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II. Förkortningar 
 

EMR En modernare rättegång‒ reformering av processen i 

allmän domstol 

En modernare rättegång, slutbetänkande av 1999 års rät-

tegångsutredning 

JT  Juridisk tidskrift 

PKB Processkommissionens betänkande angående rätte-

gångsväsendets ombildning 

PLB  Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk 

Prop  Proposition 

RB  Rättegångsbalk 

SOU  Statens offentliga utredningar 

SvJT  Svensk juristtidning 

ÄRB  Äldre rättegångsbalken 
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1. Inledning 

För att få ett fungerande modernt samhälle krävs det med största sannolikhet att det 

finns en fungerande rättsordning. Det är dock inte tillräckligt att ett samhälle har lagar 

och regler som föreskriver vilka beteenden som accepteras. Det krävs också att dessa 

lagar och regler tillämpas och får genomslagskraft. Här fyller rättskipningen en viktig 

funktion.
1
 För att processen ska kunna fylla sin funktion menade redan processkommis-

sionen att tre grundläggande krav måste uppfyllas; säkerhet, snabbhet och billighet.
2
 

Lindblom är en av dem som än idag betonar detta.
3
 

Vilken förhandlingsform som skapar de bästa processförutsättningarna är en återkom-

mande fråga. Under äldre rättegångsbalken (ÄRB) var förfarandet huvudsakligen skrift-

ligt. ÄRB:s skriftlighet och bristande uppdelning mellan förberedelse och huvudför-

handling ansågs leda till utdragna processer och rättsosäkerhet. Vid RB‒reformen sågs 

muntlighet och omedelbarhet därför som garantier för ett rättssäkert förfarande.
4
 I pro-

positionen En modernare rättegång (EMR‒propositionen) konstateras dock att ”… ett 

strikt fasthållande vid framför allt kravet på muntlighet kan leda till att förfarandet blir 

tungrott, tidsödande och kostnadskrävande utan att man därigenom når några rättssä-

kerhetsvinster.”
5
 Från att muntlighet och omedelbarhet har betraktats som rättssäker-

hetsgarantier i sig själva framstår det nu som att inga rättssäkerhetsvinster görs. Syftet 

med EMR var att förbättra domstolsprocessen med bibehållen rättssäkerhet.
6
 För att 

uppnå dessa ändamål mjukade man således upp kravet på muntlighet och omedelbarhet. 

En del i det moderniseringsarbetet var införandet av en utökad möjlighet att hänvisa till 

handlingar under huvudförhandling i tingsrätt och överrätt. Regleringen återfinns i 43 

kap. 7 och 8 §§ RB respektive 50 kap 18 och 19 §§ RB, och innebär att det under hu-

vudförhandlingen är möjligt att hänvisa till handlingar upprättade under förberedelsen. 

Hänvisningsinstrumentet berör därmed två av rättegångsbalkens grundläggande princi-

per ˗ principerna om muntlighet och omedelbarhet, och i sin tur gränsen mellan förbere-

delse och huvudförhandling.  

                                                           
1
   Lindblom (1997) s. 597 f. och Ekelöf i SvJT 1942 s. 7‒19. 

2
   SOU 1926:31 s. 17. 

3
   Bylander (2006) s. 331 och Lindblom i SvJT 2000 s. 105 – 155. 

4
   SOU 1926:31 s. 20 f. och SOU 1938:43 s. 22 f. 

5
   Prop. 2004/2005:131 s. 81. 

6
   A.prop.s. 77. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur muntlighet och omedelbarhet påverkas av 

möjligheten att hänvisa till handlingar, samt analysera vilken effekt sådana hänvisningar 

får på tvistemålsprocessens funktion och rättssäkerhet. Den första frågeställningen är 

hur muntlighet och omedelbarhet under huvudförhandling i tingsrätt och hovrätt påver-

kas av hänvisningsmöjligheten. De nu nämnda principerna har tillsammans med kon-

centrationsprincipen ansetts garantera den fria bevisprövningen och därmed även förfa-

randets rättssäkerhet. Den andra frågeställningen är därför om och hur begränsningen av 

muntlighet och omedelbarhet påverkar processens rättssäkerhet. Syftet med EMR var en 

förbättrad domstolsprocess. Den tredje frågeställningen är därmed hur begränsningen av 

muntlighet och omedelbarhet påverkar domstolarnas funktion. Genom EMR skulle även 

hovrättens kontrollfunktion stärkas och rättskipningens tyngdpunkt placeras i tingsrät-

terna.  På så sätt skulle effektivitetsvinster uppnås. Den fjärde frågeställningen är hur 

hänvisningar under tingsrättsprocessen påverkar hovrättsprocessen i detta avseende, blir 

det någon sammantagen effektivitetsvinst? 

1.2 Metod och material 

Huvuddelen av uppsatsen bygger på den rättsdogmatiska metoden. Jag kommer att ana-

lysera för frågeställningarna relevanta rättskällor i form av lagstiftning, förarbeten, prax-

is och doktrin.  

Frågor rörande rättskipningens samhällsfunktioner och hur domstolarna på bästa sätt 

kan fylla dessa funktioner har tidigare behandlats i doktrin av Torbjörn Andersson,
7
 Eric 

Bylander,
8
 Per Olof Ekelöf,

9
 Nathanael Gärde,

10
 Ernst Kallenberg,

11
 Per Henrik Lind-

blom,
12

 Bengt Lindell och Karl Olivecrona.
13

 Området har diskuterats i betänkanden 

och lagförslag från tiden för rättegångsbalkens ikraftträdande; Processkommissionens 

betänkande (PKB)
14

 Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk (PLB)
15

 och 

                                                           
7
    Rättsskyddsprincipen. 

8
    Muntlighetsprincipen. 

9
    SvJT 1942 s. 7‒19 och Rättegång I. 

10
   SvJT 1931 s. 1‒16. 

11
   Svensk Civilprocessrätt bd I. 

12
   SvJT 1984 s. 785‒800, Festskrift till Strömholm samt SvJT 2000 s. 105‒155. 

13
   Civilprocessen resp. Rätt och dom. 

14
   SOU 1926:31‒33. 

15
   SOU 1938:44‒45. 
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Förslag till ny rättegångsbalk.
16

 Jag har konsulterat samtliga dessa källor vid analysen 

av processens funktioner och hur dessa kan främjas på bästa sätt.  

Begreppen rättsskydd och rättssäkerhet berörs i ett antal förarbeten, av vilka jag har jag 

använt mig av de tidigare nämnda PLB, prop. 1942:5 och prop. 1983/84:78. Begreppen 

används och har använts med skriftande innebörd, vilket framgår av nu nämnda förarbe-

ten och av doktrin, däribland Ivar Afzelius,
17

 Eric Bylander,
18

 Åke Frändberg,
19

 Per 

Henrik Lindblom
20

 och Josef Zila.
21

  

Såväl Eric Bylander som Per Henrik Lindblom har sammanställt och utvärderat historik 

och kritik kring muntlig och skriftlig handläggningsform.
22

 Dessa analyser bygger del-

vis på de tidigare nämnda PKB, PLB och den därpå följande propositionen med förslag 

till ny rättegångsbalk. Då muntlighet kontra skriftlighet utgör kärnan i denna uppsats har 

jag i stor utsträckning använt mig av nu nämnda källor. 

EMR‒reformens bakomliggande syften samt innebörden av hänvisningsreglerna har 

behandlats i propositionen ”En modernare rättegång‒reformering av processen i allmän 

domstol” samt det betänkande som har legat till grund för propositionen, ”En modernare 

rättegång, slutbetänkande av 1999 års rättegångsutredning”.
23

 EMR‒reformen har även 

behandlats i Tvistemålsprocessen II,
24

 Rättegång V,
25

 Fitgers artikel ”Förhållandet mel-

lan tingsrätts‒ och hovrättsprocess” och i ett verk av Roberth Nordh.
26

 

För att analysera möjliga konsekvenser av reformen har jag använt mig av prop. 1942:5, 

Muntlighetsprincipen av Eric Bylander, insynsutredningens slutbetänkande ”Partsinsyn 

enligt rättegångsbalken” samt Svea Hovrätts promemorior ”Granskning av beslut om 

prövningstillstånd i Svea Hovrätt under september – oktober 2010” och ”En Modernare 

Rättegång‒ hovrättsprocessen”.  

                                                           
16

   Prop. 1942:5. Ang. avsaknaden av senare förarbetsuttalanden på området se Lindblom i SvJT 2000 s. 
105-155. 

17
   Grunddragen af rättegångsförfarandet i tvistemål : jemförande framställning af utländsk och svensk      

lagstiftning.  
18

   Muntlighetsprincipen. 
19

   JT 2000‒01 s. 269‒280. 
20

   Lindblom i SvJT 2000 s. 105‒155. 
21

   Zila i SvJT 1990 s. 284‒305. 
22

   Bylander, Muntlighetsprincipen, Lindblom i SvJT 1984 s. 785‒800 och Lindblom i SvJT 1999 s. 
496‒512. 

23
   Prop. 2004/05:131 och SOU 2001:103. 

24
   Brolin, Renström och Widebäck. Notera att Brolin även är en av fyra informanter i uppsatsen. 

25
   Ekelöf, Edelstam och Pauli. 

26
   Fitger i SvJT 2008 s. 453-465 och Nordh, Praktisk process VI, bevisrätt A. 
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Slutligen har jag även deltagit vid ett utbildningsseminarium anordnat av InfoTorg, 

”EMR‒Har EMR hjälpt eller stjälpt?”
27

 

Den reform som undersöks är relativt ny varför tillgången till rättskällor är begränsad. 

För att kompensera detta faktum samt få ett praktiskt perspektiv av reglernas tillämp-

ning har ett antal intervjuer genomförts. Jag har valt att göra en s.k. informantundersök-

ning där intervjupersonerna betraktas som informanter som beskriver hur verkligheten 

ser ut. Jag har valt denna metod dels då den lämpar sig för att visa hur saker i realiteten 

fungerar inom en viss organisation, och dels då det är vanligt att denna typ av under-

sökning kombineras med dokumentstudier vilket kommer att utgöra uppsatsens huvud-

sakliga fokus.
28

  

Undersökningen baseras på samtalsintervjuer. Samtalsintervjuer syftar till att visa hur 

en företeelse gestaltar sig snarare än att visa hur vanligt ett visst fenomen är.
29

 Samtals-

intervjuer ger ofta bättre förutsättningar att förstå intervjupersonernas tankar och reso-

nemang i invecklade frågor.
30

 Intervjumaterialet består av intervjuer med fyra domare; 

Thore Brolin, rådman i Stockholm tingsrätt,
31

 Gerd Möllers, rådman i Varberg tingsrätt 

samt Cecilia Renfors och Kristina Boutz, hovrättslagmän i Svea Hovrätt. Intervjuerna 

har utformats utifrån vissa förutbestämda teman, men vid samtalsintervjuer kan varje 

intervju ta sig olika uttryck beroende på hur samtalet utvecklar sig.
32

 Vid informantun-

dersökningar är källkritik av största vikt.
33

 På grund av den tidsbegränsning som före-

ligger inom ramen för en examensuppsats har antalet intervjuer begränsats till fyra. En 

tingsrättsdomare är verksam i ett storstadsområde, och en vid en tingsrätt ute i landet. 

Båda de hovrättsdomare som har intervjuats arbetar på Svea hovrätt. Detta är faktorer 

som kan påverka generaliserbarheten av den insamlade informationen. Samtliga inter-

vjupersoner verkar som domare i dispositiva tvistemål, varför den kunskap de besitter 

ändå kan väntas ge en god bild av hur möjligheten att hänvisa till handlingar hanteras 

och bedöms i praktiken. Svaren är av intresse på grund av att de härrör från domare i 

tingsrätt respektive hovrätt.  Resultaten kommer inte att kopplas till de enskilda inter-

                                                           
27

   Seminariets panel bestod bl.a. av K.-G. Ekeberg, särskild utredare i EMR-utredningen och EMR-
propositionen. Seminariet ägde rum i Stockholm den 26 september 2012.  

28
   Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud s. 257 f. 

29
   A.a. s. 284.  

30
   A.a. s. 259. 

31
   Notera att Thore Brolin är medförfattare till ett av de verk som används i uppsatsen, Tvistemålspro-

cessen II. 
32

   Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud s. 259. 
33

   A.a. s. 284. 
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vjupersonerna då det inte är deras personliga åsikter som är av intresse. De resultat som 

framkommer i intervjuerna kommer inte att betraktas som bevis för hur hänvisningsreg-

lerna generellt tolkas och tillämpas vid landets tingsrätter och hovrätter. Däremot kan de 

förhoppningsvis bidra med värdefulla indikationer rörande reglernas praktiska tillämp-

ning. Jag har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom huma-

nistisk‒samhällsvetenskaplig forskning. Jag har på förhand informerat intervjudeltagar-

na om syftet med undersökningen och hur deras uppgifter kommer att användas, att de-

ras deltagande i undersökningen är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbry-

ta sin medverkan.
34

   

1.3 Avgränsning 

Jag har valt att fokusera på tingsrätt och hovrätt då muntlighetsprincipen inte gör sig 

gällande i samma utsträckning i högsta instans. Såvitt avser reglernas praktiska tillämp-

ning kommer jag att fokusera på domarperspektivet. Jag kommer inte att genomföra 

några intervjuer med ombud eller parter.  

Under begreppet ”handling” faller såväl skriftligt material som ljud‒ och bildupptag-

ningar. Jag har dock valt att inte behandla möjligheten att hänvisa till ljud och bildupp-

tagningar för att istället fördjupa analysen kring möjligheten att hänvisa till skriftliga 

handlingar. 

Enligt 43 kap. 7 § 4 st. RB och 50 kap. 18 § 3 st. RB kan möjligheten att hänvisa till 

handlingar aktualiseras då en part uteblir från huvudförhandlingen. Då syftet med upp-

satsen främst är hänvisningsreglernas funktion i relation till muntlighet och omedelbar-

het kommer jag inte att beröra reglerna i denna del, utan fokusera på hur hänvisnings-

reglerna fungerar när båda parterna är närvarande för att föra sin talan. 

Möjligheten att hänvisa till handlingar berör den rätt till muntlig förhandling som följer 

av 6 art EKMR. På grund av begränsningar i tid och utrymme kommer dock den even-

tuella problematik som detta innebär inte att beröras närmare. 

1.4 Disposition 

Inledningsvis kommer jag på ett allmänt plan att beskriva rättskipningens samhällsfunk-

tion och vad som krävs för att fylla dessa funktioner. Därefter kommer jag att redogöra 

för rättssäkerhets– och rättsskyddsbegreppen. Slutligen kommer jag utifrån ett historiskt 

                                                           
34

   Se bilaga. 
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perspektiv att redogöra för sambandet mellan valet av förhandlingsform och processens 

funktionalitet och rättssäkerhet. Dessa delar fungerar som bakgrund till uppsatsens övri-

ga delar där EMR‒reformen och möjligheten att hänvisa till handlingar behandlas.  

I avsnitt 3 beskriver jag den kritik som riktats mot RB och hur EMR skulle åtgärda RB:s 

brister. Jag gör även en kortfattad beskrivning av hur hänvisningar påverkar muntlighet 

och omedelbarhet. Därefter redogör jag för hur funktion och rättssäkerhet ska prioriteras 

under EMR. Resterande del av uppsatsen är uppdelad i tre huvudavsnitt där jag i tur och 

ordning behandlar hänvisningar till handlingar i tingsrätt i avsnitt 4 och hänvisningar till 

handlingar i hovrätt i avsnitt 5. De beskrivs separat då muntlighet och omedelbarhet inte 

har ansetts väga lika tungt i hovrätten. Därefter utreder jag hur hänvisningar i tingsrätten 

påverkar hovrättsprocessen i avsnitt 6.  

I avsnitt 4 och 5 utvärderas inledningsvis lagtextens rekvisit, och särskilt hur de förhål-

ler sig till principerna om muntlighet och omedelbarhet. Därefter görs en genomgång av 

hur hänvisningsreglerna är tänkta att tillämpas enligt traditionella rättskällor. Denna 

information jämför jag sedan med intervjuresultaten. Slutligen analyserar jag hur hän-

visningsreglerna påverkar muntlighet och omedelbarhet, rättssäkerhet och processens 

funktionalitet. I avsnitt 6 utreder jag hur hänvisningar i tingsrätten påverkar hovrätts-

processen. Jag diskuterar i tur och ordning betydelsen av att hänvisningar har gjorts vid 

underrättens prövning, hänvisningar och prövningstillstånd och hänvisningar och prek-

lusion. Dessa delar ställs sedan mot intervjusvaren. Utifrån det slutliga resultatet görs en 

analys av vad hänvisningar i tingsrätten får för effekt på hovrättsprocessen.  

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av mina slutsatser i avsnitt 7.  
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2. Bakgrund‒ hänvisningsreglernas historiska och systematiska 

kontext 

I denna del av uppsatsen beskrivs tvistemålsprocessens funktioner och vad som krävs 

för att fylla dessa funktioner. Vidare beskrivs innebörden av min användning av be-

greppen rättsskydd och rättssäkerhet. Därefter görs en historisk tillbakablick för att be-

skriva sambandet mellan valet av förhandlingsform och processens funktionalitet och 

rättssäkerhet.  

2.1 Rättskipningens samhällsfunktion  

Det finns två huvudinriktningar avseende vilken rättskipningens huvudsakliga funktion 

är; konfliktlösning respektive handlingsdirigering. Processlagberedningen, som arbetade 

fram den utredning som ligger till grund för RB, ansåg civilprocessen ämnad att ”bere-

da rättsskydd”.
35 

Enligt rättsskyddsteorin utgör konfliktlösning rättsskipningens huvud-

sakliga uppgift. Med rättsskydd avses att en part med berättigat anspråk på en motpart 

ska skyddas genom att erbjudas statens hjälp för att fastställa kravet.
36

 Rättsliga avgö-

randen kan få externa handlingsdirigerande effekter, exempelvis genom att klargöra 

innehållet i gällande rätt, men detta är inte något som eftersträvas. Kallenberg var tvek-

sam till att staten skulle använda tvistemålsprocessen för att skapa prejudikat om det 

kunde hämma dess rättsskyddande funktion i det enskilda fallet.
37

   

Ekelöf kritiserar rättsskyddsteorin för att den fokuserar på den enskilda processen när 

fokus borde ligga på hur allmänna handlingsmönster i samhället kan påverkas.
38

 Ekelöf 

anser att rättsskipningens främsta ändamål är handlingsdirigering. Enligt honom syftar 

våra lagar huvudsakligen till att påverka människors beteende ute i samhället i en viss 

riktning.
39

 Genom att medborgare som agerar i strid med lagen riskerar att drabbas av 

diverse sanktioner skapas ett generellt incitament för samhällsmedborgarna att agera 

såsom lagen föreskriver.
40

 Ekelöf menar att rättskipningens uppgift är att ge lagarna 

denna genomslagskraft, oavsett om det rör sig om straffrätt eller civilrätt.
41

 Även Häger-

                                                           
35

   SOU 1938:44 s. 179. 
36

   Andersson s. 208, Kallenberg s. 862 och Olivecrona s. 20. 
37

   Kallenberg s. 8 not 9 och s. 12 ‒ 17 och Andersson s. 209. 
38

   Ekelöf och Edelstam s. 19 och Andersson s. 213. 
39

   Ekelöf och Edelstam s. 13. 
40

   A.a. s. 18. 
41

   A.a. s. 20 f. 
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ström, Lundstedt, Olivecrona, Andenæs, Boman Werin, Scott och Fiss förespråkar 

handlingsdirigering.
42

 

Mot Ekelöf ställer sig ett antal författare som istället inriktar sig på rättskipningens kon-

fliktlösande funktion. Lindell menar att domstolarna inte har den inverkan på allmänhe-

ten som Ekelöf utgått ifrån och att rättskipningens huvudsakliga funktion är att skapa 

rättvisa i det enskilda fallet.
43

 Han betonar dock att den prioriterade funktionen skiljer 

sig åt mellan olika instanser. Tvistlösningsintresset är starkare i tingsrätt medan det 

handlingsdirigerande intresset kan antas vara starkare i överrätt.
44

 Aubert, Bolding, 

Eckhoff och Palmgren fokuserar också på tvistelösningsfunktionen.
45

 Lindblom intar 

något av en mellanställning och menar att handlingsdirigering och konfliktlösning inte 

behöver utgöra motstridiga intressen utan att rättskipningen kan ha både en handlingsdi-

rigerande och en konfliktlösande funktion.
46

 Han menar att dessa funktioner kan kom-

bineras för att uppnå det som han anser vara civilprocessens överordnade uppgift; att ge 

största möjliga genomslag till den materiella rättens bakomliggande ändamål.
47

 Debat-

ten handlar om vilken funktion som ska prioriteras. Att domstolen är tänkt att fylla både 

en handlingsdirigerande och en konfliktlösande funktion utesluts inte av någon av före-

trädarna för endera skolan.
 48 

Som Lindblom påpekar är rättskipningens samhällsfunktion inte identisk mellan de oli-

ka instanserna.
49

 Rättskipningens tyngdpunkt ligger främst i underrätten, medan överrät-

terna har en kontrollerande och överprövande funktion.
50

   

2.2 Rättsskydd och rättssäkerhet 

Under tiden för RB:s ikraftträdande hette det att processen skulle vara ”säker” vilket 

innebar att domstolens avgöranden skulle ge rättsskydd till dem med berättigade krav. 

