
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska institutionen  

Höstterminen 2014 

 

 

Examensarbete i processrätt, särskilt skiljemannarätt 

30 högskolepoäng 

 

 

ANALOG TILLÄMPNING AV 

RÄTTEGÅNGSBALKEN I SKILJEDOMSMÅL  

SÄRSKILD INRIKTNING PÅ PROCESSLEDNING 

 

 

Författare: Robin Håkansson 

Handledare: Docent Elisabeth Lehrberg  

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

SAMMANFATTNING  

Skiljeförfarandet som tvistelösningsform bygger till stor del på idén om partsautonomi, 

dvs. parternas möjlighet att själva utforma ett förfarande som passar deras behov i 

förhållande till den aktuella tvisten. Lag (1999:116) om skiljeförfarandes (LSF) regler vad 

gäller det processuella förfarandet är av den anledningen långt ifrån fulltäckande när 

det gäller att ge parterna och skiljemännen ett så pass stort utrymme som möjligt för 

att införliva principen om partsautonomi.  

Att parter som ligger i tvist med varandra har svårt att enas om hur tvisten ska 

hanteras är regel snarare än undantag. Hade parterna haft en sund kommunikation med 

varandra skulle de förmodligen inte vara i en tvist. Av den anledningen hamnar som 

regel den processuella handläggningens utformning på skiljemännen att avgöra med 

ledning av lag och ändamålsöverväganden. Eftersom LSF lämnat området för processuell 

handläggning till stor del oreglerat är behovet stort att söka ledning någon annanstans. 

Enligt förarbetena till LSF ska detta ske i RB, åtminstone om det inte är frågan om ett 

internationellt förfarande eller ändamålsskäl talar för annan lösning.  

Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera huruvida analog tillämpning av 

RB i skiljedomsmål är förenligt med ändamålen bakom skiljerättsförfarandet såsom 

tvistelösningsform. Detta har skett genom att särskilt undersöka möjligheten till analogi 

i frågan om förfarandets processuella handläggning. Överlag synes den processuella 

handläggningen ske utan att den vållar större bekymmer för skiljemännen. Att analogi 

från RB är möjlig inom skiljemannarätten finns det flera exempel på och det är även 

eftersträvansvärt sett från vissa aspekter. Det finns en tydlig tendens att skiljemännen 

använder sig av RB som utgångspunkt för sin handläggning om inget annat avtalats 

mellan parterna. Riskerna med en sådan utgångspunkt är att skiljemännen av slentrian 

väljer RBs lösningar snarare än att det sker efter ett ändamålsövervägande i förhållande 

till tvistens beskaffenhet. Efter närmare studier kan det därför argumenteras att 

förfarandet skulle förändras till att bli mer effektivt och fördelaktigt för parterna ifall 

skiljemännen utgick från ändamålsenlighet istället för som det är i dag med analogi till 

RB som utgångspunkt, särskilt när det kommer till materiell processledning. Detta har 

visat sig vara inställningen ifall förfarandet är att anse som internationellt, varför man 

även kan argumentera för att en sådan inställning är möjlig på helsvenska förfaranden. 



3 
 

FÖRORD 

Jag har länge tänkt på hur jag ska lyckas sammanfatta fem år av universitetsstudier i 

några få rader i ett förord. Efter många omformuleringar accepterar jag att det är 

omöjligt. Jag kan helt enkelt inte göra alla de fantastiska människor som jag träffat på 

vägen, de platser jag besökt eller de upplevelser jag varit med om rättvisa. Fyra år vid 

Uppsala Universitet och ett år som utbytesstudent vid Queen’s University i Ontario 

Kanada har kort och gott givit mig för mycket för att en sammanfattning ska vara möjlig. 

 

Tack alla för denna fantastiska tid. 

 

KDMBBBB 

 

Riddartorget, Uppsala, augusti 2014 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Innehållsförteckning 

Förkortningar .................................................................................................................... 6 

1 Inledning .................................................................................................................... 8 

 Bakgrund ........................................................................................................... 8 

 Syfte .................................................................................................................. 9 

 Metod och material .......................................................................................... 9 

 Avgränsning ...................................................................................................... 9 

 Disposition ...................................................................................................... 10 

2 Skiljeförfarande som tvistelösningsform ................................................................ 12 

 Allmänt ........................................................................................................... 12 

2.1.1 Skiljeförfarandets historia ........................................................................ 12 

2.1.2 Den internationella utvecklingen ............................................................. 13 

2.1.3 1999 års skiljemannalag ........................................................................... 15 

2.1.4 Olika typer av skiljeförfaranden ............................................................... 16 

 De viktigaste skillnaderna mellan ett dispositivt domstolsförfarande och ett 

skiljeförfarande ........................................................................................................... 17 

2.2.1 Allmänt ur ett samhällsperspektiv ........................................................... 17 

2.2.2 Skiljeförfarandets fördelar för parterna ................................................... 18 

2.2.3 Skiljeförfarandets nackdelar för parterna ................................................ 21 

 Skiljeavtalets gränser ...................................................................................... 22 

2.3.1 Den materiella gränsen ............................................................................ 22 

2.3.2 Den processuella gränsen ......................................................................... 24 

2.3.2.1 Skiljerättsgrundsatsen ....................................................................... 26 

2.3.2.1.1 Ändamålsenlighetsprincipen ........................................................ 26 

2.3.2.1.2 Dispositionsprincipen ................................................................... 27 

2.3.2.1.3 Rättssäkerhetsprinciperna ............................................................ 27 



5 
 

3 Analogi inom skiljerätten ........................................................................................ 31 

 Allmänt om analogi ......................................................................................... 31 

 Analogi eller inspiration? ................................................................................ 32 

 Är analogi till RB möjlig i skiljerättsmål? ........................................................ 34 

3.3.1 Grundläggande ändamålsskillnader mellan RB och LSF ........................... 35 

 Bör skiljemännen använda RB analogt vid processledningsfrågor? .............. 38 

3.4.1 Processledning i allmänhet ....................................................................... 38 

3.4.2 Materiell processledning .......................................................................... 40 

3.4.2.1 Dispositivt domstolsförfarande ......................................................... 40 

3.4.2.2 Skiljeförfarande ................................................................................. 42 

3.4.3 Formell processledning ............................................................................ 43 

3.4.3.1 Dispositivt domstolsförfarande ......................................................... 43 

3.4.3.2 Skiljeförfarande ................................................................................. 43 

3.4.4 Processledning och principen om jura novit curia ................................... 44 

3.4.5 Analogi till RB avseende processledningsfrågor – en analys.................... 46 

4 Diskussion ................................................................................................................ 50 

 Är analogi till RB ändamålsenligt? .................................................................. 50 

 Är analogi till RB rättspolitiskt lämpligt? ........................................................ 52 

 De lege ferenda .............................................................................................. 54 

Källförteckning ................................................................................................................ 55 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Förkortningar 

AAA     American Arbitation Association  

AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna 

EU     Europeiska Unionen 

FN     Förenta Nationerna  

HD     Högsta Domstolen 

ICAC International Commercial Arbitration Court at the 

Chamber of Commerce and Industry of the Russian 

Federation 

ICC International Court of Arbitration of the International 

Chamber of Commerce 

Dir Direktiv 

JT     Juridisk Tidskrift  

LCIA     London Court of International Arbitration 

LSF     Lag (1999:116) om skiljeförfarande 

Modellagen UNCITRAL Model Law on international Commercial 

Arbitration 

New York-konventionen   1958 års New York-konvention om erkännande och 

verkställighet av skiljedomar  

NF     Nationernas Förbund  

NJA     Nytt juridiskt arkiv, del 1 

NJA II     Nytt juridiskt arkiv, del 2 

Prop.     Proposition 

RB     Rättegångsbalk (1942:740) 

SCC Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut  

SkmL Lag (1929:145) om skiljemän 

SOU Statens offentliga utredningar 

SvJT     Svensk Juristtidning 



7 
 

UB     Utsökningsbalk (1981:774) 

UNCITRAL    United Nations Commission on International Trade Law 

UNCITRAL 1996   UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings 

WIPO     World Intellectual Property Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1 Inledning 

 Bakgrund  

Skiljeförfarandet som process är en form av privat rättskipning på förmögenhetsrättens 

område, som grundas på ett avtal mellan de tvistande parterna. Summariskt uttryckt 

kan man säga att förfarandet syftar till ett snabbt och slutligt avgörande av tvister utan 

insyn utifrån. Eftersom skiljeförfarandet inte är bundet till processprinciperna om 

koncentration, omedelbarhet och muntlighet öppnar förfarandet upp för möjligheter till 

en särskilt smidig handläggning av tvisten. På detta sätt kan tvisten behandlas på ett sätt 

som gör det lättare för parterna att i framtiden behålla sina affärsrelationer. Det kan 

uttryckas så att berörda parter ”äger” sin tvist och har en möjlighet att anpassa 

rättsprocessen efter sina egna kommersiella och rättskulturella behov. Utgångspunkten 

för ett skiljeförfarande ligger i idén om en avtalad process anpassad för parterna istället 

för en traditionell rättsprocess med utgångspunkten i RB.  

Ett typiskt problem är emellertid att parterna, när en tvist väl påbörjas, har svårt 

att komma överens om på viket sätt skiljeförfarandet ska bedrivas. Parterna har i regel 

endast genom en enkel klausul i ett kontrakt reglerat att framtida tvister ska avgöras 

genom skiljedom. Följaktligen blir det sällan diskussioner beträffande processuella 

frågor vid själva avtalsslutet, en situation som kan resultera i svårigheter för 

skiljemännen att på ett effektivt och rättssäkert sätt leda och strukturera förfarandet. 

LSF har medvetet skapats med stora delar av förfarandet oreglerat så att parterna själva 

kan anpassa förfarandet efter eget behov. Om parterna inte kan komma överens, kan 

en analog tillämpning av regler i RB vara av intresse för att säkra en effektiv och 

rättssäker process. Frågan är dock om och i så fall när en analogi är lämplig med hänsyn 

till ändamålet bakom skiljeförfarandet så som tvistelösningsform.1 

 

 

                                                      
1 Jfr Lindskog (2012) s. 534 med Heuman s. 272 f och 277. I förarbetena framgår det att skiljeproceduren 

måste uppfylla grundläggande krav av den art som allmänt upprätthålls i rättsstatliga processordningar. 

Detta är ett viktigt skydd för enskilda parter samt för upprätthållande av allmänhetens tilltro till 

rättsordningen i stort eftersom staten ger sitt medgivande till denna typ av förfarande. Se SOU 1994:81 s. 

69 och Prop. 1998/99:35 s. 42. 
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 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att 

I) undersöka ändamålen bakom skiljerättsförfarandet så som 

tvistelösningsform samt se hur de kommer till uttryck i LSFs regler om 

processuell handläggning.  

II) Utifrån syfte I) analysera möjligheten till en tillämpning av RB genom analogi 

i skiljeförfaranden där avtalande parter inte kan komma överens om tvistens 

processuella handläggning.  

III) Analysera tillämpningen av RB i ljuset av ett rättspolitiskt perspektiv i 

skiljeförfaranden där avtalande parter inte kan komma överens om tvistens 

processuella handläggning.  

IV) Kontinuerligt inom syfte II) och III) undersöka ifall bedömningarna blir 

annorlunda om skiljeförfarandet är att anse som internationellt.  

 

 Metod och material 

För att på bästa sätt uppnå syftet med uppsatsen, har jag använt mig av en traditionell 

rättsdogmatisk metod. På så vis kan innebörden av de rättsregler och principer som 

gäller på området utredas.  

De fakta som behandlas i uppsatsen är hämtade från gällande och tidigare 

gällande lagar, förarbeten, praxis samt nationell och internationell juridisk doktrin. Vid 

uppsatsens författande har dessa fakta samlats in och strukturerats efter värde i 

förhållande till uppsatsens syfte. Därefter har de juridiska frågeställningar som 

identifierats kritiskt analyserats utifrån ett teleologiskt tolkningsperspektiv. Egna åsikter 

är införda löpande i texten för att undvika onödiga upprepningar men när sådana har 

skett framgår det i texten. 

 

 Avgränsning 

Uppsatsen tar sikte på skiljeförfaranden som sker i Sverige och faller innanför ramarna 

för LSFs tillämpningsområde. Förfarandet kan givetvis även vara av internationell 

karaktär varför uppsatsen även behandlar internationella konventioner och utländsk 

doktrin. Det är dock inte frågan om en komparativ studie. 
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Uppsatsen är avsedd att behandla skiljeförfaranden där behörigheten för 

skiljemännen härleds från parternas avtal, så kallade konventionella skiljeförfaranden. 

Skiljeförfarande som bygger på lag behandlas således inte. Uppsatsen har heller inte till 

syfte att utreda om analogi kan ske till RB generellt, varför resonemangen avseende 

processledning inte nödvändigtvis är överförbara till andra delar av RB.  

Behandlingen av gränserna för skiljeavtalet sker i den utsträckning det är 

nödvändigt för att förstå avtalets betydelse för skiljemännen vid valet av processledning. 

I den del av uppsatsen som avser gränserna för skiljeavtalet är diskussionen således inte 

avsedd att vara uttömmande. 

 

 Disposition  

Efter detta inledande kapitel följer kapitel två som behandlar skiljeförfarandet som 

tvistelösningsform. Läsaren introduceras då inledningsvis för ämnet skiljemannarätt 

samtidigt som uppsatsens frågeställningar sätts i ett större sammanhang. Detta sker 

genom att förfarandets historiska betydelse och utveckling presenteras. Därefter 

behandlas i samma kapitel de viktigaste skillnaderna mellan dispositiva 

domstolsförfaranden och skiljeförfaranden. Avsnittet syftar till att ge en grundläggande 

förståelse för skiljeförfarandets viktigaste syften och särdrag samtidigt som det lägger 

en grund för den fortsatta analysen. Avslutningsvis i kapitel två följer en behandling av 

de materiella och processuella gränserna för skiljeavtalet. Avslutningen i kapitel två är 

viktig eftersom den anger gränserna för vad parterna får och inte får avtala om i 

processen. Detta är relevant eftersom det i sin tur får betydelse när man ser till de ramar 

skiljemännen har att hålla sig inom när de fyller ut de dispositiva delarna i förfarandet 

som parterna inte kan enas om.  

Vidare redogörs i kapitel tre inledningsvis för vad analogi är, problematiken 

avseende dess användande och skillnaden mellan begreppen analogi och inspiration. 

Därefter behandlas möjligheten till analogi inom skiljedomsrätten, särskilt sett till 

skillnaderna i ändamål mellan LSF och RB. I samma kapitel behandlas därefter frågan 

huruvida analogier till RB bör ske med särskild inriktning mot den materiella och formella 

processledningen samt processledning sett till principen om jura novit curia. 
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Framställningen övergår avslutningsvis inom kapitel tre till en analys av det gällande 

rättsläget i nu nämnda hänseende.  

Uppsatsen avslutas med en diskussion i kapitel fyra. Den första delen behandlar 

ändamålsenligheten av en analogi till RB. Den andra delen behandlar frågan om en 

analogisk tillämpning av RB ur ett rättspolitiskt lämplighetsperspektiv. Avslutningsvis 

diskuteras även huruvida den nuvarande regleringen avseende skiljemännens 

processuella handläggning är i behov av förnyande de lege ferenda. 
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2 Skiljeförfarande som tvistelösningsform 

 Allmänt 

2.1.1 Skiljeförfarandets historia 

Skiljeförfarandet är tvärt emot vad många tror en mycket gammal företeelse. Behovet 

av att lösa tvister har funnits i alla tider och innan allmänna domstolar ens existerade 

var det vanligt att låta utomstående tillförlitliga personer avgöra uppkomna tvister. För 

nordisk del finns skiljeförfarandet som tvistelösningsform dokumenterat så långt tillbaka 

som omkring 1000-talet e. Kr. Och även i Visby stadslag från 1300-talet går det att finna 

regler som beskriver hur parter i ett avtal kan komma överens om att framtida tvister 

ska avgöras av betrodda män.2 

Idag brukar man skämtsamt säga att skiljeförfarandet konkurrerar med den 

statliga rättskipningen på rättsområden där parterna äger rätten att förlikas. Så är dock 

egentligen inte fallet.3 Att staten tillåter avsteg från sitt rättskipningsmonopol kan med 

nutidens synsätt föras tillbaka på den i det västerländska rättssamhället rådande 

principen om avtalsfrihet mellan enskilda. Med andra ord; om en rättsordning 

accepterar att parter avtalar beträffande sina mellanhavanden är det konsekvent att 

också godta deras avtal att låta utomstående avgöra en tvist dem emellan.4 Att staten 

tillåter ett sådant undantag från rättskipningsmonopolet grundar sig inte minst i 

avtalsfrihetens enorma betydelse för en välfungerande marknadsekonomi. Det är 

således inte frågan om någon konkurrens i sedvanlig bemärkelse. Av vad man kan se har 

skiljeförfarandet som tvistelösningsform historiskt och internationellt sett blivit allt 

vanligare i takt med den kommersiella handelns utspridning. Sverige är inget undantag.5 

Skiljeförfarande som tvistelösningsform ökade i takt med att handeln över Östersjön 

ökade. Det går exempelvis att finna bestämmelser om skiljeförfarande i 1667 års sjölag 

och 1669 års exekutionsstadga. I och med 1734 års lag behölls regleringen som fanns i 

exekutionsstadgan, men det var först under 1800-talet som lagberedningen ansåg att 

skiljeförfarandet borde regleras i en egen lag. Under 1800-talet utvecklades näringslivet 

i en allt snabbare takt medan de allmänna domstolarna hade svårare att följa med i 

                                                      
2 Madsen (2009) s. 26 ff. och SOU 1994:81 s. 55. 
3 SOU 1994:81 s. 67. 
4 SOU 1995:65 s. 102 och SOU 1994:81 s. 67. 
5 SOU 1994:81 s. 55. 
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utvecklingens tempo. Kritik utbröt därför angående de allmänna domstolarnas 

lämplighet i att döma mål rörande handel. Det ansågs att processerna tog för lång tid 

och att domstolarna i mångt och mycket saknade kunskap beträffande de speciella 

förhållanden som handeln omfattades av. Resultatet blev att den första lagen om 

skiljemän tillkom i Sverige år 1887.6 Kritiken tystnade för en tid, men återuppstod efter 

en utvärdering av lagen. År 1918 ställdes således nya krav på en modernisering av 

skiljeförfarandet och anpassning på grund av de olika möjligheterna parter hade att 

obstruera förfarandet. Riksdagen ändrade lagen på några mindre punkter år 1919 

medan den efterfrågade totala omarbetningen skulle dröja till införlivandet av lagen om 

skiljemän (SkmL) år 1929. Efter lagändringen hände inga genomgripande förändringar 

på skiljemannaområdet i Sverige innan antagandet av LSF år 1999.7 

 

2.1.2 Den internationella utvecklingen 

Utifrån ett internationellt perspektiv har det emellertid skett stora förändringar under 

1900-talet. Detta är inte konstigt om man ser till vilka som använder förfarandet. Redan 

under 1600-talet – precis som idag – har det varit frågan om att lösa tvister mellan 

företag. Detta hör ihop med att, även om det inte är förbjudet med skiljeförfarande 

mellan fysiska personer så har förfarandet huvudsakligen alltid riktat sig mot näringslivet 

med hänsyn till de kostnader som följer med förfarandet. Det är helt enkelt för få 

privatpersoner som skulle ha råd att slita sina tvister genom ett skiljedomsförfarande.  

