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Förord 

När jag flyttade till Uppsala vid 18 års ålder för att påbörja mina juridikstudier 

kändes det som att examen låg obeskrivligt långt bort. Nu är jag här vid slutet av 

mina studier och undrar hur dessa 4,5 år kunde gå så fort. 

 

Jag känner stor tacksamhet för den här tiden som jag har fått. Jag har haft turen att 

få cykla till Juridiska biblioteket med Domkyrkan som utsikt, forma fantastiska 

vänskaper som jag vet kommer att hålla livet ut och lära mig allt jag behöver för 

att bli en god jurist. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till Bengt Lindell som har hjälpt mig under arbetet med 

mitt examensarbete och till min kära familj som har varit till stort stöd genom hela 

min studietid. 

 

Tack till alla vänner som har förgyllt mina år i Uppsala. 

 

Helin Ali 

Uppsala, mars 2020 
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 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom processrätten har frågan om domstolens materiella processledning i 

rättegång varit föremål för omfattande diskussioner. Anledningen härför är att 

domstolen i sådana mål inte får meddela dom över annat än vad parterna har yrkat 

eller grunda dom på andra omständigheter än dem parterna har åberopat.1 Denna 

begränsning framgår av 17 kap. 3 § i rättegångsbalken (1942:740) (RB) och ger 

uttryck för dispositionsprincipen. För att se till att dispositionsprincipen efterlevs 

har i RB införts regler om att rätten har att bedriva materiell processledning för att 

klargöra parternas talan och avhjälpa otydligheter i dessa.2 

Enligt förarbetena till lagen (1999:116) om skiljeförfaranden (LSF) binder 

dispositionsprincipen i regel också skiljemännen i skiljeförfaranden.3 Skiljeför-

farandet är en alternativ tvistlösningsform till rättegång. Det förekommer ofta att 

parter, främst näringsidkare, avtalar om att få sina dispositiva tvister avgjorda 

genom skiljeförfarande eftersom förfarandet har många fördelar.4 En fördel är att 

förfarandet är flexibelt. Detta följer bland annat av att parterna har rätt att 

bestämma vilka förfaranderegler skiljemännen ska följa när de handlägger tvisten.5 

Om parterna inte har bestämt riktlinjerna för handläggningen får dock 

skiljemännen handlägga målet efter eget omdöme. I den mån det är förenligt med 

skiljeförfarandets principer och parternas vilja kan skiljemännen i det fallet välja 

att söka vägledning i RB:s förfaranderegler. 

 

 
1 Prop. 1986/87:89 s. 105 f. & RB 17 kap. 3 §. 
2 Se RB 42 kap. 8 § st. 2 & 43 kap. 4 § st. 2. 
3 Prop. 1998/99:35 s. 143 f. 
4 Se Heuman s. 21 & 27. 
5 Se avsnitt 2.2. 
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I LSF finns till skillnad från i RB inga regler om huruvida skiljemännen har en 

skyldighet att bedriva materiell processledning.6 I förarbetena till LSF har 

emellertid anförts att giltigheten av RB 17 kap. 3 § i skiljeförfarande är en 

anledning till att även skiljemän bör agera för att parterna ska precisera sina 

yrkanden och vilka omständigheter de åberopar till stöd för sin talan.7 Med ledning 

av detta motivuttalande synes materiell processledning vara aktuell även i 

skiljeförfarande. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Den här uppsatsen syftar till att för det första undersöka i vilken mån det finns skäl 

för att skiljemännen bör ägna sig åt materiell processledning. Ett ytterligare syfte 

är att diskutera huruvida skiljemännen dessutom kan ha en skyldighet att bedriva 

materiell processledning. Slutligen är uppsatsens syfte också att utreda vilket 

processmaterial skiljemännens materiella processledning bör omfatta och vilka 

förhållanden som bör sätta gränserna för processledningens omfattning. 

Skälet till att jag anser att dessa förhållanden är intressanta att pröva är att 

skiljeförfaranden generellt sett är väldigt anpassningsbara till parternas överens-

kommelser och skiljemännens omdömen. Emellertid finns vissa grundläggande 

överväganden och principer som måste tillgodoses, varför det trots förfarandets 

långtgående flexibilitet är önskvärt att få klarhet i hur skiljenämnden bör leda 

skiljeprocessen. I sammanhanget är det relevant att fråga sig om svaren på frågorna 

huruvida skiljenämnden bör och kan anses ha en skyldighet att bedriva materiella 

processledning påverkas av de kraven som allmänt sett ställs på skiljeförfarandet. 

 

 

 

 
6 Madsen s. 189. 
7 Prop. 1998/99:35 s. 119. 
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För att uppnå uppsatsens syfte kommer följande frågeställningar att utredas: 

1) Vad kännetecknar skiljeförfarandet, vilka är dess bärande principer och hur 

går själva förfarandet till? 

2) Finns det, utifrån detta, skäl för att materiell processledning bör bedrivas i 

skiljeförfarande? 

3) Kan reglerna om klander av skiljedom lägga grund för en skyldighet för 

skiljemännen att bedriva materiell processledning? 

4) Vilket processmaterial bör den materiella processledningen omfatta och var 

går gränsen för hur kraftfull den materiella processledningen bör vara och 

när den lämpligen bör bedrivas? 

1.3 Avgränsningar 

Det brukar talas om två typer av processledning; materiell och formell sådan. 

Domstolens materiella processledning åsyftar den verksamhet domstolen bedriver 

för att klargöra huruvida det föreligger omständigheter som ger upphov till 

rättigheter och skyldigheter för parterna i processen.8 Formell processledning är 

rättens verksamhet för att styra förfarandets utformning i syfte att åstadkomma en 

effektiv process.9 I anslutning till redogörelsen för förfarandet kommer denna 

uppsats att kortfattat beskriva delar av den formella processledningen. Frånsett 

detta kommer uppsatsens fokus att ligga på den materiella processledningen. 

Det förekommer tvister där bara ena parten uppträder, vilket kan påverka 

skiljenämndens möjlighet att utföra processledning utan risk för att framstå som 

partiska.10 Därav avgränsas denna framställning till att behandla skiljeförfaranden 

där båda parter deltar. 

 

 
8 Jfr. Olivecrona, Bevisskyldigheten och den materiella rätten, s. 1. 
9 SOU 1982:26 s. 90. 
10 Se LSF 24 § st. 3. 
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Ibland överlämnar parter sina skiljetvister till ett fast skiljedomsinstitut som har 

utfärdat föreskrifter som fyller ut och kompletterar skiljeförfarandereglerna i LSF. 

I detta arbete kommer jag inte att beröra de olika institutionella förfarandereglerna, 

utan endast behandla förfaranden där reglerna i LSF gäller i den mån parterna inte 

ger andra instruktioner. 

Av utrymmesmässiga skäl begränsas vidare den här framställningen till att 

behandla enbart nationella skiljeförfaranden. Internationella skiljeförfaranden 

skiljer sig från nationella eftersom det där inte ligger lika nära till hands att ta 

vägledning från RB:s processregler under skiljeförfarandet.11 

För att besvara uppsatsens tredje frågeställning behandlas klanderreglerna i 

LSF. Utöver klanderreglerna kan en skiljedom också angripas genom 

ogiltighetsgrunderna i LSF 33 §, till exempel att skiljedomen eller sättet som den 

tillkommit på är uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska 

rättsordningen. Reglerna om skiljedoms ogiltighet är avsedda att tillämpas 

restriktivt.12 Ogiltighetsregeln kan tänkas bli relevant till exempel om bristande 

materiell processledning leder till att skiljedomen medför att någon förpliktas till 

en prestation som är förbjuden enligt lag.13 På grund av att ogiltighetsreglerna blir 

aktuella i mycket sällsynta situationer kommer de här inte att behandlas i 

diskussionen om hur skiljedomens angripbarhet påverkar betydelsen av att 

skiljemännen bedriver materiell processledning. 

  

 

 
11 Se Prop. 1998/99:35 s. 143 f. 
12 Heuman s. 597 & Prop. 1998/99:35 s. 140. 
13 Jfr. Heuman s. 603. 
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1.4 Metod och material 

Min avsikt är att besvara uppsatsens frågeställningar genom att tillämpa den 

rättsdogmatiska metoden. Den rättsdogmatiska metoden används för att söka svar 

på rättsliga problem genom att leta efter rättsregler i de allmänt accepterade 

rättskällorna, vilka utgörs av lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin.14  

Lagar och rättspraxis har ett högt rättskällevärde och doktrinen anses ha förmåga 

att övertyga genom att bidra med argument.15 Uttalanden i lagförarbeten har en 

oklar ställning, men de får generellt sett anses åtminstone ha större inflytande än 

ett doktrinuttalande.16 

Anledningen till att jag avser att använda mig av denna metod är att uppsatsens 

frågeställningar utgör spörsmål beträffande vad som utifrån gällande rätt får anses 

råda. För att besvara frågeställningarna kommer jag att utgå från vad som stadgas 

i lag, och i övrigt söka ledning i rättspraxis, förarbeten och doktrin. Jag kommer 

att utifrån gällande rätt på skiljedomsområdet granska rättskälleuttalandena 

beträffande de frågor om materiell processledning som inte besvaras i lag och 

praxis. 

Eftersom skiljedomar inte är offentliga finns en mer begränsad tillgång till 

rättspraxis på området. När en skiljedom klandras blir den offentlig i den 

omfattningen skiljedomen tas in som underlag till hovrättens bedömning av 

klandermålet. Hovrätten är den första instansen som ska avgöra klandermål och 

hovrättens avgörande får i huvudregel inte överklagas.17 Av denna anledning 

kommer hovrättsfall att i denna uppsats tillmätas större betydelse än vanligt. I 

övrigt är skiljedomsrätten utformad så, att lagen inte ställer upp alltför begränsande 

riktlinjer för hur skiljemännen ska handlägga förfarandet. Detta föranleder att jag 

 

 
14 Kleineman s. 21. 
15 Kleineman s. 28. 
16 Kleineman s. 28 f. 
17 43 § LSF & Heuman s. 28. 
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kommer att lägga stort utrymme på att utröna och granska argument om vilka 

riktlinjer som enligt lagförarbeten och doktrin bör gälla för handläggningen av ett 

skiljeförfarande. 

1.5 Disposition 

Den här uppsatsen kommer disponeras så att frågeställningarna 1–4 behandlas i 

kronologisk ordning eftersom frågeställningarna är ordnade så att en tidigare 

frågeställning behöver vara utredd för att förstå diskussionen rörande en senare 

frågeställning. Därför får en kronologisk följd anses vara mest gynnsam för 

läsarens förståelse av uppsatsens innehåll och slutsatser. 

Utöver detta inledande kapitel består uppsatsen av fyra kapitel som förekommer 

i följande ordning: 

- Kapitel 2 behandlar hur ett skiljeförfarande går till och omfattar 

skiljeförfarandets funktion, dess bärande överväganden och principer samt 

tillvägagångssättet för själva förfarandet. 

- Kapitel 3 behandlar i vilken mån materiell processledning bör bedrivas i 

skiljeförfarande och omfattar skäl för att materiell processledning bör 

bedrivas samt frågan om en skiljedom kan undanröjas på grund av bristande 

materiell processledning. 

- Kapitel 4 behandlar omfattningen av den materiella processledningen och 

inrymmer frågorna om vilket processmaterial skiljemännen får bedriva 

materiell processledning med avseende på, samt hur den materiella 

processledningen bör begränsas. 

- Kapitel 5 är det avslutande avsnittet och behandlar därav uppsatsens 

slutsatser och avslutande reflektion. 
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 Skiljeförfarandet 

2.1 Inledning 

Som alternativ till ordinarie domstolsprocess är parter fria att ingå avtal om att få 

sina dispositiva tvister prövade av skiljemän. Skiljeavtal får verkan som 

rättegångshinder om part gör en invändning vid domstol om att parterna har träffat 

skiljeavtal om tvisten.18 Dessutom vinner skiljeavgöranden rättskraft, vilket 

innebär att den avgjorda tvisten blir slutligt avgjord genom skiljedomen och kan 

således inte prövas igen vid vare sig allmän domstol eller inför skiljenämnd.19 

Staten har inte ansetts ha anledning att motsätta sig detta eftersom den inte har 

något självständigt intresse av att alla tvister ska prövas vid allmän domstol.20 

Tvärtom är den statliga domstolens syfte att endast avgöra tvister där parterna inte 

frivilligt har kunnat nå en lösningsöverenskommelse, såvida inte tvisten handlar 

om en fråga som aktualiserar offentliga intressen.21 I enlighet med att principen 

om avtalsfrihet godtar att parter sluter avtal för att reglera sina mellanhavanden, 

tillåts de således också att genom skiljeavtal överenskomma om att låta någon 

utomstående lösa deras dispositiva tvister.22  

Hänsynen till tredje mans och det allmännas intressen kan medföra att en tvist 

blir indispositiv och därmed inte heller skiljedomsmässig. Det är dock troligt att 

dessa intressen måste göra sig gällande på ett märkbart sätt för att påverka 

skiljedomsmässigheten.23  

 

 
18 LSF 4 § & RB 10 kap. 17 a §. 
19 Lindskog s. 40 & RB 17 kap. 11 §. 
20 Prop. 1998/99:35 s. 33 f. 
21 Prop. 1929:226 s. 26. 
22 Prop. 1998/99:35 s. 39. 
23 Heuman s. 156. 
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I detta kapitel avser jag att behandla frågeställning 1 genom att ge en översiktlig 

bild av skiljeförfarandets funktion och principer samt hur själva förfarandet går 

till. Kapitlet ska tjäna som grund till den efterföljande diskussionen om materiell 

processledning i förfarandet. Skälet härför är att förståelsen för den diskussionen 

främjas av en grundläggande förståelse för vad skiljeförfarandet bygger på och hur 

förfarandet går till. 

