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1.1. Inledning 
Utifrån principen att en rättegång i stort skall domineras av parterna kan institutet materiell 
processledning te sig främmande. Den materiella processledningen utgör ett ingrepp från 
rättens sida i parternas utformande av sin talan. När en part utformar sin talan kan yrkandet 
uppvisa brister som medför att yrkandet ter sig svårbegripligt eller irrelevant. För att syftet 
med rättegången skall kunna uppfyllas har institutet materiell processledning skapats. Den 
materiella processledningen är en handling från rättens sida som syftar till att en part skall 
förmås justera eller tydliggöra sin talan på ett mer adekvat vis. Regleringen kring materiell 
processledning är dock vagt utformad vilket medför en problematik kring hur institutet skall 
definieras och brukas praktiskt. Detta medför svårigheter att bestämma gränsen för den 
materiella processledningen då rättegången inte får bli alltför dominerad av domaren eftersom 
det alltid måste vara parternas processhandlingar som, skall vara avgörande för rättegångens 
utgång. Dessa definitions- och tillämpningsfrågor kommer närmare att diskuteras i uppsatsen. 

1.2. Syfte 
Den här uppsatsen syftar till att reda ut dels anledningen till varför materiell processledning 
används, dels när materiell processledning skall bedrivas och dels försöka finna var gränsen 
för materiell processledning går. Utredningen sker mot den kontexten att principen för 
handläggning av en rättegång i huvudsak ska domineras av parterna. 

1.3. Frågeställningar 
Varför ska man bedriva materiell processledning? 

När skall materiell processledning bedrivas? 

När övergår frågan från lämplighet till legalitet? 

1.4. Avgränsning 
Uppsatsen behandlar materiell processledning i tvistemål i underrätten, främst de dispositiva 
tvistemålen. Tonvikten ligger på den materiella processledningen avseende parts yrkanden. 
Skälet till detta är att klargörande av yrkandet utgör det första steget i en materiell 
processledning. Frågan om domarens inblandning i parternas utformande av talan i dispositiva 
tvistemål ställs då på sin spets. Det är dock inte möjligt att helt förbise andra frågor avseende 
materiell processledning såsom bevisfrågor och grunder. Dessa frågor intar dock en mer 
undanskymd roll i uppsatsen. 

1.5. Tillvägagångssätt  
Den metod som brukas i uppsatsen är den gängse rättsdogmatiska. Materialet utgörs av 
lagtext, förarbeten, doktrin och rättsfall, vari Westbergs ”Domstols officialprövning” har varit 
en tongivande källa. Undersökningen bedrivs med ett växelspel mellan teori och konkreta 
rättsfall vari frågeställningarna aktualiseras löpande genom uppsatsen. Uppsatsen inleds med 
en allmän del vari begreppet materiell processledning diskuteras mot bakgrunden av 
grundläggande processrättsliga principer. Därefter följer en mer ingående analys av den 
materiella processledningen under olika stadier i processen som följs av en analys av de olika 
momenten den materiella processledningen kan ta sikte på för att tillslut ringa in gränsen för 
lämplig och olämplig processledning. 
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2. Redovisning av det teoretiska materialet 

2.1. Vad är materiell processledning? 
Materiell processledning utgör en del av rättens officialprövning. Rätten skall ex officio, av 
egen drift företa materiell processledning när den anser det behövas. Officialprincipen ger 
uttryck för de regler som rätten kan tillämpa oberoende av om parten har åberopat dem eller 
inte. I motsats till officialprincipen står dispositionsprincipen vilken ger uttryck för de regler 
som rätten får företa endast på yrkande av part.1  

Kort sagt kan man säga att materiell processledning syftar till att rätten försöker förmå part att 
företa en viss processhandling, som innebär att denne undanröjer en brist i utformandet av sin 
talan.2 Den materiella processledningen utgör således en officialprövning som syftar till att 
part skall ändra i sin disposition, utformandet av sin talan. Begreppet materiell processledning 
har dock givits en vid innebörd. 

En tidig definition på materiell processledning är rättens ”verksamhet för bestämmande av 
tvistens föremål och utredningens fullständigande.”3 En annan definition är ”rättens 
verksamhet för att klarlägga parternas ståndpunkter och för att begränsa eller berika 
processmaterialet.”4 Av detta kan man utläsa att materiell processledning framförallt omfattar 
den verksamhet rätten företar för att klarlägga parternas ståndpunkter och bestämma föremålet 
för tvisten.  

Westberg anför att begreppet, med de definitioner som givits ovan, ger den materiella 
processledningen en så pass vid innebörd att man vid dessa definitioner täcker in nära nog alla 
åtgärder varmed en domstol påverkar eller söker påverka omfattningen eller innehållet i den 
materialrättsliga grundvalen för en dom i tvistemål. Till den materiella processledning räknas 
då inte enbart den verksamhet rätten företar för att klarlägga parternas ståndpunkter och 
bestämma föremålet för tvisten. Till denna kategori hänförs i så fall även rättens 
införskaffande av bevisning ex officio, rättens medverkan till att bilägga en tvist genom 
förlikning, rättens utfrågning av vittne eller sakkunnig mm.5  

2.2. Finns formell processledning? 
Det görs traditionellt en åtskillnad mellan domarens formella och dennes materiella 
processledning vari den förra avser processens yttre förlopp och den senare avser själva 
processmaterialet. Den formella processledningen under förberedelsen regleras framförallt i 
RB 42:6. Till den formella processledningen räknar Ekelöf framförallt domarens utfärdande 
av kallelser och förelägganden samt dennes beslut om uppskov och om uppdelningen av 
handläggningen på olika frågor.6

                                                      
1 Rättegång I s. 58 se dock Lindblom, s. 143, i vilken han argumenterar för att materiell processledning inte utgör 
en del av rättens officialprövning då den inte inkräktar på parts dispositionsrätt i dispositiva mål. Detta uttalande 
ter sig en smula grovhugget men har ändå en poäng. Rätten kan generellt sett inte genom materiell 
processledning tvinga part att företa en processhandling men underlåtelse att rätta sig efter processledning kan få 
som konsekvens att talan blir avvisad på grund av att den är ofullständigt utformad. 
2 Westberg s. 564 
3 SOU 1938:44 s. 444 
4 SOU 1982:26 s. 101 
5 Westberg s. 550f 
6 Rättegång V s. 45 
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Det blir viss problematik, i vart fall begreppsmässigt, att utreda huruvida ett föreläggande som 
domare företar ex officio är att bedöma som formell eller materiell processledning. 
Föreläggandet är en processhandling som normalt sett är att anse som hänförligt till den 
formella processledningen. Emellertid syftar ofta domstolens förelägganden till att 
handledningen av rättegången skall ske på bästa möjliga vis varför gränserna för den formella 
och den materiella processledningen ofta kan suddas ut. Westbergs resonemang om att alla 
handlingar domstol utför ex officio kan anses vara materiell processledning vinner med detta 
resonemang större tyngd. 

Med utgångspunkt från detta kan man anföra att det är irrelevant att dela upp rättens 
processledning i materiell sådan eller formell sådan då dessa former blandas i varandra. För 
pedagogikens skull behåller jag dock begreppen. Med formell processledning avses således 
den passiva typen av processledning med de exempel som ovan räknats upp. Med materiell 
processledning avses den aktiva processledningen rätten företar för att klarlägga parternas 
ståndpunkter och begränsa eller berika processmaterialet under förberedelsen eller 
huvudförhandlingen. 

2.3. Principer för rättegångens utformning 
Diskussionen kring den materiella processledningens omfattning har genom åren varit livlig. 
Traditionellt sett finns det två modeller för rollfördelningen mellan parterna och rätten. Det 
äldre synsättet i vilket domstolen dominerar handläggningen benämns som det inkvisitoriska 
förfarandet. Handläggningen präglas i detta fall helt och hållet av officialprincipen. Detta är 
ett förfarande som anses föråldrat. Den moderna processen präglas istället i stor utsträckning 
av kontradiktionsprincipen. Enligt denna modell domineras processen av parterna, domstolen 
förhåller sig passiv och opartisk. Vid brukandet av denna modell ges dispositionsprincipen ett 
stort utrymme. Parterna drar upp tvistens yttre ram genom sina yrkanden och de åberopade 
faktaförhållanden vilka tvisten grundar sig på. Rätten får i uppdrag att slita tvisten mellan 
parterna, som förutsätts ha en stor intressemotsättning. Vid detta aktualiseras principen om 
jura novit curia, rättens uppgift är att, inom ramen för målet, avgöra tvisten med de 
civilrättsliga regler som den finner vara tillämpliga.7  

Den kontradiktoriska principen har framförallt utformats med tanke på de dispositiva 
tvistemålen. Vid indispositiva tvistemål har man utgått från vissa undantag för domstolen att 
överskrida den partsbestämda tvistens yttre ram. Dock inte så pass ingripande att förfarandet 
skall ersättas med en inkvisitorisk process. Domstolens agerande har betraktats som 
underordnad parternas intressen. Parten ombesörjer själv inhämtande och förebringandet av 
processmaterialet. Rätten skall endast ingripa då materialet är ofullständigt, felaktigt eller 
missvisande.8 Detta ingripande kallas processledning. 

Den materiella processledningen utgör således ett inkvisitoriskt element i en annars av 
dispositionsprincipen präglad kontradiktorisk rättsordning. Den materiella processledningen 
kan utgöra ett intrång i det ramverk som parterna dragit upp för tvisten. Domaren äger rätt att 
med frågor och påpekanden uppmuntra parter att justera sin talan. Den kontradiktoriska 
modellen utgör, i sig själv, ingen garanti för att domstolen kommer att tillhandahållas ett 
fullgott och adekvat processmaterial i det konkreta målet. Varken för att erhålla en materiellt 
riktig dom eller för att kunna åstadkomma en ur parternas synvinkel godtagbar lösning på 
konflikten.9 Parternas intressebevakning kan brista på grund av parts okunnighet, parts 
                                                      
7 Westberg s. 29f 
8 Westberg s. 29f, se även SOU 1982:26 s. 129 
9 Westberg s. 31  
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misstag, parts bristande ekonomiska resurser, parts likgiltighet, parts vanmakt, parts egoism 
och parts kollusiva avsikter. 