Avgöranden skulle vara materiellt riktiga och därmed överensstämma med det som rent 

faktiskt var det rätta.
51

 Synen på möjligheten att faktiskt uppnå materiellt riktiga avgö-

randen har därefter blivit mer realistisk. Att avgöranden i största mån ska vara materiellt 

                                                           
42

   Lindblom (1997) s. 604. 
43

   Lindell s. 96. 
44

   A.a. s. 94. 
45

   Lindblom (1997) s. 604. 
46

   Lindblom i SvJT 1984 s. 785‒800. 
47

   Lindblom (1997) s. 607, se även Gärde i SvJT 1931 s. 1‒16. 
48

   Lindblom (1997) s. 607. 
49

   SOU 1938:44 s. 48 och Gärde i SvJT 1931 s. 8 ff. 
50

   SOU1938:44 s. 51, Gärde i SvJT 1931 s. 8 ff. samt prop. 2004/05:131 s. 171 f. 
51

   Prop. 1942:5 s. 314 och 318‒323, Afzelius s. 1 samt Bylander (2006) s. 333. 
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riktiga har fortsatt att framhållas i processrättsliga förarbeten.
52

 Idag inordnas detta in-

tresse dock ofta under rättssäkerhetsbegreppet, vilket även omfattar andra värden.
53

  

Bland jurister kan man hitta viss enighet kring att rättssäkerhet betyder förutsebarhet 

och att den offentliga makten utövas under lagarna.
54

 Vissa anser att rättssäkerhet om-

fattar en skyldighet att skydda individers rätt till liv, hälsa och egendom.
55

 Lindblom 

beskriver hur de delar som brukar framställas som de mest centrala i rättssäkerhetsbe-

greppet kan liknas vid ett processuellt grundskydd. Grundskyddet består av en realistisk 

möjlighet att på ett snabbt, billigt och säkert sätt få sina rättigheter prövade och verk-

ställda, och att inte kunna åläggas skyldigheter eller fråntas egendom utan tillgång till 

en kontradiktorisk process på i stort sett lika villkor.
56

 Frändberg sammanfattar rättssä-

kerhetsbegreppet på följande sätt. Rättssäkerhet innebär att processen präglas av förut-

sebarhet, överskådlighet, likabehandling, kvalitet, skydd mot godtycke och faktiska möj-

ligheter att genomdriva berättigade krav. Förfarandet baseras på klara och tydliga regler 

som tillämpas på ett lojalt och korrekt sätt, med andra ord legalitet.
57  

 

2.3 Handläggningsformens historiska betydelse för funktion och rätts-

säkerhet 

ÄRB, det processuella regelverk som föregick RB, var hårt kritiserat vid RB:s till-

komst
58

 Ett av de främsta problemen under ÄRB var att det tog lång tid innan målen 

blev slutligt avgjorda, varför det troligen upplevdes som ineffektivt att ge sig in i en 

domstolsprocess för att få ut sin rätt.
59

 Den främsta orsaken var att det ofta hölls ett fler-

tal förhandlingar i samma mål och att anstånd meddelades regelmässigt.
60

 Muntlighet 

förekom under förhandlingarna men fick inte tillmätas någon självständig betydelse. 

Det var bara det som nedtecknats i förhandlingsprotokollen som utgjorde processmate-

rial och fick läggas till grund för dom. Därmed fanns det inga hinder mot att en annan 

domare än den som handlagt målet vid sammanträden meddelade dom, och detta före-

kom också.
61

 Då protokollen ofta skrevs i efterhand kunde tillförlitligheten ifrågasät-

                                                           
52

   Bylander (2006) s. 335. 
53

   Bylander (2006) s. 335, 338 och 340 samt prop. 1983/84:78 s. 35. 
54

   Zila i SvJT 1990 s. 284‒305. 
55

   Frändberg i JT 2000‒01 s. 269‒280 och Zila i SvJT 1990 s. 284‒305. 
56

   Lindblom i SvJT 2000 s. 105‒155. 
57

   Frändberg i JT 2000‒01 s. 269‒280. 
58

   Se t.ex. SOU 1938:44 s. 7 och 4 och Gärde i SvJT 1931 s. 1, 4 samt 15 f. 
59

   Prop. 1942:5 s. 269 f. 
60

   Prop. 1942:5 s. 318 och prop. 2004/2005:131 s. 80. 
61

   Prop. 1942:5 s. 318. 
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tas.
62

 Det tog också stora resurser i anspråk att upprätta protokollen, vilket ledde till att 

målens avgörande fördröjdes.
63

 Departementschefen anförde att det största problemet 

med ÄRB troligen var det skriftliga förfarandet. Fri bevisprövning hade redan införts i 

praxis då RB trädde i kraft, men nödvändiga förutsättningar för ett lyckas saknades 

p.g.a.. de begränsningar det fortsatt skriftliga förfarandet innebar.
64

 Sammanfattningsvis 

bidrog nu beskrivna brister till långsam handläggning, fara för rättssäkerheten, risk att 

mål blev ofullständigt utredda och att materiellt felaktiga domar kunde komma att med-

delas.
65

  

För att koncentrera huvudförhandlingen infördes genom RB en uppdelning av målet i 

förberedelse och huvudförhandling. Förberedelsen gav parterna möjlighet att utröna 

tvistiga frågor före huvudförhandlingen så att behovet av att ha flera förhandlingar och 

medge anstånd skulle upphöra.
66

 Fri bevisföring och fri bevisprövning infördes, vilka 

innebär att allt bevismaterial får åberopas och beaktas.
67

 Istället för ett utdraget förfa-

rande och skriftlighet kom den nya balken att karaktäriseras av muntlighet, omedelbar-

het och koncentration.
68

 Av 43 kap. 5 § och 50 kap. 17 § RB framgår att huvudförhand-

ling i tingsrätt och hovrätt skall vara muntlig. Muntlighetsprincipen medför att process-

materialet endast består av det som framförts muntligen under huvudförhandlingen.
69

 

Muntlighetsprincipen hänger ihop med omedelbarhetsprincipen vilken följer av 17 kap. 

2 § RB. Tillsammans betyder de att bara det som tas upp muntligen under huvudför-

handlingen får läggas till grund för dom.
70

 Koncentrationsprincipen innebär att en hu-

vudförhandling om möjligt ska fortgå i ett sammanhang. Dessa principer ansågs utgöra 

den bästa garantin för den fria bevisföringen och bevisprövningen, och vilade på samma 

grund ‒ en önskan om att domen skulle visa den materiella sanningen.
71

 Skälen att infö-

ra muntlighet och omedelbarhet i hovrätten ansågs svagare. Hovrättens prövning base-

ras på en presentation av redan tidigare presenterat material. En upprepning i hovrätten 

kunde bli så kostnadskrävande att en fullföljdsrätt i praktiken endast skulle finnas för 

                                                           
62

   A.prop. s. 270 f. och 318. 
63

   A.prop. s. 267 f. och 270. 
64

   A.prop. s. 322 ‒324. 
65

   A.prop. s. 271. 
66

   A.prop. s. 269. 
67

   A.prop. s. 321.  
68

   SOU 1938:44 s. 22.  
69

   A.st. 
70

   A.st. 
71

   Lindblom i SvJT 1999 s. 496‒512. 



15 
 

kapitalstarka parter.
72

 Eftersom skriftlighet ändå ansågs mindre tillförlitligt, innebar 

sämre insyn och kunde undergräva införandet av muntlighet och omedelbarhet i tings-

rätterna kom man dock fram till att muntlighet, omedelbarhet och koncentration ändå 

borde införas i samtliga instanser.
73

  

  

                                                           
72

   SOU 1926:33 s. 21, SOU 1938:44 s. 48 samt Gärde i SvJT 1931 s. 8 ff. 
73

   SOU 1938:44 s. 22 och s. 48 ff. samt Gärde i SvJT 1931 s. 10 ff. 
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3. En rättegångsbalk under förvandling ˗ ”En modernare rätte-

gång” 

I detta avsnitt redogör jag för den kritik som framförts mot RB, vilken ledde fram till 

EMR‒reformen. Jag redogör för syftet med EMR och beskriver kortfattat hur hänvis-

ningar till handlingar påverkar processens omedelbarhet och muntlighet, samt hur hov-

rättens egenskap av kontrollinstans har förstärkts. Slutligen utreder jag hur EMR ser på 

tvistemålsprocessens funktion och rättssäkerhet. 

Idag framhålls fortfarande att avgöranden i största mån ska vara materiellt riktiga.
74

 

Förfarandet under RB har dock visat sig ha brister. Det har kritiserats för att vara dyrt 

och stelbent.
75

 Muntlighets‒, omedelbarhets‒ och koncentrationsprinciperna anses ha 

fått för stark ställning. En strikt tillämpning av dessa principer har visat sig leda till in-

flexibilitet och ineffektivitet.
76

 I hovrätten har fullständiga omprövningar regelmässigt 

förekommit, med följd att rättskipningens tyngdpunkt förskjutits dit.
77

 Genom reformen 

”En modernare rättegång” som trädde i kraft 2008 skulle man komma till rätta med des-

sa brister. 

Syftet med EMR är att modernisera det processuella förfarandet vid de allmänna dom-

stolarna och samtidigt sörja för en rättssäker, effektiv och ändamålsenlig handlägg-

ning.
78

 En del i detta är att öka RB:s flexibilitet och effektivisera målhanteringen. Detta 

ska åstadkommas dels genom att förbättra möjligheterna att anpassa handläggningen till 

förutsättningarna i varje enskilt fall, och dels genom att tydligare placera rättskipningens 

tyngdpunkt i tingsrätten.
79

 För att uppnå en ökad anpassning har man mjukat upp till-

lämpningen av två av rättegångsbalkens grundläggande principer ‒ muntlighetsprinci-

pen och omedelbarhetsprincipen. Störst fokus lades på muntlighetsprincipen. I proposi-

tionen konstaterades att ”… ett strikt fasthållande vid framför allt kravet på muntlighet 

kan leda till att förfarandet blir tungrott, tidsödande och kostnadskrävande utan att man 

därigenom når några rättssäkerhetsvinster.”
80

 Möjligheten att hänvisa till handlingar 

utgör en del av denna reform. För att tydligare placera rättskipningens tyngdpunkt i 

tingsrätterna och förstärka hovrättens kontrollfunktion har bl.a. ett krav på prövnings-

                                                           
74

   Bylander (2006) s. 335. 
75

   Lindblom i SvJT 1984 s. 785‒800. 
76

   A. st. 
77

   Prop. 2004/05:131 s. 178 ff. 
78

   A.prop. s. 1. 
79

   A.prop. s. 1, 82 samt 177 f. 
80

   A.prop. s. 1 och 81 f. 
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tillstånd införts.  Hovrätten ska granska riktigheten i tingsrättens avgöranden och rätta 

till eventuella felaktigheter snarare än att göra fullständiga omprövningar. På så sätt ska 

effektivitetsvinster uppnås.
81

 

3.1 Hänvisningar till handlingar i tingsrätt och hovrätt 

Muntlighets‒, omedelbarhets‒ och koncentrationsprinciperna infördes för att de ansågs 

utgöra den bästa garantin för den fria bevisvärderingen och att de därmed skulle främja 

materiellt riktiga domar. Så anses fortfarande vara fallet och dessa principer anses bety-

delsefulla för rättssäkerheten.
82

 I enlighet med omedelbarhetsprincipen ska domstolen 

enbart döma över vad som förevarit under huvudförhandlingen.
83

 Tidigare begränsades 

processmaterialet genom att dom endast fick meddelas över sådant som anförts muntli-

gen.
84

 EMR‒utredningen ansåg att detta var en omodern ordning.
85

 Genom reformen 

infördes en möjlighet att ersätta muntliga framställningar med hänvisningar till hand-

lingar, vilket innebär att domstolen kan döma även över material som inte har föredra-

gits muntligen under huvudförhandlingen.  

3.2 Hur ska konfliktlösning, handlingsdirigering rättssäkerhet och effek-

tivitet prioriteras efter EMR? 

Då rätten tolkar och tillämpar hänvisningsreglerna kan två lösningar komma att stå mot 

varandra, varav den ena främjar konfliktlösning och den andra handlingsdirigering. Likt 

Kallenberg kan man ifrågasätta i vilken utsträckning domstolarna i tvistemål bör använ-

das för att klargöra gällande rätt.
86

 Det finns en risk att handlingsdirigering och klargö-

rande av rättsläget tynger tvistemålsprocessen så att tvistelösningen i det enskilda fallet 

försvåras, tar längre tid, blir dyrare än nödvändigt och att parterna får mindre möjlighet 

att styra över processen. Man kan exempelvis ifrågasätta hur stort inflytande som bör 

tillerkännas en part som motsätter sig hänvisningar till handlingar i fall där hänvisningar 

kan förbättra handläggningen och medföra effektivitetsvinster. När hovrätten bedömer 

om prövningstillstånd ska meddelas i ett tvistemål kan man ifrågasätta hur tungt statens 

intresse av handlingsdirigering ska få väga, mot bakgrund av de kostnader i tid och re-

                                                           
81

   A.prop. s.82 och 171 f. 
82

   SOU 1926:33 s. 20, SOU 1938:44 s. 22 samt prop. 2004/05:131 s. 81. 
83

   RB 17 kap. 2 §. 
84

   RB 43 kap. 5 §. 
85

   SOU 2001:103 s. 18. 
86

   Jfr Kallenberg s. 8, not 9. 
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surser som ett hovrättsförfarande innebär för de tvistande parterna.
87

 När rätten ställs 

inför dylika frågeställningar måste den avgöra vilken av funktionerna som ska priorite-

ras.  

Även om rättsskyddsteorin har ansetts förlegad tycks vissa av de tankar som den präglas 

av stödjas av uttalanden som gjordes i samband med EMR‒reformen. I förarbetena till 

EMR‒reformen beskrivs rättskipning i tvistemål som en verksamhet som det allmänna 

ställer till enskildas förfogande för tvistlösning.
88

 Detta kan tyda på en återgång till 

rättsskyddsidén inom tvistemålsprocessen då uttalandet kan tolkas som att de med berät-

tigade krav ska få hjälp att fastställa sina anspråk. I EMR‒utredningen framhölls att 

”domstolarna inte är till för sin egen skull utan för medborgarnas bästa” och att ”nyt-

tan för den enskilda medborgaren av tilltänkta reformer … har stått i fokus för utred-

ningens arbete”.
89

 Detta talar för att utvecklingen rör sig mot att fokusera på konflikt-

lösning. Man tycks se till enskilda tvistande personers intressen snarare än samhällets 

intressen. Av propositionen framgår också att handläggningen ska anpassas till det en-

skilda fallet.
90

 Kollektiva lösningar tycks tappa i betydelse. Detta kan innebära minska-

de möjligheter till handlingsdirigering.  

Målsättningen inför EMR var att förbättra rättskipningen med bibehållen rättssäker-

het.
91

 Den förbättring som eftersträvades rörde främst effektivisering. Handläggning 

skulle kunna anpassas efter varje fall, prövning skulle ske inom skälig tid, tekniska 

framsteg skulle utnyttjas och rättsreglerna skulle utformas så att parter i största mån 

skulle kunna föra sin talan utan ombud.
92

 Rättssäkerhet och effektivitet står dock ofta i 

motsatsförhållande till varandra.
93

 Man ville hitta en gyllene medelväg, effektivitets-

vinster skulle skapas genom en uppmjukning av kraven på muntlighet och omedelbarhet 

i fall där dessa fördröjde processen utan att därigenom skapa rättssäkerhetsvinster.
94

 

Möjligheten att hänvisa till handlingar är en del i denna reform. Därav bakgrunden till 

denna uppsats syfte, har möjligheten att hänvisa till handlingar förbättrat rättskipningen 

med bibehållen rättssäkerhet trots sin påverkan på muntlighet och omedelbarhet?  

                                                           
87

   Jfr En Modernare Rättegång‒ hovrättsprocessen s. 47. 
88

   Prop. 2004/05:131 s. 146 f. 
89

   SOU 2001:103 s. 13. 
90

   Prop. 2004/05:131 s. 1 och 78. 
91

   Prop. 2004/05:131 s. 77. 
92

   Prop. 2004/05:131 s. 78 f. 
93

   Bylander (2006) s. 332. 
94

   Prop. 2004/05:131 s. 1, 82 och 146. 
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4. Möjligheten att hänvisa till handlingar i tingsrätt 

I denna del kommer jag att redogöra för hänvisningsreglerna i tingsrättens prövning. 

Inledningsvis gör jag en analys av hur lagtextens rekvisit förhåller sig till muntlighet 

och omedelbarhet. Därefter analyseras rekvisiten utifrån traditionella rättskällor. Infor-

mationen ställs sedan mot de resultat som framkommit under intervjuerna. I slutet av 

avsnittet görs en återkoppling till frågeställningarna genom att resultaten analyseras 

utifrån bakgrunden, vilken återfinns i avsnitt 2.  

4.1  Lagtextens rekvisit och dess relation till muntlighet, omedelbarhet 

och gränsen mellan förberedelse och huvudförhandling 

Möjligheten att hänvisa till handlingar under tingsrättens huvudförhandling regleras i 43 

kap. 7 och 8 §§ RB. Enligt 43 kap. 7 § 4 st. RB får parterna framföra yrkanden, medgi-

vanden, bestridanden, utveckling av talan och yttranden över det som motparten har 

anfört genom att hänvisa till handlingar i målet. Av 43 kap. 8 § 3 st. RB framgår att 

bevisning får läggas fram genom hänvisningar till handlingar i målet. Av båda lag-

rummen följer att hänvisningar får ske om rätten finner det lämpligt.  

Innebörden av 43 kap. 7 § 4 st. RB är att parterna kan framföra yrkanden, inställningar, 

grunder och göra sin sakframställning genom att hänvisa till handlingar i målet istället 

för att föredra momentet muntligt.
95

  Av 43 kap. 8 § 3 st. RB följer att bevisning får 

läggas fram genom att part gör hänvisningar till handlingar i målet istället för att bevis-

ningen föredras muntligen. Det parterna får hänvisa till enligt lagrummen är handlingar 

i målet. Hänvisningar får bara göras om rätten finner det lämpligt, vilket innebär att rät-

ten utifrån vissa faktorer gör en lämplighetsbedömning av parternas hänvisningar.  

Reglerna i 43 kap. 7 § 4 st. och 8 § 3 st. RB innebär att avsteg görs från muntlighets-

principen. Kravet på muntlig framställning under huvudförhandlingen har mjukats upp 

genom införandet av en möjlighet att istället hänvisa till handlingar. Enligt omedelbar-

hetsprincipen ska domstolen enbart döma över vad som förevarit under huvudförhand-

lingen.
96

 Genom hänvisningsreglerna kan huvuddelen av huvudförhandlingsmomenten 

framföras genom hänvisningar till handlingar i målet. Dessa har upprättats under förbe-

redelsen. Därför berör hänvisningsmöjligheten även omedelbarhetsprincipen och grän-

sen mellan förberedelse och huvudförhandling.  

                                                           
95

   Bertil Sundin, kommentar till 43 kap. 7 § 4 st., Karnov, 7/9 2012. 
96

   RB 17 kap. 2 §. 
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Såvitt avser de huvudförhandlingsmoment som omfattas av 43 kap. 7 § RB är undanta-

get från muntlighet och omedelbarhet en nyhet, i vart fall ur lagstiftningsperspektiv.
97

 

Förändringen av 43 kap. 8 § utgör däremot en ytterligare utvidgning av de undantag 

från omedelbarhets‒ och muntlighetsprinciperna som infördes genom lagen (1987:747) 

om ändring i rättegångsbalken. Redan före EMR kunde rätten förordna att ett skriftligt 

bevis skulle ”anses upptaget” vid huvudförhandlingen, utan att det hade föredragits 

muntligen. Genom EMR blir det material som rätten tillåter parterna att hänvisa till pro-

cessmaterial utan något sådant förordnande. Före EMR kunde hänvisningar endast göras 

till skriftlig bevisning. Genom EMR kan hänvisning göras till alla typer av handlingar 

även om de inte utgör skriftlig bevisning i RB:s mening, exempelvis sakkunnigutlåtan-

den.
98

 Vill en part att en handling i sin helhet ska bli processmaterial måste parten dock 

se till att hänvisa till de delar denne inte redogör för, resterande delar av handlingen blir 

inte per automatik processmaterial.
99

 

4.2 Tolkning och tillämpning av rekvisiten utifrån förarbeten, praxis och 

doktrin 

4.2.1 I vilken omfattning kan muntliga moment under huvudförhandlingen ersättas av hän-

visningar? 

I förarbetena poängteras att möjligheten att ersätta den muntliga presentationen med 

hänvisningar till handlingar bör ges en så generell utformning som möjligt.
100

 Förarbet-

suttalandet talar för att avsikten varit att utforma lagrummen på ett sätt som ger rätten 

handlingsutrymme att anpassa handläggningen utifrån förutsättningarna i varje enskilt 

fall, utan att begränsas av lagstiftning i större mån än vad som ansetts nödvändigt.
101

 

Samtidigt tyder ett annat förarbetsuttalande på att hänvisningsreglerna ska tillämpas 

med försiktighet i tvistemål, även om det anges att möjligheterna att hänvisa ska vara 

större än i brottmål.
102

 Det sägs att hänvisningsreglerna ska leda till ”en viss” uppmjuk-

ning av muntlighetskravet och att muntlighet fortfarande ska vara huvudregel.
103

 I teorin 

skulle den omfattande möjligheten att hänvisa under huvudförhandling kunna medföra 
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   I SOU 2001:103 s. 183 anförs att vissa domstolar i hanteringen av komplicerade mål och av effektivi-
tetsskäl accepterat ingivna skriftliga handlingar som processmaterial även utan uppläsning, trots av-
saknad av lagstöd. 
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   Prop. 2004/05:131 s. 246. 
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   Ekelöf, Edelstam och Pauli s. 90. 

100
  Prop. 2004/05:131 s. 147. 

101
  Se även reformens övergripande syfte i prop. 2004/05:131 s. 220. 

102
  Prop. 2004/05:131 s. 146 f. 

103
  Prop. 2004/05:131 s. 146 och 245. 
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att pläderingen utgjorde huvudförhandlingens enda muntliga moment.
104

 

EMR‒utredningens målsättning var att huvudförhandlingen inte skulle belastas med 

muntlighet i sådana delar där muntlighet inte behövdes för att uppfylla processens syfte.  

