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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skriftlig bevisning har ofta stor betydelse för utgången av en tvist i ett skiljeförfarande, 

bland annat därför att skriftlig bevisning anses mer tillförlitlig än muntlig bevisning.
1
 För 

att utgången av en tvist ska bli materiellt riktig är det därför mycket viktigt att parterna får 

tillgång till all skriftlig bevisning, även sådan som innehas av motparten. När skriftlig be-

visning är till nackdel för innehavande part är det dock sannolikt att den inte kommer att 

lämnas ut frivilligt.
2
 Av denna anledning finns det inom civilprocessrätten och skilje-

mannarätten regler om editionsplikt.
3
  

I ett skiljeförfarande finns tre potentiella tillvägagångssätt för att få tillgång till handlingar 

som motparten innehar. För det första kan en part ställa en informell förfrågan till mot-

parten om att denne ska lämna ut vissa handlingar. Motparten väljer dock sannolikt att inte 

efterkomma en sådan förfrågan om handlingarna är till nackdel för denne.
4
 Ett vägrat efter-

kommande av en sådan informell förfrågan torde inte heller innebära att någon negativ 

bevisverkan kan läggas vägrande part till last.
5
 Den andra möjligheten består i att editions-

sökande
6
 part yrkar att skiljenämnden ska uppmana

7
 motparten att förete vissa handlingar.

8
 

Skiljenämnden kan dock inte vidta några tvångsåtgärder mot en part som vägrar att efter-

komma en sådan uppmaning, vilket innebär att detta tillvägagångssätt kan framstå som ett 

trubbigt verktyg.
9
 Skiljenämnden kan emellertid dra negativa slutsatser om förhållandet att 

en part väljer att inte efterkomma en anmodan om att förete handlingar vid bevis-

                                                 
1
 Heuman, s. 458; Heuman 1989 I, s. 3; Brocker 2001, s. 19; Brocker & Löf, s. 268 och 271; Griffin, s. 19; 

Hobér 1990, s. 268 och 271; Sharpe, s. 549 och Zettermarck & Wikström, s. 587. Enligt Redfern & Hunter, s. 

384 avgörs uppskattningsvis 60–70 % av de internationella skiljetvisterna på grundval av bevisfrågor.  
2
 Brocker 2001, s. 19; Ekelöf IV, s. 259; Heuman 1989 I, s. 3 och Hobér 1990, s. 271. 

3
 Editionsplikt beskrivs av Westberg 2010, s. 505 not 8 som skyldigheten att tillhandahålla skriftliga och 

digitala dokument som genom sitt textinnehåll utgör bevisning. Regler om editionsplikt finns i 

38 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740) (RB) och 26 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande (LSF). Se 

NJA II 1943 s. 498 f. om tillkomsten av regleringen i RB.  
4
 Ekelöf IV, s. 259; Heuman, s. 460 och Heuman 1989 I, s. 3. 

5
 Heuman, s. 460 och Heuman 1989 II, s. 238. 

6
 Med editionssökande part avses part som yrkar på editionsanmodan, part som yrkar på editionsförhör samt 

part som yrkar på edition enligt 26 § LSF. Vilket förfarande som avses framgår ur sammanhanget. 
7
 Verben anmoda och uppmana kommer i uppsatsen att användas synonymt, liksom när dessa verb används i 

substantivform. 
8
 Se avsnitt 4.3.  

9
 SOU 1994:81 s. 148 och prop. 1998/99:35 s. 117 f. 
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värderingen, vilket i många situationer kan räcka för att förmå en part att lämna ut hand-

lingarna som efterfrågats.
10

  

Det mest effektiva verktyget för att erhålla handlingar som motparten innehar tillhanda-

hålls genom 26 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande (LSF) vari stadgas en möjlighet till 

bevisupptagning under medverkan av allmän domstol.
11

 Förfarandet enligt 26 § LSF kan 

delas upp i två steg. Först ska editionssökande part vända sig till skiljenämnden och begära 

tillstånd till bevisupptagning inför allmän domstol. För att skiljenämnden ska lämna till-

stånd till detta krävs bland annat att åtgärden är befogad med hänsyn till utredningen, 

vilket innebär att de efterfrågade handlingarna ska ha betydelse som bevis i tvisten.
12

 Om 

skiljenämnden inte lämnar sitt tillstånd kan editionssökande part under inga omständig-

heter framtvinga allmän domstols medverkan.
13

 Om skiljenämnden däremot lämnar sitt 

tillstånd ska editionssökande part därefter ansöka om bevisupptagning hos allmän dom-

stol.
14

 I det principiellt viktiga målet NJA 2012 s. 289 fastslog Högsta domstolen (HD) att 

allmän domstols prövning endast ska avse lagligheten av skiljenämndens beslut. Allmän 

domstol ska alltså inte överpröva skiljenämndens bedömning av lämpligheten av editions-

åtgärden och således inte de efterfrågade handlingarnas betydelse som bevis.
15

 Med detta 

ställningstagande bekräftade HD den allmänt rådande uppfattningen i frågan.
16

 Med tanke 

på att skiljenämnden ska vara generös med att bifalla editionsyrkanden
17

 samt att skilje-

männen i stor utsträckning söker undvika att skiljedomen klandras på grund av felaktigt 

avslagna editionsyrkanden kan det, mot bakgrund av NJA 2012 s. 289, antas att skilje-

nämnden kan komma att godta editionsyrkanden trots att de efterfrågade handlingarna 

saknar betydelse som bevis i tvisten.
18

 Detta kan således leda till att parterna, genom att 

begära edition, kan ges möjlighet att utreda om det föreligger grund för att åberopa andra 

                                                 
10

 Se avsnitt 4.4.1.  
11

 Se kapitel 5 som utförligt behandlar förfarandet enligt 26 § LSF. 
12

 Se avsnitt 5.3 om skiljenämndens prövning och avsnitt 5.3.2 angående bevisbetydelserekvisitet. 
13

 SOU 1994:81 s. 149; prop. 1998/99:35 s. 118; NJA 2012 s. 289 p. 7; Heuman, s. 469 f. och Shaughnessy, 

s. 309 f. Jfr Heuman 1987, s. 42.  
14

 Heuman, s. 470. Behörig domstol är enligt 44 § 2 st. LSF den domstol som skiljenämnden har bestämt. Har 

inget beslut i frågan tagits är Stockholms tingsrätt behörig. Se Heuman, s. 480 avseende behörighetsregeln i 

44 § 2 st. LSF.  
15

 Se avsnitt 5.5. 
16

 SOU 1994:81 s. 149 och 281; prop. 1998/99:35 s. 118 och 229; Andersson m.fl., s. 159; Brocker 2001, s. 

27; Brocker & Löf, s. 199 f.; Cars, s. 122; Heuman, s. 479 och 482 f.; Heuman 1987, s. 43; Heuman 1989 II, 

s. 258 f.; Kvart & Olsson, s. 113 f.; Lindskog, s. 701; Madsen, s. 228 och Perhard, s. 410.  

Jfr dock Blomkvist, s. 697 ff. och Hobér, s. 241 som inte ansluter sig fullt ut till den allmänt rådande 

uppfattningen. Se vidare avsnitt 6.2 och 6.4. 
17

 Med editionsyrkande avses dels yrkande om editionsanmodan, dels yrkande om editionsföreläggande i 

enlighet med 26 § LSF. Vilket förfarande som avses framgår av sammanhanget.  
18

 Se avsnitt 6.1 om incitament som kan påverka skiljenämnden vid bedömningen av editionsfrågor. 
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rättsfakta än sådana som redan förts in i målet. Slutsatsen av HD:s avgörande är därför att 

editionsförelägganden kan utfärdas i betydligt större omfattning vid skiljetvister än vid 

domstolstvister, möjligen till och med när det rör sig om så kallade fishing expeditions
19

 

som är förbjudna enligt svensk rätt.
20

  

Med anledning av det sagda kan det anföras att det vore lämpligt att allmän domstol i 

någon mån kontrollerar skiljenämndens bedömning av de efterfrågade handlingarnas bety-

delse som bevis i tvisten. Inte minst därför att skiljenämndens incitament för att godta 

editionsyrkanden är sådana att en korrekt bedömning av bevisbetydelsen inte alltid kan 

försäkras. Visserligen ger NJA 2012 s. 289 uttryck för en skiljemannavänlig inställning, 

vilket medför att Sverige framstår som ett attraktivt skiljedomsland.
21

 Det kan trots detta 

ifrågasättas om allmän domstol förutsättningslöst bör godta skiljenämndens bedömning i 

fråga om handlingarnas bevisbetydelse för att de skiljemannarättsliga ändamålen bäst ska 

premieras. Ett flertal negativa konsekvenser riskerar nämligen att göra sig gällande om 

fishing expeditions tillåts.
22

 Allmän domstol bör därför ges kompetens att överpröva skilje-

nämndens bedömning om det är uppenbart att de efterfrågade handlingarna saknar bety-

delse som bevis i tvisten eller om skiljenämnden underlåtit att pröva denna fråga.
23

 Med 

denna säkerhetsventil kan de skiljemannarättsliga ändamålen bäst premieras varvid skilje-

förfarandets attraktivitet garanteras. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att mot bakgrund av de ändamål varpå skiljemannarätten vilar 

utreda om allmän domstol under vissa förutsättningar bör överpröva skiljenämndens be-

dömning avseende de efterfrågade handlingarnas betydelse som bevis i tvisten vid edition 

enligt 26 § LSF. För att kunna besvara denna fråga krävs initialt att de skiljemannarättsliga 

ändamålen definieras. Mot bakgrund av dessa kan därefter de mest ändamålsenliga lös-

ningarna utkristalliseras.  

                                                 
19

 Den svenska termen för fishing expeditions synes vara ”fritt fiskafänge”. Se exempelvis Westberg 2010, 

s. 277 ff. och Westberg 2013, s. 443 ff. som emellanåt använder denna term. Framgent kommer den engelska 

termen att användas då denna synes vara allmänt accepterad även i svenska rättskällor. Fishing expeditions 

innebär kortfattat att editionssökande part genom ett editionsyrkande söker utreda om motparten innehar 

handlingar som kan styrka andra rättsfakta än sådana som redan införts i tvisten.  
20

 Andersson m.fl., s. 27; Blomkvist, s. 697; Blomkvist, Production of documents, s. 30; Ekelöf IV, s. 263 

och 264 f.; Hobér, s. 226 och Westberg 2013, s. 445. Se vidare avsnitt 6.3.1. 
21

 Berg, st. 6; Blomkvist, s. 700 och Blomkvist, Production of documents, s. 25 f. och 32. 
22

 Se avsnitt 6.3.2. 
23

 Se avsnitt 6.2 och 6.4. 
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Uppsatsen kommer endast att behandla konventionella svenska skiljeförfaranden. Med 

detta avses skiljeförfaranden som grundas på avtal mellan parterna och äger rum i Sverige 

samt där LSF är tillämplig lag. Den valda avgränsningen förhindrar dock inte att 

inspiration från internationella skiljeförfaranden och utländska rättssystem inhämtas när 

detta bedöms bidra till ökad förståelse för den svenska regleringen. Med hänsyn till att de 

nordiska regleringarna är relativt likvärdiga avseende processuell edition kommer nordisk 

rätt i viss mån att beaktas. Frågor om tredjemansedition och företagshemligheter som 

aktualiseras i NJA 2012 s. 289 kommer i enlighet med uppsatsens syfte enbart att beröras i 

den mån detta bedöms bidra till ökad förståelse för något av editionsrekvisiten. Vidare 

kommer frågor som rör allmän domstols överprövning av andra rekvisit än bevisbetydelse-

rekvisitet enbart att analyseras i den mån detta bedöms bidra till ökad förståelse för upp-

satsens syfte. Slutligen kommer uppsatsen endast att behandla processuell edition. 

Eventuella frågor om materiell edition kommer således att lämnas därhän. De valda av-

gränsningarna motiveras med att det av utrymmesskäl inte är möjligt att analysera samtliga 

relevanta spörsmål anknutna till den processuella editionsplikten samt att bevisbetydelse-

rekvisitet synes vara det mest intrikata vid editionsbedömningar. I uppsatsen kommer 

ingen åtskillnad att göras mellan institutionella och ad hoc-förfaranden. 

1.3 Disposition 

Initialt kommer i kapitel 2 de skiljemannarättsliga ändamålen att definieras. Ändamålen 

som definieras i detta kapitel utgör det fundament varpå samtliga ställningstaganden som 

löpande görs i uppsatsen vilar. Kapitel 3 innehåller teoretiska utgångspunkter för bevisan-

skaffning i skiljeförfaranden men inkluderar även praktiska frågor om ansvaret för bevis-

föringen och skiljenämndens möjligheter att avvisa bevisning. Kapitel 4 syftar till att 

påvisa vilka tillvägagångssätt, vid sidan av förfarande enligt 26 § LSF, som skiljemanna-

rätten tillhandahåller för att ge en part tillgång till handlingar som motparten innehar samt 

dessa tillvägagångssätts förenlighet med de skiljemannarättsliga ändamålen. Kapitel 5, som 

kan sägas utgöra uppsatsens materiella kärna, behandlar därefter editionsförfarandet i 

enlighet med 26 § LSF, de rekvisit denna bestämmelse uppställer, och spörsmål anknutna 

till denna bestämmelse. Det principiellt viktiga rättsfallet NJA 2012 s. 289 kommer också 

behandlas i inledningen av detta kapitel. I kapitel 6 analyseras vilka incitament skilje-

nämnden har för att godta editionsyrkanden och hur dessa påverkar skiljenämnden vid be-

dömningen av editionsfrågor. Vidare analyseras i vilka situationer en överprövning av 
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allmän domstol kan tänkas böra företas samt vilka konsekvenser en sådan överprövning 

kan få avseende de skiljemannarättsliga ändamålen. Konsekvenserna av att allmän domstol 

inte överprövar skiljenämndens bedömning och hur dessa konsekvenser förhåller sig till de 

skiljemannarättsliga ändamålen diskuteras också. I kapitel 6 presenteras också uppsatsens 

slutsatser. Uppsatsen sammanfattas avslutningsvis i kapitel 7. 

1.4 Metod och material 

I de delar av uppsatsen där avsikten är att utreda vad som är gällande rätt har rättskällor 

beaktats i enlighet med rättskällehierarkiska principer. Detta innebär att lag, förarbeten, 

rättspraxis och den juridiska doktrinen har beaktats i denna ordning.
24

 För att definiera 

gällande rätt har, på ett dogmatiskt sätt, dessa rättskällor tolkats och tillämpats. Denna 

metod kan således betraktas som en rättsdogmatisk juridisk metod.  

Vad som genomsyrar uppsatsens analytiska delar är att de ställningstaganden som gjorts 

eftersträvats att överensstämma med de ändamål varpå skiljemannarätten vilar. Detta torde 

vara en särskild metodaspekt som förtjänar att uppmärksammas. I denna del har inspiration 

hämtats från Ekelöfs teleologiska metod.
25

 Något förenklat kan denna metod sägas bestå i 

att en regels ändamål fastställs induktivt. Detta sker genom att de fall där en regel utan 

tvivel kan tillämpas initialt preciseras. I nästa steg analyseras därefter vilka effekter som 

uppstår genom att regeln tillämpas på dessa ”klara” fall. Dessa effekter kan betraktas som 

regelns ändamål. Tillgodoses dessa ändamål även vid tillämpning av regeln på de 

situationer som inte är ”klara” subsumeras även sådana situationer under regelns 

tillämpningsområde. Ekelöfs teleologiska metod har i denna uppsats använts som inspira-

tion genom att de lösningar som står i starkast koherens med de skiljemannarättsliga ända-

målen sökts premieras vid diskussion om hur rätten bör utvecklas. 

Vad gäller lagar har främst LSF och rättegångsbalken (1942:740) (RB) beaktats. Det bör 

dock poängteras att RB:s regler och principer inte kan tillämpas rakt av i skiljeförfaranden. 