Den kontradiktoriska modellen har trots det utformats med utgångspunkten att rätten skall 
förhålla sig passiv. Det finns ett antal tänkbara förklaringar till att det förhåller sig så. 
Bristerna är i huvudsak menliga för den part som företar den bristfälliga processhandlingen, 
denne får skylla bristen på sig själv. En annan förklaring är att det allmänt anses att bristerna 
är så pass sällsynt förekommande att de inte skapar några praktiska problem eller får några 
praktiska konsekvenser av betydelse. Rättens passivitet verkar också som ett incitament för 
parterna att bli noggrannare i processföringen samt att anlita ombud i besvärliga rättsliga 
situationer. Det är dessutom svårt att avgöra huruvida någonting verkligen utgör en brist, det 
kan röra sig om en medveten manöver från en parts sida för att försöka få ett övertag i 
förhandlingen. Det kan också röra sig om svårupptäckta brister som är svåra att komma 
tillrätta med genom domstols ingripande.10

Materiell processledning verkar som ett inkvisitoriskt komplement till den kontradiktoriska 
rättegångsformen. Den naturliga utgångspunkten för materiell processledning torde dock vara 
en restriktiv tillämpning eftersom den utgör ett främmande, av domaren dominerat, element i 
en processform som annars som utgångspunkt skall styras av parternas dispositioner. 

Detta passiva tankespår som Westberg benämner som den individualistiska 
självansvarighetsprincipen, i vilket parterna själva disponerar över sin talan, har dock blivit 
uppmjukat. Det görs gällande att rätten inte stillatigande kan se på då part gör onödiga 
rättsförluster pga dennes okunnighet, misstag eller bristande ekonomi. RU framhåller att 
småmålslagens11 vidgade inslag av processledning haft inflytande över processledningen även 
i andra typer av mål enligt RB. Sedan har kontradiktionsprincipen alltmer urholkats av ett 
ökat inslag av interventionistiska normer i civilrätten där större hänsyn tas till tredje mans 
intressen.12 I anslutning härtill pekar Lindblom på de ökade kraven på effektivitet som ligger 
”som ett mer eller mindre synligt raster” över rättsväsendet, i vilket kravet på 
kostnadseffektivitet tar sig uttryck i form av en mer aktiv domarroll för att styra processens 
utformning. Detta medför dock att grundläggande kontradiktoriska principer som muntlighet, 
omedelbarhet och bevisomedelbarhet inskränks.13  

2.4. Skäl för och emot en aktiv processledning 
Processledningen utgör alltså en inskränkning i kontradiktionsprincipen. Det anses att man 
inte regelmässigt kan överlåta åt parter själva att förebringa processmaterialet. Frågan om den 
materiella processledningens omfattning är en fråga som ständigt omdebatterats. 14 RU anger 
att huvudsyftet med den materiella processledningen är att skapa ett bättre underlag för 
materiellt riktiga avgöranden och att medverka till en snabb och billig process. Den 
materiella processledningens omfattning kan dock ha en avgörande betydelse för rättegångens 
karaktär. Nedan följer således argument för och emot en aktiv processledning.15

Den materiella processledningen är bra ur en processekonomisk synvinkel då den kan främja 
en snabb, enkel och billig rättegång. Processledningen tryggar förberedelsens huvudfunktion 
                                                      
10 Westberg s. 32f 
11 Lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden (småmålslagen). Upphävd sedan 1 januari 1988. 
Bestämmelserna numera till väsentlig del inarbetade i RB:s regelverk. 
12 Westberg s. 34 samt SOU 1982:26 s. 107 
13 Lindblom s. 114 
14 Westberg s.554f 
15 SOU 1982:26 s. 116 
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och stärker koncentrationen i tvistemålsförfarandet.16 Den materiella processledningen kan 
utgöra en förutsättning för att huvudförhandlingen skall kunna genomföras på ett effektivt och 
koncentrerat sätt. Uteblir processledningen under förberedningen kan part först under 
huvudförhandlingen komma på att denne bort åberopa viss omständighet eller bevisning. 
Processledningen kan även nedbringa antalet överklaganden då processledningen kan medföra 
att målen blir grundligare utredda i tingsrätten, vilket i överrätt bör medföra att färre mål blir 
överklagade på den grunden att part vill åberopa nytt material i hovrätten.17 Det kan också 
uppstå rättskraftsproblem vid en passiv processledning vilket kan medföra att part inte kan 
yrka t.ex. samma rättsföljd i en senare rättegång.18

Som skäl mot en aktiv processledning brukar framförallt framhållas att rättens opartiskhet 
kan försättas ur balans. Domaren kan uppfattas som partisk av någon av parterna eller 
verkligen vara det. Snart sagt varje aktivitet av domaren kan föranleda att domaren hjälper 
den ena parten på den andres bekostnad vilket därmed medför att den andre parten uppfattar 
denne som icke-objektiv av den andre parten. Även domarens passivitet kan hjälpa den ena 
parten men risken för att uppfattas som icke-objektiv ökar desto mer aktivitet domaren 
företar.19

Ett annat argument som framförts är att den materiella processledningen är att denne är alltför 
beroende av domarens erfarenhet och omdöme vilket medför att processledningen blir 
oenhetlig och inkonsekvent. Ger man domaren alltför fria händer riskerar processen att bli 
långsam och otymplig.20

Dessa avvägningar föranleder en försiktig hållning vad gäller aktiviteten i processledningen. I 
första hand efterlyser lagstiftaren att rätten i princip alltid bör överlämna åt parterna och deras 
ombud att själva klara ut tvistefrågor. Endast om domaren märker att detta inte lyckas, bör 
denne ingripa med ett, till en början, försiktigt frågande.21

Heuman anför att frågan om processledning är beroende av rättens inställning till 
problematiken som aktualiseras då frågan om materiell processledning dyker upp. Rätten kan 
inta en pedagogisk, partsvänlig inställning eller syfta till att förenkla arbetet för domstolen 
och göra handläggningen mer effektiv.22

2.5. Presentation av lagrummen 
Regleringen av materiell processledning återfinns i RB 42:8 st. 2 och RB 43:4 st. 2. Det förra 
lagrummet tar sikte på processledningen under förberedelsen medan det senare tar sikte på 
processledningen under huvudförhandlingen. Bestämmelserna gäller i såväl dispositiva som 
indispositiva tvistemål. Även RB 43:3, som reglerar rättens förelägganden, kan i viss mån 
räknas som materiell processledning. RB 42:5 tillåter viss materiell processledning då fråga 
uppkommer om att ogilla uppenbart ogrundat käromål. Processledning kan också användas 
för att avhjälpa brister som annars innebär att det skulle föreligga processhinder.23

                                                      
16 Westberg s. 555 
17 SOU 1982:26 s.116 
18 Westberg s. 577f 
19 SOU 1982:26 s. 116f, se även Westberg s. 556 
20 SOU 1982:26 s. 119f 
21 SOU 1982:26 s. 118 
22 Heuman II s. 599 
23 Westberg s. 559 
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Bestämmelserna om materiell processledning är författade i vaga ordalag. I propositionen 
framhålls att reglerna inte kan utformas tydligare än vad som är fallet. Lagstiftaren framhåller 
att rätten när den bedriver processledning måste ta stor hänsyn till det enskilda målets och den 
enskilda situationens karaktär. Det framhålls att det i varje läge, kommer uppstå en situation 
där processledning kan anses ligga vid handen. Rätten behöver i dessa fall noga överväga 
huruvida den materiella processledningen kan anses vara förenligt med, å ena sidan kravet på 
en effektiv process och, å andra sidan kravet på domstolens opartiskhet. Samma ingripande 
kan anta olika nivåer av försvarlighet beroende på den givna situationen varvid alltför 
detaljerade riktlinjer kan verka hämmande på processförfarandet vilket medför att 
hänsynstagandet kan bli dämpat i den enskilda situationen.24 Domaren måste hela tiden göra 
avvägningen mellan den hjälpbehövande partens intresse, motpartens intresse, kravet på 
objektivitet och intresset av att hålla rättegången inom rimliga gränser.25  

Föreskrifterna tar sikte på varje typ av partshandling och processmaterial. Den materiella 
processledningen används i huvudsak i två situationer. Den klara situationen är att 
processledningen genomgående skall bedrivas för att avhjälpa språkligt oklara, ofullständiga 
och mångtydiga partshandlingar.26 En mer tveksam situation uppkommer då 
processhandlingarna är ohållbara eller mindre ändamålsenliga.27

Westberg anför vidare att den materiella processledningens värde som garanti för en god 
processekonomi eller för parternas rättssäkerhet i många fall är beroende av slumpen. Lika 
fall behandlas inte lika på grund av att materiell processledning är skönsmässig till sin natur. 
Det finns sällan utrymme för rätten till någon vidare eftertanke då många situationer 
förutsätter ett omedelbart ställningstagande från dennes sida.28

Detta kan medföra att rättssäkerheten blir lidande i det enskilda målet. Den onyanserade 
regleringen i RB får en generell prägel som ändå tillämpas på ett kasuistiskt vis. De olika 
processrättsliga principerna ges ingen hierarkisk innebörd sinsemellan varvid de istället kan 
bli underordnade godtycklighet. 