Genom att hänvisa i dessa delar kan kraft och tid koncentreras på presentationen av den 

muntliga bevisningen och parternas pläderingar.
105

 Roberth Nordh är tveksam till en 

sådan tillämpning, och har anfört att ett sådant avsteg från muntlighetsprincipen endast 

undantagsvis lär vara aktuellt.
106

  

Hänvisningsinstitutet innebär att de moment som omfattas av reformen antingen delvis 

eller i sin helhet kan ersättas av en hänvisning.
107

 Att exempelvis delvis ersätta redogö-

relsen av ett skriftligt avtal med en hänvisning möjliggör för parten att muntligen lyfta 

fram de delar av handlingen som denne anser vara mest centrala för domstolens förstå-

else av hur parten uppfattar handlingen. Brolin, Rehnström och Widebäck förespråkar 

att hänvisningar till bevishandlingar används på detta sätt snarare än att hänvisningen 

tillåts att ersätta hela den muntliga redogörelsen.
108

 Roberth Nordh tror att direkt bevis-

upptagning även fortsättningsvis kommer att vara normen, och att hänvisningar främst 

kommer att användas då bevisupptagning redan gjorts vid en tidigare huvudförhand-

ling.
109

  

Lagstiftarens riktlinjer för i vilken omfattning hänvisningar kan användas är oklara. Up-

penbarligen finns utrymme för att använda sig av hänvisningar under samtliga huvud-

förhandlingsmoment förutom pläderingen, och dessa kan helt eller delvis ersätta ett 

muntligt moment. I doktrin tycks man inta en restriktiv hållning. Vissa förarbetsuttalan-

de tyder på att även lagstiftaren manar till försiktighet.
110

 Domarna har fått stort spelrum 

att avgöra frågan, även om parternas inställning i frågan ska tillmätas stor betydelse.
111

 I 

avsnitt 4.3.1 redogör jag för hur tingsrättsdomarna tolkar reglerna. 
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  Ekelöf, Edelstam och Pauli s. 15. 
105

  SOU 2001:103 s. 184. 
106

  Nordh (2009) s. 44. 
107

  Prop. 2004/05:131 s. 245. 
108

  Brolin, Rehnström och Widebäck s. 57. 
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  Nordh (2009) s. 49. 
110

  Prop. 2004/05:131 s. 146 f. 
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4.2.2 Vad utgör handlingar i målet och har handlingarna ökat i betydelse på bekostnad av 

muntlighet och omedelbarhet? 

Hänvisningar kan göras till handlingar i målet.  Det är handlingsbegreppet som det de-

finieras i 2 kap. 3 § TF som avses.
112

 Under handlingsbegreppet faller därmed alla fram-

ställningar i skriftlig form, bilder, och upptagningar som kan uppfattas med tekniska 

hjälpmedel. Även ljud‒ och bildupptagningar omfattas av handlingsbegreppet, men des-

sa faller utanför ramen för denna uppsats.
113

  

Tvistande parter har möjlighet att hänvisa till de handlingar som redan finns i domsto-

lens processakt, men inte till andra handlingar.
114

 Processakten består av inkomna och 

upprättade handlingar i målet.
115

 Som exempel på dylika handlingar nämns i förarbetena 

stämningsansökan, inlagor, skriftliga sakframställningar och av rätten upprättade sam-

manställningar.
116

 Handlingar som kan hänvisas till som bevisning enligt 43 kap. 8 § 3 

st. RB är all bevisning i skriftlig form.
117

 Om hänvisning ska kunna göras till en hand-

ling måste båda parterna ha fått del av den under målets gång.
118

 EMR‒utredningen 

ansåg detta vara en självklarhet.
119

  Med hänsyn till preklusionsregeln i 43 kap. 10 § RB 

borde det oftast vara omöjligt för parterna att under huvudförhandlingen lämna in nya 

handlingar till rätten för att därefter hänvisa till dessa.
120

 Även om handlingar undan-

tagsvis kan lämnas in i ett så sent skede ansåg EMR‒utredningen det uteslutet att en part 

skulle tillåtas att under huvudförhandlingen lämna in en mängd handlingar för att sedan 

hänvisa till dessa.
121

 Att hänvisa till en handling som inte finns i målets akt innebär att 

hänvisning görs till information som är ny för motparten och rätten och som de därmed 

inte kunnat ta del av inför huvudförhandlingen. Hänvisningen skulle då medföra att rät-

tens och motpartens möjlighet att tillgodogöra sig processmaterialet minskar, med risk 

att rätten och motparten inte förstår vad som åberopas.
122
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  Prop. 2004/05:131 s. 246. 
113

  Se avgränsning i avsnitt 1.3 ovan. 
114

  Prop. 2004/05:131 s. 245 hänvisning kan även avse domstolens sammanställning samt SOU 2001:103 
s. 189. 

115
  6 kap 1 § RB samt 8 § Förordning (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol. 
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  Prop. 2004/05:131 s. 245. Akten består av handlingarna i målet, d.v.s. inkomna och upprättade 
handlingar, se 6 kap 1 § RB samt 8 § Förordning (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol. 
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  Prop. 2004/05:131 s. 246. 
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  SOU 2001:103 s. 189. 

119
  A.st. 
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  Jfr a.bet. s. 189 f. 
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  A.bet. s. 189. 
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  Jfr prop. 2004/05:131 s. 147. 
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I betänkandet ”Partsinsyn enligt rättegångsbalken” från 2010, dvs. efter införandet av 

hänvisningsinstitutet, uttalas att hänvisningsmöjligheten har medfört att målets hand-

lingar tillmäts större betydelse under rättegången än tidigare, på bekostnad av muntlig-

het och omedelbarhet.
123

 PLB:s ordförande Gärde påtalar vid tiden för beredningens 

arbete att ett ökat inslag av skriftlighet under förfarandet riskerar att leda till att behovet 

av att biträdas av ett ombud ökar.
124

 EMR‒utredningen ansåg dock inte att det fanns 

någon större risk för detta.
125

  

Eftersom hänvisningar innebär att handlingar ökar i betydelse och att kravet på munt-

lighet minskar behöver ombuden enligt min mening troligen lägga ned mindre tid på att 

förbereda en muntlig framställning. Medför mindre muntlighet att handlingarna ökar i 

betydelse kan man dock tänka sig att parterna kommer att lägga mer möda på formule-

ringen av sina inlagor än tidigare. Följden blir då att en del av tidsvinsten försvinner. 

4.2.3 Domstolens godkännande 

4.2.3.1 Utgångspunkter för domstolens bedömning 

Som nämnts ovan framgår av förarbetena att lagstiftaren har velat skapa största möjliga 

handlingsutrymme för rätten att låta parterna ersätta muntliga föredragningar med hän-

visningar.
126

 Samtidigt ska hänvisningar bara tillåtas om rätten finner dem lämpliga. 

Mot bakgrund av de aktuella lagrummens breda tillämpningsområde är lämplighetsrek-

visitet av stor betydelse. Frågan är hur det ska tolkas. Som utgångspunkt för bedöm-

ningen påpekar lagstiftaren att särskild försiktighet bör iakttas avseende möjligheten att 

hänvisa till handlingar i första instans vid brottmål, eftersom detta innebär maktutöv-

ning gentemot enskild. I detta sammanhang konstateras samtidigt följande avseende 

rättskipningens roll i tvistemål: ”… rättskipningen i tvistemål i princip innebär att det 

allmänna ställer viss verksamhet till enskildas förfogande för tvistlösning...”
127

  Detta 

tyder på att även om möjligheten att hänvisa till handlingar i tvistemål förvisso bör till-

lämpas med försiktighet, så bör regeln ges en generösare tolkning i tvistemål än i brott-

mål då samma rättsskyddsintressen inte anses föreligga. 
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  SOU 2010:14 s. 236 och Ekelöf, Edelstam och Pauli s. 18. 
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  Gärde (1934) s. 389. 
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  SOU 2001:103 s. 186. 
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  Prop. 2004/05:131 s. 147. 
127

  A.prop. s. 146 f. 
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4.2.3.2 Betydelsen av när frågan om hänvisningar väcks och domstolens inläsning 

Frågan om hänvisningar ska tillåtas under huvudförhandlingen bör enligt förarbetena 

avgöras i så god tid att domstol och parter har möjlighet att sätta sig in i materialet före 

huvudförhandlingen, och helst under förberedelsen. Det bör också vara tydligt vilka 

handlingar parterna kommer att hänvisa till.
128

  EMR‒utredningen lade stor vikt att frå-

gan skulle avgöras i god tid så att hänvisningsmöjligheten skulle kunna fylla sitt syfte 

att göra det lättare för rätten att ta till sig materialet.
129

 Brolin, Rehnström och Widebeck 

är negativa till förarbetenas antydan om att frågan ska detaljbehandlas redan under den 

muntliga förberedelsen. De menar att en sådan tillämpning skulle göra reglerna svårtill-

lämpliga eftersom detta förutsätter att parterna planerar sin sakframställan långt före 

sammanträdet, innan de vet vad sammanträdet mynnar ut i.
130

 Det föreslås istället att 

ombuden utan formellt beslut från rätten ska kunna utgå från att de kan göra hänvis-

ningar, så länge motparten och rätten inte protesterar.
131

 De påpekar att domarna alltid 

ska vara väl inlästa inför huvudförhandlingen, oberoende av om hänvisningar kommer 

att förekomma.
132

 Ett tidigt avgörande i hänvisningsfrågan kan medföra lägre ombuds-

kostnader för parterna. Om ombuden i god tid vet vilka hänvisningar som tillåts behöver 

de inte lägga ner tid på att förbereda en fullständigt muntlig föredragning av talan. I 

EMR‒utredningen betonas vilken tids‒ och resurskrävande förberedelse innantilläs-

ningsförbudet innebär, då parternas ombud förväntas göra en fri muntlig framställning 

av det skriftliga materialet under huvudförhandlingen. Man förväntade sig att hänvis-

ningsinstitutet skulle bli betydelsefullt ur denna synpunkt.
133

  

Även om frågan om hänvisningar skulle tas upp först vid huvudförhandlingen kan hän-

visningar komma att tillåtas av rätten. I ett sådant fall bör praxis rörande RB 43 kap. 8 § 

3 st. i sin tidigare lydelse tillämpas för att avgöra frågan.
134

 Av denna bestämmelse följ-

de tidigare att skriftliga bevis kunde anses upptagna vid huvudförhandlingen även utan 

att ha föredragits. Enligt den praxis som tillämpades kunde ett bevismedel i sin helhet 

bli processmaterial om parterna redogjorde för det i vissa utvalda delar. På så sätt kunde 
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parterna på ett lättförståeligt sätt visa rätten sin syn på hur det aktuella bevismedlet skul-

le förstås.
135

  

Min slutsats av ovanstående är att frågan om hänvisningar ska tillåtas under huvudför-

handlingen lämpligen bör avgöras i så god tid före huvudförhandlingen att rätten och 

parterna har möjlighet att anpassa sina förberedelser till ett sådant upplägg. Innehåller 

målet ett omfattande skriftligt material kan man anta att rättens inläsning kommer att ta 

mer tid i anspråk, varför frågan bör väckas och avgöras i ett tidigare skede. Annars är 

det troligt att i vart fall mer omfattande hänvisningar kommer att bedömas som olämpli-

ga. 

4.2.3.3 När är det lämpligt att ersätta en muntlig föredragning med en hänvisning? 

I förarbetena presenteras ett antal bedömningsgrunder som kan tala för att det är lämp-

ligt att göra avsteg från muntlighetsprincipen i det enskilda fallet.
136

 Det kan vara moti-

verat att tillåta hänvisningar om detta underlättar förståelsen av processen. I proposi-

tionen beskrivs hur parter och domstol i vissa måltyper ofta har svårt att tillgodogöra sig 

processmaterialet enbart utifrån den muntliga framställningen vid huvudförhandlingen. 

Lagstiftaren refererar här till stora eller komplicerade mål där det förekommer stora 

mängder skriftligt material. Det anges att det i dessa mål ofta krävs att domstol och par-

ter noggrant gått igenom handlingarna inför huvudförhandlingen. I annat fall skulle det 

många gånger uppkomma risk för rättegångens goda genomförande. Det konstateras att 

hänvisningar till handlingar i denna typ av mål därmed uppenbarligen kan medföra be-

tydande fördelar. Det anförs att hänvisningsinstitutet kan bli ett användbart instrument i 

mål med tekniska inslag såsom patenttvister och miljömål, liksom i vissa fordrings‒ och 

skadeståndsmål.
137

  

Även i mål som inte innehåller stora mängder skriftligt material med komplicerat inne-

håll har lagstiftaren förväntat sig att möjligheten att hänvisa till handlingar får positiva 

effekter. I mål där enskilda processar utan ombud förväntas hänvisningsmöjligheten 

avsevärt förenkla genomförandet av huvudförhandlingen. Det som främst avses är hän-

visningar till handlingar som upprättats under förberedelsen, såsom protokoll från den 

muntliga förberedelsen eller en sammanställning som upprättats av domstolen.
138
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137

  A.prop. s. 146 och 245. 
138

  A.prop. s. 146. 



26 
 

I enskilda fall kan det framstå som lämpligt att tillåta hänvisningar till handlingar om 

detta framstår som mer ändamålsenligt eller effektivt. Så kan exempelvis vara fallet om 

detta leder till en ökad förståelse av processmaterialet eller om förhandlingen kan 

genomföras på ett smidigare sätt.
139

  

Den handling som en part vill hänvisa till bör vara så strukturerad att den lämpar sig för 

detta ändamål.
140

 Det ska inte heller röra sig om en handling som inte lämpar sig för att 

utgöra processmaterial.
141

  

Lagstiftarens påpekande om att parter och domstol redan före reformen i denna typ av 

mål regelmässigt behövde göra en noggrann genomläsning av materialet är värt att note-

ra. Det tyder på att man räknar med att den nyinförda möjligheten att hänvisa till hand-

lingar inte kommer att innebära något större merarbete för domstol eller parter i denna 

typ av mål.  

4.2.3.4 Hur tydlig måste en hänvisning vara ‒ finns det något precisionskrav? 

I SOU:n ”En modernare rättegång” betonas vikten av att möjligheten att hänvisa till 

handlingar används så att det inte blir svårt för parter och domstolens att förstå vad som 

får läggas till grund för avgörandet.
142

 Parterna ska veta vad som bemöts och rätten vad 

den får pröva. Det ska inte finnas oklarheter kring huruvida en handling utgör process-

material eller ej.
143

 Det får inte bli svårare för vare sig parterna eller rätten att förstå vad 

som kan komma att ligga till grund för domen enligt 17 kap. 2 och 3 §§ RB.
144

  

En grundläggande förutsättning för att rätten ska anse det lämpligt att hänvisningar görs 

är att det underlättar rättens och parternas förståelse av processmaterialet.
145

 Det är 

tveksamt om en vag hänvisning skulle anses fylla det syftet. Det blir svårt för motparten 

att veta vad denne ska bemöta. Risk finns att rätten missförstår vad den hänvisande par-

ten avser att hänvisa till och i vilken utsträckning. Material som den hänvisande parten 

tror sig ha tillfört processmaterialet kan falla bort. Det är dock oklart i vilken utsträck-

ning parterna måste precisera sina hänvisningar för att bevismaterial ska anses framlagt 

och omständigheter ska anses åberopade. I enlighet med muntlighets‒ och omedelbar-
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hetsprincipen får domstolen bara döma över det processmaterial som muntligen har 

framförts vid huvudförhandlingen. Möjligheten att hänvisa till handlingar utgör ett par-

tiellt undantag från dessa principer då exempelvis bevismaterial kan framföras genom 

hänvisning. I dispositiva tvistemål gäller även att dom inte får grundas på omständighe-

ter som part inte har åberopat som grund för hans talan vid huvudförhandlingen. Klart är 

att omständigheter som inte åberopas under huvudförhandlingen inte får läggas till 

grund för domstolens avgörande och att material som inte har framlagts vid huvudför-

handlingen inte får beaktas i domen. 

4.3 Tolkning och tillämpning av lagrummen enligt intervjuerna 

4.3.1 I vilken omfattning kan muntliga moment under huvudförhandlingen ersättas av hän-

visningar? 

Som nämnts i avsnitt 4.2.1 är det oklart i vilken omfattning hänvisningar kan användas. 

Hänvisningsreglerna har fått en generell utformning.
146

 Det finns utrymme för att an-

vända sig av hänvisningar under samtliga huvudförhandlingsmoment förutom pläder-

ingen. Samtidigt finns det tecken på att reglerna ska tillämpas med försiktighet.
147

 Un-

der intervjuerna framkommer det att även vissa tingsrättsdomare läser in ett krav på 

restriktivitet från domstolens sida i lagen. Informanterna har inte en lika restriktiv in-

ställning till reglerna, även om deras grundinställning är att det har ett värde att i huvud-

sak låta muntlighet och omedelbarhet råda under huvudförhandlingen. De fördelar som 

informanterna framhåller med omedelbarhet och muntlighet är främst att det parterna 

vill säga framförs högt, alla hör det och motparten har möjlighet att opponera sig mot 

det som sägs.  

Informanterna är överens om att hänvisningar kan användas för att ersätta muntliga 

moment under huvudförhandlingen, men tolkar och tillämpar reglerna på olika sätt. I 

doktrin har framförts att det endast undantagsvis lär bli aktuellt att bara bibehålla munt-

ligheten under bevisupptagning och plädering.
148

 En sådan tillämpning tycks inte heller 

stödjas av informanterna. En informant förespråkar att parterna vid inledningen av hu-

vudförhandlingen hänvisar till den sammanställning som rätten upprättar och justerar 

under den muntliga förberedelsen, där tvistens bakgrund, parternas inställning, yrkan-

den och grunder framkommer. Den andra informanten lägger istället vikt vid att just 
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yrkanden och grunder framförs muntligt, och är därför negativ till hänvisningar i dessa 

delar. Båda informanterna är positiva till att parterna hänvisar till hela akten för att föra 

in bevisfakta i processen. De menar att detta har en betryggande funktion för parterna. 

Parterna kan gardera sig genom att hänvisa till hela akten, allt blir processmaterial. 

Domstolen behöver inte oroa sig för att ha missat att anteckna någonting. Samtidigt un-

derlättar det för domstolen när domen ska skrivas eftersom domstolen vet precis vad 

som är processmaterial. Det är bara en av informanterna som i praktiken tillämpar hän-

visningar till hela akten. En sådan hänvisning ersätter inte muntligheten, utan utgör sna-

rast ett komplement till den viktigare informationen vilken parterna förväntas framföra 

muntligen, trots att hela akten redan genom hänvisningen blir processmaterial. Vad 

gäller sakframställningar är båda informanterna positiva till att använda hänvisningar. 

Däremot är de av olika åsikt när det gäller i vilken utsträckning hänvisningar kan an-

vändas under detta huvudförhandlingsmoment. En informant menar att parterna kan 

lämna in sina sakframställningar i förväg, och att det sedan räcker att parterna hänvisar 

till sin respektive handling under huvudförhandlingen.
149

 Därmed har målet preciserats 

för domstolen och motparten och då är det inget som hindrar att muntligheten faller 

bort. Särskilt i fall med omfattande bevisning kan ett sådant arbetssätt vara fördelaktigt, 

eftersom förhandlingstiden istället kan läggas på att noggrant gå igenom centrala delar 

av bevismaterialet och hur det ska tolkas. Den andra informanten är av avvikande me-

ning och avråder starkt från att låta parterna hänvisa till hela sakframställningen. Detta 

då det är under detta moment som domaren får inblick i parternas syn på tvisten.  

Av förarbetena följer att muntliga moment helt eller delvis kan ersättas av hänvisning-

ar.
150

 Vad gäller exempelvis skriftliga avtal förespråkas i doktrin att sådana lämpar sig 

för att delvis framföras delvis genom hänvisningar. På så sätt kan parterna muntligen 

lyfta fram mer centrala delar ur avtalet och visa domstolen hur handlingen ska uppfat-

tas.
151

 Samtidigt tyngs inte förhandlingen ner av en lång föredragning av avtalet.
152

 Den 

informant som inte är medförfattare till det aktuella verket har en mer liberal inställning 

och anser att det vid bevisupptagningen kan räcka att parterna hänvisar till avtalsvillko-

ren. Detta förutsätter dock att de har berörts och kommenterats noggrant såväl skriftli-

gen i parternas inlagor som vid den muntliga redogörelsen av åberopade grunder. 
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4.3.2 Har handlingar och förberedelse ökat i betydelse på bekostnad av muntlighet och 

omedelbarhet? 

För att parterna ska kunna hänvisa till en handling måste den aktuella handlingen finnas 

i akten, rätten ska vara inläst på den och båda parterna ska ha tagit del av den före hu-

vudförhandlingen. Annars finns det en risk att rätten och motparten inte förstår vad som 

åberopas.
153

 Detta bekräftas av informanterna, som även är överens om att kraven på 

domstolens inläsning har ökat i och med hänvisningsreformen. De tror att hänvisnings-

möjligheten kan leda till att domarna hellre arbetar med målet inför huvudförhandlingen 

än efter, och därmed konsulterar handlingarna på ett tidigare stadium. 

I betänkandet ”Partsinsyn enligt rättegångsbalken” uttalas att hänvisningsmöjligheten 

har medfört att målets handlingar tillmäts större betydelse under rättegången än tidigare, 

på bekostnad av muntlighet och omedelbarhet.
154

 Informanterna bekräftar att detta 

stämmer såvitt gäller vissa typer av handlingar. Detta gäller dels rättens sammanställ-

ning över tvisten, och dels sakframställningar som inför huvudförhandlingen har läm-

nats in till rätten och motparten. Informanterna är överens om att parterna kan hänvisa 

till hela akten för att få in bevisfakta i processen. Vid en sådan tillämpning kan hand-

lingarna i akten förväntas öka i betydelse på bekostnad av omedelbarhet och muntlighet. 

Vissa handlingar tillmäts större betydelse än andra. Detta tycks gälla sammanställning-

en. Den information som finns i sammanställningen motsvarar det som enligt 17 kap. 7 

§ RB ska stå i domen. En informant uppger att om parterna hänvisar till sammanställ-

ningen under huvudförhandlingen så är den delen av domen därmed klar. I den mån 

parterna justerar sin talan under huvudförhandlingen tas sammanställningen upp på en 

skärm i salen och revideras. Om något är oklart ber informanten om ett förtydligande 

och sammanställningen justeras tills alla är överens om att den motsvarar deras uppfatt-

ning. 