2.2 Skiljeförfarandets funktion 

Parter har rätt att avtala om att genom skiljeförfarande lösa sina redan uppkomna 

eller framtida dispositiva tvister inom ramen för ett visst rättsförhållande.24 Skäl 

som ofta anförs till att det är fördelaktigt att lösa tvister genom skiljeförfarande är 

skiljeförfarandets karaktär av att vara snabbt och effektivt, hemligt och flexibelt.25 

Detta gör att skiljeförfarandet kan tillgodose fler intressen hos parterna än de rent 

rättsliga. Kommersiella aktörer har vid en tvist intressen av ekonomisk natur. 

Deras intressen tar således inte enbart tar sikte på att utfallet ska vara juridiskt 

korrekt utan kan innebära att parten till exempel har ett större behov av ett snabbt 

avgörande.26 Vissa menar att skiljeförfarandet i jämförelse med förfarandet vid 

domstol upplevs som mindre osäkert, främst vad gäller de dömandes kompetens 

och förfarandets tidsutdräkt.27 

Vid skiljeförfarande har parterna rätt att utse varsin skiljeman varpå dessa två 

valda tillsammans väljer den tredje.28 Genom sitt val av skiljeman kan vardera 

parten försäkra sig om att skiljenämnden besitter erforderlig kunskap om 

tvisteföremålet, vilket får fördelar för både avgörandet och handläggningens 

 

 
24 LSF 1 §. 
25 Lindell s. 698 & Lindskog s. 42. 
26 Madsen s. 38. 
27 Lindskog s. 42. 
28 LSF 13 §. 
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skyndsamhet.29 När en part gör en begäran om skiljedom påbörjar skiljemännen 

handläggningen direkt, medan väntetiden vid de allmänna domstolarna ofta 

medför att nya tvister behandlas efter en viss tid.30 

Vidare kan en skiljedom påskyndas genom parternas möjligheter att 

överenskomma om förfaranderegler som exempelvis att bevisningen ska begränsas 

på visst sätt eller att parternas bevisning ska förebringas inom en viss tid.31 Parterna 

kan också genom överenskommelse bestämma inom vilken tid skiljedomen ska 

meddelas.32 Eftersom en skiljedom inte kan överklagas utan enbart klandras på 

formella grunder, blir den verkställbar snabbare än en dom meddelad i allmän 

domstol.33 Möjligheten att väcka klandertalan fördröjer sällan verkställigheten 

nämnvärt, eftersom klandertalan prövas i hovrätten som första instans och 

hovrättens avgörande i huvudregel inte får överklagas.34 Inom näringslivet är det 

ofta av intresse att skyndsamt lösa en tvist för att parterna eventuellt ska kunna 

fortsätta sin affärsrelation och i övrigt fokusera på sina verksamheter.35 

Skiljeförfarande torde vara den vanligaste tvistlösningsformen i stora kom-

mersiella tvister som rör höga tvistebelopp.36 Trots att det till följd av arvodes-

kostnader för skiljemännen kan bli kostsamt att ta sin tvist till skiljedomstol är 

kostnaderna således i många fall låga i relation till det omtvistade beloppet.37 Till 

följd av att skiljeförfarandet är ett eninstansförfarande kan dessutom ombuds-

kostnaderna bli lägre i skiljeförfarande jämfört med i allmän rättegång.38 Att 

skiljeförfarandet bidrar till en snabbare lösning av tvisten kan också ha ett 

 

 
29 Heuman s. 29. 
30 Heuman s. 28. 
31 Jfr. LSF 21 § p. 2 & Heuman s. 28. 
32 Madsen s. 39. 
33 Heuman s. 28. 
34 LSF 43 § & Heuman s. 28. 
35 Prop. 1998/99:35 s. 40. 
36 Lindskog s. 41. 
37 Lindell s. 698. 
38 Heuman s. 30. 
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ekonomiskt värde för kommersiella parter.39 Genom ett snabbt avgörande kan, som 

tidigare påpekats, parternas fokus tidigt återgå till att bedriva sina verksamheter 

istället för att under en längre tid behöva lägga resurser på att lösa den uppkomna 

tvisten. 

En till fördel med skiljeförfarandet som slutligen är värd att nämna är att det 

inte är offentligt, vilket innebär att utomstående varken är berättigade att närvara 

vid förfarandet eller ta del av processmaterialet och avgörandet.40 Detta gör det 

möjligt för kommersiella parter att göra upp sina konflikter mellan sig utan att dra 

till sig allmänhetens uppmärksamhet. Dessutom har kommersiella aktörer ofta 

intresse av att skydda sina ekonomiska förhållanden från konkurrenters och andra 

utomståendes insyn.41 Förfarandets hemliga natur kan bidra till ett mer fullständigt 

domsunderlag genom att parterna kan känna sig tryggare att lägga fram uppgifter 

som de inte vill ska läcka ut.42 I sammanhanget bör dock påpekas att parterna som 

utgångspunkt inte är skyldiga att iaktta sekretess. För det fall de har intresse av att 

sekretess efterlevs kan de emellertid ingå ett sekretessavtal.43 

2.3 Skiljeförfarandets allmänna överväganden och principer 

2.3.1 Inledande kommentar 

Efter att ha exemplifierat skäl för att parter anser det vara fördelaktigt att avtala 

om skiljeförfarande avser jag nu att ta upp några grundläggande överväganden och 

principer som bör beaktas vid skiljeförfarandets genomförande. Mitt syfte med det 

är att tydliggöra vilka principer som har giltighet vid förfarandet eftersom deras 

grundläggande betydelse medför att hänsyn kommer att behöva tas till dem när 

 

 
39 Prop. 1998/99:35 s. 40. 
40 Heuman s. 30. 
41 Prop. 1998/99:35 s. 40. 
42 Heuman s. 31. 
43 NJA 2000 s. 538. 
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uppsatsen senare övergår till att diskutera den materiella processledningen i 

skiljeförfarande.  

2.3.2 Rättssäker prövning 

För det första är ett grundläggande krav att skiljeprövningen ska bedrivas 

rättssäkert. I en rättsstat är rätten till en rättvis rättegång grundläggande och i 

princip oförytterlig.44 Detta innebär att avtal som berövar någon rätten att få sin 

talan prövad i domstol saknar verkan.45 Den beständiga rätten till rättegång hindrar 

däremot inte att dispositiva tvister kan prövas genom en av parterna avtalad 

rättegångsform. Denna avtalsfrihet begränsas dock genom kravet på att den avta-

lade rättegångsformen måste kunna anses möta rimliga krav på en rättssäker 

prövning.46 Eftersom skiljeförfarandet får anses vara ett av lagstiftaren accepterat 

undantag från principen om rätten till rättegång, krävs därmed att prövningen 

uppfyller de grundläggande rättssäkerhetskraven.47 Kravet på en rättssäker 

prövning innefattar främst att parterna ska behandlas lika, att de ska beredas till-

fälle att adekvat föra sin talan och att förfarandet ska vara transparent och rimligt 

förutsebart.48 

2.3.3 Principen om partsautonomi 

Partsautonomi är en grundläggande princip för skiljeförfarandet.49 Principen gör 

sig påmind bland annat i att parterna bestämmer skiljemännens behörighet och att 

skiljemännen har en skyldighet att iaktta de förfaranderegler som parterna ställer 

upp.50 Denna skyldighet gäller så länge det inte finns några hinder för att iaktta 

 

 
44 Lindskog s. 59. 
45 NJA 1971 s. 453. 
46 Lindskog s. 60. 
47 Lindskog s. 61 & 65. 
48 Lindskog s. 65. 
49 Prop. 1929:226 s. 49. 
50 Heuman s. 265 & LSF 21 § p. 2. 
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parternas överenskommelser om handläggningen. Skiljemännen är således inte 

tvingade att följa en partsföreskrift som är olaglig eller som rent praktiskt visar sig 

vara omöjlig att genomföra.51 Hinder kan exempelvis föreligga när ett iakttagande 

av parternas förfaranderegler skulle kollidera med reglerna om skiljedomens 

beslutande och förutsättningarna för erhållande av rättshjälp.52 

När en partsinstruktion inte är olaglig, orättssäker eller omöjlig men däremot 

olämplig, är skiljenämnden skyldig att följa denna men bör lämpligtvis uppmärk-

samma parterna på dess olämplighet.53 Således kan det konstateras att principen 

om partsautonomi är grundläggande och långtgående i skiljeförfaranden. I den 

utsträckningen regler och överenskommelser om förfarandet saknas är det upp till 

skiljemännen att handlägga målet efter eget omdöme utifrån målsättningen som 

behandlas i det följande avsnittet om en opartisk, ändamålsenlig och snabb 

handläggning.54 

2.3.4 Opartiskhet, ändamålsenlighet och snabbhet 

I LSF 21 § stadgas att handläggningen ska ske opartiskt, ändamålsenligt och snabbt 

samt att skiljemännen ska följa vad parterna bestämt om det inte finns hinder mot 

det. Denna regel anger de allmänna riktlinjerna som skiljemännen måste iaktta vid 

skiljeförfarandet.55 

I kravet på opartiskhet ligger likhetsprincipen.56 Den innebär att en part inte får 

nekas en processuell förmån som den andra parten har erhållit.57 Skiljemännen får 

således inte utforma förfarandet på ett sätt som diskriminerar den ena parten. De 

får inte heller ta hänsyn till ett avtal som endera ger endast den ena parten en 

 

 
51 Heuman s. 269. 
52 Prop. 1929:226 s. 49. 
53 Heuman s. 268. 
54 Prop. 1998/99:35 s. 41 & Lindell s. 717. 
55 Madsen s. 181. 
56 Madsen s. 181. 
57 Heuman s. 277. 
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processuell förmån eller berövar den ena parten en processuell förmån som den 

andra parten har enligt LSF.58 Med andra ord följer av likhetsprincipen att parterna 

ska erbjudas samma processuella förmåner. Att en part blivit erbjuden samma 

processuella förmån som sin motpart men avstått från att utnyttja den, innebär 

således inte att likhetsprincipen har överträtts.59 

Skiljemännens skyldighet att handlägga förfarandet ändamålsenligt inbegriper 

att de ska handlägga målet så att funktionen med skiljeförfarandet kan uppnås.60 

Bland annat ska skiljemännen i sin handläggning eftersträva effektivitet och 

smidighet. 

Slutligen framgår av LSF 21 § att snabbhet ska eftersträvas vid handläggningen 

av ett skiljeförfarande. En snabb handläggning av målet bidrar till att förfarandet 

blir mindre kostsamt och att målet får ett snabbt avgörande, vilket är några av de 

fördelarna som ofta ligger till grund för parternas val att lösa sin tvist genom 

skiljeförfarande.61 Självfallet måste emellertid kravet på förfarandets snabbhet 

anpassas efter tvistens art och omfattning.62 

2.3.5 Principerna om kontradiktion och kommunikation 

I LSF 24 § st. 1 stadgas att parterna ska få tillfälle att i all behövlig omfattning 

utföra sin talan. Regeln, som är tvingande, ger uttryck för kontradiktionsprincipen 

och innebär en frihet att lägga fram sin sak och bemöta vad motparten har anfört.63 

I praktiken får talerättsprincipen anses innebära att parten ska kallas till för-

handlingar och beredas särskilt rådrum för att kunna förbereda sig och inställa sig 

till en förhandling.64 Som kan utläsas av regelns ordalydelse kan rätten att utföra 

 

 
58 Heuman s. 277. 
59 Heuman s. 277. 
60 Madsen s. 182. Om skiljeförfarandets funktion, se avsnitt 2.2. 
61 Madsen s. 182. 
62 Madsen s. 182. 
63 Heuman s. 273 & Madsen s. 207. 
64 Heuman s. 274. 
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talan begränsas när det anses vara obehövligt, vilket beror på att part inte ska kunna 

använda sin talerätt som ett sätt att förhala förfarandet. Exempelvis kan det anses 

vara obehövligt att en part inför ytterligare utredning om processmaterialet i fråga 

inte hör till saken eller uppenbart skulle bli utan verkan.65 

Skiljemännen kan bestämma en frist inom vilken parterna bör ha utfört hela sin 

talan och därmed även avslutat sin rättsliga argumentering.66 Om en part har fått 

möjlighet att utföra sin talan men utan giltigt skäl underlåtit att använda sig av den, 

bör skiljemännen få avgöra tvisten på det material som har presenterats för dem.67 

Med det sagt är det viktigt att part får rimlig tid på sig att utföra sin talan. 

