECHR, incorporate such a test 
into its law. The obligation to produce documents is a breach of the 
producer’s rights under the ECHR, and not only the national statutes, but 
also their implementation in the individual case must therefore be 
proportional.  
 
The American discovery procedure and European Union law both contain 
an intricate caselaw regarding the proportionality test of the burden an 
obligation of production of documents can infer for the producer. European 
law has applied the proportionality test in reference to the principle of open 
access to documents, saying that a production that constitutes a very large 
burden for the producer could compose ground for an exception from the 
principle. However, being an exception the proportionality test must be 
applied restrictively, and the option that to the greatest extent upholds the 
principle must always be chosen. The proportionality test in American 
caselaw, encompasses a large number of factors, however many of these are 
already present in Swedish law through the procedural requirements for the 
production of documents.  
 
It is submitted that Swedish law should adopt a modified version of the 
proportionality test whereby demands for the production of documents 
should be granted when all procedural requirements are met. Nevertheless, 
exceptions should be made where the breach of the producer’s rights would 
be oppressively disproportional to the importance the documents’ presumed 
evidentiary value. Finally, the level at which it becomes unduly 
disproportional to disclose documents varies according to the values at stake 
in the case. The interest of reaching a legally correct decision ought to be 
higher when so called “soft values” are at stake, than when the procedure 
only regards economical values. 
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Sammanfattning 
Den processuella editionsplikten är ett av de processmedel som står till 
parternas förfogande i det dispositiva tvistemålsförfarandet. Syftet med 
editionsplikten är att tillförsäkra att all bevisning i ett mål presenteras för 
rätten så att denna kan nå en juridiskt korrekt slutprodukt i målet. 
 
Genom praxis har fastslagits att begreppet skriftlig handling även omfattar 
en datalagrad handling, trots att ingen utskrift föreligger vid tidpunkten då 
editionsyrkandet framställs. Detta innebär att intresset för att utnyttja 
editionsplikten torde öka då de stora mängder data som idag förvaras i 
elektroniska format också kan göras föremål för edition. Elektroniska data 
förvaras många gånger komprimerade och osorterade, och återställandet till 
läsbart format kan kräva en omfattande arbetsinsats och stora resurser. Med 
anledning av detta har frågan väckts huruvida editionsplikten, förutom de 
rekvisit som föreligger för beviljandet av edition, också är beroende av en 
proportionalitetsprövning. Något lagstöd härför finns inte i RB. Genom EU-
rättens och EKMRs ställning i den svenska rätten torde det ändå stå 
tämligen klart att utrymme för en sådan prövning finns i svensk rätt. 
Editionsplikten utgör ett intrång i editionssvarandens rättssfär, och inte 
enbart lagstiftningen härom utan även tillämpningen i det enskilda fallet 
måste därför vara proportionerlig.  
 
Inom den amerikanska rättens discovery-förfarande och EU-rätten 
föreligger en väl utvecklad praxis kring en proportionalitetsprövning av den 
börda ett föreläggande om utgivande av handlingar kan innebära för den 
förelagde parten. Inom EU-rätten har en proportionalitetsprövning utförts i 
förhållande till principen om tillgång till offentliga handlingar, då 
utlämnande av sådana skulle innebära en stor börda för den berörda 
institutionen. Prövningen måste dock tillämpas restriktivt då den utgör ett 
undantag från huvudregeln om tillgång till handlingar. Inom den 
amerikanska rätten används ett stort antal faktorer för en liknande 
proportionalitetsprövning, många av dessa har i den svenska rätten redan 
beaktats genom de rekvisit som uppställs för editionsplikten. 
Utgångspunkten för en proportionalitetsprövning i svensk rätt måste vara att 
ett editionsyrkande ska beviljas då samtliga rekvisit är uppfyllda. Undantag 
kan dock göras då en alltför stor disproportionalitet föreligger mellan det 
intrång editionsplikten utgör för editionssvaranden och den bevisrelevans 
den aktuella handlingen kan antas komma att få. Bevisbördan för intrångets 
storlek ska ligga på editionssvaranden, medan det ankommer på rätten att 
bedöma vilken bevisrelevans en för edition aktuell handling kan antas få. 
Slutligen kan sägas att vad som är en alltför stor disproportionalitet kan 
variera beroende på de värden som står på spel i målet. Intresset av att nå en 
juridiskt korrekt slutprodukt torde vara högre då så kallade mjuka värden 
står på spel, än när processen enbart rör ekonomiska värden  
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Förkortningar 
EG   Europeiska gemenskapen 
 
EKMR Europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna. 

 
EU   Europeiska Unionen  
 
HD   Högsta domstolen 
 
JT   Juridisk Tidsskrift 
 
NJA   Nytt Juridiskt Arkiv 
 
RB Rättegångsbalken 
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1 Inledning  
”Lagstiftaren i en rättsstat bör sträva efter att tvistemålsprocessen så långt 
möjligt ska kunna garantera en juridiskt korrekt slutprodukt.”1

 
  

Syftet med att i en rättsstat erbjuda ett tvistemålsförfarande är att 
rättssubjekt ska ges en möjlighet att erhålla en opartisk lösning av en tvist 
som uppstått dem emellan. Ett sådant förfarande bygger dock på att tvistens 
parter har förtroende för rätten och dess förmåga att nå en juridiskt korrekt 
slutprodukt. I den dispositiva tvistemålsprocessen ges parterna möjlighet att 
själva disponera över förfarandet. Förenklat kan sägas att det är käranden 
som genom stämningsansökan definierar saken och vad rätten har att 
avgöra. Därefter åligger det parterna att genom bevisföring presentera de 
fakta som är relevanta för att rätten ska kunna fatta ett avgörande på ett 
korrekt sätt. Det ligger dock inte i någondera parts intresse att framföra 
bevis som endast denne innehar och som skulle kunna innebära att målet 
avgjordes till dennes nackdel. Likväl är det många gånger nödvändigt att 
denna bevisning presenteras för rätten för att en juridiskt korrekt slutprodukt 
ska kunna nås. För att rättssubjektens förtroende för rättssystemet ska bestå 
är det också av vikt att rättens beslut grundas på så utförliga bevis som 
möjligt. I annat fall kommer tvistemålet inte längre att handla om vem av 
parterna som juridiskt har rätt, utan enbart om vem av dem som haft störst 
framgång med sin processtaktik. För att all bevisning i ett mål ska 
framkomma ges parterna möjlighet att på olika sätt förfoga över den 
bevisning som motparten innehar. Denna möjlighet består framförallt av 
vittnesplikten och editionsplikten. Genom vittnespliktens existens kan en 
part, eller tredje man, föreläggas vid vite att för rätten redogöra för vad han 
vet om saken. Vidare kan en part, eller tredje man, genom editionsplikten, 
åläggas att utge handlingar som denne besitter vilka innehåller information 
av betydelse som bevis rörande saken. Vittnes- och editionsplikten har ett 
värderas högt i vårt rättssystem, vilket inte minst syns genom att de brott, 
mened och undertryckande av urkund, som kopplas till dessa plikter har ett 
högt straffvärde. Ändå har vittnes- och editionsplikten begränsats. I strävan 
efter en juridiskt korrekt slutprodukt måste hänsyn tas även till andra 
intressen. Bland annat människorättsaspekter kan anföras för att motivera en 
begränsning av vittnes- och editionsplikten. En part är inte skyldig att avge 
ett vittnesmål, genom vilket det framkommer att denne förfarit brottsligt, 
och därmed belasta sig själv. En part ska inte heller behöva lämna ut 
yrkeshemligheter som kan leda till nackdel i konkurrenshänseende.  
 
Editionsplikten har kommit att ta allt större plats i vårt rättssystem. Till 
skillnad från vittnesutsagor påverkas inte ett dokument av den tid som 
förflutit sedan det skapades. Ett skriftligt dokument påverkas inte av ett 
sviktande minne och färgas inte av sin inställning till parterna i målet. Ett 
skriftligt dokument utgör ett uttryck för vad som verkligen förelåg vid tiden 
för tvistens uppkomst. I allt högre grad dokumenteras våra handhavanden då 
                                                 
1 Perhard, JT nr 4 2007/08, s. 399 f. 
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det genom de elektroniska lagringsmöjligheterna finns möjlighet att lagra 
stora mängder data på en mycket liten yta och till en relativt låg kostnad. 
Detta medför att information många gånger finns kvar under en lång tid. 
Samtidigt är den elektroniska världen i ständig förändring och 
lagringsformat, och därmed också mjukvaran som gör informationen läsbar, 
blir snabbt förlegade. Att den kompatibla mjukvaran inte längre finns 
tillgänglig innebär dock inte att informationen inte kan göras läsbar. Med 
hjälp av olika tekniska lösningar kan informationen många gånger 
återställas. Även data som raderats kan återställas och göras läsbar. Ett 
sådant återställande kräver dock omfattande tidsåtgång och görs till mycket 
höga kostnader.  
 
I USA har frågan ställts i vad mån det är rimligt att en part som genom 
discovery är skyldig att utge elektroniska data också ska stå kostnaden för 
dess framtagande. Där finns numera en möjlighet att ålägga sökandeparten 
hela eller delar av kostnaden för discovery. För att avgöra när en sådan 
åtgärd ska vidtas har en proportionalitetsprövning införts, genom vilken ett 
antal olika faktorer vägs mot varandra. 
 

1.1 Syfte 
Såsom editionsplikten är formulerad i rättegångsbalken omfattar den endast 
skriftliga handlingar. I och med den tekniska utvecklingen har dock skriftlig 
information kommit att innebära mer än text nedpräntad på papper. Genom 
rättsfallet NJA 1998 s 829 står det klart att begreppet skriftlig handling även 
omfattar elektroniskt lagrade dokument. Till skillnad från text nedpräntad på 
papper är dock sådana dokument inte alltid läsbara i det skick de lagrats. 
Arbetsbördan och kostnaden för att omvandla dokumenten till läsbart skick 
kan vara omfattande. I doktrinen har framförts den åsikten att HD genom 
nyss nämnda rättsfall fastslagit att det vid edition ska genomföras en 
proportionalitetsprövning där editionssökandens intressen ska vägas mot 
editionssvarandens.  
 
I denna uppsats tar jag utgångspunkt i den åsikt som framförts i doktrinen 
och undersöker huruvida det i praxis fastslagits att editionsplikten inte är 
absolut, utan ska stå i proportion till andra intressen. Syftet är att utröna i 
vad mån det finns utrymme för en proportionalitetsprövning i svensk rätt 
och med vilket rättsligt stöd en sådan skulle kunna utföras, då direkt lagstöd 
härför saknas. Jag har också för avsikt att diskutera utformningen av en 
sådan prövning. Av stor relevans torde vara vilka faktorer som ska tillmätas 
betydelse vid prövningen och vilken betydelse de ska ges i förhållande till 
varandra.  
 
Det är av största vikt att klargöra rättsläget på detta område. För att parterna 
ska ha möjlighet att i det dispositiva tvistemålet åberopa alla de 
omständigheter de vill att rätten ska ta ställning till måste de också vara på 
det klara med vilka förutsättningarna är för rättens avgörande. Den 
editionssvarande som riskerar att åläggas en omfattande och mycket 
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tyngande editionsplikt har givetvis intresse av att anföra alla de argument 
som skulle kunna medföra att editionsyrkandet ogillades. På samma sätt 
kommer existensen av en proportionalitetsprövning påverka det sätt på 
vilket editionssökanden utformar sitt yrkande. Detta problem aktualiseras 
särskilt i och med elektroniska handlingars tillgänglighet, men också genom 
de kostnader som är förenade med att framställa dessa handlingar till 
skriftlig form. 
 

1.2 Metod och avgränsning 
Denna uppsats kommer att koncentreras på reglerna för edition inom ramen 
för det dispositiva tvistemålet. Utgångspunkten är att uppmärksamma och 
diskutera de särskilda frågor som aktualiseras vid edition av elektroniska 
data, så kallad elektronisk edition. Detta är dock ett område som inte kan 
diskuteras utan att edition i stort diskuteras. Därför kommer uppsatsen 
framförallt att behandla detta. Läsaren bör dock ha i åtanke att diskussionen 
tar sin utgångspunkt i, och därmed också begränsas till elektronisk edition.  
 
Med detta sagt bör också förtydligas att den diskussion som kommer att 
föras kring de kostnader som är förknippade med elektronisk edition 
troligen främst är aktuella då editionssvaranden är ett företag. Den typ av 
elektronisk edition som här är fråga om skulle svårligen kunna drabba 
enskilda individer då dessa troligen inte besitter den mängd elektroniska 
data som skulle krävas för att medföra den arbetsbörda och de kostnader 
som här är aktuella. Vidare koncentreras uppsatsen kring hänsyn till 
parterna i målet, vilket innebär att eventuella skillnader i tillämpningen i 
förhållande till tredje man lämnas därhän. 
 
Inom juridiken är källorna tätt förknippade med vetenskapen. Det vore en 
omöjlighet att skriva detta arbete utan att ta utgångspunkt i rättskällorna. Jag 
kommer därför inledningsvis göra just detta och undersöka rättsläget såsom 
det framstår i lag, praxis och doktrin. Proportionalitetsprincipen är relativt 
outvecklad i Sverige, men intar desto större plats inom andra rättssystem. 
Med anledning härav kommer jag också att, med samma utgångspunkt, 
undersöka proportionalitetsregleringar inom EU-rätten och det amerikanska 
discovery-förfarandet.  
 
För att förtydliga vill jag påpeka att, då jag talar om den amerikanska rätten 
avser jag i detta arbete det amerikanska federala rättssystemet och dess 
regleringar. Det amerikanska editionsförfarandet kommer att kallas 
discovery medan ordet edition reserveras för det svenska förfarandet.  
 