Dessa kommer således att tillämpas med försiktighet vid analys av rättsläget inom skilje-

mannarätten och endast när det finns stöd för en sådan tillämpning. Av förarbeten har 

främst SOU 1994:81 och prop. 1998/99:35, vilka ligger till grund för LSF beaktats efter-

som många viktiga ställningstaganden kan utläsas ur dessa verk. Av rättspraxis bör 

NJA 2012 s. 289 nämnas då detta rättsfall spelar en avgörande roll för innehållet i denna 

                                                 
24

 Jfr Peczenik, s. 48 ff. 
25

 Ekelöf I, s. 79 ff. Jfr Lehrberg, s. 206 ff. 
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uppsats. Visserligen fastställdes i målet den uppfattning som även tidigare varit allmänt 

rådande. I enlighet med rättskällehierarkiska principer ger dock ett HD-avgörande 

tydligare stöd för vad som nu anses utgöra gällande rätt. Även om rättsfallet ger tydligt 

besked om vad som anses utgöra gällande rätt i ett visst avseende öppnar det för diskussion 

om vad som bör utgöra gällande rätt och ger därmed en god ingång till rättspolitiska 

resonemang.  

Den skiljemannarättsliga doktrinen är tämligen omfattande, även inom ett relativt smalt 

område som edition. I den skiljemannarättsliga doktrinen intar Heumans monografi 

Skiljemannarätt från 1999 liksom Lindskogs lagkommentar till LSF, Skiljeförfarande; en 

kommentar, från 2012 en särställning med hänsyn till verkens detaljrikedom och dignitet 

på området. Det kan noteras att mycket av vad som anförs avseende editionsfrågor i 

Heumans Skiljemannarätt synes bygga på densammes omfattande editionsartiklar, 

Editionsförelägganden i civilprocesser och skiljeförfaranden, del I och del II, i JT av år-

gång 1989/90. Även dessa artiklar har således beaktats särskilt. Vad gäller Lindskogs 

kommentar till LSF kan noteras att den även finns tillgänglig online via rättsdatabasen 

Zeteo. Zeteoversionen av lagkommentaren är uppdaterad senare än det fysiska exemplaret 

varför NJA 2012 s. 289 endast berörs i onlineversionen. Främst har det fysiska exemplaret 

av Lindskogs kommentar använts i denna uppsats. När Zeteoversionen har använts framgår 

det tydligt av hänvisningen.  

Som ovan nämnts bekräftar NJA 2012 s. 289 det rättsläge som redan tidigare ansetts gälla. 

Av den anledningen är det av stort intresse att beakta författare som företräder andra 

åsikter än den allmänt rådande. Av dessa kan främst nämnas Hobérs International 

Commercial Arbitration in Sweden från 2011 och Blomkvists JT-artikel Prövning av bevis-

betydelse och laglighet vid edition – gränsdragningen mellan domstolars och skilje-

nämnders kompetens, av årgång 2012/13.  

I de delar av uppsatsen där regleringen i RB är tillämplig har även RB-relevant litteratur 

beaktats. Främst kan nämnas Ekelöfs Rättegång fjärde häftet, och Fitgers lagkommentar 

till RB, Rättegångsbalken; en kommentar. Vad gäller Fitgers RB-kommentar har online-

versionen som finns tillgänglig på rättsdatabasen Zeteo använts. Vid referens till detta verk 

avses lagkommentaren till den paragraf vartill hänvisning sker. 
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En utblick till våra nordiska grannländer ger vid handen att regleringen avseende 

processuell edition länderna emellan är relativt likvärdig.
26

 26 § LSF har i dansk rätt sin 

motsvarighet i 27 § i den danske loven om voldgift nr 553 af 24 juni 2005 (DLV). I finsk 

rätt finns i 29 § i den finska lagen om skiljeförfarande, 23.10.1992/967 (FLSF) en be-

stämmelse som starkt påminner om regleringen i LSF. Även i norsk rätt finns i 30 § i den 

norska loven 2004-05-14 om voldgift (NLV) bestämmelser om bevisupptagning i allmän 

domstol vilka motsvarar 26 § LSF. Med anledning av det sagda har därför nordisk rätt i 

viss mån beaktats för att möjliggöra att ytterligare jämförelsematerial till vad som anförs i 

svenska rättskällor inhämtas. 

En intressant aspekt är i vilken mån internationella skiljereglementen kan beaktas vid in-

hemska skiljeförfaranden. Det kan noteras att HD i NJA 2012 s. 289 anförde att skilje-

nämnden kan ta ledning av IBA Rules on the Taking of Evidence in International 

Arbitration från 2010 (IBA-RoE), vilka har sin främsta relevans vid internationella skilje-

förfaranden.
27

 Detta skulle således tala för att dessa principer kan beaktas vid bedömningen 

även i nationella skiljeförfaranden även om det är något oklart i vilken mån HD tillmätte 

dessa principer betydelse.
28

 På grundval av det sagda har IBA-RoE beaktats när detta be-

dömts bidra till ökad förståelse för problematiken när det gäller svenska skiljeförfaranden. 

Även Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut från 

2010 (SCC) har beaktats för att belysa hur viss problematik avseende edition i skilje-

förfaranden kan regleras. 

  

                                                 
26

 Jfr Lindskog, s. 695 om förhållandet mellan de nordiska regleringarna.  
27

 NJA 2012 s. 289 p. 6. 
28

 Jfr Blomkvist, s. 699 not 16 och Lindskog, s. 669 och 696. 
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2 Skiljemannarättsliga ändamål 

2.1 Grundläggande skiljemannarättsliga principer 

Skiljeförfarandet påminner i stor utsträckning om rättegångsförfarandet som äger rum i 

allmän domstol. Det finns emellertid ett antal drag som utmärker skiljemannarätten. Dessa 

kommer att behandlas härnäst. Generellt sett kan sägas att skiljeförfarandet torde vara an-

passat efter kommersiella parters intressen och behov.
29

  

En första grundläggande princip som utmärker skiljeförfarandet är att förfarandet präglas 

av snabbhet och effektivitet.
30

 En anledning till detta är att skiljeförfarandet äger rum i en 

instans eftersom skiljedomar inte kan överklagas på materiell grund.
31

 En annan faktor som 

bidrar till skiljeförfarandets snabbhet och effektivitet är att skiljenämnden inte är bunden 

av den detaljreglering som RB präglas av.
32

 På så sätt kan flexibla lösningar som 

effektivast löser den specifika tvisten väljas.
33

 Parterna kan även själva avtala om att 

exempelvis begränsa sin bevisföring vilket ytterligare kan effektivisera förfarandet.  

Vad som vidare utmärker skiljeförfarandet är parternas möjlighet att själva utse skilje-

männen som ska lösa tvisten.
34

 Detta innebär att parterna kan utse skiljemän med expert-

kompetens inom ett visst område och med stor erfarenhet av förfarandet som sådant.
35

 

Parternas förtroende för förfarandet torde därmed öka.
36

 Att tvisten löses av en skilje-

nämnd som besitter kompetens inom kommersiell tvistelösning kan också bidra till ökad 

effektivitet.
37

 Dessutom kan parterna utse skiljemän med expertkunskaper utanför juridiken 

vilket ytterligare kan bidra till att just den specifika tvisten kan lösas så effektivt som 

möjligt.
38

 Parternas möjligheter att utse skiljemän skiljer sig från regleringen i RB. Enligt 

denna saknas möjligheter att överhuvudtaget påverka vem som ska döma i tvisten.
39

  

                                                 
29

 Dir. 2014:16 s. 1 f. och Madsen, s. 39. 
30

 SOU 1994:81 s. 68; prop. 1998/99:35 s. 41; dir. 2014:16 s. 1; Kvart & Olsson 2012, s. 36 och Madsen, 

s. 39. Att tvisten ska handläggas snabbt och ändamålsenligt framgår även av 21 § LSF. 
31

 SOU 1994:81 s. 68; prop. 1998/99:35 s. 41 och Heuman, s. 17. 
32

 Prop. 1998/99:35 s. 41; Brocker 2011, s. 1 och Kvart & Olsson 2012, s. 36. 
33

 Hagberg, s. 35. 
34

 Prop. 1998/99:35 s. 40 f. 
35

 Kvart & Olsson 2012, s. 36. Jfr SOU 1995:65 s. 117 f. 
36

 SOU 1994:81 s. 68. 
37

 SOU 1994:81 s. 68. Jfr Redfern & Hunter, s. 33. 
38

 Prop. 1998/99:35 s. 40 f. 
39

 Jfr SOU 1995:65 s. 118. Under min tjänstgöring som sommarnotarie på Nyköpings tingsrätt 2014 

bevittnade jag emellertid fall där tingsrätten på parternas önskemål lottade om målet till lagmannens rotel 

varför förarbetsuttalandet härom möjligen inte kan anses vara ett korrekt uttryck för den praktiska 

verkligheten.  
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Förhållandet att skiljedomar inte kan överklagas på materiell grund kan visserligen inne-

bära att skiljeförfaranden blir billigare än rättegångsförfaranden eftersom ombuds-

kostnaderna hålls nere då förfarandet begränsas till en instans.
40

 Den allmänt rådande upp-

fattningen synes dock vara att skiljeförfarandet är ett kostsamt tvistelösningsalternativ.
41

 

Parterna ska dessutom svara för skiljemännens arvoden vilket kan innebära att en 

ekonomiskt svag part inte har råd att driva ett skiljeförfarande.
42

 Dessutom föreligger en 

skyldighet att betala vissa kostnader i förskott vilket ytterligare kan betunga en ekonomiskt 

svag part och avhålla en sådan part från att slita tvisten genom skiljeförfarande.
43

  

Ett av skiljemannarättens allra tydligaste särdrag är att skiljeförfarandet i stor utsträckning 

är hemligt.
44

 Detta kan ofta innebära att parterna kan undgå negativ publicitet och bevara 

affärshemligheter när sådana förekommer.
45

 Skiljeförfarandets konfidentiella natur säker-

ställs av att utomstående inte får närvara vid förhandlingar och att skiljedomen inte 

offentliggörs.
46

 Vad gäller frågan om parterna och skiljenämnden är bundna av tystnads-

plikt står det numera klart att en sådan tystnadsplikt endast gäller om parterna träffat en 

överenskommelse härom.
47

 Det har emellertid anförts att en sådan tystnadsplikt kan anses 

vila på en sorts hederskodex.
48

 Agerar en part i strid mot en icke avtalad men på heders-

kodex vilande tystnadsplikt torde dock inga direkta sanktioner kunna vidtas mot denne.  

Det har även anförts att förfarandets konfidentiella natur medför att motsättningarna 

mellan parterna dämpas så att bättre förutsättningar för tvistelösningen skapas.
49

 Eftersom 

parterna inte behöver befara att lämnade uppgifter kommer till allmänhetens kännedom 

torde utredningen i tvisten kunna bli mer fullständig vilket ytterligare ökar möjligheten till 

materiellt korrekta domar. Att skiljeförfarandet är konfidentiellt medför emellertid inte 

bara fördelar. För det första kan det på rättsområden där skiljeförfaranden dominerar 

                                                 
40

 Heuman, s. 30.  
41

 Kvart & Olsson 2012, s. 37 f. och Madsen, s. 42. Jfr SOU 1995:65 s. 62 ff. där kostnadsfrågan behandlas 

utförligt.  
42

 Heuman, s. 30. 
43

 Ramberg, s. 628. 
44

 SOU 1994:81 s. 68; SOU 1995:65 s. 176 f. och prop. 1998/99:35 s. 41. 
45

 SOU 1994:81 s. 68; prop. 1998/99:35 s. 41; Heuman, s. 31; Jarvin, s. 149; Kvart & Olsson 2012, s. 36 f.; 

Lindblom, s. 282; Madsen, s. 41 och Shaughnessy, s. 315.  
46

 Heuman, s. 30 och Jarvin, s. 152 f. 
47

 NJA 2000 s. 538. Jfr Kvart & Olsson 2012, s. 37 och Shaughnessy, s. 315 f.  
48

 SOU 1995:65 s. 186 och Heuman, s. 32. Vad gäller övriga grunder varpå tystnadsplikt möjligen kan vila, 

se Heuman, s. 32 ff. 
49

 SOU 1994:81 s. 68 och prop. 1998/99:35 s. 41; Hagberg, s. 36; Jarvin, s. 156 och Madsen, s. 41.  
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uppstå prejudikatbrist vilket i sin tur kan leda till rättsosäkerhet.
50

 Dessutom kan det finnas 

situationer där allmänheten undgår kännedom om missförhållanden, vilket ur ett samhälls-

perspektiv kan vara negativt.
51

 

En noterbar nackdel med skiljeförfaranden är parternas möjligheter att obstruera för-

farandet.
52

 Obstruktion kan ske dels genom att en part söker förhala förfarandet, dels 

genom att en partsutsedd skiljeman motverkar tvistens lösning. Avsaknaden av möjlighet 

för skiljenämnden att meddela exigibla tredskodomar torde vara en annan aspekt som i viss 

mån möjliggör obstruktion från svarandepartens sida.
53

 LSF tillhandahåller emellertid vissa 

möjligheter att komma till rätta med obstruktion.
54

 Exempelvis kan allmän domstol på 

kärandens begäran utse en skiljeman om svaranden i förhalningssyfte sökt hindra att en 

skiljenämnd konstitueras.
55

 Vidare kan skiljenämnden under förfarandet meddela stup-

stocksförelägganden, utsätta frister för vidtagande av processuella dispositioner samt 

avgöra tvisten trots att svaranden inte deltar.
56

  

En annan aspekt som är värd att nämna är att New York-konventionen medför att svenska 

skiljedomar har större möjligheter att erkännas och verkställas utomlands än vad som 

gäller för svenska domstolsdomar vilket ofta anses utgöra en stor fördel vid tvister med 

internationella inslag.
57

 

Som ovan nämnts kan skiljedomar inte överklagas på materiell grund. Detta medför dock 

en risk för materiellt felaktiga domar och därmed minskad rättssäkerhet vilket i sin tur kan 

leda till att skiljeförfarandet framstår som oattraktivt.
58

 Inte ens med nytillkommen bevis-

ning som visar att en dom är uppenbart felaktig kan en skiljedom omprövas materiellt.
59

 

Avsaknaden av materiell omprövning anförs ofta som något parterna måste acceptera för 

att få tvisten snabbt och hemligt löst i ett skiljeförfarande.
60

 För att garantera den 

processuella rättssäkerheten tillhandahåller dock skiljemannarätten två rättsmedel med 

                                                 
50

 SOU 1995:65 s. 106; Heuman, s. 31; Jarvin, s. 169 f.; Lindblom, s. 277; Ramberg, s. 629 och Shaughnessy, 

s. 315. 
51

 Jarvin, s. 153 och Shaughnessy, s. 315. 
52

 Heuman, s. 40 och Ramberg, s. 628. 
53

 Hanqvist, s. 112; Heuman, s. 412 och Kvart & Olsson 2012, s. 38. 
54

 SOU 1994:81 s. 71; prop. 1998/99:35 s. 43 och Heuman, s. 40, 233 ff., 282 ff. och 410 ff. Jfr Blomkvist, 

Production of documents, s. 27 f. 
55

 Se 14–17 §§ LSF. Jfr Heuman, s. 40 och 233 ff. 
56

 Heuman, s. 40 och 412. 
57

 SOU 1995:65 s. 61; Hanqvist, s. 118 ff. och Kvart & Olsson 2012, s. 36. 
58

 Kvart & Olsson 2012, s. 38 och Madsen, s. 40. Jfr SOU 1995:65 s. 59 och prop. 1998/99:35 s. 42. 
59

 SOU 1994:81 s. 184 och Heuman, s. 437 och 649. Detta gäller med undantag för factum superveniens. Se 

Heuman, s. 649. 
60

 Heuman, s. 41.  
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vilka en missnöjd part kan angripa en skiljedom; klander- och ogiltighetstalan.
61

 Även om 

klander- och ogiltighetsyrkanden sällan bifalls medför sådana processer ökade kostnader 

och att förfarandet kan fördröjas samt att skiljedomen blir offentlig. Dessa rättsmedel 

tillämpas dock mycket restriktivt.  