Skiljemännen bör generellt sett ta hänsyn till parts önskemål och låta rätts-

säkerheten gå först.68 

I nära samband med rätten att utföra talan ligger kommunikationsprincipen som 

framgår av LSF 24 § st. 2. Enligt den ska parterna ges möjlighet att ta del av allt 

material som rör tvisten och som tillförs skiljemännen. Här avses handlingar som 

ges in till skiljemännen av motparten samt utlåtanden av sakkunniga och annat 

bevismaterial.69 Däremot åsyftas inte handlingar som har kommit till endast som 

ett led i skiljemännens egna överväganden.70 

2.3.6 Analog tillämpning av rättegångsbalken 

I LSF ställs vissa formella krav upp som är tänkta att bereda möjligheter för 

materiellt riktiga avgöranden och tillvarata skiljeförfarandets goda kvalitativa 

standard.71  I övrigt finns i skiljeförfarandet relativt få förfaranderegler att ta 

 

 
65 Prop. 1998/99:35 s. 225. 
66 Prop. 1998/99:35 s. 225. 
67 Prop. 1998/99:35 s. 110 f. 
68 Lindskog s. 649. 
69 Prop. 1998/99:35 s. 111. 
70 Prop. 1998/99:35 s. 225. 
71 Exempelvis principerna om talerätt, kommunikation och likabehandling som har berörts i de 

föregående avsnitten. 
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hänsyn till eftersom förfarandet är menat att kunna anpassas efter parternas 

ändamål med processen.72 Därvid väcks frågan om det är möjligt att tillämpa RB 

analogt i skiljeförfaranden när det uppstår en processuell fråga som parternas 

gemensamma instruktioner och LSF inte ger någon vägledning i.73 

Eftersom skiljeförfarandet skiljer sig från domstolsprocessen motsätter sig vissa 

en handläggning där skiljemännen utan eftertänksamhet tillämpar RB:s regler 

analogt.74 Dessa menar att hänsyn måste tas till skiljeförfarandets grundläggande 

principer om en opartisk, ändamålsenlig, snabb och rättssäker handläggning.75 

Regler i RB som är avgörande för målets materiella utgång bör enligt Lindskog 

som utgångspunkt gälla i nationella skiljeförfaranden på samma sätt som de gäller 

i rättegång.76 Anledningen till detta är att en skiljenämnds materiella prövning inte 

ska avvika från en domstols materiella prövning, vilket följer av principen om 

rätten till rättvis rättegång.77 Däremot bör formella förfaranderegler i RB inte 

tillämpas analogt utan att skiljemännen först tar hänsyn till dels vilken typ av 

processuell fråga de står inför, dels huruvida den aktuella regeln uttrycker en 

allmän processrättslig princip.78 

2.3.7 Dispositionsprincipen 

I dispositiva tvistemål vid allmän domstol gäller enligt RB 17 kap. 3 § att parterna 

bestämmer ramen för tvisten genom sina yrkanden och grunder. Med parternas 

civilrättsliga förfoganderätt över tvisteföremålet tillkommer således en rätt för dem 

 

 
72 Prop. 1929:226 s. 47. 
73 Lindskog s. 66. 
74 Heuman s. 306 & Lindskog s. 66. 
75 Madsen s. 61. 
76 Som exempel på sådana regler tar Lindskog bland annat upp reglerna och principerna om 

bevisvärdering och ansvaret för motpartens rättegångskostnader, se Lindskog s. 66 f. 
77 Lindskog s. 43 & 684. 
78 Lindskog s. 67. 
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att disponera över processmaterialet. Härvid åvilar det parterna en yrkande- och 

åberopsbörda.79 

Dispositionsprincipen i RB 17 kap. 3 § ska iakttas även vid skiljeförfarande, 

vilket innebär att skiljemännens uppdrag generellt sett begränsas av parternas 

yrkanden och grunder.80 Anledningen till att prövningen begränsas på detta sätt är 

att det finns en risk för att förfarandet annars skulle strida mot kontradiktions-

principen.81 Stridigheten grundar sig på att en part inte anses ha fått rätt att föra 

talan över hela tvisten om skiljemännen vid avgörandet av tvisten bedömer att 

prövningen har ett större omfång än vad parten har utgått från.82 Däremot är 

skiljemännen inte bundna av parternas dispositioner beträffande vilka bevis- och 

rättsfakta som får ingå i målet.83 

En speciell situation som kan aktualiseras i skiljeförfaranden är att parterna har 

instruerat skiljemännen att avgöra tvisten mer fritt efter skälighet. I dessa fall antas 

det att parterna inte själva tillmäter sina åberopande grunder lika stor vikt.84 Därför 

kan det tänkas att parterna har möjlighet att avtala att skiljemännen av egen drift 

får införa omständigheter som grundar domen.85 Rimligtvis krävs emellertid att 

parterna uppmärksammas på och får tillfälle att bemöta detta processmaterial.86 

En partsinstruktion som tillåter skiljenämnden att i sitt dömande gå utöver 

parternas yrkanden anses däremot i allmänhet inte vara godtagbar, eftersom en 

sådan ordning skulle föranleda för långtgående svårigheter för parterna att förutse 

vad förfarandet skulle kunna leda till.87  

 

 
79 Westberg s. 67 & Boman s. 7. 
80 Prop. 1998/99:35 s. 143. 
81 Heuman s. 337. 
82 Heuman s. 337. 
83 Prop. 1998/99:35 s. 144. 
84 Prop. 1998/99:35 s. 144. 
85 Lindskog s. 104. 
86 Detta får rimligtvis vara ett krav som följer av kontradiktions- och kommunikationsprinciperna. Jfr. 

Lindskog s. 104. 
87 Lindskog s. 104. 
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2.4 Förfarandet 

2.4.1 Inledande kommentar 

Som redan anförts har parterna i ett skiljeförfarande i vid utsträckning rätt att 

bestämma formerna för förfarandet. Vad som skulle begränsa denna rätt är som 

sagts i avsnitt 2.3.3 den omständigheten att en partsinstruktion ter sig vara olaglig, 

orättssäker eller omöjlig att genomföra. I linje med partsautonomin har LSF gjorts 

kortfattad, enkel och flexibel.88 I detta avsnitt avser jag att ge en översiktsbild av 

hur själva förfarandet generellt sett kan se ut från den tidpunkten då en part påkallar 

ett skiljeförfarande till den tidpunkten då tvisten avgörs genom skiljedom.89 

2.4.2 Den inledande fasen 

Var och en av parterna i ett skiljeavtal kan påkalla ett skiljeförfarande som rör en 

fråga som omfattas av skiljeavtalet.90 Parten som avser att påkalla ett skilje-

förfarande ska till sin motpart sända en skriftlig begäran om skiljedom som är 

uttrycklig och villkorslös.91 Den ska innehålla uppgift om dels den fråga som 

skiljemännen ska pröva, dels partens val av skiljeman.92 Talan anses vara väckt 

vid samma tidpunkt som påkallelsen i sin helhet har inkommit.93 

Om parterna inte kommer överens om annat, ska skiljemännen vara tre till 

antalet. Parterna är fria att bestämma på vilket sätt skiljemännen ska utses. Saknas 

sådan överenskommelse ska de utses genom att parterna väljer vardera en 

skiljeman, varpå dessa två skiljemän tillsammans utser en tredje.94 När 

 

 
88 Madsen s. 49. 
89 Det bör hållas i åtanke att partsautonomin medför att parterna kan avtala om en annan 

handläggningsordning än den som beskrivs nedan i avsnittet. 
90 Cars s. 92. 
91 LSF 19 § st. 2 p. 1. 
92 LSF 19 § st. 2 p. 2–3. 
93 Cars s. 92. 
94 LSF 12–13 §§. 
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skiljemännen har utsetts ska en ordförande utses för att leda skiljenämndens arbete. 

Typiskt sett utses till ordförande den skiljeman som har utsetts av de två 

partsutsedda skiljemännen.95 Skiljemannens verksamhet som ordförande är tänkt 

att effektivisera skiljenämndens arbete genom att innefatta vissa typer av 

expeditionsgöromål och ett visst initiativtagande, exempelvis för att upprätta en 

tidsplan för förfarandet och ordna eventuella förhandlingslokaler.96  

I tvister där handläggningen kräver lång tid kan det vara lämpligt att 

skiljemännen i tvistens inledande skede kallar parterna till ett sammanträde för att 

upprätta en tidsplan över förfarandet.97 I tidsplanen kan de komma överens om när 

förhandlingar ska äga rum och inlagor ska inkomma.98 I ett senare skede kan det 

bli svårt att finna tider som passar samtliga inblandade. Dessutom det kan i 

avsaknad av satta datum för när olika inlagor ska ha inkommit föreligga en risk för 

att en eventuell slutförhandling ställs in och till följd av fullbokade scheman skjuts 

upp med flera månader.99 Tidsplanen kan vara mer eller mindre fast bestämd 

beroende på vad som bestäms vid planeringen. Om det bestäms att tidsplanen är 

mer preliminär kan i större utsträckning hänsyn tas till om det inträffar saker under 

förfarandet som gör det befogat att avvikelser från den görs.100 

Den påkallande partens yrkanden behöver inte anges i påkallelseskriften, utan 

dessa ska tillsammans med partens grunder anges efter att talan har väckts inom 

den tiden skiljenämnden bestämmer.101 Därefter har motparten en skyldighet att 

inom den tiden skiljemännen har utsatt, bemöta den påkallande partens yrkanden 

och ange grunderna för sin inställning.102 

 

 
95 LSF 20 §. 
96 Prop. 1998/99:35 s. 110 & Cars s. 95 f. 
97 Upprättandet av en tidsplan bör anses främja målsättningen i LSF 21 § om att tvisten ska handläggas 

ändamålsenligt och snabbt, se Madsen s. 179. 
98 Heuman s. 328. 
99 Wikström, Advokaten 2016 s. 42 f.  
100 Lindell s. 717. 
101 LSF 23 § st. 1 p. 1. 
102 LSF 23 § st. 1 p. 2. 
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2.4.3 Talans utförande 

Vid allmän domstol förbereds tvistemål ofta genom muntligt sammanträde efter 

talans väckande.103 Syftet med förberedelsen är att klarlägga vilka yrkanden och 

invändningar, ostridiga och stridiga sakförhållanden, bevisuppgifter och annan 

utredning som kommer att ligga till grund för målet.104 

Skiljeförfarandet uppdelas inte i ett förberedande förfarande och ett avgörande 

vid huvudförhandling såsom ett tvistemål i allmän domstol gör.105 Trots detta anses 

det många gånger ändamålsenligt att även i skiljeförfarande förbereda tvisten för 

avgörande genom att hålla ett förberedande sammanträde, förutsatt att parterna inte 

motsätter sig detta.106 Vid den kan parternas talan preciseras, bevisningen 

klargöras och tidsplanen för förfarandet upprättas.107 

Vissa menar att det finns en större risk för att ett förfarande skulle fördröjas om 

en förberedelse inte hålls.108 Skälet härför är att oklarheter beträffande motpartens 

talan föranleder svårigheter för en part att utföra sin talan vid en slutförhandling.109 

Detta kan leda till att slutförhandlingen inte kan avslutas på grund av att ytterligare 

förhandlingar bedöms krävas.110 För att tillgodose målen att handläggningen av ett 

skiljeförfarande sker ändamålsenligt och snabbt, får det därmed anses vara 

lämpligt att hålla ett förberedande sammanträde i ett skiljeförfarande. För-

beredelsen kan också tjäna till att minska risken för att parterna sent åberopar nytt 

processmaterial.111 

Efter den tidsfristen inom vilken parterna ska ha uppgett sina yrkanden och 

åberopanden, finns fortfarande möjlighet för den påkallande parten att framställa 

 

 
103 RB 42 kap. 8 § st. 2. 
104 RB 42 kap. 6 § st. 2. 
105 Madsen s. 208. 
106 Madsen s. 208 & Prop. 1998/99:35 s. 111. 
107 Cars s. 112. 
108 Heuman s. 381 & Ekelöf, SvJT 1977 s. 388. 
109 Jfr. Ekelöf, SvJT 1977 s. 388. 
110 Heuman s. 381. 
111 Ekelöf, SvJT 1977 s. 388. 
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nya yrkanden och motparten egna yrkanden. Förutsättningarna härför är att de nya 

yrkandena omfattas av skiljeavtalet och skiljemännen inte med hänsyn till 

tidpunkten de framställs eller andra omständigheter anser det vara olämpligt att de 

prövas.112 Parterna kan dessutom ha möjlighet att ändra eller komplettera tidigare 

framställda yrkanden och åberopa nya omständigheter till stöd för sin talan. För 

detta förutsätts att ändringarna omfattas av skiljeavtalet och skiljemännen inte med 

hänsyn till tidpunkten de framställs eller andra omständigheter anser det vara 

olämpligt att de prövas.113 Parterna är således inte begränsade av den tvistefrågan 

som har angivits i påkallelseskriften.114 

När parterna vill ändra eller utvidga sin talan gör skiljemännen alltså en 

lämplighetsprövning vid vilken de presumeras vara generösa. Skiljemännen bör 

vara tillmötesgående och lämpligen i första hand genom fördelning av förfarande-

kostnaderna beakta den olägenheten som kan uppstå genom att en part vid ett 

senare skede framställer nya yrkanden eller ändrar sin talan.115 

Det bör krävas starka skäl för att vägra en motpart att framställa egna yrkanden 

eller att motsätta sig att parterna till stöd för sin talan åberopar en omständighet 

som skulle prekluderas genom den blivande skiljedomens rättskraft. Samtidigt bör 

skiljemännen vara särskilt måna om att hindra att parterna gör detta sent i 

processen med avsikten att försvåra för den andra partens processföring.116 En 

ändring eller utvidgning av talan kan också behöva nekas om den skulle försvåra 

för skiljemännen att hinna behandla tvisten inom en tidsfrist som parterna har 

bestämt för skiljedomens meddelande. Därför kan det vara lämpligt att skilje-

männen utfärdar ett stupstocksföreläggande, vilket innebär att en frist bestäms för 

när nya yrkanden och åberopanden senast kan framställas.117 

 