Vidare förhåller jag mig till de förändringar som införts genom 
Lissabonfördraget genom att jag konsekvent kallar det som tidigare var EG-
rätten för EU-rätten, trots att den praxis som här används härrör sig från före 
denna förändring. För att undvika missförstånd kommer dock domstolarna 
att kallas vi de namn som förelåg vid tiden då målen avgjordes.  
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2 Edition 

2.1 Regleringar om edition 
Edition är ett av de medel som står till rättsskipningens förfogande så att en 
fullständig utredning i det aktuella målet kan utföras, en juridiskt korrekt 
slutprodukt nås och rättvisa skipas. I ett dispositivt tvistemål läggs detta 
medel i händerna på parterna. Av dispositionsprincipen följer att ett beslut 
om edition endast kan fattas efter endera partens yrkande.2

 
  

Processuell edition regleras i RB 38 kap. 2 §. Enligt ordalydelsen avser 
edition skriftlig handling. Det är dock inte handlingen i sig, utan dess 
intellektuella innehåll som görs föremål för edition. Av detta följer också att 
begreppet skriftlig handling omfattar en datalagrad handling som ännu inte 
skrivits ut. Möjligheten att framställa en utskrift vid tiden för ett 
editionsföreläggande är tillräcklig för att ett sådant ska kunna beslutas. För 
att säkerställa äktheten hos ett utskrivet digitalt dokument kan parten också 
åläggas att inge utskrifter av metadata.3 Metadata är uppgifter om ett 
elektroniskt dokument, till exempel vem som skapat det och när det 
redigerats, vilka inte framgår direkt ur dokumentet. 4
 

 

En handling som måste genomgå teknisk behandling för att få läsbart skick 
har alltså inte förlorat sin skriftliga egenskap. Numera jämtställs datalagrad 
information sannolikt med skriftlig bevisning. Oklart är dock huruvida det 
är den datalagrade informationen i sig som anses utgöra skriftlig bevisning 
eller om den endast ska behandlas på samma sätt som vanliga skriftliga 
bevis. Har en part rätt till edition av skriftlig bevisning kan denne troligen 
också utfå informationen i digital form, förutsatt att informationen redan är 
lagrad i sådan form.5 Detta kan ha stor betydelse i de fall när materialet är 
av större omfattning eftersom detta då borde kunna genomsökas med ett 
sökverktyg, det vill säga en för detta ändamål utvecklad programvara. 
Editionssökanden kan då också se möjligheten att få tillgång till en större 
mängd material genom att framställa ett mindre precist yrkande.6

 
 

Vad anbelangar editionspliktens omfattning kan inledningsvis sägas att 
editionsplikten i egenskap av rättsskipningsmedel är att jämställa med 
vittnesplikten.7

                                                 
2 RB 35 kap. 6 §. 

 Tredje mans skyldighet att utge vittnesmål sammanfaller 
därför med dennes skyldighet att utge skriftlig handling. Av samma 
anledning föreligger det inte skyldighet att utge sådan handling vars innehåll 
omfattas av tystnadsplikt. Däremot kan en närstående, som inte skulle 

3 Ekelöf, Rättegång IV, 7 uppl Norstedt Juridik, Stockholm 2009 s. 255-257. 
4 Perhard, s. 402. 
5 Ekelöf, Rättegång IV s. 255. 
6 Perhard, s. 402-403. 
7 SOU 1938:44 s. 412. 
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omfattas av vittnesplikt, åläggas att utge skriftlig handling.8 Editionsplikten 
omfattar inte heller korrespondens mellan advokat och klient, handlingar 
som innehåller yrkeshemligheter eller skriftliga minnesanteckningar för 
personligt bruk.9

 

 Till den senare kategorin skulle, i vissa fall, så kallad 
metadata till elektroniska dokument kunna hänföras. Endast om synnerliga 
skäl föreligger kan ett yrkande om att utfå dessa typer av handlingar bifallas.  

Materiell editionsplikt kan, på grund av ett avtal parterna emellan eller 
liknande rättsförhållande, omfatta även yrkeshemligheter och 
minnesanteckningar. Den materiella editionsplikten regleras i RB 38 kap. 3 
§. Den materiella editionen kan utverkas utan att handlingen har 
bevisbetydelse för någon tvist och omfattar endast sådan handling som 
innehavaren är skyldig att lämna ut till part på grund av rättsförhållandet 
mellan dem båda, eller annars enligt lag. Inom denna definition faller även 
sådana handlingar som kan ha betydelse för bådas rättsställning, så kallade 
documentum commune.10

 
  

Föreligger ett lagakraftvunnet editionsbeslut är detta verkställbart och rätten 
kan också sanktionera editionsplikten, trots att tvångsmedel inte skulle 
kunna ha använts mot part eller tredje man om denne vägrat uttala sig vid 
partsförhör. Skriftliga handlingar utgör i många fall en mer tillförlitlig 
bevisning än muntliga utsagor,11 trots detta är förutsättningarna för att få till 
stånd ett vittnesförhör bättre än förutsättningarna för den som önskar att få 
utverkat ett editionsbeslut. 12

 
  

2.2 Aspekter att beakta vid edition 
När editionssökanden överväger att framställa sitt editionsyrkande bör 
denne noggrant överväga ett antal olika aspekter vilka är av avgörande 
betydelse för möjligheten till framgång med yrkandet.13

 

 Dessa aspekter 
utgör grundförutsättningarna, rekvisiten, för edition. De avgör också 
editionens omfattning, på så sätt att de sätter en yttre gräns för vad editionen 
kan komma att omfatta. Med anledning av detta är det av största vikt för 
editionssökanden att denne noggrant överväger dessa aspekter. Detsamma 
gäller editionssvaranden då denne förbereder en invändning mot yrkandet. 
Givetvis har även rätten att förhålla sig till dessa aspekter då den ska besluta 
om edition.  

                                                 
8 Lindell, Civilprocessen, 1998, Iustus Förlag AB, Uppsala, s. 453. 
9 Ekelöf, Rättegång IV, s. 270-271. 
10 Lindell, s. 455. 
11 Ekelöf, Rättegång IV s. 255. 
12 Ekelöf, Rättegång IV s. 262 ff. 
13 I Ekelöf talas om sju förutsättningar vid edition. För att tydliggöra att det inte rör sig om 
en förutsättning för beviljandet av edition utan om vad som bör beaktas vid edition har jag 
istället valt ordet aspekt. I Ekelöf är en av dessa aspekter proportionalitetsprövningen, 
denna kommer dock att behandlas i ett senare kapitel. 
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2.2.1 Rättslig relevans och bevisrelevans 
I RB 38 kap. 2 § ställs krav på att de handlingar som är föremål för edition 
ska kunna antas ha betydelse som bevis.14 Detta är ett lågt ställt krav som 
inte anger några ytterligare indikationer på att handlingarna ska ha ett visst 
bevisvärde. Tvärtom uttrycks det i processlagsberedningens utredning att 
rätten har att bedöma handlingars äkthet och beviskraft enligt principen om 
fri bevisprövning.15 Rätten skulle alltså inte kunna avslå ett editionsyrkande 
med anledning av att handlingen antas få ett lågt bevisvärde.16

 
  

Avslag kan däremot beslutas om rätten skulle finna att det angivna 
bevistemat saknar rättlig relevans och inte kan ge sökanden framgång i 
målet i enlighet med RB 35 kap. 7 §.17 Denna paragraf utgör ett avsteg från 
principen om fri bevisprövning och ger rätten möjlighet att under vissa 
omständigheter avvisa bevisning. Förutom nyss nämnda omständigheter, 
kan bevis också avvisas då bevisningen med avsevärt mindre besvär eller 
kostnad kan föras på alternativt sätt, eller om beviset, trots rimliga 
ansträngningar, inte kan tas upp och avgörandet inte bör fördröjas 
ytterligare. För att denna sista omständighet ska kunna användas måste en 
bedömning i det enskilda fallet göras av vilka åtgärder som kan vara 
meningsfulla att vidta. Det är mindre lämpligt att dröja med avgörandet i ett 
omfattande mål, då det föreligger svårigheter att lägga fram ett mer eller 
mindre perifert bevis. Vid bedömningen av om bevis ska avvisas enligt 
denna punkt bör rätten ta hänsyn till dels vilka åtgärder som vidtagits från 
såväl domstolen som åberopande parts sida, dels vilka förhoppningar som 
finns om att ytterligare ansträngningar kan ge resultat. Samtidigt bör det 
beaktas i vilken utsträckning målets avgörande kan fördröjas ytterligare.18

 

 
Rätten kan alltså avslå ett editionsyrkande av elektroniska data om det kan 
visas att framställandet av de begärda handlingarna skulle fördröja 
avgörandet i målet på ett orimligt sätt, särskilt om de begärda handlingarnas 
bevisvärde kan ifrågasättas.  

2.2.2 Identifikation 
För att editionssökanden ska ha framgång med sitt yrkande ställs krav på att 
denne tillräckligt precist identifierar de handlingar han vill ha tillgång till. Så 
kallade ”fishing expeditions” i syfte att söka utröna huruvida förutsättningar 
för en framgångsrik talan föreligger är inte tillåtna.19

                                                 
14 Ekelöf, Rättegång IV, s. 266. 

 Identifikationen kan 

15 SOU 1938:44 s. 412. 
16 Se NJA 1986 s 398 samt NJA 1998 s 590. 
17 Heuman, JT nr 1 1989/90 s.24, se även NJA 1958 s 501 samt NJA 2002 s 41. Jämför 
även med NJA 2007 s 547 genom vilket HD fastslog att det, då dom, i lägre instans, 
meddelats huvudsakligen på målsägandens uppgifter och den tilltalade åberopat bevisning 
om målsägandens trovärdighet, fanns anledning att vara generös mot den åberopande parten 
vid bedömningen av huruvida bevisen skulle avvisas med anledning av att de saknade 
rättslig relevans.  
18 Prop. 2004/05:131 s. 232. 
19 Se NJA 1959 s 230. 
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göras genom att sökanden preciserar vissa handlingar, en viss kategori 
handlingar inom en viss tidsperiod, eller begär ut alla handlingar för ett 
mycket preciserat bevistema.20 Det föreligger en möjlighet att part åläggs av 
rätten att till editionssökanden överlämna en förteckning över skriftliga 
bevis. Detta kan dock troligen göras först på det stadium i processen då 
parterna lämnat de första bevisuppgifterna.21 Det föreligger också en 
möjlighet för den editionssökande parten att hålla editionsförhör med tredje 
man för att utfå information om relevanta handlingar och därmed kunna 
framställa ett preciserat editionsyrkande.22

 
  

2.2.3 Innehav av handlingen 
Endast den som innehar den sökta handlingen kan bli föremål för 
editionsplikt.23 Ägaren till en handling, eller den som har rätt att bestämma 
hur handlingen ska användas, betraktas som innehavare. En part ska också 
ses som innehavare av en handling om denne överlämnat handlingen till 
annan i syfte att kringgå editionsplikten. Att innehavaren har svårt att finna 
handlingen i sitt arkiv eller inte känner till hur materialet datalagrats eller 
hur det tas fram, utgör inte grund för ogillande av ett editionsyrkande.24 
Innehar editionssvaranden motsvarande handling digitalt eller finns det 
möjlighet att återskapa densamma kan denne likväl åläggas editionsplikt för 
denna.25 En fråga som kan ställas i detta sammanhang är i vad mån en 
potentiellt editionspliktig part är skyldig att bevara handlingar och data. 
Vissa paralleller kan dras till traditionella pappersdokument. Har en skriftlig 
handling förstörts kan den editionspliktige parten straffas för 
undertryckande av urkund. Detta förutsätter dock att editionsplikten på 
något sätt aktualiserats före det att de berörda handlingarna förstördes. 
Ytterligare en fråga är huruvida, oavsett jämställandet med skriftlig 
handling, elektroniskt lagrad data också kan jämställas med urkund i 
straffrättslig mening.26

 
  

2.2.4 Yrkeshemligheter  
Innehavaren av en skriftlig handling är, enligt RB 38 kap. 2 § 3 stycket, inte 
skyldig att lämna ut minnesanteckning eller annan uppteckning avsedd 
endast för personligt bruk, annat än om synnerlig anledning härför 
föreligger. Därutöver har innehavaren av skriftlig handling rätt att vägra 
lämna ut handlingen i motsvarande mån som ett vittne har rätt att vägra yttra 
sig enligt RB 36 kap. 6 §. Av det senare lagrummets andra stycke följer att 
innehavaren av en handling inte kan föreläggas att lämna ut information 

                                                 
20 Ekelöf, Rättegång IV, s. 263-264, se vidare NJA 1998 s 590 samt NJA 2002 s 41. 
21 Ekelöf, Rättegång IV s. 261 
22 Ekelöf Rättegång IV s. 264 
23 Ekelöf, Rättegång IV s. 266 
24 Heuman, JT nr 1 1989/90 s. 22 och JT nr 2-3 1989/90 s. 248 
25 Ekelöf, Rättegång IV s. 268 
26 Perhard, s. 408 
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som utgör en yrkeshemlighet. Begreppet yrkeshemlighet bör i all 
väsentlighet överensstämma med begreppet företagshemlighet såsom det 
definieras i 1 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter.27 Enligt 
denna definition utgörs en företagshemlighet av sådan information om 
affärs- eller driftsförhållanden i en näringsidkares rörelse som 
näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för 
honom i konkurrenshänseende. Processlagsberedningen förklarade att en 
skyldighet för ett vittne att röja sådan hemlighet i många fall skulle för 
vittnet, hans arbetsgivare eller annan, kunna medföra ekonomiska 
verkningar som var orimliga i förhållande till betydelsen av vittnesmålets 
avläggande.28 Att ett företag önskar hålla viss information hemlig med 
hänsyn till sina kunder medför inte att denna information är att klassa som 
en yrkeshemlighet.29

 
  

Intresset av yrkeshemlighetens bevarande kan få stå tillbaka för andra 
intressen. Av RB 36 kap. 6 § följer att en yrkeshemlighet ska lämnas ut om 
synnerliga skäl härför föreligger. De intressen som främst borde beaktas är 
hemlighetens ekonomiska värde och dess betydelse som bevis, samt 
sannolikheten för att ett utlämnande skulle medföra skada av betydelse.30 
HD har ansett att synnerliga skäl föreligger bland annat då utlämnande av 
yrkeshemligheten inte ansetts medföra skada av betydelse31 eller då 
hemligheten i sig ansetts vara av begränsad betydelse för företaget.32 I 
hovrätten har också det förfarande genom vilket hemligheten lämnas ut 
tillmätts betydelse.33

 

 Handlingen skulle i det aktuella målet lämnas från 
editionssvaranden till skiljemannen för direkt vidarebefordran till av 
editionssökanden utsedd sakkunnig. Editionssökandens företrädare skulle 
alltså inte ges tillgång till informationen. Detta ansåg hovrätten talade emot 
att ett utlämnande skulle innebära risk för skada för editionssvaranden. 
Vidare var det i målet inte visat att editionssökanden tidigare olovligen 
utnyttjat sina kunskaper om kunders källkoder. Detta medförde att risken för 
skada ansågs vara så pass begränsad att synnerliga skäl förelåg för att lämna 
ut handlingen.  