Sammanfattningsvis tycks följden av hänvisningsinstitutet vara att handlingar och för-

beredelse ökar i betydelse på bekostnad av muntlighet och omedelbarhet. Som nämnts i 

avsnitt 4.2.2 borde en sådan utveckling leda till att parterna lägger mer möda på formu-

leringen av sina inlagor än tidigare, vilket skulle innebära att en del av tids‒ och kost-

nadsbesparingen går förlorad.  Informanterna har dock inte märkt någon förändring i 

parternas inlagor sedan reformen trädde i kraft. Den minskade muntligheten tycks där-
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med inte leda till att parterna lägger ner mer tid på sina inlagor, med följd att reformen 

troligen kan skapa effektivitetsvinster i denna del. 

4.3.3 Domstolens godkännande 

4.3.3.1 Utgångspunkter för tingsrättsdomarnas bedömning 

Det är domstolens lämplighetsbedömning som avgör om en hänvisning ska godkännas. 

Mot bakgrund av hänvisningsreglernas breda tillämpningsområde är lämplighetsrekvisi-

tet av stor betydelse. Som tidigare nämnts har lagstiftaren valt att låta huvuddelen av 

huvudförhandlingsmomenten omfattas av möjligheten att kunna ersättas av hänvisning-

ar.
155

 Samtidigt angavs att hänvisningsreglerna enbart skulle leda till ”en viss” upp-

mjukning av muntlighetskravet, och ett annat förarbetsuttalande tyder på att hänvis-

ningsreglerna ska tillämpas med försiktighet.
156

 Som nämnts är informanternas grundin-

ställning vid lämplighetsbedömningen är att om en huvudförhandling ska hållas har det 

ett värde i sig att låta muntlighets‒ och omedelbarhetsprincipen råda. En informant an-

ser sig vara restriktiv med att tillåta hänvisningar, men undviker i största mån att lägga 

sig i parternas processföring. Den andra informanten tycks inta en mer drivande roll och 

uppmuntrar parterna att hänvisa till dels sammanställningen, dels hela akten. 

4.3.3.2 Betydelsen av när frågan om hänvisningar väcks och domstolens inläsning 

Av förarbetena framgår att hänvisningsinstitutet kräver att domstol och parter noggrant 

går igenom handlingarna inför huvudförhandlingen. Annars riskeras rättegångens goda 

genomförande.
157

 Detta bekräftas av informanterna. Av förarbetena framgår även att 

frågan om hänvisningar ska förekomma under huvudförhandlingen, och i så fall till vil-

ket material, bör avgöras i god tid. Helst under den muntliga förberedelsen. Detta för att 

rätten och motparten ska hinna sätta sig in i handlingarna så att hänvisningsinstitutet kan 

fylla sitt syfte, att främja rättens och motpartens möjligheter att ta till sig materialet.
158

 

Förarbetsuttalandet har kritiserats i doktrin där det har ifrågasatts om hänvisningsfrågan 

kan avgöras redan vid den muntliga förberedelsen.
159

 Informanterna är oeniga i frågan. 

En informant menar att hänvisningsfrågan måste avgöras under den muntliga förbere-

delsen. Utan ett sådant avgörande går det inte att upprätta någon huvudförhandlingsplan 

eftersom man då inte vet hur lång tid förhandlingen kommer att ta. Den andra informan-
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ten är av en annan åsikt och säger att hänvisningsfrågan sällan kan avgöras i ett så tidigt 

skede då det ofta föreligger oklarheter kring tvisteföremålet och bevisuppgiften.  

Min slutsats i avsnitt 4.2.3.2 var att hänvisningsfrågan bör avgöras i så god tid före hu-

vudförhandlingen att rätten och parterna har möjlighet att anpassa sina förberedelser till 

ett sådant upplägg. Jag antog att rätten skulle anse hänvisningar i mål med ett omfattan-

de skriftligt material olämpliga om frågan inte hade väckts och avgjorts i ett så tidigt 

skede att domstolen haft möjlighet att läsa in sig på materialet. Den informant som me-

nar att frågan inte kan avgöras under den muntliga förberedelsen menar att i det ett mål 

med omfattande material kan finnas skäl att väcka frågan inför huvudförhandlingen. 

Detta för att parten ska slippa att förbereda en föredragning. Informanten bekräftar där-

med att ett tidigt avgörande i hänvisningsfrågan kan medföra lägre ombudskostnader för 

parterna.
160

 Däremot tycks ingen av informanterna anse att ett tidigt avgörande i hänvis-

ningsfrågan främjar rättens möjligheter att ta till sig materialet.  De poängterar att rätten 

alltid måste läsa igenom allt material inför en huvudförhandling i tvistemål, oberoende 

av om hänvisningar kommer att förekomma. Något motsägelsefullt menar de dock ändå 

att kraven på rättens inläsning har ökat i och med hänvisningsreformen.  

Enligt doktrin ska parterna kunna utgå från att de kan göra hänvisningar under huvud-

förhandlingen om det saknas ett avgörande i frågan.
161

 En informant prövar hänvis-

ningsfrågan direkt vid huvudförhandlingen, på parternas begäran. Av förarbetena fram-

går att om hänvisningsfrågan avseende en viss handling inte har avgjorts inför förhand-

lingen kan hänvisning ändå göras hela den handling som en sådan hänvisning avser par-

terna redogör för centrala delar av dess innehåll.
162

 Informanten tycks upprätthålla ett 

sådant krav för det fall handlingen är av relevans för tvisten, dock inte om innehållet har 

kommenterats noggrant i parternas inlagor eller om det har föredragits tidigare under 

förhandlingen. 

4.3.3.3 När är det lämpligt att ersätta en muntlig föredragning med en hänvisning? 

I förarbetena anges att det kan vara lämpligt att ersätta en muntlig föredragning med en 

hänvisning om det underlättar förståelsen av processen. Även om det i något annat av-

seende framstår som mer ändamålsenligt eller effektivt kan hänvisningar komma till 

användning, exempelvis om förhandlingen därigenom kan genomföras på ett smidigare 
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sätt.
163 

Informanterna håller med om att hänvisningar kan underlätta förståelsen av pro-

cessen, särskilt om de används som komplement till en muntlig framställning. Genom 

hänvisningarna blir den muntliga framställningen lättare att följa. En informant menar 

att rättens sammanställning är en nödvändig förutsättning för att kunna använda sig av 

hänvisningar, p.g.a. sammanställningens förtydligande verkan. 

I förarbetena antog man att hänvisningar oftare skulle anses lämpliga i stora och kom-

plicerade mål med stora mängder skriftligt material, eftersom det i sådana mål kan vara 

svårt att tillgodogöra sig processmaterialet enbart utifrån en muntlig framställning.
164

 

Detta bekräftas av informanterna. De menar att det i sådana mål kan bli både rörigt och 

svårt att hålla fokus på de viktiga delarna av det material som presenteras om allt före-

dras muntligen. De är överens om att det av effektivitets‒ och ändamålsskäl är lämpligt 

att parterna hänvisar till hela akten eftersom detta skapar förutsättningar för en bättre 

process. På så sätt kan rätten och parterna vara säkra på att allt blir processmaterial. Par-

ter och domstol behöver inte oroa sig för att missa viktiga delar, vilket före reformen 

skulle ha lett till att dessa delar inte blev processmaterial. Enligt förarbetena kan hänvis-

ningar även vara lämpliga i mål med tekniska inslag såsom patenttvister och miljömål, 

liksom i vissa fordrings‒ och skadeståndsmål.
165

 Vad avser mål med tekniska inslag 

bekräftas detta av informanterna, som tar upp entreprenadtvister som exempel på mål 

där hänvisningar underlättar förståelsen. Bevismaterialet i denna typ av tvister består 

ofta av besiktningsprotokoll med långa listor på fel och brister vilka det ofta är särskilt 

lämpligt att hänvisa till.  

Hänvisningsinstitutet väntades också kunna bli användbart i mål där enskilda processar 

utan ombud.
166

 Detta bekräftas av informanterna, men en lämplighetsbedömning får 

göras från fall till fall. Hänvisningar i ett sådant mål kan vara lämpliga om det leder till 

en bättre process, vilket kan vara fallet då talan förs av en part som inte är van vid dom-

stolssituationen. Har parten lämnat in en stor mängd skrivelser som tycks vara utan re-

levans för de tvistiga frågorna blir det ofta bättre om parten föredrar centrala delar och 

hänvisar till resterande material. Genom aktiv processledning kan domstolen få fram 

relevanta fakta. Det kan dock vara olämpligt att använda hänvisningar när enskilda inte 

företräds av ett ombud. Om personen för talan muntligen kan rätten omedelbart ställa 
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frågor som formuleras utifrån den tillämpliga lagstiftningen. Det kan också bli svårare 

för en icke‒juridiskt skolad person att följa processen om hänvisningar används. Förstå-

elsen kan underlättas om rätten använder sig av sammanställningen. I denna framgår 

vilken inställning parterna har och det finns en processlägesanalys som förtydligar vad 

som ska bevisas. 

Av förarbetena framgår att den handling som en part vill hänvisa till bör lämpa sig för 

att utgöra processmaterial, och bör vara så strukturerad att den lämpar sig för detta än-

damål.
167

 Informanterna upprätthåller det kravet. Det behöver inte i sig vara problema-

tiskt att parterna hänvisar till ett omfattande avtal om det tydligt framgår vilka avtalsbe-

stämmelser som är av relevans för tvisten. Så länge det är klargjort vad det är frågan om 

i den handling som det hänvisas till kan hänvisning göras till handlingen. 

4.3.3.4 Hur tydlig måste en hänvisning vara ‒ finns det något precisionskrav? 

En grundläggande förutsättning för att rätten ska anse det lämpligt att hänvisningar görs 

är att det underlättar rättens och parternas förståelse av processmaterialet, skapar bättre 

förhandlingsförutsättningar eller är mer ändamålsenligt eller effektivt.
168

 Det är oklart 

hur tydlig en hänvisning måste vara, men det är tveksamt om en vag hänvisning skulle 

anses fylla det syftet. I EMR‒utredningen betonades att hänvisningsinstitutet inte fick 

användas på ett sätt som gör det svårt att förstå vad som är processmaterial och vad som 

ska bemötas.
169

  Detta bekräftas av en informant som menar att det är viktigt att parterna 

är pedagogiska i sin användning av hänvisningar. Samtidigt menar informanten att hän-

visningar i vissa delar kan leda till att dessa intressen blir bättre tillgodosedda, eftersom 

det ger större utrymme för parterna att utveckla sina synpunkter i för tvisten centrala 

delar, särskilt när det gäller hur bevisningen ska tolkas.  

Båda informanterna anser att det föreligger ett precisionskrav, men inte såtillvida att 

hänvisningen måste avse ett visst stycke i en handling. En informant menar att hänvis-

ningen kan avse en hel sakframställning, så länge denna har lämnats in till rätten och 

motparten inför förhandlingen i en samlad handling och på så sätt har preciserats. Den 

informant som förespråkar att parterna ska hänvisa till rättens sammanställning är av 

den åsikten p.g.a. sammanställningens förtydligande verkan. Informanten anser att en 

sådan hänvisning är en förutsättning för att hänvisningar under huvudförhandlingen 
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överhuvudtaget ska kunna anses lämpliga. En sammanställning bygger på en stor 

mängd material, men är på samma sätt som den inlämnade sakframställningen samlad i 

ett dokument. Därför kan en sådan hänvisning ändå anses preciserad. 

Som nämnts är informanterna positiva till att parterna hänvisar till hela akten, även om 

enbart en informant tillämpar denna metod i praktiken. En sådan hänvisning omfattar 

allt material som finns i målet och är därför inte alls preciserad. Trots detta finns det 

viss grund för att ändå tillåta den. Som tidigare anförts betonade EMR‒utredningen att 

hänvisningsinstitutet inte får användas på ett sätt som gör det svårt att förstå vad som är 

processmaterial och vad som ska bemötas.
170

 Den informant som använder sig av hän-

visningar till hela akten menar att en sådan hänvisning skapar fördelar i denna bemär-

kelse. Det blir tydligt vad som är processmaterial eftersom allt som finns i akten är pro-

cessmaterial. Det blir inte svårt för motparten att veta vad som ska bemötas, eftersom 

motparten redan tidigare har bemött detta i skrift. Informanten drar paralleller till skilje-

förfarandet och framhåller att detta inte blir problematiskt där, och menar att det inte 

blir mer problematiskt i en domstolsprocess. Hanteringen blir densamma som i förvalt-

ningsprocess. En annan aspekt att betänka i anslutning till detta är att en hänvisning till 

hela akten inte ersätter ett muntligt moment på samma sätt som de tidigare berörda hän-

visningarna, utan fungerar som komplement till muntligheten. Parterna förväntas redo-

göra för centrala tvistefrågor muntligen även om de redan har förts in i processen genom 

hänvisning. Detsamma gäller omfattande handlingar som åberopas som bevismaterial. 

Framgår det inte av tvisten vilka delar som är av relevans räcker det inte att hänvisa utan 

då måste åberopandet preciseras muntligen. 

Som nämndes är det utifrån traditionella rättskällor oklart hur tydlig en hänvisning mås-

te vara. Enligt informanterna kan hänvisningen ersätta muntligheten helt även om den 

omfattar en större mängd information. Detta förutsätter dock att informationen finns 

samlad i ett lättöverskådligt dokument. Om hänvisningen används som ett komplement 

till muntlighet kan hänvisningen avse en stor mängd dokument enligt informanterna, 

t.o.m. en hel processakt. I ett sådant fall är själva hänvisningen inte preciserad, däremot 

kan en sådan hänvisning leda till att parternas talan förtydligas.  
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4.4 Analys av hur hänvisningsreglerna i tingsrätten påverkar muntlig-

hets‒ och omedelbarhetsprincipen samt rättssäkerheten och tviste-

målsprocessens funktion 

4.4.1. Hur påverkas muntligheten och omedelbarheten under tingsrättens huvudförhandling 

av hänvisningsmöjligheten? 

I syfte att skapa ett billigare och mer flexibelt förfarande ville man i EMR mjuka upp 

muntlighets‒ och omedelbarhetsprincipen i fall där muntligheten inte skapar några rätts-

säkerhetsvinster.
171

 En sådan uppmjukning har skett genom införandet av möjligheten 

att hänvisa till handlingar. Muntligheten minskar när man hänvisar till skriftliga hand-

lingar istället för att muntligen redogöra för ståndpunkter och bevismaterial. Förberedel-

sen ökar i betydelse och omedelbarheten minskar. Detta då en hänvisning avser material 

som har upprättats före huvudförhandlingen och rätten enligt informanterna tar del av 

materialet före huvudförhandlingen. Enligt omedelbarhetsprincipen får ju endast det 

som har tagits upp under ett måls huvudförhandling läggas till grund för dom.
172

 Genom 

hänvisningsreformen har handlingar och skriftlighet ökat i betydelse på bekostnad av 

muntlighet och omedelbarhet, eftersom handlingar blir processmaterial utan att föredras. 

I vilken utsträckning muntlighet och omedelbarhet påverkas beror på reglernas utform-

ning, och i längden på hur de tillämpas.  

Hänvisningsreglerna har fått en generell utformning och omfattar alla huvudförhand-

lingsmoment förutom parternas pläderingar.
173

 Ser man till de aktuella lagrummens ly-

delse tycks hänvisningsmöjligheten därmed innebära stora ingrepp i muntlighets‒ och 

omedelbarhetsprincipen. Skulle en vid tillämpning bli normen skulle muntlighet och 

omedelbarhet troligtvis inte längre kunna betraktas som grundläggande principer för 

rättegångsbalken. Båda lagrummen innehåller dock ett lämplighetsrekvisit, varför möj-

ligheten att hänvisa till handlingar begränsas av huruvida rätten bedömer hänvisningen 

som lämplig. Det framgår inte närmare i vare sig lagtext eller förarbeten om muntlighet 

och omedelbarhet kan begränsas i större omfattning avseende vissa huvudförhand-

lingsmoment än andra.
174

 Trots hänvisningsmöjlighetens omfattande tillämpningsområ-

de tycks den inskränkning av omedelbarhet och muntlighet som en vid tillämpning skul-
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le innebära inte stödjas av förarbetena. Muntlighet ska fortfarande vara huvudregel.
175

 

Tanken med EMR‒reformen var inte att principerna skulle överges, utan att de skulle 

mjukas upp i situationer där de ledde till ineffektivitet utan att bidra till ökad rättssäker-

het.
176

 Ett förarbetsuttalande tyder t.o.m. på att reglerna ska tillämpas med försiktighet i 

tvistemål, även om det anges att möjligheterna att hänvisa ska vara större än i brott-

mål.
177

 Av intervjuerna kan man dra slutsatsen att den motsägelse som det innebär att 

lagrummet är så generellt utformat, i kombination med förarbetsuttalanden som tyder på 

en restriktiv tillämpning, leder till att tingsrättsdomarna tolkar hänvisningsreglerna oli-

ka. Vissa läser in ett krav på restriktivitet. Andra är liberala i sin tolkning och tillämp-

ning av reglerna.  Domarna är oense om vilka huvudförhandlingsmoment som lämpar 

sig för hänvisningar, eller i vart fall i vilken utsträckning hänvisningar kan göras under 

dessa moment. Samtliga domare tycks dock vara ense om att muntlighet och omedel-

barhet i stort fortfarande bör råda under huvudförhandlingen. 

Av såväl förarbeten som intervjuer framgår att den situation då omedelbarhet och munt-

lighet kommer att påverkas mest är när en hänvisning kan väntas leda till att processma-

terialet kan presenteras på ett tydligare sätt för att underlätta för dem som deltar i rätte-

gången.
178

 Enligt informanterna blir presentationen ofta tydligare om momenten delvis 

framförs muntligen och delvis genom hänvisningar. En sådan tillämpning innebär att vi 

rör oss mot ett blandat muntligt‒ skriftligt förfarande, som kan liknas vid det förfarande 

som används i förvaltningsrätten.
179

 Av förarbetena framgår att hänvisningar helt eller 

delvis kan ersätta den muntliga presentationen av ett huvudförhandlingsmoment.
180 

På-

verkan på muntlighet och omedelbarhet blir mindre när ett moment endast delvis ersätts 

av en hänvisning, vilket också tycks vara den tillämpning som förespråkas av informan-

terna. Ökad tydlighet väntades också följa om hänvisningar kom att användas i stora 

och komplicerade mål med tekniska inslag.
181

  Detta bekräftas av informanterna. Där-

med är det troligt att förberedelse och skriftliga handlingar kommer att öka i betydelse i 

denna typ av mål, på bekostnad av muntlighet och omedelbarhet. Likaså talar såväl fö-
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rarbetsuttalanden som intervjuresultat för att omedelbarhet och muntlighet kommer att 

minska i fall där enskilda för sin egen talan.
182

 

Enligt förarbeten och lagrum kan hänvisning göras till alla handlingar i processakten 

som lämpar sig för hänvisning.
183

 Intervjuresultaten tyder på att vissa handlingar till-

mäts större betydelse än andra, men även här har informanterna olika tillämpning av 

olika åsikt. En informant förespråkar att hänvisning bör göras till rättens sammanställ-

ning. Då innehållet i sammanställningen motsvarar det som ska stå i domen enligt 17 

kap. 7 § RB, så är den delen av domen enligt informanten därmed klar genom hänvis-

ningen. Om det under huvudförhandlingen görs uttalanden som inte stämmer överens 

med sammanställningen revideras sammanställningen. Förfarandet blir därmed blandat 

muntligt‒skriftligt. Muntlighet och omedelbarhet påverkas i stor utsträckning. Kanske 

det skriftliga t.o.m. har företräde framför det muntliga. I så fall kan sammanställningar-

na jämföras med den gamla tidens protokoll. Även om muntlighet förekom under ÄRB 

så var det bara det som hade nedtecknats i förhandlingsprotokollen som utgjorde pro-

cessmaterial och fick läggas till grund för dom.
184

 Båda informanterna är positiva till att 

parterna hänvisar till hela akten för att föra in bevisfakta i processen, även om det bara 

är en informant som i praktiken tillämpar det arbetssättet. En sådan hänvisning ersätter 

inte helt muntligheten och omedelbarheten. Istället fungerar den som ett komplement 

till parternas muntliga framställning, vilken hänvisningen till trots förväntas förmedla 

den viktigare informationen i målet. Även här blir förfarandet muntligt‒skriftligt. Hand-

lingarna i akten och förberedelsen ökar i betydelse på bekostnad av muntlighet och 

omedelbarhet, i vart fall i den mån handlingarna innehåller bevisfakta och inte föredras 

muntligen. Frågan är vad som ska äga företräde för det fall det som föredras muntligen 

under förhandlingen avviker från det som följer av handlingarna i akten. Av de uppgif-

ter som informanten har lämnat kan man anta att i den mån uppgifterna i akten är vikti-

ga och av central betydelse krävs en muntlig föredragning. Däremot omfattar hänvis-

ningen fullt ut sådant material som är av mindre central betydelse och som därmed blir 

processmaterial genom hänvisningen. I den mån den muntliga föredragningen avviker 

från innehållet i det skriftliga materialet äger muntligheten företräde, under förutsättning 

att rätten uppfattar skillnaden. I annat fall kommer rätten att utgå från de skriftliga hand-
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lingarna med följd att skriftlighet och förberedelse får företräde framför muntlighet och 

omedelbarhet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det utifrån lagtext och förarbeten är oklart hu-

ruvida hänvisningsmöjligheten bör tolkas med försiktighet eller ej.
185 

EMR‒utredningen 

förespråkade frikostlighet.
186

 Lagrummen fick ett brett tillämpningsområde, men detta 

bör förmodligen snarare tillskrivas den generella viljan att genom EMR skapa ett flexib-

lare regelverk. Vissa uttalanden i propositionen tyder på att hänvisningar ska tillämpas 

med försiktighet, och omedelbarhet och muntlighet anges fortfarande anses skapa de 

bästa förutsättningarna för en bra process.
187

 I doktrin förespråkas restriktivitet.
188

 In-

formanternas tolkning och tillämpning av hänvisningsreglerna är dock frikostlig och 

ligger närmast EMR‒utredningens syn. Den sammantagna analysen är att de traditionel-

la rättskällorna är mer restriktiva än domarna verkar vara i praxis, och att muntlighets-

principen och omedelbarhetsprincipen påverkas i stor utsträckning av hänvisningsmöj-

ligheten. 