Trots detta är ändå Westberg av samma mening som kommer till uttryck i propositionen, 
nämligen att det är viktigt att materiell processledning är lämplig i det konkreta fallet. Vad 
som menas med detta är oklart, förmodligen syftar såväl RU som Westberg till domarens 
intuition. Ett sekundärt intresse är att processledningen tillämpas enhetligt och konsekvent till 
praxis. Till regleringen, som är vagt utformad, står många lösningar till buds. Få av dessa 
lösningar står i strid mot lag eller rättspraxis varför frågan om materiell processledning i 
huvudsak blir en fråga om lämplighet snarare än laglighet.29

2.6. Riktlinjer för materiell processledning 
RU anser att den givna utgångspunkten vad gäller materiell processledning är rättens slutliga 
ansvar för utredningens fullständighet.30 Vad gäller frågan om huruvida materiell 
processledning skall regleras utförligt eller inte har meningarna historiskt sett varit delade. 
Många har ifrågasatt om materiell processledning är ett ämne som lämpar sig för ingående 

                                                      
24 Prop. 86/87:89 s. 105 
25 Prop. 86/87:89 s. 106 
26 Se 4.1 nedan 
27 Westberg s. 559 
28 Westberg s. 563 
29 Westberg s. 562f 
30 Prop. 86/87:89 s. 103 
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direktiv från lagstiftarens sida. Man har menat att rättsutvecklingen väsentligen måste äga rum 
i praxis.31

I förarbetet efterlystes en mer aktiv processledning än vad många domare utövade vid tiden 
för dess skapande. Lindblom anför att trenden över hela världen har gått mot en ökad aktivitet 
vad gäller såväl formell som materiell processledning.32 Westberg förhåller sig på många 
punkter som mer liberal i frågan om aktiv processledning, än vad förarbetet gör. Trenden 
utvisar att såväl andra författare liksom praktiker intar en liberal hållning i frågan, varför man 
ur detta kan utläsa att processledningen generellt sett, i vart fall finner stöd i doktrinen för en 
ökad aktivitet.33

Som utgångspunkt för en effektiv processledning anges att rätten skall ta hänsyn till den totala 
bilden i målet. Processuella principer kan anses utgöra komponenter i skapandet av denna 
totalbild. Domaren måste uppfattas som opartisk samtidigt som den beaktar 
processekonomiska hänsyn. Det är också av avgörande betydelse om parten processar med 
hjälp av rättegångsombud.34

Propositionen anger att förekomsten av ombud samt dennes skicklighet automatiskt reglerar 
behovet av processledning. Det anförs att part som inte anlitat ombud per automatik skall 
skylla sig själv om denne sköter processen oskickligt.35 Propositionen anger att det är 
naturligt att domstolen under de förutsättningarna att en tvist avser mindre värden, i viss mån 
får kompensera ett ombuds insatser. Domstolens aktivitet skall härvid begränsas vid det att 
själv inte aktivt efterforska alternativa yrkanden eller nya grunder.36  

2.6.1. Dispositiva tvistemål 
Utgångspunkten för materiell processledning i ett dispositivt tvistemål är reglerna om 
taleändring som återfinns i RB 17:3, i vilken stadgas att dom inte får ges över annat än vad 
part i behörig ordning yrkat och att domen inte får grundas på omständigheter som part inte 
åberopat till stöd för sin talan.37

Vid dispositiva tvistemål bör processledningens mål i princip vara att ta reda på vad parterna 
verkligen vill i processen. RU anför att det är viktigt att domstolen uppfattas som objektiv. 
Med hänsyn till att processer kan bli onödigt vidlyftiga eller snedvridna ansåg man att ganska 
snäva gränser bör sättas för domarens undersökningsplikt.38 I och med att parterna själva 
definierar föremålet för processen får rätten inte döma över mer än det som käranden yrkat 
och mindre än vad svaranden medgivit. Rätten får heller inte grunda sin dom på annat än vad 
som åberopats av parterna i behörig ordning (ne eat juces sine ultra petita partium). RU anför 
att rättens processledning i de strikt dispositiva målen i princip är begränsad till att klargöra 
vad part vill ta in i rättegången.39 Dock medges att det ibland kan finnas behov av en mer 

                                                      
31 SOU 1982:26 s. 101ff 
32 Lindblom, s. 144, flertalet andra författare ställer sig bakom en mer aktiv processledning, bl.a. Rydholm s. 
983f och Heuman III s. 724ff 
33 Se t.ex. Lindblom s. 114, Rydholm s. 983f, Heuman III s. 724-730  samt Westberg s. 621ff 
34 Prop. 86/87:89 s. 107f 
35 Prop. 86/87:89 s. 107 
36 Prop. 86/87:89 s. 107f 
37 SOU 1982:26 s. 103 
38 Prop. 86/87:89 s. 104 
39 SOU 1982:26 s. 113 
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ingående processledning, som kan föranleda part att såväl utvidga som att begränsa sin talan, i 
de fall där syftet med rättegången annars riskerar att förfelas.40

2.6.2. Indispositiva tvistemål 
Ett mål med en indispositiv karaktär är ett mål vari förlikning inte kan träffas. Exempel på 
indispositiva tvistemål är vårdnadstvister och faderskapsmål. I dessa mål kan domstolen ex 
officio införskaffa all slags bevisning och får grunda domen på rättsfakta som inte åberopats. 
Detta har motiverats av att det har ansetts att rätten inte kan överlåta åt parterna att själva fullt 
ut beakta alla berörda intressen. Som en konsekvens av detta kan rätten i större utsträckning 
än i dispositiva tvistemål ta in annat material i målet än det som parterna åberopat samt att i 
domen gå utöver parternas åberopade omständigheter.41

RU ansåg att rätten i indispositiva tvistemål (och i brottmål) måste anses ha ett slutligt ansvar 
för att utredningen i målet blir tillräcklig, varför man måste tillåta en mer ingripande 
processledning än i de dispositiva, dock utan att processen får en inkvisitorisk karaktär. 
Utgångspunkten för indispositiva tvistemål är dock att rätten skall låta parterna ha ett 
förstahandsansvar för utredningen på samma sätt som i de dispositiva tvistemålen. Rätten 
skall enligt detta synsätt inledningsvis agera som om det rör sig om ett dispositivt tvistemål 
men samtidigt har rätten möjlighet att själv kunna ta in erforderlig utredning, i form av 
bevisning eller gå utöver parternas åberopade grunder, om parterna inte förmår det själva.42

2.6.3. Dispositiva mål med indispositiva moment 
Om parterna i ett rättsförhållande inte har avtalsfrihet före tvistens uppkomst, dvs. om de är 
bundna av en civilrättsligt tvingande lagregel, kan de ändå vara fria att träffa vilken förlikning 
de vill under rättegången. De intressen som civilrätten avser att skydda blir tillräckligt 
tillgodosedda genom tvingande regler vid avtalets ingående. Vill den skyddsvärda parten 
avstå sin rätt sedan tvist uppkommit må det vara dennes sak. Detta försätter rätten i princip 
samma situation som om avtalsfrihet har rått hela tiden.43

NJA 1997 s. 825 tar upp frågan om huruvida det kan anses vara grovt rättegångsfel om 
rätten i en dom grundar denna på andra omständigheter än vad part åberopat. HD ansåg 
att hovrätten borde ha bedrivit materiell processledning för att uppmärksamma parterna 
om att det i fallet fanns indispositiva moment varpå domstolen principiellt sett måste 
grunda domen på. HD fann att det förelåg grovt rättegångsfel och återförvisade målet till 
HovR för ny behandling. 

Förbudet i RB 17:3, att grunda domen på omständigheter som inte åberopats av part till 
grund för dennes talan gäller dispositiva tvistemål. Även i sådana mål kan det emellertid 
finnas indispositiva moment som bl. a. innefattar en principiell skyldighet för domstol 
att ex officio beakta vissa omständigheter, s.k. officialfakta, även om dessa inte 
åberopats av någon part. Detta ger att rätten måste tillämpa indispositiv civilrättslig 
lagstiftning även om parten inte åberopat denna, rätten måste emellertid uppmärksamma 
parterna om de indispositiva momenten som denna måste grunda domen på. 

                                                      
40 SOU 1982:26 s. 120 
41 SOU 1982:26 s. 129 
42 Prop. 86/87:89 s. 104, 108 samt SOU 1982:26 s. 104f 
43 SOU 1982:26 s. 112 
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3.1. När bedrivs materiell processledning? 
I RB 42:2-4 och 42:7 uppställs krav på att en parts yrkande om ett visst domslut skall vara 
bestämt. Dessa regler riktar sig till både kärandens som svarandens yrkanden, även om de i 
regel mest aktualiseras när det gäller kärandens yrkande. Rätten har befogenhet att, vid brist i 
ett framställt yrkande, förelägga part att avhjälpa den brist yrkandet är försett med eller, om 
ansökningen är så ofullständig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för 
en rättegång och parten inte har följt ett föreläggande om avhjälpande, avvisa ansökningen.44 
Denna aktivitet hänförs generellt sett till den formella processledningen. Denna bedrivs i 
huvudsak innan förberedelsen. 

Utöver detta har rätten även möjlighet att genom materiell processledning avhjälpa otydlighet 
eller ofullständighet i parts ansökan.45

Materiell processledning bedrivs i huvudsak för att bota två sorters brister. Processledningen 
kan komma ifråga gällande språkliga brister där rätten bedriver materiell processledning för 
att förmå part att korrigera språkliga fel och brister. Denna form av processledning är relativt 
okontroversiell. Däremot är den andra formen av materiell processledning mer omstridd, som 
avhandlar rättsliga brister av processuell eller materiell karaktär, framförallt ifråga om 
materiella brister. Det framgår inte direkt ur lagtexten hur det skall förhålla sig med dessa 
frågor. Förespråkarna för en aktiv processledning menar att domstolen måste verka för en 
korrigering av ett yrkande som juridiskt sett är undermåligt på något vis. Motståndarna menar 
att den materiella processledningen endast skall bedrivas för att förmå parten att framställa ett 
språkligt begripligt yrkande.46

3.2. Materiell processledning under förberedelsen 
I förslaget till förändringen av bestämmelserna för materiell processledning anfördes som 
huvudmål från utredarens sida att rätten skall driva en aktiv processledning utan att för det 
övergå till en rådgivande verksamhet.47 I förarbetet anges att domaren under förberedelsen av 
ett mål så snabbt som möjligt bör inrikta sig på att få fram vad parterna yrkar och åberopar, 
vilken bevisning som skall förebringas samt vad som skall styrkas med varje enskilt bevis. 
Domaren skall ingripa för att avhjälpa otydligheter eller ofullständigheter i det som parterna 
anför.48  

Processledningen vid förberedelse i ett mål regleras, som tidigare nämnts, i RB 42:8. Det 
första stycket behandlar parternas skyldigheter med avseende på målets utredning under 
förberedelsen. Parterna skall vid behov komplettera sina, i stämningsansökningar lämnade 
uppgifter så att formkraven enligt 42:6 kan uppnås. Detta stycke avser alltså en komplettering 
av parternas insamlade bevismaterial och syftar till att rätten och de samlade parterna skall 
beredas så bra underlag som möjligt inför tvistens framtida lösning.49

Det andra stycket reglerar den verksamhet som brukar beskrivas som rättens materiella 
processledning. I bestämmelsen anges att rätten skall verka för att tvistefrågorna blir utredda 
och att parterna anger allt som de vill åberopa i målet. Rätten skall också genom frågor och 
påpekanden avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i parternas framställningar.50 
                                                      
44 Westberg s. 131 
45 Westberg s. 131 
46 Westberg s. 564f 
47 Prop. 86/87:89 s. 103 
48 Prop. 86/87:89 s. 106 
49 Fitger s. 42:27ff 
50 Lindell s. 262f 

12 
 



 