2.2.5 Fördelning av kostnaden för edition 
Enligt huvudregeln ska den i målet tappande parten förpliktas stå den 
vinnande partens rättegångskostnad.34 Som rättegångskostnad räknas parts 
utgifter för bevisningen i målet.35 Detta framgår inte direkt av lagtextens 
lydelse men anses innefattas i beviskostnader.36

                                                 
27 Fitger, Rättegångsbalken, 15 mars 2010, Zeteo, kommentaren till 36 kap. 6 §. 

 Hit hör kostnaden för arbete 

28 Fitger, kommentaren till 36 kap. 6 §. 
29 Se NJA 1998 s 829. 
30 Fitger, kommentaren till 36 kap. 6 §. 
31 NJA 1988 s 652. 
32 NJA 1995 s 347. 
33 Ö 4004-09, Svea Hovrätt. 
34 RB 18 kap. 1 §. 
35 RB 18 kap. 8 §.  
36 Ekelöf, Rättegång III, 7 uppl. Norstedts Juridik, Stockholm 2006 s. 277. 
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som måste läggas ned för att ta fram ett skriftligt eller digitalt material inom 
ramen för ett editionsförfarande. Den editionspliktige parten kan alltså 
enbart få ersättning för arbetet i det fall denne vinner målet, och endast i den 
mån denne yrkat på ersättning härför.37 Mellan parterna gäller att 
förskottsersättning för sådana kostnader inte kan erhållas. Inte heller tredje 
man kan utverka förskottsbetalning utan får inledningsvis själv stå 
kostnaden för editionen. Däremot kan editionssökanden bli ålagd av rätten 
att utge ersättning till tredje man för nedlagt arbete då handlingarna utgivits 
i enlighet med editionsbeslutet, det vill säga före det att målet slutligt 
avgjorts.38

 
 

2.2.6 Den editionspliktige får inte åläggas ett 
sakkunniguppdrag  

Editionsplikten omfattar endast handlingar eller digital information som 
existerade vid tidpunkten för ansökan. Den editionspliktige kan inte, mot sin 
vilja, åläggas ett sakkunniguppdrag och kan därmed inte heller åläggas att 
utföra en sådan avancerad bearbetning av det tillgängliga materialet som 
skulle utgöra ett sådant.39  En omfattande arbetsinsats innebär dock inte i sig 
att åläggandet utgör ett sakkunniguppdrag.40 Raderat material kan till 
exempel många gånger återställas från hårddiskar eller backupanordningar 
och denna åtgärd ska inte presumeras innebära en så kvalificerad hantering 
som utgör hinder mot editionsföreläggande.41 Skulle det däremot, för att 
fram- eller återställa den begärda informationen, krävas sådan kvalificerad 
datateknisk expertis som inte normalt förekommer i den editionspliktiges 
verksamhet rör det sig om ett sakkunniguppdrag.42

 
 

                                                 
37 Lindell, s. 454. 
38 Ekelöf, Rättegång IV, s. 269-270. 
39 Se NJA 1963 s 72 samt 1998 s 829. 
40 Ekelöf, Rättegång IV, s. 268. 
41 Perhard, s. 400. 
42 Heuman, JT nr 1 1999/00 s. 153. 



 13 

3 Proportionalitet – en aspekt 
vid edition? 

Att ovanstående aspekter ska beaktas vid bedömningen av ett 
editionsyrkande är väl förankrat i rättskällorna. Många av aspekterna utgör 
rekvisit som måste vara uppfyllda för att ett editionsyrkande ska kunna 
beviljas. Enligt viss doktrin bör dock ytterligare en aspekt beaktas i 
samband med editionsplikt, proportionalitet. Syftet med editionsplikten 
måste vara proportionerligt i förhållande till den börda editionssvaranden 
åläggs.  
 
Något uttryckligt lagstöd finns inte för att editionsplikten är villkorad av 
proportionalitetsprincipen. I doktrinen framförs dock, främst av professor 
Lars Heuman, att HD genom rättsfallet NJA 1998 s 829 har slagit fast att 
editionsplikten är villkorad och beroende av utfallet av en 
intresseavvägning.43

 

 Med andra ord att en proportionalitetsprövning ska 
göras.  

Målet NJA 1998 s 829 rörde ett editionsyrkande i samband med ett 
skadeståndsanspråk mot ett vaktbolag. Anspråket grundades på det faktum 
att vaktbolaget förfarit vårdslöst då det inte gjort någon utryckning i 
samband med ett inbrott hos kundbolaget. Vaktbolaget hade i sitt 
bestridande angivit att ”fladder” var vanligt på kundbolagets ledning, det 
hade därför inte förfarit vårdslöst när det inte gjort någon utryckning då 
larmanläggningen gav utslag vid inbrottet.  
 
För att kunna fastslå i vilken omfattning fladder förekommit yrkade 
kundbolaget på edition av utdrag från vaktbolagets loggar avseende de egna 
och omkringliggande kunders larmanläggningar för den aktuella natten. 
Vaktbolaget bestred editionsyrkandet och anförde att de handlingar som 
avsågs inte innehades av bolaget. Motsvarande information innehades dock, 
men endast lagrad på datamedium, utan att vara sammanställd och sorterad. 
Att ta fram informationen skulle kräva en arbetsinsats av en kvalificerad 
medarbetare under cirka en månads tid. Därutöver skulle framtagandet 
förutsätta tillgång till ett datasystem som inte längre fanns i larmcentralen. 
Vidare anförde vaktbolaget att de berörda handlingarna inte var av sådan 
bevisrelevans att det uppvägde de skäl vaktbolaget anfört för att inte lämna 
ut informationen.  
 
Tingsrätten anförde följande. ”Skriftliga handlingar i den mening som avses 
i 38 kap. 2 § och 4 § utgörs inte endast av skrifter i traditionell mening, det 
vill säga sådant som fästs på papper. För att en skriftlig handling skall anses 
föreligga krävs emellertid att viss information på något sätt finns lagrad. Att 
det behövs tekniska hjälpmedel för att informationen skall var läsbar hindrar 

                                                 
43 Heuman, 1999/00 s. 155. 
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inte att det är fråga om en handling.” 44

 

 Inte heller det faktum att 
framtagande av informationen skulle kräva en betydande arbetsinsats eller 
att erforderligt datasystem inte längre fanns att tillgå för vaktbolaget lade 
tingsrätten någon vikt vid och beviljade därför editionsyrkandet. 

I Hovrätten anförde vaktbolaget att den begärda informationen saknade 
nämnvärd betydelse som bevis. Därutöver omfattade editionsyrkandet 
handlingar som utgjorde yrkeshemligheter då dessa innehöll information om 
övriga kunders säkerhetssystem, vilket skulle kunna medföra skada för de 
berörda kunderna. Hovrätten konstaterade att bedömningen huruvida 
handlingar utgör yrkeshemligheter måste göras utifrån handlingarnas 
betydelse för företaget som sådant och inte utifrån kundernas intresse av att 
handlingarna inte lämnas ut. Vad vaktbolaget anfört tillhörde den senare 
kategorin och handlingarna utgjorde därför inte yrkeshemligheter. Inte 
heller kunde handlingarna antas bli helt utan bevisverkan. I övrigt instämde 
hovrätten i tingsrättens skäl.  
 
Högsta domstolen instämde i de tidigare instansernas skäl och tillade att den 
arbetsinsats som krävdes inte innebar att vaktbolaget ålades ett 
sakkunniguppdrag. HD påpekade också att det av det aktuella lagrummet 
inte framgår att någon avvägning mellan bevisrelevansen och motpartens 
intresse av att inte behöva lämna ut informationen ska göras, men att detta 
likväl har förekommit i praxis.45

 

 Slutligen konstaterade HD att då de 
berörda handlingarna hade bevisrelevans utgjorde vad vaktbolaget anfört 
inte tillräckliga skäl för att upphäva det meddelade föreläggandet.  

Heuman ifrågasätter huruvida HD genom hänvisningen till det tidigare 
rättsfallet verkligen önskat uttrycka att en proportionalitetsprövning utförts i 
praxis. Det är Heumans uppfattning att så inte är fallet, då det ur NJA 1977 s 
254 inte kan utläsas att hänsyn ska tas till skäl emot ett beviljande av edition 
vilka inte har med bevisningen att göra. Heuman påpekar också att en 
proportionalitetsprövning skulle utgöra en begräsning av editionsplikten, 
som saknar stöd i lag, vilken riskerar att gröpa ur editionsplikten och göra 
den relativ. Rättskipningsintresset skulle då få träda tillbaka för andra 
intressen i högre grad än vad som är fallet med vittnesplikten.46

 

 Likväl 
hävdar Heuman att HD i NJA 1998 s 829 fastslår att editionsplikten är 
villkorad och beroende av en intresseavvägning.  

I kapitel 6 kommer en diskussion att föras kring Heumans slutsats och det 
sätt på vilket HD formulerat domskälen i NJA 1998 s 829. Vad som i det 
närmaste ska behandlas är istället just de frågor som Heuman berör, 
nämligen i vad mån det trots avsaknad av lagstöd finns utrymme för att 
utföra en proportionalitetsavvägning av editionsyrkanden i svensk rätt.  

                                                 
44 NJA 1998 s 829, s 830. 
45 HD hänvisar till NJA1977 s 254. 
46 Heuman, 1999/00 s. 155-156. 
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4 Proportionalitetsprövningen 

4.1 Rättsligt stöd för att bedriva en 
proportionalitetsprövning 

I enlighet med Sveriges åtaganden under EU-rätten och EKMR ska all 
lagstiftning av intrångskaraktär göras till föremål för en 
proportionalitetsprövning. Nationell lagstiftning och rättstillämpning prövas 
i den mån de inskränker medborgarnas rättigheter enligt dessa två 
rättsområden.47 Av Europadomstolens praxis följer att artikel 6 EKMR, om 
rätten till en rättvis rättegång, är tillämplig på juridiska personer.48 
Detsamma gäller under vissa förutsättningar också artikel 8, om rätten till 
privat- och familjeliv.49

 
  

Generellt gäller att det måste bevisas att staten på något sätt har agerat på ett 
sätt som orsakar inskränkningar i av EKMR skyddade rättigheter.50 Men i 
vissa fall rörande artikel 8 EKMR har domstolen funnit att sökanden varit 
offer för en inskränkning bara genom en lagregels existens. Kan det fastslås 
att existensen av viss lagstiftning inskränker viktiga rättigheter under 
konventionen och att detta har haft en skadlig verkan på enskildas liv, kan 
ett framgångsrikt mål föras i Europadomstolen under artikel 8.51 En 
inskränkning i lag av en viss rättighet kan också vara motiverad enligt 
undantagsbestämmelsen, förutsatt att lämpliga åtgärder vidtas för att möta 
de krav som konventionen ställer.52

 
  

Av EKMR art 6 följer rätten till en rättvis rättegång. Detta innebär att var 
och en ska vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig 
tid inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag. Det är 
upp till de nationella domstolarna att försäkra att varje individuell process 
möter dessa krav. Inom definitionen för en rättvis rättegång faller bland 
annat principen om likställdhet, equality of arms, vilken innebär att varje 
part måste ges en rimlig möjlighet att framställa sitt mål, och sin bevisning, 
under villkor som inte innebär en betydande nackdel för honom i 
förhållande till motparten.53

                                                 
47 Abrahamsson, Proportionalitetskrav i lagstiftningen, JT nr 4 2008/09 s. 764. 

 I ett mål som rörde en svaranden som lagenligt 
nekats rättshjälp sade Europadomstolen inledningsvis att det faktum att en 
part nekas rättshjälp i sig inte innebär att rättegången inte uppfyller kraven 

48 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 3 uppl, Norstedts juridik, Stockholm 
2007, s. 138. 
49 Se resonemang om hur editionsplikten kan komma att inskränka denna rättighet nedan i 
kaptiel 4.2. 
50 Mowbray, Cases and Materials on the European Convention on Human Rights, 2 uppl., 
Oxford University Press, Oxford, 2007, s. 585. 
51 Ibid. 
52 Mowbray, s. 591. 
53 Mowbray, s. 406. 
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enligt EKMR.54 Här rörde det sig dock om vad som kom att bli den dittills 
längsta rättegången i engelsk historia, under vilken motparten haft i stort sett 
obegränsade resurser att tillgå för sin juridiska representation. 
Europadomstolen konstaterade med anledning härav att frågan om vad som 
är nödvändigt för en rättvis rättegång måste bestämmas utifrån de särskilda 
fakta och omständigheter som föreligger i varje mål, och kommer bland 
annat att bero av vad som står på spel för parterna, målets komplexitet, den 
tillämpliga lagen och parternas möjligheter att representera sig själva på ett 
effektivt sätt.55

 
  

Jag anser att det som följer av denna praxis är att det inte nödvändigtvis 
krävs lagstöd för att tillämpa en proportionalitetsbedömning i mål rörande 
edition. Tvärtom åligger det Sverige, under EKMR, att tillse att varje 
process som förs inför svensk domstol uppfyller de krav som EKMR ställer. 
Skulle omständigheterna kring ett editionsbeslut medföra att 
editionssvarandens rättigheter enligt EKMR åsidosätts måste domstolen 
agera i enlighet därmed, oavsett lagstöd.  
 
Då lagstiftning saknas på detta område är det av största vikt att HD på ett 
tydligt sätt klargör i praxis hur en proportionalitetsprövning ska utformas. 
Att skönsmässigt göra en prövning från fall till fall riskerar utan tvekan 
gröpa ur editionsplikten. Parterna saknar då möjlighet att inventera de 
faktorer som skulle kunna bli aktuella, och kan därmed inte heller åberopa 
dessa. Vidare måste det föreligga en fastslagen norm för hur rätten ska 
prioritera och vikta dessa faktorer. Slutligen måste det också stå klart vilken 
grad av övervikt som ska resultera i slutsatsen att en åtgärd är 
oproportionerlig.56

 
  

4.2 Proportionalitetsprövningens innehåll 
Nyss nämnda slutsats måste ställas mot en annan princip som följer av 
artikel 6 EKMR. Principen om att en rättegång för att vara rättvis också 
måste hållas inom skälig tid och följa uppställda procedurregler. De krav 
som ställs på parterna ska också vara tillräckligt tydliga för att de, i vart fall 
med juridisk hjälp, ska kunna förstå vad de har att hålla sig till.57

 

 Därför 
måste det också stå tydligt vilket innehåll som proportionalitetsprincipen ska 
ges. 