I och med den globaliseringsvåg som kom i början av 1900-talet och inte minst efter 

andra världskriget, har skiljedomsrätten vuxit till att få en stor betydelse internationellt. 

Särskilt viktigt har förfarandet varit för lösandet av kommersiella tvister över 

landsgränserna. Ett initialt exempel på detta är när Nationernas Förbund (NF) under 

1920-talet antog två traktater rörande den internationella skiljerätten. Den första 

antogs år 1923, det s.k. Genèveprotokollet beträffande skiljedomsklausuler och det 

senare år 1927 som är Genèvekonvention om verkställighet av utländska skiljedomar. I 

                                                      
6 Lagen om skiljemän den 28 oktober 1887. Se även Madsen (2009) s. 33 ff. 
7 Olsson & Kvart s. 16-19. 
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anknytning till Sveriges anslutning till dessa konventioner tillkom lagen om utländska 

skiljeavtal och skiljedomar8 år 1929.9 

Under första delen av 1950-talet hade Förenta Nationerna (FN) ersatt NF som 

fredsbevarande och internationellt samordnande organisation.  FN inledde relativt tidigt 

ett omfattande arbete i syfte att skapa en helt ny internationell reglering på 

skiljedomsområdet. Arbetet resulterade i 1958 års New York-konvention (New York-

konventionen). Enligt New York-konventionen, som har ett mer omfattande 

tillämpningsområde än den tidigare Genèvekonventionen, ska en utländsk skiljedom 

kunna verkställas oavsett vilken stats jurisdiktion parterna är underkastade eller i vilken 

stat domen är meddelad.10 New York-konventionen har av många experter klassats som 

det mest lyckade lagstiftningsinstrument som någonsin konstruerats på det 

kommersiella området inom den internationella rätten. Mycket med hänsyn till dess 

skarpa bestämmelser för att motverka obstruktion, men också för den betydande 

uppslutning som konventionen åtnjutit. Inte mindre än 149 stater har tillträtt och 

ratificerat New York-konventionen, så även Sverige.11 

Under 1970-talet inriktade sig FNs handelskommission – UNCITRAL – särskilt mot 

skiljedomsfrågor. Efter en betydande arbetsinsats resulterade arbetet i ett 

skiljedomsreglemente år 1976 som benämns UNCITRAL Arbitration Rules. Syftet med 

dessa regler var enligt FN att användas som ett utfyllande normsystem i privata 

skiljeavtal, dvs. som ett slags hybrid mellan ad hoc- och institutionellt förfarande. Idag 

används reglerna som en naturlig utgångspunkt vid utarbetande av liknande 

regelsystem. UNCITRAL Arbitration rules har även kommit ut i en reviderad nyutgåva 

2010.12 

Under 1980-talet tog UNCITRAL sitt engagemang inom skiljedomsområdet till nya 

nivåer genom att utveckla en modellag med syfte att internationellt harmonisera 

förfarande- och verkställighetsreglerna, underlätta gränsöverskridande 

handelsrelationer och förenkla moderniseringen av nationell lagstiftning på området. 

                                                      
8 Lag (1929:147) om utländska skiljeavtal och skiljedomar. Lagen är idag inarbetad i LSF. 
9 SOU 1994:81 s. 61. 
10 Undantag kan dock ske på två sätt, se artikel I (3) i New York-konventionen. 
11 Sverige ratificerade New York-konventionen den 28 januari 1972 utan några förbehåll, se Olsson & 
Kvart s. 16-19 och 27 ff., samt SOU 1995:65 s. 61 och s. 71. 
12 SOU 1994:81 s. 63 f.  
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Resultatet kom år 1985 genom UNCITRAL Model Law on International Commercial 

Arbitration, även kallad Modellagen. Modellagens tillkomst har haft stor betydelse för 

den internationella utvecklingen och medverkat till att skiljeförfarandet som 

konfliktlösningsmetod blivit allt populärare i många länder. Modellagen är så pass 

välutarbetad att den införts som lag med endast få modifikationer i flera länder. Även 

Sverige påverkades av Modellagen vid utformningen av LSF i början av 1990-talet. Den 

svenska lagen skiljer sig emellertid från Modellagen på flera punkter. Detta beror till stor 

del på att Sverige redan hade en omfattande historia av skiljeförfarande och därigenom 

också en välutvecklad lagstiftning innan Modellagens tillkomst.13 

Vad gäller EU och skiljemannarätt så är skiljemannarätt ett av områdena som 

fortfarande är undantaget från EUs kompetens. I Lugano14- och Brysselkonventionen15 

samt Bryssel I-förordningen16 framgår det uttryckligen att skiljedomar undantas från 

dessa regleringar.17 

 

2.1.3 1999 års skiljemannalag 

LSFs tillkomst år 1999 medförde ingen dramatisk förändring jämfört med föregångaren 

från år 1929. Den nya lagen vilar på samma grundprinciper som den gamla, dvs. 

snabbhet genom bland annat effektiva hinder mot obstruktion, partsautonomi, inget 

krav på juridisk kompetens hos skiljemännen och flexibilitet i förfarandet med särskild 

inriktning mot näringslivet.18 LSF är uppbyggd så att den innehåller relativt få 

bestämmelser varav flertalet är dispositiva i större eller mindre omfattning. Lagen 

överlämnar istället till parterna och skiljemännen att komma överens om och fylla ut 

handläggningen så att den passar parternas tvist på bästa sätt. De fåtal tvingande regler 

som finns i lagen är motiverade av rättssäkerhetsskäl. Den stora skillnaden mellan den 

gamla regleringen och LSF är att den nya lagen har anpassats till den internationella 

utvecklingen på området. Eftersom utländska parter blivit allt vanligare i svenska 

                                                      
13 SOU 1994:81 s. 64, Prop. 1998/99:35 s. 38 f., och 43 ff., samt Olsson & Kvart s. 29 f. 
14 Konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av 
domar på privaträttens område. 
15 Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på 
privaträttens område. 
16 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om 
erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. 
17 Madsen (2009) s. 53. 
18 Jfr Prop. 1998/99:35 s. 35 med NJA II 1929 nr 1 s. 5 och SOU 1994:81 s. 70 f. 
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skiljeförfaranden ansågs LSF behöva vara tillämplig på alla skiljeförfaranden som äger 

rum i Sverige, oavsett om de anses som internationella eller inte.19 Det diskuteras 

emellertid kontinuerligt om det är dags för en revidering och uppgradering av LSF. Så 

sent som under våren 2014 utsåg justitiedepartementet före detta justitierådet och 

ordföranden i Högsta Domstolen (HD) Johan Munck till särskild utredare att se över LSF 

i syfte att säkerställa en fortsatt modern, effektiv och attraktiv tvistlösningsform för 

svenska och utländska parter.20 

 

2.1.4 Olika typer av skiljeförfaranden 

Det finns två olika former av skiljeförfaranden som parterna kan välja mellan, ad hoc 

respektive institutionellt förfarande. Ett ad hoc-förfarande föreligger när parterna inte 

valt att tvisten ska administreras av ett särskilt organ som brukar kallas för 

skiljedomsinstitut. Vid ett svenskt ad hoc-förfarande använder sig skiljenämnden enbart 

av nationell skiljemannalagstiftning ifall parterna inte har avtalat om annat.21 Ett ad hoc 

förfarande brukar vara billigare än ett institutionellt eftersom parterna slipper betala 

avgiften som skiljedomsinstitutet tar ut. En nackdel brukar dock vara att ett ad hoc-

förfarande till viss del förutsätter att parterna har goda förutsättningar att komma 

överens, vilket brukar vara svårt för tvistande parter. Kommer parterna inte överens är 

risken att handläggningen inte kommer att anpassas efter tvistens behov.22 

Ett institutionellt förfarande innebär att ett skiljedomsinstitut administrerar 

tvisten. Det kan till exempel fatta vissa beslut innan nämnden är sammansatt, utse 

skiljemän samt administrativt stödja nämndens handläggning under förfarandet. 

Flertalet av skiljedomsinstituten har även egna upprättade regler som kompletterar LSF. 

Fördelarna blir således att parterna får tillgång till ett regelverk som ”fyller ut” flera av 

de dispositiva luckorna i LSF samtidigt som skiljemännen får stöd av institutet att driva 

processen framåt. Skiljenämnden kan då koncentrera sig mer på den materiella delen 

av tvisten. Att tvisten administreras av ett skiljedomsinstitut gör det således svårare för 

parterna att obstruera förfarandet. Kostnaderna för det institutionella förfarandet är – 

                                                      
19 Prop. 1998/99:35 s. 35 ff., och 43 ff., samt Cars s.16. 
20 Se Justitiedepartementets Kommittédirektiv Dir, 2014:16.  
21 Heuman s. 22 f. 
22 Heuman s. 23 ff. 
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om möjligt än större än för ad hoc förfaranden – mer förutsebara eftersom arvodet är 

reglerat direkt i skiljedomsreglementet och normalt bedöms utifrån storleken på 

tvisteföremålet.23  

Sverige har idag ett bra och etablerat anseende internationellt när det kommer till 

val av skiljeförfarande för många företag. Stora delar av den framgången kan hänföras 

till Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) som etablerades redan 1917. 

Tack vare Sveriges storlek internationellt, centrala geografiska läge och återhållsamma 

neutrala politik har landet passat bra som mötesplats för tvister internationellt. Detta 

har i sin tur medfört vissa synergieffekter i form av en gedigen kompetens hos skiljemän 

och ombud, samt flera utbildningar kopplade till ämnet vid landets universitet.24 

 

 De viktigaste skillnaderna mellan ett dispositivt domstolsförfarande och 

ett skiljeförfarande 

2.2.1 Allmänt ur ett samhällsperspektiv 

Förenklat kan man säga att skillnaden mellan ett domstols- och ett skiljeförfarande 

grundar sig i hur förfarandet är uppbyggt och ska utföras. Det är alltså frågan om två 

olika former av tvistelösning med samma mål men med olika medel och utgångspunkter. 

Skiljeförfarandet har setts som ett alternativ till vanligt domstolsförfarande allt sedan 

rättsinstituten började existera parallellt. Man brukar dock inte se det som så att 

förfarandena konkurrerar med varandra. Staten har inget självständigt intresse av att 

alla dispositiva tvister inom landet ska lösas i allmän domstol.25 Det finns ingen 

grundläggande anledning att motsätta sig möjligheten för parter att ingå skiljeavtal på 

områden där parterna redan äger rätten att träffa en förlikning.26 Tvärtom medför 

skiljeförfarandet flera fördelar för de nationella domstolarna och samhället i stort. 

Enbart det faktumet att många stora och tunga kommersiella tvister inte hamnar hos 

allmän domstol torde minska arbetsbelastningen på de i regel redan hårt ansträngda 

                                                      
23 Olsson & Kvart s. 27. 
24 Se Prop. 1998/99:35 s. 34-40. Några av de mest välrenommerade skiljedomsinstituten utanför Sverige 
är AAA (i New York), ICAC (i Moskva), ICC (i Paris), LCIA (i London) och WIPO (i Genève). 
25 SOU 1994:81 s. 58. 
26 SOU 1994:81 s. 67 och Olsson & Kvart s. 20. 
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tings- och hovrätterna.27 Att skiljeförfarandet betalas av parterna medför därutöver 

minskade kostnader för det allmänna samtidigt som skiljeförfarandet som sådant 

bäddar för en bättre fungerande marknadsekonomi. Skiljeförfarandet främjar således 

omsättningsintresset både nationellt och internationellt.28  

Det som brukar anföras som nackdelen för det allmänna i och med att 

skiljeförfarandet blir allt mer populärt är att domstolarna mister den kompetens som de 

annars skulle fått ifall tvisterna lösts i allmän domstol och att prejudikatbildningen 

minskas.29 Dessutom minskas den statliga kontrollen över förfarandena vilket kan 

medföra ökad risk för rättssäkerhetsförluster både processuellt och materiellt sett.30 

 

2.2.2 Skiljeförfarandets fördelar för parterna 

För att förstå skiljeförfarandets möjligheter måste man se dess funktion i förhållande till 

de parter som använder sig av förfarandet. Kort kan sägas att möjligheten till att i 

förmögenhetsrättsliga tvister kunna avtala om hur tvister ska lösas är en tydlig markör 

från lagstiftarens sida att man äger sitt eget problem. Som nämnts ovan är det i princip 

uteslutande näringslivet som använder sig av skiljeförfarandet. Detta eftersom LSFs 

relativt få paragrafer och dispositiva karaktär ger dem möjligheten till en utbredd 

partsautonomi med helt andra förutsättningar att lösa konflikter än genom ordinärt 

domstols förfarande.  

Ett av de tydligaste exemplen på detta inom skiljerätten är att parterna i princip 

fritt kan välja vilka som ska avgöra den aktuella tvisten.31 I regel utser parterna var sin 

skiljeman när tvisten väl uppstått, därefter väljer skiljemännen en tredje skiljeman; tillika 

ordförande, se 13 § LSF.32 Denna möjlighet anses av många vara ett av de viktigaste 

skälen till varför man väljer skiljeförfarande framför domstolsprocess. Att parterna kan 

välja personer med särskilda kunskaper inom tvistens område gör att de känner en 

                                                      
27 Detta torde vara fallet även om målbalanserna för tingsrätterna gått ned något de senaste fyra åren, 
se Sveriges domstolars årsredovisning 2013 s. 22-31. 
28 Lindblom s. 118. 
29 Lindblom s. 117 och Heuman s. 31. 
30 Heuman s. 494.  
31 LSF ställer inget krav på att skiljemännen ska vara juridiskt skolade utan endast att de råder över sig 
själva och sin egendom samt att de ska agera och döma på ett opartiskt sätt. Se 7-9 §§ LSF. 
32 Enligt 12 § LSF får parterna själva bestämma hur många skiljemännen ska vara och hur de ska utses. Om 
parterna inte bestämt något på området gäller 13-16 §§ LSF. 



19 
 

större tilltro till att tvisten kommer få en riktig utgång eftersom de kan försäkra sig om 

att skiljemännen som avgör tvisten förstår eller till och med är experter på området.33 

Att LSF tillåter parterna att välja skiljemän är bara en i mängden av möjligheter 

som följer av partsautonomins princip. Andra exempel är att parterna själva kan avgöra 

vilka skiljedomsmässiga frågor som ska prövas av nämnden. Vidare kan parterna enas 

om vilka lagar som ska tillämpas på den materiella bedömningen i tvisten. Dessutom kan 

de ta ställning till om förfarandet ska vara tidsbegränsat och om endast vissa 

processuella regler ska tillämpas.34 Partsautonomin gör det möjligt för skiljemännen och 

parterna att hitta smidiga handläggningslösningar kopplade till den aktuella tvisten. 

Exempelvis är inte skiljemännen bundna av RBs processprinciper om muntlighet, 

omedelbarhet och koncentration. Parterna kan då bestämma huruvida förfarandet 

enbart ska vara skriftligt eller om det ska hållas en eller flera slutförhandlingar, hur 

bevisningen ska presenteras med mera.35 På detta sätt kan processen styras så att 

förfarandet går väsentligt mycket snabbare än enligt RBs omfattande detaljreglering. 