Att skiljenämnden ofta söker effektivisera förfarandet torde också kunna riskera att inverka 

negativt på rättssäkerheten då materiella frågor kan undgå adekvat behandling eller förbi-

gås helt i skiljenämndens effektivitetssträvan. Vidare utgör det faktumet att skiljedomar 

endast kan klandras på grund av begångna handläggningsfel att processuella frågor 

tenderar att behandlas mer ingående än materiella frågor vilket också torde kunna leda till 

ökad rättsosäkerhet.
62

  

En annan nackdel med skiljeförfaranden är avsaknaden av kumulations- och interventions-

möjligheter, vilka i rättegångsförfaranden är mycket användbara effektivitetsinstitut.
63

 Inte 

heller har skiljenämnden rätt att använda tvångsmedel vilket kan medföra en risk för att 

förhörspersoner lämnar osanna uppgifter och att editionssvarande part vägrar att frivilligt 

efterkomma editionsuppmaningar från skiljenämnden, varför även detta kan bidra till rätts-

osäkerhet.
64

 Från denna princip finns emellertid ett viktigt undantag enligt 26 § LSF, varur 

framgår att allmän domstol under vissa förutsättningar kan kopplas in vid bevis-

upptagningen.
65

 Skiljeförfarandets funktion kan därmed sammanfattningsvis konstateras 

vara att snabbt och effektivt avgöra kommersiella tvister utan insyn från utomstående 

samtidigt som rättssäkerheten garanteras.
66

 

2.2 Om valet mellan allmän rättegång och skiljeförfarande 

Det avgörande vid valet mellan rättegångsförfarande och skiljeförfarande är den enskilda 

partens behov och den specifika tvistens karaktär.
67

 Även om effektivitet och snabbhet ofta 

anförs som skiljeförfarandets främsta fördelar är det inte säkert att alla parter i varje 

situation är betjänta av ett snabbt förfarande. Det enskilda fallet måste därför analyseras 

innan det med kan anges vilket förfarande som är mest lämpligt. 

                                                 
61

 Se 33 och 34 §§ LSF. Se vidare avsnitt 4.4.2 och 6.1 angående klanderinstitutet.  
62

 Heuman, s. 585 och Heuman 1990, s. 164. 
63

 SOU 1995:65 s. 60; dir. 2016:16 s. 5 f. och Heuman, s. 41. Jfr Kvart & Olsson 2012, s. 38 f. och Madsen, 

s. 42. 
64

 Heuman, s. 42. Jfr prop. 1998/99:35 s. 117 f. 
65

 Se kapitel 5.  
66

 SOU 1994:81 s. 67 och prop. 1998/99:35 s. 40 f. Avseende korrelationen mellan dessa intressen, se 

avsnitt 2.3. 
67

 Hanqvist, s. 113; Kvart & Olsson 2012, s. 42 och Lindblom, s. 277. 
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Några av de ovan skisserade skiljemannarättsliga principerna är emellertid så tungt 

vägande att det är angående dessa den främsta diskussionen torde föras när en part står i 

valet mellan de två förfarandena. En sådan fråga som parterna bör analysera är skilje-

förfarandets konfidentiella natur jämfört med det offentliga domstolsförfarandet. En första 

fråga en part som står inför valet mellan de två förfarandena därmed bör ställa sig är vilket 

behov av att undslippa insyn denne har. Normalt sett är det mycket viktigt för stora företag 

att hålla affärshemligheter och liknande undan allmänhetens insyn varvid valet av skilje-

förfarande som tvistelösningsmetod kan framstå som självklart.
68

 Det kan emellertid tänkas 

föreligga situationer där en part av politiska eller kommersiella skäl är mycket angelägen 

om att blottlägga att någon ingått ett avtal eller hamnat i en tvist varför valet inte längre 

behöver vara en självklarhet. Det bör även poängteras att skiljeförfarandets konfidentiella 

natur inte är absolut. Exempelvis kan skiljedomar klandras och bevisupptagning inför 

allmän domstol tillåtas vilket innebär att även en part som valt skiljeförfarande som 

tvistelösningsalternativ måste vara beredd på viss insyn under vissa förutsättningar.  

Kostnaderna för förfarandet är också en fråga som parterna bör beakta vid valet av för-

farande.
69

 Det finns exempelvis en risk att processkostnaderna kan överstiga tviste-

föremålets värde om detta är lågt och att processkostnaderna därmed blir oproportionerligt 

stora.
70

 Risken för en mångårig tvist i ett domstolsförfarande som ska passera alla instanser 

kan dock tänkas bli dyrare än ett eninstansförfarande som ett skiljeförfarande utan att 

klander- eller ogiltighetstalan förs utgör. Som synes är tidsaspekten genomgående något 

som parterna måste ta hänsyn till. Behovet av ett snabbt lösande av tvisten kan många 

gånger vara viktigare än att kostnaderna hålls nere.
71

 Kostnadsaspekten korrelerar således 

starkt med tidsaspekten. 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att det inte kan uppställas några generella kriterier 

för när domstolsförfarande respektive skiljeförfarande bör väljas. Istället måste den 

specifika tvistens karaktär och den enskilda partens behov analyseras och mot bakgrund av 

de ovan nämnda faktorerna kan för- och nackdelarna med de olika förfarandena avvägas. 

Det kan emellertid konstateras att några bedömningspunkter ofta är återkommande. 

Parterna bör således särskilt beakta sitt behov av en snabb lösning av tvisten, 

konfidentialitet och att kostnaderna hålla nere. 

                                                 
68

 Kvart & Olsson 2012, s. 40. 
69

 Hanqvist, s. 126 f. och Kvart & Olsson 2012, s. 40. 
70

 Ramberg, s. 636 f. 
71

 Jfr Blomkvist, Production of documents, s. 34. 
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2.3 Slutsatser 

I kapitlet har för- och nackdelar med skiljeförfarande respektive domstolsförfarande 

skisserats. Mot bakgrund av dessa har det därefter konstaterats att valet av förfarande beror 

på den enskilda partens behov i den specifika tvisten. Med denna bakgrund kan nu de 

skiljemannarättsliga ändamålen diskuteras och definieras. 

En viktig funktion för skiljeförfarandet är att avlasta domstolsprocessen.
72

 Med hänsyn till 

detta samt att domstolsförfarandet inte synes vara anpassat efter näringslivets behov torde 

ett övergripande ändamål med skiljemannarätten vara att erbjuda ett attraktivt alternativ till 

domstolsförfarandet.
73

 Annorlunda formulerat ska skiljemannarätten tillhandahålla ett 

attraktivt alternativt tvistelösningsförfarande anpassat efter komplexa kommersiella 

tvister.
74

 Appliceras en internationell dimension på detta resonemang kan det konstateras 

att ett övergripande ändamål med skiljemannarätten är att tillse att Sverige är ett attraktivt 

skiljedomsland genom ett tillhandahållande av effektiva tvistelösningsmekanismer.
75

 Rent 

praktiskt innebär detta ändamål att det ska vara attraktivt för utländska parter att förlägga 

ett skiljeförfarande till Sverige. 

Ett enkelfacetterat svar på frågan hur ett attraktivt skiljeförfarande uppnås skulle vara att 

premiera skiljeförfarandets fördelar och samtidigt undanröja förfarandets nackdelar. Ett 

exempel på denna förenklade förklaringsmodell skulle således vara att premiera effektivitet 

och konfidentialitet och samtidigt undanröja rättsosäkerhet. Verkligheten är emellertid mer 

kalejdoskopisk än så eftersom det finns en immanent korrelation mellan de skiljemanna-

rättsliga ändamålen. Premieras intresset av effektivitet i alltför hög utsträckning tenderar 

rättssäkerheten att urholkas eftersom en skiljenämnds fokusering på att lösa tvisten snabbt 

kan innebära att intrikata materiella frågor inte behandlas med erforderlig precision.
76

 Ett 

annat exempel som anknyter till editionsplikten kan synliggöra det motsatta. En skilje-

nämnd som i sin strävan efter materiell perfektion söker uppnå fullständig rättssäkerhet kan 

tendera att tillåta editionsyrkanden som inte uppfyller editionsrekvisiten vilket kan leda till 

ett utdraget och ineffektivt förfarande.
77

 Genom detta resonemang kan det därmed 

konstateras att ett adekvat samspel mellan de underliggande skiljemannarättsliga ända-

                                                 
72

 Heuman, NJM 1987, s. 268; Heuman 1990, s. 164 och Lindblom, s. 277. Jfr prop. 1998/99:35 s. 34 f. och 

36. 
73

 Prop. 1998/99:35 s. 36 och 40; dir. 2014:16 s. 2 och Ramberg, s. 629. 
74

 SOU 1994:81 s. 67. Jfr Zettermarck & Wikström, s. 587. 
75

 Prop. 1998/99:35 s. 40; dir. 2014:16 s. 2. Jfr Berg, st. 6 och 10 och Blomkvist, s. 700. 
76

 Heuman, s. 585 och Heuman 1990, s. 164. 
77

 Heuman, s. 468 och Zettermarck & Wikström, s. 587. Jfr Heuman 1987, s. 29. 
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målen är nödvändigt för att uppnå det övergripande skiljemannarättsliga ändamålet om ett 

attraktivt förfarande.  

Ett liknande resonemang kan appliceras på principen om skiljeförfarandets konfidentiella 

natur varvid det sagda kan illustreras ytterligare. Skulle detta intresse tillgodoses fullt ut 

skulle en skiljedom inte kunna klandras och bevisupptagning inför allmän domstol inte 

kunna genomföras. Skulle dessa institut inskränkas riskerar fundamentala säkerhetsventiler 

att försvinna. Slutsatsen av ovanstående resonemang är således att ett attraktivt skilje-

förfarande uppnås genom adekvat balans mellan korrelerande skiljemannarättsliga 

intressen. För åstadkommande av detta krävs således ett förfarande som är snabbt och 

effektivt men ändå rättssäkert. Vidare krävs ett förfarande som värnar om parternas 

intresse av att hålla tvisten hemlig men som ändå garanterar att det finns säkerhetsventiler 

där viss insyn är oundviklig. Därtill fordras ett förfarande som är flexibelt och individuellt 

anpassat utan att grundläggande förfarandeprinciper förbigås.
78

 Genom denna exemplifika-

tion åskådliggörs den korrelativa jämvikt som är nödvändig för att det övergripande ända-

målet om ett attraktivt förfarande ska uppnås. 

Graden av domstolskontroll måste också balanseras väl. Som utgångspunkt torde in-

gripanden av domstolar i skiljeförfaranden inverka negativt på skiljeförfarandets 

attraktivitet.
79

 Viss domstolskontroll synes dock vara nödvändig för att säkerställa att vissa 

grundläggande rättsstatliga krav upprätthålls och för att därmed säkra skiljeförfarandets 

kvalitet.
80

 För att främja det övergripande ändamålet om ett attraktivt förfarande krävs 

således att nivån av domstolskontroll är väl balanserad. Ytterligare ett intresse som måste 

beaktas vid editionsfrågor är svarandens intresse av skydd mot insyn i sina förhållanden. 

Främst tillgodoses detta intresse genom att editionsförelägganden avseende företags-

hemligheter endast kan utfärdas om synnerliga skäl föreligger.
81

 Detta intresse av skydd 

mot insyn står ofta mot kärandens intresse av att utfå handlingar till grund för en materiellt 

riktig dom. Dessa intressen måste också balanseras för att skiljeförfarandets attraktivitet 

ska främjas.  

Appliceras dessa förklaringsansatser på editionsinstitutet kan det konstateras att vissa 

skiljemannarättsliga ändamål gör sig tydligt gällande. En viktig grundtanke bakom möjlig-

                                                 
78

 Prop. 1998/99:35 s. 42. Jfr Heuman, s. 279 ff. 
79

 Prop. 1998/99:35 s. 42. 
80

 Prop. 1998/99:35 s. 42. Jfr Heuman 1990, s. 164. 
81

 38 kap. 2 § 2 st. RB och 36 kap. 6 § RB. 
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heten att utfärda edition är just strävan efter en materiellt riktig dom. Möjligheten att få ut 

handlingar från motparten är således ett uttryck för rättssäkerhetstanken om att uppnå så 

materiellt riktiga skiljedomar som möjligt. Risken med en ökad tillåtlighet av edition är 

dock att förfarandet försenas och tyngs av ökade kostnader eftersom det tar mycket tid att 

hänskjuta bedömningar angående tillåtligheten av edition till allmän domstol och att 

erhålla sådana bedömningar från domstolens sida. Det sagda ger vid handen att ett 

skiljemannarättsligt ändamål vid editionsfrågor är att uppnå en adekvat balans mellan 

parternas intresse att få tillgång till handlingar för att ge tvisten en materiellt riktig utgång 

och intresset av ett effektivt förfarande. På samma sätt gör sig konfidentialitetsaspekten 

tydligt gällande vid edition. Ett fullt tillgodoseende av principen om konfidentialitet skulle 

innebära att förfarandet enligt 26 § LSF inte skulle vara genomförbart eftersom processen i 

allmän domstol är offentlig. Visserligen bör skiljenämnden kunna föreskriva i sitt tillstånd 

till bevisupptagning inför allmän domstol att de efterfrågade handlingarna ska tillställas 

nämnden och inte domstolen vilket åtminstone kan hindra att de begärda handlingarna 

kommer till allmän kännedom.
82

 Själva domstolsprocessen är dock som huvudregel 

offentlig varför ett editionsförfarande inför allmän domstol likväl måste betraktas som en 

inskränkning av den konfidentialitetsprincip som präglar skiljemannarätten.
83

 Således är ett 

annat viktigt ändamål vid editionsfrågor att uppnå en adekvat balans mellan den ena 

partens intresse av att hålla förfarandet hemligt och motpartens intresse av att utfå 

handlingar till grund för ett materiellt riktigt avgörande.  

Dessa utkristalliserade ändamål utgör det fundament varpå uppsatsen vilar. Samtliga 

ställningstaganden som under uppsatsens gång görs har för avsikt att tillgodose dessa ända-

mål. 
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 SOU 1938:44 s. 415; SOU 1944:10 s. 441; SOU 1995:65 s. 191 f.; prop. 1998/99:35 s. 119; Heuman, 

s. 38 f. och 482; Heuman 1989 II, s. 257; Kvart & Olsson, s. 114 och Madsen, s. 338.  
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 5 kap. 1 § RB. Jfr Heuman, s. 38; Lindblom, s. 282 och Shaughnessy, s. 316. 
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3 Bevisanskaffning 

3.1 Teoretiska utgångspunkter för bevisanskaffning i tvistemålsförfaranden 

Det svenska tvistelösningsförfarandet är kontradiktoriskt till sin natur. Enligt 

kontradiktionsprincipen eftersträvas inte att all information som är relevant för tvisten 

insamlas och förebringas inför domstol eller skiljenämnd.
84

 Istället utgår systemet från att 

det är parternas ensak att införskaffa bevis som de är i behov av.
85

 Det kontradiktoriska 

tvistemålsförfarandet präglas också av att det inte föreligger någon processuell 

upplysningsplikt, vilket innebär att en part inte är skyldig att dela med sig av den bevisning 

denne har införskaffat.
86

 Detta kan således sägas ge uttryck för principen om att ingen ska 

tvingas vidta processhandlingar till sin egen nackdel.
87

 De kontradiktoriska bevis-

principerna är emellertid inte utan undantag. Ett av dessa undantag innebär att en part 

under vissa förutsättningar är skyldig att lämna ifrån sig information som denne innehar, 

nämligen när rekvisiten för edition är uppfyllda.
88

 

De teoretiska utgångspunkter varpå den svenska civilprocessrätten vilar kan således 

sammanfattas i att det som huvudregel är parterna som ansvarar för bevisföringen, vilket 

också följer av 35 kap. 6 § RB och 25 § LSF. Domstol respektive skiljenämnd har dock 

undantagsvis tilldelats kompetens att medverka vid bevisanskaffningen. Detta tar sig dels 

uttryck genom att domstol och skiljenämnd under vissa omständigheter kan avvisa 

erbjuden bevisning. Dels tar det sig uttryck genom editionsinstitutet genom vilket allmän 

domstol, med skiljenämndens tillstånd, kan förmå parterna att lämna ut vissa handlingar. 

Dessa kontradiktoriska undantag ska efter huvudregeln om parternas ansvar för bevis-

föringen behandlas. 