Syftet med en intresseavvägning, eller proportionalitetsprövning, är att 
pröva huruvida effekterna av en åtgärd är orimliga i förhållande till det 
resultat som eftersträvas.58

                                                 
54 Steel and Morris v United Kingdom [2006], 15 februari 2005. 

 Principen att det ska råda balans mellan 
effekterna av en åtgärd och dess syfte genomsyrar både EUs och EKMRs 

55 Mowbray, s. 408. 
56 Westberg, Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål, bok 4, Juristförlaget i Lund, Lund 
2004, s. 202. 
57 Danelius, s. 254. 
58 Westberg, 2004, s. 201. 
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rättsområden och är fastslagen i fördraget om Europeiska Unionen59 
respektive i EKMR.60 Proportionalitetsprincipen har allteftersom utvecklats 
av Europadomstolen och EU-domstolarna. Grundtanken bakom 
proportionalitetsprincipen finns i rättvisetanken. Rättigheter i en rättsstat 
kan inte hävdas och genomdrivas till vilket pris som helst.61

 
 

Den proportionalitetsprövning som idag tillämpas av EU-domstolarna 
genomförs utifrån tre aspekter. En åtgärd ska, för att anses vara 
proportionerlig, vara ändamålsenlig, nödvändig och icke-excessiv. För att 
vara ändamålsenlig måste åtgärden med tillräcklig grad av säkerhet 
åstadkomma det eftersträvade resultatet. För att vara nödvändig måste 
åtgärden utgöra det enda redskapet, i betydelsen det minst ingripande, som 
med önskad grad av säkerhet kan ge det eftersträvade resultatet.  Slutligen 
ska åtgärden vara proportionerlig stricto-sensu, det vill säga konsekvenserna 
för åtgärden får inte vara disproportionella i förhållande till vikten av att 
uppnå det eftersträvade resultatet.62

 
  

Enligt EKMR måste en inskränkning av en konventionsskyddad rättighet 
vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till statens säkerhet, 
den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till 
förebyggande av oordning eller brott, eller till skydd för hälsa eller moral 
eller för andra personers fri- och rättigheter. Ett ingrepp i en enskilds 
rättighet kan anses som nödvändigt trots att det inte är oundgängligt,63 men 
det finns en inneboende strävan i hela konventionen efter en balans mellan 
den enskildes rätt och samhällets intresse. Detta utgör den första av de två 
typer av proportionalitetsbedömning som lyfts fram av Europadomstolen.64

 
  

Av artikel 8 EKMR följer att var och en har rätt till respekt för sitt privat- 
och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Editionsplikten utgör alltså 
en inskränkning av editionssvarandens rättigheter, i vart fall då denne är en 
fysisk person och handlingarna är av icke-affärsmässig natur. 
Editionsplikten ålägger editionssvaranden att utge sina privata handlingar 
och offentliggöra dessa inom ramen för domstolsförfarandet. 
Editionspliktens existens skulle dock kunna motiveras som nödvändig för 
förebyggande av oordning eller brott, i och med att syftet är att på ett 
korrekt sätt utreda tvister.  
 
Begreppet hem i artikel 8 ska tolkas vitt och inkluderar privata aktiviteter 
som utförs från arbetet samt rätten att skapa och utveckla relationer till 
andra människor inom ramen för arbetslivet. Av denna anledning måste 
även vissa typer av aktiviteter av professionell och affärsmässig natur 
inkluderas i begreppet. Att neka skydd enligt artikel 8 EKMR på den grund 
att en ifrågasatt åtgärd endast hänsyftar till professionella aktiviteter kan 

                                                 
59 Art 5.4 i Fördrag 2008/C 115/01. 
60 Art 8-11EKMR. 
61 Westberg, 2004, s. 201-202. 
62 Westberg, 2004, s. 204. 
63 Danelius, s. 305. 
64 Mowbray, s. 591. 
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leda till en ojämlik behandling, på så sätt att detta skydd skulle bestå för en 
person vars yrkes- och privatliv är så tätt sammanlänkade att det vore 
omöjligt att särskilja dem. Då en husrannsakan riktats enbart mot 
affärsaktiviteter utgjorde, enligt Europadomstolen, detta inte ett faktum som 
uteslöt tillämplighet av artikel 8 EKMR.65 I ett annat mål66 genomfördes en 
husrannsakan hos ett stort antal företag på grund av misstanke om 
konkurrensrättsbrott. Europadomstolen konstaterade här att rättigheterna i 
artikel 8 EKMR, under särskilda omständigheter, kan omfatta även rätten 
till respekt för ett bolags säte, filial eller annat affärsställe. Det har dock 
antytts att domstolen ger större skydd åt affärsställen som besitts av icke-
juridiska personer.67

 
 

Den andra typen av proportionalitetsbedömning som används av 
Europadomstolen är en modifierad och mer preciserad version av den första 
och behandlar det faktum att en inskränkande åtgärd som i sig är tillåten, 
kan vara otillåten i det enskilda fallet.68 Proportionalitetsbedömningen går ut 
på att det ska finnas ett rimligt förhållande mellan de tillämpade medlen, 
deras storlek och varaktighet, och styrkan och behovet av det allmänna 
målet som eftersträvas. Endast när så är fallet kan ingreppet anses som 
proportionerligt.69 Europadomstolen har till exempel funnit det 
oproportionerligt att genomföra en husrannsakan på ett advokatkontor då 
beslutet var alltför omfattande och genomfördes utan särskilda 
skyddsgarantier, såsom till exempel en oberoende observatör.70 
Europadomstolen konstaterade att stater kan ha större möjligheter till 
intrång av folks hem när begreppet avser affärsställen, men att husrannsakan 
i det aktuella fallet innebar intrång på den professionella tystnadsplikten på 
ett sätt som domstolen fann oproportionerligt under omständigheterna.71

 

 
Intrånget i tystnadsplikten måste också ha kunnat påverka den berördes 
professionella rykte både i dennes klienters ögon och hos allmänheten i 
stort. Denna andra typ av proportionalitetsprövning motsvarar den tredje 
aspekten av den proportionalitetsbedömning som utvecklats inom EU-
rätten, proportionalitet stricto-sensu. 

                                                 
65 Mowbray, s. 486. 
66 Mål Société Colas Est and Others v France [2002] ECHR 421, (2004) 39 EHRR 17 
ECtHR. 
67 Mowbray, s. 544. 
68 Se kapitel 4.1. 
69 Danelius, s. 50. 
70 Mål Niemietz v Germany A 251B (1992) 16 EHRR 97, ECtHR. 
71 Mowbray, s. 486-487. 
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5 Proportionalitet i andra 
rättssystem 

5.1 Inledning 
I och med att proportionalitetsprincipen genomsyrar de områden som 
Europadomstolen och EU-domstolarna är satta att övervaka har 
proportionalitetsprincipen nu mer frekvent börjat åberopas inför svenska 
domstolar.72 Inom EU finns, vid utlämnandet av institutionernas allmänna 
handlingar, utrymme att genomföra en intresseavvägning mellan den börda 
utlämnandet innebär för institutionen och intresset för allmänheten att ta del 
av handlingen. Praxis på detta område visar tydligt vilka faktorer som ska 
beaktas vid denna intresseavvägning. Trots att det då rör sig om allmänna 
handlingar som ska lämnas ut inom ramen för offentlighetsprincipen kan det 
finnas intresse av att se vilka faktorer som tillmäts betydelse vid denna 
intresseavvägning och göra en jämförelse med det svenska 
editionsförfarandet.73

 
 

Frågan om just elektronisk discovery har fått stor uppmärksamhet inom det 
amerikanska rättssystemet. Trots att omfattningen av amerikansk discovery 
synes betydligt större än omfattningen av svensk edition tycks det likväl 
som att dessa båda rättsinstitut överensstämmer till stor del. Syftet är att 
motparten ska kunna ta del av handlingar vilka är av betydelse för målets 
utredning. En omfattande domstolspraxis rörande elektronisk discovery har i 
USA utarbetats och lagstiftningen har också anpassats till de särskilda 
frågor som uppkommer då kostnaderna för editionsförpliktelsen synes 
orimlig. Av dessa skäl finns det stor anledning att mer ingående analysera i 
vad mån en begäran om discovery av elektronisk information kan begränsas 
av domstolen, vilka principer som tillämpas för att avgöra detta, och hur 
kostnaderna för framställandet fördelas. Den praxis som här kommer att 
behandlas har diskuterats i stor omfattning i amerikansk doktrin och också 
lagt grunden för den proportionalitetsprövning som idag görs.  
 

5.2 Common law – jämförelse med 
discovery 

5.2.1 De federala reglerna om discovery 
”Discovery is not just about uncovering the truth, but also about how much of the 

truth the parties can afford to disinter”74

                                                 
72 Abrahamsson, s. 767. 

 

73 Se kapitel 5.3.1 
74 Zubulake v. UBS Warburg, 217 F.R.D. 309, 13 maj 2003. 
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Discovery i civilrättsliga mål regleras i amerikansk rätt i Federal Rules of 
Civil Procedure, Rule 26 till och med 37. Genom discovery får båda parter 
möjlighet att ta del av den information motparten har tillgång till. 
Förfarandet är tänkt att leda till en mer koncentrerad rättegång, genom att 
parterna då har möjlighet att begränsa inlägg och bevisning till de som berör 
målets kärnfrågor. Genom en mer koncentrerad rättegång sparas resurser. 
Filosofin bakom discovery är att rätten ska komma fram till ett juridiskt 
riktigt resultat. Detta är endast möjligt om rätten får del av allt material i, 
och en fullständig utredning av, målet. Det skulle i de allra flesta fall saknas 
anledning för en part att lämna ut handlingar om dessa handlingar riskerade 
att tala emot dennes sak. Genom discovery blir rättegången därför mindre av 
ett strategispel och mer av en undersökning av den faktiska sanningen kring 
vissa omständigheter. 75

 
  

Generellt kan en part begära ut all information som är relevant för saken i 
målet så länge informationen inte är skyddad av sekretess. Det måste dock 
kunna rimligen antas att utlämnande av informationen kan leda till relevanta 
bevis i målet.76

 

 Reglerna kring discovery har ändrats och anpassats till den 
praxis som kommit att växa fram avseende elektronisk edition. Några av de 
mest banbrytande rättsfallen kommer att behandlas i kapitel 5.2.2. 

Rule 26(a) fastslår att parterna har en skyldighet att utan särskilt beslut från 
domstol överlämna visst relevant material som inte omfattas av 
sekretessbestämmelser. Bland annat ska en lista över tänkta vittnen och 
bevisteman överlämnas. Denna regel kan främst liknas vid 
rättegångsbalkens regler för stämningsansökans, och svaromålets innehåll. 
 
I Rule 26(b) fastslås därutöver en möjlighet för part att söka discovery för 
ytterligare information. Denna bestämmelse innefattar möjligheten att hålla 
muntliga förhör, ställa skriftliga frågor under ed, utverka skriftliga förhör, 
genomföra psykiska och fysiska undersökningar samt göra syn. Slutligen 
innefattar denna regel även en rätt att begära ut handlingar och lösa saker.77

 

 
Avseende elektroniskt lagrad information föreligger dock särskilda 
begränsningar. Den som riskerar att åläggas discovery kan invända att de 
begärda handlingarna inte är tillgängliga eftersom ett framtagande skulle 
medföra en otillbörlig börda eller kostnad. Bevisbördan för detta påstående 
ligger då på honom. Trots att han uppfyller bevisbördan kan rätten likväl 
bevilja discovery om sökandeparten kan visa på synnerliga skäl. 

Möjligheten att begära ut handlingar preciseras ytterligare i Rule 34. En 
förutsättning för discovery är att parten innehar handlingarna. Definitionen 
av handling är bred och inkluderar skrifter, teckningar, grafer, fotografier, 
ljudinspelningar och andra datakompilationer från vilka information kan 
erhållas eller, om nödvändigt, översättas till läsbar form.78

                                                 
75 Kane, Civil Procedure in a nutshell, 4 uppl. West Publishing CO, St.Paul, 1996, s. 128. 

  

76 Kane, s. 129. 
77 Dessem, Pretrial Litigation in a nutshell, 3 uppl, West Group, St. Paul, 2001, s. 137. 
78 Dessem, s. 219. 
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Discovery av handlingar ska begränsas av domstolen om sökandens begäran 
är onödigt kumulativ och duplikativ. Detsamma gäller om informationen 
kan erhållas genom någon annan åtgärd som är mindre omfattande, mindre 
kostsam eller utgör en mindre börda än den som yrkats. Vidare ska 
discovery av handlingar begränsas om parten haft goda möjligheter att 
genom inledande discovery ta del av informationen. Slutligen ska discovery 
begränsas då bördan eller kostnaden för framställande av handlingarna 
överstiger de sannolika fördelarna, med beaktande av vilken information 
som är nödvändig för målet, de summor som är aktuella i målet, parternas 
resurser, målets betydelse och betydelsen av discovery för en fullständig 
utredning av saken. Presumtionen är att discoverysvaranden ska bära 
kostnaderna för discovery. På dennes begäran kan dock rätten ta ställning 
till om, och i vilken utsträckning, discoverysökanden ska åläggas att själv 
stå för kostnaderna som följer av discoveryåläggandet.79

 
  

5.2.2 Amerikansk praxis 
I Målet McPeek vs. Ashcroft80

 

 hade sökanden begärt att svaranden skulle 
genomsöka ett antal backupband efter information som kunde vara relevant i 
målet. Rätten uttryckte i detta mål att det vore orimligt att låta svaranden stå 
alla kostnader för discovery eftersom discoverysökanden då inte skulle ges 
incitament till att begränsa sin begäran. Det skulle dock ha varit lika 
orimligt att ålägga sökanden en kostnad som denne inte skulle behövt bära 
om handlingarna bevarats i pappersformat. Rätten hämtade inspiration från 
den ekonomiska principen om marginell nytta, ”marginal utility” och drog 
slutsatsen att de för discovery aktuella handlingarnas bevisrelevans skulle 
prövas. Ju större sannolikhet det var att backupbanden innehöll relevant 
information för målet, desto mer rättvist var det att discoverysvaranden 
framställde handlingarna helt på egen bekostnad och vice versa. 

I målet Rowe81

 

 utvecklade rätten ytterligare principen för 
kostnadsförskjutning genom att väga följande åtta faktorer mot varandra.  

i) graden av precision i sökandens begäran,  
ii) sannolikhet för att discoveryåläggandet leder till information 

relevant som bevisning i målet, 
iii) i vilken grad informationen är tillgänglig ur andra källor, 
iv) skälen för att informationen bevarats,82

v) Graden av nytta parterna kan ha av den information som 
framställs, 

  

                                                 
79 Rule 26(c). 
80 McPeek v. Ashcroft, 202.F.R.D. 31, 1 aug 2001. 
81 Rowe Entertainment v. William Morris Agency, 2002 WL 975713 (S.D.N.Y), 9 maj 
2002. 
82 Rätten uttrycker sig som så att för det fall att discoverysvaranden bevarat informationen 
under viss tid enkom för nödfall och underlåtit att förstöra materialet efter denna tid, ska 
svaranden inte åläggas att genomsöka detta material. 
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vi) den sammanlagda kostnaden för genomsökandet, 
vii) respektive parts möjligheter att begränsa kostnaderna för 

genomsökandet, 
viii) parternas resurser. 