 
112 LSF 23 § st. 2 p. 1. 
113 LSF 23 § st. 2 p. 2. 
114 Prop. 1998/99:35 s. 224. 
115 Prop. 1998/99:35 s. 224. 
116 Prop. 1998/99:35 s. 224. 
117 Prop. 1998/99:35 s. 224. 
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Bevisuppgifter kan lämnas på ett senare stadium än käromålet, eftersom det 

rimligtvis beror på parternas positioneringar vilka omständigheter de behöver 

bevisa.118 Parterna svarar ensamt för bevisningen med undantaget att skiljemännen 

får utse sakkunniga om inte båda parterna motsätter sig det.119 Det kan behövas 

exempelvis när skiljemännen inte besitter erforderlig kunskap om en viss fråga 

trots att de generellt sett är sakkunniga på tvistefrågans område.120 Bevisningen 

värderas utifrån principen om fri bevisprövning, som innebär att skiljemännen ska 

avgöra vad som är bevisat efter en samvetsgrann prövning av allt som har 

förekommit i målet.121 

Om bevisningen som en part lägger fram uppenbart saknar betydelse i tvisten 

får skiljemännen avvisa denna. Så får också ske om avvisandet är motiverat med 

hänsyn till tidpunkten då bevisningen åberopas.122 Skiljemännen bör kunna före-

lägga parterna att inom en viss frist ange sin bevisning, med risk för att begärd 

bevisning därefter avvisas om det inte är fråga om en speciell situation.123 

Inför avgörandet ska muntlig förhandling hållas om part begär det och parterna 

inte har bestämt något annat.124 Detta innebär att om parterna önskar det, kan de 

komma överens om att förfarandet uteslutande ska vara skriftligt och binda 

skiljemännen till denna överenskommelse.125 Emellertid anses det ofta vara 

ändamålsenligt att hålla en slutförhandling där parterna utvecklar och slutför sin 

talan samt förebringar sin bevisning.126 

 

 
118 Heuman s. 339 f. 
119 LSF 25 § st. 1 p. 2. 
120 Prop. 1998/99:35 s. 114 f. 
121 Se RB 35 kap. 1 § & Cars s. 119. 
122 LSF 25 § st. 2. 
123 Exempel på en sådan speciell situation är när bevisningens begäran föranleds av att motparten har 

åberopat en ny grund eller ny bevisning, se prop. 1998/99:35 s. 226. 
124 LSF 23 § st. 2 p. 1. 
125 Prop. 1998/99:35 s. 111 & s. 225. 
126 Madsen s. 208. 
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Den vanliga proceduren i slutförhandlingen synes vara förhållandevis lik den i 

rättegångens huvudförhandling. Normalt ges parterna tillfälle att först framföra 

sina yrkanden och grunderna för dessa, och därefter utveckla sin talan. I 

utvecklingen av talan lägger parterna vanligtvis fram sin sak och hänvisar till den 

skriftliga bevisningen som åberopas. Därefter upptas eventuell muntlig bevisning 

vilket innebär att vittnen och sakkunniga får höras, varpå parterna slutför sin talan 

genom att uttala sig om vad de anser vara bevisat i målet och hur detta bör bedömas 

rättsligt. Slutligen behandlas parternas kostnadsyrkanden.127 

2.4.4 Skiljedom 

Skiljemännens uppdrag anses i regel vara slutfört när skiljemännen har meddelat 

slutlig skiljedom.128 De tvistefrågor som har lämnats till skiljemännen avgörs 

genom skiljedom, men skiljemännen kan också genom skiljedom avsluta 

skiljeförfarandet utan att avgöra dessa tvistefrågor.129 Till exempel kan 

skiljemännen på grund av att de bedömer att skiljeavtalet är ogiltigt avsluta 

förfarandet utan att pröva själva saken i tvisten.130 

Det kan också tänkas att omständigheter som intresset av en snabb lösning och 

strävan att bibehålla en fortsatt god affärsrelation motiverar vissa parter att lösa sin 

tvist genom en förlikningsöverenskommelse istället för genom skiljedom.131 Om 

en förlikning träffas får skiljemännen på gemensam begäran av parterna stadfästa 

den i en skiljedom.132 

 

 
127 Cars s. 113. 
128 LSF 27 § st. 4. 
129 LSF 27 § st. 1. 
130 Prop. 1998/99:35 s. 227. 
131 Jfr. Ekelöf m.fl., 2011 s. 20 ff. 
132 LSF 27 § st. 2. 
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 Motiv för materiell processledning i 

skiljeförfarande 

3.1 Inledning 

När utgångspunkten är att skiljedomen inte får grundas på annat än parternas 

yrkanden och grunder, anges i förarbetena till LSF att skiljemännen på samma sätt 

som en domare i rättegång bör agera för att parterna klart ska uttrycka sina 

yrkanden och vilka omständigheter som de åberopar till stöd för sin talan.133 

Eftersom RB:s regler om materiell processledning synes vara vägledande för 

skiljemännens materiella processledning avser jag därför att inleda detta avsnitt 

med att gå igenom sagda regler. Därefter kommer jag att utreda frågeställningarna 

2 och 3, det vill säga huruvida det finns skäl för att skiljemännen bör bedriva 

materiell processledning i skiljeförfarande och om klanderreglerna medför att 

skiljemännen därtill kan anses ha en skyldighet att göra detta. 

3.2 Materiell processledning i rättegångsbalken 

Enligt RB 42 kap. 8 § st. 2 ska rätten vid förberedelsen i allmän domstol verka för 

att tvistefrågorna blir klarlagda och att parterna anger allt som de vill åberopa i 

målet. Om det förekommer otydligheter och ofullständigheter i parternas 

redogörelser är det rättens uppgift att genom frågor och påpekanden försöka 

avhjälpa dessa.134 Denna bestämmelse om materiell processledning infördes i 

samband med att det år 1971 infördes regler i RB som begränsar möjligheten för 

parterna att i hovrätten åberopa nya omständigheter och bevis i tvistemål.135 

 

 
133 Prop. 1998/99:35 s. 119. 
134 RB 42 kap. 8 § st. 2. 
135 SOU 1982:26 s. 103. 
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I samband med införandet av dessa regler ställdes större krav på underrättens 

materiella processledning. Eftersom större möjligheter infördes för hovrätten att 

avvisa nya omständigheter och bevis blev det allt viktigare att underrätten är 

verksam på ett sätt som möjliggör för parterna att tidigt åberopa allt process-

material som de vill ska ligga till grund för avgörandet. Samtidigt underströks att 

den materiella processledningen inte får inskränka parternas dispositionsrätt över 

processmaterialet.136 

Klarläggandet av parternas ståndpunkter tydliggör för parterna vad de behöver 

motbevisa och argumentera emot.137 Därigenom underlättar den materiella 

processledningen för parterna att utföra sin talan och anskaffa den bevisning de 

anser vara behövlig för målets avgörande.138 Den kan också ge parterna en klarare 

bild av förutsättningarna för att nå en förlikningsöverenskommelse vilket kan 

underlätta för rätten när den har att verka för att parterna förlikas eller på annat sätt 

når en samförståndslösning.139 

Efter förberedelsen äger i regel huvudförhandling rum i tingsrätten innan målet 

avgörs.140 I RB 43 kap. 4 § st. 2 finns regeln om materiell processledning vid 

huvudförhandlingen. Där stadgas att rätten ska se till att målet blir utrett efter vad 

dess beskaffenhet kräver och att inget onödigt dras in i målet, samt att rätten genom 

frågor och påpekanden ska försöka avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i 

de uttalanden som görs. 

 

 
136 Prop. 1971:45 s. 102. 
137 Ekelöf, SvJT 1977 s. 388. 
138 Prop. 1942:5 s. 288. 
139 Rättens skyldighet att vid förberedelsen verka för att parterna når en samförståndslösning, om det 

inte är olämpligt med hänsyn till målets beskaffenhet och övriga omständigheter, stadgas i RB 42 

kap. 16 §. 
140 RB 42 kap. 18 §. 
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3.3 Bör materiell processledning bedrivas i skiljeförfarande? 

3.3.1 Inledande kommentar 

Som tidigare har sagts har i motiven till LSF anförts att skiljemännen bör bedriva 

materiell processledning i skiljeförfarande. I LSF finns däremot inte någon 

uttrycklig regel om detta. Det åsyftade motivuttalandet lyder: 

”Menar parterna att skiljemännen inte får grunda avgörandet på annat än sådana 

omständigheter som parterna åberopat till stöd för sin talan bör skiljemännens 

processledning anpassas därefter. De bör då på samma sätt som en domare i allmän 

domstol agera för att parterna skall precisera sina yrkanden och vilka 

omständigheter som de åberopar till stöd för sin talan.”141 

Av detta kan utläsas att anledningen till att materiell processledning bör bedrivas 

enligt förarbetena är skiljemännens bundenhet till parternas yrkanden och grunder. 

I detta avsnitt avser jag att utreda om det finns fler skäl för att skiljemännen bör 

bedriva materiell processledning. Det i motiven anförda skälets bärighet avser jag 

att närmare utreda under 3.4.3. 

3.3.2 Skiljedomens materiella slutgiltighet 

I samband med att möjligheten för parterna att i hovrätten åberopa nya omständig-

heter begränsades, ansågs det behövas ställas större krav på underrättens materiella 

processledning.142 En skiljedom kan till skillnad från en domstolsdom inte 

angripas på materiella grunder, vilket innebär att fel som avser bevisvärderingen 

eller rättstillämpningen inte kan föranleda hävande av en skiljedom.143 Detta skulle 

kunna vara ett skäl för att ifrågasätta rättssäkerheten hos skiljeförfaranden, 

eftersom missförstånd i förfarandet inte kan redas ut i en högre instans på samma 

 

 
141 Prop. 1998/99:35 s. 119. 
142 SOU 1982:26 s. 103. 
143 NJA 2007 s. 841. 
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sätt som i ett flerinstansförfarande.144 I doktrin har anförts att det med hänsyn till 

detta kan finnas anledning till att i skiljeförfaranden uppmana parterna att precisera 

sina ståndpunkter och bevisningens innehåll.145 

Madsen anför emellertid att det finns faktorer som uppväger nackdelen av att 

skiljeförfarandet inte kan angripas materiellt. För det första argumenterar han att 

skiljeförfarandets karaktäristiska snabbhet har fördelen att utredningsmaterialet 

som har införts av parterna är färskt vid skiljemännens avgörande av målet.146 För 

det andra påpekar Madsen att parterna och skiljemännen är medvetna om att 

skiljedomen är materiellt slutgiltig. Han menar att denna medvetenhet bör öka 

deras fokus på att grundligt utreda de relevanta faktiska omständigheterna i målet 

genom att utnyttja den föreliggande bevisningen och lösa de relevanta rättsliga 

problemen.147 Slutligen framhåller Madsen parternas möjlighet att välja skiljemän 

med sakkunnighet och erfarenhet från affärslivet samt skiljemännens möjlighet att 

fokusera på det aktuella målet.148 

Utifrån dessa argument menar Madsen att skiljeförfarandet inte nödvändigtvis 

till följd av sin materiella slutgiltighet är mindre rättssäkert än domstolsför-

farandet.149 För att det första och andra argumentet ska få bäring förutsätts 

emellertid enligt min mening att innehållet i parternas talan klargörs. För att främja 

rättssäkerheten anser jag därmed att skiljemännen bör bedriva materiell process-

ledning för att undanröja oklarheter beträffande utredningsunderlagets innehåll. 

 

 
144 Lindskog s. 43. 
145 Heuman s. 307 f. & Lindskog s. 43. 
146 Madsen s. 40 f. 
147 Madsen s. 40. Med hänsyn till RB 17 kap. 3 § och vad som sägs i avsnitt 2.3.7 tolkar jag det som 

att Madsen med begreppet ”de relevanta faktiska omständigheterna i målet” åsyftar de av parterna 

anförda omständigheterna. 
148 Madsen s. 40. 
149 Madsen s. 41. 
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3.3.3 Skiljedomens rättskraftsverkan 

Skiljedomen har negativ rättskraft på samma sätt som en domstolsdom. Det 

innebär att den genom domen avgjorda tvisten inte kan prövas på nytt om en part 

gör en invändning om res judicata.150 Domen har också positiv rättskraft, vilket 

innebär att skiljedomen kan läggas till grund för skiljenämndens bedömning i ett 

nytt skiljemål, om en fråga som är prejudiciell för den nya tvisten har avgjorts 

genom domen. Om en part i det fallet gör en invändning om res judicata i det nya 

skiljemålet avvisas således all bevisning som rör den prejudiciella frågan.151 

Räckvidden av en skiljedoms rättskraft synes inte vara helt klar, men säkert är att 

den inte kan sträckas så långt att den träffar frågor som inte omfattas av skiljeav-

talet.152  

Eftersom skiljedomen har rättskraftsverkan får krav ställas på att skiljedomen 

blir korrekt. Med det avser jag inte att domen ska vara återspegla absolut materiell 

rättvisa. Detta är inte möjligt eftersom parterna kan begränsa omfånget av den 

materiella prövningen genom att underlåta att lägga fram ett utredningsunderlag 

som visar hela bakgrunden till tvisten.153 Skiljemännens strävan bör istället vara 

att nå ett materiellt riktigt avgörande inom ramen för den verkligheten som 

parterna presenterar.154 Om en sakfråga har prövats i den rättskraftsverkande 

skiljedomen utan att parterna har initierat det, kan det enligt mig med hänsyn till 

rätten till rättegång inte anses rimligt att parterna fråntas rätten att få sakfrågan 

prövad i en senare process. 