3.2 Parternas ansvar för bevisföringen 

25 § LSF föreskriver att parterna ansvarar för bevisningen.
89

 Denna reglering innebär att 

skiljenämnden inte på eget initiativ får ålägga parterna att utge handlingar.
90

 Detta 
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 Heuman, s. 436 och Westberg 2010, s. 104. 
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 Westberg 2010, s. 106. 
86

 Westberg 2010, s. 108. 
87

 Westberg 2010, s. 108. 
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 Se editionsbestämmelserna i 38 kap. 2 § RB och 26 § LSF. Jfr Westberg 2010, s. 110 och Westberg 2013, 

s. 448. 
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 25 § 1 st. LSF stadgar dock att skiljenämnden får utse sakkunniga om inte båda parterna motsätter sig 

detta.  
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motiveras med att det är parterna som äger tvisten och bestämmer hur talan ska utformas 

och vilka omständigheter som ska åberopas.
91

 Det har även framförts att det föreligger en 

risk för att skiljenämndens opartiskhet kan ifrågasättas om den skulle vidta åtgärder för att 

förebringa icke åberopad bevisning.
92

 Skiljenämndens enda möjlighet att ex officio bidra 

till utredningen av tvisten, vid sidan av rätten att inhämta yttrande från sakkunnig, torde 

vara genom att bedriva materiell processledning.
93

 

Förutom att parterna har en skyldighet att ansvara för bevisningen har de också en rättighet 

att införa den bevisning som är behövlig i tvisten.
94

 För att använda sig av denna rättighet 

att införa bevisning måste parterna åberopa bevisningen och ange vad som denna avser att 

styrka.
95

 Visserligen finns i LSF ingen uttrycklig bestämmelse som kräver att parterna 

anger vad som avses styrkas med viss bevisning, till skillnad från vad som gäller i allmän 

rättegång.
96

 Detta anses dock enligt Lindskog följa av allmänna processrättsliga principer 

och kunna utläsas ur 25 § 3 st. LSF.
97

 Om en skiljenämnd godtar bevisning utan att syftet 

med denna angetts torde således ett klanderbart förfarandefel föreligga om motparten inte 

har getts tillfälle att införa motbevisning.
98

  

En annan grundläggande princip som präglar den svenska bevisrätten är principen om fri 

bevisföring.
99

 Principen kommer till explicit uttryck genom 35 kap. 1 § RB men tillämpas 

även i skiljeförfaranden.
100

 Denna innebär att inga sorters bevismedel är förbjudna. Till och 

med olagligt eller olovligt erhållna bevismedel får framläggas även om bevisvärdet då ofta 

är lågt.
101

 Till skillnad från vad som i princip gäller i allmänna domstolsprocesser får också 
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 Brocker 2001, s. 21. De övriga nordiska lagarna om skiljeförfarande synes här skilja sig något från den 

svenska regleringen. Se 27 § DLV, 29 § FLSF och 30 § NLV. Jfr Lindskog, s. 695 och Shaughnessy, s. 295 

not 13. 
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 Heuman, s. 436. 
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 SOU 1994:81 s. 146 och prop. 1998/99:35 s. 115. 
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 Heuman, s. 436 f. 
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 Heuman, s. 439 och Lindskog, s. 671. 
95

 Lindskog, s. 671. Jfr Woxholth, s. 638 som anser att bevistema måste anges. Bevisfaktum behöver dock 
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rättsfaktum. Jfr prop. 1998/99:35 s. 313; Heuman, s. 618; Lindskog, s. 671 not 20 och Madsen, s. 212. 
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26 § 2 p. och 28 § 1 p. SCC som innehåller ett uttryckligt krav på att parterna ska ange vad som ska styrkas 

med åberopad bevisning. Jfr Lindskog, s. 671.  
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 Lindskog, s. 671. 
98

 Lindskog, s. 671 f. 
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 Jfr Heuman, s. 439 ff. 
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 Se avsnitt 4.4.1. 
101

 NJA 1986 s. 489. Jfr Heuman, s. 439. 
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skriftliga vittnesberättelser användas i skiljeförfaranden.
102

 Sammanfattningsvis innebär 

regleringen i LSF att parterna har såväl stort ansvar som stor frihet vid bevisföringen. 

Parterna får i princip åberopa vilken bevisning de vill, men har också själva ansvaret för att 

allt relevant material införs i tvisten. Mot bakgrund av dessa principer framträder således 

editionsinstitutet, där skiljenämnd och domstol kan medverka till att bevisning kan införas 

i tvisten, som ett tydligt undantag från den kontradiktoriska huvudregeln om att parterna 

ansvarar för bevisningen.  

3.3 Avvisning av bevisning 

3.3.1 Allmänt 

Som ovan nämnts ansvarar parterna för bevisföringen. Det har även konstaterats att det i 

enlighet med principen om fri bevisföring står parterna i princip fritt att införa vilken 

bevisning som helst i tvisten. Denna princip gäller dock inte helt förbehållslöst. Som en 

yttersta undre gräns för vilken bevisning som får införas i processen uppställs nämligen i 

LSF en möjlighet för skiljenämnden att i vissa situationer avvisa bevisning. Regeln som 

avses är 25 § 2 st. LSF varigenom det föreskrivs att skiljenämnden får avvisa bevisning 

som uppenbart saknar betydelse i tvisten.
103

 Det kan emellertid noteras att tillämpningen 

av förevarande regel sker tämligen restriktivt samt att avvisning endast torde böra ske på 

grundval av motpartens yrkande.
104

 Detta tyder således på att principen om fri bevisföring 

har en relativt stark ställning och att avvisningsregeln är att betrakta som en undantags-

regel. Förutsättningarna för de olika avvisningsgrunderna kommer att behandlas nedan. 

Först ska emellertid några allmänna anmärkningar om avvisningsinstitutet diskuteras. 

Det kan initialt noteras att avvisning i princip inte kan ske på grund av att ett bevismedel 

har otillräckligt bevisvärde. Den enda grunden för avvisning torde därför vara att bevis-

medlet bedöms vara överflödigt.
105

 Att åberopad bevisning är mycket omfattande och där-

med är oproportionerlig i förhållande till bevisvärdet torde därmed inte heller vara skäl nog 
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 SOU 1994:81 s. 147; prop. 1998/99:35 s. 116; Andersson m.fl., s. 124 och Kvart & Olsson, s. 110. För 

allmän rättegångs vidkommande, se 35 kap. 14 § RB.  
103

 Jfr 26 § 2 p. SCC där uppenbarhetsrekvisitet saknas. Enligt Lindskog, s. 677 not 63 torde dock 
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104 Brocker & Löf, s. 188 f.; Cars, s. 117 not 441; Hagberg, s. 33 f.; Heuman, s. 442; Lindskog, s. 677 och 
Magnusson, s. 22. Jfr Mæland, s. 156. 
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 Lindskog, s. 677 not 65. Jfr Woxholth, s. 639 f.  
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för avvisning.
106

 Om skiljenämnden avser att tillämpa avvisningsregeln på grund av att 

bevismedlet uppenbart bedömts sakna betydelse i tvisten till följd av en bedömning i en 

viss rättsfråga bör detta kommuniceras parterna vilka torde böra ges tillfälle att argu-

mentera i rättsfrågan.
107

 Avvisas därefter viss bevisning på grund av ett ställningstagande i 

rättsfrågan är detta ställningstagande inte slutligt. Det finns därmed en möjlighet att 

bedömningen i denna rättsfråga utfaller annorlunda vid domsöverläggningen vilket skulle 

kunna innebära att den avvisade bevisningen inte längre uppenbart saknar betydelse varvid 

avvisningsrekvisitet inte är uppfyllt. I en sådan situation torde skiljenämnden enligt 

Lindskog ex officio böra erbjuda den part vars bevisning har avvisats möjlighet att införa 

bevisning i den aktuella frågan.
108

 Skulle det visa sig att tillräcklig bevisning då redan har 

införts kan detta visserligen innebära att det aktuella bevismedlet uppenbart saknar bevis-

betydelse. Trots detta bör avvisning enligt Lindskog inte ske på den grunden i enlighet med 

den ovan berörda regeln om att framlagd bevisning som är oproportionerlig i förhållande 

till bevisvärdet inte bör avvisas.
109

  

Som tidigare påpekats torde avvisning förutsätta invändning från motparten.
110

 Avvisning 

får därför som utgångspunkt inte göras ex officio vilket innebär att felaktigt avvisad bevis-

ning torde utgöra ett klanderbart handläggningsfel. Den generella huvudregeln bör således 

vara att felaktigt avvisad bevisning utgör grund för klander.
111

 Tillåtande av bevisning i 

strid mot vad parterna har bestämt torde också utgöra ett klanderbart handläggningsfel.
112

 

Tillåtande av bevisning som borde avvisats på grund av att den åberopats för sent bör 

emellertid inte utgöra ett handläggningsfel som kan klandras.
113

 Klanderbestämmelserna 

uppställer heller inga hinder mot att tidigare avvisad bevisning tillåts eller att tidigare 

tillåten bevisning avvisas om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Detta beror på att 

beslut under förfarandet, vilket ett avvisningsbeslut utgör, inte vinner rättskraft.
114
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En intrikat fråga som endast ska uppmärksammas kortfattat är frågan om skiljenämnden 

kan begränsa parternas bevisföring utöver vad som följer av regleringen i 25 § 2 st. LSF.
115

 

Sådana begränsningar skulle många gånger leda till effektivitetsvinster men skulle 

samtidigt riskera att inskränka parternas dispositionsmöjligheter och därmed vara ett hot 

mot rättssäkerheten. Effektivitetsåtgärderna i fråga skulle exempelvis kunna innefatta tids-

gränser för förhörens längd eller avse begränsningar i möjligheten till skriftväxling. Enligt 

Lindskog uppställer 25 § 2 st. LSF inga hinder mot dylika begränsningar såvida det är 

uppenbart att parternas rättigheter inte äventyras medan mer vidsträckta begränsningar bör 

föranleda klandermöjlighet.
116

 Hemmo synes emellertid mena att begränsningarna måste 

ställas i relation till bevisbehovet och att denna relation inte får bli oskälig.
117

 Enligt 

Lindskog måste emellertid parterna tåla bevisbegränsningar som närmar sig oskälighet 

endast om parterna avtalat om sådana begränsningar.
118

 Från svensk utgångspunkt bör 

parternas bevisbehov alltid komma i första hand när det gäller begränsningar utan stöd i 

skiljeavtalet.
119

  

Med dessa för avvisningsregeln grundläggande aspekter avhandlade kan därefter fokus 

flyttas till de särskilda avvisningsgrunderna.  

3.3.2 Avvisningsgrunder 

Den första grunden som möjliggör avvisning enligt 25 § 2 st. LSF är att åberopad bevis-

ning uppenbart saknar betydelse som bevis.
120

 Rent praktiskt torde denna avvisningsgrund 

kunna tillämpas i situationer där inget bevistema har angetts och det av omständigheterna 

inte framgår vad det aktuella bevismedlet avser styrka.
121

 Avvisning bör enligt Lindskog 

emellertid föregås av materiell processledning från skiljenämndens sida i syfte att förmå 

parten att ange vad som ska styrkas med bevisningen i fråga.
122

 Det sagda innebär att 

skiljenämnden inte kan avvisa erbjuden bevisning när nämnden inte på förhand kan bilda 

sig en uppfattning om bevisningen.
123

 Saknas angivet bevissyfte bör skiljenämnden kunna 

avvisa bevisningen ex officio vilket således utgör ett undantag från den ovan skisserade 

                                                 
115

 Jfr Lindskog, s. 680. 
116

 Lindskog, s. 680. 
117

 Hemmo, s. 446 f.  
118

 Lindskog, s. 680 not 79. 
119

 Lindskog, s. 680 not 79. 
120

 Heuman, s. 442 och Lindskog, s. 678.  
121

 Lindskog, s. 678. 
122

 Lindskog, s. 678. 
123

 Heuman, s. 442. 



29 

 

huvudregeln om att avvisning fordrar motpartsinvändning.
124

 Motiveringen till detta står 

antagligen att finna i att skiljenämndens fullgörande av den dömande verksamheten fordrar 

att tillräcklig klarhet i bevisningen bringas.
125

 Denna avvisningsgrund synes därmed vara 

uppställd även i skiljenämndens intresse. 

25 § 2 st. LSF erbjuder vidare en möjlighet för skiljenämnden att avvisa bevisning som 

har åberopats för sent.
126

 Viktig bevisning bör dock inte avvisas utan stöd i någon form av 

föreläggande även om detta skulle innebära att förfarandet därmed riskerar att fördröjas.
127

 

Vid sidan av dylika slutförelägganden torde däremot inga absoluta tidsgränser för 

åberopande av bevisning kunna uppställas.
128

 Vid avvisningsbedömningen bör, förutom 

bevisvärdet, även beaktas om åberopande part på något sätt varit försumlig när denne inte 

åberopat bevisningen tidigare.
129

 Därvidlag måste således den tidsfördröjning ett tillåtande 

av bevisningen kan medföra beaktas. Inte minst gäller det med tanke på att motparten i en 

sådan situation måste ges tillfälle att införa motbevisning. Skiljenämnden torde dock vara 

mer benägen att fördröja förfarandet genom att tillåta ny bevisning än att riskera en 

klanderprocess för att felaktigt ha avvisat bevisning. 

Vidare innebär vidtagna processuella dispositioner av den ena parten att motparten alltid 

måste ges tillräckligt utrymme att bemöta aktuell disposition.
130

 Det sagda innebär således 

att om ena parten erbjudits möjligheten att införa ny bevisning måste motparten därmed 

ges tillfälla att åberopa motbevisning.
131

 Förutom införande av ny bevisning medför även 

andra processuella dispositioner av en part att motparten måste ges tillfälle att åberopa ny 

bevisning. Exempelvis innebär ett återtagande av en processhandling i vissa situationer att 

motparten måste ges tillfälle att åberopa ny bevisning. Ges inte tillfälle till detta i 

erforderlig utsträckning torde ett klanderbart handläggningsfel kunna anses vara begånget 

av skiljenämnden.
132
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Av 25 § 2 st. LSF anses därtill indirekt framgå att skiljenämnden får meddela slut-

förelägganden avseende bevisningen.
133

 Ett slutföreläggande kan avse såväl ena partens, 

som på båda parternas rätt att införa ny bevisning i tvisten.
134

 I praktiken omfattar 

emellertid ett slutföreläggande ofta parternas talan i dess helhet vilket innebär att inga nya 

processuella dispositioner får framställas efter föreläggandets utgång.
135

 Ett slutföre-

läggande kan således omfatta såväl nya yrkanden, åberopanden av omständigheter som 

införande av ny bevisning. Efter den uppställda fristens utgång får ny bevisning endast 

åberopas vid laga förfall eller på grund av att motparten vidtagit en processuell 

disposition.
136

  

Sammanfattningsvis erbjuder som synes skiljemannarätten en relativt vid flora av möjlig-

heter till avvisning. Samtliga av dessa är emellertid snäva varför 25 § 2 st. LSF tydligt kan 

sägas utgöra en undantagsregel, inte minst med tanke på det uppställda uppenbarhets-

rekvisitet. 
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4 Tillvägagångssätt vid sidan av förfarandet enligt 26 § LSF för att utfå 

bevisning som motparten innehar  

4.1 Allmänt 

Eftersom en part som innehar bevisning till egen nackdel ytterst sällan torde förete denna 

på eget bevåg tillhandahåller skiljemannarätten, genom editionsförhör och editions-

anmodan, vissa möjligheter att med skiljenämndens hjälp förmå en sådan part att förete 

efterfrågad bevisning. Genom ett editionsförhör kan editionssökande part förhöra sig om 

vilka handlingar motparten innehar vilket möjliggör en precisering av ett framtida editions-

yrkande. Skiljenämnden har också möjlighet att på grundval av en parts yrkande anmoda 

motparten att förete vissa efterfrågade handlingar. Skiljenämnden har emellertid inga 

direkta sanktionsmedel att tillgripa mot den part som vägrar att efterkomma en sådan upp-

maning. En tredskande part riskerar dock att negativ bevisverkan läggs denne till last. 

Rädslan för negativ bevisverkan torde i många fall leda till att den innehavande parten 

frivilligt företer de efterfrågade handlingarna. Bedömer emellertid innehavande part att ett 

avslöjande av handlingarnas innehåll är än mer chikanerande än att negativ bevisverkan 

läggs editionssvaranden till last kommer denne troligtvis ändå inte att lämna ut 

handlingarna. I sådana situationer framstår skiljenämndens editionsanmodningar som ett 

trubbigt verktyg varför editionssökande part måste använda sig av förfarandet enligt 

26 § LSF för att då få ut handlingar. Detta förfarande behandlas i kapitel 5.  