Processledningen omfattar hjälp till parterna för att reda ut deras yrkanden, åberopanden och 
bevisningen. Rätten kan vara verksam såväl för att begränsa som för att berika 
processmaterialet.51 Rätten skall aktivt verka för att inte bara verka för att tvistefrågorna blir 
klarlagda utan även undersöka i vilken mån det föreligger enighet/oenighet mellan parterna, 
inte bara ifråga om yrkanden och grunder, utan även ifråga om sakförhållanden som kan äga 
betydelse för avgörandet.52

Det understryks i propositionen att rätten bör vara aktiv för att precisera bevistema. Rätten bör 
också söka förmå parterna att iaktta principen om det bästa bevismedlet, även om dessa i 
dispositiva tvistemål bör ha den slutliga bestämmanderätten ifråga om åberopande av muntlig 
bevisning. Domaren skall också i princip anses vara oförhindrad att säga till en part att denne 
måste räkna med att förebringa bevisning för ett påstående i rättegången, för att detta skall 
godtas av domstolen.53

3.3. Materiell processledning under huvudförhandlingen 
RB 43:4 st. 2 reglerar domarens materiella processledning under huvudförhandlingen. Rätten 
skall verka för att målet blir utrett efter vad dess beskaffenhet kräver och att inget onödigt 
dras in i målet. Rätten skall också, liksom i regleringen under förberedelsestadiet, genom 
frågor och påpekanden söka avhjälpa ofullständigheter och otydligheter i de uttalanden som 
görs.54

En uppfattning som framgår av förarbetet är att materiell processledning främst behöver 
utövas under förberedelsen. Det är under detta stadium som rätten kan behöva hjälpa parterna 
att utforma sina yrkanden och åberopanden samt ta ställning till huruvida den åberopade 
bevisningen kan behöva kompletteras ex officio. Under själva rättegången skall materiell 
processledning i regel inte behövas. Propositionen understryker att rätten endast skall ingripa 
om part använder sig av en under förberedelsen åberopad grund på ett oklart sätt, för att på så 
sätt reda ut hur det förhåller sig.55  

Fall som kan anses ligga i gränsområdet mellan avhjälpande av otydlighet/ofullständighet och 
tillförande av nytt material är, enligt Fitger de fall i vilka part har anfört yrkande eller grund 
men senare i processen underlåter att upprepa grunden eller yrkandet. Detta hänför sig 
närmast till huvudförhandlingens materiella processledning, vari omedelbarhets- och 
förhandlingsprinciperna är av stor vikt för handläggningen.56  

Rättens agerande med avseende på målets utredning kan under huvudförhandlingen i övrigt 
inskränka sig till att övervaka att målet blir tillräckligt utrett inom den ram som dragits upp 
under förberedelsen. Detta kan huvudsakligen göras genom att rätten ställer frågor i behövlig 
omfattning under förhör med parter, vittnen m.fl. I vilken utsträckning detta bör ske får bli 
beroende av bl. a. i vad mån rätten har ett ansvar för utredningens fullständighet, m.a.o. i 

                                                      
51 Fitger s. 42:30ff 
52 Prop. 86/87:89 s. 196 
53 Prop. 86/87:89 s. 107 
54 Lindell s. 262f 
55 Prop. 86/87:89 s. 216, notera dock SOU 1982:26 s. 119, RU framhåller i sin utredning att en av riskerna med 
en aktiv processledning är just att handläggningen blir koncentrerad till förberedelsen genom att 
argumenteringen vid huvudförhandlingen försummas.  
56 Fitger s. 42:32a 
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vilken utsträckning målet är indispositivt. Uttrycket i lagtexten "efter vad dess beskaffenhet 
kräver" är avsett att peka på detta förhållande.57  

4. Processledning beträffande parts yrkanden och grunder 
Westberg har givit en egen definition på materiell processledning då den avser parts yrkande: 

”Den verksamhet varigenom domstolen riktar frågor, erinringar, upplysningar, information, råd 
eller dylikt till parten för att 

a. förmå honom att klargöra innehållet i hans yrkande; 
b. förmå honom att framställa nytt yrkande eller att förändra innehållet i hans redan framställda och 

klara yrkande; 
c. klargöra för honom hur domstolen tolkat hans eller motpartens yrkande 
d. klargöra för honom hur domstolen lagtolkat rekvisiten ’annat’ och ’mera’.”58 

Domstolen är i dispositiva mål bunden av partens yrkande enligt RB 17:3.59Rätten kan alltså 
inte själv förelägga part att utforma sin talan på annat sätt än den valt. Domstolen är i princip 
hänvisad till materiell processledning för att se om denne kan pröva en annan lösning än den 
som parten framställt yrkande om. Nedan följer ett antal situationer i vilken den materiella 
processledningen kan aktualiseras ifråga om parts utformande av sitt yrkande. 

4.1. Brist av språklig karaktär 
Kärandens yrkande skall enligt RB 42:2 p. 1 innehålla ett bestämt yrkande. Framställer 
käranden ett obestämt yrkande åligger det domstolen att genom processledning försöka förmå 
parten att bota bristen. Dessa brister delar Westberg in i tre olika slag:60

1. Oklart yrkande 

En språklig oklarhet som medför tveksamhet av juridisk relevans beträffande 
huruvida en partshandling utgör ett yrkande eller beträffande frågan om arten eller 
omfattningen av yrkandet.61

2. Ofullständigt yrkande 

Frågan om ofullständigt yrkande tangerar i viss del frågan om oklart yrkande men 
är i större mån avhängig innehållet i gällande materiell rätt. Westberg anger två 
typfall. Det första tar sikte på det fallet att yrkandet inte svarar helt och fullt mot 
beskrivningen av relevant rättsföljd i en civilrättslig regel. Alla moment i en 
rättsregel motsvaras inte av yrkandet. Det andra typfallet gäller den situationen när 
yrkandet innehåller en rättsföljd som kan bifallas men i den konkreta tvisten 
framstår som mindre adekvat.62  

3. Mångtydigt yrkande 

                                                      
57 Prop. 1986/87:89 s. 216f 
58 Westberg s. 551 
59 Westberg s. 552 
60 Westberg s. 565 
61 Westberg s. 136 – som exempel anger Westberg när part använder ett uttryck varigenom man kan utläsa att 
denne kräver fullgörelse men inte anger vilken form av prestation som yrkas. 
62 Westberg s. 140ff 
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Ett språkligt uttryck har flera varandra motstridande betydelser, det går inte att 
utläsa huruvida part avser den ena eller den andra betydelsen eller bägge.63 Ett 
exempel på detta är NJA 1976 s. 504: 

Tilltalad i mål rörande olovligt förfarande hade medgett skadeståndsskyldighet trots bestridande i 
ansvarsdelen. Såväl TR som HovR fastställde att det faktum att den tilltalade medgivit 
skadeståndsskyldighet innebar att denne även medgivit ansvar.64 HD anförde att det, trots att den 
tilltalade företräddes av advokat, för tingsrätten borde ha framstått som i hög grad tvivelaktigt om 
den tilltalade verkligen avsåg att åta sig betalningsskyldighet, även för det fall att åtalet ogillades. 
Enligt HD hade därför tingsrätten bort klarlägga medgivandets innebörd. 

Plikten för domstolen att bedriva processledning tar inte sikte enbart på obestämt yrkande i 
kärandens stämningsansökan. Denna gäller även beträffande varje annat yrkande som 
framställs under den fortsatta rättegången och varje förändring av framställt yrkande som 
företas under processens gång och som medför att yrkandet blir obestämt.65

4.2. Brist av processuell karaktär 
Frågan om materiell processledning sammanhänger med frågan om rättegångshinder i det 
konkreta fallet. Man skiljer mellan avhjälpbara och oavhjälpbara processhinder. Med 
avhjälpbart processhinder menas ett rättegångshinder som kan avhjälpas under pågående 
process. Käromålet behöver i dessa fall ej omedelbart avvisas då domaren istället kan tillämpa 
materiell processledning för att avhjälpa rättegångshindret. Föreligger å andra sidan ett 
oavhjälpbart rättegångshinder är processledning meningslös. Kärandens talan skall vid detta 
förhållande alltid avvisas ex officio av rätten.66

Ett yrkande kan vara bristfälligt med tanke på processuella reglers innehåll. Kärandens talan 
kan ha utformats på så sätt att det föreligger hinder mot att ta upp yrkande till prövning. Är 
det frågan om ett avhjälpbart rättegångshinder kan frågan om materiell processledning 
aktualiseras.67  

Syftet med materiell processledning vid brister av processuell karaktär är främst att vinna 
processekonomiska fördelar. Följden av att en talan avvisas på grund av en processuell brist 
blir ju som regel att käranden blir tvungen att på nytt anhängiggöra sitt yrkande, låt vara med 
avhjälpt processuella brist. RU framhåller också att syftet med att bedriva processledning är 
att möjliggöra för en part att få pröva det den vill få prövat i rättegången.68  Däremot menar 
Westberg att domstolen inte bör bedriva processledning då en förändring av yrkandet leder till 
komplikationer i förfarandet eller då det saknas utsikter för att ett nytt yrkande skulle 
undandröja det uppkomna processhinder eller om ett förändrat yrkande skulle ge upphov till 
ett annat processhinder. 69 Det är dock inte utrett vilka processhinder som är avhjälpbara och 
inte, vid tveksamhet bör domaren avstå av processekonomiska hänsyn. 