 
Dessa faktorer kritiserades och reviderades i det senare avdömda målet 
Zubulake I.83

 

 I detta mål konstaterade rätten inledningsvis att det förelåg en 
presumtion för att den part som åläggs discovery också ska stå kostnaden 
härför. Endast då åläggandet skulle innebära en kostnad eller börda som är 
otillbörlig ska kostnadsförskjutning övervägas. Rätten konstaterade också 
att den avvägning som görs i Rowe inte är neutral utan i allmänhet 
prioriterar kostnadsförskjutning. Istället förespråkade rätten i Zubulake I att 
den första och andra faktorn sammanfogas till följande faktor.  

i) Den grad till vilken yrkandet har preciserats och begränsats för 
att omfatta endast sådan information som är relevant som bevis i 
målet.  

 
Vidare konstaterade rätten i Zubulake I att kostnaden för framtagandet av 
information i läsbart format inte ska jämföras med parternas respektive 
förmögenhet utan med parternas respektive förmåga att stå kostnaden för 
framtagandet, samt den sammanlagda summa som står på spel i målet. 
Ytterligare en faktor skulle också läggas till i bedömningen, nämligen 
målets potentiella inverkan på samhället. Om målets sak berör värden som 
värderas högt i samhället och målets utgång därför har möjlighet att få stor 
inverkan på detsamma skulle detta väga för en mer övergripande discovery. 
Slutligen konstaterade rätten att den faktor som tar sikte på anledningen till 
att information bevarats, istället ska avse det format som informationen 
bevarats i. Anledningen till att information bevarats påverkar inte i vilken 
grad denna information är tillgänglig. Rätten drog slutsatsen att det vore 
olämpligt att tillåta kostnadsförskjutning då data förvaras i ett tillgängligt 
format eftersom informationen då snabbt, och till en låg kostnad, kan 
lämnas över till motparten. Förvaras data i ett otillgängligt format kan 
processen att återställa informationen till läsbart skick däremot bli både 
tidskrävande och kostsam och därför kan kostnadsförskjutning också 
övervägas i dessa fall. Rätten uppställde slutligen regler för att avgöra i 
vilken grad den elektroniskt förvarade informationen var tillgänglig. 
Formaten för elektroniska data sorterades i fem olika kategorier.  
 
De tre kategorier som utgjorde tillgängliga format omfattade data som 
sparats på hårddisk, data som sparats på optisk diskett eller skiva och som 
förvaras i automatiserade respektive manuella bibliotek. De två kategorier 
som typiskt sett utgjorde otillgängliga format bestod av data som inte 
sorterats för att vara lätt åtkomliga utan som komprimerats för att kunna 
återställas i nödfall,84

 

 samt filer som hade registrerats som lediga i datorns 
system, men vilka ännu inte skrivits över.  

                                                 
83 Zubulake v. UBS Warburg, 217 F.R.D. 309, 13 maj 2003. 
84 Det vill säga backupband. 
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Delar av den information som var aktuell för discovery i Zubulake-målen 
förvarades i ett icke tillgängligt format. För att på ett riktigt sätt kunna vikta 
de olika faktorerna beslutade rätten att utföra en stickprovskontroll av en 
begränsad del av materialet för att kunna fastslå vilken typ av information 
som skulle kunna finnas i det otillgängliga formatet och i vad mån denna 
information skulle utgöra relevant bevisning i målet.  
 
I Zubulake III85

 

 hade svarandeparten utfört stickprovskontrollen och rätten 
använde det redovisade resultatet för att utifrån detta vikta de olika 
faktorerna. Rätten tog fasta på att stickprovskontrollen inte givit utdelning i 
form av information användbar som bevisning i den utsträckning som 
kunnat förväntas. Detta talade för att de handlingar som berördes av 
discovery-yrkandet var av låg bevisrelevans, vilket talade för att en 
kostnadsförskjutning skulle genomföras. Samtidigt ansåg rätten att 
sannolikheten att discovery av den sammanlagda mängden data skulle ge 
utdelning, i form av användbar bevisning, var fortsatt hög, vilket talade 
emot kostnadsförskjutning. Rätten fann förvisso att en övervägande del av 
faktorerna talade emot kostnadsförskjutning, men påpekade samtidigt att 
denna lista av faktorer endast utgjorde allmänna riktlinjer för bedömningen. 
Med beaktande av vad käranden hade att vinna på målet ansåg rätten att 
denne hade viss möjlighet att bidra till kostnaden för discovery. Rättens 
slutsats blev att den ansåg det visat att ny information fanns att tillgå i den 
data som var aktuell för discovery, samtidigt som sökanden inte lyckats visa 
att denna information var oumbärlig för målet. Av denna anledning var 
kostnadsförskjutning motiverad i detta fall.  

Vid avgörandet hur stor del av kostnaden som skulle förskjutas till 
sökandeparten tog rätten i beaktande presumtionen för att den som åläggs 
discovery ska stå kostnaden härför. En alltför stor förskjutning kan komma 
att negativt påverka sökandens rätt till discovery, men med anledning av att 
utdelningen av discovery i detta fall var så pass spekulativ skulle en relativt 
stor del av kostnaden förskjutas till sökanden. Rätten fann att en 25% 
förskjutning uppfyllde detta kriterium. 
 

5.3 EU-rätt – jämförelse med tillgång till 
institutionernas handlingar 

5.3.1 EU-reglerna om tillgång till 
institutionernas handlingar 

EUs verksamhet ska präglas av öppenhet och transparens. Av denna princip 
följer också en rätt för enskilda medborgare att till så stor del som möjligt ta 
del av institutionernas handlingar.86

                                                 
85 Zubulake v. UBS Warburg, 216 F.R.D. 280, 24 juli 2003. 

 Regler för tillgängligheten regleras i 
förordning 1049/2001. I artikel 3(a) definieras handling som allt innehåll, 

86 Principen fastslås i TFEU art 15 (3) och bestäms ytterligare av förordning 1049/2001. 
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oberoende av medium, som har samband med de åtgärder och de beslut som 
omfattas av institutionernas ansvarsområde. Undantag från medborgares rätt 
att ta del av handlingar kan göras då ett utlämnande kan undergräva skyddet 
för det allmänna samhällsintresset eller den enskildes privatliv och 
integritet. Vidare ska institutionerna vägra att ge tillgång till en handling om 
ett utlämnande skulle undergräva skyddet för en fysisk eller juridisk persons 
affärsintressen, för rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning, eller om 
det skulle undergräva syftet med inspektioner, utredningar och revisioner. 
Inte heller handlingar som upprättats för internt bruk ska lämnas ut om detta 
skulle undergräva institutionens beslutsförfarande. Handlingen ska ändå 
lämnas ut om det föreligger ett övervägande allmänintresse. Härrör 
handlingen från förhandlingar med tredje part ska institutionen samråda med 
tredje part innan handlingen lämnas ut. Om enbart delar av handlingen 
omfattas av något av undantagen ska övriga delar av handlingen lämnas ut. 
Undantagen gäller bara under den period som skyddet är motiverat på grund 
av handlingens innehåll.  
 
EU-domstolarna har i de nedan behandlade målen utfört en 
proportionalitetsprövning i förhållandet mellan enskildas rätt att utfå 
institutionernas handlingar och den börda det innebär för institutionerna att 
pröva handlingars innehåll efter vad som kan lämnas ut.  
 
Skillnaden är stor mellan att tillgodose enskildas rätt att utfå myndigheters 
allmänna handlingar och rätten för enskild att utfå annan enskilds handlingar 
i syfte att tillgodose egna intressen vid en tvist. Rätten att utfå myndigheters 
handlingar bygger på att enskilda ska ha rätt till insyn i myndigheters 
verksamhet och på så sätt kunna tillvarata sina demokratiska intressen. Vad 
gäller editionsplikten är denna istället ett avsteg från den huvudregel som 
innebär att det ankommer på enskild part att själv sörja för att ha tillgång till 
nödvändigt material för att skydda sina intressen.87

                                                 
87 Westberg, 2004, s. 194. 

 Detta avsteg ska göras 
för att tillgodose intresset av att domstolen i tvister fattar ett juridiskt korrekt 
beslut. För att detta ska vara möjligt krävs också en fullständig utredning av 
målet. Likheten mellan de båda förfarandena ligger i att båda avser utfående 
av skriftliga handlingar för att tillgodose av samhället starkt skyddade 
principer. För att avgöra i vad mån avsteg från dessa principer kan göras 
med hänvisning till den olägenhet uppgiften innebär, borde relativt 
överensstämmande proportionalitetsbedömningar kunna tillämpas. Det kan 
poängteras att den jämförelse som här görs mellan editionsförfarandet och 
rätten att utfå allmänna handlingar berör de faktorer som tillämpas vid en 
proportionalitetsbedömning i förhållande till den arbetsbörda den utgivande 
parten åläggs. Det är givetvis så att denna jämförelse görs med stor 
försiktighet. Kravet på den arbetsbörda som kan åläggas en institution för att 
upprätthålla offentlighetsprincipen kan inte jämställas med de krav som kan 
läggas på editionssvaranden. Men den avvägning som görs, och de faktorer 
som används vid denna borde vara av principiellt intresse för en domstol 
som har att tillämpa en proportionalitetsavvägning vid ett editionsförfarande 
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med anledning av de likheter som trots allt föreligger mellan de båda 
förfarandena.  
 

5.3.2 EU-praxis 
I målet Europeiska Unionens råd mot Heidi Hautala88

 

 begärde en ledamot 
av Europaparlamentet att få en rapport, som godkänts av rådets politiska 
kommitté, utlämnad. Rådet avslog begäran med motiveringen att ett 
utlämnande av rapporten skulle kunna skada Europeiska unionens 
förbindelser med utomstående länder.  

Förstainstansrätten ogiltigförklarade rådets beslut och kritiserade rådet för 
att inte ha tagit ställning till huruvida delar av den berörda handlingen kunde 
lämnas ut. Rätten konstaterade att rådet tillämpade ett undantag från 
principen om medborgarnas tillgång till information. Undantag ska tolkas 
restriktivt och får inte överskrida gränserna för vad som är lämpligt för att 
uppnå det eftersträvade målet. Rätten fann att undantaget i detta fall inte 
tillämpats tillräckligt restriktivt då syftet, att skydda det allmänna 
samhällsintresset, hade kunnat uppnås redan genom att de avsnitt av 
rapporten som kunnat innebära skada tagits bort. Rätten påpekade dock att 
rådet i särskilda fall kan göra en avvägning mellan allmänhetens intresse av 
att få tillgång till ofullständiga delar av handlingarna och den arbetsbörda 
som en sådan behandling skulle medföra, om detta skulle innebära ett 
oskäligt administrativt arbete. EU-domstolen bekräftade Förstainstansrättens 
dom.  
 
I målet Verein für Konsumenteninformation mot Europeiska 
gemenskapernas kommission89

 

 gjorde Förstainstansrätten en genomgång av 
de faktorer som ska användas för att avgöra om en institution kan vägra 
tillgång till handlingar med hänvisning till arbetsbördan. Kommissionen 
hade här avslagit, i dess helhet, en österrikisk konsumentförenings ansökan 
att utfå akten för ett av kommissionen utrett samordnat förfarande. 
Förstainstansrätten konstaterade inledningsvis att kommissionen använt sig 
av alltför vaga och allmänna metoder vid prövningen av handlingarnas 
utlämnande och inte prövat dem konkret och individuellt.  

På kommissionens invändning att detta skulle ha inneburit en alltför stor 
arbetsbörda och belastning för institutionen svarade rätten följande. Skulle 
en sökande inge en ansökan om tillgång till ett uppenbart orimligt antal 
handlingar, ska institutionen göra en avvägning mellan å ena sidan 
allmänhetens intresse av att få tillgång till handlingar, och å andra sidan, den 
arbetsinsats som följer därav, för att i särskilda fall skydda intresset av en 
god förvaltning. Denna möjlighet kan dock endast tillämpas i exceptionella 
fall. Den individuella prövningen av handlingar utgör en av institutionens 
grundläggande skyldigheter. Möjligheten att vägra tillgång till 
                                                 
88 Mål C353/99P, Europeiska Unionens råd mot HeidiHautala, ECR [2001] I-09565. 
89 Mål T-2/03, Verein für Konsumenteninformation mot Europeiska gemenskapernas 
kommission, ECR [2005] II-01121. 
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institutionernas handlingar utgör undantaget. Detta undantag från principen 
måste tolkas restriktivt. Kommissionens möjlighet att inte göra en konkret 
och individuell prövning strider mot principen om god förvaltning, ett 
begrepp som innefattar institutionens skyldighet att noggrant och opartiskt 
undersöka samtliga omständigheter i varje fall. Ett beaktande av den 
arbetsinsats som krävs för utövandet av rätten till tillgång till handlingar och 
av sökandens intresse, är i princip inte relevant för att anpassa omfattningen 
av sagda rättighet. Sökanden är inte skyldig att ange några skäl för sin 
ansökan. Andra lösningar finns att tillgå då en ansökan skulle kräva en 
mycket stor arbetsinsats, till exempel kan fristerna för utlämnandet 
undantagsvis förlängas. Vidare beror den arbetsinsats som krävs av 
institutionen mycket på handlingarnas karaktär och inte enbart på det stora 
antalet. Bevisbördan för att det arbete som krävs på grund av ansökan är 
orimligt åligger den berörda institutionen. Institutionen är vidare, efter det 
att den lyckats visa att den arbetsinsats som krävs är orimlig, skyldig att 
söka komma överens med sökanden för att få kännedom om dennes intresse 
av handlingarna i fråga eller få en mer preciserad ansökan. Institutionen ska 
också överväga alternativa lösningar till en total vägran. Institutionen är 
skyldig att gynna den lösning som är mest förmånlig för sökandens tillgång 
till handlingar.  
 
Slutligen konstaterade rätten att kommissionens vägran att genomföra en 
individuell och konkret prövning av de begärda handlingarna inneburit ett 
uppenbart åsidosättande av proportionalitetsprincipen.  
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6 Proportionalitet vid edition 

6.1 Edition- sökandens rätt eller 
svarandens plikt 

”[Vaktbolaget] har anfört att de av [vaktbolaget] åberopade skälen för att inte lämna 
ut informationen är av sådan styrka att vad [kundbolaget] kan uppnå i 
bevishänseende genom att få tillgång till uppgifterna inte är tillräckligt för att ålägga 
[vaktbolaget] att tillhandahålla de begärda handlingarna.  
 