4.2 Editionsförhör 

För att få ut handlingar från motparten genom edition krävs bland annat att editions-

sökande part kan identifiera de handlingar denne efterfrågar samt göra antagligt att 

handlingarna har betydelse som bevis i tvisten.
137

 Med hänsyn till dessa krav samt att det 

kan vara svårt för en part att överhuvudtaget veta vilka handlingar som motparten innehar 

uppställer civilprocessrätten enligt 38 kap. 4 § 3 p. RB en möjlighet till editionsförhör 

vilka bland annat kan användas till att identifiera vilka handlingar motparten innehar.
138

 

Editionsförhör i syfte att identifiera relevanta handlingar kan anordnas även i skilje-

                                                 
137

 Se avsnitt 5.3 där dessa rekvisit behandlas.  
138

 Heuman, s. 459 f.; Heuman 1995, s. 449 och Westberg 2010, s. 521 f. Även ur 42 kap. 8 § 1 st. RB kan 

stöd för att en part på motpartens begäran är skyldig att uppge vilka andra skriftliga bevis som denne innehar 

utläsas. Med ”andra skriftliga bevis” torde avses andra handlingar än de som parten har åberopat till sin 

förmån. Jfr avseende denna regel SOU 1938:44 s. 432; Fitger, Zeteokommentaren till 42 kap. 8 § RB  

(2014-09-30); Heuman, s. 459 not 631 och Westberg 2010, s. 492 och 588 ff.  
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förfaranden på parts begäran.
139

 Editionsförhör i skiljeförfaranden torde dock många 

gånger inte följa RB:s bestämmelser utan istället utformas på det mest lämpliga sättet för 

den aktuella tvisten i enlighet med principen om skiljenämndens diskretionära rätt att 

besluta om förfarandet.
140

 Editionsförhör synes ha störst betydelse på ett förberedande 

stadium för att parterna därefter ska få tillfälle att formulera sina editionsyrkanden. 

Editionsförhör syftar inte till att innehavande part ska redogöra för handlingarnas innehåll. 

Däremot torde upplysningarna om handlingarna ofta medföra att det kan bedömas i vilken 

mån en viss handling har bevisrelevans.
141

  

En viktig fråga är om editionsförhörsinstitutet kan användas för att utreda om editions-

svaranden innehar handlingar av bevisbetydelse. Fitger synes avseende denna möjlighet till 

bevisefterforskning mena att editionsförhör endast kan hållas i syfte att avgöra om ett visst 

rättsfaktum föreligger, medan editionsförhör inte får avse bevis hänförliga till rättsfakta 

som editionssökanden inte har aktualiserat i tvisten.
142

 Editionssökanden måste därför ange 

bevisteman som klargör vad de efterfrågade handlingarna avser styrka.
143

 Denna upp-

fattning skulle således kunna sägas uttrycka ett förbud mot editionsförhör i bevis-

efterforskande syfte. I förarbetena uttalas emellertid att editionsförhör kan avse inte enbart 

om editionssvaranden innehar viss uppgiven handling utan även avse vilka handlingar 

denne innehar.
144

 Förarbetsuttalandet torde således ge stöd för att editionsförhör i bevis-

efterforskande syfte skulle vara tillåtet. Då denna tolkning av förarbetsuttalandet får stöd 

från många håll i doktrinen torde det därmed kunna konstateras att editionsförhör får hållas 

i syfte att identifiera vilka handlingar editionssvaranden innehar och för att utreda om 

denne innehar handlingar av bevisbetydelse.
145

 Gränsen för vilka handlingar som kan efter-

forskas genom editionsförhör torde dock uppställas vid bevismedel av betydelse för redan 

kända rättsfakta som inte har åberopats, eftersom parterna inte kan åläggas en skyldighet 

att yttra sig över omständigheter som inte har betydelse för målet i fråga.
146

 Genom 

editionsförhör kan således editionssökande part ges möjlighet att utfråga motparten om 

                                                 
139

 Andersson m.fl., s. 126; Heuman, s. 459; Heuman 1989 II, s. 255 och Lindskog, s. 674.  
140

 Jfr Heuman, s. 279. 
141

 Andersson m.fl., s. 126 och Heuman, s. 459 f.  
142

 Fitger, Zeteokommentaren till 38 kap. 4 § RB (2014-09-30). 
143

 Fitger, Zeteokommentaren till 38 kap. 4 § RB (2014-09-30).  
144

 NJA II 1943 s. 500. 
145

 Heuman 1989 I, s. 16 ff.; Heuman 1995, s. 449 f.; Rundvall, s. 150 f. och 152 och Westberg 2010, 

s. 522 ff. 
146

 Fitger, Zeteokommentaren till 38 kap. 4 § RB (2014-09-30) och Rundvall, s. 152 ff.  
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denne innehar bevisrelevanta handlingar som anknyter till ett visst bevistema samt efter-

söka handlingar avseende icke åberopade men redan kända rättsfakta.
147

 

Editionsförhör kan också hållas inför allmän domstol varvid domstolens sanktions-

möjligheter står till buds.
148

 Skiljenämndens medgivande härtill är en nödvändig för-

utsättning.
149

 Förutom skiljenämndens tillstånd måste även allmän domstol bedöma om det 

finns laga hinder för åtgärden.
150

 Editionsförhör inför allmän domstol kan vara nödvändigt 

om editionssvaranden underlåtit att lämna några uppgifter eller avstått från att undersöka 

om de efterfrågade handlingarna existerar i samband med editionsförhöret inför skilje-

nämnden.
151

  

Sammanfattningsvis torde editionsförhörsinstitutet främst vara ett verktyg att tillgripa i ett 

inledande skede av en tvist och ha sitt främsta användningsområde för att antingen 

identifiera handlingar, utreda vilka handlingar som har bevisbetydelse eller klarlägga vem 

som innehar handlingarna och därmed utreda mot vem ett editionsyrkande ska riktas.
152

 De 

praktiska vinningarna med editionsförhör synes dock i många fall vara ringa. Det finns en 

stor risk att editionssvaranden svarar undanglidande och påstår sig inte minnas de efter-

frågade handlingarnas existens eller innehåll.
153

 Editionssökanden kan inte heller 

kontrollera riktigheten i editionssvarandens svar.
154

 Hålls editionsförhören inför allmän 

domstol torde dock bättre information om vilka handlingar editionssvarande part innehar 

kunna erhållas, eftersom allmän domstols sanktionsverktyg då kan tillgripas. En nackdel 

med att hålla editionsförhör inför allmän domstol är dock att dessa som huvudregel är 

offentliga.
155

 Editionssökanden kan dock begära att förhöret ska hållas inom stängda dörrar 

för att undvika att affärs- eller driftsförhållanden lämnas ut under vissa förutsättningar, 

vilket åtminstone något torde lindra den nackdel ett offentligt förfarande kan innebära.
156

 

  

                                                 
147

 Jfr NJA II 1943 s. 500; Ekelöf IV, s. 264; Fitger, Zeteokommentaren till 38 kap. 4 § RB (2014-09-30); 

Heuman 1989 I, s. 16 ff.; Rundvall, s. 151 f. och Westberg 2010, s. 522 ff. 
148

 Heuman, s. 460; Heuman 1987, s. 29 ff. och Heuman 1989 II, s. 255. 
149

 Heuman 1987, s. 31. 
150

 NJA II 1929 s. 37; Heuman 1987, s. 39 och 43 och Rundvall, s. 156. 
151

 Heuman, s. 460. Jfr Heuman 1987, s. 31. 
152

 Heuman 1989 I, s. 16 ff. och Heuman 1995, s. 449. 
153

 Heuman 1995, s. 449. 
154

 Heuman 1995, s. 449. 
155

 5 kap. 1 § 1 st. RB. Jfr Heuman 1987, s. 43. 
156

 5 kap. 1 § 2 st. 2 p. RB och 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Jfr prop. 1998/99:35 

s. 118 och Kvart & Olsson, s. 115 f.  
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4.3 Skiljenämndens editionsanmodan 

4.3.1 Allmänt 

LSF innehåller inga explicita regler om skiljenämndens befogenhet att utfärda editions-

förelägganden. Det är således något oklart hur omfattande skiljenämndens ”editions-

kompetens” är.
157

 Lagen som föregick LSF, lagen (1929:145) om skiljemän (SML), inne-

höll i 15 § en bestämmelse som gav skiljemännen rätt att uppmana en part som innehade 

skriftlig handling av bevisbetydelse att tillhandahålla denna.
158

 LSF innehåller ingen mot-

svarighet till denna regel då skiljemännen inte har getts kompetens att ex officio inhämta 

bevisning i enlighet med principen om att parterna ansvarar för bevisföringen.
159

 Detta ska 

enligt Heuman dock inte tolkas som att skiljenämnden på grundval av parts yrkande saknar 

rätt att anmoda motparten att tillhandahålla handlingar av bevisbetydelse.
160

 Kan editions-

frågor lösas utan att allmän domstol kopplas in är detta att föredra i enlighet med de skilje-

mannarättsliga ändamålen om snabbhet och effektivitet.
161

 Det torde därmed stå klart att 

skiljenämnden på grundval av parts yrkande kan anmoda motparten att under vissa för-

utsättningar utlämna handlingar.
162

 Det krävs emellertid att vissa rekvisit är uppfyllda vilka 

ska behandlas nedan. Brister det i uppfyllelse avseende något av dessa rekvisit ska skilje-

nämnden avslå yrkandet och inte meddela någon editionsanmodan. Skiljenämnden torde 

dock vara försiktig att meddela avslag eftersom detta kan tänkas utgöra grund för klander. 

Om skiljenämndens underlåtenhet att bifalla ett yrkande om editionsanmodan utgör ett 

klanderbart förfarandefel är emellertid inte alldeles klart.
163

 Vidare kan noteras att editions-

uppmaningar avseende sekretesskyddad information som huvudregel bör avslås.
164

 

Editionssvaranden behöver inte heller utge handlingar som omfattas av något av undan-

tagen i 38 kap. 2 § 2 och 3 st. RB.
165

 

                                                 
157

 Heuman, s. 458. 
158

 Jfr NJA II 1929 s. 38 f. och prop. 1998/99:35 s. 114.  
159

 Heuman, s. 458. 
160

 Heuman, s. 458. 
161

 Heuman, s. 458. 
162

 Andersson m.fl., s. 124 f.; Brocker 2001, s. 22; Cars, s. 118; Heuman, s. 458 och 460 ff.; Heuman 1989 II, 

s. 238; Hobér, s. 225; Lindskog, s. 673; Madsen, s. 218; Perhard, s. 410 och Zettermarck & Wikström, 

s. 588 f. Jfr 26 § 3 p. SCC. Enligt denna bestämmelse har skiljenämnden getts kompetens att på grundval av 

en parts yrkande förelägga motparten att lämna ut de skriftliga handlingar eller andra bevis som kan vara av 

betydelse för utgången i målet. Även enligt artikel 3.2 IBA-RoE har skiljenämnden en liknande kompetens.  
163

 Jfr NJA 1963 A 23; Brocker 2001, s. 22; Heuman 1989 II, s. 242 ff. och Heuman 1990, s. 131. Lindskog, 

s. 673 not 35 anser att ett avslaget editionsanmodningsyrkande inte bör utgöra grund för klander.  
164

 Heuman, s. 463 f. Jfr SOU 1994:81 s. 147 f. och prop. 1998/99:35 s. 116 f.  
165

 Heuman, s. 463 f. Jfr SOU 1994:81 s. 147 f. och prop. 1998/99:35 s. 116 f. 
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Det synes vara något oklart om bedömningen av editionsrekvisiten vid editions-

anmodningar är synonym med den bedömning som skiljenämnden ska göra vid yrkande 

om edition i enlighet med 26 § LSF. Eftersom ett domstolsingripande är rättsligt 

sanktionerat bör ett editionsföreläggande i enlighet med 26 § LSF inte vara mer omfattande 

än vad som är motiverat med hänsyn till bevisvärdet på grund av det ingrepp i den 

personliga integriteten som detta förfarande innebär.
166

 I jämförelse med detta är den 

personliga integriteten inte lika hotad vid icke-sanktionerade editionsanmodningar. Sådana 

anmodningar skulle därför kunna tänkas vara mer omfattande till sitt innehåll än editions-

förelägganden i enlighet med 26 § LSF och exempelvis kunna omfatta större grupper av 

handlingar. Bedömningen av editionsrekvisiten synes därmed skilja sig något åt beroende 

på vilket förfarande som används. Rekvisiten är dock snarlika varför ledning torde kunna 

dras från ett rekvisit i 26 § LSF vid bedömning av ett rekvisit vid editionsanmodan och 

vice versa. 

4.3.2 Kravet på relevant bevisvärde 

En förutsättning för att ett yrkande om editionsanmodan ska vinna framgång är att den 

efterfrågade handlingen har ett relevant bevisvärde.
167

 Heuman anför emellertid att 

yrkanden avseende handlingar som saknar bevisbetydelse men som underlättar för en part 

att föra och precisera sin talan kan godtas inom ramen för skiljenämndens diskretionära 

prövningsrätt även om sådana editionsuppmaningar ska beviljas restriktivt.
168

 Sannolikt 

bör dock någon form av krav på bevisbetydelse uppställas eftersom syftet med editions-

uppmaningar är att parterna ska ges möjlighet att anskaffa bevis som senare ska kunna 

åberopas till stöd för deras talan.
169

 Det sagda ligger även i linje med att editionssvaranden 

inte ska besväras med editionsuppmaningar som avser handlingar som inte har betydelse 

som bevis. Dessutom vinner detta resonemang stöd med tanke på att handlingar där bevis-

betydelse saknas inte kan åberopas till stöd för talan. Ett godtagande av editionsyrkanden 

där bevisbetydelse saknas skulle därmed vara inkoherent med det skiljemannarättsliga 

ändamålet om ett effektivt handläggande av tvisten. Däremot bör editionsuppmaningar 

kunna beviljas avseende handlingar som har ett lågt bevisvärde då dessa ändå kan vara 

                                                 
166

 Lindskog, s. 673 not 37. Jfr Brocker 2001, s. 22 f. och Heuman 1989 II, s. 240. Jfr också resonemanget 

om proportionalitetsrekvisitet vid edition enligt 26 § LSF i avsnitt 5.3.7.  
167

 Brocker 2001, s. 22; Heuman, s. 461 f.; Lindskog, s. 673 och Madsen, s. 219.  
168

 Heuman, s. 462; Heuman 1989 II, s. 241 ff. Jfr NJA 1963 A 23. 
169

 Lindskog, s. 673 not 36 och s. 674 f.  
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avgörande för utgången av målet.
170

 Eftersom handlingarna som editionssökanden efter-

frågar ofta är av okänt innehåll bör skiljenämnden kunna nöja sig med ett motiverat 

antagande om att handlingarnas innehåll har visst bevisvärde. Ett neutralt påstående om att 

en viss handling har bevisbetydelse utan att denna preciseras torde däremot inte vara 

tillräckligt.
171

 Ett konkret påstående beträffande bevisbetydelsen är sålunda erforderligt och 

möjliggör vidare för motparten att vitsorda ett sakpåstående och därmed eventuellt undan-

röja behovet av ett utgivande av handlingen.
172

 Härigenom kan förfarandet effektiviseras 

och det skiljemannarättsliga ändamålet om snabbhet och effektivitet premieras. Den efter-

frågade handlingen ska sammanfattningsvis således styrka antingen en åberopad grund 

eller en invändning mot någon av motpartens grunder.
173

 Det sagda innebär därmed att de 

efterfrågade handlingarna ska bidra till att styrka ett angivet bevistema eller motbevisa 

något av motpartens bevisteman.
174

 Då även handlingar av ringa bevisbetydelse kan 

komma att utgöra ett viktigt bevisvärdetillskott bör skiljenämnden vara försiktig med att 

avslå editionssökande parts begäran om editionsanmodan.
175

  

4.3.3 Identifikationskravet 

För att skiljenämnden ska anmoda en part att tillhandahålla handlingar måste editions-

sökanden identifiera vilka handlingar denne vill utfå. Uppställs inte detta krav torde det 

vara svårt att bedöma bevismedlets bevisbetydelse.
176

 Identifikationsrekvisitet synes ha 

genomgått en viss uppluckring genom rättspraxis. Tidigare framhölls att varje enskild 

handling skulle identifieras och specificeras.
177

 Numera bör dock skiljenämnden acceptera 

yrkanden där en part begär att grupper eller typer av dokument ska utges, vilket således 

talar för att identifikationskravet inte bör tolkas så att varje enskild handling måste 

identifieras.
178

 Exempelvis kan ett sådant yrkande godtas om det framstår som mycket 

sannolikt att det finns en handling med särskild bevisbetydelse i en stor grupp handlingar 

och endast gruppen av handlingar kan identifieras av editionssökanden.
179

 Dessa hand-

lingar skulle i så fall kunna identifieras genom hänvisning till viss affärstransaktion eller 