Dessutom gör ett smidigt förfarande det enklare för parterna att behålla goda 

affärsrelationer i framtiden.36 

En annan sak som gör att många uppfattar skiljeförfarandet som ett effektivt 

förfarande, är att det till skillnad från vad som gäller processer i allmän domstol är frågan 

om ett eninstansförfarande. I och med skiljeavtalets ingående avstår parterna från att 

kunna få domen överprövad på materiell grund. Detta innebär att skiljedomar inte kan 

överklagas oavsett hur fel skiljemännen har tolkat och tillämpat den tillämpliga 

materiella lagen i sin dom. Det betyder dock inte att parterna aldrig kan få en skiljedom 

upphävd, utan möjligheten till överprövning är begränsad till grova processuella fel eller 

ifall domen berör frågor som inte är skiljedomsmässiga.37 

Många näringsidkare lockas även av skiljeförfarandet med hänsyn till 

sekretessmöjligheterna. En skiljenämnd klassas inte som en myndighet eller domstol i 

                                                      
33 Se SOU 1995:65 s.117 och Prop. 1998/99:35 s. 41. 
34 Prop. 1998/99:35 s. 41 och SOU 1994:81 s. 68. 
35 Partsautonomin är endast begränsad av de rättssäkerhetsaspekter som behandlas mer ingående nedan 
under 2.3. 
36 Heuman s. 28. 
37 Se klander och ogiltighetsgrunderna i 33-36 §§ LSF samt Heuman s. 584 ff. Det kan även noteras att 
parterna i civilprocessen har möjlighet att avtala bort sin rätt att få underinstansens avgörande 
överprövat, se 49 kap. 2 § RB. 
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Regeringsformen38 eller Tryckfrihetsförordningens39 mening och tvisten omfattas 

således inte av offentlighetsprincipen. Näringsidkare har som regel inget intresse av att 

allmänheten eller media får reda på att en tvist pågår mot företaget. Tvister leder nästan 

uteslutande till negativ publicitet samt en risk att känslig information kommer till 

konkurrenters kännedom. Det är ett förhållande som inte ändras av att rena 

företagshemligheter i allmän domstol är sekretessbelagda.40 Intressant nog så reglerar 

LSF inte sekretessfrågan utan det finns istället en stark tradition inom skiljedomsrätten 

där det som regel finns ett samförstånd om att tystnadsplikt ska råda mellan parterna.41 

Man kan visserligen avtala om tystnadsplikt enligt sedvanliga avtalsrättsliga regler men 

det är ovanligt. Däremot har HD i NJA 2000 s. 538 slagit fast att en ”part i ett 

skiljeförfarande inte kan anses bunden av tystnadsplikt, såvida inte parterna har träffat 

överenskommelse därom”. Därför bör man som part inte förlita sig på att förfarandet 

förblir hemligt utan att sekretessavtal ingåtts. Utomlands är det däremot vanligare med 

tystnadsplikt uttryckligen stiftad i lag eller som en del i ett skiljedomsreglemente.42  

I internationella tvister är skiljeförfarandet extremt populärt för dess förmåga att 

skapa ett neutralt forum. Ingen av parterna behöver då tvingas in i en process på 

motpartens territorium eller under en nationell jurisdiktion som de anser att ena parten 

särskilt gynnas av. Dessutom har det varit enklare att få en skiljedom erkänd och 

verkställd utomlands än när det gäller domar från en svensk domstol. Detta tack vare 

att majoriteten av världens stater har tillträtt New York-konventionen. Skillnaden vad 

gäller verkställighet av domar mellan vanligt domstolsförfarande och skiljeförfarande 

har emellertid minskat på senare år, åtminstone inom EU i och med Bryssel I-

förordningens tillkomst och Sveriges tillträde av Luganokonventionen. Utanför EU har 

dock skiljedomar fortfarande enklare att åtnjuta erkännande och verkställighet än 

domar från ett vanligt domstolsförfarande.43 

 

                                                      
38 Regeringsformen (1974:152). 
39 Tryckfrihetsförordningen (1949:105). 
40 Se offentlighets- och sekretesslagen (2009:200).  
41 Born s. 87.  
42 Jfr exempelvis med SCCs skiljedomsregler artikel 46 och AAA-ICDR Optional Appellate Arbitration Rules 
artikel 21, se även Heuman s. 32 f., och Madsen (2007) s. 194 f. 
43 SOU 1995 s. 61. 
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2.2.3 Skiljeförfarandets nackdelar för parterna 

Det är ganska vanligt att man anför kostnadsaspekten som en av nackdelarna med 

skiljeförfarandet. Till skillnad från när det gäller förfaranden inför allmän domstol står 

parterna för alla kostnader; ombudens såväl som skiljemännens arvoden samt 

eventuella kostnader härrörande från anlitandet av ett skiljedomsinstitut. Sett till de 

totala kostnaderna brukar skiljeförfarandet bli väsentligt dyrare än kostnaderna i allmän 

domstol.44 Samtidigt får man inte glömma att skiljeförfarandet endast är ett 

eninstansförfarande, varför det är svårt att säga innan en tvist uppstått vilken 

förfarandeform som i längden blir billigast. Vad skiljeförfarandets fördelar är värda för 

en näringsidkare är svårt att säga, men det torde bero på tvistens karaktär.45  

Små kumulationsmöjligheter riskerar dock att öka kostnaderna för 

skiljeförfaranden. Exempelvis kan samma parter ha flera tvister grundade på olika 

skiljeavtal. Om dessa avtal hade varit sådana som kan kumuleras i allmän domstol så 

riskerar kostnaderna att bli avsevärt högre, detta eftersom skiljeförfarandena då inte får 

kumuleras. Dessutom finns det en risk för att bevisning bedöms olika, eller att målen på 

något annat sätt går ut över varandra om målen inte förenas. Vissa skiljedomsinstitut 

har uppmärksammat detta problem och infört utökade kumulationsmöjligheter, se 

exempelvis 11 § SCCs skiljedomsregler. Parterna har dock givetvis möjligheten att låta 

skiljenämnden förena målen om de är överens om detta. Utöver det ovan anförda 

riskerar alltid vinnande part i ett skiljedomsförfarande att få bära skiljemännens 

kostnader om motparten saknar betalningsförmåga.46 

En annan sak som är till nackdel för parterna i ett skiljeförfarande är att 

skiljemännen på egen hand saknar möjligheten att göra processuella tvångsmedel 

verkställbara, se 25 § LSF. Detta betyder att skiljemännen inte själva – med tvingande 

verkan – kan uppta vittnesförhör under ed. Inte heller kan de förelägga om vite, begär 

kvarstad eller förmå någon att lämna ut handlingar genom ett editionsföreläggande med 

verkställbar verkan. Om part är i behov av att dessa tvångsmedel verkställs mot 

motparten är part tvungna att efter tillstånd av skiljemännen enligt 26 § LSF ansöka om 

det hos behörig tingsrätt. Ett sådant förfarande tar tid och fördröjer processen. 

                                                      
44 Brandberg m fl. s. 22-25. 
45 Prop. 1998/99:35 s. 41 och SOU 1994:81 s. 68. 
46 SOU 1995:65 s. 62 ff., och 37 § LSF.   



22 
 

Skiljemännen har heller inte möjlighet att meddela tredskodom mot dem som fördröjer 

förfarandet eller helt uteblir. Skiljemännen är vid parts utevaro skyldiga att fortsätta 

med handläggningen och den materiella prövningen av tvisten enligt 24 § 3 st. LSF på 

vanligt sätt vilket kan fördröja en annars enkel tvist.47 

En sista nackdel med skiljeförfaranden är riskerna för bristande rättssäkerhet. 

Eftersom ett skiljeförfarande är ett eninstansförfarande kan parterna inte angripa en 

skiljedom på materiell grund. Risken är då stor att man får finna sig i att domen blir 

felaktig utan möjlighet till överklagande. Endast i de fall som 33-36 §§ LSF föreskriver 

kan en dom ogiltighetsförklaras eller klandras.48 En utförligare diskussion avseende 

rättssäkerhetsproblematiken följer nedan under 2.3.2. 

 

 Skiljeavtalets gränser 

Skiljeförfarandet bygger på ett avtalsförhållande där båda parterna kommit överens om 

att en eventuell framtida tvist dem emellan ska slitas i ett skiljeförfarande. Det är detta 

avtal som är grunden för skiljeförfarandet, och det är ur det som skiljemännens 

behörighet kommer. Man kan dela in skiljemännens behörighet i en processuell och en 

materiell kompetens. Den processuella kompetensen behandlar det sätt på vilket 

skiljenämnden får utöva sin prövning. Den materiella kompetensen behandlar vilka 

sakliga frågor en skiljenämnd får avgöra.49 Man brukar därför uttrycka det som så att 

det är skiljeavtalet som drar upp den materiella ramen för förfarandet. Samtidigt finns 

det även gränser för hur långt avtalet får stäcka sig, det är dessa gränser som kommer 

att behandlas nedan.  

 

2.3.1 Den materiella gränsen  

Skiljeavtalet, som är ett civilrättsligt avtal, får giltighet i enlighet med allmänna 

avtalsrättsliga regler och principer.50 Det finns därför inget krav i LSF att avtalet ska vara 

skriftligt, även om det är vanligt internationellt sett. Således räcker det med ett muntligt 

                                                      
47 Lindell (2012) s. 637. 
48 Heuman s. 40 ff.  
49 Lindskog (2012) s. 221. 
50 Således krävs att parterna, precis som vid ingåendet av avtal i allmänhet, äger rättskapacitet att ingå 
avtal samt att avtalet rör en fråga som kan lämnas till skiljenämnden för avgörande, dvs. den måste vara 
dispositiv.  
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avtal om att tvisten ska slitas i ett skiljeförfarande, det är däremot inte att 

rekommendera i bevishänseende varför det är väldigt ovanligt med muntliga 

skiljeavtal.51 Däremot är det ett krav att skiljeförfarandet ska vara kopplat till ett visst 

rättsförhållande. Parterna kan inte avtala om att samtliga framtida tvister dem emellan 

ska omfattas av skiljeavtalet. Detta är en av anledningarna till varför det är så vanligt att 

skriva in en så kallad skiljeklausul direkt i ett affärskontrakt. På så vis är parterna 

förvissade om att skiljeavtalet omfattar de framtida tvister som är kopplade till de 

rättsförhållanden som avtalet gäller.52  

Det finns dock icke-skiljedomsmässiga tvister och dessa gäller först och främst 

rättsområden där parterna inte kan träffa förlikning, så kallade indispositiva tvister. 

Begränsningarna inom det materiella området sträcker sig dock längre än bara 

indispositiva tvister. För även om tvisten faller inom det dispositiva området och 

parterna har rätten att förlikas i saken finns gränser för avtalsfriheten. Olsson och Kvart 

kallar dessa för generella och individuella gränser för avtalsfriheten. Med generella 

gränser menas att en tvist, trots att den är dispositivt uttryckt i lag, är undantagen det 

skiljedomsmässiga området. Skiljeavtal kan då inte träffas eller göras gällande med 

bindande verkan i enlighet med vad lagen stadgar.53 Ett exempel på detta är det 

konsumentskyddet i 6 § LSF där det framgår att det är förbjudet för näringsidkare att 

sluta skiljeavtal angående framtida tvister med en konsument.54  

De individuella gränserna för avtalsfriheten är att ett skiljeavtal kan lämnas utan 

avseende genom tillämpning av 36 § AvtL. Där framgår det att avtalsvillkor får jämkas 

eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, 

omständigheterna vid avtalets ingående, senare inträffade förhållanden och 

omständigheterna i övrigt. Att denna begränsning finns är en logisk följd av att 

skiljeavtalet lyder under allmänna avtalsrättsliga regler och principer.55   

                                                      
51 New York-konventionens artikel II ställer endast krav på vad stater får ha för högsta formkrav för att de 
ska behöva erkänna ett skiljeavtal. Motsatsvis tillåts alltså muntliga skiljeavtal enligt konventionen, se NJA 
II 1971 s. 570 f. 
52 Olsson & Kvart s. 52 f. 
53 Olsson & Kvart s. 54.  
54 Exempel på ytterligare gränser finns inom arbetsrätten, se 1 kap. 3 § lagen 1974:371 om rättegången i 
arbetslivet och 31 § 1 och 3 st. lagen 1976:580 om medbestämmande i arbetslivet.  
55 Jfr förarbetena till 36 § AvtL, SOU 1974:83 s 187 ff., och Prop. 1975/76:81 s. 146 f., och SOU 1995:65 s. 
206 ff. 
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Kort kan sägas att det är genom 1-6 §§ LSF – i kombination med de begränsningar 

som finns i specifika regleringar – som man kan avgöra vad som är materiellt 

skiljedomsmässigt eller inte.56 AV 1-6 §§ LSF framgår också att avtalet ger rättsverkan i 

framförallt tre hänseenden. För det första utgör avtalet ett dispositivt processhinder, se 

4 § första stycket LSF. Det betyder att, om det finns ett avtal och om ena parten försöker 

väcka talan i vanlig domstol, så ska domstolen avvisa talan ifall motparten invänder att 

det finns ett skiljeavtal.57 För det andra ges part möjligheten att tvinga fram en 

fullgörelse med stöd av skiljeavtalet.58 För det tredje får en skiljedom rättsverkan och 

kan således verkställas med hjälp av KFM. Allmän domstol får således inte mot en parts 

bestridande på nytt pröva tvisten.59 

 

2.3.2 Den processuella gränsen 

Inom skiljeavtalets materiella ramar har parterna stora möjligheter att bestämma över 

förfarandet och dess upplägg. Denna partsautonomi är väsentlig då fördelarna med 

skiljeförfarandet annars riskerar att försvinna. Lindskog menar samtidigt att 

partsautonomin kan ge upphov till vissa avgränsningsproblem, särskilt när instruktioner 

från parterna är sådana att de äventyrar rättssäkerheten. Problemet kan av vissa 

uppfattas som teoretiskt, men är av stor vikt för skiljeförfarandets legitimitet. Detta 

avgränsningsproblem finns även angivet i motiven till LFS.60 Där framgår det att 

proceduren måste uppfylla de grundläggande rättssäkerhetskrav som ställs och 

upprätthålls i vanlig domstolsprocess. Dessa krav är inte minst viktiga för enskilda parter 

men även för upprätthållandet av allmänhetens förtroende för rättsordningen i stort. 61  

För att åstadkomma legitimitet förutsätts skiljemännen tillämpa en normativ 

ordning. Med det menas i sammanhanget att kravet på rättsenlighet inte begränsas till 

den materiella bedömningen, utan även förfarandet som sådant ska vara rättsenligt. 

Tanken är att ställningstaganden från skiljemännen inte ska vara godtyckliga. Lindskog 

                                                      
56 Begränsningar inom det dispositiva området brukar i regel ske för att skydda en underlägsen part i en 
ojämbördig situation exempelvis konsument och näringsidkarförhållanden eller inom 
försäkringsbranschen.  
57 Invändningen ska i så fall ske senast första gången en part för talan i saken vid rätten, undantag finns 
dock ifall det föreligger laga förfall, se 4 § 2 st. LSF. 
58 SOU 1994:81 s. 58 och Prop. 1998/99:35 s. 35. 
59 Jfr Olsson & Kvart s. 20 f., Heuman s. 376 och s. 550. 17 kap 11 § RB och 3 kap 1 § punkt fyra UB. 
60 Se Lindskog (2012) s. 534 med Heuman s. 272 f., och s. 277. 
61 Se SOU 1994:81 s. 69 och Prop. 1998/99:35 s. 42. 
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gör här en skillnad mellan två olika situationer. Den första involverar 

handläggningsfrågor där en given norm redan föreligger. I en sådan situation är självklart 

det rättsenliga att följa normen. Den andra situationen – vilken är den vanligaste – är då 

skiljemännen har ett diskretionärt utrymme, dvs. LSF lämnar rättsläget oklart eller vagt 

reglerat.62 I en sådan situation ska skiljemännen som utgångspunkt rådfråga parterna 

om hur de vill reglera den aktuella handläggningsfrågan. Om parterna inte kan komma 

överens så åligger det skiljemännen att strukturera förfarandet. Detta ska ske på ett 

sådant sätt att grundläggande processrättsliga principer upprätthålls.63 För att utröna 

vilka dessa principer är får vi söka ledning i LSF och vad däri stadgas angående 

förfarandet. 

I 19-26 §§ LSF regleras själva målets handläggning. Principen om partsautonomi 

tar sig framförallt uttryck i 21 och 24 §§ LSF. Av 21 § 1 meningen LSF framgår det att 

skiljemännen ska handlägga tvisten opartiskt, ändamålsenligt och snabbt. Av 24 § LSF 

framgår bland annat att skiljemännen ska ge parterna tillfälle att i all behövlig 

omfattning utföra sin talan skriftligt och muntligt. Det betyder att en part ska ges 

möjligheten att ta del av alla handlingar och allt material som tvisten rör och som tillförs 

skiljemännen från motparten eller någon annan. Denna uppräkning ska inte ses som 

uttömmande vad gäller partsautonomins gränser på det processuella området. 

Regleringen ska istället läsas tillsammans med och i ljuset av 21 § andra meningen LSF, 

som stadgar att skiljemännen ska följa det parterna har bestämt om det inte finns något 

hinder mot det.  Med detta menas att skiljemännen självfallet inte är tvungna att följa 

partsföreskrifter som är rent praktiskt omöjliga att genomföra eller är olagliga.64 

Meningen berör även en annan problematik, nämligen risken för att partsautonomin 

påverkar rättssäkerheten negativt. Det följer av detta att alla rättssäkerhetskrav inte 

finns uppräknade i LSF. Vissa principer regleras inte i lagen men ska ändå tillämpas på 

förfarandet.65 Av den anledningen har jag försökt systematisera de processrättsliga 

principer som gäller för skiljeförfarandet tillsammans med de grundläggande 

rättssäkerhetskrav som direkt framgår av lag, konventioner eller indirekt genom 

                                                      
62 Se Lindskog (2012) s. 537 f. Jfr även med Madsen (2007) s. 47 f.  
63 Heuman s. 279 f. 
64 Lindell (2012) s. 630. 
65 Prop. 1998/99:35 s. 109. Se även Heuman s. 266 f.  



26 
 

allmänna rättsprinciper. Detta har skett genom att se till ändamålen bakom 

skiljeförfarandet som tvistelösningsform.  Tanken har varit att konstruera ett verktyg att 

använda vid den processuella handläggningen av skiljetvister. Verktyget har till uppgift 

att hjälpa skiljemännen med gränsdragningen avseende vad de får och inte får göra, på 

så sätt kan verktyget kan vara vägledande för skiljemännen inom det diskretionära 

utrymmet. Verktyget har en dualistisk grund. För det första, är det tänkt att hjälpa 

skiljemännen att skapa legitimitet inom skiljeförfarandet genom att i så stor mån som 

möjligt införliva grundtankarna med skiljeförfarandet som tvistelösningsform. För det 

andra – vilket är av större intresse med hänsyn till uppsatsens syfte – kan verktyget även 

användas vid bedömningen av om en analog lagtillämpning är lämplig med hänsyn till 

skiljeförfarandets idé som rättsinstitut. Efter en genomgång av lagar, konventioner, 

förarbeten och doktrin har jag kommit fram till följande styrverktyg som i fortsättningen 

kommer att benämnas skiljerättsgrundsatsen. 