Av ordalydelsen i 38 kap. 2 § RB framgår inte att det vid tillämpning av lagrummet 
ska ske en avvägning mellan utsikterna till att vad editionssökanden önskar bevisa 
ska komma att tillmätas relevans och motpartens intresse att inte nödgas lämna ut en 
efterfrågad handling, men i praxis synes detta slag av avvägning ha förekommit (jfr 
NJA 1977 s 254) 
 
Med hänsyn till att [vaktbolaget] till stöd för sitt bestridande av påståendet att 
bolaget har varit vårdslöst åberopat bl. a. förekomsten av ”fladder” hänförligt till 
[kundbolagets] larmanläggning får den av [kundbolaget] efterfrågade informationen 
anses ha sådan relevans i bevishänseende att vad [vaktbolaget] härutinnan anfört inte 
utgör tillräckliga skäl att upphäva det meddelade föreläggandet.”90

 
 

Ovanstående stycke ur HDs dom i NJA 1998 s 829 sägs, av bland annat 
Heuman, slå fast att en proportionalitetsprövning ska utföras före det att ett 
yrkande om edition beviljas. Denna ståndpunkt har dock ifrågasatts.91

 
 

Som synes i andra stycket i citatet ovan berör HD möjligheten att 
genomföra en intresseavvägning. I nästa stycke är dock ordvalet mer 
otydligt och oklart och minst två olika tolkningar är möjliga. Att 
”tillräckliga skäl” saknas för att avslå edition kan tänkas avse att 
informationen ifråga kan antas få så pass stor bevisrelevans att detta 
uppväger det men ett editionsföreläggande skulle innebära för vaktbolaget. 
HDs ordval skulle också kunna vara begränsat till ett besvarande av frågan 
om den efterfrågade informationen kan antas ha bevisrelevans, utan att 
domstolen berör hur stor denna relevans skulle vara. Vad HD har avsett 
förblir oklart. Det framkommer inte heller på något annat sätt i domen, än 
genom ovan angivna citat, att HD skulle ha utfört en 
proportionalitetsprövning.  
 
Personligen ställer jag mig kritisk till den slutsats Heuman drar av NJA 
1998 s 829. Enligt min åsikt kan det inte otvetydigt utläsas att en 
intresseavvägning ska utföras. Ytterligare och framförallt tydligare praxis 
måste föreligga innan en sådan slutsats kan dras. Vidare är ett konstaterande 
av att en proportionalitetsprövning ska utföras relativt värdelöst utan att 
ramar och faktorer för en sådan fastslås. Att lämna det fritt till underrätterna 

                                                 
90 NJA 1998 s 829, s. 833-834. 
91 Westberg, Peter, Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål, Norstedts Juridik, 
Stockholm 2010, s. 660 f. 
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att bestämma utformningen av en sådan intresseavvägning i varje enskilt fall 
är snarast att beakta som ett införande av ett skönsmässigt element i 
rättsprocessen som skulle strida mot artikel 6 EKMR. 
 
Trots att det saknas lagstöd och en entydig praxis kring vad som ska gälla 
för en proportionalitetsprövning vid edition, anser jag att det likväl står 
relativt klart, inte minst genom den svenska rättens underordnade ställning 
gentemot EKMR, att det i svensk rätt finns visst utrymme för att genomföra 
en intresseavvägning vid edition. Hur omfattande denna 
proportionalitetsprövning kan göras förblir oklart.  
 
Det en proportionalitetsprövning till syvende och sist kommer att handla om 
i kommersiella tvistemål är riskexponering, riskprevention och 
riskfördelning.92

 

 Vid avslag av edition är risken att de berörda handlingarna 
innehåller information av betydelse för hur målet ska avgöras. Intresset av 
att bevilja edition ligger alltså i att grunda en dom i målet på en fullständig 
utredning av de omständigheter som är för handen och därmed skipa 
rättvisa. Vid beviljande av edition är istället risken att editionssvaranden, 
oavsett handlingens faktiska innehåll, i och med editionsplikten drabbas av 
skador som denne annars inte skulle ha drabbats av.  

Editionsplikten och dess omfattning styrs, liksom vittnesplikten av ett mer 
övergripande intresse, rättsskipningsintresset. Proportionalitetsbedömningen 
av i vad mån dessa plikter utgör intrång i editionssvarandens rättigheter har 
gjorts i och med de rekvisit som ställts upp för ett beviljande av edition. 
Lagstiftaren har genom dessa rekvisit gjort en prövning, vilken ska tillvarata 
editionssvarandens rättigheter och tillförsäkra att edition som processmedel 
inte utgör en oproportionerlig plikt. Till exempel har åtgärderna begränsats 
genom identifikationskrav, undantag i förhållande till närstående och 
yrkeshemligheter, med mera.93

 
 

Att tillmäta andra faktorer betydelse, än de rekvisit som lagstiftaren har 
angett, kan vid en proportionalitetsprövning i det enskilda fallet, komma att 
innebära att kraven för beviljande av edition ställs högre än vad som avsetts 
i lagstiftningen. Detta medför att editionsplikten urholkas, vilket kan 
innebära en inskränkning av editionssökandens rätt till en rättvis rättegång. 
Om det inte föreligger tydliga regler för när edition beviljas förlorar 
processen sin förutsebarhet. Detta resonemang skulle kunna uttryckas som 
så, att när samtliga rekvisit är uppfyllda, ska ett editionsyrkande beviljas. De 
föreligger då en plikt för editionssvaranden att utge handlingarna och en rätt 
för editionssökanden att erhålla desamma.  
 
Domstolen bör alltså utföra sin bedömning av editionsyrkandet i två steg. 
Först ska avgöras huruvida edition ska beviljas enligt huvudregeln och 
därefter om det finns skäl som talar för att avvika från huvudregeln. Denna 
andra bedömning ska göras snäv, då edition kan sägas utgöra en rättighet för 

                                                 
92 Westberg, 2004, s. 194. 
93 För ett utförligare resonemang se nedan under 6.3.2. 
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editionssökanden som begränsas genom prövningen och undantag från 
rättigheter ska tolkas restriktivt. 94

 
  

6.2 Prövningens syfte 
För att avgöra de faktorer som kan tillmätas betydelse, bör 
proportionalitetsprövningens syfte definieras. Endast om detta står klart kan 
det avgöras ifall syftet uppväger den inskränkning av editionssökandens 
rättigheter som en begräsning av editionsplikten utgör.95

 

 Liksom nämnts 
ovan under 4.2 är det övergripandet syftet med en proportionalitetsprövning 
att tillförsäkra att effekterna av en rättslig åtgärd inte blir orimliga i 
förhållande till det eftersträvade resultatet. 

Effekterna av den rättsliga åtgärden, är ett intrång i editionssvarandens 
rättssfär. Bland annat åläggs svaranden, mot sin vilja, den arbetsbörda som 
fullgörandet av editionsåläggandet innebär.96 Svaranden utsätts också för 
risken att motparten får del av för editionssvaranden skyddsvärd information 
som visar sig vara irrelevant för målet, men intressant för motparten av 
någon annan anledning, till exempel ur konkurrenshänsyn, genom en så 
kallad fishing expidition.97

 
  

Det eftersträvade resultatet i ett tvistemål inför domstol måste anses vara en 
juridiskt korrekt slutprodukt. Detta torde vara ett mycket skyddsvärt resultat 
som editionsplikten bidrar till genom att utgöra en slags garanti för att en 
fullständig utredning av målet kan göras. Att avkunna dom i ett mål då en 
fullständig utredning saknas, måste anses strida mot principen om en rättvis 
rättegång. Vidare skulle förtroendet för rättsväsendet avsevärt skadas om det 
inte fanns möjlighet att tillförsäkra att samtliga bevis i målet presenteras för 
rätten. Den juridiskt korrekta slutprodukten har dock många gånger ett rent 
ekonomiskt värde, som är detsamma som de ekonomiska värden som står på 
spel i målet.  
 
Så kan sägas ha varit fallet i rättsfallet NJA 1998 s 829, då detta rörde 
ersättning för ekonomisk skada på grund av grov vårdslöshet. En viktig 
faktor vid en avvägning skulle då kunna tänkas vara just de kostnader som 
står på spel för respektive part. Att ålägga editionssvaranden en plikt som 
skulle resultera i kostnader vida överstigande vad käranden yrkat i målet, 
skulle kunna anses som orimligt. 
 
I andra mål står även andra värden än rent ekonomiska på spel, så kallade 
mjuka värden. För en person som söker skadestånd efter att denne upplevt 
sig ha utsått en kränkning av något slag, är troligen upprättelsen av större 
värde än den ekonomiska ersättningen. Det ter sig troligen inte då som 
                                                 
94 Jämför Mål C353/99P, Europeiska Unionens råd mot HeidiHautala, ECR [2001] I-
09565. 
95 Westberg, 2004, s. 197. 
96 Se resonemang i kapitel. 6.1. 
97 Perhard, s. 403 f.  
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orimligt att tillämpa en relativt omfattande editionsplikt. Denna typ av 
hänsyn till de värden som står på spel i målet tillämpas inom det 
amerikanska discoveryförfarandet.98

 
 

Jag ser det inte som främmande att utformningen av en 
proportionalitetsprövning varieras beroende på vad som står på spel i målet. 
Det skulle kunna uttryckas som att det följer av 
proportionalitetsprövningens syfte att prövningen också måste anpassas till 
varje enskild kategori av liknande mål. Prövningen skulle då kunna anpassas 
genom vilken vikt de olika faktorerna ges i olika kategorier av mål, medan 
faktorerna förblir desamma. Det är viktigt att poängtera att en 
proportionalitetsprövning, för att fylla sitt syfte, dock inte får göras 
godtycklig.  
 

6.3 Faktorer vid prövningen 

6.3.1 Inledning 
Ett antal olika faktorer kan tänkas bli aktuella vid en 
proportionalitetsprövning av ett editionsföreläggande. Här kommer förslag 
först och främst att hämtas ur de ovan nämnda amerikanska rättsfallen, men 
även ur doktrinen samt EU-rätten. Diskussionen kommer att föras kring en 
kategori av faktorer i taget för att tydliggöra de avväganden jag gjort vid 
bestämmandet av vilka faktorer som bör tillmätas betydelse i svensk 
domstol. 
 

6.3.2 I lagreglerna inbyggda faktorer 
Discoveryförfarandet ger parterna i ett tvistemål vidsträckta möjligheter att 
ta del av handlingar som motparten innehar. Istället för att tillämpa generella 
begränsningar görs en prövning i det enskilda fallet där ett stort antal 
faktorer vägs mot varandra. I Sverige bidrar redan lagstiftningen till att göra 
editionsplikten proportionerlig. Lagstiftaren tog vid utformningen av 
editionsplikten hänsyn också till editionssvarandens intressen och utformade 
editionsplikten på ett sådant sätt att den skulle vara skälig. 99

 

 De rekvisit 
som uppställs för edition begränsar editionssvarandens plikt och därmed 
också det intrång editionsplikten utgör i dennes rätt. Dessa rekvisit 
överensstämmer till stor del med de faktorer som används vid en 
amerikansk proportionalitetsprövning. Detta innebär alltså att det i den 
svenska rätten finns en i lagreglerna inbyggd proportionalitetstanke.  

Inledningsvis kan här nämnas RB 35 kap. 7 § som avgränsar editionsplikten 
på så sätt att ett editionsyrkande för handlingar vars bevistema saknar 
rättslig relevans kan ogillas. Editionsyrkandet kan också ogillas om det kan 
                                                 
98 Se ovan i kapitel 5.2.2 och rättens resonemang i Zubulake III. 
99 SOU 1926:33 s.155 samt SOU 1938:44 s. 414 
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visas att det skulle medföra att avgörandet i målet skulle fördröjas på ett 
orimligt sätt. Det är här en proportionalitetsprövning utförs. Vid 
bedömningen ska, enligt propositionen, handlingens bevisrelevans 
beaktas.100

 

 Handlingens bevisrelevans vägs alltså mot intresset av att målet 
inte fördröjs på ett sätt som skulle innebära att handläggningstiden kom att 
stå i strid mot EKMR.  

Genom det så kallade identifikationskravet begränsas sökandens möjlighet 
att få edition beviljad. Om editionssökanden, för att vinna framgång, snävt 
måste ange vilka handlingar som avses har dels den arbetsbörda 
editionssvaranden kan åläggas begränsats, dels har möjligheten till så 
kallade fishing expeditions i stort sett eliminerats. Identifikationskravet 
bidrar också till att minska risken för att editionssvaranden åläggs lämna ut 
skyddsvärd information som saknar relevans för målet. Sökanden måste då 
först och främst veta att handlingen existerar. Dessutom ska bevistema för 
editionen anges, vilket medför att sökanden också i stort måste veta vad 
handlingen innehåller. Framförallt begränsar identifikationskravet 
editionens omfattning och möjligheten att missbruka edition som 
processmedel. Det anses helt enkelt oproportionerligt att parterna i ett mål 
ska ha obegränsad tillgång till motpartens handlingar genom edition. Det 
faktum att det är tillräckligt att ange en viss kategori av handlingar för att 
erhålla edition anser inte jag innebär en sådan uppluckring av 
identifikationskravet att det förlorar denna verkan. De handlingar som avses 
i editionsyrkandet måste fortfarande specificeras tillräckligt tydligt genom 
den angivna kategorin och kunna identifieras genom angivna bevisteman.101

 
  

Även innehavskravet kan till viss del sägas utgöra en slags 
proportionalitetsfaktor. Givetvis kan en part som saknar viss information 
inte åläggas att utge densamma. Detta kan komma att få särskilt stor 
betydelse just vad angår elektroniska data. Innehar en part information i ett 
format som omöjligen kan återställas till läsbart skick, är frågan om 
innehavskravet kan sägas vara uppfyllt. Redan här görs alltså en slags 
prövning av vad editionssvaranden kan åläggas. Det är orimligt att ålägga 
part ett omöjligt uppdrag. 
 
Ännu en faktor som tillmäts betydelse i Zubulake-målen är bevisningens 
tillgänglighet ur andra källor. Denna faktor behandlas i RB 35 kap. 7§ där 
det står att rätten kan avvisa bevisning om bevisningen med avsevärt mindre 
besvär eller kostnad kan föras på annat sätt. Detta innebär också att 
parternas möjlighet att i processen avsiktligt belasta motparten med höga 
kostnader minskas.  
 
Ytterligare en faktor genom vilken sökandens rätt till edition begränsats är 
kravet på att editionssvaranden, vid framtagandet av handlingarna, inte får 
åläggas ett sakkunniguppdrag. Detta innebär alltså att det redan vid 
avgörandet huruvida edition kan beviljas görs en bedömning av den 
arbetsinsats som krävs av editionssvaranden. Finner domstolen att denna till 
                                                 
100 Prop 2004/05:131 s. 232. 
101 Se NJA 1998 s 590 (II). 
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sin komplexitet uppgår till en nivå som endast kan utföras av någon som 
besitter särskilda kunskaper på området, kommer edition inte att beviljas. 
Det skulle således vara oproportionerligt att ålägga editionssvaranden ett 
sakkunniguppdrag.  
 