Med anledning av det ovanstående har det anförts att skiljedomens rättskrafts-

verkan är ett skäl för att skiljemännen genom materiell processledning bör söka 

klargöra om det ligger en begränsning i en parts talan och i så fall hur denna ser 

 

 
150 Heuman s. 373. 
151 Heuman s. 373. 
152 Heuman s. 374 ff. 
153 Jfr. Lindell s. 35. 
154 Nordenson, JT 1993–94 s. 213. 
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ut.155 Skiljemännen bör agera för att utreda på vilket sätt parten har haft för avsikt 

att begränsa rättskraften och se till att motparten uppfattar detta så att motparten i 

sin tur kan vidta åtgärder för att utvidga prövningen och därmed rättskraften om 

denne så önskar.156 

3.3.4 Kontradiktionsprincipen 

Under 2.3.5 behandlades kontradiktionsprincipen i LSF 24 § st. 1 som innebär att 

parterna ska få tillfälle att i all behövlig omfattning utföra sin talan, det vill säga 

vara fria att lägga fram sin sak och bemöta motpartens talan. Enligt mig kan det 

ifrågasättas om rätten att bemöta motpartens talan verkligen tjänar en praktisk 

funktion när motparten har fört en oklar talan. 

Om oklarheter föreligger beträffande motpartens talan bör det rimligtvis 

försvåra för en part att fullt ut bemöta denna i den mån det behövs för att få rätt i 

sak. Skulle man kunna påstå att parten i ett sådant fall bereds en reell möjlighet att 

utföra sin talan? Enligt min mening bör kontradiktionsprincipen motivera att 

skiljemännen genom att bedriva materiell processledning bör verka för att parterna 

ska formulera sina yrkanden och grunder tydligt nog för att motparten ska förstå 

vad denne har att bemöta. Utan materiell processledning skulle parternas rätt att 

utföra sin talan och bemöta sin motparts talan riskera att vara en innehållslös 

rättighet i de fallen då motparten har fört sin talan på ett oklart sätt. 

3.3.5 Motverkande av obstruktion 

Handläggningen av ett skiljeförfarande ska enligt LSF 21 § genomföras ändamåls-

enligt och snabbt.157 Emellertid kan det förekomma att svaranden på olika sätt 

försöker att förhindra eller förhala ett skiljeförfarande, särskilt i fall då stora värden 

 

 
155 Lindell s. 720. 
156 Lindell s. 720. 
157 Se avsnitt 2.3.4. 
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står på spel.158 Till exempel kan tänkas att en svarande försöker fördröja för-

farandet genom att ge in otydliga inlagor och göra kompletteringar i ett sent 

skede.159 

Utöver ändamålsenligheten och snabbheten som påfordras av LSF 21 §, anförs 

det i motiven till LSF att det är av stort intresse att skiljemännen sätter stopp för 

obstruktionsmässiga åtgärder.160 Därför anses det att skiljemännen aktivt bör 

motverka och ingripa mot sådant sabotage genom en fast processledning.161 Detta 

torde kunna uppnås genom att exempelvis meddela förelägganden för den 

obstruerande parten att klargöra sina svårtolkbara inlagor. Skiljemännen kan också 

söka motverka obstruktion genom att kalla parterna till en muntlig förhandling där 

de bedriver en kraftig processledning för att få parterna att tydliggöra sin talan.162 

3.3.6 Avslutande kommentar 

Med detta avsnitt strävade jag efter att besvara frågan om huruvida skiljemännen 

bör bedriva materiell processledning i skiljeförfarande. Inledningsvis konstatera-

des att motiven till LSF anger att anledningen till att materiell processledning bör 

bedrivas i skiljeförfarande är att skiljenämnden ska få parternas yrkanden och 

grunder klara för sig på grund av deras bundenhet till dem. Därutöver har jag 

kommit fram till att det finns ytterligare ett antal skäl för att materiell 

processledning bör bedrivas i skiljeförfarande. 

Ett skäl är att skiljedomens materiella innehåll inte kan bli föremål för över-

prövning, varför utredningsunderlaget i skiljemålet bör klargöras noga. En annan 

omständighet som motiverar förekomsten av materiell processledning är att det 

finns risk för att skiljedomens rättskraftsverkan annars leder till att omständigheter 

 

 
158 Heuman s. 282. 
159 Heuman s. 388 & 411. 
160 Prop. 1998/99:35 s. 224. 
161 Heuman s. 411. 
162 Jfr. Heuman s. 389. 
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prekluderas utan att parterna har avsett det. Dessutom ger kontradiktionsprincipen 

och intresset av att motverka obstruktion skäl för att skiljemännen ska arbeta för 

att begripliggöra en oklar talan. 

Sammanfattningsvis får svaret på uppsatsens andra frågeställning vara att 

materiell processledning av flera skäl bör bedrivas i skiljeförfarande. 

3.4 Materiell processledning och klandertalan 

3.4.1 Inledande kommentar 

Skiljeparterna har som anförts i 2.2 ett stort intresse av att skiljedomen ska vara 

slutlig. Av denna anledning kan skiljedomen inte angripas på materiella grunder. 

Emellertid finns av rättssäkerhetsskäl möjlighet för part att angripa skiljedomen 

genom klander när vissa typer av processuella fel har förekommit. 

I det följande ska jag utreda huruvida bristande materiell processledning kan 

leda till att skiljedomen upphävs efter att part väcker talan om klander. Därvid ska 

jag undersöka huruvida det med anledning av detta kan anses att skiljemännen har 

en skyldighet att bedriva materiell processledning. 

3.4.2 Grundläggande om klander av skiljedom 

För att en part ska ha möjlighet att få en skiljedom helt eller delvis undanröjd när 

partens intressen har blivit åsidosatta under förfarandet har det i LSF 34 § angivits 

vissa grunder för att väcka talan om klander mot skiljedomen.163 Reglerna om 

klander är tvingande.164 

Förutom förutsättningen att någon av klandergrunderna är tillämplig, är ett krav 

för att få en skiljedom upphävd att klandertalan väcks inom två månader från den 

 

 
163 Prop. 1998/99:35 s. 137. 
164 Heuman s. 275. 
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tidpunkten då parten fick del av skiljedomen.165 För att en part ska ha rätt att 

klandra en skiljedom krävs vidare att denne har framfört en tydlig protest mot 

handläggningen under skiljeförfarandet, annars anses det att parten har godtagit 

den omständigheten denne grundar sin klandertalan på.166 Kravet på att protest ska 

ha skett under förfarandets gång gäller emellertid enbart processuella fel som 

under förfarandet har varit kända för parten. Detta beror på att en part inte kan 

anses ha avsiktligen avstått från att göra gällande ett fel som parten inte har haft 

vetskap om.167 

Syftet med kravet på protest är att inte ge en part möjlighet att vänta till efter 

domen med att protestera mot ett fel, för att sedan välja att väcka klandertalan om 

parten förlorar tvisten men underlåta det parten vinner den.168 Vidare har regeln 

om kravet på protest funktionen att skiljemännen ges en möjlighet att, i den mån 

det är möjligt, rätta till sina fel. Detta kan skapa bättre förutsättningar för ett riktigt 

avgörande och eventuellt utesluta en senare klandertalan.169 

När klandertalan väl väcks bär generellt sett käranden i klandermålet bevis-

bördan för sina grunder samtidigt som svaranden kan vara bevisskyldig för sina 

invändningar.170 

3.4.3 Skiljemännens uppdragsöverskridande 

3.4.3.1 Förutsättningar för klander på grund av skiljemännens 

uppdragsöverskridande 

Enligt LSF 34 § st. 1 p. 3 ska en skiljedom upphävas om skiljemännen har överskri-

dit sitt uppdrag på ett sätt som sannolikt har inverkat på utgången. För att kunna 

 

 
165 LSF 34 § st. 3. 
166 LSF 34 § st. 2 p. 1 & Svea hovrätts dom den 4 maj 2009 i mål nr. T 980-06. 
167 Svea hovrätts dom den 4 maj 2009 i mål nr. T 980-06. 
168 Heuman s. 287. 
169 Heuman s. 288. 
170 Heuman s. 591 f. 
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förstå vad som förutsätts ska jag inledningsvis dels utreda vilka faktorer som 

bestämmer uppdragets omfång, dels vad kravet på att uppdragsöverskridandet 

sannolikt ska ha inverkat på utgången innebär. 

Som exempel på när uppdraget har överskridits anges i förarbetena fall då 

skiljemännen har gått utöver parternas yrkanden. Likaså om skiljenämnden lägger 

ett rättsfaktum som inte har åberopats av en part till grund för sitt avgörande, anses 

den ha överskridit sitt uppdrag såvida inte parterna har givit skiljemännen rätt att 

bedöma tvisten mera fritt efter skälighet.171 Parterna har dessutom rätt att begränsa 

skiljenämndens prövning till att gälla tillämpningen av ett visst lagrum på 

omständigheterna i målet, och om skiljenämnden går utöver dessa instruktioner får 

ett uppdragsöverskridande anses föreligga.172 

Utifrån de nu nämnda exemplen synes termen uppdrag åsyfta det mandatet inom 

ramen för skiljeavtalet som båda parterna tillsammans har tilldelat skiljemännen. 

Parterna kan således bestämma att skiljemännens uppdrag inte ska begränsas till 

parternas grunder och invändningar, utan i viss mån utvidga uppdragets omfång 

genom att avtala om det.173 Till exempel kan de ge skiljemännen anvisningar om 

att uppdraget begränsas av det framlagda processmaterialet såsom det tolkas och 

uppfattas av skiljemännen.174 

Genom en lagändring år 2019 tillades kravet på att uppdragsöverskridandet 

sannolikt ska ha inverkat på utgången. Tanken var att ett mindre uppdrags-

överskridande inte ska kunna medföra att en skiljedom upphävs, samt att parternas 

medvetenhet om att inte varje uppdragsöverskridande leder till ett upphävande kan 

minska deras benägenhet att klandra en skiljedom.175 Beviskravet att uppdrags-

överskridandet sannolikt har inverkat på utgången sammanfaller med det som 

 

 
171 Prop. 1998/99:35 s. 143 f. 
172 Prop. 1998/99:35 s. 144. 
173 Heuman s. 275. 
174 Heuman s. 275. 
175 Prop. 2017/18:257 s. 48. 
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gäller när en skiljedom klandras på grund av handläggningsfel.176 Med ledning av 

detta får det anses åligga käranden i ett klandermål om uppdragsöverskridande att 

bevisa för det första att det föreligger en beaktansvärd möjlighet att utgången 

skulle ha blivit en annan om skiljenämnden inte hade överskridit sitt uppdrag. För 

det andra ska klanderkäranden visa att det finns ett påtagligt samband mellan 

uppdragsöverskridandet och utgången i målet.177 

3.4.3.2 Oljefallet 

I klandermålet nr. T 2289-14 vid Svea hovrätt (Oljefallet) mellan First National 

Petroleum Corporation (FNP) och OAO Tyummeneftegas (TNG) hade hovrätten 

att pröva huruvida skiljenämnden i ett skiljeförfarande mellan parterna hade 

överskridit sitt uppdrag genom att döma över icke åberopade rättsfakta.178 

Parterna hade ingått ett samarbetsavtal som avsåg exploatering av ett oljefält 

genom ett gemensamt samriskföretag. Skiljeförfarandet påkallades av FNP som 

yrkade skadestånd med angivelse av att TNG hade brutit mot avtalet. FNP 

åberopade fyra avtalsbrott, varav ett av dem var att TNP hade lämnat vilseledande 

uppgifter om oljeflöden. I sin skiljedom bedömde skiljenämnden att TNG hade 

begått samtliga de åberopade avtalsbrotten, varefter TNG blev skadeståndsskyldig. 

Efter skiljedomens meddelande väckte TNG vid hovrätten talan om klander mot 

skiljedomen. TNG påstod att skiljenämnden hade överskridit sitt uppdrag genom 

att pröva omständigheter som inte hade åberopats av FNP. TNG menade att FNP i 

skiljemålet hade åberopat att TNG lämnat vilseledande information om oljeflöden. 

Skiljenämnden hade emellertid lagt till grund för sitt avgörande att TNG hade 

lämnat vilseledande information om oljereserver, vilket TNG anförde att FNP inte 

hade åberopat något om eftersom det inte någonstans angavs att begreppet 

 

 
176 Prop. 2017/18:257 s. 48. 
177 Jfr. Prop. 1998/99:35 s. 147. 
178 Se Svea hovrätts dom den 25 juni 2015 i mål nr. T 2289-14. 
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oljeflöden skulle omfatta eller täcka begreppet oljereserver. TNG gjorde 

sammanfattningsvis gällande att skiljenämnden överskred sitt uppdrag genom att 

lägga till grund för sitt avgörande att TNG avsiktligen hade vilselett FNP i fråga 

om oljereserver utan att FNP hade åberopat den omständigheten. 

I utvecklingen av sin talan hävdade TNG att skiljenämndens uppdrag endast 

hade varit att pröva de omständigheter som framgick av ett dokument som 

benämndes Joint Summary of Legal Grounds (Summary). Summary kom till på 

skiljenämndens initiativ men utarbetades av parterna. I Summary hade FNP angett 

de fyra avtalsbrotten som TNG påstods ha begått. TNG gjorde gällande att 

Summary hade satt ramarna för parternas talan. FNP anförde däremot för sin del 

att skiljenämndens uppdrag inte hade bestämts av Summary utan att skiljenämnden 

också hade haft att beakta vad parterna i övrigt hade anfört i sina inlagor. 

Hovrätten anförde inledningsvis att skiljemännens behörighet i svenska 

skiljeförfaranden begränsas av de rättsfakta som skiljekäranden har åberopat. I 

sammanhanget framhöll hovrätten också att frågor om uppdragsöverskridande har 

nära samband med skiljemännens materiella processledning. Under det i målet 

aktuella skiljeförfarandet hade skiljenämndens ordförande meddelat parterna att 

skiljenämnden i sitt avgörande skulle utgå från att alla åberopade grunder hade 

angetts i Summary. Syftet angavs vara att säkerställa att det skulle vara klargjort 

vilka grunder som åberopades. 