                                                 
170

 Heuman, s. 462 och Heuman 1989 II, s. 242 ff. 
171

 Lindskog, s. 673 not 36. 
172

 Lindskog, s. 673 not 36. 
173

 Heuman, s. 462. 
174

 Blomkvist, s. 697 och Heuman, s. 462.  
175

 Heuman, s. 462 och Heuman 1989 II, s. 242 ff. 
176

 Lindskog, s. 673 f. 
177

 Hagberg, s. 32. Jfr Heuman 1989 II, s. 240. 
178

 Andersson m.fl., s. 125; Brocker 2001, s. 22 f.; Heuman, s. 461; Heuman 1989 II, s. 240 f. och Madsen, 

s. 219 f. Se även de rättsfall som anförs i avsnitt 5.3.3. 
179

 Lindskog, s. 674 not 38. 
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genom ett specifikt angivet bevistema.
180

 Om ett editionsyrkande avser stora mängder 

dokument kan skiljenämnden på olika sätt försöka begränsa omfånget i syfte att 

effektivisera processen och underlätta för editionssvaranden. Ett möjligt tillvägagångssätt 

kan vara att utforma anmodningen till att omfatta endast de dokument som har stor bevis-

betydelse.
181

 Det kan emellertid vara svårt att finna lämpliga kriterier som begränsar om-

fattningen vilket medför att det finns en risk för att editionssvaranden kan undslippa att 

lämna ut samtliga viktiga dokument.
182

 Denna risk förstärks också av att skiljenämnden, 

precis som editionssökanden, har sämre kunskaper om handlingarnas innehåll än den inne-

havande parten. Ett annat tillvägagångssätt för att begränsa omfattande editionsyrkanden är 

att låta editionsuppmaningen avse vissa viktiga handlingar och efter att dessa har utgetts 

utvärdera behovet av ytterligare editionsuppmaningar.
183

 Oavsett vilket tillvägagångssätt 

som väljs riskerar skiljeförfarandet att tyngas av omfattande editionsyrkanden. Detta kan 

således innebära att skiljenämnden blir benägen att acceptera ett initialt editionsyrkande, 

trots att det eventuellt är vagt och omfattande, vilket ytterligare talar för att identifikations-

kravet inte kan upprätthållas helt förutsättningslöst.
184

 Identifikationskravet bör dock 

sammanfattningsvis inte ställas lägre än vad som gäller vid edition enligt 26 § LSF.
185

 

4.3.4 Innehavskravet 

Ett annat krav som måste uppfyllas för att skiljenämnden ska anmoda en part att tillhanda-

hålla handlingar är att handlingarna måste innehas av den som editionsyrkandet riktas mot. 

Detta krav innebär rent praktiskt att editionsyrkandet måste riktas mot den som har 

förfoganderätt över de efterfrågade handlingarna.
186

 Det kan emellertid diskuteras om det 

är tillräckligt att editionssvaranden har en handling under sin kontroll, utan att för den 

sakens skull ha förfoganderätt över handlingen.
187

 En sådan situation kan exempelvis tän-

kas föreligga vid närstående bolag, eller bolag i koncernförhållanden. Det kan dock vara 

äventyrligt att utfärda en sådan editionsanmodan med hänsyn till att den som uppmaningen 

                                                 
180

 Heuman 1989 II, s. 240. Se även de rättsfall som anförs i avsnitt 5.3.3. 
181

 Heuman, s. 461. 
182

 Heuman, s. 461. 
183

 Heuman 1989 II, s. 249 f. och 268 och Perhard, s. 410. 
184

 Heuman 1989 II, s. 240 f. Jfr Lindskog, s. 674 not 39 in fine som anser att editionsanmodan kan tillåtas 

vara mer omfattande än vad som gäller avseende editionsförelägganden i enlighet med 26 § LSF.  
185

 Lindskog, s. 674. Avseende identifikationsrekvisitet vid edition enligt 26 § LSF, se avsnitt 5.3.3. 
186

 Andersson m.fl., s. 125 och Heuman 1989 II, s. 247 f.  
187

 Heuman 1989 II, s. 247 f. 
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riktas mot kan tänkas motarbeta ett utlämnande. Editionssökanden bör därför yrka att an-

modningen riktas mot samtliga tänkbara innehavande rättssubjekt.
188

 

4.4 Följder av att en part vägrar att efterkomma skiljenämndens editionsanmodan 

4.4.1 Negativ bevisverkan 

Skiljenämndens editionsanmodningar kan varken genomdrivas rättsligt eller verkställas 

vilket innebär att ett vägrat efterkommande av en skiljenämnds editionsuppmaning inte får 

någon direkt rättslig följd.
189

 Vanligtvis torde dock editionssvarande part frivilligt efter-

komma skiljenämndens editionsanmodan och tillhandahålla de efterfrågade hand-

lingarna.
190

 Sker inte detta kan skiljenämnden erinra editionssvaranden om att allmän 

domstol kan tillgripa sanktionsmedel vid tillämpning av 26 § LSF.
191

 I och med att RB:s 

bevisvärderingsregler tillämpas i skiljeförfaranden riskerar tredskande part att skilje-

nämnden drar negativa slutsatser vid bevisvärderingen om den part som vägrar att lämna ut 

handlingar. Många gånger torde det också räcka att skiljenämnden erinrar editions-

svaranden om att negativ bevisverkan kan läggas denne till last för att editions-

uppmaningen frivilligt ska efterkommas. 

Bevisvärderingen i ett skiljeförfarande följer samma principer som bevisvärderingen i 

allmän rättegång.
192

 Således kan ledning hämtas från regleringen i RB vid bevisvärderings-

frågor i skiljeförfaranden. Det betyder att principen i 35 kap. 1 § 1 st. RB om fri 

bevisvärdering är tillämplig på samma sätt i skiljeförfaranden som i rättegångs-

förfaranden.
193

 Även bevisvärderingsreglerna i 35 kap. 3–5 §§ RB kan tillämpas i skilje-

förfaranden.
194

 Detta medför därmed en möjlighet för skiljenämnden att med ledning av 

35 kap. 4 § RB låta en parts underlåtenhet i olika avseenden få negativ bevisverkan.
195
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 Heuman 1989 II, s. 248. 
189

 Prop. 1998/99:35 s. 117 f.; Heuman, s. 460; Hobér 1990, s. 271; Lindskog, s. 674 och Zettermarck & 

Wikström, s. 589.  
190

 Brocker 2001, s. 25; Hagberg, s. 32 och Magnusson, s. 23.  
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 Andersson m.fl., s. 125 och Heuman 1989 II, s. 239.  
192
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Detta är särskilt betydelsefullt i skiljeförfaranden eftersom en skiljenämnd saknar 

möjlighet att använda tvångsmedel till skillnad från vad som gäller vid förfaranden i 

allmän domstol.
196

 Negativ bevisverkan kan sägas innebära att skiljenämnden kan tillmäta 

det faktum att en handling inte lämnats ut negativ betydelse vid bevisvärderingen. 

Omständigheterna i det specifika fallet bör emellertid alltid beaktas varvid frågan om det 

föreligger giltiga skäl för att bevisningen inte lämnats ut bör beaktas särskilt.
197

 Att 

editionssökandens talan synes ha starkt fog för sig samtidigt som editionssvaranden söker 

dölja något genom att inte lämna ut en viss handling torde vara ett bra exempel på när ett 

editionssvarandens agerande kan tillmätas betydelse vid bevisvärderingen. Är 

editionssökandens talan redan ”uppbackad” av tillräcklig bevisning kan negativa slutsatser 

från skiljenämndens sida vid bevisvärderingen vara överflödigt varför sådana slutsatser i 

en dylik situation inte behöver dras.
198

 Enligt en sammantagen bedömning av vad som 

ovan anförts står det därmed klart att underlåtenhet att efterkomma skiljenämndens 

editionsanmodan innebär att negativ bevisverkan kan läggas underlåtande part till last.  

Regeln om negativ bevisverkan torde emellertid vara svår att tillämpa i och med att det av 

rättssäkerhetsskäl är svårt för skiljenämnden att bedöma i vilken mån en viss handling hade 

bidragit till att lösa en tvistig fråga endast mot bakgrund av editionssvarandens val att inte 

lämna ut den.
199

 Det kan därmed konstateras att en tvist inte enbart kan avgöras på grund-

val av negativ bevisverkan.
200

 Det sagda innebär således att det kan vara svårt att avgöra 

vilka praktiska konsekvenser den negativa bevisverkan kan få för den aktuella tvisten.
201

 

Möjligen skulle den negativa bevisverkan kunna få till följd att bevisbördan övergår eller 

beviskravet sänks avseende det rättsfaktum de efterfrågade handlingarna påstås styrka.
202

 

Att försöka utmejsla regeln om negativ bevisverkan genom att uppställa kriterier för 

tillämpningen av denna torde inte heller vara möjligt då ett sådant tillvägagångssätt inte 

synes vara koherent med principen om fri bevisvärdering.
203

  

Att negativ bevisverkan kan tillmätas tredskande parts beteende vinner stöd även när en 

internationell dimension appliceras på frågeställningen. I common law-regleringar finns 
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exempelvis en uttrycklig princip om negativ bevisverkan.
204

 Skiljereglementen som     

IBA-RoE
205

 och SCC
206

 ger också skiljenämnden möjligheten att låta förhållandet att en 

part inte lämnar ut handlingar utan giltig anledning läggas denne till last vid bevis-

värderingen, dock utan att den praktiska innebörden av de negativa slutsatserna 

preciseras.
207

 Negativ bevisverkan kan därmed betraktas som ett substitut till de sanktions-

möjligheter skiljemännen saknar och torde därmed kunna sägas utgöra en generell 

skiljemannarättslig princip.
208

 Att tillmäta en parts beteende negativ bevisverkan står inte 

heller i strid med EKMR och dess artikel 6, som stadgar rätten till en rättvis rättegång, 

vilket har fastslagits i målet John Murray v. The United Kingdom.
209

 Sammanfattningsvis 

innebär detta att negativ bevisverkan kan träffa en tredskande part. Vad denna negativa 

bevisverkan rent praktiskt består i torde dock vara något oklart och får bedömas av 

skiljenämnden i det enskilda fallet.  

En annan viktig fråga i detta sammanhang är om skiljenämnden kan erinra parterna om att 

den kan komma att dra slutsatser om förhållandet att handling inte lämnats ut till nackdel 

för den part som vägrar att efterkomma en editionsanmodan. En sådan erinran torde vara 

ett mycket effektivt påtryckningsmedel eftersom redan hotet om negativ bevisverkan 

många gånger torde kunna räcka för att förmå editionssvaranden att efterkomma en 

editionsanmodan.
210

 Det synes inte finnas något hinder mot att skiljenämnden påpekar för 

parterna att all bevisning som framkommit i målet kommer att prövas varvid en parts 

vägran att lämna ut bevisning kan tillmätas betydelse i enlighet med principen om fri 

bevisvärdering. Skiljenämnden skulle också vid ett eventuellt utfärdande av terms of 

reference
211

 kunna ange att den part som inte följer en editionsanmodan riskerar att 

negativa slutsatser läggs denne till last.
212

 Skulle skiljenämnden däremot avkunna en dom 

till editionssvarandens nackdel på grund av dennes vägran att lämna ut viss bevisning som 

en ren sanktion torde dock ett klanderbart handläggningsfel vara för handen. Frågan om en 

skiljedom kan klandras på grund av felaktig bevisvärdering ska utredas härnäst. 
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4.4.2 Klander på grund av felaktig bevisvärdering 

I nära anslutning till frågan om negativ bevisverkan står frågan om klander av skiljedom.
213

 

Riskerar en skiljenämnd att skiljedomen klandras på grund av felaktigt dragna slutsatser av 

en parts underlåtenhet att efterkomma en editionsuppmaning torde starka incitament tala 

mot att sådana slutsatser dras. Felaktig bevisvärdering utgör emellertid inte ett sådant fel 

som kan klandras enligt 34 § LSF, vilket har fastslagits i NJA 1973 s. 740.
214

 En skiljedom 

som bygger på bevisvärdering i vilken en parts beteende att undanhålla bevisning ingår kan 

alltså inte klandras. Om skiljenämnden använder principer i strid mot processuella regler 

vid sin bevisvärdering torde dock ett klanderbart handläggningsfel vara för handen. Ett 

sådant processuellt fel skulle exempelvis kunna vara att skiljedomen avkunnas till nackdel 

för den part som inte efterkommit en editionsanmodan. Det torde emellertid vara sällsynt 

att sådana explicita handläggningsfel begås eftersom skiljenämnden i största möjliga mån 

söker undvika klander.
215

 Sammanfattningsvis kan konstateras att skiljedomen sällan kan 

klandras i de fall skiljenämnden tillmäter en parts agerande vid editionsfrågor bevisverkan 

och detta leder till att målet avgörs till nackdel för den parten. 

4.5 Slutsatser 

Som genomgången ovan påvisat finns olika tillvägagångssätt för att erhålla handlingar som 

motparten innehar utan att allmän domstol måste kopplas in. Kan något av dessa 

tillvägagångssätt användas bör processen kunna fortlöpa smidigare och kostnaderna kunna 

hållas nere jämfört med om domstol kopplas in. Dessutom garanteras förfarandets kon-

fidentiella natur vilket också är positivt för att upprätthålla de skiljemannarättsliga 

intressena. Med tanke på att skiljenämnden saknar sanktionsmedel finns ändock en risk för 

att editionssvarande part kommer att vägra att utge några handlingar. Detta kan således 

innebära att intresset av rättssäkerhet inte kan tillgodoses fullt ut. En part som är mån om 

att få tillgång till alla handlingar i tvisten torde därför istället böra använda möjligheten till 

edition med allmän domstols medverkan enligt 26 § LSF varvid allmän domstols 

sanktionsmöjligheter möjliggör att rättssäkerhetsintresset kan tillgodoses. Nackdelen med 

detta förfarande är dock att det tar längre tid, är mer kostsamt samt icke-konfidentiellt och 

således inskränker andra väsentliga skiljemannarättsliga ändamål. 
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Även om en skiljenämnd saknar möjlighet att tillgripa tvångsmedel mot en tredskande part 

kan skiljenämnden, som genomgången ovan påvisat, dra negativa slutsatser i förhållande 

till en sådan part vid bevisvärderingen. Hotet om sådan negativ bevisverkan torde många 

gånger vara tillräckligt för att förmå en part att överlämna efterfrågade handlingar.
216

 

Editionssvaranden har dock en viktig avvägning att göra innan denne fattar beslut om att 

de efterfrågade handlingarna ska utges. I den ena vågskålen ligger riskerna med att utge 

den efterfrågade handlingen och i den andra vågskålen risken med att negativ bevisverkan 

läggs parten till last. Är de efterfrågade handlingarna av mycket stor vikt för tvisten kan det 

många gånger vara mer fördelaktigt för editionssvaranden att vägra ett utlämnande och 

istället acceptera eventuell negativ bevisverkan. Denna processtaktik torde vara framgångs-

rik när editionssökanden inte förmår att precisera vilken handling som avses eller när något 

annat editionsrekvisit riskerar att brista i uppfyllelse. Är det emellertid mycket sannolikt att 

samtliga rekvisit för edition enligt 26 § LSF är uppfyllda innebär ett vägrat utlämnande i 

princip enbart att förfarandet försenas i kombination med den negativa bevisverkan som 

kan läggas editionssvaranden till last. Editionssvaranden måste sammanfattningsvis, mot 

varandra, väga de för- och nackdelar ett utlämnande respektive ett icke-utlämnande kan 

innebära. Vid denna avvägning bör särskilt beaktas handlingarnas bevisbetydelse, i vilken 

utsträckning editionssvaranden kan acceptera negativ bevisverkan och i vilken mån 

editionsrekvisiten synes vara uppfyllda. Editionssvarande part måste dock hela tiden vara 

medveten om att ett vägrat utlämnande med stor sannolikhet innebär att processen kan 

komma att tyngas av bevisupptagning i domstol i enlighet med 26 § LSF, vilket också 

innebär att förfarandet inte längre behåller sin konfidentialitet.  
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5 Edition enligt 26 § LSF 

5.1 Allmänt 

Möjligheten till edition med allmän domstols medverkan infördes i SML.
217

 Som tidigare 

nämnts kan parterna således genom ett tvåstegsförfarande tillse att allmän domstol med-

verkar vid editionsförelägganden i enlighet med 26 § LSF.
218

 Detta innebär att allmän 

domstols påtryckningsmedel kan användas mot tredskande part. Dessa består i att allmän 

domstol kan utfärda vitesförelägganden och förordna om verkställighet med bistånd av 

kronofogdemyndigheten.
219

 I enlighet med ändamålet om strävan efter materiellt riktiga 

avgöranden kan starka skäl anföras för att allmän domstol ska kopplas in så snart det anses 

nödvändigt. En alltför frekvent inkoppling av domstol kan dock motverka de skiljemanna-

rättsliga ändamålen om en effektiv handläggning och konfidentialitet och således inverka 

negativt på skiljeförfarandets attraktivitet.
220

 Inte minst kan ändamålet om ett effektivt 

förfarande åsidosättas i de fall en part söker fördröja tvisten genom att kräva domstols 

inblandning när det gäller editionsförelägganden.
221

 Visserligen kan skiljenämnden avslå 

grundlösa framställningar, men om editionsrekvisiten är uppfyllda måste skiljenämnden 

lämna sitt tillstånd trots att huvudsyftet kan vara att obstruera förfarandet.
222

 Dessa 

intressen är de som gör sig tydligast påminda vid editionsfrågor. För att uppnå ett attraktivt 

skiljeförfarande måste således intressena om effektivitet och konfidentialitet balanseras 

mot rättssäkerhetsintresset om materiellt riktiga domar. 