Här följer exempel på situationer varvid den processledningens problematik rörande 
processuella brister kan aktualiseras: 
                                                      
63 Westberg s. 144 
64 Ekelöf anför att medgivandet av skadeståndsskyldigheten att anse som en återkallbar processhandling vilken 
även går att återkalla även i högre rätt. Se Rättegång II s. 144 
65 Westberg s. 565 
66 Westberg s. 568f. Frågan om avhjälpbara och avhjälpbara rättegångshinder tar sikte på huruvida käranden kan 
rätta till dessa genom att ändra sin talan. Reglerna om taleändring återfinns i RB 13:3 vari stadgas att käranden 
kan ändra sin talan om det inte får till följd att saken för yrkandet förändras. 
67 Westberg s. 568f 
68 SOU 1982:26 s. 123 
69 Westberg s. 568f 
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1. Otillåtet fullgörelse- eller fastställelseyrkande 

I detta fall har kärandens yrkande utformats i strid med bestämmelserna om otillåten 
fullgörelsetalan (RB 13:1) och otillåten fastställelsetalan (RB 13:2).70 Yrkandet är således av 
den beskaffenheten att det bör avvisas. Detta kan dock vara mindre lämpligt i de fall då 
yrkandet kan tas upp efter en mindre justering av talan. I detta fall kan domaren således 
bedriva materiell processledning för att förmå parten att företa ändringen.71

2. Ofullständigt yrkande 

Framställer part ett yrkande rörande en sak utan att däri ange några grunder rör det sig 
närmast om en ofullständighet. I detta fall bör domstolen bedriva materiell processledning för 
att få fram partens grund för yrkandet eller förelägga käranden att inkomma med sådan grund 
i enlighet med RB 42:3.72

3. Talerätt 

Innehållet i kärandens yrkande kan anses ha en avgörande betydelse för bedömningen om en 
part har talerätt eller inte. Om käranden inte kräver något för egen del gäller som huvudregel 
att denne saknar talerätt varför käromålet med hänsyn härtill skall avvisas. Det kan dock vara 
så att käranden efter viss justering av yrkandet kan justera sin talan så att denne kan erhålla 
talerätt.73

4.3. Brist av materialrättslig karaktär 
Med brist av materialrättslig karaktär menas i korthet en sådan brist i kärandens yrkande som 
ur ett materialrättsligt perspektiv framstår som ohållbart eller mindre adekvat. Detta kan ta sig 
uttryck i de fall då yrkandet innefattar en rättsföljd som överhuvudtaget inte erkänns av 
rättsordningen eller då rättsföljden alls inte återknyter till de rättsfakta käranden åberopat som 
stöd för sitt yrkande. Vidare kan det ta sig uttryck som att käranden väljer att yrka endast en 
av flera möjliga rättsföljder i de fall rättsföljderna är alternativa i förhållande till varandra.74

Frågan om materiell processledning vid brister av materialrättslig karaktär är den mest 
omdebatterade. Detta för att rätten i högre grad än i någon annan typ av processledning 
riskerar att gå för långt i sin verksamhet.  

Westberg anför dock att materiell processledning i dessa fall kan vara av nytta ur såväl ett 
rättsekonomiskt perspektiv som ett processuellt perspektiv. Ett processekonomiskt perspektiv 
talar för att käranden skall framställa korrekta eller alternativa yrkanden redan vid den första 
processen. Käranden kan också hamna i ett processuellt sämre läge om denne väntar med att 

                                                      
70 Skillnaden mellan fullgörelse och fastställelsetalan är domens exigibla verkan. Fullgörelsetalan är verkställbar 
medan fastställelsetalan inte är det. Rättegång II s. 105ff 
71 Westberg s. 567f 
72 Fitger s. 42:32f, se dock RH 1986:11, i vilket kärande yrkat om kapitalersättning med ränta utan att därför 
ange någon grund för yrkandet i räntefrågan. I fallet var Hovrätten av den åsikten att det inte kunde anses ha 
förelegat någon plikt att föranstalta om komplettering. Fallet bedömdes dock enligt äldre regler vari 
processledningen var av en mer passiv natur. NJA 1994 s. 7 går i polemik med ovan angivna fall. I NJA 1994 s. 
7 bedömdes HovR ha brustit i sin materiella processledning då denna inte innan handläggningen avslutades 
genom materiell processledning ha klarlagt ett kostnadsyrkande som i stämning formulerats ”med belopp som 
skulle anges senare”. 
73 Westberg s. 576 
74 Westberg s. 581f 
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justera sin talan till en senare rättegång.75 Denna åsikt vinner även stöd i RU som dock menar 
att processledningen bör bedrivas med försiktighet.76

4.4. Nya yrkanden 
RU ger uttryck för den åsikten att parternas dispositionsrätt över sitt eget processmaterial bör 
bilda utgångspunkten för processen. Den huvudsakliga aktiviteten bör således syfta till att 
avhjälpa oklarheter och otydligheter. Emellertid kan det också undantagsvis bli fråga om att 
föranleda part att föra in nytt material i processen, nya yrkanden, grunder mm.77  

Westberg anför att om kärandens yrkande är eller framstår som materialrättsligt bristfälligt, 
kan detta betraktas som en indikation på att det föreligger behov av materiell processledning i 
det konkreta fallet. En brist i yrkandet kan uppfattas som en viljebrist, käranden menar något 
annat än den sagt.78

Enligt RU bör den materiella processledningen bedrivas med försiktighet i de fall det ligger 
nära till hands att en part vill framställa ett nytt eller förändrat yrkande. Det framhålls dock att 
processledningen inte får framstå som opåkallad varför det även har uppställts som krav att 
partens vilja normalt sett på något sätt kommer till uttryck.79 Exempelvis genom dennas 
argumentation i rättegången.80

RU:s linje kan sammanfattas med att det inte räcker med att en parts yrkande typiskt sett 
indikerar att denne har gjort ett misstag för att rätten skall bedriva materiell processledning. 
Det måste vara frågan om ett konkret tecken på att part skulle vilja framställa ett nytt yrkande 
om denne hade kommit att tänka på det. Normalfallet för ett ingripande från domarens sida 
reserveras för de fall i vilka det framstår som ett misstag från partens sida att det nya 
materialet inte tagits in i målet, att yrkandet inte framställts eller att grunden inte åberopats.81

Westberg opponerar sig mot RU:s förslag med motivationen att det är alltför teoretiskt 
för att kunna appliceras på ett effektivt vis i en rättegång. Kravet på ett konkret tecken 
på att part skulle vilja framställa ett nytt yrkande medför att rätten måste hänge sig åt en 
hypotetisk viljekonstruktion där den måste fingera hur parten tänker. Han menar att 
detta medför att processledningen blir slumpartad och att part riskerar att lida 
rättsförlust i de fall rätten inte upptäckt ett konkret tecken på att part velat framställa sitt 
yrkande på ett annat vis. Istället för att bedriva processledning i de konkreta fallen 
menar Westberg att materiell processledning skall bedrivas i de fall där parts agerande 
typiskt sett tyder på att denne har begått ett misstag vid utformandet av sitt yrkande.82  
Den materiella processledningen ska således bedrivas beroende på huruvida ett 
framställt yrkande framstår som ändamålsenligt eller inte. Framstår ett yrkande som 
mindre ändamålsenligt bör domstolen bedriva processledning.83

Modellerna är således utformade på olika sätt. Modellerna har en gemensam ståndpunkt 
i det att domaren lämpligen bör ingripa vid tecken på att part av försummelse eller slarv 

                                                      
75 Westberg s. 583 
76 SOU 1982:26 s. 120ff 
77 SOU 1982:26 s. 120 
78 Westberg s. 587 
79 SOU 1982:26 s. 122f 
80 Westberg s. 589 
81 SOU 1982:26 s. 121ff 
82 Westberg s. 591f. 
83 Westberg s. 593 
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missat att yrka om någonting som är bestämmande för saken. Westberg anser dock att 
domstolen bör bedriva materiell processledning i mer materiella spörsmål än vad RU 
givit uttryck för. Deras åsikter skiljer sig ifråga om huruvida materiell processledning 
bör bedrivas i frågor om t.ex. skadeståndets storlek. Westberg anför i detta fall att den 
materiella processledningen kan bedrivas med motivationen att dylik processledning 
fyller samma funktion som det ursprungliga yrkandet, att hålla käranden skadelös.84 
Enligt RU överträder dock den domstol som går tillväga på dylikt vis, gränsen mellan 
materiell processledning och materiell rådgivning.85

Den springande punkten för vad gäller materiell processledning i de fall ett yrkande 
framstår som bristfälligt är således hur långt rätten kan bedriva processledningen med 
avseende på innehållet i det konkreta yrkandet. Heuman är av den åsikten att 
processledning i dessa fall överhuvudtaget inte bör bedrivas eftersom processledningen 
övergår till materiell rådgivning. Käranden får istället skylla sig själv för att denne har 
missförstått den materialrättsliga regeln.86 RU ger uttryck för den åsikten att det viktiga 
är att rättegången inte förlorar sin karaktär och sitt syfte av att part missat att framställa 
ett yrkande. Processledningen får drivas såpass långt att käranden kan uppfylla syftet 
med sitt yrkande, dock inte så långt att processledningen gör intrång i innehållet i 
yrkandet.87 Westberg är av en mer pragmatisk läggning och menar att rätten kan bedriva 
processledning även i de fall där processledningen avser det konkreta innehållet i ett 
yrkande.88 Denna bör dock avhålla sig från att direkt uppmana part att yrka mer eller 
annars ange hur parten skall utforma innehållet.89  

4.5. Förändring till det bättre eller till det sämre 
RU anger att processledningens begränsningar är betingade av hänsynen till motparten.90 
Risken att försätta endera parten i ett sämre processuellt läge genom att bedriva en alltför 
generös processledning utgör en naturlig begränsning för processledningen. Westberg menar 
att ursprunget till begränsningen i dessa lägen har att göra med att domstolens opartiskhet 
försätts i fara då processledningen försätter den ena parten i ett bättre läge. Emellertid anför 
han att ett av syftena med [följderna av] materiell processledning är att den försätter den part 
till vilken processledningen riktar sig i ett bättre läge. Den materiella processledningen syftar 
ju till att bota brister i partens processföring.91

Enligt RU borde rätten åläggas särskild försiktighet då åtgärden kan bli till direkt 
nackdel för motparten på så sätt att det blir fråga om ett tilläggsyrkande medan samma 
restriktivitet inte bör gälla ett alternativyrkande som ligger inom ramen för vad part 
redan yrkat i processen. I den mån rätten inte utvidgar kärandens yrkande att avse något 
i tillägg till det parten ursprungligen yrkat kan domstolen bedriva processledning för att 
förmå parten att yrka något som går att verkställa.92

Ex: Köpare yrkar hävning av ett köp. Säljaren invänder att godset inte kan återställas i väsentligen 
oförändrat skick. 

                                                      
84 Westberg s. 596 
85 SOU 1982:26 s. 123 
86 Heuman I s. 41 
87 SOU 1982:26 s. 123 
88 Westberg s. 596 
89 Westberg s. 599 
90 SOU 1982:26 s.123 
91 Westberg s. 597f 
92 SOU 1982:26 s. 123 
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I situationen ovan i vilken ett yrkande inte kan bifallas men det är möjligt att framställa ett 
alternativ eller andrahandsyrkande kan domaren således initiera ett alternativyrkande då 
huvudyrkandet inte kan bifallas.93

Westberg menar att en lämplig processledning är en sådan som kan föranleda part att återta ett 
ohållbart yrkande och istället framställa ett hållbart. 