Hovrätten ansåg att det var tydligt att skiljenämnden utövade materiell 

processledning genom att låta Summary klargöra parternas åberopanden. Därmed 

bedömde hovrätten att Summary utgjorde ramen för skiljenämndens uppdrag 

varför det skulle utgöra ett uppdragsöverskridande om skiljenämnden prövade 

andra grunder än de som angavs där. 

Därefter konstaterade hovrätten att begreppet oljeflöden i Summary inte in-

begrep oljereserver, vilket innebar att FNP inte hade åberopat som grund för sin 

talan att TNG hade lämnat vilseledande information om oljereservernas storlek. 
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Hovrätten fastställde således att skiljenämnden hade överskridit sitt uppdrag 

genom att döma över icke åberopade rättsfakta. Detta ledde till att skiljedomen 

upphävdes. 

3.4.3.3 Klandergrundens betydelse för skiljenämndens materiella 

processledning 

Det kan tänkas att skiljedomen i Oljefallet inte hade undanröjts om skiljemännen 

hade bett FNP att specificera vad dennes åberopande om oljeflöden inbegrep innan 

de avgjorde tvisten. Fallet visar att det är viktigt att skiljemännen gör klart för sig 

hur deras uppdrag har begränsats för att motverka att skiljedomen upphävs efter 

klandertalan av part. Det är därför viktigt att parterna framställer sina yrkanden 

och grunder på ett klart och tydligt sätt, och om så inte görs får det anses vara 

angeläget att skiljemännen utövar nödvändig materiell processledning.179  

I åtanke bör hållas att parter väljer att slita sina tvister i skiljedomstol bland 

annat i syfte att nå ett snabbt och slutligt avgörande. Skiljemännen bör därför leda 

processen på ett sätt som förebygger att skiljedomen klandras och riskerar att 

upphävas. Jag anser att risken för klander påvisar skäl för att anse att det nästintill 

finns en skyldighet för skiljemännen att bedriva materiell processledning för att 

klargöra yrkandena och grunderna i de fallen där det är dessa som konstituerar 

ramarna för deras uppdrag. Har deras uppdrag utvidgats genom att parterna har 

avtalat att skiljemännen kan tolka de anförda grunderna mera fritt, bör de likaledes 

anses vara närmast skyldiga att genom materiell processledning klargöra var 

gränserna för deras uppdrag går så att dessa inte överskrids. 

 

 
179 Prop. 2017/18:257 s. 49. 
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3.4.4 Skiljemännens handläggningsfel 

3.4.4.1 Förutsättningar för klander på grund av skiljemännens handläggningsfel 

Av LSF 34 § st.1 p. 7 framgår att en skiljedom helt eller delvis ska upphävas på 

talan av en part om det, utan partens vållande, har förekommit något handlägg-

ningsfel som sannolikt har inverkat på utgången. Regeln är resultatet av en 

avvägning mellan intressena av att kunna angripa väsentliga fel och att skilje-

domen blir slutlig.180 Bestämmelsen är därför ganska allmänt hållen med avsikten 

att den ska omfatta olika typer av förfarandefel, men inskränks ändå till att avse 

mera kvalificerade fel genom kravet om felets inverkan på utgången.181 Inverkans-

kravet kan motiveras med att det inte kan anses finnas någon anledning att upphäva 

en skiljedom om tvisten ändå sannolikt skulle få samma utgång vid en förnyad 

prövning.182 

För att ett handläggningsfel ska anses ha haft en sannolik inverkan på utgången 

ska det finnas en beaktansvärd möjlighet att utgången skulle ha blivit en annan om 

felet inte hade inträffat.183 Här krävs att det finns ett påtagligt orsakssamband 

mellan felet och utgången.184 För att bedöma detta får den felaktiga handlägg-

ningen jämföras med en hypotetisk korrekt handläggning, varpå kravet anses vara 

uppfyllt om jämförelsen visar att utgången sannolikt hade blivit annorlunda om 

handläggningen hade gått till korrekt.185 

Vidare krävs att handläggningsfelets inverkan bör vara av rimlig betydelse för 

den parten som har klandrat skiljedomen och den betydelsen bör relateras till den 

delen av skiljedomen som kan komma att upphävas.186 För att belysa kravets 

 

 
180 Prop. 1998/99:35 s. 146. 
181 Prop. 1998/99:35 s. 146. 
182 Heuman s. 635. 
183 Prop. 1998/99:35 s. 147. 
184 P. 15 i HD:s dom den 30 april 2019 i mål nr. T 796-18. 
185 P. 16 i HD:s dom den 30 april 2019 i mål nr. T 796-18. 
186 P. 32 i HD:s dom den 20 mars 2019 i mål nr. T 5437-17. 
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innebörd kan nämnas HD:s mål nr. 5417-17 där ett handläggningsfel orsakade att 

ränta som tillerkändes ena parten började löpa någon enstaka räntedag för tidigt. 

HD anförde i sin dom att felets kvantitativa inverkan på skiljedomen inte kunde 

anses ha varit av rimlig betydelse för klanderkäranden som hade att betala räntan, 

varför skiljedomen inte upphävdes.187 

3.4.4.2 Utgör bristande materiell processledning ett handläggningsfel? 

Termen handläggningsfel avser processuella fel under förfarandets gång, det vill 

säga fel i hur skiljemännen har lett det formella förfarandet. Med handläggningsfel 

avses dock inte materiella felbedömningar i förfarandet.188 Det kan också föreligga 

fall då ett processuellt beslut kan vara en följd av en felaktig materiell rätts-

tillämpning. I de fallen behöver det processuella beslutet i sig inte vara felaktigt, 

och således behöver det inte utgöra ett sådant handläggningsfel som kan 

klandras.189 Till exempel kan tänkas att skiljemännen har avvisat en parts åbero-

pade bevisning för att de till följd av en felaktig materiell tolkning har ansett att 

den saknar relevans. Det kan antas att om bevismaterialet istället hade tolkats mate-

riellt korrekt hade det godtagits och kunnat tjäna som ett betydelsefullt underlag 

för utgången. Eftersom det processuella beslutet i detta exempel är resultatet av 

skiljemännens felaktiga men trots det ej angripbara materiella bedömning är det 

inte klanderbart.190 

I NJA 1973 s. 740 uttalade HD att det är en öppen fråga, i vad mån bristande 

processledning från skiljemännens sida kan utgöra skäl för att häva en skiljedom. 

I målet påstod klanderkäranden att skiljemännen hade begått ett handläggningsfel 

genom att i sin dom göra antagandet att ett avtal skrevs av ena parten när det i 

 

 
187 P. 35 i HD:s dom den 20 mars 2019 i mål nr. T 5437-17. 
188 Heuman s. 641. 
189 Heuman s. 641. 
190 Heuman s. 641. 
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själva verket utformades av den andra parten. Eftersom HD bedömde att det rörde 

sig om en materiell felbedömning och inte ett processuellt fel, utreddes inte frågan 

om bristande processledning närmare. Därför kan, beträffande den frågan, av 

rättsfallet enbart utläsas att det ansågs vara öppet i vilken omfattning bristande 

processledning från skiljemännens sida kan vara ett klanderbart fel. 

Min tolkning av NJA 1973 s. 740 är att inte bör uteslutas att giltig grund för 

klander kan föreligga om det har förelegat oklarheter beträffande parternas 

processmaterial och skiljemännen inte har bedrivit processledning för att reda ut 

dessa. I vad mån denna möjlighet föreligger är oklart, men i viss grad kan det tjäna 

som vägledning att det i första hand är parternas uppgift att tillrättalägga materiella 

oklarheter som kan uppkomma under ett förfarande.191 I sammanhanget bör lyftas 

preklusionsregeln i LSF 34 § st. 2 p. 1. Den medför att en part inte har rätt att 

klandra en skiljedom med åberopande av bristande processledning om parten inte 

har framfört en tydlig protest under förfarandets gång för det fall denne har varit 

medveten om oklarheten om processmaterialet. Således bör en part som är 

medveten om att sådana oklarheter föreligger begära att förtydliganden sker, med 

risk för att annars förlora sin eventuella klanderrätt.192 

En annan situation är när skiljemännen inte är säkra på hur deras uppdrag är 

avgränsat. Det kan då tänkas förekomma att de, av rädsla att få skiljedomen 

upphävd genom klander på grund av uppdragsöverskridande, underlåter att pröva 

oklara yrkanden och grunder för att försäkra sig om att de håller sig innanför 

ramarna för sitt uppdrag. Emellertid skulle detta leda till att parternas rätt att enligt 

kontradiktionsprincipen utföra talan i tvisten inte får någon verkan. Skälet härför 

är att denna rätt inte skulle fylla någon funktion om parterna enbart ges möjlighet 

att utföra sin talan utan att skiljemännen också faktiskt beaktar deras anföranden 

 

 
191 Se Heuman s. 648. 
192 Heuman s. 648. 
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och åberopanden.193 Med hänsyn till kontradiktionsprincipen har det således 

ansetts föreligga ett klanderbart handläggningsfel om det kan visas att 

skiljemännen helt lämnat utredningen utan avseende på någon viktig punkt.194 Min 

slutsats av detta är att skiljemännen inte helt enkelt kan undvika att beakta otydligt 

processmaterial i syfte att inte riskera att överskrida sitt uppdrag. I sådana fall anser 

jag istället att materiell processledning bör bedrivas för att tydliggöra materialet. 

3.4.5 Avslutande kommentar 

I det här avsnittet har jag undersökt om det finns en risk för att en skiljedom 

upphävs på grund av att skiljemännen har brustit i sin materiella processledning. 

Vidare har jag utrett om den risken kan föranleda att skiljemännen kan anses ha en 

skyldighet att bedriva materiell processledning. I utredningen har klandergrun-

derna om skiljemännens uppdragsöverskridande och handläggningsfel legat i 

fokus. Beträffande den sistnämnda klandergrunden föreligger alltför många oklar-

heter för att påstå att den föranleder att en sådan skyldighet föreligger för skilje-

männen. 

Däremot kan skiljemännen till följd av bristande materiell processledning 

riskera att överskrida sitt uppdrag, vilket kan få till följd att skiljedomen upphävs. 

Detta skedde exempelvis i det refererade Oljefallet. Därmed kan slutsatsen dras att 

skiljemännens skyldighet att hålla sig inom ramarna för sitt uppdrag synes kunna 

eventuellt medföra en skyldighet för dem att genom materiell processledning också 

fastställa vilka dessa ramar är, om det föreligger oklarheter om detta. 

 

 
193 Heuman s. 645. 
194 Heuman s. 645. 
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3.5 Slutsats 

Detta kapitel syftade till att besvara uppsatsens frågeställningar 2 och 3, det vill 

säga dels huruvida skiljemän bör bedriva materiell processledning, dels huruvida 

de kan anses vara skyldiga att göra det. Som svar på den förstnämnda frågan fann 

jag att skiljeförfarandet har flera karaktärsdrag och principer som föranleder att 

skiljemännen bör leda processen materiellt. Dessutom kom jag fram till att 

skiljemännen också eventuellt kan ha en skyldighet att bedriva materiell 

processledning, med hänsyn till att skiljedomen riskerar att undanröjas om 

skiljemännen har meddelat den utan att ha haft processramen klar för sig. 

 Omfattningen av skiljemännens 

materiella processledning 

4.1 Inledning 

Hittills har jag i denna uppsats kommit fram till att skiljemän kan anses ha både 

skäl till och eventuellt skyldighet att bedriva materiell processledning i skiljeför-

faranden. Dessa slutsatser väcker uppsatsens fjärde frågeställning om hur om-

fattande skiljemännens materiella processledning bör vara. För att besvara den 

frågan ska jag i detta kapitel först utreda vilket processmaterial skiljemännen bör 

bedriva processledning med avseende på. Därefter avser jag att utreda gränserna 

för omfattningen av den materiella processledningen. 
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4.2 Vilket processmaterial omfattas? 

4.2.1 Inledande kommentar 

I det följande avser jag att dela upp det underlaget som skiljemännen grundar sin 

skiljedom på i tre kategorier för att var för sig utreda om skiljemännen ska bedriva 

materiell processledning med avseende på dem. Dessa tre typer av utrednings-

underlag som kommer att behandlas är yrkanden och grunder, bevisfakta och 

rättsfakta. 