 

2.3.2.1 Skiljerättsgrundsatsen  

LSF innehåller få regler avseende förfarandets handläggning eftersom en allt för 

ingående reglering skulle motverka fördelarna som utgör parternas motiv för valet av 

skiljeförfarande i stället för vanlig rättegång. För att upprätthålla grundtanken bakom 

skiljeförfarandet som ett alternativ till vanligt domstols förfarande måste skiljemännen 

därför utgå från vissa grundläggande principer vid deras processuella handläggning. 

Skiljerättsgrundsatsen är tredelad och utgör i grunden en avvägning mellan 

ändamålsenlighet, partsautonomi och rättssäkerhet. 

 

2.3.2.1.1 Ändamålsenlighetsprincipen 

Den första delen handlar om att skiljemännen vid handläggningen av ett skiljeförfarande 

måste se till förfarandets kontext och ändamål kopplat till den enskilda tvisten. Det vill 

säga varför parterna valt att tvista genom skiljeförfarande. Skiljemännen har följaktligen 

till uppgift att i förfarandet införliva tanken med ändamålsenlighet som finns stadgad i 

21 § LSF. Detta ska göras genom att på ett smidigt, förutsebart, kostnadseffektivt och 

kreativt sätt se till lösningar anpassade till det enskilda förfarandets beskaffenhet. 

Ändamålsenlighetsprincipen är en fundamental del vid bedömningen av om RBs 

processrättsliga lösningar lämpar sig för analog tillämpning inom skiljemannarätten. Den 
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utgör grunden för skiljenämndens diskretionära handläggnings utrymme och begränsas 

endast med hänsyn till dispositionsprincipen och rättssäkerhetsprinciperna. 

 

2.3.2.1.2 Dispositionsprincipen 

Parterna disponerar över tvisten på så sätt att de bestämmer vilka omständigheter de 

ska åberopa samt hur deras talan och processförfarande ska utformas.66 Skiljemännen 

får inte agera inkvisitoriskt eller gå emot vad parterna avtalar vad gäller processens 

ramar och innehåll.67 Utgångspunkten för skiljemännen är att söka parternas 

gemensamma vilja avseende hur de vill att förfarandet ska fortlöpa. Det är först när 

parterna inte kan komma överens, som den kontextuella ändamålsprincipen fungerar 

som vägledning för skiljemännen. Ändamålsprincipen spelar en roll kontinuerligt under 

hela förfarandet. Skiljemännen kan inte rådfråga parterna i varje detaljfråga. 

Dispositionsprincipen gäller i grova drag alla processuella frågor som är av relevans för 

parternas möjlighet att framföra sin talan.68 Partsautonomin får dock inte gå så långt att 

den sätter rättssäkerheten ur spel. Den tredje delen av skiljerättsgrundsatsen utgörs 

således av rättssäkerhetsprinciperna som parterna varken med stöd av 

ändamålsenlighetsprincipen eller partsautonomin får gå utöver eller avtala bort.69 

 

2.3.2.1.3 Rättssäkerhetsprinciperna  

i. Likabehandlingsprincipen 

En fundamental princip inom processrätten är att parterna i ett processuellt hänseende 

ska behandlas lika, detta gäller självklart också inom skiljemannarätten.70 Det betyder 

att parterna av skiljemännen ska beredas samma processuella förmåner och ingen part 

                                                      
66 SOU 1994:81 s. 146. Jfr med Heuman s. 266 ff., och Lindskog (2012) s. 540. 
67 Se SOU 1994:81 s. 146 och Prop.1998/99:35 s. 115, Heuman s. 436, Olsson & Kvart s. 111. I dispositiva 
tvistemål framgår dispositionsprincipen av 17 kap. 3 § RB som bland annat stadgar att domstolen inte får 
grunda sin dom på en omständighet, som part inte har åberopat till grund för sin talan. 
68 Se Lindell (2012) s. 630 ff., jfr. med Lindskog (2012) s. 650. 
69 Madsen har en annan åsikt kring dispositionsprincipens omfattning än Lindskog. Madsen menar att 
dispositionsprincipens omfattning ska tolkas så att den påverkas av olika omständigheter under 
förfarandets gång. Omfattningen kan variera beroende på typen av överenskommelse inom skiljeavtalet, 
betydelsen avtalsklausulen har för det aktuella förfarandet och när den uppkommer under förfarandet. 
Lindskog menar istället att det i princip endast är kravet på rättssäkerhet som avgör gränsen för 
partsautonomin eftersom det är parterna själva som betalar för förfarandet och om de är överens så är 
det upp till dem. Jfr Madsen (2007) s. 191 med Lindskog (2012) s. 605. Se även SOU 1994:81 s. 255, Prop. 
1998/99:35 s. 44 och s. 312. 
70 Heuman s. 277 ff. och Lindskog s. 538. 
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får diskrimineras. Detta oberoende av om det finns en obalans mellan parterna 

exempelvis i form av ekonomi eller kunskap. Det ska nämnas att principen om 

skiljemännens opartiskhet även omfattas av likabehandlingsprincipen eftersom den 

senare i viss mån sträcker sig längre än kravet på opartiskhet.71 

 

ii. Talerättsprincipen 

Talerättsprincipen är ett samlingsbegrepp som Lindskog använder för ett flertal 

principer. Den innebär att en part ska ges nödvändigt utrymme att föra sin talan. 

Principen kommer delvis till uttryck i 24 § 1 st. 1 m LSF som stadgar att skiljemännen ska 

ge parterna tillfälle att i all behövlig omfattning utföra sin talan skriftligt eller muntligt.72 

Regleringen ger uttryck för en av de mest fundamentala processrättsliga principer som 

finns. För att principen ska kunna upprätthållas måste parterna i målet vara informerade 

i allt som kan komma att vara avgörande för skiljenämndens dom eller beslut. Detta 

säkerställs genom kommunikationsprincipen som kommer till uttryck genom 24 § 2 st. 

LSF. Där stadgas att en part ska ges möjlighet att ta del av alla handlingar och allt material 

som rör tvisten och som tillförts skiljemännen från motparten eller någon annan.73 När 

parterna väl har fått tillgång till allt processmaterial, ska de dessutom ges skälig tid att 

få framföra sina synpunkter på materialet. Detta kallas inom processrätten för den 

kontradiktoriska principen och att den iakttas är viktigt för att parterna ska ges lika 

möjligheter att åberopa relevant bevisning, hinna utforma och föra sin talan i processen. 

Principen är för övrigt viktig genom att den motverkar obstruktion, då parter inte tjänar 

på att lämna in material sent i en process. Detta leder till ett effektivare förfarande.74 

Enligt Lindskog innefattar talerättsprincipen att kommunikationsprincipen och den 

kontradiktoriska principen ska ges genomslag, men han lägger även till behovet av 

förutsebarhet för parterna inom förfarandet.75 Med det menar Lindskog att parterna 

inte ska utsättas för några överraskningseffekter utan att förfarandets upplägg 

                                                      
71 Lindskog (2012) s. 538. 
72 Lindskog (2012) s. 646 ff. 
73 Jfr Lindell (2012) s. 635 f., med SOU 1994:81 s. 144 och s. 279 samt Prop. 1998/99:35 s. 112 f., och s. 
227 f. Se även Heuman s. 402 f., och Lindskog (2012) s. 654 f. 
74 Jfr Heuman s. 651, Lindell (2012) s. 636, Lindskog (2012) s.658 och Danelius s. 196 f.  
75 Jfr Lindskog (2012) s. 539 f., och s. 648 f., med Cars s. 117, SOU 1994:81 s. 144 och s. 278, samt Prop. 
1998/99:35 s. 227. 
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kontinuerligt ska vara en följd av dialog mellan skiljenämnden och parterna.76 

Förutsebarheten förutsätter således att skiljenämnden bedriver en handläggning av 

förfarandet som parterna kan förutse.77 

 

iii. Rätten till en rättvis rättegång  

Den första januari 1995 inkorporerades EKMR att gälla som lag i Sverige.78 I och med det 

omfattas vanligt domstolsförfarande så väl som skiljerättsförfarande av EKMRs 

rättssäkerhetsgarantier.79 Av största intresse för skiljemannarätten är de garantier som 

följer av artikel 6 (1) EKMR om rätten till domstolsprövning och en rättssäker process. I 

artikeln framgår det bland annat att var och en vid prövningen av hans civila rättigheter 

ska vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling, inom skälig tid och inför en 

oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag. Frågan i vilken utsträckning 

EKMR tillåter parterna att avtala eller skiljenämnden att ändra förfarandet till nackdel 

för parternas rättssäkerhet är ganska svårt att specificera generellt.  

Inledningsvis kan konstateras att möjligheten att avsäga sig rätten till 

domstolsprövning är en förutsättning för att skiljeförfarandet som tvistelösningsform 

ska existera.80 Även möjligheten till sekretess är kraftigt förknippad med 

skiljeförfarandet. Det betyder däremot inte att ett konventionellt skiljeförfarande ska 

betraktas som en form av carte blanche, där artikel 6 (1) EKMR i övrigt inte iakttas.81 

Tvärt om måste förfarandet uppfylla artikelns krav på en rättvis och rättssäker prövning 

även om parterna äger viss diskretion angående förfarandets utformning.82 Enligt praxis 

ska prövningen i sådana fall ske utifrån en helhetsbedömning av tvisten. Huvudfrågan 

                                                      
76 Se Lindskog (2012) s. 605 f. Jfr även med Azelius m fl. s. 936 ff.  
77 Se Lindskog (2012) s. 539 och 609. 
78 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna. Se även 2 kap. 19 § RF. 
79 Heller s. 12 och s. 19. 
80 Europadomstolen har konsekvent tillåtit parter att avtala bort rätten till domstolsprövning under 
förutsättningen att det är gjort på ett tydligt sätt och under avsaknad av tvång. Se t.ex. Deweer mot 
Belgien, dom den 27 februari 1980. 
81 Observera att situationen är annorlunda vid legala skiljeförfaranden. Eftersom parterna inte avsagt sig 
rättigheterna frivilligt genom avtal, ska det inte vara möjligt för ett land att undkomma de krav 
konventionen ställer genom att konstruera legala skiljeförfaranden. Av den anledningen gäller allt som 
stadgas i konventionen utom rätten till domstolsprövning i ett sådant förfarande. Se Danelius s. 196 f. 
82 Skiljemännen måste således vid en prövning använda sig av sådana processrättsliga principer som anses 
vara av en central betydelse i konventionsstaterna. Se t.ex. Suovaniemi m fl. mot Finland, dom den 23 
februari 1999 och Danelius s. 245 ff. 



30 
 

som då behandlas är om parts rätt att framföra sin talan i tillräcklig omfattning har 

tillmötesgåtts av skiljemännen med hänsyn till de enskilda omständigheterna i fallet.83  

Enligt Heller är bedömningen avseende ett giltigt avstående från en 

konventionsrättighet beroende av framförallt tre faktorer. För det första krävs det att 

avståendet har skett tydligt och frivilligt från parterna. För det andra är det av betydelse 

när avståendet skett. Till exempel ska ett förhandsavstående ses som mer ingripande än 

ett avstående när processen väl påbörjats. Möjligheten att överblicka avståendets 

konsekvenser är lättare under än innan förfarandet.84 För det tredje ska den avsagda 

konventionsrättighetens särskilda betydelse i det enskilda fallet beaktas.  

Den sista faktorn är givetvis den mest svårbedömda. Utgångspunkten för 

skiljemännen avseende andra rättigheter än domstolsprövning och sekretess bör vara 

att konventionen gäller trots att skiljeavtalet stadgar annorlunda. Detta åtminstone tills 

tvisten påbörjats och skiljemännen har en chans att avgöra på vilket sätt avsägningen 

påverkar parts rättssäkerhet i tvisten. Ett exempel på detta är att Europadomstolen, 

enligt praxis tillåter parterna att avtala bort rätten till muntlig förhandling.85 Skulle det 

däremot under tvistens gång visa sig att part inte på ett rättssäkert sätt kan framföra sin 

talan på grund av begränsningen faller den. Bedömningen lämpar sig därför bäst när 

tvisten väl påbörjats.86 Sammanfattningsvis kan man säga att skiljerättsgrundsatsen går 

ut på att rättssäkerhetsprinciperna sätter upp ramen för vad parterna processrättsligt 

inte får avtala bort. Utrymmet innanför ramen står till parternas och skiljemännens 

förfogande. Kan parterna inte komma överens åligger det skiljemännen att inom det 

diskretionära området välja den mest ändamålsenliga handläggningen utifrån den tvist 

som föreligger.87 

 

                                                      
83 Dikme mot Turkiet, dom den 11 juli 2000. Se särskilt punkt 109.  
84 Se Heller s. 15 f och s. 19 som menar att parternas rätt att i tillräcklig omfattning bli hörda i ett förfarande 
ska betonas. De får alltså inte avstås på förhand utan förhandsavståenden får enbart avse individuella och 
således inte grundläggande rättigheter.  
85 Se till exempel Håkansson och Sturesson mot Sverige, dom den 21 februari 1990. 
86 Vissa principer anses dock vara så pass grundläggande att parterna inte äger att avstå från dem. Jfr 
Lindskog (2012) s. 607 med Heuman, s. 274. Lindskog sammanfattar begränsningarna som så att 
handläggningsordningen inte får begränsas så att den inte uppfyller rimliga krav på rättsenlighet. Han 
menar att allt för långtgående begränsningar av talerättsprincipen därför bör undvikas. Se även Kvart & 
Olsson s. 126, SOU 1995:65 s. 69 ff., samt Suovaniemi m fl. mot Finland dom den 23 februari 1999, där 
olika aspekter av hur långt man får avtala bort artikel 6 (1) EKMR behandlas. 
87 Heuman s. 279 f.  
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3 Analogi inom skiljerätten 

 Allmänt om analogi 

”Ubi eadem est legis ratio, ibi eadem est legis dispositio”88 

I situationer där lagstiftning saknas inom civilrätten, är det vanligt för rättstillämparen 

att söka ledning i vad lag stadgar angående likartade fall och utifrån det komma fram till 

ett avgörande i det aktuella målet. Detta benämns så som att man gör en analogisk 

lagtillämpning.89 Företeelsen är gammal och användes filtigt redan under antiken inom 

den grekiska filosofin och vidareutvecklades juridiskt inom den romerska rätten.90  

Det är genom den juridiska metoden vi kommer i kontakt med analogin som ett 

led i rättskipningsprocessen. Normalt används i Sverige idag två metoder parallellt. Den 

ena är den subjektiva lagtolkningsmetoden, den andra Ekelöfs teleologiska metod. Den 

förra innebär att man vid oklarheter använder sig av förarbeten som hjälp att tolka 

lagtexten. Den senare utgår ifrån ändamålet med en viss lagreglering, det vill säga vilka 

effekter och konsekvenser som eftersträvas när lagregeln tillämpas på klara fall. För att 

hitta dessa bakomliggande syften använder man sig i regel av förarbeten, varför man 

brukar säga att den subjektiva och den teleologiska lagtolkningsmetoden kompletterar 

varandra.91 Bert Lehrberg uttrycker att frågeställningen, och vanligtvis även rättsföljden 

ska vara densamma. Är rättsföljden inte det menar Lehrberg att särskilda skäl krävs för 

att analogin ändå ska vara befogad. 92  

Man kan se det som så att ändamålet bakom en lagregel är den funktion som den, 

i samspel med övriga rättsregler, faktiskt kan antas fylla i samhället. Enligt den 

teleologiska metoden används analogi som ett verktyg då lagen inte omfattar 

situationen i fråga, men där ändamålen bakom en lagregel ändå omfattar eller kan 

appliceras på den förevarande situationen och detta är önskvärt i ett 

samhällsperspektiv.93 

                                                      
88 Där det finns samma funktion finns även samma legala disposition.  
89 Hellner s. 111.  
90 Frändberg s. 5.  
91 Zetterström s. 88 f. 
92 Lehrberg s. 118 och s. 210 f. 
93 Lehrberg s. 211. 
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Rättskipningsideologiskt kan analogiverktyget vara problematiskt. På ena sidan 

har rättstillämparna en lojalitetsplikt gentemot lagstiftaren. Maktdelningen i Sverige ser 

ut som så att de rättskipande organen är underställda de högsta politiska, riksdag och 

regering. Domstolarna ska tolka och tillämpa de rättsregler som lagstiftarna skapat, och 

det måste finnas synnerliga skäl för att inte tillämpa dem i klara fall.94 Att använda lagar 

på fall som de inte reglerar går förenklat sett mot legalitetsprincipen och är ett problem 

för maktdelningsidén. Mot detta ska det anföras att en radikal lojalitetsprincip med 

bokstavstolkning inte heller är eftersträvansvärd i samhället. Målet för lagtillämparna är 

istället att finna en medelväg där legalitetsprincipen är en av grundbultarna i 

rättssäkerhetshänseende.95  

På andra sidan finns non liquet-förbudet som i sak innebär att domaren inte får 

vägra att ta ställning i sak på grund av att den rättsliga prövningen är oklar eller att 

reglering på området saknas. Principen är allomfattande och finns både inom civilrätten 

och straffrätten så som en allmän rättsprincip. Den är kanske mest känd 

lagstiftningsmässigt genom 1804 års Code Civil des Français fjärde artikel. Där stadgas 

att en domare kan bli åtalad för deni de justice ifall denne vägra att döma i ett mål enbart 

för att lagen är tvetydig eller inte är applicerbar på den aktuella situationen.96 

Sammanfattningsvis har en analog tillämpning av rättsnormer – enligt Frändberg 

– sin främsta funktion i att den erbjuder en lösning på det rättskipningsdilemma som 

uppstår på grund av lojalitetsprincipen och non liquet-förbudet. Han menar att ett 

analogislut utgör en medelbar normanvändning där rättskiparen är lojal gentemot 

lagstiftarens bakomliggande syften samtidigt som han eller hon även uppfyller sin 

skyldighet att ta ställning i sak.97 

 

 Analogi eller inspiration? 