Slutligen förekommer också ett antal ytterligare faktorer i bestämmelserna 
om vilka handlingar och personer som undantas från edition. Till de 
undantagna personerna hör närstående och den som är belagd med 
tystnadsplikt. Till undantagna handlingar hör minnesanteckningar, då det 
enligt processlagsberedningen skulle utgöra ett alltför stort intrång i den 
enskildes rättssfär att tvingas utlämna sådana.102

 

 Vidare begränsas 
editionssökandens rätt i motsvarande mån till vad som anses omfattas av 
begreppet yrkeshemlighet och till hur högt kravet ställs för att synnerliga 
skäl för utlämnande ska anses föreligga.  

6.3.3 Intrångets omfattning 
Enligt bestämmelserna i EKMR måste även en principiellt tillåten åtgärd 
vara rimlig, med avseende på dess storlek, varaktighet och styrka, i 
förhållande till det allmänna mål som eftersträvas. Ett editionsbeslut kan 
otvivelaktigt komma att inskränka editionssvarandens rätt enligt EKMR. En 
faktor som måste tillmätas betydelse vid en proportionalitetsprövning är 
alltså omfattningen av det intrång som åtgärden utgör i det enskilda fallet. 
Intrånget skulle bland annat kunna bestå i det faktum att editionssvaranden 
tvingas lämna ut skyddsvärd information som saknar relevans i målet, eller 
åläggs att utföra en uppgift som innebär en omfattande arbetsbörda. 
 
Ett framtagande av en handling, som föreligger i ett mindre tillgängligt 
format, kan kräva stora resurser av ett företag. Ett återställande kan kräva 
full tillgång till det datasystem som skapade informationen. Detta skulle 
innebära att företaget under den tid som krävs för återställandet inte skulle 
ha tillgång till datasystemet. Många företag är idag helt och hållet beroende 
av sitt datasystem och att avskäras från tillgången skulle innebära att 
verksamheten under tiden måste ligga nere.103

 

 Detta skulle alltså innebära 
en stor inskränkning av editionssvarandens verksamhet under en tid. Det är 
fråga i vad mån ett sådant intrång skulle kunna anses som proportionerligt.  

En annan faktor inom denna kategori utgör de ekonomiska konsekvenser ett 
utlämnande av en handling skulle kunna få. Denna faktor täcks till en del av 
skyddet för yrkeshemligheter. Även andra typer av ekonomiska följder kan 
tänkas, till exempel sådana som följer av förlorat förtroende för kunder eller 
ett skadat rykte. Det torde ligga i överensstämmelse med HDs resonemang i 
NJA 1998 s 829 att bedömningen av om yrkeshemlighet föreligger, ska ske 
utifrån uppgifternas betydelse för företaget som sådant och inte utifrån 
kundernas intresse av att handlingarna inte lämnas ut. Å andra sidan har 
                                                 
102 SOU 1938:44 s.414. 
103 Kelly, Lisa, Speight, Howard, Electronic Discovery: Not Your Father’s Discovery, St 
Mary’s Law Journal volume 37:119, 2005-2006, s. 123.  
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Europadomstolen i sin praxis tagit fasta på att ett intrång i tystnadsplikten 
också kan påverka den berördes professionella rykte. Värt att notera är dock 
att det i detta fall förelåg ett intrång i advokatens lagskyddade tystnadsplikt.  
 
Att vid en bedömning av proportionaliteten i ett editionsyrkande ta hänsyn 
till konsekvenser för editionssvarandens rykte, är något som jag anser bör 
göras med stor försiktighet, om det alls bör göras. Det ligger närmare till 
hands att tillmäta denna faktor betydelse vid till exempel en bedömning av 
om det föreligger synnerliga skäl för att utlämna handlingar som omfattas av 
skyddet för yrkeshemligheter. Editionspliktens omfattning är väl avvägd 
genom de rekvisit som uppställs och innebär därför inte samma intrång i 
editionssvarandens rätt som att utlämna yrkeshemligheter. Intresset av att 
samtliga fakta presenteras i ett mål måste stå över editionssvarandens 
farhågor på detta område. Att tillmäta denna faktor betydelse skulle enligt 
min mening i alltför stor utsträckning urgröpa editionsplikten. Detta tycks 
också vara HDs position. 
 
Tilläggas kan att för det fall att denna faktor ska användas, bör dess 
betydelse kunna begränsas avsevärt genom att editionsbeslutet utformas på 
ett sätt som mildrar den risk editionssvaranden lider, till exempel genom att 
editionen ytterligare begränsas eller genom att parterna ombeds försöka 
finna en gemensam lösning för att begränsa intrånget. Detta skulle ligga i 
linje med det resonemang som EU-domstolarna tillämpar vid 
proportionalitetsbedömningar.104

 
 

6.3.4 Bevisrelevans 
Redan i RB 38 kap. 2 § uttrycks att den begärda handlingen måste antas 
kunna ha betydelse som bevis för att edition ska kunna beviljas. Detta 
antagande görs i första ledet av editionsprövningen, men inget krav ställs på 
bevisbetydelsens styrka. Frågan är om styrkan kan tillmätas betydelse som 
faktor vid en proportionalitetsprövning i det enskilda fallet. Denna faktor 
används och tycks tillmätas stor betydelse i Zubulake-målen. Rätten bygger 
här kostnadsförskjutningsförfarandet på en stickprovskontroll, vilken antas 
utgöra ett mått på i vilken grad relevant bevisning kan komma i ljuset 
genom discovery-förfarandet. Ju större utdelning discoverysökanden har, i 
form av användbara bevis, i denna stickprovskontroll, desto mindre blir 
också incitamentet för att fördela kostnadsansvaret för discovery. 
 
I Sverige saknas denna möjlighet till kostnadsförskjutning. Frågan blir 
därför i vad mån de begärda handlingarnas bevisrelevans här bör tillmätas 
betydelse. Processkommissionen förkastade förslaget att låta editionsplikten 
inträda först då en handling innehöll en upplysning som annars inte vore 
tillgänglig i målet. I utredningen lades stor vikt vid att skriftliga bevis 
utgjorde en säkrare grund för ett domslut än annan bevisning och att 

                                                 
104 Se kapitel 5.3.2. 
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editionsplikten därför inte skulle begränsas.105

 

 Att uppställa ett krav på att 
handlingen måste ha viss bevishöjd torde falla inom samma resonemang och 
skulle alltså strida mot vad lagstiftaren avsett med editionsplikten.  

Att tillämpa handlingars troliga bevisrelevans som en faktor i en prövning 
av editionsplikten, anser inte jag är att uppställa ett krav på att handlingen 
ska ha viss bevisrelevans i målet. Principiellt ska även handlingar med 
mycket lågt bevisvärde kunna begäras ut genom ett editionsförfarande.106

 

 
Men för att inte stå i strid mot EKMR måste varje rättslig åtgärd vara 
proportionerlig i förhållande till sitt syfte. För det fall att ingen användbar 
information framkommer ur de handlingar som varit föremål för edition, har 
editionssvaranden utsatts för ett intrång utan orsak. Handlingen kan inte då 
bidra till att uppfylla editionspliktens syfte, en juridiskt korrekt slutprodukt. 
Det vore omöjligt att tillvarata parternas intressen i det enskilda målet om 
inte detta beaktades. Lagstiftaren har också öppnat för en sådan lösning 
genom de beaktanden som görs under RB 35 kap 7 § 5 punkten. Enligt 
denna beaktas handlingens bevisrelevans vid ett avvisande av beviset om 
detta skulle komma att fördröja avgörandet i målet på ett orimligt sätt. 
Därför anser jag att det inte står i strid med gällande rätt att tillämpa 
handlingens bevisrelevans som en faktor vid en proportionalitetsprövning, 
tvärtom ligger det i linje med proportionalitetsprövningens syfte. 

6.3.5 Handlingens tillgänglighet 
Som en faktor i Rowe samt Zubulake-målen anger den amerikanska rätten 
den efterfrågade informationens tillgänglighet. En bedömning görs utifrån 
det format informationen sparats i. I svensk rätt skulle detta innebära att ju 
mindre tillgängligt format data förvaras i, desto mer talar för att editionen 
inte ska beviljas. Vidare har det i den amerikanska rätten tagits hänsyn till 
de skäl som editionssvaranden haft för att bevara informationen.  
 
Då syftet med edition är att bidra till en juridiskt korrekt slutprodukt, bör 
inte denna sista faktor tillämpas i en proportionalitetsprövning i svensk 
domstol. Föreligger informationen synes det mig tämligen irrelevant vilket 
skäl den innehavande parten haft för att bevara informationen. Detta ligger i 
linje med rättens resonemang i Zubulake-målen. Inte heller ska det format 
som data bevarats i tillmätas någon större betydelse i detta led av 
editionsprövningen. Hänsyn till formatet har redan tagits i och med 
innehavskravet och kravet att editionssvaranden inte åläggs ett 
sakkunniguppdrag.107

 
  

Finns den information som anges i handlingen att tillgå ur en annan källa, 
har rätten, enligt vad som ovan angetts, en möjlighet att avslå 
editionsyrkandet enligt RB 35 kap. 7 §. Samtidigt står det klart av 
processkommissionens utredning att detta inte avser informationen i sig. Att 
                                                 
105 SOU 1926:33 s. 159. 
106 Jämför NJA 1986 s 398 samt NJA 1998 s 590. 
107 Se ovan under kap. 6.3.2. 
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informationen är tillgänglig genom muntlig utsaga ska inte påverka 
editionsplikten, då skriftliga bevis utgör säkrare grund för ett domslut än 
annan bevisning.108

 
 

Att editionssökanden haft goda möjligheter att själv tillvarata informationen 
i de aktuella handlingarna skulle kunna tänkas utgöra en faktor. Detta ligger 
i linje med att det åligger editionssökanden att själv svara för att dennes 
intressen säkerställs. Har editionssökanden haft möjlighet att säkerställa 
informationen i ett sådant, tidigare skede, då denne också borde ha förstått 
den betydelse informationen skulle kunna komma att få, bör denna faktor 
vägas till editionssökandens nackdel. Men att beakta detta som en faktor i en 
proportionalitetsprövning anser jag är att gå alltför långt utanför den ram 
som lagstiftaren ställt upp för editionsplikten. Bördan för editionssvaranden 
blir inte större för att det tidigare funnits möjlighet att tillvarata 
informationen, inte heller förändras intresset av att en fullständig utredning 
görs i målet. Min slutsats är att det inte finns utrymme för att ta hänsyn till 
handlingens tillgänglighet inom ramen för en proportionalitetsprövning. 
Detta är istället en faktor som lagstiftaren får ta ställning till.  
 

6.3.6 Vem gynnas av beviset ? 
Ytterligare en faktor som tillmäts betydelse i de amerikanska rättsfallen är i 
vilken mån respektive part kan tänkas gynnas av handlingens innehåll. En 
sådan faktor ligger i linje med den princip som huvudsakligen styr 
dispositiva tvistemål, att det ankommer på part själv att identifiera risker i 
ett partsförhållande och ombesörja tillräckligt skydd för det fall att tvist 
skulle uppstå.109

 

 Det kan tyckas orimligt att editionssvaranden till gagn för 
motparten ska utsättas för en potentiellt stor skada. 

Enligt min mening har dock en sådan avvägning redan gjorts i första ledet 
av editionsprövningen. Genom de rekvisit som föreligger har de nödvändiga 
stegen vidtagits för att skydda editionssökandens intressen. Det allmänna 
intresset av att i rätten komma fram till en juridiskt korrekt slutprodukt, är 
lika starkt oavsett vem ett editionsbeslut gagnar. Att låta rättssäkerheten stå 
tillbaka för editionssvarandens intresse är inte motiverat. Av denna 
anledning bör inte frågan om vem som gynnas av beviset utgöra en faktor 
vid en proportionalitetsprövning. 
 

6.3.7 Kostnaden 
Så som har framgått av ovanstående redogörelse, kan problem uppstå 
avseende proportionaliteten i ett editionsförfarande då detta är förenat med 
höga kostnader. Detta har särskilt uppmärksammats i doktrinen i samband 
med diskussioner om editionsbestämmelsernas tillämplighet på handlingar 

                                                 
108 SOU 1926:33 s. 159. 
109 Westberg, 2004, s. 194. 
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förvarade i elektroniskt format. Detta beror troligen på att edition tidigare 
endast har edition inneburit att från ena parten överlämna fysiska handlingar 
i pappersform till motparten. Några större kostnader har inte varit 
förknippade härmed.  
 
I den amerikanska rätten berör flera olika faktorer de kostnader som är 
förknippade med framtagandet av begärd information. Dessa har ett tätt 
samband med varandra. Dels beaktas möjligheten för parterna att begränsa 
kostnaderna. Till exempel kan discoverysökanden begränsa kostnaden för 
förfarandet genom att begränsa sin begäran och på så sätt underlätta arbetet. 
Som motvikt till detta kan dock sättas det faktum att det är 
discoverysvaranden som själv väljer i vilket format information lagras. I den 
svenska rätten har i rekvisiten tagits hänsyn till parternas förmåga att 
begränsa kostnaderna för edition på så sätt att editionssökanden måste 
uppfylla identifikationskravet. Att under dessa omständigheter tillmäta det 
faktum, att editionssvaranden förvarar informationen i ett svårtillgängligt 
format, betydelse, på så sätt som görs inom discoveryförfarandet, vore enligt 
min mening att rubba balansen i editionsförfarandet. Med hänsyn till att det 
helt och hållet ligger i editionssvarandens händer att avgöra vilket format 
information sparas i, är det rimligt att kostnaden för framställandet av 
information till läsbart skick inte tillåts utgöra en faktor, i vart fall inte om 
kostnaden är högre än vad som skulle ha varit fallet om informationen 
sparats i ett mer tillgängligt format.  
 
I den amerikanska rätten tillmäts också kostnadens storlek betydelse som 
faktor. Detta beror på att lagstiftningen tydligt anger att ingen part vid 
elektronisk discovery ska åläggas en otillbörlig börda eller kostnad, utom då 
synnerliga skäl föreligger.110

 

 Här måste dock de principer som ligger bakom 
editions- respektive discovery-förfarandet beaktas. Editionsförfarandet är ett 
avsteg från principen att det åligger vardera parten att själv säkerställa  
erforderligt skydd, i form av till exempel skriftlig bevisning, inför en 
framtida tvist, i rättssäkerhetens intresse. Ofta handlar det om relativt små 
mängder handlingar och möjligheten att få ett editionsyrkande beviljat är 
begränsad. Det finns större möjligheter att utnyttja discovery-förfarandet åt 
båda håll. En discoverysökande kan tynga sin motpart genom att begära en 
stor mängd handlingar, som kräver omfattande arbete för att till exempel 
genomsöka materialet och dölja information som är skyddad och inte ska 
lämnas ut. Discoverysvaranden kan också välja att lämna ut en betydligt 
större mängd handlingar, i ett osorterat system och hänvisa till att de 
begärda handlingarna finns däri. 