4.4.2. Hur påverkar begränsningen av muntlighet och omedelbarhet processens rättssäker-

het? 

Under ÄRB var det svårt att få ut sin rätt p.g.a. domstolarnas ineffektivitet, vilken bru-

kar tillskrivas skriftligheten samt avsaknaden av koncentration.
189

 I RB infördes munt-

lighet och omedelbarhet för att bl.a. främja rättssäkerheten i domstolarna.
190

 Rättssäker-

het och effektivitet står dock ofta i motsatsförhållande till varandra.
191 RB har ansetts 

inflexibel och ineffektiv p.g.a. att muntlighets‒ och omedelbarhetsprincipen har fått för 

stark ställning.
192

 Genom att mjuka upp principerna i de fall de inte främjar rättssäkerhe-

ten ville man genom EMR skapa flexibilitet och effektivitet med bibehållen rättssäker-

het.
193

 Därför bör den begränsning av muntlighet och omedelbarhet som hänvisningsin-

stitutet innebär analyseras utifrån hur rättssäkerheten påverkas. Som nämnts i avsnitt 2.2 

innefattar rättssäkerhetsbegreppet ett antal intressen, som kan sägas mynna ut i att det 

ska finnas realistiska möjligheter att få anspråk prövade och fastställda, samt att det ska 
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gå att förutse hur regler kommer att tillämpas. Process i domstol bör leda till materiellt 

riktiga domar, vara kontradiktorisk, snabb och billig.
194

 Även om muntlighet och ome-

delbarhet generellt anses skapa de bästa förutsättningarna för den fria bevisprövningen 

och en materiellt riktig dom så behöver detta inte alltid vara fallet. Det är inte heller 

säkert att en begränsning av muntlighet och omedelbarhet påverkar rättssäkerheten ne-

gativt. Enligt såväl förarbeten som informanternas uppgifter kan hänvisningar ha en 

förtydligande verkan.
195

 Under en långdragen muntlig föredragning är det svårt att upp-

rätthålla koncentrationen. Rätten och motparten riskerar att missa det som faktiskt är 

viktigt. Med andra ord kan hänvisningar gynna materiellt riktiga domar. Samtidigt inne-

bär hänvisningsinstitutet att information inte framförs under huvudförhandlingen, utan 

endast under förberedelsen. Processens kontradiktoriska drag riskerar att påverkas nega-

tivt eftersom risken att motparten inte uppfattar vad som ska bemötas därigenom ökar, 

och förutsättningarna för en god dialog och kommunikation parterna emellan minskar. 

Det finns en risk att parterna under förberedelsen inte har uppfattat vad som ska bemö-

tas. För det fall det aktuella påståendet inte heller tas upp muntligen under huvudför-

handlingen riskerar parterna att lida rättsförlust. Därför innebär hänvisningar ökade krav 

på rättens processledning under såväl förberedelse som huvudförhandling. Såväl förar-

beten som informanter utgår från att muntlighet och omedelbarhet i regel skapar bäst 

förutsättningar för att domare och motpart ska uppfatta den information som fram-

förs.
196

 Jag håller med om att det ur rättssäkerhetssynpunkt tycks det ha ett värde att 

muntlighet och omedelbarhet i stort får råda under huvudförhandlingen. Det parterna 

vill säga framförs i direkt form, motparten kan opponera sig, de tvistiga frågorna fram-

träder tydligare och risken att rätten i efterhand inser att en hänvisning hade behövt för-

tydligas minskar. 

Exempel på situationer där förståelsen dock skulle kunna förbättras genom att begränsa 

muntligheten och omedelbarheten tycks vara i stora och komplicerade mål och mål med 

tekniska inslag.
197

 Även i mål där enskilda för sin egen talan tycks hänvisningsinstitutet 

kunna leda till att den muntliga framställningen förtydligas, om hänvisningarna kombi-

neras med en aktiv processledning från domstolens sida.
198

 I dessa fall tycks rättssäker-
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hetsvinster kunna uppnås om man använder sig av hänvisningar. Andra fall där rättssä-

kerheten kan främjas, eller där risken för att rättssäkerheten försämras är mindre, är när 

hänvisningar används som ett komplement till den muntliga framställningen. Så är fallet 

om parterna delvis framför huvudförhandlingsmomenten muntligt och delvis genom 

hänvisningar.
199

  Vid en sådan tillämpning går förfarandet alltmer mot en blandad munt-

lig‒skriftlig förhandlingsform. Detta kan vara fördelaktigt ur rättssäkerhetssynpunkt. I 

ett omfattande mål kan förhandlingen och deltagarnas koncentration läggas på de delar 

som är mest centrala för förståelsen av tvisten. Fokus hamnar på tvistiga frågor vilka 

kan väntas bli bättre utredda. I ett mål med tekniska inslag kan tekniska detaljer tillföras 

processmaterialet genom hänvisningar. Detta kan främja förståelsen. Däremot bör för-

klaringar avseende de tekniska dokumentens betydelse för tvisten och hur de ska tolkas 

framföras muntligen. Att helt ersätta ett muntligt moment med en hänvisning är mer 

riskabelt ur rättssäkerhetssynpunkt, eftersom risken för att otydligheter uppkommer är 

större, vilket i längden kan leda till att kontradiktionen inte upprätthålls och felaktiga 

domar. Undantag finns. Om parterna lämnar in sina sakframställningar till rätten och 

motparten inför huvudförhandlingen behöver sakframställningarna inte beröras muntli-

gen, annat än genom en hänvisning. Så länge sakframställningen finns i ett samlat do-

kument och lämpar sig för att bli föremål för en hänvisning, dvs. är klar, tydlig och 

strukturerad, är det inte givet att rättssäkerheten försämras. Har parterna inkommit med 

ett flertal inlagor där händelseförloppet har diskuterats kan tänkas att ett sådant tillväga-

gångssätt är rättssäkerhetsfrämjande, eftersom rätten och parterna får del av detta i en 

samlad handling och därmed är på det klara med detta inför huvudförhandlingen.  Även 

om sakframställningen innehåller en mängd faktauppgifter kan ett sådant tillvägagångs-

sätt vara fördelaktigt. Detta skulle med andra ord kunna vara ett exempel på en situation 

där en uppmjukning av muntlighet och omedelbarhet medför effektivitetsvinster genom 

kortare förhandlingstider, utan negativ påverkan på rättssäkerheten. Även rättens sam-

manställning finns i ett samlat dokument. Mot bakgrund av sammanställningens omfat-

tande innehåll kan dock lämpligheten i att hänvisa till en hel sådan sammanställning 

ifrågasättas. Även om sammanställningen är klar och tydlig bör framställningen av yr-

kanden och grunder i vart fall delvis beröras muntligen, särskilt som de utgör ramarna 

                                                           
199

  Prop. 2004/05:131 s. 245. 



41 
 

för processen.
200

 Annars riskerar processen att bli mindre överskådlig och kvaliteten att 

försämras. 

Enligt förarbeten och lagrum kan hänvisningar göras till alla handlingar i målets pro-

cessakt, under förutsättning att de lämpar sig för hänvisning.
201

 Informanterna är dock 

ense om att en enda hänvisning till hela akten kan vara fördelaktig. Hela akten blir pro-

cessmaterial genom hänvisningen. Hänvisningen fungerar dock enbart som ett komple-

ment till muntligheten. Parterna förväntas fortfarande föredra viktiga delar muntligen. 

Genom detta tillvägagångssätt behöver parterna inte vara rädda för att ha missat något 

eftersom allt blir processmaterial. Domstolen behöver inte oroa sig för att missa att an-

teckna något eftersom allt i akten är processmaterial. Detta kan på så sätt främja möjlig-

heten att få en materiellt riktig dom eftersom domstolen tar hänsyn till allt som har 

framförts under förberedelsen. Det kan spara tid och pengar. En sådan tillämpning med-

för dock troligen fler nackdelar än fördelar ur rättssäkerhetssynpunkt. Parterna kan ha 

ändrat ståndpunkt utan att det framkommer. Är rätten inte påläst och aktiv i sin process-

ledning kan man efter förhandlingen inse att det är oklart vad som har åberopats. Mot-

parten kan missa vad som ska bemötas. Överskådligheten minskar och processens kon-

tradiktoriska drag riskerar att urholkas. Den informant som använder sig av detta tillvä-

gagångssätt menar dock att det sistnämnda inte är något problem, eftersom allt redan har 

bemötts i skrift och finns i akten. Informanten jämför med skiljeförfarandet, där man 

använder sig av ett sådant tillvägagångssätt utan att det vållar problem. Mot detta kan 

man anmärka att ett skiljeförfarande inte ställer samma rättssäkerhetskrav som ett förfa-

rande vid allmän domstol.
202

 Om en hänvisning innebär att allt i akten blir processmate-

rial blir följden att handlingarna tillmäts väldigt stor betydelse, alldeles oavsett om vik-

tiga fakta förväntas föredras muntligen. Som nämnts kan en sådan hänvisning möjligen 

ha en förtydligande verkan så länge den muntliga redogörelsen stämmer överens med 

det som parterna har anfört skriftligen under förberedelsen. Frågan är dock vad som 

egentligen är processmaterial för det fall den muntliga redogörelsen avviker från de 

skriftliga handlingarna. Uppmärksammar domstolen inte denna skillnad under förhand-

lingen kommer avgörandet att utgå från det skriftliga materialet i denna del, vilket står i 

direkt strid med muntlighetsprincipen. Risken för otydligheter ökar, därmed även risken 

för en felaktig dom. Förfarandet innebär att man tänjer muntlighets‒ och omedelbar-
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hetsprincipen till det yttersta och innebär att det blir muntligt‒ skriftligt, kanske t.o.m. 

skriftligt‒muntligt. Det är svårt att förutse en sådan tillämpning utifrån lag och förarbe-

ten. Även om lagen föreskriver att alla handlingar i målet kan bli föremål för hänvisning 

är det tveksamt om en hänvisning till hela akten faller inom ramen för dagens process-

regler. Legaliteten kan ifrågasättas, en hänvisning ska vara lämplig och huvudregeln är 

fortfarande muntlighet.
203

  

Genom hänvisningar blir handlingar som har upprättats under förberedelsen processma-

terial utan att ha föredragits vid huvudförhandlingen. Så länge rätten och parterna är 

inlästa på handlingarna, vilket de enligt doktrin och egna uppgifter också är, innebär det 

inte per automatik att rättssäkerheten försämras. Behovet av att i detalj avgöra frågan 

om hänvisningar inför huvudförhandlingen tycks ha överdrivits i förarbetena eftersom 

domarna redan tidigare lade stor vikt vid inläsningen.
204

 Det står dock klart att det har 

blivit viktigare att domstolen är inläst på materialet i och med hänvisningsmöjligheten. 

Annars kan kvaliteten försämras. Rätten kan missa att utöva processledning när förtyd-

liganden skulle behöva göras. Om parterna måste kontaktas för förtydliganden efter 

huvudförhandlingen urholkas omedelbarheten ytterligare eftersom underlaget än mindre 

presenteras i ett sammanhang.  Därmed minskar troligtvis rättens förmåga att göra en 

god bevisprövning. Frågan är dock om det är tillräckligt att domstolen är påläst Som 

tidigare nämnts bör exempelvis en hänvisning till skriftligt material med komplicerat 

innehåll kompletteras med en muntlig förklaring. Annars blir det svårt att ta till sig ma-

terialet och överskådligheten försämras. Det finns även en risk att rätten inte inser en 

viss handlings betydelse om parterna enbart hänvisar till den. Möjligen leder de ökade 

kraven på att domstolen är inläst till fördelar i andra hänseenden. Advokaternas möjlig-

heter att förmedla en skönmålad bild av materialet minskar, vilket i så fall skulle för-

bättra likabehandlingen och möjligheten till materiellt riktiga domar. 

Utifrån de traditionella rättskällorna är det oklart hur hänvisningsreglerna bör tolkas och 

de intervjuade tingsrättsdomarna tillämpar hänvisningsreglerna på väldigt olika sätt.
205

 

Detta är problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt eftersom det minskar förutsebarheten 

och leder till att lika fall inte behandlas lika. Samtidigt tar vissa människor lättare tar till 

sig information muntligen, andra skriftligen. Även om det leder till att reglerna tilläm-
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pas olika är det troligtvis ändå rättssäkrare för parterna att presentera materialet på det 

sätt som rätten lättast förstår.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att hänvisningar kan leda till såväl en bibehållen 

rättssäkerhetsnivå som rättssäkerhetsvinster om de är preciserade, avser ett avgränsat 

material och kombineras med en muntlig framställning av centrala delar samt en aktiv 

processledning. Materiellt riktiga domar kan då främjas genom att processmaterialet 

förtydligas, blir mer överskådligt och att fokus hamnar på tvistiga frågor. Tid och peng-

ar kan sparas vilket leder till större möjligheter att få sina anspråk prövade och fastställ-

da. Samtidigt ställer hänvisningar ökade krav på rättens processledning under förbere-

delse och huvudförhandling, vilket kan vara en paradox eftersom denna troligen försvå-

ras av minskad muntlighet och omedelbarhet.
206

  

4.4.3. Hur påverkar begränsningen av muntlighet och omedelbarhet processens funktion? 

Som tidigare nämnts har förfarandet under RB kritiserats för att vara dyrt och ineffek-

tivt.207 Erfarenheterna från tiden då ÄRB tillämpades visar att alltför dyra och långsam-

ma processer hindrar rättsväsendet från att fylla sin tvistlösande och handlingsdirige-

rande funktion. Möjligheten att genomdriva berättigade krav kan omintetgöras om det 

tar för lång tid eller blir för dyrbart att få upprättelse.
208

 Här sammanfaller rättssäker-

hetsintresset med effektivitetsintresset, även om det också finns en motsättning mellan 

dessa båda intressen. Utöver rättssäkerhet måste en ändamålsenlig processordning upp-

fylla grundläggande krav på effektivitet. I den utredning som låg till grund för EMR 

framhölls att domstolarna är till för medborgarnas bästa och att nyttan för den enskilda 

har stått i fokus för utredningens reformförslag.
209

 I den därpå följande propositionen 

beskrivs rättskipning i tvistemål som en verksamhet som det allmänna ställer till enskil-

das förfogande för tvistlösning.
210

 Detta tyder på ett fokus på tvistlösning och en åter-

gång till rättsskyddsteorin, d.v.s. de med berättigade krav ska ges rättsskydd. Detta för-

utsätter givetvis att processreglerna möjliggör för domstolarna att lösa de konflikter som 

uppkommer på ett riktigt sätt så att den materiella rättens ändamål genomdrivs.
211

 Det 

förutsätter också att en domstolsprocess framstår som ett faktiskt alternativ för att lösa 

de tvister som uppkommer. Förbättringen av rättskipningen skulle främst ske genom en 
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uppmjukning av muntlighets‒ och omedelbarhetsprinciperna.
212

 Hänvisningsreglerna 

utgör en del av denna uppmjukning. För att domstolen ska fungera tvistelösande och 

den materiella rätten ska få genomslag krävs det att parterna och rätten uppfattar vad 

som händer under processen. Rättens konfliktlösande funktion kan påverkas negativt 

om det genom hänvisningsinstitutet blir svårare att överblicka processen och förstå 

motparten, vilket jag tidigare har visat kan blir följden av ett ökat fokus på skriftligt 

material och förberedelsestadiet. Såväl förarbeten som intervjuer visar också att munt-

lighet och omedelbarhet i regel skapar de bästa förutsättningarna för en bra förhand-

ling.
213

  

Precis som med rättssäkerheten är det inte säkert att en begränsning av muntlighet och 

omedelbarhet påverkar domstolarnas tvistlösande och handlingsdirigerande funktion 

negativt i alla situationer. Processen kan förbättras om hänvisningar används när detta 

skapar effektivitet eller är mer ändamålsenligt, så länge man inte bortser från rättssäker-

hetsintressena.
214

 Genom hänvisningsreglerna kan förhandlingsformen anpassas till det 

enskilda fallets förutsättningar, varigenom konfliktlösningen förbättras och effektivi-

tetsvinster kan skapas. Vid prövningen av stora och komplicerade mål, mål med teknis-

ka inslag och då enskilda för talan utan ombud kan en begränsning av muntlighet och 

omedelbarhet leda till att förhandlingen förbättras och effektivitetsvinster skapas utan 

att rättssäkerheten får stryka på foten.
215

 Så är även fallet om hänvisning görs till mate-

rial som är utan egentlig relevans för tvistefrågorna eller om materialets innehåll är tyd-

ligt för alla inblandade. Förhandlingstiden blir kortare och ombuden inte behöver lägga 

tid på att förbereda en muntlig föredragning. För att dra fördel av den effektivitetsvinst 

hänvisningsreglerna kan innebära förutsätter det troligtvis att hänvisningsfrågan avgörs 

inför huvudförhandlingen. Med risk att rätten anser en hänvisning olämplig är det an-

nars tveksamt om ombuden skulle våga förlita sig på att deras hänvisningar accepteras 

av rätten och motparten vid huvudförhandlingen. Förbereder ombuden sig på att för 

säkerhets skull kunna föredra allt material går potentiella effektivitetsvinster förlorade. 

Eftersom hänvisningsreformen innebär att handlingar tillmäts mer betydelse än tidigare 

är det rimligt att tro att ombuden lägger ner mer tid på sina inlagor än tidigare, med 

följd att en del av tidsvinsten försvinner.  Någon sådan utveckling har domarna dock 
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inte sett. Därför kan man anta att reformen innebär lägre ombudskostnader och tidsbe-

sparing i denna del. 

Om hänvisningsinstitutet ska ha positiva effekter på tvistemålsprocessen måste rätten 

vara insatt i handlingarna.
216

 Brister på denna punkt kan medföra att rätten missar att 

utöva processledning när förtydliganden skulle behövas. Inser rätten först i efterhand att 

det material som parterna har hänvisat till innehåller otydligheter och inte lämpar sig för 

hänvisning kan parterna behöva kontaktas igen efter huvudförhandlingen. Undermålig 

inläsning kan därmed leda till att målets avgörande fördröjs, med andra ord kan tviste-

lösningen funktionen påverkas negativt. Allmänhetens förtroende för domstolarna som 

tvistlösningsorgan kan också skadas. Domstolarnas möjlighet att fungera handlingsdiri-

gerande kan därmed påverkas eftersom detta förutsätter att allmänheten söker sig till 

domstolarna för att få sina tvister prövade.  

Hänvisningsreglerna har ett brett tillämpningsområde och riktlinjerna är oklara.
217

 Ut-

rymmet för den enskilde domaren att göra egna bedömningar av om en hänvisning är 

lämplig är stort. Detta tycks ha lett till en icke‒enhetlig tillämpning, vilket har negativa 

effekter på handlingsdirigeringen. Däremot kan reglernas breda tillämpningsområde 

vara positivt ur konfliktlösningshänseende eftersom det möjliggör att konfliktlösningen 

anpassas till varje måls förutsättningar. Tyvärr tycks tillämpningen dock snarast bero på 

vilken domare som dömer i målet än på målets individuella kvalitéer. Som nämnts tidi-

gare är det dock inte givet att detta är negativt om domaren på så sätt lättare tar till sig 

materialet och rättvisa i det enskilda fallet därmed skapas.
218

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att hänvisningsmöjligheten kan medföra positiva 

effekter för domstolarnas tvistelösande funktion. Om hänvisningsreglerna används så att 

effektivitetsvinster skapas utan att försämra rättssäkerheten kan tid och pengar sparas 

samtidigt som den materiella rättens genomslagskraft i enskilda tvister ökar. Genom att 

domstolens tvistelösande funktion förbättras framstår tvistlösning vid domstol som mer 

attraktiv varför domstolens möjlighet att styra över rättsutvecklingen ökar. Därför kan 

hänvisningsreformen även leda till att domstolens handlingsdirigerande förmåga stärks 

på sikt.   
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5. Hänvisningar till handlingar i hovrätt 

Genom EMR infördes även möjligheter att hänvisa till handlingar i hovrätten. Jag 

kommer i denna del att analysera hur hovrättens hänvisningsregler påverkar muntlighet 

och omedelbarhet under huvudförhandlingen och utvärdera likheter och skillnader jäm-

fört med tingsrättens hänvisningsregler. Anledningen till att det är av intresse att under-

söka dessa delar separat är att skälen för muntlighet och omedelbarhet har ansetts vara 

svagare i hovrätt än i tingsrätt.
219

 Jag kommer även att utvärdera om dessa likheter och 

skillnader har skäl för sig. Del 5.1 inleds med en analys av hur lagtextens rekvisit för-

håller sig till muntlighet och omedelbarhet. Därefter analyseras rekvisiten utifrån tradi-

tionella rättskällor. Informationen ställs sedan mot de resultat som har framkommit un-

der intervjuerna. Jämförelse görs löpande med den information som har framkommit 

under intervjuerna med tingsrättsdomarna. I slutet av avsnittet görs en återkoppling till 

frågeställningarna genom att resultaten analyseras utifrån bakgrunden, vilken återfinns i 

avsnitt 2.  

5.1 Lagtextens rekvisit och dess relation till muntlighet och omedelbar-

het 

Möjligheten att hänvisa till handlingar under huvudförhandling i hovrätt följer av 50 

kap. 18 och 19 § RB. Enligt 50 kap. 18 § 3 st. RB får framställningar avseende den 

överklagade domen, i vilken del domen överklagas, den ändring i domen som yrkas, 

angivandet av om yrkandet medges eller bestrids, parternas utveckling av talan och par-

ternas yttranden över det som motparten har anfört framföras genom hänvisningar till 

handling i målet. På samma sätt följer av 50 kap. 19 § 1 st. RB att bevisning får läggas 

fram genom hänvisningar till handlingar i målet. Liksom i tingsrätten följer av båda 

lagrummen att hänvisningar får ske om rätten finner det lämpligt. Inte heller i hovrätten 

har någon motsvarande möjlighet att ersätta pläderingen med hänvisningar införts. 