4.2.2 Materiell processledning beträffande yrkanden och grunder 

Dispositionsprincipen sätter generellt sett ramarna för vilka yrkanden, med-

givanden, grunder och invändningar som får läggas till grund för skiljedomen.195 

Ett överskridande av dessa ramar möjliggör att skiljedomen upphävs.196 Av 

förarbetena framgår att skiljemännen med hänsyn till detta bör, på samma sätt som 

en domare i allmän domstol, agera för att parterna ska precisera sina yrkanden och 

vilka omständigheter som de åberopar till stöd för sin talan.197 Eftersom en begäran 

om skiljedom, vad avser själva inställningen i tvisten, inte behöver innehålla 

parternas yrkanden och grunder kan det i många fall finnas behov av att dessa 

klargörs på initiativ av skiljemännen under förfarandets gång.198 

För att skiljemännen inför överläggningen av målet ska få en klar och korrekt 

bild av vad som är föremålet för deras prövning, kan skiljenämndens ordförande 

lämpligtvis göra sammanställningar av parternas yrkanden och grunder. Dessa 

sammanställningar kan sändas parterna inför varje förhandling eller i övrigt under 

handläggningen om förhandlingar inte hålls, så att parterna får godkänna dem.199 

 

 
195 Prop. 1998/99:35 s. 143. 
196 Se avsnitt 3.4.3. 
197 Prop. 1998/99:35 s. 119. 
198 LSF 19 § st. 2 p. 2 & Olsson & Kvart s. 103. 
199 Se Cars s. 96 not 351 & Madsen s. 179. 
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Det är också vanligt i skiljeförfaranden att skiljenämnden sänder parterna sitt 

utkast till domsrecit för att bereda parterna tillfälle att lämna synpunkter på 

utkastet.200 Det har ansetts naturligt att reciten får anses omfatta allt väsentligt som 

parterna åberopar, när parterna har godkänt den.201 

Att sända parterna sammanställningar under förfarandet och inför överlägg-

ningen tillåter parterna att uttala sig om huruvida skiljemännen har förstått deras 

talan korrekt. Inte nog med att detta förebygger en senare klandertalan på grund av 

missförstånd om parternas ståndpunkter, kan det enligt min mening därtill ha en 

betryggande effekt för parterna att veta vilka yrkanden och omständigheter 

skiljemännen kommer att pröva. Parternas inställning till den meddelade skilje-

domen kan tänkas gynnas av deras uppfattning att förfarandet har gått rättvist till 

genom att de har beretts tillfälle att framföra sina synpunkter på hur skiljemännen 

har förstått innehållet i deras talan. 

Dessutom kan sådana sammanställningar spara mycket tid under själva 

förhandlingarna. Genom att under förhandlingarna kunna hänvisa till samman-

ställningarna av parternas talan kan tiden istället användas till att ta upp bevisning 

och låta parterna lägga fram sina synpunkter på vad de anser vara bevisat och hur 

detta bör bedömas rättsligt.202 

4.2.3 Materiell processledning beträffande bevisfakta 

Ett utflöde av dispositionsprincipen är att parterna själva svarar för bevisningen.203 

Skulle skiljemännen av egen drift få lägga fram bevisning hade dessutom deras 

opartiskhet äventyrats.204 Detta hindrar emellertid inte skiljemännen att påpeka för 

 

 
200 Svea hovrätts dom den 1 december 2009 i mål nr. T 4548-08. 
201 Svea hovrätts dom den 1 december 2009 i mål nr. T 4548-08. 
202 Cars s. 114. 
203 LSF 25 § st. 1 p. 1 & prop. 1998/99:35 s. 114. 
204 Prop. 1998/99:35 s. 114. 
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en part att denne har bevisbördan för ett visst påstående utan att uttala sig om vilken 

bevisning som ska åberopas.205 

Bevisprövningen är en fråga som har betydelse för den materiella utgången, 

vilket medför att felaktig bevisvärdering inte utgör ett formellt fel som går att 

klandra.206 Således är det parternas ansvar att föra sin bevisning på ett noga 

förberett sett för att slippa risken att skiljemännen missförstår bevisningen.207 

I motiven till LSF anförs att skiljemännen genom materiell processledning bör 

inrikta sig på att få fram vilken bevisning parterna åberopar och vad de vill styrka 

med denna.208 Där klargörs vidare att skiljemännen är oförhindrade att säga till en 

part att denne måste räkna med att förebringa bevisning för ett påstående för att 

detta ska godtas av skiljemännen.209 Skiljemännen får således kräva parterna på 

bevisuppgifter och upplysa en part om att ett påstående inte kan godtas utan att 

bevisning förebringas, men däremot inte utreda om bevisningen är otillräcklig för 

att sedan be part att komplettera eventuella brister i bevisningen.210 

 Jag anser det vara rimligt att skiljemännens processledning beträffande 

bevisfrågor inte ska sträcka sig längre än till att enbart påtala att bevisning om ett 

påstående erfordras. Skulle den vara längre gående finns en risk för att det kan 

uppfattas som att skiljemännen hjälper den ena parten med sin materiella process-

föring.211 Dessutom har skiljemännen inte incitament till att klargöra en bristande 

bevisföring på samma sätt som när de agerar för att klargöra yrkandena och 

grunderna för att försäkra sig om att de håller sig inom uppdragets ramar. 

 

 
205 Prop. 1998/99:35 s. 226. 
206 Heuman s. 437. 
207 Heuman s. 437. 
208 Prop. 1998/99:35 s. 119. 
209 Prop. 1998/99:35 s. 119. 
210 Heuman s. 397 f. 
211 Heuman s. 397. 
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4.2.4 Materiell processledning beträffande rättsfakta 

I allmän domstol gäller principen om jura novit curia som innebär att domstolen i 

dispositiva tvistemål är skyldig att tillämpa den lämpliga rättsregeln som har 

betydelse i målet oavsett om en part har åberopat den eller ej.212 Innan den 

tillämpas är det emellertid lämpligt att domstolen först fäster parternas uppmärk-

samhet på rättsregeln.213 Denna princip gäller även i skiljeförfarande, vilket 

innebär att skiljemännen är fria att tillämpa en viss rättsregel på de i målet 

åberopade omständigheterna trots att parterna inte har hänfört sig till rättsregeln i 

fråga.214 

Med det sagt har parterna i ett skiljeförfarande rätt att begränsa skiljenämndens 

prövning till att gälla tillämpningen av ett visst lagrum på omständigheterna i 

målet.215 De kan också på andra sätt disponera över rättsanvändningen, till exempel 

genom att avtala om att ett visst regelkomplex ska gälla istället för ett annat.216 

Däremot kan parterna inte avtala om att skiljemännens bedömning av en viss 

tvistefråga ska vara rättsordningslös.217 Om till exempel parterna träffar avtal om 

att tvisten ska prövas enligt ett visst lands lag och skiljemännen i sin rätts-

tillämpning strider mot denna överenskommelse, kan parterna föra klandertalan 

mot skiljedomen med angivelse av att skiljenämnden har överskridit sitt upp-

drag.218 Dock bör påpekas att prövningen av klandertalan enbart ska ta sikte på att 

utreda om skiljemännen har överskridit sitt uppdrag genom att ha tillämpat en 

annan rättsordning än den som parterna har instruerat om. Således ska domstolen 

vid en klandertalan inte pröva om skiljemännen felaktigt har tillämpat den lag som 

 

 
212 NJA 1989 s. 614, se särskilt JR Linds tillägg. 
213 NJA 1999 s. 629. 
214 Prop. 1998/99:35 s. 144. 
215 Prop. 1998/99:35 s. 144. 
216 Prop. 1998/99:35 s. 144; Lindskog s. 717. 
217 Lindskog s. 716. 
218 Prop. 1998/99:35 s. 123. 
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parterna har bestämt, eftersom felaktig rättstillämpning inte är en giltig grund för 

klander.219 

Emellertid bör skiljemännen, när de avser att tillämpa en rättsregel som parterna 

inte har fört på tal, sträva efter att upplysa parterna om rättsanvändningen på ett 

sätt som tjänar till att undvika överraskningseffekter.220 

4.2.5 Avslutande kommentar 

I förevarande avsnitt har konstaterats att skiljemännens materiella processledning 

huvudsakligen bör tjäna till att klargöra parternas yrkanden och grunder. 

Bevisningens framläggande har parterna ansvar för och om de i någon mån brister 

i sin bevisföring får de lida konsekvenserna av att de inte har övertygat skilje-

nämnden om att deras angivna yrkanden och grunder har bäring. Det finns inga 

skäl till att skiljemännen ska bedriva materiell processledning för att läka brister i 

bevisningen. Avslutningsvis får, beträffande skiljemännens materiella process-

ledning av rättstillämpningsfrågor, sägas att skiljemännen normalt sett får tillämpa 

relevanta rättsregler utan att parterna har åberopat dem. Om skiljemännen väljer 

att göra så, krävs emellertid att de gör parterna uppmärksamma på rättsregeln. 

4.3 Begränsningar av den materiella processledningen 

4.3.1 Inledande kommentar 

För att få grepp om omfattningen av skiljenämndens materiella processledning är 

det relevant att utreda var gränsen går för hur kraftfull den materiella process-

ledningen bör vara och när den lämpligen bör bedrivas. I syfte att besvara denna 

 

 
219 Prop. 1998/99:35 s. 123. 
220 Prop. 1998/99:35 s. 145. 
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fråga avser jag att i detta avsnitt utreda vilka faktorer som lägger grunden för de 

ramarna som den materiella processledningen bör hålla sig inom. 

4.3.2 Begränsningar av allmän domstols materiella processledning 

Inledningsvis avser jag att säga något om vilka faktorer som inverkar vid 

bedömningen av gränserna för den materiella processledningen som bedrivs i 

allmän domstol. Skälet för deras relevans är att det av motiven till LSF framgår att 

skiljenämnden bör bedriva sin materiella processledning på samma sätt som 

allmän domstol.221 

Av motiven till RB framgår att ansvaret att lägga fram utredningen i ett mål 

främst vilar på parterna.222 Rättegångsutredningen anförde i ett betänkande att 

frågan om hur omfattande rättens materiella processledning ska vara bör besvaras 

med utgångspunkt i frågan om rättens slutliga ansvar för rättegångens fullstän-

dighet.223 Parternas avtalsfrihet i dispositiva frågor anfördes som skäl för att det i 

stort sett är parternas egen sak att bestämma processens omfattning och 

utredningsunderlag. Enligt rättegångsutredningen följer av detta att rättens 

processledning i dispositiva tvistemål bör syfta till att undersöka vad parterna 

verkligen vill i processen.224 

Frågan som följaktligen uppstår är var gränsen går mellan att undersöka vad 

parterna verkligen vill i processen och att gå så långt att målet berikas med annan 

utredning än den som parterna har bestämt. Rättegångsutredningen anförde att 

ganska snäva gränser måste sättas för domstolens undersökningsplikt, eftersom 

rätten inte får uppfattas som partisk eller riskera att göra processen onödigt 

vidlyftig eller snedvriden.225 Emellertid motsatte sig departementschefen en sådan 

 

 
221 Prop. 1998/99:35 s. 119. 
222 Prop. 1942:5 s. 287. 
223 Prop. 1986/87:89 s. 104.  
224 Prop. 1986/87:89 s. 105 f. 
225 Prop. 1986/87:89 s. 104. 
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generell regel och menade att det istället behövde göras en avvägning i varje enskilt 

fall.226  

Medan parten som behöver hjälp i sin processföring har ett intresse av att få ut 

så mycket som möjligt av rättegången, har motparten ett intresse av att domstolen 

behåller sig objektiv och håller rättegången inom rimliga gränser. Dessa mot-

stående intressen bör enligt departementschefen vägas mot varandra när domstolen 

bedriver sin materiella processledning.227 

Däremot bör i allmänhet domstolen i första hand låta parterna själva sköta målet, 

då ett olämpligt ingripande från domstolens håll kan riskera att utvidga de ramarna 

som parterna har satt för processen. Eftersom det enligt dispositionsprincipen vilar 

på parterna att bestämma processens ramar, är det också de som normalt bäst kan 

målet. Det är av denna anledning som det har ansetts att den materiella process-

ledningen inte bör syfta till mer än att ta reda på parternas vilja.228 

4.3.3 Skiljenämndens ansvar för utredningen 

Vad som enligt föregående avsnitt gäller för gränserna för den materiella process-

ledningen i allmän domstol bör kunna användas som ledning för att få klarhet i hur 

omfattningen av processledningen i skiljeförfarande bör avgränsas. Således får en 

relevant fråga för besvarandet av den frågan vara i vilken mån skiljemännen bär 

ansvaret för vilket mått av materiell rättvisa som ska uppnås.229 

Inledningsvis bör understrykas att parter till följd av skiljetvisters dispositivitet, 

har rätt att helt fritt förfoga över de rättsförhållandena som tvisten berör. Parter kan 

inte avhända sig sitt processuella rättsskydd, men de kan ingå skiljeavtal som 

endast byter rättegångsform och således inte berövar dem rätten att få sin tvist 

 

 
226 Prop. 1986/87:89 s. 106. 
227 Prop. 1986/87:89 s. 106. 
228 Jfr. Prop. 1986/87:89 s. 270. 
229 Se Nordenson, JT 1993–94 s. 213. 
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prövad.230 Skiljeförfarandet accepteras emellertid inte kravlöst som en alternativ 

rättegångsform, utan det måste med hänsyn till den oförytterliga principen om 

rätten till rättvis rättegång uppfylla rimliga krav på en rättssäker prövning.231 

Alltjämt är det i grunden helt upp till parterna i ett dispositivt rättsförhållande om 

de vill påkalla ett skiljeförfarande med anledning av en uppkommen tvist. Parterna 

kan av olika anledningar tänkas välja att lösa sin tvist på annat sätt eller att inte 

lösa den alls. Således har parter inte en sådan formell frihet över sina dispositiva 

rättsförhållanden att de kan avhända sig sitt rättsskydd, men däremot kan de dels 

ändra formen för det, dels välja att inte överhuvudtaget använda sig av det. I 

enlighet med detta får parterna när väl skiljeförfarande har påkallats fritt förfoga 

över vad som ska vara föremål för skiljemännens prövning.232 

Frågan är om parternas fria förfoganderätt över tvisteföremålet kan anses 

innebära att skiljemännen genom sin materiella processledning inte får göra 

parterna uppmärksamma på andra yrkanden och omständigheter än de som 

parterna har lagt fram. Det kan tänkas förekomma situationer där skiljemännen 

bedömer att ett större mått av materiell rättvisa skulle kunna uppnås om parterna 

utvidgar processens ram på ett tänkt sätt. Till exempel kan tänkas att en parts 

framlagda bevisning visar sakförhållanden som skulle kunna höja skiljedomens 

grad av materiell riktighet, men parten inte har framställt några yrkanden eller 

grunder som bevisningen kan stödja. 