Det första steget i förfarandet enligt 26 § LSF består i att editionssökande part vänder sig 

till skiljenämnden och ansöker om tillstånd till att bevisupptagning hålls inför allmän dom-

stol.
223

 För att tillstånd ska lämnas krävs att åtgärden är befogad med hänsyn till utred-

ningen. Detta preciseras enligt förarbetena till att avse handlingar som har betydelse som 

bevis i tvisten.
224

 Förutom skiljenämndens tillstånd och kravet på att handlingarna har 

betydelse som bevis krävs att ett antal olika rekvisit är uppfyllda. Vid bedömningen av 
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dessa tillämpas regleringen i 38 kap. 2 § RB vartill 26 § 2 st. LSF hänvisar.
225

 Om skilje-

nämnden lämnar sitt tillstånd till åtgärden ska allmän domstol bifalla editionsansökan om 

det finns lagliga förutsättningar för åtgärden. Enligt motivuttalanden ska skiljenämnden 

vara generös vid sin tillåtlighetsbedömning, vilket också har bekräftats genom avgörandet i 

NJA 2012 s. 289.
226

 Rättsfallet klargjorde vidare många viktiga frågor angående 

kompetensfördelningen mellan skiljenämnd och allmän domstol. Detta viktiga prejudikat 

ska behandlas härnäst.  

5.2 NJA 2012 s. 289 

5.2.1 Bakgrund och omständigheter i målet 

I ett skiljeförfarande mellan Euroflon Tekniska Produkter AB (Euroflon) och privat-

personen BA, yrkade Euroflon att BA skulle förpliktas att utge skadestånd på grund av 

brott mot en konkurrensklausul i ett avtal mellan parterna. Denna klausul ålade BA att inte 

bedriva eller främja verksamhet som konkurrerande med Euroflons verksamhet. Euroflon 

påstod att BA, genom det av honom helägda bolaget Flexiboys i Motala AB (Flexiboys), 

hade bedrivit konkurrerande verksamhet vilket konstituerade brott mot konkurrens-

klausulen. Inom ramen för denna skiljetvist begärde Euroflon att få ut fakturor från 

Flexiboys. BA bestred yrkandet och anförde bland annat att handlingarna inte hade någon 

betydelse för utgången i det aktuella målet och att handlingarna bara kunde ha betydelse 

avseende eventuella ytterligare avtalsbrott då de efterfrågade handlingarna avsåg fakturor i 

förhållande till andra bolag än de som var inblandade i den aktuella tvisten. Euroflon 

ansökte om tillstånd från skiljenämnden att hos allmän domstol framställa yrkande om 

edition mot Flexiboys i enlighet med det första steget i det ovan skisserade tvåstegs-

förfarandet enligt 26 § LSF. Skiljenämnden ansåg att editionsrekvisiten var uppfyllda var-

vid den lämnade sitt tillstånd till Euroflon att framställa yrkande om edition vid allmän 

domstol. 

I den andra delen av det ovan skisserade tvåstegsförfarandet, domstolsprövningen, anförde 

Euroflon att allmän domstol inte skulle pröva fakturornas eventuella bevisbetydelse efter-

som skiljenämnden redan hade gjort detta i steg ett i proceduren. Flexiboys anförde till 

stöd för sitt bestridande bland annat att editionsyrkandet inte var begränsat till anförda 

grunder i skiljetvisten varför syftet med yrkandet bestod i att undersöka om det fanns grund 
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för att utvidga talan. Frågan i målet var således bland annat om allmän domstol hade 

kompetens att överpröva skiljenämndens bedömning avseende de efterfrågade hand-

lingarnas bevisbetydelse.  

5.2.2 HD:s domskäl 

HD inledde med att konstatera att skiljenämnden enligt 26 § LSF ska lämna sitt tillstånd 

till bevisupptagning inför allmän domstol om skiljenämnden anser att åtgärden är befogad 

med hänsyn till utredningen, vilket är fallet när de efterfrågade handlingarna har betydelse 

som bevis i tvisten.
227

 Vidare anfördes att skiljenämnden ska kunna vara relativt generös 

vid sin bedömning, även om skiljenämnden har möjlighet att avslå ett editionsyrkande om 

handlingen avser en omständighet som saknar relevans eller om saken redan är tillräckligt 

utredd genom tidigare åberopad bevisning.
228

 Ger skiljenämnden sitt tillstånd till åtgärden 

ska detta innebära att skiljenämnden har bedömt att de handlingar som är föremål för 

editionsyrkandet har betydelse som bevis i tvisten samt att lagliga förutsättningar för 

edition föreligger.
229

 Med hänvisning till uttalanden i förarbeten och doktrinen kon-

kluderade därefter HD att allmän domstol endast ska pröva lagligheten av åtgärden och 

således inte ska pröva om editionsåtgärden är befogad eller liknande.
230

  

HD anförde vidare att allmän domstols överprövning av skiljenämndens beslut innebär att 

skiljenämnden kan fråntas möjligheten att ta hänsyn till material som den bedömt är av 

betydelse vid sin materiella prövning.
231

 Därtill påpekade HD att allmän domstol inte har 

tillgång till allt processmaterial i skiljeförfarandet och därför oftast saknar förutsättningar 

för att kunna bedöma om de efterfrågade handlingarna kan ha bevisbetydelse.
232

 HD 

konstaterade också att domstolens laglighetsprövning ska avse frågorna om skiljenämnden 

har gett sitt tillstånd, om yrkandet har ställts till rätt domstol, om yrkandet är så preciserat 

att det är möjligt att verkställa, om något av undantagen i 38 kap. 2 § 2 och 3 st. RB är 

tillämpliga och om det finns sekretessregler som förhindrar ett utlämnande av hand-

lingarna.
233

 Vad gäller demarkationslinjen mellan rättens laglighetsprövning och den 

prövning som ska anses vara exklusivt underställd skiljenämndens kompetens angav HD 

att denna gräns ska dras så att allmän domstol vid sin laglighetsprövning ska avgöra om 
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hinder mot edition föreligger på samma sätt som när allmän domstol har funnit att den 

begärda handlingen har betydelse som bevis.
234

 Frågan om skiljenämnden har agerat fel-

aktigt i något hänseende får därmed bedömas enligt de principer om klander som uppställs 

härom i LSF.
235

 

5.2.3 Skiljaktig mening 

Justitierådet Blomstrand var skiljaktigt och anförde bland annat att ett editionsyrkande inte 

ska bifallas om syftet med yrkandet är att få tillgång till handlingar som kan ge editions-

sökanden upplysningar om hur talan lämpligen bör utformas, vilka alternativa yrkanden 

som bör framställas eller vilka grunder som bör åberopas.
236

 Det skiljaktiga justitierådet 

Blomstrand anförde vidare att domstolen normalt bör godta skiljemännens bedömning att 

de handlingar som avses med editionsyrkandet har betydelse som bevis i skiljetvisten om 

det inte framgår att editionsyrkandet endast syftar till att komma åt handlingar som kan 

underlätta för sökanden att lägga upp sin talan.
237 

Blomstrand ansåg avslutningsvis att 

Euroflon framfört ett fishing expedition-yrkande eftersom inget bevistema angetts för de 

efterfrågade handlingarna och att syftet istället var att utreda i vilken omfattning kon-

kurrerande verksamhet bedrivits, att avgöra när verksamheten påbörjats samt på grundval 

av de efterfrågade handlingarna bedöma om och i vilken mån Flexiboys verksamhet kon-

kurrerade med Euroflons.
238

 Enligt Blomstrand saknades därför lagliga förutsättningar för 

bifall av talan.
239

 

5.2.4 Slutsatser av målet 

I och med HD:s ställningstagande har den i doktrinen mest förespråkade uppfattningen om 

att allmän domstol inte ska överpröva skiljenämndens bedömning i fråga om handlingarnas 

betydelse som bevis i tvisten hörsammats. Målet är på så sätt klargörande i fråga om 

kompetensfördelningen mellan skiljenämnden och allmän domstol avseende detta rekvisit. 

Denna kompetensfördelning, d.v.s. vilken instans som prövar vilket rekvisit och inne-

börden av samtliga editionsrekvisit kommer att beröras strax nedan. Även om rättsfallet 

klargör vad som utgör gällande rätt öppnar det emellertid för en rättspolitisk diskussion om 
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vad avgörandet kan innebära för parternas möjligheter att nå framgång med fishing 

expedition-yrkanden och konsekvenserna av att tillåta sådana yrkanden. Denna diskussion 

förs i kapitel 6.  

5.3 Skiljenämndens prövning 

5.3.1 Allmänt 

Ett första kriterium som måste vara uppfyllt för att en part ska ha rätt till bevisupptagning 

under medverkan av allmän domstol är att skiljenämnden lämnar sitt tillstånd till 

åtgärden.
240

 Har en part som gör en ansökan hos allmän domstol inte erhållit skilje-

nämndens tillstånd, saknas en grundläggande förutsättning för domstolens medverkan.
241

 

Skiljenämnden måste i sin tillståndsprövning ta hänsyn till olika intressen. Dels ett rätts-

säkerhetsintresse som tillgodoses av att editionsframställningar beviljas så snart de har fog 

för sig eftersom en part som inte får tillgång till bevisbetydelsefulla handlingar riskerar att 

inte kunna åstadkomma en materiellt riktig dom. Dels måste skiljenämnden verka för ett 

snabbt och effektivt förfarande och för att tillgodose detta intresse kan den behöva avslå 

framställningar om bevisupptagning. Skiljenämnden måste således vid bedömningen av ett 

editionsyrkande balansera dessa intressen i sin prövning av rekvisiten som uppställs i 

26 § LSF.  

26 § 1 st. 3 p. LSF föreskriver att skiljenämnden ska lämna tillstånd till ansökan om denna 

är befogad med hänsyn till utredningen. Genom lokutionen ”ska” antyds att bestämmelsen 

inte är fakultativ och att skiljenämnden inte har någon diskretionär rätt att avslå befogade 

framställningar.
242

 Detta innebär att felaktigt avslagna editionsyrkanden kan medföra att 

skiljedomen kan klandras. Det sagda innebär att det föreligger starka incitament för skilje-

nämnden att godta editionsframställningar.
243

 Det har även i förarbetena anförts att skilje-

nämnden ska vara relativt generös i sin bedömning, vilket ytterligare stärker incitamenten 

för skiljenämnden att godta editionsyrkanden.
244

 Det sagda talar således för att det vid en 

avvägning mellan de korrelerande skiljemannarättsliga intressena om materiell riktighet 

och effektivitet tenderar att väga över till förmån för rättssäkerhetsintresset. Huruvida detta 

hämmar intresset av effektivitet i sådan mån att förfarandets attraktivitet riskerar att ur-
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holkas kommer att diskuteras ingående i kapitel 6. Härnäst ska de olika editionsrekvisiten 

behandlas. 

5.3.2 Kravet på bevisbetydelse och bevisrelevans 

Enligt 26 § 1 st. 3 p. LSF ska skiljenämnden lämna tillstånd till en editionsframställning 

om skiljenämnden finner att åtgärden är befogad med hänsyn till utredningen. Detta fordrar 

att skiljenämnden anser att den efterfrågade handlingen har betydelse som bevis i 

tvisten.
245

 Den praktiska innebörden av detta är att bevismedlet ska kunna påverka 

utgången av målet.
246

 Förutom att handlingarna ska ha bevisbetydelse måste de även vara 

av rättslig relevans.
247

 Kravet innebär att edition av handlingar till styrkande av rättsligt 

irrelevanta förhållanden inte godtas inom ramen för editionsinstitutet. Detta motiveras med 

att editionsplikt avseende handlingar som inte får åberopas som bevis inte fyller någon 

funktion.
248

 Editionssvaranden bör därför inte tvingas lämna ut handlingar som i och för 

sig kan styrka ett rättsfaktum om detta rättsfaktum är irrelevant i den meningen att talan 

inte kan bifallas även om denna grund styrks.
249

 Kravet på bevisrelevans framgår inte 

explicit av 38 kap. 2 § RB men torde kunna utläsas indirekt genom denna bestämmelse när 

stadgandet läses mot bakgrund av 35 kap. 7 § RB som ger domstolen möjlighet av avvisa 

bevisning som inte är av betydelse.
250

 Av det sagda följer att bevismedel som inte är 

relevanta för styrkandet av ett visst rättsfaktum eller bevismedel som är relevanta men som 

styrker icke åberopade rättsfakta inte uppfyller ifrågavarande rekvisit.
251

 Om en om-

ständighet är ostridig föreligger inte heller något behov av bevisning varför rekvisitet i 

dessa situationer inte är uppfyllt.
252

  

Av bevisbetydelserekvisitet framgår också att en editionssökande part som använder 

editionsyrkandet för att spåra upp nya bevis, utreda om ytterligare grunder ska åberopas 

eller utforma sin processföring inte ska ges tillstånd till bevisupptagning under medverkan 
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 SOU 1994:81 s. 149 och 281; prop. 1998/99:35 s. 118 och 229; Ekelöf IV, s. 264 och Heuman, s. 477.  
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av allmän domstol.
253

 Det sagda ger uttryck för ett förbud mot fishing expeditions vilket 

kommer att behandlas mer ingående nedan.
254

 

Regleringen i 38 kap. 2 § 1 st. RB kräver att handlingen kan antas ha betydelse som bevis i 

tvisten. Lokutionen ”kan antas” antyder att beviskravet är relativt lågt ställt.
255

 Edition 

avseende handlingar som kan ge ett mindre bevisvärdetillskott bör därmed tillåtas eftersom 

även handlingar av mindre bevisvärde kan vara avgörande för målets utgång.
256

 Skilje-

nämnden kan därmed vara relativt generös vid bedömningen av om handlingarna har bety-

delse som bevis i tvisten. Den som framställer editionsyrkandet måste dock ange vad de 

efterfrågade handlingarna ska styrka.
257

 Editionssökande part måste därför uppge bevis-

tema för de handlingar som editionsyrkandet avser.
258

  

Skiljenämndens bedömning ska grundas uteslutande på det antagna bevismässiga värdet av 

den ifrågavarande åtgärden. Effektivitetsaspekter, som att en bevisupptagning kan fördröja 

skiljeförfarandet, får således inte beaktas.
259

 Som tidigare påpekats finns det således en 

tendens att rättssäkerhetsintresset premieras framför intresset av effektiva förfaranden.  