Ex: Domstol påpekar för käranden att dennes yrkande om viss rättsföljd inte kan bifallas då det 
aktuella lagrummet ej medger den rättsföljden. 

Som olämplig processledning anges de situationer där käranden förmås ändra ett 
yrkande som kan bifallas på åberopade grunder men som av rätten ändå uppfattas som 
en mindre adekvat lösning av tvisten än ett bifall för ett annat yrkande. 

Ex: Rätten påpekar för parten att dennes skadeståndsyrkande avser ett för lågt belopp 

Detta fall avspeglar RU:s åsikt om vad ett olämpligt yrkande innefattar. Westberg 
menar själv att rätten i exemplet ovan kan ha fog för att bedriva processledning, så länge 
den inte gör ett direkt påpekande för parten. I exemplet nedan råder dock enighet. 

Ex: Rätten påpekar att ett yrkande om skadestånd kan kombineras med ett yrkande om exempelvis 
avhjälpande enligt en rättsregel. 

Det kan också vara mer eller mindre olämpligt att bedriva processledningen i utvidgande eller 
begränsande syfte. Det kan t.ex. vara olämpligt att förmå käranden att yrka högre 
skadeståndsersättning i en fråga, dvs. bedriva processledningen i utvidgande syfte. Däremot är 
det mer accepterat att bedriva processledningen i begränsande syfte, där käranden uppmanas 
att yrka ett lägre belopp, vilken kan gynna såväl käranden som svaranden i processekonomiskt 
hänseende.94

5. Processledning beträffande bevisning 
Rätten kan vara verksam för att berika eller begränsa processmaterialet. Begränsning av 
processmaterialet återfinns reglerat i RB 35:795. Domaren har rätt att avvisa bevisning som är 
utan betydelse i målet, ex. bevisning rörande ett redan erkänt sakförhållande.  Ekelöf anför 
även att rätten bör ställa en fråga till parten varför denne åberopar en omständighet som synes 
sakna relevans i målet. Detsamma gäller om parten vill höra ett stort antal vittnen för att 
bevisa samma sakförhållande.96 Dessa argument syftar till såväl en effektiv handläggning av 
rättegången som till processekonomiska aspekter. Om parten ändå uppger sig vilja höra 
vittnena bör domaren, enligt Ekelöf, bevilja detta då denne saknar insikt om vittnenas 
upplevelser eller iakttagelser.97 Propositionen ger uttryck för ett annat synsätt och anger som 
huvudargument att balansgången mellan önskemålet att undvika onödigt processande och 
kravet på domarens objektivitet är mycket svår. Det anförs att det förvisso bör finnas utrymme 
för att påpeka för en part att den förebringade bevisningen är otillräcklig, eller att en åberopad 

                                                      
93 SOU 1982:26 s. 123 
94 Westberg s. 598f 
95 RB 35:7; ”Finner rätten, att omständighet, som part vill bevisa, är utan betydelse i målet eller att erbjudet bevis 
ej erfordras eller uppenbart skulle bliva utan verkan, må bevisningen ej tillåtas. Rätten äge ock avvisa erbjudet 
bevis, om bevisningen finnes med avsevärt ringare besvär eller kostnad kunna föras på annat sätt.”  
96 Rättegång V s. 46 
97 Rättegång V s. 47 
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grund är ohållbar men, att dylik verksamhet ligger väldigt nära gränsen för materiell 
rådgivning.98

Enligt min mening bör domaren ändå kunna avvisa en del av vittnena om det är fråga om en 
omständighet utan större vikt för målets avgörande. Vid en dylik bedömning måste man 
givetvis ta hänsyn till processekonomiska aspekter samt tvistens proportionella betydelse, rör 
tvisten en viktig sak bör domaren vara mer tillåtande vad gäller bevisning. Rätten bör 
samtidigt vara medveten om att ekonomiskt starkare parter kan missbruka sitt övertag genom 
att åberopa många vittnen i syfte att ”svälta ut” sin motpart, vilket bör motverkas då det är 
möjligt. 

Vad gäller berikandet av processmaterialet måste inledningsvis påpekas att rätten i dispositiva 
mål som en huvudregel inte kan förelägga part att ändra på yrkanden och åberopanden. Denne 
kan däremot utnyttja sin frågerätt för att, genom frågor och påpekanden, verka som ett 
incitament för parten att själv justera sin talan. Vill parten inte justera sin talan får det bli 
därvid. 99   

Det finns också viktiga begränsningar i fråga om rättens möjligheter att på egen hand 
föranstalta om bevisning.100 Rätten kan dock, i viss utsträckning, enligt principen om det 
bästa bevismaterialet förordna om bevisning ex officio. Som exempel tar Ekelöf upp en 
hyrestvist där tvistefrågan rör en lägenhets beskaffenhet där varken käranden eller svaranden 
begärt syn av denna.  Rätten kan även förordna om sakkunnigbevisning och förhör med part 
under straffansvar. Parten kan motsätta sig detta men dennes vägran kan då komma att utgöra 
ett negativt bevisfaktum enligt RB 35:4.101

Rätten kan även förelägga part att avhjälpa brister i sin talan om denna inte uppfyller 
formkraven för en stämningsansökan enligt RB 42:2. Avhjälper parten inte bristen kan rätten 
avvisa talan om den är så ofullständig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till 
grund för en rättegång enligt RB 42:4. Detta hör dock till den formella processledningen. 

Vid indispositiva tvistemål har domaren i enlighet med RB 35:6 en närmast oinskränkt 
befogenhet att självmant föranstalta om bevisning ex officio. Exempel på när det uttryckligen 
reglerats att rätten skall tillse att frågor skall vara tillbörligt utredda återfinns bl.a. i FB 3:9 
och FB 6:19.102

6. Grunden och förutsättningarna för taleändring 
RB 13:3 föreskriver som huvudregel ett generellt förbud mot ändring av talan. Huvudregeln 
är dock försedd med åtskilliga undantag. Undantagen definierar kärandens möjlighet att under 
processen modifiera sitt yrkande samt de rättsfakta som denne åberopat till stöd för sitt 
yrkande.103

Det generella förbudet mot taleändring hänför sig inte enbart till grunden utan även till 
yrkandet i stort. Förbuden motiveras av att de underlättar för svaranden att förbereda sin talan 
och för rätten att handlägga målet. Att det ändå är möjligt för käranden att ändra sin talan 
motiveras av att denne inte alltid själv kan förutse hur processen skall komma att te sig då 

                                                      
98 Prop 86/87:89 s. 107 
99 Rättegång V s. 47 
100 Prop 86/87:89 s. 106 
101 Rättegång IV s. 34ff  
102 Rättegång V s. 47 
103 Rättegång II s. 124 
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bevismaterialet kan te sig överblickbart och käranden inte med säkerhet kan veta hur 
svaranden kommer att lägga upp sin talan. På grund av detta bereds käranden möjlighet att 
underkasta sin talan sådana modifikationer som behövs för att denne skall uppnå det praktiska 
målet för processen. Detta är särskilt viktigt då det nya processmaterialet kommer att omfattas 
av domens rättskraft och inte kan utnyttjas i en senare rättegång.104

Stadgandet om taleändring syftar som sagt till att käranden skall ha möjlighet att företa sådana 
ändringar som krävs för att denne skall kunna uppnå syftet med processen. I RB 13:3 st. 3 
anges att käranden äger åberopa ny omständighet under förutsättning att saken inte ändras. Så 
länge ett nytt åberopande av en omständighet inte får den följden att tvistens identitet ändras 
är det således tillåtet för part att åberopa ny omständighet.105

I RB 13:3 st. 1 mom. 1-3 stadgas om vissa tillåtna fall av taleändring. Det tredje stycket har 
utformats som en legaldefinition enligt vilken käranden äger inskränka sin talan eller åberopa 
ny omständighet utan att det för den sakens skull skall anses vara en taleändring. 

Vid utövandet av materiell processledning måste domstolen beakta taleändringsreglerna. 
Käranden kan ej förmås ändra sitt yrkande i de fall detta är förbjudet enligt föreskriften i RB 
13:3. Domstolen bör inte bedriva processledning i de fall som käranden inte kan ändra sin 
talan utan att komma i konflikt med taleändringsförbudet. Vid tveksamma taleändringsfall 
uppstår däremot problem.106

RU föreskriver att domaren inte bör ta upp frågan om ett yrkande när denne anser det troligt 
att ett sådant yrkande inte är förenligt med reglerna om ändring av talan i RB 13:3.107 
Westberg håller återigen en mer liberal hållning i frågan. Han menar att domstolen bör avstå 
från materiell processledning då en modifiering av yrkandet medför en tämligen omfattande 
justering av de av käranden åberopade rättsfaktan. Han menar att rätten endast skall avstå från 
processledning vid det fall att det föreligger en beaktansvärd risk för att det nya yrkandet inte 
stöder sig på väsentligen samma grund som ursprungsyrkandet. Resonemanget innebär i 
förlängningen att Westberg intar hållningen att rätten endast skall avstå från processledning i 
det fall att det föreligger en stor sannolikhet för att taleändring inte är tillåten. 108

Summerar man upp de olika hållningarna i frågan skönjer man återigen tendensen att 
Westberg vill låta processledningen gå längre än RU kan tänka sig. RU menar att rätten, när 
det föreligger risk för att taleändring inte är tillåten, skall underlåta processledning. Westberg 
menar att denne skall underlåta processledning i tämligen klara situationer där taleändringen 
inte är tillåten. Sett från en processekonomisk synvinkel är frågan intressant. Förmår man 
käranden att justera sitt yrkande till en för denne mer adekvat sådan torde detta medföra att 
risken för att denne på nytt väcker talan i en senare process vara mindre vilket sparar resurser 
såväl för denne, motparten och rätten. Detta talar i så fall för en längre gående processledning. 
Risken med att bedriva en mer extensiv processledning är å andra sidan att rätten riskerar att 
beblanda sig i parternas dispositionsrätt alltför mycket, vilket kan sätta såväl domstolens 
opartiskhet som förhandlingsprincipen109 i fara. 