Innan vi går vidare till att undersöka om analogi till RB är möjligt inom skiljeförfarandet, 

är det av intresse att reda ut ett terminologiskt problem. Detta problem är att skiljemän, 

så väl som domare i allmän domstol samt vissa författare inom den juridiska doktrinen, 

inte gör skillnad mellan inspiration och analogi. Jag vill, precis som Solerud, göra en tydlig 

                                                      
94 Jfr 1 kap. 4, 8 och 9 §§ RF med 11 kap. 3-5 §§ RF samt 12 kap. 10 § RF. 
95 Frändberg s. 159 f. 
96 Frändberg s. 161. 
97 Frändberg s. 161. 
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skillnad mellan, att å ena sidan, tillämpa bestämmelser i RB analogt och, å andra sidan, 

låta RB tjäna som inspiration vid lösningen av ett processuellt problem inom ett 

skiljeförfarande.98 

Som det redan har beskrivits ovan under 3.1 kan analogier ske när ändamålen 

bakom lagregeln är applicerbara på den förevarande situationen samt analogin är 

önskvärd i ett samhällsperspektiv. Med den definitionen kan man ifrågasätta om det 

verkligen är fråga om analogi vid majoriteten av de tillfällen tillämpningen omnämns 

som så inom doktrinen. Det torde dessutom endast vara i ett fåtal situationer då så 

verkligen är fallet inom skiljemannarätten. Till skillnad från analogi bygger inspirationer 

på en mer praktisk lösningsorientering. Inspiration kan fås i mindre och större 

omfattning. Den kan till och med bli så betydande att det i praktiken verkar som att man 

använt RB analogt.  

Av den anledningen kan man fråga sig om problemet är mer av principiell natur än 

rent praktiskt. Jag, precis som Solerud, hävdar dock att så inte är fallet. Istället handlar 

skillnaden om en utgångspunkt som är viktig för uppfyllandet av 

ändamålsenlighetsprincipen. Söker skiljemännen använda RB analogt är det frågan om 

att ändamålen bakom lagregeln ska vara applicerbara på den förevarande situationen 

samt att analogin då också ska vara önskvärd i ett samhällsperspektiv. Söker 

skiljemännen däremot inspiration, är det frågan om att finna en ändamålsmässig lösning 

anpassad efter tvistens beskaffenhet. Uppdelningen är viktig, den hjälper skiljemännen 

att handlägga förfarandet mer ändamålsenligt, särskilt eftersom skiljemännen vid 

inspiration kommer bort från kravet på att lösningen ska vara önskvärd i ett 

samhällsperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
98 Solerud s. 414 f. 
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 Är analogi till RB möjlig i skiljerättsmål? 

”Erfarenhet visar att den procedur som anammas inom internationella 

kommersiella skiljeförfaranden inte beror så mycket på platsen där 

förfarandet utspelar sig utan snarare på bakgrunden och erfarenheten 

hos de individuella skiljemännen och parternas ombud.”99 

Om parterna inte kan komma överens får ledning hämtas från reglerna avseende 

förfarandet i LSF. Det är inte alltid LSF ger komplett vägledning om hur förfarandet ska 

ske, särskilt inte med hänsyn till de processuella handläggningsfrågorna. I det läget får 

skiljemännen söka ledning någon annanstans.100  

Det är i den här situationen som skiljeförfarandet och RBs speciella relation tydligt 

framkommer. RB är mer eller mindre allomfattande vad gäller processuella frågor som 

uppstår i en tvist. Med sina 59 kapitel är det troligt att ett rättspolitiskt avvägt och 

motiverat svar på hur man ska lösa ett visst processuellt problem går att finna inom 

ramen för RB. Skiljemännen har även god anledning att utgå ifrån att RB uppfyller kraven 

vad gäller alla rättssäkerhetsprinciperna inom skiljerättsgrundsatsen, eftersom samma 

rättssäkerhetsprinciper även är tvingande i en vanlig domstolsprocess.  

Vid en första anblick torde således en analogi till RB te sig som en bra lösning. 

Flertalet skiljemän jobbar till vardags som domare eller advokater. Att då söka lösningar 

inom ramen för RB blir naturligt, vilket är fullt logiskt eftersom människor påverkas av 

sin bakgrund, utbildning, sina erfarenheter och de strukturer de är vana vid.101 Det är 

dessutom vanligt och allmänt accepterat inom branschen att skiljemän baserar sin 

processuella handläggning och lösningar av processuella problem på reglerna i RB. Att 

det är så är varken något nytt eller begränsat till enbart svenska skiljeförfaranden, 

särskilt inte när ordföranden är svensk.102 Av detta följer att det finns flera generella 

principer i RB som används som ledning för samt påverkar ombuden och skiljemännen i 

                                                      
99 Se Redfern & Hunter s. 282 (6-12). Översättningen är uppsatsförfattarens egen. 
100 LSF behandlar nästan uteslutande rättssäkerhetskraven, handläggningsfrågor därutöver är ytterst 
sparsamt reglerade. Madsen (2007) s. 49.   
101 Hobér (2004) s. 169. 
102 Angående att det skulle vara vanligt inom branschen se Madsen (2007) s. 50 och Hobér (2004) s. 169. 
Beträffande att strukturen har funnits under en längre tid, se Ullman i SvJT 1080 s. 139 ff. 
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deras förberedelser, inlagor, muntliga förhandlingar, administration och genomförande 

av förfarandet.103 

Att hämta ledning ur är dock inte samma sak som att använda RB analogt. Hobér 

är inne på att RBs filosofi och grundregler visserligen påverkar de svenska skiljemännen 

och ombuden på ett sätt som är omöjligt att komma ifrån. Den legala kultur som 

utvecklats kring RB har betydelse för skiljeförfarandet både nationellt och 

internationellt. Däremot menar Hobér att RB inte är tillämplig på skiljeförfaranden i 

Sverige genom analogi, eftersom förfarandena utgör två helt olika metoder att lösa 

konflikter. Lagreglerna har helt enkelt inte till uppgift att fylla samma ändamål.104  

 

3.3.1 Grundläggande ändamålsskillnader mellan RB och LSF 

För att kunna besvara frågan huruvida det är möjligt med analogi till RB i skiljerättsmål, 

måste man se till de ändamål och strukturer som skiljer förfarandena åt. RB bygger sitt 

handläggningsförfarande på principerna om omedelbarhet, koncentration och 

muntlighet. Förenklat beskrivet fortgår förfarandet genom skriftliga inlagor, muntliga 

förberedande möten uppföljt av skriftliga sammanfattningar från domstolen i syfte att 

förbereda parterna och förenkla handläggningen av målet inför en koncentrerad 

huvudförhandling. Under huvudförhandlingen ska alla fakta presenteras – från yrkanden 

och grunder, till sakomständigheter, bevisning och argumentation – muntligt och så 

koncentrerat som möjligt.105 Konsekvent har det fått betydelsen att om något inte har 

framförts muntligt under huvudförhandlingen så får domstolen inte grunda sin dom 

därpå. I princip innebär muntlighetsprincipen att det råder uppläsningsförbud under 

förberedelsesammanträdet och huvudförhandlingen. Vissa undantag där parterna får 

                                                      
103 Hobér pekar särskilt ut tre aspekter där RBs filosofi och grundregler påverkar skiljemännen och 
advokater i processen. För det första förväntas parterna bygga sina mål på de dokument och den 
information de har tillgång till innan respektive mål. De har således inte tillgång till en så kallad ”discovery 
procedure” så som i viss utländsk rätt. För det andra finns det få regler angående bevisning vilket även 
gäller skiljeförfaranden. För det tredje brukar principen om jura novit curia kunna tillämpas i den grad att 
parterna inte i någon större utsträckning behöver argumentera hur lagreglerna ska tolkas. Den 
inställningen är dock svår att ha vid internationella förfaranden. Se Hobér (2011) s. 212 f. 
104 Hobér (2004) s. 170 och Hobér (2011) s. 199.  
105 Omedelbarhetsprincipen och koncentrationsprincipen hör ihop på så sätt att omedelbarhetsprincipen 
går ut på att alla yrkanden, grunder och bevisning ska läggas fram i ett sammanhang, dvs vid 
huvudförhandlingen. Det är utifrån detta i kombination med parternas processföring som domstolen ska 
bedöma sakfrågan i målet, se 17 kap 2 § RB. Koncentrationsprincipen inriktar sig i sin tur på att 
huvudförhandlingen ska genomföras utan onödiga uppehåll och så långt som möjligt i ett sammanhang 
enligt 43 kap. 11 § RB. Se Ekelöf m fl. V s. 11 ff.  
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ge in och läsa upp skriftliga inlagor kan dock förekomma. Men då endast om rätten anser 

att det underlättar förståelsen eller i övrigt är till fördel för handläggningen.106 Processen 

beskrivs av Hobér som en blandning av det ackusatoriska och inkvisitoriska systemet 

eftersom RB kombinerar skriftlig och muntlig processföring. Vad gäller dispositiva 

tvistemål är förfarandet dock överhängande ackusatoriskt, åtminstone under 

huvudförhandlingen då det som domen får grundas på ska anföras av parterna.107  

Skiljeförfarandet är också ackusatoriskt till sin natur. Det beror på skiljeavtalet och 

partsautonomins ställning inom skiljerätten. Men, till skillnad från vad som är fallet i ett 

dispositivt domstolsförfarande, måste skiljemännen väga in allt material som inkommit 

till skiljenämnden i sin bedömning av tvisten. Detta gäller oavsett om det inkommit 

skriftligt eller muntligt. Om vi jämför detta med RB där förfarandet är konstruerat för att 

uppnå en muntlig och koncentrerad huvudförhandling, så är LSFs mål att uppfylla de 

olika element som är sammanfattade i skiljerättsgrundsatsen.108 Om parterna inte kan 

komma överens åligger det alltså skiljemännen att efter bästa förmåga konstruera det 

mest ändamålsenliga förfarandet sett till tvistens förutsättningar och 

rättssäkerhetsprinciperna. Det är ur denna aspekt man ska bedöma om skiljemännen i 

Sverige verkligen bör basera sin processledning på reglerna i RB analogt.  

Heuman håller till viss del med Hobér om att lagreglerna i RB inte har till uppgift 

att fylla samma ändamål som uppbär skiljeförfarandet och hänvisar till att vissa regler i 

RB helt enkelt inte går att analogisera till. Exempelvis bygger 17 kap. 2 § RB – som stadgar 

att domen ska grundas på vad som förekommit vid huvudförhandlingen – på 

omedelbarhetsprincipen. En sådan tillämpning skulle direkt strida mot skiljeförfarandets 

grunder. Samtidigt menar Heuman att man inte bör ställa sig direkt avvisande till 

                                                      
106 Se Ekelöf m fl. V s. 14 f., s. 17 och s. 86 samt Hobér (2011) s. 199. Jfr även med 42 kap. 13 § RB och 43 
kap. 5 § RB. 
107 Förenklat kan systemen beskrivas som så att det ackusatoriska systemet lämnar processförfarandet till 
parterna och domarens funktion blir således mer eller mindre endast att sitta och lyssna och avgöra den 
eller de tvistiga frågor som parterna presenterar. Domarens roll i ett sådant förfarande är inte att granska 
eller utreda utan processen kontrolleras av parterna. Domaren bedriver visserligen även där 
processledning, men mer i form av att upprätt att upprätt att upprätt att upprätt att upprätt att upprätt 
att upprätt att upprätt att upprätt att upprätt att upprätt ordning och fördela ordet. Det inkvisitoriska 
systemet bygger tvärt om på att domaren har en mer aktiv roll. Domaren har då till uppgift att undersöka 
och vara proaktiv under processen. Generellt sett läggs större tyngd vid skriftliga inlagor än muntlig 
framställning och i regel spelar ombuden en mindre roll i den typen av förfarande. Se Hobér (2011) s. 199 
ff.  
108 Madsen (2007) s. 50. 
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analogier. Vissa frågor kan i princip endast bedömas på samma sätt som i RB, och om 

LSF inte reglerar en sådan fråga tillräckligt är det enligt hans uppfattning direkt olämpligt 

att inte använda RB analogt. Ett bra exempel på detta är de civilprocessuella 

rättskraftsprinciperna. Det finns inget intresse av att ha olika rättskraftsprinciper för 

skiljeförfarande och förfaranden i allmän domstol.109 Tvärtom ökar förutsägbarheten 

inom skiljemannarätten genom att man i förfarandet kan använda sig av den 

omfattande praxis och doktrin som redan finns på området inom civilprocessen.110 

Dessutom är det viktigt för enhetligheten inom rättsordningen att rättskraftsprinciperna 

är likvärdiga till sitt innehåll inom både skiljeförfarande och förfarande inför allmän 

domstol. Ett annat område som är i lika stort behov av konsekvens är 

begreppsapparaten inom skiljeförfarande och allmän domstol. Att uttryck som 

åberopande, grunder, yrkanden och bevistema med mera, har samma betydelse inom 

båda förfarandena är av grundläggande betydelse. Ett enhetligt begreppssystem är 

ändamålsenligt och effektiviserar skiljeförfarandet.111 Ett bra exempel på detta är 

begreppet rättsfaktum och dess betydelse inom processen.112 Domstolen får enligt 17 

kap. 3 § RB inte grunda sin dom på en omständighet som part inte har åberopat till grund 

för sin talan. För skiljeförfarandet saknas stadganden som uttömmande reglerar ramen 

för prövningen enligt LSF. Den övervägande uppfattningen i doktrinen synes dock vara 

att bestämmelserna i RB på denna punkt ska tillämpas analogt med hänsyn till 

framförallt två argument. För det första är det frågan om ett principiellt befästande av 

dispositionsprincipen, det vill säga att parterna avgör vad domstolen ska pröva. För det 

andra blir det enklare för domstolen att förhålla sig opartisk gentemot parterna om alla 

                                                      
109 Självklart finns det vissa undantag som kan motiveras för skiljeförfaranden, särskilt med hänsyn till 
partsautonomin och möjligheten för parterna att avtala bort rättskraften när det gäller en redan 
meddelad dom. Mer därom se Heuman (1992) s. 928 med tillhörande fotnotshänvisningar. 
110 Heuman s. 307 f. Att en skiljedom vinner rättskraft slogs fast redan i NJA 1953 s. 751. Angående att en 
skiljedom når rättskraft på samma sätt i skiljeförfarande så som i vanlig domstolsprocess, se NJA 1998 s. 
189. 
111 Se Heuman s. 337, SOU 1994:81 s. 176 samt Prop. 1998/99:35 s. 145 som anger att RB regler och 
begrepp på området ska vara normerande.  
112 Ekelöf beskriver begreppet rättsfaktum genom att dela upp begreppet omständighet i medelbar och 
omedelbar relevans. En omedelbart relevant omständighet i ett mål betyder att den har relevans för en 
rättsföljd som ska inträda ifall omständigheten föreligger. En sådan omedelbart relevant omständighet 
betecknas som rättsfaktum. En medelbart relevant omständighet har betydelse som bevis för en 
omedelbart relevant omständighet. En medelbart relevant omständighet betecknas därför som 
bevisfaktum med anledning av sin betydelse som bevis för rättsfaktumet. Indelningen är av stor relevans 
när det gäller dispositiva mål med hänsyn till 17 kap 3 § RB, eftersom det där endast är rättsfakta och inte 
bevisfakta som måste åberopas av part. Se Ekelöf m fl. I s. 40 f. 
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rättsfakta åberopas av part. Då minskar risken för att arbetet med att sortera argument 

och sätta rättsliga etiketter på dessa utförs av skiljenämnden. Argumentet fungerar 

emellertid endast om skiljeförfarandet är att klassa som svenskt. Är tvisten av 

internationell karaktär kan parternas utgångspunkter vara annorlunda. Skiljemännen 

kan till exempel vara tvingade att utöver rättsfakta hålla sig till de bevisfakta och 

rättsregler som parterna har åberopat i tvisten. I en sådan situation kan en analogi i så 

vitt gäller begreppsapparaten inte te sig som självklar varför lämpligheten av en analogi 

till stor del kan avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.113 Hobér 

är dock tydlig med att den omständigheten rättskraftsprinciperna kan tillämpas analogt 

inte skapar en form av allmän acceptans för analogi till andra delar av RB.114 Lagstiftaren 

har dessutom uttalat att LSF ska tillämpas självständigt utan påverkan av RB.115 Om LSF 

inte ger någon större vägledning finns det dock principiellt sett inget som säger att man 

inte får göra en analogi till RB. 

Utifrån ovan anförda argument kan vi konstatera att RB kan tillämpas analogt 

inom ett skiljeförfarande. Framförallt gäller det frågor som sätter ramarna för 

rättssystemet. Nästa logiska fråga blir då var gränsen för en analog tillämpning av RB 

går. Eftersom vi inte kan titta på hela RB med hänsyn till dess omfattning är uppsatsen 

inriktad mot vad som gäller för processuell handläggning.  

 

 Bör skiljemännen använda RB analogt vid processledningsfrågor? 