Bör skiljemännen i den nu nämnda situationen fråga parten om denne avser att 

åberopa någon omständighet som gör att bevisningen kan beaktas? Nordenson 

anser att skiljemännen bör avhålla sig från en materiell processledning som kan få 

till följd att själva tvisteföremålet förändras till sitt innehåll eller sin karaktär.233 

Som skäl för detta anför han att parternas avtalsfrihet ska respekteras och speglas 

 

 
230 Se härom avsnitt 2.3.2. 
231 Lindskog s. 65. 
232 Prop. 1998/99:35 s. 143. 
233 Nordenson, JT 1993–94 s. 214. 
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i processen och att det inte finns något samhällsintresse som kan motivera att 

parternas rätt att på egen hand utforma sin talan inskränks. Nordenson anser inte 

att faktumet att skiljedomen kan leda till att vissa icke åberopade grunder och 

invändningar prekluderas föranleder att denna rätt bör inskränkas.234 

Jag är enig med Nordenson om att respekten för parternas avtalsfrihet bör 

speglas i processen, varför parterna bör ha förfoganderätt över vilka yrkanden, 

grunder och bevisfakta som läggs till grund för skiljedomen. Utöver det som 

anförts av Nordenson anser jag det vara en relevant omständighet att det ofta är 

kommersiella parter som sliter sina tvister genom skiljeförfarande. Dessa typer av 

parter torde ha ett stort ekonomiskt intresse av att vinna på att deras motpart har 

fört sin process på ett oskickligt sätt. 

Sammanfattningsvis håller jag med Nordenson om att den materiella 

processledningen bör begränsas av parternas rätt att på egen hand få utforma sin 

talan. Utöver det menar jag att parterna bör ha rätt att få erhålla de processuella 

fördelarna som följer av att deras motpart inte har varit skicklig nog att åberopa ett 

visst utredningsunderlag som skulle kunna ha främjat skiljedomens materiella 

riktighet. Omfattningen av skiljemännens materiella processledning bör således 

begränsas av parternas ansvar för att framställa sin talan så att det inom 

processramen ryms en prövning som tjänar till att uppnå det måttet av materiell 

riktighet som parterna själva önskar. 

4.3.4 Kravet på en opartisk handläggning 

Handläggningen av ett skiljemål ska enligt LSF 21 § ske opartiskt. Vid det fallet 

att skiljemännen får anses ha handlagt ett skiljemål partiskt kan skiljedomen 

undanröjas på klandertalan av part.235 I debatten om materiell processledning har 

argumenterats att en kraftig processledning kan leda till att en skiljemans 

 

 
234 Nordenson, JT 1993–94 s. 214. 
235 LSF 34 § st. 1 p. 7. 



 

 

50 

 

opartiskhet kan ifrågasättas, om den skulle kunna ge en part råd och direktiv om 

vad som krävs för att parten ska vinna målet.236 

Det har ansetts följa av stadgandet i LSF 21 § att skiljenämnden inte kan lämna 

sådana anvisningar eller ställa sådana frågor till en part som innefattar materiell 

rådgivning.237 Samtidigt bör skiljemännens rädsla för att uppfattas som partiska 

inte resultera i att de helt undviker att bedriva processledning.238 Nordenson är av 

åsikten att skiljemän som utgångspunkt utför sina uppdrag med ett gott omdöme, 

vilket hjälper dem att utöva en ganska ingående processledning utan att deras 

opartiskhet behöver ifrågasättas.239 

Vissa har gjort gällande att till och med en ganska kraftfull processledning bör 

accepteras, så länge den enbart syftar till att klarlägga parternas talan.240 En 

processledning med inriktning på klarlägganden består av sådana anvisningar och 

frågor som kräver en aktiv tankeverksamhet hos parten för att dennes talan ska 

ändras. För att skiljemännens materiella processledning som leder till att part 

ändrar sin talan ska godtas, krävs således att initiativet till taleändringen genom-

gående ligger hos parten.241 Därav bör skiljemännen inte ge vare sig raka eller dolt 

uttryckta anvisningar om hur till exempel grunderna bör preciseras eller komplet-

teras.242 

Eftersom det finns en risk för att skiljedomen undanröjs efter en klandertalan 

om skiljemännen har bedrivit processledningen på ett opartiskt sätt så får det anses 

rimligt att processledningen inte får innefatta någon materiell rådgivning. Ansvaret 

för processföringen bör i huvudsak ligga på de tvistande parterna och den 

materiella processledningen bör därmed uteslutande syfta till att klarlägga det 

 

 
236 Nordenson, JT 1993–94 s. 214 & Prop. 1998/99:35 s. 120. 
237 Heuman s. 384. 
238 Heuman s. 384. 
239 Nordenson, JT 1993–94 s. 214. 
240 Nordenson, JT 1993–94 s. 215 & Lindell s. 721. 
241 Nordenson, JT 1993–94 s. 215. 
242 Heuman s. 385. 
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processmaterialet som parterna har lagt fram. Om en processledning som är 

inriktad på klarlägganden leder till att en part ändrar sin talan, får det i enlighet 

med vad som nu har anförts krävas att taleändringen görs efter en aktiv 

tankeverksamhet som har initierats och bedrivits av parten själv. Annars är risken 

att det inte kan anses att skiljemålet har handlagts opartiskt. 

4.3.5 Sista tidpunkten för materiell processledning 

I avsnitt 2.4.3 behandlades frågan om parternas rätt att åberopa nytt process-

material. Där framgick att skiljemännen ska göra en bedömning av lämpligheten 

av att låta en part åberopa detta med hänsyn till omständigheter såsom tidpunkten. 

Vidare sades att skiljemännen generellt sett ska vara generösa i sin bedömning.  

Samtidigt som skiljemännen presumeras vara generösa med att tillåta nya 

yrkanden och grunder, anses det vara lämpligt att genom slutförelägganden eller 

fastställande av en slutpunkt för förfarandet bestämma när parterna senast har att 

åberopa sitt processmaterial.243 Ett skäl härför är att det med hänsyn till parternas 

talerätt ska vara tydligt för dem när de senast har möjlighet utveckla sin talan. 

Således undviks att skiljedomen senare klandras för att part inte anser sig ha fått 

tillfälle att utföra sin talan.244 

En fråga som uppstår är huruvida materiell processledning bör bedrivas när det 

föreligger oklarheter beträffande processmaterialet även efter den fastställda 

slutpunkten för förfarandet. Lindskog menar att det faktumet att slutpunkten har 

passerat och förfarandet således har slutförts, inte bör hindra skiljemännen att läka 

en brist i processledningen om de anser det vara nödvändigt att klarlägga något i 

parternas talan.245 

 

 
243 Lindskog s. 650. 
244 Lindskog s. 651. 
245 Lindskog s. 651. 
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Till exempel kan det förekomma att skiljenämnden vid sin överläggning inser att 

en part inte har kommenterat en viss omständighet som framgår av process-

materialet och som har avgörande betydelse för utgången. I det fallet anser 

Lindskog att skiljemännen bör klargöra den möjliga betydelsen av omstän-

digheten och ge parten tillfälle att anföra sina synpunkter på denna. Annars menar 

han att skiljemännen riskerar att begå ett handläggningsfel till följd av att skilje-

männen inte kan anses ha berett parten någon möjlighet att bemöta sin motparts 

talan.246 Eventuellt kan det behöva tillåtas att en part dessutom får åberopa nytt 

processmaterial när parten bemöter den av skiljemännen sent upptäckta eventuellt 

avgörande omständigheten.247 

Sammanfattningsvis bör materiell processledning bedrivas så länge det är 

behövligt för att tillse att parternas talan har fått utföras och innehållet i den kan 

uppfattas korrekt av skiljemännen, eftersom det annars finns risk för att skilje-

domen undanröjs efter parts klandertalan. 

4.3.6 Avslutande kommentar 

Med hänsyn till det faktumet att de tvistande parterna i ett skiljeförfarande bär fullt 

ansvar för att åberopa sådant processmaterial som de vill få prövat i målet, bör den 

materiella processledningen enbart syfta till att undanröja oklarheter och 

otydligheter om sådant som redan är åberopat. Även kravet på att handläggningen 

ska ske opartiskt motiverar att skiljemännen ska avhålla sig från en materiell 

processledning som är av rådgivande karaktär. Allt som åberopas i målet bör 

således ha skett genom en aktiv tankeverksamhet hos den parten som åberopar det. 

Vad gäller frågan om i vilket skede materiell processledning senast bör 

bedrivas, har jag kommit till slutsatsen att materiell processledning bör bedrivas 

så länge det är behövligt. Det innebär att materiell processledning kan bedrivas så 

 

 
246 Lindskog s. 651, se särskilt not 31. 
247 Lindskog s. 651. 
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sent som vid överläggningen av målet om skiljemännen vid den tidpunkten inser 

att parterna inte fullt ut har fått utföra sin talan eller skiljemännen inte förstår 

innehållet i deras talan. Anledningen är att skiljedomen annars riskerar att klandras 

av någon av parterna och därefter undanröjas om parten vinner klandermålet. 

4.4 Slutsats 

Uppsatsens sista frågeställning har tagit sikte på hur omfattande skiljemännens 

materiella processledning bör vara. Utifrån förevarande kapitels utredning får 

frågan besvaras så, att skiljemännen bör bedriva materiell processledning med 

avseende på parternas yrkanden och grunder samt vilka rättsregler som ska 

tillämpas. Den materiella processledningen bör begränsas till att undanröja 

oklarheter och otydligheter om sådant som redan är åberopat, och inte ge parterna 

råd om vilken utredning som är fördelaktig att åberopa. Slutligen bör materiell 

processledning bedrivas så länge det är behövligt. 

 Slutsatser och avslutande reflektion 

Syftet med denna framställning har varit att utreda ett antal frågeställningar 

beträffande materiell processledning i skiljeförfarande. Utgångspunkten har varit 

att den materiella processledningen helt har lämnats oreglerad i LSF samtidigt som 

förarbetena ändå tyder på att skiljemän bör bedriva materiell processledning. 

I rättegång är det stadgat i lag att domare ska verka för att tvistefrågorna blir 

klarlagda och att parterna anger allt som de vill åberopa i målet. Om parternas 

redogörelser i någon mån är otydliga eller ofullständiga ska domstolen genom 

frågor och påpekanden försöka reparera detta. Syftet med reglerna om materiell 

processledning i RB är att gagna effektiviteten i handläggningen och klargöra 

processramen så att domstolen inte ska överskrida den när den meddelar sin dom.  
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Eftersom dispositionsprincipen som utgångspunkt också gäller i skiljeförfarande 

är det av intresse att skiljemännen verkar för att klarlägga de ramarna för processen 

som parterna har bestämt. Om skiljemännen skulle meddela sin skiljedom över 

annat än vad parterna har yrkat och åberopat som grund för sina yrkanden, riskerar 

domen att undanröjas på klandertalan av part. Skiljeförfarandet är till sin karaktär 

ett snabbt och slutligt förfarande, varför det är av intresse att i möjligaste mån 

undvika ett undanröjande av skiljedomen. Att dispositionsprincipen sätter begräns-

ningar för skiljemännen är ett skäl för att skiljemännen bör och möjligen till och 

med kan anses vara skyldiga att bedriva materiell processledning för att reda ut de 

materiella gränserna för förfarandet. Därutöver har i den här framställningen 

anförts ytterligare ett antal skäl för att materiell processledning bör bedrivas i 

skiljeförfarande. Dessa skäl utgår från skiljedomens verkningar och vissa grund-

läggande principer för skiljeförfarandet. 

Eftersom skiljeförfarandet är en alternativ tvistlösningsform som kan ersätta 

rättegångsförfarandet enbart för att lösa dispositiva tvister, har parterna rätt att fritt 

förfoga över de rättsförhållanden som blir föremål för skiljemännens prövning. 

Med hänsyn till detta och till att skiljemännen ska handlägga tvisten opartiskt har 

jag kommit fram till att skiljemännen bör avhålla sig från en materiell process-

ledning som är av rådgivande karaktär. När processmaterial åberopas i målet anser 

jag att det bör ske på initiativ av parterna och inte på grund av att skiljemännen har 

ställt frågor och gjort påpekanden som har gett parterna ledning om vad som krävs 

av dem för att förbättra sin talan. Slutsatsvis bör den materiella processledningen 

i skiljeförfarande enbart syfta till att undanröja oklarheter och otydligheter om 

sådant som redan är åberopat. 

Slutligen har uppsatsen syftat till att utreda om det finns en slutpunkt för i vilket 

skede i skiljeförfarandet materiell processledning bör bedrivas. Genom utred-

ningen har jag nått slutsatsen att skiljemännen bör bedriva materiell processledning 

så länge det är behövligt. Skälet till detta är att bristande materiell processledning 
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kan leda till att skiljedomen undanröjs. Därmed är det lämpligt att skiljemännen 

verkar för att förstå innehållet i parternas talan oavsett hur sent i förfarandet de 

inser att oklarheter och otydligheter föreligger beträffande detta. 

Uppsatsens slutsatser får därmed förstås så, att materiell processledning är i hög 

grad aktuell i skiljeförfarande trots att det inte finns någon regel i LSF som tyder 

på detta. Några specifika riktlinjer synes inte kunna ges för hur skiljemännen ska 

bedriva den materiella processledningen, men likväl är det viktigt för dem att ha 

klart för sig vilka överväganden de bör utgå från när de ombesörjer det materiella 

innehållet i en enskild skiljeprocess. Förhoppningsvis har den här framställningen 

tjänat till att belysa några av dessa överväganden.  
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