Innebörden av 50 kap. 18 § 3 st. RB är att istället för att parterna muntligen redogör för 

den del av tingsrättsdomen som överklagas, den ändring av domen som yrkas, inställ-

ning, sakframställning och yttranden kan parterna framföra dessa moment genom hän-

visningar. Den redogörelse av tingsrättens dom som ska göras vid huvudförhandlingens 

inledning kan också ersättas med hänvisningar. I praktiken är det rätten som företar 

denna redogörelse, varför hänvisningsinstitutet i denna del riktar sig till rätten.  
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Liksom i tingsrätten kan hänvisning göras till handlingar i målet, vilket i hovrätten dock 

innefattar såväl tingsrättens som hovrättens processakt.
220

 Liksom i tingsrätten är det 

domstolen som avgör om det är lämpligt att ett muntligt moment ersätts av en hänvis-

ning. Av 50 kap. 19 § 1 st. RB följer på samma sätt som av tingsrättsreglerna att bevis-

ning inte behöver föredras muntligen, utan istället kan framföras genom hänvisningar 

till handlingar i målet om rätten finner det lämpligt. Liksom med tingsrättens 43 kap. 7 

§ 4 st. RB är möjligheten att hänvisa till handlingar en nyhet vad gäller 50 kap. 18 § 3 

st. RB. Redan tidigare fanns ett undantag från muntlig redogörelse avseende bevisning i 

såväl tingsrätt som hovrätt. I hovrätten följde detta av tingsrättens regel genom en hän-

visning i 50 kap. 17 § RB enligt dess tidigare lydelse. Sedan EMR‒reformen följer möj-

ligheten att hänvisa till bevisning i hovrätten istället direkt av 50 kap. 19 § 1 st. RB. 

Precis som i tingsrätten medför reformen vissa förändringar jämfört med regelns tidiga-

re lydelse. Det krävs inget förordnande från rätten, däremot ska rätten finna det lämpligt 

att bevisningen läggs fram genom en hänvisning. I lagtexten står det inte längre något 

om att parternas medgivande krävs eller att rättens ledamöter måste ha tagit del av det 

material man hänvisar till.  

Att muntlighets‒ och omedelbarhetsprincipen tillämpas även i hovrätten följer av 50 

kap. 17 § RB och 17 kap. 2 § RB. Eftersom muntliga moment kan ersättas med hänvis-

ningar innebär båda lagrummen att avsteg görs från muntlighetsprincipen. Avsteg görs 

även från omedelbarhetsprincipen, eftersom hovrätten inte längre dömer enbart över det 

som framkommer vid huvudförhandlingen utan även över handlingar som har upprättats 

tidigare. Dessa handlingar kan ha tillförts målet så långt tillbaka i tiden som under tings-

rättens förberedelse.  

5.2 Tolkning och tillämpning av rekvisiten utifrån förarbeten, praxis och 

doktrin 

I del 4.2 ovan har redogjorts i vilken omfattning muntliga moment under tingsrättens 

huvudförhandling kan ersättas av hänvisningar, vad som utgör handlingar i målet och 

utgångspunkter för tingsrättens godkännande av en hänvisning. I förarbetena anges att 

samma hänvisningsregler i huvudsak bör gälla i alla instanser, därmed även hovrät-

ten.
221

  

                                                           
220

  Prop. 2004/05:131 s. 267. 
221

  A.prop. s. 148. 



48 
 

Såvitt avser de moment som omfattas av 50 kap. 18 § 3 st. RB hänvisar förarbetena till 

vad som sagts rörande motsvarande hänvisningsregel i tingsrätten.
222

 Även i hovrätten 

kan muntliga moment helt eller delvis ersättas med hänvisningar.
223

 Liksom i tingsrätten 

kan hänvisning göras till handlingar i målet, vilket i hovrätten dock innefattar såväl 

tingsrättens som hovrättens processakt.
224

 Vissa skillnader finns dock. När det gäller 

domstolens godkännande förutsätter lagstiftaren att hänvisningar oftare kommer att 

anses lämpliga vid huvudförhandling i hovrätt. Detta då denna föregås av en tidigare 

huvudförhandling och processmaterialet därmed är mer genomarbetat än vid tingsrät-

tens huvudförhandling.
225

 Även såvitt avser möjligheten att hänvisa till bevisning enligt 

50 kap. 19 § 1 st. hänvisar propositionen till vad som anförts avseende motsvarande 

hänvisningsregel i tingsrätten.
226

 Vad gäller vilka huvudförhandlingsmoment som kan 

ersättas av hänvisningar tror Roberth Nordh att möjligheten att ersätta den muntliga 

redogörelsen av bevismaterial med hänvisningar främst kommer att aktualiseras då en 

direkt bevisupptagning redan har företagits vid en tidigare huvudförhandling, exempel-

vis i underrätt.
227

 Stämmer hans analys så innebär det att hänvisningsreglerna åtminsto-

ne såvitt avser bevisning skulle ha större betydelse vid överrättens prövning än vid un-

derrätten. Lagstiftarens uttalanden i propositionen tyder på att förutsättningarna att hän-

visa till handlingarna kommer att vara större i hovrätten än i tingsrätten såväl avseende 

yrkanden, grunder och utveckling av talan som avseende bevisning.  

Svea hovrätt har upprättat en promemoria avseende EMR‒reformens innebörd och fak-

tiska effekter för hovrättsprocessen, i vilken ett antal hållpunkter för hovrättens lämp-

lighetsbedömning framgår.
228

 Promemorian baseras på en fortlöpande uppföljning med 

landets hovrätter som företagits under reformens två första år. Såvitt avser betydelsen av 

när frågan om hänvisning väcks anger promemorian följande. Parterna ska i den bevis-

uppgift som finns i överklagande respektive svaromål ange på vilket sätt de önskar att 

den åberopade bevisningen ska tas upp, exempelvis om så ska ske genom hänvisning. 

Detta anses följa av det tydlighetskrav som redan föreligger såvitt avser angivande av 
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bevisuppgift.
229

 Vad gäller hovrättens inläsning konstateras i promemorian att det är en 

grundläggande förutsättning för att hänvisningar ska tillåtas att domstolen har tagit del 

av handlingarna innan målet avgörs.
230

 Man tycks inte förutsätta att detta alltid måste 

ske före huvudförhandlingen, även om det anförs att så som huvudregel bör vara fal-

let.
231

  

I Svea hovrätts promemoria anges handlingar av begränsad omfattning såsom rättsintyg 

och vårdnadsutredningar som exempel på handlingar som är lämpliga för hänvisning-

ar.
232

 Såvitt avser kortare skriftliga handlingar tycks hänvisningsregeln alltså kunna in-

nebära att muntlighetsprincipen faller bort, då den muntliga föredragningen helt kan 

ersättas av en hänvisning. Avseende mer omfattande handlingar förordas att hänvis-

ningar bör användas, men i dessa fall bör förklaringar och läsanvisningar ges av den 

part som åberopar handlingen. Det anges också att dessa kan kompletteras med en kor-

tare redogörelse av handlingens mer betydelsefulla delar.
233

 Muntlighetsprincipen på-

verkas av hänvisningen, men troligtvis inte i samma utsträckning som då hänvisningen 

avser en handling av begränsad omfattning eftersom muntligheten inte helt ersätts av 

hänvisningen. Ett motiv till att denna skillnad görs kan vara att det enligt promemorian 

föreligga ett precisionskrav avseende de hänvisningar som görs. I promemorian slås fast 

att det måste stå klart vilken del av den åberopade handlingen som hänvisningen av-

ser.
234

  

5.3 Tolkning och tillämpning av lagrummen enligt intervjuerna 

5.3.1 I vilken omfattning kan muntliga moment under huvudförhandlingen ersättas av hän-

visningar? 

Som nämndes vid redogörelsen av tingsrättens hänvisningsregler är det utifrån lagtext 

och förarbeten oklart huruvida hänvisningsmöjligheten bör tolkas med försiktighet eller 

ej.
235

 Vad gäller hovrätten så står det klart att hänvisningsmöjligheten förväntas komma 

till större användning än i tingsrätten.
236

 Informanterna som är verksamma i Svea hov-
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rätt uppger dock att även om muntlighetsprincipen är svagare i hovrätten än i tingsrätten 

så tillämpas den ändå i stor utsträckning.  

Även i hovrätten omfattar hänvisningsreglerna alla huvudförhandlingsmoment utom 

parternas pläderingar. Informanterna uppger dock att såväl de själva som deras kollegor 

är av uppfattningen att en huvudförhandling inte kan bestå av enbart hänvisningar och 

pläderingar. Detta då muntlighet gör det lättare att ta till sig information, är bättre ur 

rättssäkerhetssynpunkt, skapar en bättre process och bättre förståelse än en skriftlig 

handläggning. Detta får sägas överensstämma med tingsrättsdomarnas uppfattning. In-

formanterna som är verksamma i Svea hovrätt är inte generellt negativt inställda till 

hänvisningar, men har en restriktivare syn än de tingsrättsdomare som har intervjuats. 

Av förarbetena framgår att hänvisningar helt eller delvis kan ersätta en muntlig fram-

ställning.
 237

 En hovrättslagman ser hänvisningsmöjligheten som ett sätt att se till att 

förhandlingen blir lättare att följa och mer rättssäker. Likt tingsrättsdomarna menar hov-

rättslagmannen att hänvisningar bör användas som ett komplement till muntlighet. Par-

terna bör muntligen framföra viktiga delar i materialet, men kan hänvisa till resten. 

Båda hovrättsinformanterna bekräftar att hänvisningsmöjligheten främst tillämpas vid 

framförandet av den skriftliga bevisningen. Detta är i överensstämmelse med Roberth 

Nordhs analys.
238 Hänvisningar till bevismaterial kunde göras redan före reformen, och 

används trots den utvidgning som gjorts genom 50 kap. 19 § 1 st. RB på samma sätt 

som tidigare. Hovrättslagmännen uppmuntrar parterna att använda sig av denna typ av 

hänvisningar. Liksom de intervjuade tingsrättsdomarna lägger hovrättslagmännen dock 

stor vikt vid att mer väsentliga delar av det hänvisade materialet föredras muntligen. 

Däremot tycks inte handlingarnas omfattning tillmätas någon betydelse, vilket talar 

emot den tillämpning som förespråkades i Svea hovrätts promemoria.
239

 Vid hänvis-

ningar till omfattande material förespråkades i den nyss nämnda promemorian att hän-

visningen skulle kompletteras av en kortare redogörelse av handlingens mer betydelse-

fulla delar.
240

 Detta kan alltså sägas tillämpas av hovrättslagmännen, men med utgångs-

punkt i innehållets betydelse snarare än handlingens omfattning. Även i denna del tycks 

hovrättslagmännen vara av samma inställning som tingsrättsdomarna. 
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En informant uppger att den helt nya delen av reformen, 50 kap. 18 § 3 st. RB, utgör en 

kodifiering av ett redan förekommande arbetssätt. Det framkommer dock att den nya 

hänvisningsmöjligheten sällan används av parterna. Hänvisningar görs ibland till inla-

gor som innehåller argumentation avseende en viss rättsfråga. Parterna hänvisar även 

regelmässigt till de omständigheter och den bevisning som åberopats i tingsrätten, vilket 

hanteras som en hänvisning till tingsrättens dom som därmed blir processmaterial. En 

informant använder sig själv av hänvisningsmöjligheten när hon redovisar tingsrättens 

dom, informanten framför även själv parternas yrkanden och inställningar på detta sätt. 

Paralleller kan dras till den hänvisning till rättens sammanställning som en av tings-

rättsdomarna förespråkade. 

Likt en av tingsrättsdomarna tar båda hovrättsinformanterna upp sakframställningar som 

ett exempel på ett viktigt moment under processen där det räcker med en hänvisning, 

under förutsättning att sakframställningen har lämnats in till rättens ledamöter i för-

väg.
241

 Undantag bör göras om sakframställningen innehåller komplicerat material. Det-

ta gäller även hänvisningar under övriga huvudförhandlingsmoment. 

5.3.2 Vad utgör handlingar i målet och har handlingarna ökat i betydelse på bekostnad av 

muntlighet och omedelbarhet?  

I hovrätten utgörs handlingarna i målet av de handlingar som finns i hovrättens och 

tingsrättens processakter.
242

 Det är dessa handlingar som parterna har möjlighet att hän-

visa till istället för att föredra muntligen. Det har förutsatts att hänvisningsmöjligheten 

kommer att ha större betydelse i hovrätten än i tingsrätten, vilket skulle innebära att 

handlingar tillmäts större betydelse än i tingsrätten.
243

 Detta har även uttalats i 2010‒års 

betänkande ”Partsinsyn enligt rättegångsbalken”.
244

 Som framförts ovan tycks skriftliga 

bevishandlingar tillmätas stor betydelse i hovrätten då hänvisningar ofta görs till dessa, 

men inget talar för att dessa handlingar skulle tillmätas större betydelse än i tingsrätten. 

Väsentliga delar av materialet bör föredras muntligt, det är bara delar av den muntliga 

föredragningen som uteblir. Denna typ av handlingar tycks inte ha ökat i betydelse un-

der hovrättsprocessen genom reformen, hovrätten tillämpar regeln på samma sätt som 

tidigare. Handlingar innehållande parternas yrkanden och inställningar tycks dock ha 

ökat i betydelse, men inte i samma utsträckning som i tingsrätten där hänvisning i vissa 
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fall görs till hela sammanställningen utan muntlig föredragning. Såvitt avser sakfram-

ställningar anser båda informanterna att hänvisningar kan göras, vilket överensstämmer 

med en av tingsrättsdomarnas uppfattning. En sådan tillämpning tycks dock inte ha fått 

något större genomslag i hovrätten. Patentmålen utgör ett undantag, i dylika mål före-

kommer hänvisningar till sakframställningar som har lämnats in till rätten inför förhand-

lingen. Vid en sådan tillämpning vinner handlingar och förberedelse mark på bekostnad 

av muntlighet och omedelbarhet. När parterna åberopar samma omständigheter och be-

visning som i tingsrätten tolkar hovrätten detta som en hänvisning till tingsrättsdomen. 

Det som står i domen blir då processmaterial, varför tingsrättsdomen ökar i betydelse på 

bekostnad av muntlighet och omedelbarhet. Handlingar tycks inte tillmätas större bety-

delse i hovrätten än i tingsrätten, snarare mindre. 

5.3.3 Domstolens godkännande 

5.3.3.1 Utgångspunkter för domstolens bedömning  

Som nämnts har möjligheterna att använda sig av hänvisningar förutsetts vara större i 

hovrätt än i tingsrätt, och muntlighet och omedelbarhet har av tradition inte ansetts lika 

viktiga.
245

 Hovrättslagmännen tillämpar ändå principerna i stor utsträckning då de i re-

gel skapar de bästa förutsättningarna för en god process. Vid muntlighet sker presenta-

tionen i ett sammanhang, och det är i regel lättare för rätten att ta till sig materialet i 

muntlig än i skriftlig form. Huvudförhandlingen syftar till att göra det lättare för rätten 

att tillgodogöra sig materialet och förstå parternas talan. Muntlighet är ofta det bästa 

mediet. Å andra sidan bör den muntliga föredragningen fokuseras till de delar av mate-

rialet som är av särskild betydelse. En informant ser hänvisningsinstitutet som ett sätt att 

se till att det blir så och att syftet med att huvudförhandlingen uppnås. Av informanter-

nas inställning till muntlighetens fördelar kan man dock uttolka att hovrätten, likt vissa 

av de tingsrättsdomare vars svar tidigare har beaktats, i grunden har en restriktiv inställ-

ning till hänvisningar. Detta bör påverka deras lämplighetsbedömning. 

5.3.3.2 Betydelsen av när frågan om hänvisningar väcks och domstolens inläsning  

I förarbetena lades stor vikt vid att frågan om hänvisningar ska avgöras i ett tidigt skede 

för att ge rätten möjlighet att läsa in sig på handlingarna.
246

 Vad gäller bevisning har det 

i Svea hovrätts promemoria anförts att parterna redan i sin inledande skrift till hovrätten 
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ska ange om de önskar att bevisning ska tas upp genom hänvisningar.
247

 Hovrättsinfor-

manterna anger dock att frågan om hänvisningar oftast kommer upp i samband med att 

huvudförhandlingen inleds. En av tingsrättsdomarna svarade på samma sätt. Hovrättsin-

formanterna uppger att i de fall då frågan om hänvisningar väcks redan under förbere-

delsen så är det referenten som tar upp frågan med parterna. Endast en av hovrättslag-

männen har varit med om att hänvisningsfrågan har tagits upp på ett formulerat sätt. 

Den andra hovrättslagmannen uppger att parterna istället brukar informeras om att dom-

stolen har tagit del av bevisningen och att den kan anses åberopad. Behovet av att avgö-

ra hänvisningsfrågan i god tid före huvudförhandlingen har ansetts överdrivet i doktrin, 

där det har poängterats att rätten alltid är påläst.
248

 Likt tingsrättsdomarna bekräftar hov-

rättslagmännen detta. Rätten tar del av centrala handlingar i målet några veckor före 

huvudförhandlingen. När alla har läst in sig på handlingarna hålls ett ”förmöte” då de 

rättsliga knäckfrågorna diskuteras. Likt tingsrättsdomarna medger en informant ändå att 

en stor mängd hänvisningar skulle ställa högre krav på rättens inläsning. 

5.3.3.3 När är det lämpligt respektive olämpligt att ersätta en muntlig föredragning med en 

hänvisning? 

Enligt förarbetena kan hänvisningar vara lämpliga om de underlättar förståelsen av pro-

cessen eller om det är mer ändamålsenligt eller effektivt att använda sig av hänvisning-

ar, exempelvis för att förhandlingen därigenom kan genomföras på ett smidigare sätt.
249

 

Detta bekräftas av en hovrättslagman som likt tingsrättsdomarna menar att man genom 

hänvisningar kan underlätta för deltagarna i rättegången att ta till sig materialet. Därige-

nom kan man fokusera på de viktiga delarna i materialet vilka framförs muntligen. I 

förarbetena framfördes att hänvisningar väntades kunna bli användbara i stora och kom-

plicerade mål, mål med omfattande skriftligt material, mål med tekniska inslag såsom 

patenttvister och miljömål, liksom i vissa fordrings‒ och skadeståndsmål.
250

 Detta be-

kräftades i stort av informanterna i tingsrätten. Hovrättsinformanterna anser dock att 

muntlighet är av särskild betydelse för förståelsen av komplicerat material vilket talar 

emot att hovrätten kommer att anse hänvisningar i dylika mål lämpliga. Likt tingsrätts-

domarna bekräftar en hovrättslagman däremot att hänvisningar kan vara lämpliga i mål 

med väldigt omfattande material, då det kan vara svårt att ta till sig allt genom en munt-
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lig föredragning. Likaså kan handlingar som innehåller ren fakta, siffror och datum 

lämpa sig för hänvisningar då de kan vara lättare att tillgodogöra sig i skrift. Så kan vän-

tas vara fallet i mål med tekniska inslag. Detsamma gäller patentmål där sakframställ-

ningar ofta lämnas in till rätten inför huvudförhandlingen och sedan tillförs processma-

terialet genom hänvisning. Även i mål där enskilda processar utan ombud väntades hän-

visningsmöjligheten kunna bli användbar.
251

 Detta förekommer sällan i hovrätten, men 

liksom under intervjuerna i tingsrätten framkommer det att hänvisningar i kombination 

med processledning kan vara lämpligt om personen har svårt att processa muntligen 

eller känner sig osäker.  

Hänvisningar till skriftlig bevisning uppmuntras av hovrättslagmännen och tycks oftast 

anses lämpliga. Liksom en av tingsrättsdomarna anser de även att hänvisningar till en 

tidigare inlämnad sakframställning är lämplig. Detta då sakframställningen oftast mot-

svarar det som följer av tingsrättsdomen och tanken är att inga nya omständigheter ska 

tillkomma i hovrätten. Detta gäller dock inte om sakframställningen innehåller kompli-

cerat material. Hänvisningar kan också vara lämpliga om det material som hänvisningen 

avser inte innehåller någon information som är av betydelse för tvisten, men ändå ska 

utgöra processmaterial. Det kan röra sig om självförklarande handlingar eller handlingar 

som det räcker att rätten tar del av i skriftlig form. En sådan hänvisning kan även avse 

en stor mängd handlingar. Den tillämpningen tycks dock stå i strid med den i Svea hov-

rätts promemoria framförda, eftersom det där framgår att hänvisningar till omfattande 

material bör kompletteras med förklaringar, läsanvisningar eller en kortare redogörel-

se.
252

 

Av förarbetena framgår att den handling som en part vill hänvisa till bör vara så struktu-

rerad att den lämpar sig för detta ändamål. Dessutom bör den lämpa sig för att utgöra 

processmaterial.
253

 Detta bekräftades av informanterna i tingsrätten. En hovrättslagman 

lägger vikt vid huruvida innebörden av den handling parterna hänvisar till framgår till-

räckligt tydligt av det skriftliga materialet vid lämplighetsbedömningen. Är det en oklar 

skrift är det inte lämpligt att hänvisa till den. Vissa hänvisningar anses rent olämpliga av 

hovrättslagmännen. Att in blanco hänvisa till fakturor, korrespondens eller andra hand-
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lingar anses inte lämpligt. Det måste stå klart vad exempelvis bevisningen syftar till och 

vad parten menar att rätten ska dra för slutsatser av det.  