                                                      
104 Rättegång II s. 133f 
105 Rättegång II s. 136f 
106 Westberg s. 603f 
107 SOU 1982:26 s. 123 
108 Westberg s. 604 
109 Den verksamhet som parterna själva kan utöva av egen drift hänför sig till förhandlingsprincipen. Se 
Rättegång I 
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7. Rättegångsfel 
Inledningsvis fördes en diskussion om materiell processledning i vilken resonemanget fördes 
att processledningen mer är en fråga om lämplighet än laglighet. Den yttersta gränsen vid 
vilken frågan om lämpligheten slutar och frågan om laglighet börjar är den vid vilken frågan 
om rättegångsfel respektive grovt rättegångsfel tar vid. 

Rättegångsfel föreligger då domstolen åsidosatt eller felaktigt tillämpat en processuell regel. 
Om rättegångsfel finns stadgat framförallt i RB 59:1 p. 1-3 i vilken förutsättningarna stadgas 
för domvilla. Vid sidan av denna bestämmelse uppställer även bestämmelserna i 50:28 och 
51:28 två förutsättningar för att hovrätten ska kunna undanröja tingsrättens dom. 
Förutsättningarna är att felet kan antas ha inverkat på målets utgång och inte utan väsentlig 
olägenhet kan avhjälpas i hovrätten. Welamson anför att med rekvisitet ”fel som antas ha 
påverkat målets utgång” menas ett rättegångsfel som innebär ett åsidosättande av en väsentlig 
rättssäkerhetsgaranti som kan presumeras ha haft betydelse för utgången.110

Westberg anför att det, för att frågan om rättegångsfel ska komma ifråga, bör vara fråga om 
en tveklös konflikt mellan tillämpning och regel ifråga om materiell processledning. Detta 
med hänsyn till att frågan om processledning i så pass stor utsträckning är avhängig frågan om 
lämplighet snarare än laglighet. 

Enligt 42:3 åligger det domstolen att genom föreläggande förmå käranden att förtydliga sitt 
obestämda yrkande i stämningsansökningen. Westberg anför att det, om rätten underlåter 
detta, föreligger ett rättegångsfel. Det utgör också rättegångsfel då domstolen inte fullgör sin 
skyldighet att under förberedelsen (RB 42:8 st. 2), eller under huvudförhandlingen (RB 43:4 
st.2), klargöra otydligheter eller ofullständigheter i parternas framställningar. Dessa brister i 
parternas yrkanden måste rättas till oavsett när de uppkommer eller upptäcks under 
handläggningens gång, även efter huvudförhandlingen.111  

Westberg anför att det är tveksamt om underlåten processledning vid avhjälpbara 
rättegångshinder utgör rättegångsfel. Domstolen skall vid händelse av rättegångsfel bereda 
parten tillfälle att yttra sig över processhindersfrågan innan den avgörs. Detta medför inte en 
skyldighet att påpeka för käranden att denne kan undgå avvisning genom att ändra sitt 
yrkande, även om doktrin och förarbeten ger uttryck för att domstolen i dessa fall bör bedriva 
processledning. Käranden kan dock alltid väcka en ny talan och i denna utforma sitt yrkande 
på så sätt att processhindret blir avhjälpt.112

Vad gäller materiell processledning av materialrättslig karaktär anför Westberg att 
processledningen antar en tydlig karaktär av lämplighetsfrågor varför frågan om rättegångsfel 
sällan aktualiseras. Underlåtenhet kan ofta vara lika försvarlig som att bedriva materiell 
processledning i dessa fall. Westberg ser på processledningen som en ”osanktionerad 
serviceåtgärd”. 

Westberg anför att det ibland kan vara fråga om så pass uppseendeväckande fel att det bör 
vara fråga om rättegångsfel. Som exempel tar Westberg upp NJA 1976 s. 504113 vilket ter sig 
som underligt då han själv kritiserat RU för att kategorisera fallet som ett fel av 
materialrättslig karaktär.  Själv var han av den åsikten att fallet snarast avhandlade ett 
                                                      
110 Rättegång VI s. 122ff 
111 Westberg s. 682, se vidare härom NJA 1981 s. 1122 i vilket HD bedömde att skäl för domvilla förelåg då 
underrätten inte tillräckligt utrett tvistefrågorna för att handläggningen skulle kunna ske effektivt. Dock var fallet 
av karaktären småmål, för vilket processledningen generellt sett ska vara av en mer aktiv karaktär.  
112 Westberg s. 683 
113 Som finns återgivet i avsnitt 4.1. 
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språkligt fel av en mångtydig karaktär. Fallet avser snarare det språkliga utformandet av 
yrkandet än det materialrättsliga innehållet, varför hans tidigare analys av fallet bör vara vad 
man skall hålla sig till. Bedömningen är i vart fall att det bör vara fråga om en synnerligen 
stor brist i processledningen för att frågan om rättegångsfel skall kunna aktualiseras i detta 
fall. Frågan är om det överhuvudtaget kan komma ifråga.114

                                                      
114 Westberg s. 683f 
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8. Analys och slutsatser 

8.1. Varför ska man bedriva materiell processledning? 
I doktrin delas processledningen generellt sett in i en formell och en materiell del, i vilken den 
formella processledningen ska ta sikte på det yttre förloppet och den materiella 
processledningen ska ta sikte på processmaterialet. Denna uppdelning ter sig dock mer som en 
pedagogisk modell än en faktisk sådan. Det blir viss problematik, i vart fall begreppsmässigt, 
att utreda huruvida ett föreläggande som domare företar ex officio är att bedöma som formell 
eller materiell processledning. Föreläggandet tar ju sikte på ett formellt fel, ex. brist i yrkande 
som kan föranleda avvisning, men målet med officialaktionen är ju densamma som om rätten 
skulle ha företagit materiell processledning för att förmå part att justera sitt yrkande på ett mer 
adekvat vis. Detta föranleder slutsatsen att såväl den formella som den materiella 
processledningen syftar till samma sak, en bättre och mer effektiv handläggning av det 
konkreta fallet. 

Det råder en stor enighet inom den verksamma juristkåren att materiell processledning behövs 
för att kunna bedriva en process på ett effektivt sätt. Den materiella processledningen utgör ett 
inslag av officialprövning som bryter mot den kontradiktoriska processformen. Detta medför 
problem då institutet syftar till att domaren skall förmå parterna att justera sin talan utan att 
för den sakens skull inkräkta på respektive parts utformande av talan. 

Den kontradiktoriska rättegångsmodellen bedrivs med utgångspunkten att parten själv 
utformar sin egen talan. Ser man till äldre doktrin som RU framhålls det med viss emfas att 
processledningen inte får vara alltför ingripande i parternas dispositioner. Emellertid 
framställer RU önskemål om mer aktivitet i processledningen. I nyare doktrin ser man allt 
större önskemål om ökad processledning. 

En ökad officialaktivitet i processledningen medför som konsekvens att rätten i högre grad 
riskerar att framstå som partisk eller också vara det, vilket givetvis medför en brist i 
rättssäkerheten. Processledningen kan också medföra att rätten förmår part att justera sin talan 
på ett felaktigt sätt med den följden att parten lider rättsförlust. Processledningen riskerar 
också att, utan bättre riktlinjer te sig godtycklig och övergå till materiell rådgivning. 

Dessa ovan nämnda risker är vad som bör anses föranleda en försiktig hållning vad gäller 
processledningen. Emellertid får Lindbloms uttalande om de ökade effektivitetskraven i den 
moderna processen inte underskattas i sammanhanget. En mer aktiv processledning föranleder 
också fördelar för rättsekonomin då såväl parter som rätten gynnas av en effektiv 
handledning. Huvudförhandlingen kan bedrivas på ett mer koncentrerat sätt så att alla 
inblandade kan fokusera på rättsfrågorna istället för att beröra tekniska aspekter såsom t.ex. 
utformandet av yrkandena. Vidare kan man anföra att rättssäkerheten tillgodoses genom att 
parterna kan förmås utforma sin talan på så sätt att de i rättegången kan få prövat det de vill ha 
prövat. Parterna är också i regel obundna av domarens processledning vilket innebär att de 
kan välja att justera sin talan efter eget gottfinnande. 

Det råder i doktrin en stor enighet om att en mer ingående processledning skulle gynna 
effektiviteten och handläggningen av rättegångar. Detta ger att dispositions, omedelbarhets, 
och förhandlingsprinciperna kan riskera att urholkas till förmån för domstolens materiella 
processledning. Den inkvisitoriska modellen ges åter mer utrymme på bekostnad av den 
kontradiktoriska. 
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En ökad aktivitet i processledningen skulle gynna rättstillämpningen och handläggningen av 
det konkreta målet. Hållningen mot en mer aktiv processledning sker dock i huvudsak mot 
bakgrund av det ökade antalet processer och den ökande belastningen som ligger på de 
svenska domstolarna. En mer aktiv processledning skulle gynna effektiviteten och 
rättsekonomin vilket kan medföra att domstolarna kan pröva fler mål, vilket också, i 
förlängningen skulle gynna den allmänna rättssäkerheten. 

8.2 När skall den materiella processledningen bedrivas? 
Något som framhålls såväl i doktrin som i förarbeten är att materiell processledning 
framförallt skall bedrivas under processen, vilket medför fördelar då huvudförhandlingen 
sedan kan bedrivas i koncentrerad form. Samtidigt uppkommer risker att den materiella 
processledningen kan bli felriktad om den uppkommer alltför tidigt i en tvist. 

Emellertid råder fortfarande oklarhet ifråga om omfattningen av den materiella 
processledningen. De klara fallen i vilka det råder enighet om att processledningen bör 
bedrivas är de fall som är belagda med språkliga brister. Vad gäller de yrkanden som är 
belagda med processuella hinder torde det heller inte råda stor kontrovers kring. 
Processledningen bedrivs ju i dessa fall huvudsakligen i processekonomiskt syfte, rätten 
försöker genom processledningen förmå part att utforma sitt yrkande på så sätt att det skall 
kunna tas upp till prövning. Bedrivs inte processledningen får det istället till följd att talan 
riskerar att avvisas varpå käranden istället kan ta upp frågan på nytt i en senare rättegång, låt 
vara med modifierat yrkande. Underlåten processledning i dessa fall medför endast större 
kostnader för de inblandade. 

Mer omdebatterade är de fall i vilka fråga om processledning kommer upp beträffande om 
yrkanden som är belagda med brist av materialrättslig karaktär. Uppfattningarna går här isär 
om vart den materiella processledningen slutar och den materiella rådgivningen börjar.  