3.4.1 Processledning i allmänhet 

Till skillnad från när det gäller RB finns det inga direkta anvisningar i LSF till skiljemännen 

om hur de ska leda förfarandet.116 Det brukar emellertid vara underförstått att det precis 

som när det gäller RB åligger skiljemännen att verka för att parterna får en acceptabel 

möjlighet att föra sin talan och ta tillvara på sina rättigheter.117 Detta processuella 

ledningsansvar indelas grovt i två delar för både dispositivt domstolsförfarande och 

skiljeförfarande. För det första krävs en grundläggande förståelse av tvistefrågan. För 

                                                      
113 Olsson & Kvart s. 111. 
114 Hobér (2011) s. 198. 
115 Prop. 1998/99:35 s. 46. 
116 SOU 1994:81 s. 150 och Prop. 1999/98:35 s. 120. 
117 Lindskog (2012) s. 608 f. 
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att uppnå det måste skiljemännen och domarna leda tvistens förfarande så att parternas 

rättsliga positioner blir tydliga för alla inblandade.118 Denna del kallas för den materiella 

processledningen och behandlas mer ingående under 3.4.2. Den andra delen behandlar 

hur själva processen rent praktiskt – i form av när, var och hur – ska bedrivas. I doktrin 

kallas detta yttre förlopp för formell processledning och behandlas närmare under 

3.4.3.119 Jag kommer även inom ramen för framställningen mer specifikt gå in på frågan 

om processledning i förhållande till principen om jura novit curia under 3.4.4. 

I RB är den formella och materiella processledningen reglerad både såvitt gäller 

förberedelsen och huvudförhandlingen. Vad gäller förberedelsen så regleras den 

formella processledningen i 42 kap. 8 § 3 st. RB, och den materiella processledningen i 

samma kapitel 8 § 2 st. RB. Under huvudförhandlingen regleras den formella och 

materiella processledningen i 43 kap. 4 § RB, där stycke ett avser formella- och stycke 

två materiella frågor.120  

Det är av intresse för den fortsatta behandlingen att utröna ifall lagstiftaren haft 

olika ändamålsskäl bakom reglerna om processledning i huvudförhandlingen jämfört 

med reglerna om processledning i förberedelsen.121 Svaret på den frågan ska nog 

besvaras nekande. Brolin menar att det när det gäller den materiella processledningen 

inte finns någon betydelseskillnad mellan att rätten ska se till att målet blir utrett efter 

vad dess beskaffenhet kräver och att inget onödigt dras in jämfört med att rätten, allt 

efter målets beskaffenhet skall verka för att tvistefrågorna blir klarlagda. Brolin menar 

snarare att skillnaden i lydelsen mellan 42 kap. och 43 kap. RB är naturlig med hänsyn 

till processupplägget och syftet bakom förberedelsen inför en koncentrerad 

huvudförhandling, men att ändamålen bakom paragraferna fortfarande är desamma.122 

Detta förenklar en analogi till skiljeförfarande eftersom det i skiljeförfaranden inte 

existerar någon lagstadgad indelning i förberedelse och huvudförhandling. 

 

                                                      
118 SOU 1994:81 s. 150 och s. 177, Prop. 1998/99:35 s. 120 och s. 146, Heuman s. 384 och s. 387 ff., samt 
Edlund s. 669.  
119 Ekelöf m fl. V s. 44 ff. 
120 De ursprungliga motiven finns i SOU 1938:44 s. 444-445. och de senare i prop. 1986/87:89 s. 216-217. 
121 42 kap. 8 § 2 st. RB som stadgar om materiell processledning, bör tolkas med utgångspunkt i vad som 
anges om förberedelsens syfte. Jfr med. 42 kap 6 § 2 st. RB, se Brolin m fl. (2010) s. 74 f., och Prop. 
1986/87:89 s. 192-193. 
122 Brolin m fl. (2010) s. 37 f. 
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3.4.2 Materiell processledning  

3.4.2.1 Dispositivt domstolsförfarande 

Ekelöf beskriver den materiella processledningen inom ramen för RB som rättens 

verksamhet för att berika eller begränsa processmaterialet.123 Arbetet kan i grunden 

framställas som en uttrycklig skyldighet för rätten att – ex officio – verka för att 

tvistefrågorna blir tydligt klarlagda. Detta sker genom att rätten kontrollerar huruvida 

det föreligger splittring eller konsensus mellan parterna vad gäller yrkanden, rättsfakta, 

bevisning samt andra rättsförhållanden av betydelse för tvisten.124 Enligt Brolin ska 42 

kap. 8 § 2 st. och 43 kap. 4 § st. 2 RB tolkas så att domstolen ska gå så långt i sina frågor 

och påpekanden att den förstår vad parterna åberopat och varför. Domaren ska alltså 

inse åberopade rättsfaktas relevans för den påstådda rättsföljden. Detsamma gäller 

även yrkandet.125 Syftet med den materiella processledningen är att allt ska vara så pass 

klart för parterna och domstolen under förberedelsen, att någon materiell 

processledning under huvudförhandlingen inte ska behövas.126  

Behovet och omfattningen av den materiella processledningen är ett debatterat 

område inom processrätten. Processledningen medför avgränsningsproblem som 

riskerar förändra tvistens karaktär. Utövandet av materiell processledning är för rätten 

ständigt en avvägning mellan kravet på att upprätthålla en effektiv process och samtidigt 

framstå som opartisk och objektiv.127  

För att ett domslut ska kunna verkställas och medföra processuella rättsverkningar 

i form av exempelvis res judicata och litispendens krävs att saken är tydligt preciserad. 

Om något är otydligt måste det redas ut. Rätten ska i sådana situationer utöva sin 

frågerätt för att komma till rätta med problemen. Samtidigt riskerar domaren alltid i 

sådana situationer att processmaterialet berikas i form av att parterna får upp ögonen 

för vad de missat eller missförstått. Mindre brister och oklarheter kan enkelt redas ut 

genom att domaren bara frågar vad parten åsyftar. Lite svårare blir det då yrkanden är 

                                                      
123 Ekelöf m fl. V s. 45. 
124 Prop. 1986/87:89 s. 196. 
125 Se Prop. 1986/87:89 s. 103-108 samt s. 196. Jfr med Brolin m fl. (2010) s. 97 f., och Ekelöf m fl. V s. 
47. 
126 Se Prop. 1986/87:89 s. 216 där det markeras av lagstiftaren att rätten vid huvudförhandlingen i 
normala fall enbart ska behöva övervaka att målet blir tillräckligt utrett inom den ram som dragits upp 
under förberedelsen. Jfr med NJA 1987 s. 766 angående behovet av materiell processledning i underrätt. 
127 Ekelöf m fl. V s. 45 f., samt Prop. 1986/87:89 s. 105. 
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tydliga till sina utformning men part i resten av sin talan tydligt strävar åt ett annat håll. 

Ekelöf använder exemplet att part yrkat fastställelse men tydligt strävar efter en exigibel 

dom och därför borde ha yrkat på fullgörelse. I en sådan situation ska domstolen enligt 

Ekelöf utöva sin frågerätt för att effektivisera handläggningen.128   

Betydligt svårare blir dock bedömningen när det kommer till parternas 

åberopande av rättsfakta och domstolens processledning i det avseendet. Enligt 42 kap. 

8 § 2 st. RB kan frågerätten kopplad till parternas åberopade av grunder aktualiseras i 

huvudsak tre situationer. För det första kan åberopandet vara otydligt. I en sådan 

situation åligger det domstolen att precis som vid yrkanden söka få det mer preciserat. 

För det andra kan åberopandet vara ofullständigt, dvs. parten har utelämnat ett relevant 

rekvisitmoment. Ekelöf menar att domstolen i en sådan situation har att ange varuti 

problemet består och kan således fråga parten hur han eller hon resonerar i 

rättsfrågan.129 För det tredje ska domstolen verka för att parterna anger allt de vill 

åberopa i målet. Ekelöf tar som exempel upp en part som inte uttalar sig angående ett 

av motpartens åberopade rättsfakta. Domstolen bör i ett sådant fall fråga parten 

huruvida rättsfaktumet erkänns eller förnekas samt om parten själv vill åberopa något 

med anledning av detsamma. Ett problem som kan uppstå är när part – exempelvis som 

bevisfaktum – anger en omständighet som domaren finner ha betydelse som 

rättsfaktum i målet. Enligt förarbetena lämnas det åt domstolen att i det konkreta fallet 

avgöra hur den ska hantera problemet.130 Ekelöf anser att domstolen bör klargöra 

partens ståndpunkter så att det tydligt framgår för parten vad som är och inte är med 

bland det åberopade.131 RBs gränsdragning vad gäller frågerätten torde således ligga vid 

att domstolen inte ska efterforska om det finns ytterligare relevanta omständigheter 

som kan påverka parternas rättigheter eller skyldigheter, eller råda parterna vad de ska 

yrka eller åberopa.132 

 

                                                      
128 Ekelöf m fl. V s. 48. 
129 Ekelöf m fl. V s. 48 f., jfr med NJA 1988 s. 404.  
130 Prop. 1986/87:89 s. 106. 
131 Ekelöf m fl. V s. 51 ff. 
132 Ekelöf m fl. V s. 49. 
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3.4.2.2 Skiljeförfarande 

Skiljemännen ska precis som domarna i vanlig domstol agera så att parterna preciserar 

sina yrkanden, rättsfakta, bevisning samt andra rättsförhållanden av betydelse för 

tvisten. Vad gäller tydliggörandet av processläget kan skiljemännen driva 

processledningen tämligen långtgående och kraftfullt angående omständigheter där 

parterna är otydliga eller ofullständiga.133 Om inte skiljemännen har sett till att få 

yrkanden och grunder klarlagda, finns risk för ett handläggningsfel som då kan vara 

klandermässigt enligt 34 § LSF.134 Emot detta ska vägas att en processledning som leder 

till att processuella dispositioner företas även kan medföra risk för klander och bör 

således strikt undvikas.135 Heuman uttrycker det som så att, så länge yrkandena och 

grunderna är klart och tydligt formulerade bör skiljemännen inte bedriva materiell 

rådgivning. De ska alltså inte genom frågor till en part insinuera att han eller hon kan 

förbättra sin talan genom att åberopa en alternativ grund eller anföra en annan 

rättsföljd än den yrkade.136 Vid tveksamma situationer bör skiljemännen vara 

återhållsamma. Det skiljenämnden kan göra är att sammanfatta parternas rättsliga 

positioner så som de har uppfattat dem i en recit, samt kommunicera den till 

parterna.137 Om någon av parterna efter en sådan recit kommer på att den istället skulle 

ha yrkat fullgörelse eller framfört en alternativ grund, så ligger det på den parten att 

ändra sin talan. Inte på skiljenämnden att göra den parten uppmärksam på detta.  

Det är viktigt att komma ihåg att skiljenämnden inte har de möjligheter att avvisa 

nya yrkanden eller grunder så som 13 kap. 3 § RB erbjuder domstolarna. Tvärt om ges – 

enligt 23 § 2 st. LSF – en tämligen långtgående möjlighet för parterna att ändra sin talan, 

varför en alltför välvillig processledning inom ramen för ett skiljeförfarande riskerar att 

förlänga förfarandet väsentligt. Enligt förarbetena överlämnas det i betydande 

omfattning till skiljenämnden att avgöra om det är lämpligt att en part får framföra nya 

                                                      
133 SOU 1994:81 s. 150 och Prop. 1998/99:35 s. 120. Jfr med 21 § LSF. 
134 Se Lindskog (2012) s. 634 f., och Heuman s. 343. Enligt Heuman är det så att om skiljeförfarandet 
avslutats trots att yrkanden och grunder är oklara kan den förlorande parten få skiljedomen upphävd 
eftersom han inte beretts tillfälle att utföra sin talan. Om ombudet inte vet vad saken gäller kan han helt 
enkelt inte utföra talan. Enligt NJA 1965 s. 384 ska en dom undanröjas ifall oklarheten påverkat tvistens 
utgång. Heumans analys är sådan att en oklarhet som påverkat tvistens utgång är för handen, åtminstone 
om förlorande part protesterat under förfarandet och krävt ett förtydligande från motparten för att kunna 
utföra sin talan. 
135 Se Lindskog (2012) s. 609. 
136 Heuman s. 384 ff. 
137 Lindskog (2012) s. 609. 
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yrkanden eller grunder allt efter processens gång. Det åligger skiljemännen att finna en 

lämplig avvägning där de motverkar obstruktion men samtidigt verkar för att parterna 

får en godtagbar möjlighet att utföra sin talan. I praktiken vågar dock sällan 

skiljenämnden neka part möjligheten att införa nytt processmaterial, om det inte är 

alldeles uppenbart att det sker i obstruktionssyfte, eftersom ett sådant beslut kan ge 

anledning till klandertalan.138  

 

3.4.3 Formell processledning 

3.4.3.1 Dispositivt domstolsförfarande 

Ekelöf beskriver den formella processledningen som processens yttre förlopp. Med det 

menar Ekelöf förelägganden, utfärdande av kallelser, den praktiska uppdelningen av 

olika frågor som när, var och hur sammanträden i form av förberedelse och 

huvudförhandling ska ske.139 Ansvaret för den formella processledningen faller inom 

ramen för RB i princip uteslutande på rättens ordförande. Han eller hon har stor frihet 

över i vilken ordning, och hur frågorna ska behandlas under rättegången.140 

Ordföranden kan givetvis rådgöra med parterna men beslutanderätten ligger 

fortfarande kvar hos densamme.141 Ordförandens uppgift är således att driva 

förberedelsen och huvudförhandlingen mot ett snabbt avgörande, samtidigt som målet 

blir utrett efter vad dess beskaffenhet kräver.142 

 

3.4.3.2 Skiljeförfarande 

Inom skiljemannarätten finns det nästan ingen reglering av själva förfarandets upplägg. 

I princip får all vägledning vad gäller den formella processledningen härledas ur 21 och 

24 §§ LSF. Av det kan vi konstatera att, om parterna inte lyckas komma överens får den 

                                                      
138 Jfr Nordenson s. 215 med Heuman s. 422 f. Se även SOU 1994:81 s. 141 och s. 277 samt Prop. 
1998/99:35 s. 108 f. Det kan också anföras att det ur rättssäkerhetssynpunkt är viktigt att parterna ges 
möjlighet att ändra sin talan så att risken för materiellt felaktiga domar minskas. Man får inte glömmas 
bort att skiljeförfarandet utgör ett eninstansförfarande, varför den möjligheten är viktig i sammanhanget.  
139 Ekelöf m fl. V s. 44. 
140 Jfr exempelvis med 5 kap. 9 § RB som stadgar att det ankommer på rättens ordförande att upprätthålla 
ordningen vid rättens sammanträden och att meddela de ordningsregler som behövs. 
141 Brolin m fl. (1990) s. 588 f. 
142 Jfr 42 kap. 6 § 3-4 st. RB. med 43 kap. 4 § 2 st. RB. Rätten bör upprätta en tidsplan för målets 
handläggning så länge det inte på grund av målets beskaffenhet eller av något annat särskilt skäl är 
obehövligt. 



44 
 

praktiska processledningen utformas av skiljemännen med vägledning i 21 §:s lydelse 

om att förfarandet ska vara opartiskt, ändamålsenligt och snabbt. Detta betyder att 

skiljemännen måste anpassa processen så att själva funktionerna bakom 

skiljeförfarandet införlivas. Med andra ord åligger det skiljemännen att – precis som i 

allmän domstol – strukturera förfarandet och ta initiativ så parterna bereds tillfälle att 

på ett tillfredsställande sätt få föra sin talan. För att uppfylla detta är det allmänt 

förespråkat inom doktrinen att skiljemännen i stora drag bör följa samma mönster som 

i en rättegång, dock med nödvändiga anpassningar till den aktuella tvisten.143 I praktiken 

inleds skiljeförfarandet genom en skriftväxling där parterna får möjlighet att positionera 

sig. Finner skiljemännen att det förekommer oklarheter, eller att målet i något annat 

avseende behöver beredas, kallar de till möten jämförbara med förberedande 

förhandlingar enligt RB.144 

  

3.4.4 Processledning och principen om jura novit curia 

Ett annat problem när det kommer till processledning inom skiljeförfarandet är 

principen om jura novit curia. Av förarbetena till LSF framhålls att principen gäller inom 

svensk processrätt och att skiljemännen därför fritt kan söka efter ledning i förarbeten, 

doktrin och praxis.145 Därmed kräver inte LSF att den påkallande parten anger de lagrum 

han eller hon anser vara tillämpliga i målet. Det är därför av intresse ifall regeln om 

klander avseende uppdragsöverskridande hindrar skiljemännen från att tillämpa en 

lagregel som inte berörts av parterna.146 Om man ser till den kontradiktoriska principen 

är det klart att en skiljetvist inte får avgöras på en grund eller invändning som 

överhuvudtaget inte förs på tal under förfarandet. När det kommer till rättsregler är 

uppfattningen mer splittrad inom doktrinen. Den allmänna uppfattningen vad gäller RB 

är att skiljemännen genom processledning bör göra parterna uppmärksamma på 

lagregler genom att allmänt be parterna yttra sig om någon alternativt tillämplig regel 

kan läggas till grund för domen. Heuman anser dock att en sådan vag processledning 

inte lämpar sig för skiljeförfarandet. Om parterna inte inser vilken rättsregel som 