5.3.3.4 Hur tydlig måste en hänvisning vara ‒ finns det något precisionskrav? 

Det kan vara lämpligt att använda hänvisningar om de underlättar rättens och parternas 

förståelse av processmaterialet, skapar bättre förhandlingsförutsättningar alternativt om 

det är mer ändamålsenligt eller effektivt.
254

 En risk som förknippas med hänvisningsin-

stitutet är att motparten inte uppfattar vad som ska bemötas, och att rätten inte uppfattar 

vad som åberopas.
255

  Hovrättslagmännen bekräftar att det kan bli problematiskt om 

parterna inte är tydliga med sina hänvisningar och vilka dokument de talar om. Det 

tycks vara denna problematik som gör att hovrättsinformanterna är lite skeptiska mot att 

använda hänvisningsbestämmelserna för mycket. Därför är det intressant att undersöka 

vilka precisionskrav som ställs på parternas hänvisningar. I Svea hovrätts promemoria 

angavs att en hänvisning måste vara preciserad, det måste stå klart vilken del av den 

åberopade handlingen som hänvisningen avser.
256

 Hovrättsinformanterna uppger att 

precisionskravet är högt ställt i och med den detaljerade bevisuppgift som parterna ska 

inkomma med. Därför anses inte hänvisningar till bevismaterial lika problematiska som 

hänvisningar till andra handlingar. Parterna behöver inte hänvisa till varje enskilt bevis 

utan det räcker att de hänvisar till all bevisning som finns förtecknad i bevisuppgiften. 

En hovrättsinformant betonar dock att det inte räcker att parterna hänvisar till den skrift-

liga bevisningen, utan de måste även förtydliga vad de anser att handlingarna visar. 

Motparten kan då bemöta påståendet och direkt ge en förklaring som hovrätten direkt 

kan dra slutsatser av. Detsamma gäller patentmål där man på liknande sätt som vid be-

visning inte behöver vara så preciserad i sin hänvisning om det redan finns en inlämnad 

sakframställning. Samma inställning återfinns hos en av tingsrättsinformanterna. När 

det gäller material utan egentlig relevans för tvisten menar en hovrättslagman att det 

räcker med en hänvisning, även om den rör ett omfattande material. En sådan hänvis-

ning blir inte preciserad. Paralleller kan dras till hänvisningar till hela akten, vilket före-

språkas av tingsrättsdomarna, med den skillnad att en sådan hänvisning avser material 

som är av relevans för tvisten. 
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5.4 Analys av hur hänvisningsreglerna i hovrätten påverkar muntlig-

hets‒ och omedelbarhetsprincipen samt rättssäkerheten och tviste-

målsprocessens funktion 

5.4.1 Hur påverkas muntligheten och omedelbarheten under hovrättens huvudförhandling 

av hänvisningsmöjligheten? 

Genom EMR ville man skapa ett billigare och mer flexibelt förfarande genom att mjuka 

upp muntlighets‒ och omedelbarhetsprincipen i fall där muntligheten inte skapar några 

rättssäkerhetsvinster.
257

 Liksom i tingsrätten påverkas muntlighets‒ och omedelbarhets-

principen av den utökade hänvisningsmöjligheten. Förfarandets omedelbarhet och 

muntlighet begränsas i den mån hänvisningar till tidigare upprättade handlingar ersätter 

muntliga föredragningar. Muntlighetsprincipen är av tradition svagare i hovrätten än i 

tingsrätten vilket bekräftas av hovrättsinformanterna, som samtidigt uppger att muntlig-

het ändå tillämpas i stor utsträckning. Vid införandet av RB ansågs skälen för att införa 

muntlighet och omedelbarhet vara svagare i hovrätten än i tingsrätten. Detta då hovrät-

tens prövning baseras på en presentation av redan tidigare presenterat material.
258

 I 

EMR gjordes en liknande analys. Hänvisningsreglerna förväntades bli mer betydelseful-

la i hovrätten eftersom hovrättsförhandlingen föregås av en tingsrättsförhandling och 

materialet är mer genomarbetat.
259

 Möjligheten att hänvisa till handlingar i hovrätten 

förutsattes vara större såväl avseende yrkanden, grunder och sakframställning som av-

seende bevisning.
260

 Undersökningen visar dock att hovrättslagmännen överlag är mer 

restriktivt inställda till hänvisningar än tingsrättsdomarna. Detta talar för att reformen 

har påverkat omedelbarheten och muntligheten mer i tingsrätten än i hovrätten, vilket 

går emot lagstiftarens antagande.  

I övrigt ska hänvisningsreglerna i hovrätten i princip tolkas på samma sätt som tingsrät-

tens hänvisningsregler.
261

 Såväl tingsrättsdomarna som hovrättslagmännen ser hänvis-

ningar som ett komplement till muntlighet snarare än en ersättning. Såväl i tingsrätten 

som i hovrätten anses hänvisningar till yrkanden, inställningar, sakframställningar och 

bevisning kunna göras. Tingsrättsdomarna menar att hänvisning kan göras till hela ak-

ten. Något stöd för en sådan tillämpning framkommer inte av hovrättsintervjuerna, där-
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emot anges det att hänvisning kan göras till en stor mängd material om innehållet saknar 

betydelse för tvisten. Likaså kan hänvisning göras till en viss inlaga som innehåller ar-

gumentation avseende en viss rättsfråga. När parterna i hovrätten hänvisar till samma 

omständigheter och bevisning som i tingsrätten betraktar hovrätten det som en hänvis-

ning till tingsrättens dom vilken därmed blir processmaterial. Att muntlighet och ome-

delbarhet kommer att minska i stora mål med omfattande skriftligt material, i mål med 

tekniska inslag och i mål där enskilda för sin egen talan stöds av såväl förarbeten som 

av tingsrätts- och hovrättsdomare.
262

 Däremot är det endast tingsrättsdomarna som anser 

det lämpligt att begränsa muntlighet och omedelbarhet i komplicerade mål.
263

 Samman-

taget tycks hänvisningsmöjligheten ha större påverkan på muntlighet och omedelbarhet 

i tingsrätten än i hovrätten. Hovrättsförfarandet tycks inte i samma utsträckning ha rört 

sig mot ett muntligt‒skriftligt förfarande utan det är tydligt att huvudregeln fortfarande 

är muntlighet.
264

 I den mån muntlighet och omedelbarhet i hovrätten har påverkats är 

det inte säkert att det kan härledas till lagreformen. Enligt en av hovrättslagmännen är 

lagregleringen snarast en kodifiering av ett arbetssätt som redan tillämpades. 

5.4.2 Hur påverkar begränsningen av muntlighet och omedelbarhet processens rättssäker-

het? 

Det står klart att hänvisningar i hovrätten begränsar muntligheten och omedelbarheten, 

om än i mindre mån än i tingsrätten. Av såväl RB:s som EMR:s förarbeten följer att 

behovet av muntlighet och omedelbarhet är mindre i hovrätten.
265

 Samma resonemang 

framförs i doktrin.
266

 Anledningen skulle vara att hovrättens huvudförhandling föregås 

av en tingsrättsförhandling, att processmaterialet därmed har presenterats tidigare och är 

mer genomarbetat, samt att en upprepning i hovrätten skulle medföra sådana kostnader 

att fullföljdsrätten i praktiken skulle reserveras för kapitalstarka personer. I teorin är 

muntlighetsprincipen därmed svagare i hovrätt än i tingsrätt. Trots detta framkommer 

det under intervjuerna med hovrättslagmännen att muntlighetsprincipen i praktiken till-

lämpas i stor utsträckning även i hovrätten. Anledningen till att muntlighet och omedel-

barhet infördes i hovrätten trots det som anförts ovan var bl.a. att muntlighet ansågs mer 

tillförlitligt än skriftlighet och ansågs främja rättssäkerheten.
267

 Hovrättslagmännen 
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uppger att det i regel är lättare att förstå parternas talan och ta till sig information vid en 

muntlig föredragning än genom skriftliga handlingar. Därför är de överlag restriktiva 

med att tillåta hänvisningar, såvida dessa inte förtydligar processmaterialet. Muntlighet 

är i regel säkrare. Risken att rätten missar viktig information minskar. Påståenden be-

möts omedelbart varigenom rätten direkt får möjlighet att utvärdera det som har fram-

kommit. Möjligheten att få en materiellt riktig dom gynnas därmed om muntlighet och 

omedelbarhet i stort upprätthålls även i hovrätten. Att avgöranden blir materiellt riktiga 

utgör ett grundläggande rättssäkerhetsintresse.
268

 En nödvändig förutsättning för detta är 

givetvis att domstolen förstår vad parterna åberopar och vilka invändningar de framför. 

Detta främjas av en kontradiktorisk muntlig förhandlingsform. Risken för att parterna 

inte uppfattar vad motparten hänvisar till eller vad som ska bemötas är däremot troligt-

vis lägre i hovrätten än i tingsrätten, då parterna har närvarat vid en tidigare förhandling. 

Därför kan behovet av processledning från rättens sida för att tillgodose parternas för-

ståelse antas vara svagare i hovrätten än i tingsrätten. Då hovrätten inte har närvarat vid 

tingsrättsförhandlingen måste fortfarande hovrättens möjlighet att ta till sig processma-

terialet tillgodoses genom en i huvudsak muntlig och omedelbar förhandling, samt ge-

nom processledning då oklarheter uppkommer. Även om hovrätten tycks vara mer insatt 

i handlingarna och tvistefrågorna än tingsrättsdomarna vid förhandlingens början så är 

det generellt sett lättare att ta till sig information vid en muntlig föredragning än genom 

att läsa och jämföra olika skriftliga handlingar från parterna.  

I såväl tingsrätt som hovrätt finns det fall där en minskning av muntlighet och omedel-

barhet medför rättssäkerhetsvinster, eller i vart fall inte försämrar rättssäkerheten utifrån 

de olika rättssäkerhetsintressen som beskrivs i avsnitt 2.2. Använder parterna sig av 

hänvisningar under den muntliga redogörelsen kan rätten i vissa fall förstå deras talan 

bättre. Viss information, såsom rena faktauppgifter, tar man lättare till sig i skriftlig 

form. En enskild som för sin egen talan kan vara behjälpt av att tillåtas hänvisa till tidi-

gare inlämnade handlingar, samtidigt som rättens möjligheter att förstå partens talan kan 

förbättras. I stora mål med ett omfattande skriftligt material medför hänvisningar att 

parterna kan hålla sig till väsentligheterna i den muntliga föredragningen och hänvisa i 

mindre väsentliga delar.
269

 På så sätt kommer det som är viktigt i processen att framträ-

da tydligare och koncentrationen upprätthållas. I nu nämnda fall kan hänvisningar gynna 
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möjligheten att domen blir materiellt riktig. I enlighet med EMR:s målsättning medför 

ett strikt upprätthållande av muntlighet och omedelbarhet i dessa fall inte några rättssä-

kerhetsvinster.
270

  Liksom vid tingsrättsprocessen kan samtidigt tid och pengar sparas då 

förhandlingstiden blir kortare och ombudens förberedelse av den muntliga föredrag-

ningen blir mindre omfattande. Krav kan därigenom fastställas snabbare och billigare.
271

 

Ett billigare förfarande skapar förutsättningar för allas lika möjlighet att gå till domstol 

för att få krav fastställda, oberoende av ekonomisk ställning.
272

 

I övriga fall avser de hänvisningar som görs i hovrätten ofta bevismaterial. Eftersom 

bevisuppgiften preciseras noga i parternas inledande skrifter och parterna förväntas peka 

på väsentliga delar av bevisningen muntligen bör detta inte medföra några större betänk-

ligheter ur rättssäkerhetssynpunkt. Fakta utan betydelse gallras bort, varigenom viktig 

information ges större utrymme. Risk finns dock att väsentlig fakta inte lyfts fram. Så-

väl i tingsrätten som hovrätten förespråkas hänvisningar till inför förhandlingen inläm-

nade sakframställningar, även om hovrätten tycks mer restriktiv. En sådan hänvisning 

behöver inte försämra rättssäkerheten så länge den finns i ett samlat dokument, rätten 

och motparten har tagit del av den och kunnat ta till sig innehållet. Ur rättssäkerhetssyn-

punkt bör förutsättningarna att hänvisa till sakframställningen vara större i hovrätten, 

eftersom nya omständigheter i regel inte får tillkomma. Den restriktivitet som hov-

rättslagmännen föreskriver avseende hänvisningar till sakframställningar med komplice-

rat innehåll förefaller dock lämplig ur rättssäkerhetssynpunkt. Annars finns det en risk 

att rätten eller motparten inte förstår dess innehåll, vilket kan leda till rättsförluster. Det 

har även framkommit att parternas yrkanden och inställning ibland framförs genom 

hänvisningar i såväl hovrätt som tingsrätt. Liksom i tingsrätten är detta mindre lämpligt 

ur rättssäkerhetssynpunkt, då dessa delar utgör en del av processens ram.
273

 Processen 

riskerar att bli mindre överskådlig och kvaliteten kan försämras. Att delvis använda sig 

av hänvisningar för att framställa parternas yrkanden kan dock skapa rättssäkerhetsvins-

ter om detta innebär ett förtydligande. Att införa argumentation avseende en viss rätts-

fråga genom en hänvisning kan vara mindre lämpligt, eftersom just argumentation för-

utsätts främjas av muntlighet. Den kontradiktoriska principen samt rättens möjlighet att 

tillgodogöra sig informationen talar emot att tillåta en sådan hänvisning. Däremot bör 
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det räcka att framföra huvuddragen av argumentationen muntligen. De hänvisningar till 

hela akten som förespråkas i tingsrätten medför som tidigare framförts vissa rättssäker-

hetsvinster eftersom domstolen då tar hänsyn till allt som har framförts under förbere-

delsen även om parterna glömmer att ta upp detta vid huvudförhandlingen.
274

 På samma 

sätt kan hänvisningar till tingsrättsdomen ha en betryggande verkan i hovrätten och spa-

ra tid och pengar. Jag anser ändå inte att sådana hänvisningar är lämpliga då det blir 

oklart vad som utgör processmaterial om parterna ändrar ståndpunkt, motparten kan 

missa vad som ska bemötas och domstolen kanske först efter avslutad förhandling inser 

att det föreligger oklarheter i vissa delar.  

Liksom i tingsrätten tycks rättssäkerheten inte påverkas i någon större utsträckning av 

om hänvisningsfrågan avgörs före eller under förhandlingen.
275

 Eftersom hovrätten 

tycks ha mer tid till sitt förfogande för att sätta sig in materialet har hovrätten troligen 

större förkunskap än tingsrätten. Detta bör innebära att hovrätten har lättare att upptäcka 

om parterna missar att peka på viktiga delar av materialet, och då kunna gå in och utöva 

processledning. 

En faktor av betydelse är också att de hänvisningar som görs måste vara så klara och 

tydliga att det framgår vad i materialet som avses. Precisionskravet kan vara väl så vik-

tigt i hovrätten eftersom målet består av såväl tingsrättens som hovrättens processakt. 

En otydlig hänvisning kan leda till att rätten inte uppfattar vad som åberopas och att 

motparten inte uppfattar vad som ska bemötas. Processen kan bli svåröverskådlig, mind-

re kontradiktorisk och inte genomföras på lika villkor. Möjligheten till en materiellt 

riktig dom minskar och därmed påverkas rättsskyddet. Att hänvisa till en hel akt, såsom 

förespråkas av tingsrättsdomarna, kan därmed inte anses lämpligt ur rättssäkerhetssyn-

punkt. Att hänvisa till en stor mängd material, även om det framstår som betydelselöst 

för tvisten, kan inte heller anses lämpligt då processen därigenom blir svåröverskådlig. 

Skulle den sistnämnda hänvisningen kombineras med en förklaring, läsanvisning eller 

en muntlig redogörelse bör dock rättssäkerheten kunna upprätthållas.
276

  

Sammanfattningsvis kan sägas att rättstillämpningen ter sig enhetligare i hovrätten än i 

tingsrätten, vilket främjar förutsebarheten. Hänvisningar har samma förutsättningar att 
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  Se avsnitt 4.4.2. 
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  Jfr prop. 2004/05:131 s. 245 f., SOU 2001:103 s. 107 och En Modernare Rättegång‒ hovrättsproces-
sen s. 11. 
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  Jfr En modernare rättegång‒hovrättsprocessen, s. 12. 
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skapa rättssäkerhetsvinster och bibehålla rättssäkerheten på en godtagbar nivå i tingsrät-

ten som i hovrätten. Reglerna bör inte ges en generösare tolkning i hovrätten än i tings-

rätten eftersom hovrättens förståelse i de flesta fall fortfarande främjas av att muntlighet 

och omedelbarhet bibehålls, möjligen med undantag för parternas sakframställningar.  

5.4.3 Hur påverkar begränsningen av muntlighet och omedelbarhet processens funktion? 

Tvistemålsprocessens funktion är att fungera såväl handlingsdirigerande som tvistelö-

sande, även om tvistelösning tycks prioriteras under EMR.
277

 För att dessa funktioner 

ska få genomslag måste det framstå som praktiskt möjligt och attraktivt att väcka talan 

vid domstol för att få tvister lösta. Den tvistlösning som domstolarna erbjuder måste 

vara rättsäker, ekonomisk, snabb och effektiv.
278

 Som tidigare har påpekats finns det en 

motsättning mellan dessa intressen, vilka man dock genom EMR hoppades kunna för-

ena.
279

 Målsättningen inför EMR var att förbättra rättskipningen, och förarbetsuttalan-

denas fokus på konfliktlösning talar för en återgång mot rättskyddsteorin.
280

 Förbätt-

ringen skulle uppnås genom en uppmjukning av den muntlighet och omedelbarhet som 

kritiserats för att leda till dyra, stelbenta och ineffektiva processer.
281

 Hänvisningsmöj-

ligheten är en del av denna reform. Hänvisningar har angivits kunna ersätta muntlighet 

och omedelbarhet om de underlättar förståelsen av processen eller om det är mer ända-

målsenligt eller effektivt att hänvisa istället för att göra en muntlig föredragning.
282

 Så 

kan vara fallet om hänvisningar används på ett sätt som gör att processmaterialet förtyd-

ligas och lättare kan överblickas, eller om det genom hänvisningen blir lättare för par-

terna att framföra sin talan på ett tydligt sätt. När så kan vara fallet framgår av föregå-

ende rubrik. Genom att kunna anpassa handläggningen efter varje måls förutsättningar 

på detta sätt kan den materiella rättens genomslag främjas i varje process. Konfliktlös-

ning främjas och effektivitetsvinster kan uppnås. Förhandlingstiden blir något kortare 

och ombuden behöver inte ägna lika mycket tid åt att förbereda sina muntliga föredrag-

ningar. Däremot kan hänvisningar leda till ökade kostnader för domstolarna, eftersom 

både tingsrätts- och hovrättsdomare vittnar om att hänvisningar ökar kraven på domar-

nas inläsning. Rättens förberedelse inför huvudförhandlingen skulle ta längre tid, med 
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minskad målgenomströmning och ineffektivitet som följd. Det framkommer att en ma-

joritet av domarna i tingsrätt och hovrätt inte avgör hänvisningsfrågan inför huvudför-

handlingen, vilket medför att potentiella besparingar av ombudskostnader går till spillo.  

Huvudregeln är dock muntlighet och omedelbarhet, och genom att tillämpa dessa prin-

ciper får man i de flesta fall den mest ändamålsenliga och rättsäkra processen.
283

 Detta 

är också såväl tingsrättsdomarnas som hovrättslagmännens grundinställning, även om 

hovrättslagmännen tycks ha en mer strikt tillämpning av muntlighet och omedelbarhet. 

Faran i att använda sig av opreciserade hänvisningar, hänvisningar till omfattande mate-

rial och hänvisningar till viktig information är att processmaterialet blir otydligt. Om 

rätten då missar att utöva processledning kan det uppkomma tveksamheter kring vad 

som har åberopats, vilket inte främjar konfliktlösningen i det enskilda fallet. Även om 

rätten är väl inläst på materialet finns en risk att rätten missar att utöva processledning i 

samband med att hänvisningar görs. Detta kan leda till att rätten i efterhand måste kon-

takta parterna, vilket leder till att målets avgörande försenas varigenom rättens konflikt-

lösande funktion försämras. Det kan även få negativ påverkan på allmänhetens förtro-

ende för domstolarna och därigenom leda till att domstolarnas handlingsdirigerande 

funktion försämras. Till skillnad från tingsrättsdomarna tycks hovrättslagmännen ha en 

relativt enhetlig tillämpning av hänvisningsreglerna. Detta är positivt ur handlingsdiri-

geringsperspektiv eftersom de som uppträder inför rätten har större möjligheter att an-

passa sin processföring. 

Sammanfattningsvis kan den minskning av muntlighet och omedelbarhet som hänvis-

ningsreglerna innebär föra ha positiv påverkan såväl över domstolarnas konflikt-

lösande‒ som handlingsdirigerande funktion. De fall i vilka positiva effekter i detta hän-

seende kan uppnås tycks vara desamma som tidigare har anförts avseende rättssäkerhe-

ten. Detta beror på att även om en minskning av omedelbarhet och muntlighet skulle 

leda till besparingar i tid och pengar så främjas vare sig konfliktlösning eller handlings-

dirigering av att felaktiga domslut meddelas, vilket riskerar att bli följden om använd-

ningen av hänvisningar överdrivs. 
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6. Hur påverkar hänvisningar i tingsrätten hovrättsprocessen? 

Genom EMR‒reformen skulle rättskipningens tyngdpunkt placeras i tingsrätterna och 

hovrätternas kontrollfunktion stärkas, genom att hovrätten fokuserar på de delar som 

behöver kontrolleras ska effektivitetsvinster uppnås.
284

 I denna del utvärderar jag därför 

betydelsen av att hänvisningar har gjorts i tingsrätten samt hur hänvisningar i tingsrätten 

påverkar hovrättens bedömning av prövningstillstånd och preklusion. Kanske leder ef-

fektivitetsvinster i en instans till effektivitetsförluster i nästa. Detta ställs sedan mot in-

tervjuresultaten och avslutas med en återkoppling till frågeställningen.  