Jag har svårt att se att edition skulle kunna få denna typ av effekt i Sverige. 
De aspekter som ska beaktas före det att edition beviljas utgör hinder för 
detta. Att då ta i beaktande kostnaderna härför, oavsett parternas resurser, 
innebär att den juridiskt korrekta slutprodukten och därmed rättssäkerheten 
får ett pris. Att kostnaden inte kan tillmätas självständig betydelse vid en 
bedömning innebär inte att ingen hänsyn alls ska tas till kostnaden för, eller 

                                                 
110 Rule 26(B)(2)(b). 
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andra ekonomiska följder av, framställandet av handlingar som begärts ut 
genom edition. Jag anser att de bör kunna tillmätas betydelse om de medför 
konsekvenser som går utöver vad som rimligen kan krävas av 
editionssvaranden. Viktigt att poängtera är dock att det inte är kostnaden 
som sådan som tillmäts betydelse utan det intrång konsekvenserna utgör. 
Enligt min åsikt skulle det till exempel vara orimligt att ålägga 
editionssvaranden att utföra en uppgift som skulle vara så kostnadskrävande 
att den ledde till dennes insolvens, i vart fall om kostnaden för uppgiften 
vida överstiger de värden som står på spel i tvistemålet.  
 
Utfaller en proportionalitetsprövning vid edition till editionssvarandens 
fördel, avslås editionsyrkandet i dess helhet, till skillnad från i amerikansk 
rätt där resultatet istället blir att editionssökanden åläggs att ta del i 
kostnaderna för framställandet av handlingarna. På grund av de kostnader 
som följer av elektronisk edition, vore det kanske lämpligt att överväga 
möjligheten att i svensk rätt införa kostnadsförskjutning, i alla fall till dess 
att målet är slutligt avgjort. På detta sätt skulle problemet med att 
rättssäkerheten ges ett pris undvikas. För att en sådan uppdelning ska vara 
möjlig krävs dock att ytterligare en faktor beaktas, nämligen parternas 
ekonomiska resurser.  
 
Det måste vara möjligt även för en part med små resurser att beviljas edition 
gentemot en part med större resurser. Resonemanget att editionssvaranden 
inte ska drabbas av orimliga konsekvenser till följd av den höga kostnad 
som kan följa med edition, måste ju också leda till slutsatsen att inte heller 
editionssökanden ska tvingas avstå en rättighet till följd av att denne inte 
kan betala härför. Närmast till hands ligger då att göra något slags 
fördelning av kostnaderna i förhållande till vardera partens ekonomiska 
bärkraft. 
 

6.3.8 Undantag ska tolkas restriktivt 
Huvudregeln är, då proportionalitetsprövningen vidtas, att edition ska 
beviljas. Avsteg härifrån utgör ett undantag och ska därför göras 
restriktivt.111

 

 Detta innebär att det inte kan vara fråga om att väga olika 
faktorer jämnt mot varandra, och ge den rätt för vilken flest faktorer talar. 
Istället måste faktorerna viktas och utifrån vilken betydelse de har tillmätas 
olika stor betydelse. I denna viktning ska också beaktas det faktum att ett 
avslag av editionsyrkandet i detta läge innebär ett undantag från 
huvudregeln.  

                                                 
111 Jämför EG-domstolarnas resonemang i kapitel. 5.3.2. 
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6.4 Proportionalitetsprövningens 
utformning 

Regleringen kring edition har varit i stort sett oförändrad sedan den infördes 
i den nya rättegångsbalken i slutet av 1940-talet. Av de utredningar som 
genomfördes inför dess utformning framgår tydligt att lagstiftaren satte ett 
högt värde på rättsskipningens intresse av att utforska sanningen och erhålla 
sakligt riktiga avgöranden i rättegångarna. Det framgår också att lagstiftaren 
utfört ett antal avväganden i syfte att tillvarata editionssvarandens 
intressen.112

 

 Dessa avväganden gjordes för snart 70 år sedan och omfattar än 
idag flertalet situationer som uppstår inför rätten. Precis som med all 
lagstiftning av intrångskaraktär ställs krav, rekvisit, för att försäkra att det 
generella resultatet av förfarandet blir rättvist och proportionerligt. Likväl 
kan det i det enskilda fallet uppstå situationer där omständigheterna är 
sådana att förfarandet, trots att det uppfyller de krav som generellt 
garanterar dess proportionalitet, blir oproportionerligt. Trots att det saknas 
lagstiftning härom, anser jag att det ryms inom svensk gällande rätt att  
utföra en restriktiv proportionalitetsprövning i det enskilda fallet för att 
försäkra att parterna inte försätts i en situation som motverkar 
rättsskipningens syfte, den rättvisa prövningen. Att 
proportionalitetsprövningen existerar inom svensk rätt kan till exempel 
utläsas ur det faktum att 35 kap. 7 § 5 punkten lades till paragrafen under 
den senaste reformen av rättegångsprocessen. Denna punkt utgör en lagfäst 
proportionalitetsprövning och ur förarbetena framgår det tydligt att bevisets 
relevans här ska vägas mot den inskränkning av parternas rättigheter som ett 
fördröjt avgörande i målet skulle innebära.  

Utgångspunkten vid en proportionalitetsprövning av ett editionsyrkande 
måste vara att yrkandet ska beviljas då samtliga rekvisit för edition är 
uppfyllda. Samtidigt finns en möjlighet för editionssvaranden att anföra att 
editionsföreläggandet skulle innebära en alltför stor börda och därmed också 
ett alltför stort intrång i dennes rättssfär, vilket rätten då också ska ta 
ställning till. Detta innebär inte att editionsplikten urgröps, utan snarare att 
gällande rätt tillvaratas. Här skulle möjligen hänsyn kunna tas till de ideella 
konsekvenser ett editionsföreläggande skulle kunna få för 
editionssvaranden, i form av till exempel försämrat rykte. Enligt min 
mening krävs det dock mycket speciella omständigheter för att sådan 
hänsyn ska tas.  
 
I sitt ställningstagande ska rätten väga editionssvarandens invändningar mot 
det värde, som den för edition aktuella informationen har, för att uppnå 
rättsskipningens intresse av en fullständig utredning i målet och en juridiskt 
korrekt dom. I rättegångsbalken ställs inget krav på vilken bevishöjd 
handlingar som är föremål för edition ska ha. Av denna anledning kan 
editionssökanden inte heller åläggas bevisbördan för handlingarnas 
bevisrelevans. Det står honom däremot fritt att föra bevisning härom, om 
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inte annat som ett motargument till vad motparten anför. Det är rätten som 
ska ha att avgöra i vad mån de relevanta handlingarna kan antas få 
bevisrelevans, och om denna uppväger det intrång som editionssvaranden 
lyckats visa. Någon stickprovskontroll, på det sätt som utförs i den 
amerikanska rätten, bör inte utföras. Istället har rätten att utföra sin 
bedömning utifrån vad parterna har anfört i målet och de bevisteman som 
angetts för de handlingar som är föremål för editionsyrkandet. För det fall 
att den aktuella informationens bevistema kan fastslå, eller undergräva, vad 
endera parten anfört vid ett tidigare skede av processen, bör detta tala för att 
handlingarna är av hög bevisrelevans. Detta ligger i linje med det 
resonemang HD förde angående säkerhetsloggarnas bevisrelevans i NJA 
1998 s 829. Tvekar domstolen huruvida åberopad bevisning kan antas ha 
betydelse kan det under vissa omständigheter finnas anledning att vid 
bedömningen vara generös mot den åberopande parten.113

 
  

I mål där så kallade mjuka värden står på spel måste det röra sig om en 
betydande disproportionalitet mellan intrångets storlek och handlingens 
bevisrelevans för att ett ogillande av editionsyrkandet ska bli aktuellt. I 
överensstämmelse med utfallet i NJA 1998 s 829 ska alltså en 
proportionalitetsprövning inte kunna medföra att ett editionsyrkande 
avseende en handling med mycket hög bevisrelevans kan avslås. En något 
mindre disproportionalitet mellan de båda faktorerna skulle möjligen kunna 
medföra ogillande i mål som berör endast ekonomiska värden. Likväl 
handlar det inte om att väga kostnaden för editionen mot de värden som står 
på spelet, utan de konsekvenser som en mycket hög kostnad skulle kunna 
medföra för editionssvaranden. Domstolen bör också i dessa fall välja den 
lösning som gynnar editionssökanden. Finns det till exempel möjlighet att 
begränsa editionsföreläggandet ytterligare, eller använda ett förfarande som 
begränsar intrånget för svaranden, bör dessa lösningar väljas framför ett 
avslag av editionsyrkandet i dess helhet. En proportionalitetsprövning 
utformad på detta sätt urholkar inte editionsplikten. 
 
Fokus vid prövningen bör läggas vid det faktum att åtgärdens, 
editionspliktens, syfte inte ska förfelas. Parterna ska inte kunna missbruka 
editionsplikten som ett vapen under processen eller skaffa sig ett övertag vid 
förlikningsförhandlingar genom att framställa ett mycket omfattande 
editionsyrkande. För det fall att konsekvenserna av ett editionsyrkande 
förefaller orimliga ska rätten alltså kunna avslå detta, trots att rekvisiten i 
övrigt är uppfyllda.  
 
Vad angår de dispositiva tvistemålen, bör också påpekas att en 
proportionalitetsprövning i dessa mål endast ska utföras på yrkande av 
endera parten.114

                                                 
113 Se NJA 2007 s. 547 

 Det är editionssvaranden som har bevisbördan för att ett 
editionsföreläggande är oproportionerligt. Främst ankommer det på 
editionssvaranden att bevisa intrångets storlek, men det står honom givetvis 
fritt att framföra bevisning som talar emot att handlingarna skulle ha 
bevisrelevans. Det senare för att visa på disproportionen mellan intrångets 

114 Detta följer av dispositionsprincipen i RB 17 kap 3 § 2 men.  
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storlek och handlingarnas bevisrelevans, på samma sätt som vaktbolaget 
gjorde i NJA 1998 s 829. 
 
En proportionalitetsprövning är inte något specifikt för de editionsyrkanden 
som rör elektroniska data. Det är förvisso först i samband med edition av 
elektroniska data som denna fråga kommit att uppmärksammas i doktrinen. 
Likväl innebär inte detta att rättsläget förändrats i och med att ny teknik 
blivit aktuell för edition. Utlämnande av stora mängder skriftliga handlingar 
i fysiskt format kan också innebära en stor arbetsbörda, till exempel då 
editionssvaranden måste säkerställa att denne inte lämnar ut information 
som omfattas av skyddet för företagshemligheter. Detta problem har 
förvisso inte uppmärksammats i svensk praxis, men väl i EU-rättslig. Även i 
dessa fall måste en proportionalitetsprövning göras mellan intresset av att 
samtliga bevis i målet företes för rätten och editionssvarandens intresse av 
att intrång inte görs i dennes rättssfär. Avvägningen som sådan innebär inte 
heller en förändring av svensk gällande rätt, den gjordes redan av 
processkommissionen 1926, trots att begreppet proportionalitet då inte 
användes.  
 

6.5 En möjlig väg framåt 
I och med den utveckling som idag sker kring förvaring och arkivering av 
data är det troligt att editionsplikten kan komma att få en alltmer 
framträdande roll i det svenska rättssystemet, inte minst genom amerikanska 
influenser. Om editionsplikten alltmer förknippas med höga kostnader och 
en hög arbetsbörda, kommer röster att höjas för att balansera dess 
utformning. En möjlig väg framåt vore då att tillämpa ett förfarande som 
innebar att kostnaderna skiftades, helt eller delvis, från editionssvaranden 
till editionssökanden.  En sådan möjlighet skulle givetvis ha en avgörande 
betydelse för utformningen av proportionalitetsbedömningen.  
 
Om ett förfarande för kostnadsförskjutning existerar görs 
proportionalitetsprövningen inte utifrån förutsättningen att rätten, vid 
disproportionalitet, inte kommer att ta del av det bevis som handlingen 
utgör. Beviset kommer oavsett proportionaliteten rätten tillhanda, men 
editionssökanden får stå en del av kostnaden för framtagandet av 
handlingen, i vart fall fram till dess att slutlig dom i målet fallit och 
rättegångskostnaderna fördelats. Om ett sådant förfarande tillämpades i 
Sverige är det möjligt att, liksom är fallet inom den amerikanska rätten, 
höjden på den disproportionalitet som måste föreligga sätts lägre. Här skulle 
det kunna bli tal om att väga kostnader direkt mot varandra. Det skulle 
givetvis ligga i de rättssubjekts, som förvarar stora mängder information i 
otillgängliga format, intresse att en kostnadsförskjutning skulle kunna 
tillämpas.  
 
Enligt min mening är kostnadsförskjutning dock inte ett förfarande som 
ligger nära tillhands att tillämpa i den svenska rätten. En genomgripande 
reform av den svenska processrätten vore i sådant fall nödvändig. Ett antal 
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olika konsekvenser av ett sådan förfarande måste undersökas, som till 
exempel i vad mån detta också ska gälla för vittnen för vilka det innebär en 
stor olägenhet att infinna sig inför rätten. Andra aspekter att beakta är om 
detta förfarande ska gälla lika för parter och tredje män, om betydelse ska 
tillmätas parternas förmåga att stå för kostnaden, eller om en förskjutning 
ska göras mer schablonmässigt i förhållande till den proportion som råder 
mellan kostnadens storlek och handlingens bevisrelevans. Framförallt skulle 
det då enligt min mening krävas att rekvisiten för edition sattes lägre, på så 
sätt att parterna gavs möjlighet att i större omfattning använda sig av detta 
processmedel, och att det svenska editionsförfarandet därmed kom att 
utformas mer i likhet med det amerikanska discovery-förfarandet. Det finns 
alltså enligt min åsikt ett utrymme i svensk rätt för att tillämpa en 
proportionalitetsprövning som tillförsäkrar att editionspliktens syfte inte 
förfelas. Denna prövning innebär att editionsyrkandet ska beviljas eller 
avslås i sin helhet. Att variera editionsplikten genom att tillämpa ett 
förfarande med kostnadsförskjutning skulle däremot kräva en omfattande 
reform av de processuella bestämmelserna.  
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