Den övre gränsen för materiell processledning torde gå vid det att den övergår från ledande 
till en direkt rådgivande verksamhet. Denna gräns är abstrakt eftersom det inte förekommit 
några rättsfall vari gränsen närmare utretts. Den undre gränsen för materiell processledning 
bör å andra sidan fastställas till det att rätten underlåtit att företa processledning i ett fall där 
behovet därav torde ha framstått som uppenbart. Det självklara exemplet i detta fall är NJA 
1976 s. 504 i vilket HD fastställde att det rörde sig om rättegångsfel när tingsrätt inte närmare 
undersökt vad part menade då denne medgivit skadeståndsskyldighet men bestridit ansvar i 
övrigt. 

Vad gäller möjligheten att berika respektive begränsa processmaterialet kan det konstateras att 
det i doktrin råder mer tveksamhet till möjligheten att berika processmaterialet än att begränsa 
det. Detta kan motiveras av att rättens huvuduppgift i en kontradiktorisk processform är att 
förhålla sig passiv och opartisk och döma över det som parterna har att anföra. Genom att inte 
blanda sig i ger rätten parterna större dispositionsrätt över sitt processmaterial. Såväl 
förarbeten som doktrin medger dock att det ibland kan bli fråga om att utvidga 
processmaterialet. Den springande punkten när denna fråga kommer upp är hur långt 
processledningen kan bedrivas med avseende på innehållet i det konkreta yrkandet. Vid detta 
måste tingsrätten beakta huruvida det är möjligt för käranden att ändra sin talan och om talan 
kan ändras utan väsentlig olägenhet. Därvid tillkommer också det att rätten måste ta hänsyn 
till motparten. Rätten får inte riskera att uppfattas som partisk och får absolut inte hjälpa 
endera parten med konkreta råd. Beroende på dessa faktorer påverkas rättens 
manöverutrymme i fråga om möjligheten att ta in nytt material i rättegången. 
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Frågeställningen kring vart gränsen för rättens övergång till en rådgivande verksamhet är en 
frågeställning som är nära sammankopplad med frågan om hur stort inslaget av den 
inkvisitoriska processformen skall vara i den kontradiktoriska processformen. Begreppet 
materiell rådgivning är ett flyktigt sådant. Detta beror på att begreppet aldrig blivit tydligt 
definierat. I förarbeten och doktrin förs mycken diskussion kring materiell processledning, 
vari alla författare menar att den övre gränsen för processledningen torde vara när ledningen 
övergår till materiell rådgivning. Ingen av dem har dock bemödat sig med att närmare 
definiera begreppet varför man kan dra tämligen olika slutsatser av begreppet utan att för den 
sakens skull ha fel. Som kompass kan man dock ändå ta RU:s exempel i vilket rätten påpekar 
för en part att denne borde yrka ett högre belopp i skadestånd. Detta fall torde även doktrin 
kunna anse som materiell rådgivning, fallet är tämligen klart. Den nedre gränsen för vad som 
kan anses vara materiell rådgivning är dock svårdefinierad varför det istället blir upp till 
domaren att själv bedöma i det konkreta fallet hur långt det är lämpligt att gå i 
processledningen. Detta får dock till följd att processledningen tillämpas inkonsekvent och 
med ett inte alltför litet inslag av godtycklighet i bedömningen. Dock ligger det i institutets 
natur att i många fall vara avhängig förutsättningarna i det konkreta fallet. En alltför ingående 
reglering av processledningen skulle kunna få som följd att syftet med institutet förfelas på 
grund av dess otymplighet. 

Såsom anfördes i det förra avsnittet har tendensen i debatten alltsedan RU lade fram sitt 
betänkande år 1982 gått alltmer mot en aktivare och kraftfullare processledning. Med tanke på 
slutsatsen som drogs i den förra analysdelen kan man dra slutsatsen att även gränsen för vart 
processledningen övergår till rådgivning borde ha flyttats fram. Det ter sig inte helt 
främmande, emellertid borde man lyfta ett varningens finger för den som drar den slutsatsen. 
Ger man processledningen alltför stort utrymme kan detta bidra till en minskad rättssäkerhet 
och en alltför inkvisitorisk rättegångsform som förtar parterna rätten att själva utforma sin 
talan. Effektivitetskravet kan vara ett incitament att bedriva en mer aktiv processledning men 
det får aldrig vara ett incitament att överge rättens ställning som opartisk aktör.  

8.3. När övergår frågan från lämplighet till legalitet? 
Lagstiftaren framhåller av olika anledningar att processledningen inte får bli alltför 
ingripande. Detta syftar till att ett inskränkande av dispositionsprincipen inte ska bli alltför 
långtgående. Den kontradiktoriska formen för rättegång skall fortfarande dominera 
handläggningen.  

En åsikt som ivrigt gjorts gällande i såväl doktrin som förarbeten är att den materiella 
processledningen inte får gå så långt att den utgör materiell rådgivning. Dessa fall finner inte 
representation i praxis. Det kan dock bero på att det inte syns på samma sätt när rätten går för 
långt i sin ledning som då den underlåtit densamma. Samtidigt kan det tyda på att farhågorna 
för en alltför aktiv processledning varit överdrivna. Troligtvis är det nog snarare så att det i de 
fall där rättens aktivitet varit av en närmast rådgivande natur så att det inte varit fråga om en 
tillräckligt klar överträdelse för att kunna vara fråga om rättegångsfel. Alternativt att det inte 
uppmärksammats. 

Frågeställningen utgår i mångt och mycket ifrån de fall där domaren utövar processledning. 
Materiell processledning är ett område som till stora delar är avhängigt frågan om lämplighet 
snarare än laglighet. Det finns goda skäl att anta att det, på grund av att bestämmelserna om 
materiell processledning är så pass löst formulerade, endast kan vara fråga om rättegångsfel 
vid klara överträdelser av regleringen rörande processledningen. Enligt detta resonemang 
borde det således inte kunna vara fråga om en legalitetsfråga i de fall processledningen rör sig 
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i gränszonen för vad som är lämpligt eller inte. Detta då en överträdelse i dessa fall inte bör 
kunna ses som tillräckligt klar för att kunna bryta mot regleringen. Enligt resonemanget får 
det också då konsekvensen att gränsen mellan lämplighet och legalitet aldrig heller blir 
korrekt utredd. 

Detta ger att RU:s målsättning att gränsen för den materiella processledningen närmare skulle 
bli kodifierad i praxis blir ouppnåelig då rekvisiten för rättegångsfel medför att den 
processledningen som inte är otillåten blir tillåten. Lämplighetsfrågorna blir aldrig definierade 
genom en legalitet, varför synsättet som förarbetet ger uttryck för, att det som ska styra 
omfattningen av processledningen ska vara den konkreta situationen i det aktuella fallet, blir 
det allenarådande.  

Man kan också se på kodifieringsproblematiken på ett motsatt sätt och konstatera att Sverige 
tillåter en extensiv processledning legalt sett men att denna oavsett den rättsliga konsekvensen 
ändå blir avhängig frågan om lämplighet. Denna lokution ger dock konsekvensen att 
möjligheten att utarbeta en gemensam praxis för den materiella processledningen i det 
närmaste blir omöjligt. Detta aktualiserar i så fall nya problembilder som godtycklighet i 
tillämpningen och svårigheter för ombuden att förutse omfattningen av processledning i det 
konkreta målet. I sin tur kan detta bidra till en minskad rättsäkerhet där domaren i målet på 
många sätt kan avgöra omfattningen av processledningen utan att denna egentligen skulle 
kunna medföra att ledningen skulle kunna anses som olämplig på så sätt att den inte skulle ha 
fått utövas, eller illegal. 
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9. Sammanfattning 
Den materiella processledningen utgör ett officialintrång i parternas dispositionsrätt och är ett 
inkvisitoriskt element i en processform som annars präglas av kontradiktionsprincipen. Mot 
bakgrund av att institutet är främmande för den kontradiktoriska processformen uppkommer 
naturligt frågan om varför institutet skall existera. 

Den materiella processledningen syftar till att avhjälpa parts fel och brister vid utformandet av 
sin talan. Processledningen delas traditionellt in i en formell och en materiell del. Denna 
indelning ter sig främmande, då såväl den formella som den materiella processledningen 
syftar till att handläggningen av rättegången ska fungera på bästa möjliga vis, varför den 
egentliga gränsen mellan instituten då suddas ut. 

Dispositionsprincipen skall utgöra den dominerande delen av en rättegång. Processledningen 
skall verka som ett komplement därtill för att rätten, i första hand, skall kunna effektivt föra 
fram en talan till avgörande och prövning av det som parten vill ha prövat. Däri ligger en 
processekonomisk aspekt. Onödiga resurser skall inte spenderas på att pröva processmaterial 
som förebringats i onödan.  

Rätten kan bedriva processledningen såväl i syfte att berika som för att begränsa 
processmaterialet. Av dessa två är rättens aktivitet att begränsa processmaterialet den minst 
kontroversiella. Vid berikande av materialet kan rättens aktivitet övergå till materiell 
rådgivning, dvs. att parten får konkreta materiella råd om hur denne skall utforma sin talan. 
Sådant resultat går stick i stäv med målsättningen för materiell processledning. 

Den materiella processledningen kan bedrivas med avseende på parts yrkanden och grunder, 
åberopanden samt bevisföring. Den här uppsatsen har framförallt avhandlat frågan om 
materiell processledning avseende parts yrkanden. Det klara fallet i vilket rätten bör bedriva 
processledning är i den händelse part brister språkligt sett vid utformandet av sitt yrkande.  
Vid sidan av detta kan frågan om processledning komma upp ifråga om processuella och 
materialrättsliga spörsmål. Processledning bör bedrivas i de fall det kan vara fråga om 
avhjälpbara processhinder, i annat fall inte. Ifråga om materialrättsliga brister ter sig 
processledningsfrågan i dessa fall som en aning paradoxal. Processledningen har nämligen en 
större prägel av lämplighet snarare än legalitet. Eftersom det krävs relativt stora misstag från 
rättens sida för att frågan om domvilla eller rättegångsfel ska komma ifråga och 
processledning ifråga om materialrättsliga brister i första hand, blir gränsen för vad som är 
tillåten och inte tillåten processledning aldrig tydligt utredd. Den rådande hållningen vad 
gäller processledningen blir således att den konkreta situationen från fall till fall blir vad som 
får styra omfattningen och förekomsten därav. Detta får dock som konsekvens att 
processledningen tillämpas inkonsekvent och med ett inte alltför litet inslag av godtycklighet i 
bedömningen av vad som är lämplig processledning och inte. 
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