6.1 Betydelsen av att hänvisningar har gjorts vid underrättens prövning 

Av förarbetet framgår att rätten bör anteckna i vilken omfattning hänvisning sker till 

handlingar. Detta bör ske i enlighet med de regler som ställs upp i 6 kap. 3 § RB.
285 

 

Bevisning som genom hänvisning införts i ett mål under tingsrättens huvudförhandling 

måste dokumenteras på ett korrekt och tydligt sätt så att hovrätten vid en överprövning 

vet i vilken utsträckning en viss handling har åberopats. Annars blir det svårt för hovrät-

ten att fylla sin kontrollerande funktion. Det är endast under vissa omständigheter som 

ny bevisning får åberopas i hovrätten.
286

 Bevisning som har tagits upp i tingsrätten be-

höver endast tas upp på nytt i hovrätten om domstolen tycker att det är av betydelse för 

utredningen, i annat fall ska den läggas fram på lämpligt sätt.
287

 

6.2 Hänvisningar och prövningstillstånd  

Ytterligare en reform som infördes genom EMR‒reformen i syfte att göra prövningen i 

hovrätten mer ändamålsenlig och lägga rättskipningens tyngdpunkt i tingsrätten varr 

kravet på prövningstillstånd.
288

 Bortsett från vissa undantag krävs numera prövningstill-

stånd för att få ett tvistemål prövat i hovrätten.
289

 Tingsrättsdomen kan därmed faststäl-

las på ett för parterna snabbt och resursbesparande sätt i de mål där tingsrättens avgö-

rande anses riktigt, och hovrättens resurser kan läggas på de ärenden där en överpröv-

ning behövs.
290

 Redan vid hovrättens tillståndsprövning görs en överprövning av tings-

rättens dom, om än mindre omfattande än en fullständig prövning.
291

 I detta steg av 
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  49 kap. 12 § RB. 
290

  Fitger i SvJT 2008 s. 453‒465. 
291

  Prop. 2004/05:131 s. 186. 



64 
 

hovrättens prövning kan tingsrättens hantering och dokumentation av hänvisningar till 

handlingar få betydelse. 

Av 49 kap. 14 § RB framgår att prövningstillstånd ska meddelas om någon av fyra 

grunder uppfylls. Den första grunden rör frågan om tingsrättsdomens riktighet kan be-

tvivlas, ett s.k. ändringsfall. När hovrätten avgör om prövningstillstånd ska meddelas på 

denna grund beaktas såväl sak‒ som rättsfrågor.
292

 Avseende sakfrågorna görs en utvär-

dering av hur tingsrätten bedömt den bevisning som har åberopats. Har bevisningen i 

tingsrätten framställts genom hänvisning till handling kommer hovrättens bedömning i 

prövningstillståndsfrågan i denna del att grundas på bevismedlet och tingsrättens doku-

mentation av hänvisningen. Därför är det viktigt att tingsrätten dokumenterar hänvis-

ningen på ett korrekt sätt så att överprövningsinstansen uppfattar vilken bevisning som 

har åberopats. Annars kan det påverka prövningstillståndsbedömningen. Har grunder 

och processmaterial redovisats bristfälligt i tingsrättens dom kan det leda till att pröv-

ningstillstånd meddelas.
293

 Meddelas prövningstillstånd på grund av bristfällig doku-

mentation är det dock snarare fråga om ett granskningsfall, dvs. ett fall där det är svårt 

att utifrån tingsrättens domskäl och processmaterialet bedöma om avgörandet är riktigt, 

varför målet bör tas upp till fullständig prövning.
294

 Svea hovrätts EMR‒promemoria 

tyder dock på att en knapphändig redogörelse av processmaterialet i domskälen i regel 

inte är tillräckligt för att prövningstillstånd ska meddelas på denna grund.
295

 Denna 

tolkning baseras på att propositionen främst nämner bristfällig dokumentation av förhör, 

och att detta i kombination med bristfälligt resonemang i sakfrågan i domskälen kan 

leda till att en granskning bör göras.
296

 

Även ett välskrivet avgörande kan behöva granskas, exempelvis i omfattande eller 

komplicerade tvistemål där svårigheter uppstå att på grundval av domen avgöra om den 

är riktig eller inte.
297

 Just denna typ av mål har även ansetts kunna lämpa sig för hänvis-

ningar, men inget tyder på att det faktum att hänvisningar skett har någon självständig 
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betydelse för bedömningen av om prövningstillstånd på granskningsgrunden ska med-

delas.
298

  

Prövningstillstånd kan även lämnas i fall där processuella fel har begåtts i tingsrätten. I 

sådana fall är det främst ändringsgrunden och den extraordinära grunden som aktualise-

ras.
299

 Ett flertal sådana situationer kan uppkomma när hänvisningar till handlingar tillå-

tits. Tingsrätten kan döma över grunder som inte har åberopats. Parternas åberopanden 

och bemötanden kan missuppfattas. Tingsrätten kan underlåta att ta del av delar av det 

processmaterial som införs i processen genom hänvisning. Tingsrätten kan tillåta 

olämpliga hänvisningar.
300

 

6.3 Hänvisningar och preklusion 

Förekomsten av preklusionsregler är ytterligare en anledning till att hänvisningar bör 

dokumenteras på ett korrekt sätt av tingsrätten. Preklusionsregler kan medföra att en 

dom blir materiellt oriktig, men har ansetts motiverade för att se till att tvisten prövas i 

sin helhet redan i tingsrätten.
301

 En felaktig eller missvisande dokumentation av gjorda 

hänvisningar kan leda till att preklusionsreglerna kringgås. Av 50 kap. 25 § 3 st. RB 

följer att omständigheter och bevis som inte åberopats i tingsrätten som huvudregel inte 

får åberopas i hovrätten. Undantag kan göras om omständigheten eller beviset inte kun-

nat åberopas tidigare, eller om det finns en giltig ursäkt för att inte ha gjort det. Det an-

ses klarlagt att nya bevismedel faller under regelns tillämpningsområde.
302

 Det är dock 

oklart om regeln även hindrar parterna från att åberopa nya bevisteman och bevisfak-

ta.
303

  

6.4 Betydelse av hänvisningar i tingsrätten enligt intervjuerna 

6.4.1 Framgår det om hänvisningar förekommit i tingsrätten? 

Av förarbetena följer att i den mån hänvisningar till handlingar görs bör rätten anteckna 

dessa hänvisningar i enlighet med 6 kap. 3 § RB.
304

 En av de informanter som är verk-

samma i tingsrätt säger att frågan om hur hänvisningar ska antecknas inte har varit på 
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  Hovrätten har dock i praxis varit restriktiv med att meddela prövningstillstånd i granskningsfall, se 
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tal. Görs en hänvisning skriver man att aktbilagan är genomgången utan att precisera att 

det har gjorts en hänvisning. Den informant som använder sig av hänvisningar till hela 

akten noterar detta i protokoll eller anteckningar, och preciserar till skillnad från sin 

kollega att en hänvisning har gjorts. Under intervjuerna med hovrättslagmännen fram-

kommer att det väldigt sällan framgår om hänvisningar har förekommit i tingsrätten, i 

vart fall såvitt gäller hänvisningar till inlagor. En informant menar dock att tingsrätten 

är noggrannare när det gäller att anteckna vilken bevisning som har åberopats genom 

hänvisning. Det är svårt att säga om skillnaden beror på att hänvisningar till inlagor inte 

förekommer i tingsrätten, eller om de inte antecknas särskilt. Om hänvisningar noteras 

görs det i anteckningar eller protokoll. Hovrätten läser bara protokollet om det upp-

kommer någon fråga som rör detta, såsom om skriftlig bevisning är åberopad. Anteck-

ningar avseende hänvisningar till bevisning omfattar ofta all bevisning. Ombuden hän-

visar på det sättet för att vara säker på att få med all bevisning.  

Huruvida hänvisningar har förekommit under tingsrättens huvudförhandling eller inte 

tycks sällan komma till hovrättens kännedom. Detta är inte nödvändigtvis ett problem, 

hovrätten behöver främst veta vilken bevisning och vilka omständigheter som har åbe-

ropats, inte hur de har lagts fram.   

6.4.2 Hänvisningar och prövningstillstånd 

Det är möjligt att tingsrättens hantering och dokumentation av hänvisningar kan få be-

tydelse för hovrättens prövning av om prövningstillstånd ska meddelas i ett mål. I änd-

ringsfall utvärderar hovrätten hur tingsrätten har bedömt den bevisning som har åbero-

pats. En undermålig dokumentation av i tingsrätten gjorda hänvisningar kan leda till att 

hovrätten får en felaktig bild av vilken bevisning som har åberopats, vilket kan påverka 

prövningstillståndsbedömningen. Prövningstillstånd kan också meddelas i gransknings-

fall, där det utifrån tingsrättens domskäl och processmaterialet är svårt att bedöma ett 

avgörandes riktighet. Det är möjligt att undermåligt dokumenterade hänvisningar skulle 

kunna leda till att en granskningsdispens meddelas. I praktiken tycks inte hänvisningar i 

tingsrätten ha någon betydelse när hovrätten bedömer om prövningstillstånd ska medde-

las. En hovrättslagman uppger att hänvisningsfrågan aldrig har varit uppe till diskussion 

under prövningstillståndsbedömningen, och kan inte heller se att hänvisningar skulle 

kunna leda till några problem vid prövningstillståndsbedömningen.  



67 
 

Processuella fel begångna i tingsrätten kan leda till att ändringsgrunden eller den extra-

ordinära grunden för prövningstillstånd anses uppfyllda.
305

 Även en granskningsdispens 

tycks kunna aktualiseras i ett sådant fall. En av informanterna menar att det i teorin är 

möjligt att en granskningsdispens skulle kunna meddelas om en part i tingsrätten har 

hänvisat till ett dokument som tingsrätten inte är tillräckligt inläst på, och tingsrätten 

därför missförstår hur parten har lagt upp sin talan. I ett sådant fall meddelas inte pröv-

ningstillstånd på grund av själva hänvisningen. Det handlar snarare om vad parterna har 

åberopat än hur åberopandet har gjorts. Vid granskningen utgår hovrätten främst från 

domen vari det ej framgår om hänvisningar har gjorts. I en fråga avseende hur en part 

egentligen har utformat sin talan tittar man främst tillbaka på protokollet från den munt-

liga förberedelsen och handlingarna i målet. Av protokollet får man inte mycket led-

ning. Om parterna åberopar en handling som skriftlig bevisning, och den inte finns an-

tecknad som åberopad i protokollet så prövas den frågan. Det handlar dock inte om hur 

beviset har åberopats utan om det har åberopats. 

6.4.3 Hänvisningar och preklusion 

Av 50 kap. 25 § 3 st. RB följer att omständigheter och bevis som inte har åberopats i 

tingsrätten som huvudregel inte heller får åberopas i hovrätten. Har tingsrätten doku-

menterat gjorda hänvisningar på ett bristfälligt sätt kan det leda till att denna preklu-

sionsregel kan kringgås. Som nämndes tidigare står det klart att nya bevismedel enligt 

huvudregeln blir prekluderade och därmed inte kan åberopas i hovrätten.
306

 Det har 

dock varit oklart om regeln även hindrar parterna från att åberopa nya bevisteman och 

bevisfakta.
307

 En informant bekräftar att preklusionsregeln är något hovrätten tittar på 

men säger att det inte brukar göras någon direkt åtskillnad av om hela eller delar av ett 

bevismedel har åberopats i tingsrätten. Är en aktbilaga antecknad som åberopad som 

skriftlig bevisning i tingsrätten så utgår hovrätten från att detta gäller hela aktbilagan, 

även om det framgår av tingsrättens anteckningar att det är en viss passage i ett doku-

ment som avses. Det är sällsynt att enbart vissa sidor anges som åberopade, oftast anges 

hela aktbilagorna. Ombuden begränsar inte uttryckligen sitt åberopande av bevisning 

utan åberopar hela handlingen. Detta beror troligtvis på att ombuden är rädda för att 

hamna i preklusionsbekymmer. Därför åberopas ofta hela handlingen som skriftlig be-

visning.  
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6.5 Analys av hur hänvisningar i tingsrätten påverkar hovrättsproces-

sen 

Genom EMR skulle hovrättens egenskap av överprövningsinstans renodlas och rätt-

skipningens tyngdpunkt placeras i tingsrätten.
308

 För att lägga rättskipningens tyngd-

punkt i tingsrätten krävs numera prövningstillstånd för att få ett tvistemål prövat i hov-

rätten.
309

 Om tvister därmed kan få ett avslut redan efter en instans främjas den tvistelö-

sande funktionen med stora besparingar för såväl parter som domstolsväsende som 

följd. I teorin finns det en risk att hovrätten tar upp ett mål till prövning på grund av att 

hänvisningar har blivit bristfälligt dokumenterade. Då leder den förmodat resursbespa-

rande hänvisningsmöjligheten istället till ökade kostnader i tid och pengar, vilket inte 

skulle främja EMR‒reformens effektivitets‒ och resursbesparande ändamål. Däremot 

skulle det av rättssäkerhetsskäl kunna vara motiverat att meddela prövningstillstånd i 

dessa fall. Av intervjuerna att döma har inte hänvisningar i tingsrätten någon praktisk 

betydelse för huruvida prövningstillstånd meddelas. En informant menar dock att det i 

teorin kan meddelas prövningstillstånd om tingsrätten inte har varit tillräckligt inläst på 

materialet och därför har missförstått hänvisningen. Eftersom hänvisningar innebär ett 

osäkerhetsmoment genom att delar av processmaterialet inte föredras vid förhandlingen 

menar jag ändå att risken att prövningstillstånd behöver meddelas ökar. Det finns en 

ökad risk att rätt och motpart missuppfattar vad hänvisningen avser, att domstolen dö-

mer över icke åberopade grunder eller att rätten inte tar del av det material som hänvis-

ningen avser. Därtill kommer att tingsrätten kan klandras för att ha tillåtit en olämplig 

hänvisning som påverkat utgången. 

En felaktig eller missvisande dokumentation av en bevishänvisning skulle kunna leda 

till att de preklusionsregler som är till för att hindra parterna från att i hovrätten införa 

nya bevis och omständigheter skulle kunna kringgås. Då ett av huvudändamålen bakom 

EMR‒reformen var effektivisering vore det olyckligt om möjligheten att hänvisa till 

handlingar fick ett sådant resultat. Intervjuerna med tingsrättsdomarna tyder på att det 

inte finns någon generell standard för hur tingsrätten dokumenterar hänvisningar. Enligt 

en av tingsrättsdomarna antecknas aktbilagan som genomgången, men det görs ingen 

särskild anteckning om att den tillförts processmaterialet genom hänvisning. Den andra 

tingsrättsdomaren noterar särskilt att om hänvisning har förekommit, men menar att för 
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det fall hänvisningen avsett hela akten så räcker det med en anteckning om detta. En 

hovrättslagman tycker att tingsrätterna verkar anteckna när hänvisningar görs till skrift-

lig bevisning. När hovrätten bedömer om preklusionsregeln är tillämplig tycks hovrätten 

utgå från att de bevismedel som har antecknats som åberopade har åberopats i sin hel-

het. Eftersom anteckningar avseende hänvisning till bevisning tycks omfatta hela akt-

bilagor, hela bevisuppgiften eller hela akten torde ett kringgående av preklusionsregler-

na sällan aktualiseras. En omfattande bevisuppgift har ju därmed åberopats i tingsrätten. 

En anledning till att hänvisningsregeln är så vanligt förekommande avseende bevisning 

tycks vara för att parterna vill försäkra sig om att inte hamna i preklusionsbekymmer i 

en eventuell hovrättsprocess. Om hänvisningsreglerna främjar ett överdrivet åberopande 

av bevisning med ringa betydelse för processföremålet leder det till effektivitetsförlus-

ter. Såvitt gäller annan hänvisning menar båda hovrättslagmännen att det sällan eller 

aldrig framgår av tingsrättens anteckningar eller protokoll att hänvisningar har före-

kommit. Hänvisningsmöjligheten tycks ha störst betydelse när skriftlig bevisning ska 

tillföras processmaterialet. Möjligen beror avsaknaden av anteckningar om hänvisningar 

i övriga delar på att denna typ av hänvisningar sällan förekommer. Av intervjuerna med 

hovrättsdomarna att döma är det utan betydelse huruvida det framgår vilka åberopanden 

som har gjorts genom hänvisningar, så länge det framgår vad som har åberopats. Där-

emot skulle det kunna medföra effektivitetsvinster om det tydligare framgick hur myck-

et hänvisningar som förekommit i tingsrätten, eftersom hovrätten skulle veta hur mycket 

tid som behöver avsättas för förhandlingen. 
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7. Kort sammanfattning av redovisade slutsatser 

Syftet med EMR var att förbättra domstolsprocessen med bibehållen rättssäkerhet. För 

att uppnå dessa ändamål mjukade man bl.a. upp kravet på muntlighet och omedelbarhet. 

En del i det moderniseringsarbetet var införandet av en utökad möjlighet att hänvisa till 

handlingar under huvudförhandling i tingsrätt och överrätt. Syftet med denna uppsats 

har varit att utreda hur muntlighet och omedelbarhet påverkas av möjligheten att hänvi-

sa till handlingar, samt att analysera vilken effekt sådana hänvisningar får på tviste-

målsprocessens funktion och rättssäkerhet. Analysen visar att muntlighetsprincipen och 

omedelbarhetsprincipen påverkas i större utsträckning i tingsrätten än i hovrätten. De 

traditionella rättskällorna är mer restriktiva än vad tingsrättsdomarna verkar vara i prax-

is, samtidigt som hovrättens tillämpning snarare tycks ligga i linje med den användning 

som har förespråkats för tingsrätten. Förutsättningarna att använda sig av hänvisningar 

ansågs i förarbetena vara större i hovrätt än i tingsrätt, men i praxis verkar det ha blivit 

tvärtom. En stor användning av hänvisningar i hovrätt är inte heller motiverat ur vare 

sig rättssäkerhets‒ eller funktionssynpunkt. Även om materialet är mer genomarbetat 

vid hovrättsprövningen är hovrätten ofta beroende av en muntlig presentation för att 

kunna göra en riktig bedömning. Därtill kommer att hovrätten utgör överprövnings‒ och 

i många fall sista instans varför rättssäkerhetskraven bör vara högre ställda vid hovrätts-

prövningen.  

Även om muntlighet och omedelbarhet anses vara garanter för rättssäkerhet visar utred-

ningen att rättssäkerheten kan stärkas genom hänvisningsmöjligheten, trots att denna 

innebär en begränsning av muntlighet och omedelbarhet. Hänvisningar kan ha en för-

tydligande verkan. Om de används på rätt sätt och i kombination med aktiv processled-

ning under såväl huvudförhandling som förberedelse kan kontradiktion upprätthållas, 

möjligheten att få materiella domar främjas och förfarandets kvalitet förbättras. Hand-

läggningen kan individualiseras varigenom tvistemålsprocessens konfliktlösande och 

handlingsdirigerande funktion kan främjas. Det verkar alltså finnas en gyllene medel-

väg. Samtidigt som hänvisningar medför en möjlighet att spara in på ombudskostnader 

och förhandlingstid finns det dock tecken på att domstolarnas kostnader kommer att 

öka. Mer tid kommer att behöva ägnas åt inläsning om domarna ska kunna utöva erfor-

derlig processledning. 
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Ytterligare ett syfte med EMR var att stärka hovrättens kontrollfunktion och placera 

rättskipningens tyngdpunkt i tingsrätten. Hovrätten ska kontrollera de tingsrättsavgö-

randen som behöver kontrolleras. På så sätt skulle effektivitetsvinster skapas. Då hän-

visningar i tingsrätten utgör ett osäkerhetsmoment ökar dock risken för att prövningstill-

stånd kommer att meddelas i mål som annars inte skulle ha behövt kontrolleras. Ett 

eninstansförfarande innebär ett snabbare avgörande och lägre kostnader, varför denna 

del av reformen kan öka möjligheterna att i domstol genomdriva sina krav.  Hänvis-

ningar tycks dessutom underlätta ett överdrivet åberopande av bevismaterial. Detta leder 

till effektivitetsförluster eftersom tingsrättens och hovrättens arbetsbörda ökar utan att 

det kan motiveras. Avslutningsvis kan konstateras att muntlighet och omedelbarhet inte 

har spelat ut sin roll, utan att de har sin plats i en modern rättsordning. 
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Information angående samtalsintervju 
 

Du är tillfrågad om du kan tänka dig att ställa upp på en kortare samtalsintervju inom 

ramen för mitt examensarbete i processrätt inom juristprogrammet vid Uppsala uni-

versitet. Mitt uppsatsämne utgår från reformen ”En modernare rättegång” och fokus 

ligger på möjligheten att hänvisa till handlingar under huvudförhandlingen i disposi-

tiva tvistemål, dvs. 43:7 och 43:8 RB samt 50:18 och 50:19 RB. Jag kommer att ut-

reda vilka konsekvenser reglerna får för muntlighets- och omedelbarhetsprincipen 

samt hur de påverkar gränsen mellan förberedelse och huvudförhandling.  Jag kom-

mer även att analysera vilka effekter reglerna kan få för rättssäkerheten och tviste-

målsprocessens samhällsfunktion. Handledare är doktoranden Henrik Bellander. 

 

Väljer du att delta kommer din medverkan att bestå av en samtalsintervju där vi för 

en diskussion kring hur reglerna tillämpas. Samtalet kommer att utgå från vissa för-

utbestämda teman som du kommer att få ta del av i förväg, men intervjun kan gå i 

olika riktning beroende på hur samtalet utvecklar sig. Det är naturligtvis frivilligt att 

delta och du är närsomhelst fri att avbryta din medverkan. De resultat som fram-

kommer kommer endast att användas för forskning och för det fall du önskar att vara 

anonym kommer detta att tillgodoses. Med ditt samtycke kommer samtalet att spelas 

in, i annat fall kommer jag att föra anteckningar under samtalets gång. 

 

Det skulle vara av stort värde för mig om du ville dela med dig av dina erfarenheter 

och åsikter avseende mitt uppsatsämne!  

 

Med vänliga hälsningar, 

Susanna Nilsson 

0730-330595 eller Susanna.Nilsson.9186@student.uu.se 
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