                                                      
143 Jfr Heuman s. 381 f., och s. 491 f., SOU 1994:81 s. 151, Prop. 1998/99:35 s.121 samt Nordenson s. 212. 
144 Lindskog (2012) s. 613. 
145 SOU 1994:81 s. 177 och Prop. 1999/98:35 s 145. 
146 Heuman s. 340.  
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skiljemännen åsyftar, tjänar processledningen inte något syfte och den kontradiktoriska 

principen upprätthålls inte. Heuman anser därför att det då skulle vara bättre att direkt 

be parterna att yttra sig över en specifik rättsregel. På det sättet skulle 

överraskningseffekter kunna undvikas. Visserligen kan processledningen uppfattas så 

som att skiljemännen hjälper ena parten. Heuman menar dock att det också kan framstå 

som partiskt att inte låta part yttra sig över en icke åberopad rättsregel som ligger till 

grund för en bifallande dom.147 Madsen är dock av en annan åsikt. Enligt honom ska 

principen om jura novit curia ha en mer begränsad räckvidd när det kommer till 

skiljeförfaranden. Detta eftersom parterna här i mycket större utsträckning kan 

disponera över rättsanvändningen än i allmän domstol. Madsen menar att det ska vara 

parterna som drar upp ramen för skiljenämndens rättsanvändning genom de rättsliga 

grunder och rättsutredningar som de åberopar till stöd för sin talan. Skiljemännen bör 

därför inte av egen drift aktualisera rättsfrågor som parterna inte har fört på tal.148 

Lindskog är mer inne på Heumans linje och förespråkar att parterna inte ska få drabbas 

av en överraskande rättstillämpning.149 Han beskriver det som så att parterna bör 

uppmärksammas på rättsregler ”som med utgångspunkt i åberopade 

sakomständigheter kan leda till framgång”.150 Det är tydligt att något enhetligt svar på 

problemet inte finns i doktrinen. Problemet väcker dock funderingar om vems ansvar 

den materiella rättvisan verkligen är. Ligger ansvaret på skiljemännen att rädda parter 

som inte vill eller förmår ta tillvara på sina egna intressen, eller är det upp till parterna 

att ta tillvara på sina egna intressen?151 Personligen tycker jag att ett tyngre ansvar vilar 

på parterna i ett skiljeförfarande. Har ena parten åberopat ett rättsfaktum som krävs för 

att en rättsregel ska kunna tillämpas bör ansvaret inte ligga på skiljenämnden att göra 

                                                      
147 Se Heuman s. 341 och s. 394 ff., och Lindskog (2012) s. 611. Jfr även med Ekelöf m fl. I s. 71 f., och 
Madsen (2010) s. 489 angående liknande processledning inom den dispositiva domstolsprocessen. 
Principen om kontradiktion har traditionellt i svensk rätt avsett vad motpart anfört inför domstolen och 
alltså inte en rättsregel domstolen överväger ex officio. Högsta domstolen har därför i NJA 1999 s. 629 
uttalat att ”[N]är en domstol överväger att tillämpa en rättsregel som inte varit på tal under rättegången, 
är det ofta lämpligt att domstolen fäster parternas uppmärksamhet på rättsregeln (se t.ex. Fitger, 
Rättegångsbalken s. 42:29 ff. samt rättsfallen NJA 1993 s. 13 och NJA 1996 s. 52). Ett åsidosättande av 
denna i lagen inte omnämnda handlingsnorm innebär emellertid inte utan vidare ett rättegångsfel (se NJA 
1989 s. 614 med tillägg av JustR Lind).”. 
148 Madsen (2010) s. 491 ff. Jfr med Hobér (2011) s. 244 f. Hobér är inne på samma linje, åtminstone vad 
gäller internationella förfaranden i Sverige. 
149 Lindskog (2012) s. 611. 
150 Lindskog (2012) s. 612. 
151 Jfr frågeställningen med Nordenson s. 214 ff., avseende materiell processledning. 
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motparten uppmärksam därpå. Så länge motparten har haft möjligheten att ta del av 

vad som åberopats och fått skälig tid att bemöta det, är det upp till denne själv att ta till 

vara på sina möjligheter. I en sådan situation anser jag inte att den kontradiktoriska 

principen har överträtts. Är förfarandet av internationell karaktär är jag dock beredd att 

hålla med Lindskog och Heuman under förutsättningen att förfarandet innefattar 

skiljemän och ombud från flera olika nationaliteter och juridiska bakgrunder.   

 

3.4.5 Analogi till RB avseende processledningsfrågor – en analys 

Inledningsvis kan konstateras att analogier från RB i processledningsfrågor bör användas 

med försiktighet. Processledningen får inte medföra att parternas frihet att disponera 

över tvistens upplägg eller processmaterial inskränks. Med det sagt ska skiljemännen vid 

den materiella processledningen ställa frågor till parterna och försöka klarlägga vad 

tvisten handlar om. Dessutom måste de utreda vilka grunder parterna vill anföra. Det är 

naturligt att en sådan processledning kan väcka tankar hos parterna avseende 

omständigheter som tidigare har förbigåtts. Allt annat är ofrånkomligt om inte 

skiljemännen sitter helt tysta. Skillnaden är dock att skiljemännen i mindre omfattning 

direkt eller indirekt hjälper parterna med det rättsliga arbetet att sortera argument och 

sätta rättsliga etiketter på dessa, något som ibland kan tendera att ske i allmän domstol, 

särskilt ifall parten saknar ombud. Istället handlar det för skiljemännens egen del om att 

få en klar bild över tvisten. Till parterna kan skiljemännen lämna en sammanställning 

eller recit över vad de uppfattat att parterna har framfört. Arbetssättet minskar risken 

för att något oförutsägbart behandlas eller tas upp av skiljemännen utan att det har 

berörts och bemötts av parterna.152 Talerättsprincipen blir därmed uppfylld samtidigt 

som skiljemännen förhåller sig neutrala och opartiska.  

Med den formella processledningen är det annorlunda eftersom RBs struktur 

spelar en större roll för skiljeförfarandets stringens. Precis som vi kunde konstatera 

under 3.3.1 ovan, angående ramarna för rättssystemet och möjligheten att analogisera 

till begreppsapparaten inom RB, så finns det här ett större behov av gemensamma 

utgångspunkter. Den formella processledningens effektivitet hänger till stor del på 

bakgrunden och erfarenheten hos skiljemännen samt parternas respektive ombud. Om 

                                                      
152 Jfr med inställningen till materiell processledning i dispositiva tvistemål innan lagändringen 1988, se 
Prop. 1971:45 s. 102. 
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alla dessa är införstådda med RBs struktur kan värdefull tid sparas. Av den anledningen 

är det ändamålsenligt att skiljemännen använder RBs regler som vägledning när man 

söker mönster för det formella upplägget. Lindskog menar att detta särskilt gäller 

huvudförhandlingen så länge förfarandet sker mellan svenska parter. Om det istället är 

frågan om ett förfarande med internationell anknytning anser Lindskog att 

handläggningen istället ska ske så som internationella skiljeförfaranden vanligtvis 

handläggs.153 Enligt min åsikt kan skiljemännen generellt använda RBs regler som 

vägledning avseende den formella processledningen vid inledningen av tvisten. 

Åtminstone gäller detta fram till dess att skiljemännen är så pass väl insatta i tvisten att 

de kan avgöra om ett annorlunda upplägg bättre skulle gynna parterna.154 Med det sagt 

är det inte frågan om en analogi i dess rätta bemärkelse. Skiljemännen och ombuden 

måste börja någonstans och det kan vara ändamålsenligt att utgå ifrån RB.  

Skiljemännen har en skyldighet att bereda parterna tillfälle att på ett 

tillfredsställande sätt få föra sin talan. Det betyder dock inte att parterna när som helst 

har en absolut rätt att få anföra ytterligare utredning till saken, vilket kan vara ett 

problem både vad gäller den materiella och formella processledningen.155 En sådan 

möjlighet skulle leda till en allt för stor risk för ett förhalande av processen. Av den 

anledningen ska uttrycket ”behövlig” i 24 § 1 st. 1 p. LSF tolkas så att skiljemännen kan 

förelägga parterna ett slutdatum inom vilket parternas hela talan eller avseende en 

delfråga, ska vara avslutad. Problem kan dock uppstå när det gäller parts behov av och 

rätt att hålla muntlig förhandling. För även om det inte anses nödvändigt enligt 

skiljemännens bedömning har parterna i enlighet med 24 § 1 st. 2 p. LSF samt artikel 6 

(1) EKMR rätt till en muntlig förhandling inför avgörandet av varje fråga som de 

överlämnat till skiljemännen för avgörande. Paragrafen ska tolkas så att rätten inte 

gäller andra frågor än de som betecknas som huvudsaken.156 Denna begränsning 

reducerar risken att rättigheten användas som ett obstruktionsmedel. Skiljemännen bör 

dock vara uppmärksamma på om begäran av parterna påkallas inom en allt för snäv tid 

                                                      
153 Lindskog tillägger därefter att någon sådan större enhetlighet inte finns vad gäller internationella 
förfaranden. Se Lindskog (2012) s. 602, s. 605 f., och s. 615 f. 
154 Det kan tilläggas att förfaranden är svåra att strukturera på ett fundamentalt annorlunda sätt i början 
av en tvist. 
155 Se 24 § 1 st. LSF. 
156 Bestämmelsen i 24 § LSF bör av den anledningen ses som tvingande. 
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innan slutdatumet. Situationen kan uppfattas som så att LSF inte reglerar problemet 

uttömmande. Därmed följer att den diskretionära beslutanderätten hos skiljemännen 

måste utövas med gott omdöme. En analogi till RBs regler om preklusionsföreläggande 

i enlighet med 42 kap. 15-15a §§ RB lämpar sig inte i det aktuella fallet. Skiljemännens 

befogenheter är nämligen inte begränsade i lag på samma sätt som i RB. En analogi till 

preklusionsreglerna skulle därmed minska skiljemännens handlingsutrymme på ett 

oönskat sätt.157   

Det är allmänt gällande inom doktrinen att graden av aktivitet från skiljemännens 

sida bör variera med hänsyn till parternas förhållanden och sakens beskaffenhet. Den 

processuella handläggningen ska ske så att parterna kan förutse hur förfarandet fortgår. 

Förutsebarheten kopplas till talerättsprincipens krav på avsaknad av 

överraskningseffekter. Lindskog menar att förfarandets upplägg – genom att vara mer 

eller mindre identiskt med allmän domstols i dispositiva tvistemål – uppfyller kravet på 

förutsebarhet. Detta skulle åtminstone gälla mellan svenska parter om inget annat 

avtalats.158 Vid internationella förfaranden menar Lindskog istället att jämförelse bör 

ske med internationella skiljedomsreglementen för bättre vägledning.159 Hobér är precis 

som Lindskog inne på att det internationella skiljeförfarandet skiljer sig från de där alla 

parterna och ombuden är svenska. Risken för missförstånd och misstag blir större varför 

högre krav på aktivitet ställs på skiljemännens processledning. Hobér menar att de olika 

legala traditionerna och synsätten hos alla inblandade kräver högre aktivitet från 

skiljemännen för att säkerställa att alla parterna behandlas enligt gällande 

rättssäkerhetsprinciper. Hobér betonar att det är en svår balansakt där ordföranden ofta 

riskerar att uppfattas som partisk.160 

Det är tydligt att analysen ovan inte ger några direkta anvisningar för hur 

skiljemännen bör driva den formella eller materiella processledningen. Det är å andra 

sidan inte heller analysens mål. Det vi däremot kan konstatera, är att RBs lösningar 

kopplade till processledningen inte nödvändigtvis går hand i hand med hur 

skiljeförfarandet bör ledas sett utifrån ändamålsskillnaderna bakom RB och LSF. Redan 

                                                      
157 Jfr Olsson & Kvart s.102 f., med Heuman s. 416 f.  
158 Lindskog (2012) s. 539 f., och s. 605 f. 
159 Om avsteg från ovan angivet förfarandemönster sker ska det enligt Lindskog tydligt framgå för parterna 
så att de lättare kan anpassa sig därefter. Se Lindskog (2012) s.605 f., samt fotnot 39 på s. 606. 
160 Hobér (2011) s. 244. Jfr även med Calissendorff s. 146 ff. 
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när det gällde den materiella processledningen var det tydligt hur ett dispositivt 

domstolsförfarande och ett skiljeförfarande skiljer sig åt. Gräver man djupare går det att 

hitta andra strukturella skillnader som påverkar processledningen. Till exempel finns det 

nödvändigtvis inte ett intresse av att säkerställa en koncentrerad huvudförhandling, 

varför skiljemännen kan finna ett mer ändamålsenligt sätt att utöva processledning. Ett 

annat exempel är att skiljemännen inte har ett ”intresse” av att sträcka 

processledningsskyldigheten lika långt som allmän domstol.161 Detta har att göra med 

att intresset av materiellt riktiga domar är större i ett vanligt domstolsförfarande än 

inom ett skiljeförfarande eftersom allmänna domar ligger som vägvisare för allmän 

praxis. Dessutom är allmänna domstolars domar överklagbara om de är materiellt 

felaktiga, vilket skiljedomar inte är.162 Avslutningsvis ska anföras att det enligt 

förarbetena till LSF inte går att ge några generella anvisningar utan hänsyn får istället 

tas till det enskilda målet och den enskilda situationens karaktär. 

Processledningsaktiviteten hos skiljemännen ska således bestämmas med hänsyn till 

parterna och sakens beskaffenhet.163 Avvägningen inom skiljerätten är således mer 

komplicerad än att bara falla tillbaka på RB. Bedömning måste istället vara en aktiv 

avvägning mot rättssäkerhetsramen inom domstolens diskretionära område. Frågan av 

intresse blir då vilken utgångspunkt skiljemännen bör ha gentemot RB när de söker 

ledning för processledandet inom skiljeförfarandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
161 Heuman s. 385.  
162 Jfr 33-36 §§ LSF. Med det sagt är det inte så att skiljemännen inte strävar efter materiellt riktiga domar. 
Skillnaden ligger snarare enligt min uppfattning i att nämnden i större omfattning än domstol kan lämna 
det materiella åt partsombudens skicklighet och därmed försöka att vara en spegelbild över hur parterna 
fört sin talan i målet. 
163 Heuman s. 385. 
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4 Diskussion  

 Är analogi till RB ändamålsenligt? 

Analysen ovan visar att det inom skiljemannarätten i Sverige finns en grundinställning 

till tillämpligheten av RB i framförallt i två avseenden. För det första ses RB som en 

utgångspunkt för den processuella handläggningen om inget annat avtalas mellan 

parterna. För det andra finns det en tydlig uppfattning att utgångspunkten är 

annorlunda om förfarandet är att anse som internationellt.  

Vad gäller den första aspekten kan inledningsvis anföras att det redan i 

förarbetena till LSF framgår att man inte ska tillämpa RB per automatik. Istället bör 

skiljemännen pröva om tvistens särdrag föranleder andra lösningar än vad som följer av 

RB.164 Personligen håller jag givetvis med om att lösningarna ska ta hänsyn till det 

enskilda målets och den enskilda situationens karaktär. Däremot tycker jag att 

lagstiftaren och vissa inom doktrinen har ett förutfattat förhållande gentemot RB. Jag 

ställer mig frågande till om den anförda utgångspunkten verkligen är ”rätt” för 

skiljeförfarandet, och om man inte förenklar processledningen lite väl mycket.  

Det kan argumenteras för att parterna får skylla sig själva om de inte kommer 

överens och att skiljemännen av den anledningen ska falla tillbaka på RB i ett helsvenskt 

skiljeförfarande. Ett sådant resultat riskerar dock att gynna parter som söker obstruera 

förfarandet för att uppnå ett bättre förhandlingsläge.165 Att skiljemännen tar sin 

utgångspunkt direkt i RB fångar dessutom inte upp ändamålsenlighetsprincipens 

möjligheter. Något som riskerar att gå ut över parterna i tvisten. Det finns många andra 

lösningar än RBs som skulle lämpa sig väl även i helsvenska skiljeförfaranden. Till 

exempel skulle UNCITRALs Notes on Organizing Arbitral Proceedings (UNCITRAL 1996) 

kunna tjäna som vägledning vid organiserandet av den processuella handläggningen 

istället för RB. Enligt Hobér täcker UNCITRAL 1996 flertalet situationer som kan uppstå i 

sammanhanget och även om man inte behöver ta ledning från hela listan är den ett 

användbart substitut.166  

                                                      
164 SOU 1994:81 s. 74, Prop. 1998/99:35 s. 47 och Heuman s. 306. 
165 Jfr Heuman s. 282 ff. med SOU 1994:81 s. 71 och Prop. 1998/99:35 s. 43. I anförda källor framgår det 
att skiljemännen ska söka förebygga att förfarandet försenas och att det är viktigt att skiljemännen äger 
rätten att motverka olika former av obstruktion även om det saknas belägg för att en part uppsåtligen 
sökt förhala förfarandet. 
166 Se Hobér (2012) s. 245 f.  
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Jag påstår inte att det är fel i sig att ta ledning av eller använda RB analogt, tvärt 

om. Så länge det är ändamålsenligt bör det främjas. Problemet som jag ser det, är 

snarare att skiljemännen riskerar att fastna i ett och samma tankemönster om 

utgångspunkten hela tiden är RB. Skiljemännen har en skyldighet att vara mer öppna 

med hur de ska strukturera förfarandet. Utgångspunkten bör istället alltid vara vad som 

är mest ändamålsenligt för parterna i den aktuella tvisten. Om det i sin tur skulle vara 

att tillämpa RB analogt så är det en annan sak så länge skiljemännen har kommit fram 

till det genom en analys av tvisten. Inte på grund av passivitet eller underlåtenhet från 

parterna eller skiljemännen.167 En sådan lösning kan emellertid för många te sig som lite 

väl intetsägande. Ändamålsenlighetsprincipen ger ju inget svar på hur processledningen 

bör ske. Samtidigt är det just det som är poängen. Skiljemännen får inte vara rädd för 

att utnyttja de möjligheter som LSF ställer till deras förfogande. För, även om det 

förutsätter mycket goda kunskaper hos skiljemännen och erfarenheter från flera olika 

typer av processregleringar samt ett fritt och flexibelt tänkande, så handlar det i grunden 

om att förse parterna med den typ av förfarande de betalar dyrt för att få.168  

Heuman och Solerud är inne på samma spår och menar att det finns en tendens 

att falla tillbaka på RB utan att det reflekteras över om det är den mest optimala 

lösningen sett till tanken med skiljeförfarandet som tvistelösningsform.169 Särskilt bör så 

inte ske om man ser till aspekten att skiljeförfarandet bland annat är ett resultat av att 

RB inte kan erbjuda den smidighet i förfarandet som näringslivet efterfrågar. Eller som 

Heuman uttrycker saken ”Skiljeförfarandet avviker i många väsentliga avseenden från 

domstolsprocessen och det bör därför prövas om och på vad sätt skiljeförfarandets 

särdrag bör föranleda andra lösningar än som följer av RB.”.170 

Lösningen på hur processledningen ska utövas torde sålunda svårligen gå att finna 

i att direkt falla tillbaka på RB. Likaså torde ett antagande av motsatsen – att aldrig 

använda RB – vara förhastat och onödigt eftersom lagen innehåller många praktiska 

lösningar, särskilt när det gäller rättegångens mönster och generella upplägg.171 

                                                      
167 Jfr Cars s. 117, SOU 1994:81 s. 144 och s. 278, Prop. 1998/99:35 s. 227, samt Azelius m fl. s. 936 ff. 
168 Jfr SOU 1994:81 s. 150 ff., Prop. 1998/99:35 s. 120 ff., Nordenson s. 215 ff., Madsen (2007) s.192 f. och 
Heuman s. 384 ff.  
169 Heuman s. 306 f., och Solerud s. 414. 
170 Heuman s. 306. 
171 Lindskog hävdar att det normalt är ändamålsenligt att låta rättegångens mönster vara vägledande för 
skiljeförfarandet. Se Lindskog (2012) s. 602. 
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Dessutom får man inte förminska betydelsen av skiljemännens och ombudens 

bakgrunder vid valet av skiljemän. Detta eftersom deras kunskaper och förståelse för 

olika lösningar direkt sätter gränserna för hur effektivt och ändamålsenligt 

skiljeförfarandet kan bli.  

Vad gäller den andra aspekten, angående en annan utgångspunkt för 

internationella förfaranden i Sverige, kan jag inte annat än att hålla med. Enligt 

förarbetena till LSF bör till exempel skiljemännen utgå från att processledningen inte ska 

vara mer omfattande än enligt RB så länge det rör sig om svenska parter och juridiska 

ombud. Är dock tvisten av internationell karaktär så är det inte lika självklart att 

skiljeförfarandet ska handläggas efter de principer som styr en rättegång vid allmän 

domstol.172 Ett internationellt skiljeförfarande bör istället – som anförts ovan av 

Lindskog – ta sina utgångspunkter i de internationella skiljedomsreglementena. Att 

dessa reglementen i sin tur inte utmärks av någon större enhetlighet är ett annat 

problem.173 Skiljemännen får då göra en avvägning avseende vad som är mest 

ändamålsenligt med hänsyn till parterna och tvisten, utan att RB används såsom 

utgångspunkt. Således ska ett internationellt skiljeförfarande bedrivas så som jag önskar 

att även helsvenska förfaranden ska bedrivas, det vill säga med en förutsättningslös 

utgångspunkt i ändamålsenlighetsprincipen.174 

Avslutningsvis kan anföras att skiljemännen har en skyldighet att följa de principer 

och gränser som följer av lag och enligt 21 § LSF har skiljemännen en skyldighet att leda 

förfarandet ändamålsenligt. Detta gäller alldeles oavsett om de utgår ifrån RB eller ej. 

 

 Är analogi till RB rättspolitiskt lämpligt? 

Som det har konstaterats ovan finns det relativt få tillfällen då en regelrätt analogi till 

RB är lämpligt. Ändamålen bakom RB och LSF skiljer sig helt enkelt för mycket från 

varandra för att det ska vara försvarbart. Däremot har det visat sig vara tydligt 

ändamålsenligt att hämta en relativt stor inspiration från RB. Särskilt gäller det ifall 

förfarandet endast berör parter, ombud och skiljemän med svensk rättsbakgrund. Det 

kan argumenteras för att ett sådant förfarande stämmer bra överens med reglernas 

                                                      
172 SOU 1994:81 s. 151 och Prop. 1999/98:35 s. 121. 
173 Se Lindskog (2012) fotnot 39 på s. 606. 
174 Se Kurkela & Turunen s. 173 ff. 
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rättsliga sammanhang. Om vi särskilt ser till förarbetena till LSF synes det finnas belägg 

för ett sådant uttalande. Rättspolitiskt finns det således belägg för fördelar med att 

skiljemännen använder RB analogt när LSF inte ger ledning eller parterna inte kan 

komma överens. Med det sagt är det inte så att andra lösningar motsägs av förarbetena. 

Där framgår endast att man bör utgå ifrån RBs struktur på förfarandet och välja något 

annat om det är mer ändamålsenligt. Som jag argumenterat för ovan anser jag dock att 

en ändring i utgångspunkten bör ske. Jag tror att konsekvenserna av en sådan förändrad 

tillämpning framförallt skulle gynna parterna.  För det första genom att 

skiljeförfarandena blir något mer anpassade efter tvistens beskaffenhet, vilket skulle 

kunna gynna parterna i det enskilda fallet. För det andra genom att onödiga kostnader 

drabbar parterna i mindre omfattning. Rättssystemet skulle dessutom till följd av 

ändringen i utgångspunkt bli mer konsekvent vad gäller uppdelningen mellan 

tvistelösningsformerna.  

En annan positiv samhällskonsekvens skulle kunna vara att skiljeförfarandena i 

Sverige blir än mer populära. Kunskapen hos ombud och skiljemän avseende olika 

praktiska lösningar skulle öka och gynna Sverige som skiljerättsland även på det 

internationella området. Man ska dock inte överskatta anförda fördelar.  För det första 

skulle en förändrad inställning och utgångspunkt hos skiljemännen, så vitt gäller 

möjligheten att tillämpa RB analogt, vara mycket svårt att mäta rent konkret. För det 

andra är fördelen med att använda RB om inget annat avtalats, att parterna kan förutse 

hur förfarandet kommer att fortlöpa och i förväg förbereda sig i rätt riktning. Det skulle 

således krävas ordentligt skickliga ombud och skiljemän för att lyckas hålla effektiviteten 

på samma nivå utan det bitvis slentrianmässiga tillbaka fallandet på RB.  

Å andra sidan får vi inte glömma att en ändrad utgångspunkt för ett helsvenskt 

förfarande skulle bli densamma som den faktiska utgångspunkten för internationella 

skiljeförfaranden i Sverige idag, varför inget säger att det inte skulle fungera. Jag är 

medveten om att argumentationen ovan kan framstå som en aning dogmatisk och 

ensidig. Principiellt sett är dock diskussionen av stor vikt särskilt i ett längre perspektiv. 

Det handlar om att i den praktiska tillämpningen i så hög grad som möjligt söka införliva 

ändamålen med skiljeförfarandet som processform. Skiljeförförfarandets effektivitet 

har historiskt sett och kanske än mer idag en stor betydelse för samhällsekonomin. Vi 

måste därför ständigt söka att hålla det så effektivt som möjligt och anpassa det efter 
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näringslivets behov. I en allt mer globaliserad världsekonomi behövs därför större 

kunskap om och användandet av en mer förutsättningslös utgångspunkt än RB för att 

skiljeförfarandet ska kunna hållas ändamålsenligt i uttryckets rätta bemärkelse.  

 

 De lege ferenda  

Det är tydligt att stora delar av skiljemålens processuella handläggning lämnas åt 

parterna och skiljemännen att fylla ut med analogier eller inspiration från andra 

processformer. Att så är fallet ligger i linje med skiljeförfarandet som processform och 

med dispositionsprincipen. Vad som däremot kan ifrågasättas är om de regleringar som 

finns borde ge tydligare vägledning vad gäller utgångspunkterna för den processuella 

handläggningen. Enligt 21 § LSF ska skiljemännen ”handlägga tvisten opartiskt, 

ändamålsenligt och snabbt. De skall därvid följa vad parterna har bestämt, om det inte 

finns något hinder mot det.” Jag anser att handläggning skulle gynnas av en reglering där 

skiljemännens utgångspunkter strukturerades på ett tydligare sätt. Exempelvis skulle en 

sådan reglering kunna ta ledning av strukturen i art. 15 (1) ICCs skiljedomsregler. Frågan 

är dock var detta skulle göras på bästa sätt. Det viktigt att komma ihåg att lagstiftaren i 

förarbetena till LSF är tydlig med hur utgångspunkten för skiljemännen bör vara både i 

helsvenska och internationella förfaranden. I den aspekten kan man givetvis diskutera 

huruvida det bör vara så med hänsyn till legalitetsprincipen och rättsordningens 

legitimitet i stort. Det är å andra sidan inte där de största problemen finns. Skiljemännen 

vet hur de ska leda förfarandet och det sker idag med utgångspunkt i förarbetena till 

lagen. Det som behövs är inte en förändrad lydelse i lagtexten per se, utan ett 

paradigmskifte vad gäller LSFs utgångspunkter gentemot RB i stort. Det i sig går inte att 

reglera särskilt mycket tydligare genom att ändra i lagtexten utan att bli invecklat och 

långdraget. Diskussionen och vägledningen får istället ges i framtida förarbeten till LSF. 

Enligt min åsikt bör förarbetena uttala att utgångspunkten inte ska vara RB ifall inget 

finns avtalat mellan parterna. Däremot ska det framgå att skiljemännen kan använda RB 

både analogt och genom inspiration, om det är ändamålsenligt med hänsyn till tvistens 

beskaffenhet.   

 
 



55 
 

Källförteckning 

Offentligt tryck  

- Proposition 1971:45. Till riksdagen med förslag till lag om ändring i 

rättegångsbalken, m.m. given Stockholms slott den 5 mars 1971. 

- Proposition 1975/76:81. Med förslag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och 

andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, m.m. 

- Proposition 1986/87:89. Om ett reformerat tingsrättsförfarande. 

- Proposition 1998/99:35. Ny lag om skiljeförfarande. 

 

- SOU 1938:44. Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk. 

- SOU 1974:83. Generalklausul i förmögenhetsrätten. 

- SOU 1994:81. Ny lag om skiljeförfarande. Delbetänkande av Skiljedoms-

utredningen.  

- SOU 1995:65. Näringslivets tvistelösning. Slutbetänkande av Skiljedoms-

utredningen.  

- NJA II 1929 s. 5. 

- NJA II 1971 s. 570. 

- Justitiedepartementets Kommittédirektiv Dir, 2014:16. 

 

Litteratur 

- Born, G. B., International Commercial Arbitration, Kluwer Law International 

2009. (“Born”)  

- Brolin, T., Rehnström, Å., Widebeck, M., Tvistemålsprocessen I, 4:3 uppl., 

Norstedts Juridik 2010. (”Brolin m fl. (2010)”) 

- Cars, T., Lagen om skiljeförfarande – En kommentar, 3 uppl., Fakta info direkt 

2001. (”Cars”) 

- Danelius, H., Mänskliga rättigheter i europeisk praxis; En kommentar till 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 4 uppl., Norstedts Juridik 

2012. (”Danelius”) 

- Ekelöf, P. O., Edelstam, H., Rättegång I, 8 uppl., Norstedts Juridik 2002. (”Ekelöf 

m fl. I”) 



56 
 

- Ekelöf, P. O., Edelstam, H., Pauli, M., Rättegång V, 8 uppl., Norstedts Juridik 2011. 

(”Ekelöf m fl. V”) 

- Frändberg, Å., Om analog användning av rättsnormer: En analys av 

analogibegreppet inom ramen för en allmän juridisk metodologi, Norstedts 1973. 

(”Frändberg”) 

- Hellner, J., Rättsteori En introduktion, 2 uppl., juristförlaget 1994. (”Hellner”) 

- Heuman, L., Skiljemannarätt, Norstedts Juridik 1999. (”Heuman”) 

- Hobér, K., International Commercial Arbitration in Sweden, Oxford university 

press 2011. (“Hobér (2011)”) 

- Hobér, K., Advocacy in International Commercial Arbitration: Sweden, Kapitel sex 

(s. 169-194) i Bishhop, R. D. (Ed), The Art of Advocacy in International Arbitration, 

Juris Publishing 2004. (“Hobér (2004)”) 

- Kurkela, M. S., Turunen, S., Due Process in International Commercial Arbitration, 

Oxford University press 2010. (”Kurkela & Turunen”) 

- Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, 6 uppl., I.B.A. Institutet för Bank- och 

Affärsjuridik AB 2010.  (”Lehrberg”) 

- Lindell, B., Civilprocessen, 3 uppl., Iustus 2012. (”Lindell (2012)”)  

- Lindskog, S., Skiljeförfarande – en kommentar, 2 uppl., Norstedts Juridik 2012. 

(”Lindskog (2012)”) 

- Madsen, F., Commercial Arbitration in Sweden, 3 uppl., Oxford University Press 

2007. (“Madsen (2007)”) 

- Madsen, F., Skiljeförfarande i Sverige, 2 uppl., Jure 2009. (”Madsen (2009)”) 

- Olsson, B., Kvart, J., Tvistelösning genom skiljeförfarande, 3 uppl., Norstedts 

Juridik 2012. (”Olsson & Kvart”)  

- Redfern, A., Hunter M., Law and Practice of International commercial 

Arbitration, Student ed., Thomson Sweet&Maxwell 2003. (“Redfern & Hunter”) 

- Solerud, H-G., Har skiljemannalagen och rättegångsbalken ett förhållande?, s. 

411-428, i Festskrift till Ulf K. Nordenson, Carlsson Law Network 1999. 

(”Solerud”) 

- Zetterström, S., Juridiken och dess arbetssätt – en introduktion, 2 uppl., Iustus 

förlag 2012. (”Zetterström”) 

 



57 
 

Artiklar 

- Azelius, K., Bergqvist, L., Olsson, E.,  Making Use of the New SCC Rules on 

Emergency Arbitration – Why the Emergency Arbitrator’s decision cannot be 

enforced and how the new rules may be made useful nonetheless. JT 2009-10 s. 

936-948. (“Azelius m fl.”) 

- Brandberg, U., Johansson, P., Knutson, T., Skiljeförfarande – en elegant 

konfliktlösning, Advokaten, Nr. 6 2009, s. 22-25. (”Brandberg m fl.”)  

- Brolin, T., Widebeck, M., Aktuell debatt - Effektivare handläggning av tvistemål, 

SvJT 1990 s. 586-595. (”Brolin m fl. (1990)”) 

- Calissendorff, G., Jura novit curia i internationella skiljeförfaranden i Sverige, JT 

1995/96 s. 141–149. (”Calissendorff”) 

- Edlund, L., Några praktiska synpunkter på ordförandeskapet i skiljeförfarande, JT 

2003/04 s. 666-673. (”Edlund”) 

- Heller, K., Constitutional limits of arbitration, Stockholm Arbitration Report 2000 

s. 7-21. (“Heller”) 

- Heuman, L., Omfattar skiljedomens rättskraft i entreprenadtvister icke bedömda 

ersättningskrav?, JT 1992/93 s. 926-936. (”Heuman (1992)”)  

- Lindblom, P-H., ADR – opium för rättsväsendet?, SvJT 2006 s. 101-130. 

(”Lindblom”) 

- Madsen, F., Om principen jura novit curia vid skiljeförfarande, JT 2010/11 s. 485-

503. (”Madsen (2010)”) 

- Nordenson, U. K., Materiell processledning i skiljeförfarande, JT 1993/94 s. 211-

221. (”Nordenson”) 

- Ullman, M., Har svaranden rätt till skiljedom när käranden återkallat sin talan?, 

SvJT 1980 s. 139-141. (”Ullman”) 

 
Internetkällor 

- Sveriges Domstolar, Årsredovisning 2013, läst 2014-06-15 på Sveriges 

domstolars hemsida: 

http://www.domstol.se/Ladda-ner--

bestall/Verksamhetsstyrning/Arsredovisning/Arsredovisning-2013/  

(”Sveriges domstolars årsredovisning 2013”)  



58 
 

 

 

Övriga källor 

- AAA-ICDR Optional Appellate Arbitration Rules, ikraftträdda 2013-11-01. (“AAA-

ICDR Optional Appellate Arbitration Rules”) 

- Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 

ikraftträdd 1959-06-07. (“New York-konventionen”) 

- ICC Rules of Arbitration, International Chamber of Commerce – International 

Court of Arbitration, ikraftträdda 1998-01-01. (“ICCs skiljedomsregler”) 

- Skiljedomsregler, Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut, ikraftträdda 

2010-01-01. (”SCCs skiljedomsregler”) 

- 1976 – UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010), ikraftträdda 2010-08-15. 

(”UNCITRAL Arbitration Rules”) 

- 1985 – UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, with 

amendments as adopted in 2006, ikraftträdd 2006-06-07.  (”Modellagen”) 

- 1996 – UNCITRALs Notes on Organizing Arbitral Proceedings. Presenterades 

första gången i “Report of the United Nations Commission on International Trade 

Law on the work of its twenty-ninth session, Official Records of the General 

Assembly, Fifty- first Session, Supplement No. 17 (A/51/17)” (“UNCITRAL 1996”) 

 

Rättspraxis 

Högsta domstolen 

- NJA 1953 s. 751. 

- NJA 1965 s. 384. 

- NJA 1987 s. 766. 

- NJA 1988 s. 404. 

- NJA 1989 s. 614. 

- NJA 1993 s. 13. 

- NJA 1996 s. 52. 

- NJA 1998 s. 189. 

- NJA 1999 s. 629. 

- NJA 2000 s. 538. 
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Europadomstolen 

- Deweer mot Belgien, dom den 27 februari 1980. 

- Håkansson och Sturesson mot Sverige, dom den 21 februari 1990. 

- Suovaniemi m fl. mot Finland, dom den 23 februari 1999. 

- Dikme mot Turkiet, dom den 11 juli 2000. 