5.3.3 Identifikationsrekvisitet 

Ett annat krav som måste uppfyllas vid edition enligt 26 § LSF är att de efterfrågade 

handlingarna måste identifieras av editionssökanden. Identifikationskravet innebär att de 

efterfrågade handlingarna ska vara så noggrant identifierade att ett bifallande beslut kan 

verkställas.
260

 Det sagda innebär att skiljenämnden inte kan göra en fri lämplighets-

bedömning av ett editionsyrkande mot bakgrund av editionssökandens svårigheter att 

precisera vissa handlingar eller dennes behov av edition.
261

 Beskrivningen av de efter-

frågade handlingarna måste vara så precis att editionssvaranden förstår vilka handlingar 

som efterfrågas.
262

 Utgångspunkten torde därmed vara att varje handling ska identifieras 
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 Blomkvist, s. 697; Ekelöf IV, s. 263 f.; Fitger, Zeteokommentaren till 38 kap. 2 § RB (2014-09-30); 

Heuman 1989 I, s. 23 f. och Westberg 2011, s. 509. 
259

 Lindskog, s. 698 och Zettermarck & Wikström, s. 589 f.  
260

 Heuman, s. 478; Heuman 1989 I, s. 6; Hobér, s. 241; Madsen, s. 227 f. och Rundvall, s. 140 not 4. Jfr 

38 kap. 5 § RB varur identifikationsrekvisitet implicit torde kunna utläsas. I bestämmelsen stadgas att ett 

föreläggande att förete skriftlig handling ska innehålla uppgift om var och hur handlingen ska tillhandahållas. 
261

 Heuman, s. 478 och Heuman 1989 II, s. 255. 
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 Ekelöf IV, s. 264; Heuman 1989 I, s. 6 f. och Heuman 1989 II, s. 241. 
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och specificeras.
263

 Från detta har emellertid vissa undantag gjorts. Exempelvis har 

identifiering av en viss sorts kategori av handlingar godtagits.
264

 Identifiering genom an-

givande av en viss ”förvaringsplats” har också accepterats.
265

 Ett noga beskrivet bevistema 

torde vidare räcka för att ifrågavarande rekvisit ska anses uppfyllt.
266

 Bevistemat får 

emellertid inte vara alltför vagt och vidsträckt.
267

 Identifiering genom angivande av icke-

existerande handlingar som motparten måste tillverka kan också accepteras.
268

 Är 

identifikationen för vag torde skiljenämnden kunna använda sig av materiell process-

ledning för att förmå editionssökande part att precisera sig.
269

 Identifikationskravet är en 

del av laglighetsprövningen vilket innebär att även allmän domstol ska göra en prövning av 

detta rekvisit.
270

 

5.3.4 Sanktionsrekvisitet 

För att ett tillstånd till domstols medverkan ska beviljas av skiljenämnden krävs att det 

finns skäl för användandet av tvångsmedel.
271

 En part som önskar domstols medverkan vid 

bevisupptagningen måste därför ange skälen till att användandet av allmän domstols 

sanktionsmedel är nödvändigt.
272

 Om motparten underlåter att efterkomma en editions-

uppmaning från skiljenämnden torde rekvisitet i fråga vara uppfyllt.
273

 I förarbetena nämns 

även att skiljenämnden ska vara generös vid sin bedömning av sanktionsrekvisitet varför 

en underlåtenhet att efterkomma en editionsuppmaning med säkerhet kan sägas vara 

tillräckligt för att uppfylla rekvisitet.
274

 Undantag kan dock tänkas. I situationer där 

editionssvaranden erkänt de faktiska sakomständigheter som de efterfrågade handlingarna 

avser styrka torde sanktionsrekvisitet inte vara uppfyllt även om en editionsuppmaning inte 

har efterkommits.
275

 I övrigt är det närmast trovärdighetsskäl som kan åberopas till stöd för 
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att allmän domstols medverkan är nödvändig.
276

 Anför sökande part något stöd för sin upp-

fattning bör rekvisitet anses uppfyllt i enlighet med vad som ovan sagts om skiljenämndens 

generositet härom.
277

  

5.3.5 Innehavsrekvisitet 

För att vinna framgång med ett editionsyrkande krävs att åtgärden riktas mot den som 

innehar den efterfrågade handlingen.
278

 Det krävs således att editionsyrkandet riktas mot 

den som har förfoganderätt över handlingarna som efterfrågas.
279

 Invänder motparten att 

denne inte innehar de efterfrågade handlingarna kan editionssökande part använda sig av 

sanktionerade editionsförhör under medverkan av allmän domstol för att utreda frågan.
280

 

En part som lämnat ifrån sig handlingar för att undgå editionsplikten torde ändå kunna 

betraktas som innehavare av dessa.
281

 Editionssökanden kan i dessa situationer rikta 

editionsyrkandet mot samtliga potentiella innehavande rättssubjekt för att försäkra sig om 

att yrkandet riktas mot ”rätt” innehavare.
282

 Det sagda torde gälla även vid närstående 

bolag och bolag i koncernförhållanden när det är oklart vilket rättssubjekt som har för-

foganderätt över handlingarna i fråga.  

5.3.6 Laga förutsättningar 

26 § 1 st. LSF föreskriver att allmän domstol ska bifalla en editionsansökan om det finns 

laga förutsättningar härför. Även om laglighetsprövningen således primärt ankommer på 

allmän domstol bör också skiljenämnden göra en viss laglighetsprövning, eftersom ett till-

stånd till bevisupptagning som inte lagligen kan genomföras är meningslöst.
283

 Skilje-

nämnden ska därför pröva om något av undantagen i 38 kap. 2 § 2 och 3 st. RB är 

tillämpligt och om det finns sekretessregler som förhindrar ett utlämnande av hand-

lingarna.
284

 Vad gäller laglighetsprövning av identifikationskravet torde skiljenämnden ha 

rätt att pröva detta även om frågan i praktiken ofta överlåts till allmän domstol.
285
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5.3.7 Proportionalitetsrekvisitet 

Även om det inte framgår explicit av LSF ingår sannolikt ett krav på proportionalitet vid 

bedömningen av om edition ska beviljas.
286

 Det tydligaste stödet härför utgörs av 

NJA 1998 s. 829 varur visst stöd för att editionsplikten är villkorad av en intresse-

avvägning kan utläsas.
287

 Rättsfallet synes åtminstone ge stöd för att ett visst skydd tillmäts 

editionssvaranden mot det ingrepp som ett editionsyrkande kan ge upphov till.
288

 Att en 

proportionalitetsprövning ska göras synes också ligga i linje med den utveckling som skett 

avseende tvångsmedelsanvändning.
289

 Användandet av tvångsmedel synes nämligen 

generellt sett numera vara villkorat av en intresseavvägning.
290

 Intresseavvägningens inne-

börd torde sammantaget kunna betraktas som något oklar även om det med stor 

sannolikhet kan fastställas att en avvägning mellan parternas intressen ska ske.
291

  

En möjlig tolkning av proportionalitetsrekvisitet är att en intresseavvägning ska göras 

mellan handlingarnas betydelse som bevis och editionssvarandens ansträngningar för att 

åstadkomma ett utlämnande av dem.
292

 Om handlingarna har betydelse som bevis torde det 

krävas starka skäl för att avslå editionsyrkandet.
293

 Detta skulle således kunna tolkas som 

att det är handlingarnas bevisrelevans som vägs mot editionssvarandens invändning om att 

ingreppet skulle vara alltför tidskrävande och betungande.
294

 Editionssökanden behöver 

emellertid inte anföra skäl som väger avsevärt tyngre än editionssvarandens.
295

 Möjligen 

skulle det räcka att editionssökanden presterar något starkare skäl för sin editionsbegäran 

än vad editionssvaranden anför som motskäl.
296

 Proportionalitetsavvägningen får i vart fall 

inte göras så att parternas bevisföringsmöjligheter begränsas i större utsträckning än vad 

som följer av bevisavvisningsregler.
297

 Proportionalitetskravet får inte heller ställas så lågt 

att det sammanfaller med kravet på bevisbetydelse. I sådana fall skulle proportionalitets-
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rekvisitet inte fylla någon funktion eftersom detta rekvisit fordrar att hänsyn tas till de skäl 

som åberopas av editionssvaranden.
298

 Intresseavvägningen synes sammanfattningsvis 

uppvisa stark korrelation med bevisbetydelserekvisitet eftersom det torde krävas starka 

skäl för att avslå ett editionsyrkande där de efterfrågade handlingarna har stor bevis-

betydelse. På samma sätt torde intresseavvägningen vid editionsbegäran avseende hand-

lingar med ringa bevisbetydelse sällan väga över till förmån för editionssökanden i 

situationer där framtagandet av dessa handlingar skulle vara mycket betungande för 

editionssvaranden.  

5.3.8 Övrigt 

Det kan även diskuteras om skiljenämndens tillstånd kan förenas med olika sorters 

villkor.
299

 Ett sådant villkor skulle exempelvis kunna vara att ett förhör måste hållas vid en 

viss tidpunkt eller liknande.
300

 LSF ger som utgångspunkt inte någon möjlighet för skilje-

nämnden att uppställa villkor av denna art.
301

 En sådan möjlighet skulle också vara svår-

förenlig med principen om att allmän domstol endast ska göra en laglighetsprövning av 

editionsåtgärden eftersom allmän domstols prövning av ett villkor som uppställts av skilje-

nämnden skulle kunna innebära en form av materiell överprövning av skiljenämndens 

lämplighetsbedömning.
302

 Därtill bör inte skiljenämnden medverka till att en parts möjlig-

heter att erhålla bevisupptagning inför allmän domstol inskränks med tanke på att regler 

om detta tillgodoser ett rättssäkerhetsintresse.
303

 Ett undantag från denna huvudregel är 

dock att skiljenämnden bör kunna villkora ett tillstånd genom att föreskriva att det förfaller 

om editionssökande part inte fullföljer sin ansökan genom att framställa ett editions-

yrkande vid allmän domstol inom viss tid.
304

 Ett sådant betraktelsesätt torde också ligga i 

linje med skiljenämndens kompetens att meddela slutförelägganden avseende bevis-

ningen.
305

 Uppställs en sådan frist i syfte att effektivisera förfarandet torde allmän domstol 

enligt Heuman likväl kunna pröva editionsyrkandet med bortseende från skiljenämndens 
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villkor om det saknas möjligheter att genomföra bevisupptagningen inom den frist skilje-

nämnden har föreskrivit.
306

  

Ett annat villkor som bör kunna godtas är skiljenämndens begäran att de efterfrågade 

handlingarna ska tillställas skiljenämnden och inte domstolen.
307

 Genom denna möjlighet 

kan konfidentialitetsprincipen upprätthållas i viss mån eftersom åtminstone de efterfrågade 

handlingarna undgår offentlighet.
308

 Med tanke på att domstolsprocessen i övrigt är 

offentlig torde likväl intresset av konfidentialitet betraktas som åsidosatt till förmån för 

rättssäkerhetsintresset vid editionsfrågor.
309

 

5.4 Allmän domstols prövning 

Enligt 26 § 1 st. LSF ska allmän domstol bifalla en editionsansökan om det finns lagliga 

förutsättningar för åtgärden. Laglighetsprövningen innefattar frågan om den aktuella dom-

stolen är behörig enligt 44 § 2 st. LSF samt om ett tillstånd från skiljenämnden föreligger. 

Vidare ska allmän domstol pröva om någon av inskränkningarna i editionsplikten enligt 

38 kap. 2 § 2 och 3 st. RB föreligger och om sekretessregler hindrar den begärda bevis-

upptagningen.
310

 En inskränkning av editionsplikten som uppställs av 38 kap. 2 § st. RB är 

att handlingar som omfattas av tystnadsplikt eller utgör meddelande mellan editions-

svaranden och en närstående till denne inte behöver lämnas ut.
311

 Vidare behöver inte 

handlingar som innehåller yrkeshemligheter utlämnas såvida inte synnerliga skäl före-

ligger.
312

 Minnesanteckningar uteslutande avsedda för personligt bruk behöver inte heller 

utlämnas såvida inte synnerliga skäl föreligger.
313

 

Om sekretessregler ska beaktas ex officio eller först efter en invändning av en part torde 

bero på den aktuella regelns skyddssyfte.
314

 Exempelvis bör tvingande regler som avser att 

skydda tredje man beaktas ex officio.
315

 Att skiljenämnden prövat frågan om sekretess på 

grundval av en motpartsinvändning torde enligt Lindskog inte hindra att allmän domstol 
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 Lindskog, s. 701 not 34. Jfr SOU 1994:81 s. 147 f. och 149 och prop. 1998/99:35 s. 116 f. och 120. 
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kan ompröva denna fråga.
316

 Det finns dock en möjlighet att skiljenämnden avslagit en 

editionsansökan med hänvisning till att förekomsten av sekretess utgör ett lagligt hinder för 

att utfärda edition.
317

 Om editionssökanden i en sådan situation vänder sig till allmän dom-

stol och anför att skiljenämndens avslag beror på en bedömning av en sådan fråga som inte 

tillhör skiljenämndens kompetens torde allmän domstol enligt Lindskog böra avvisa en 

sådan framställning.
318

 Editionssökande part får istället angripa skiljenämndens beslut 

genom ett klanderförfarande.
319

 

Under allmän domstols kompetens faller också att pröva om identifikationskravet är upp-

fyllt.
320

 Hur domstolen ska agera i situationer där detta rekvisit inte är uppfyllt synes vara 

något oklart. Enligt Heuman bör allmän domstol kunna tillåta att editionsyrkanden 

preciseras först inför domstolen.
321

 Lindskog ställer sig emellertid skeptisk till detta till-

vägagångssätt vilket han motiverar med att skiljenämnden ska bedöma bevisbetydelsen av 

varje handling som kan bli föremål för ett editionsföreläggande vilket innebär att om en 

precisering sker först i domstolen kan inte skiljenämnden på ett fullgott sätt ha utfört sin 

uppgift.
322

 Enligt detta betraktelsesätt, vilket synes ha mest fog för sig, ska således 

editionsyrkandet ogillas när identifikationsrekvisitet inte är uppfyllt. 

Det sagda kan således sammanfattas i att domstolen ska göra en prövning av om lagliga 

förutsättningar föreligger. Vid positiv utgång av denna bedömning ska editionsansökan 

bifallas. Någon prövning av kravet på bevisbetydelse eller om det i övrigt saknas skäl för 

bevisupptagning ska således allmän domstol inte göra enligt gällande rätt.
323

 Gränsen 

mellan allmän domstols laglighetsprövning och den prövning som ska anses vara exklusivt 

förbehållen skiljenämnden ska således dras på det sätt att domstolen vid laglighets-

                                                 
316

 Lindskog, s. 701 not 34. Jfr NJA 2012 s. 289 p. 17. Jfr dock Heuman, s. 483 f. som anser att allmän 
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prövningen ska avgöra om hinder mot edition föreligger på samma sätt som i de situationer 

där domstolen redan bedömt att den begärda handlingen har betydelse som bevis.
324

  

5.5 Slutsatser 

Kompetensfördelningen enligt NJA 2012 s. 289 innebär således att skiljenämnden ska 

pröva: 

1. om handlingarna har betydelse som bevis i tvisten och är av bevisrelevans, 

2. om identifikationsrekvisitet är uppfyllt, 

3. om innehavsrekvisitet är uppfyllt, 

4. om sanktionsrekvisitet är uppfyllt, 

5. om det finns laga förutsättningar för åtgärden, och 

6. om proportionalitetsrekvisitet är uppfyllt. 

Allmän domstols prövning ska därmed avse: 

1. om skiljenämnden har gett sitt tillstånd till åtgärden,  

2. om yrkandet ställts till behörig domstol, 

3. om identifikationsrekvisitet är uppfyllt, 

4. om något av undantagen i 38 kap. 2 § 2 och 3 st. RB är tillämpligt, och 

5. om sekretessregler hindrar editionsåtgärden. 

Allmän domstol ska således enligt gällande rätt inte överpröva skiljenämndens bedömning 

av bevisbetydelserekvisitet eller om åtgärden i övrigt är lämplig. Skälen för HD:s 

ställningstagande kan utläsas i tanken om att 26 § LSF bygger på en kompetens-

fördelningsprincip. Denna tanke bygger i sin tur på att skiljenämnden har bäst kunskaper 

om tvisten och därmed är bäst lämpad att bedöma handlingarnas betydelse som bevis vilket 

i sin tur leder till en effektivare och rättssäkrare process.
325

 Det skulle därtill tynga 

processen avsevärt om allmän domstol skulle behöva sätta sig in i alla frågor om bevis-

värde och bevisrelevans. Som synes finns därför starka skäl för att skiljenämnden ska 

pröva dessa frågor.
326

  

Även om rättsfallet på många sätt klargör rättsläget är det inte med nödvändighet så att 

detta rättsläge är gynnsamt för ett skiljemannavänligt klimat.
327

 Risken med detta 
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prejudikat är nämligen att editionsförelägganden kan utfärdas i större utsträckning än vad 

som är lämpligt med hänsyn till de skiljemannarättsliga ändamålen. Denna risk beror på att 

ett felaktigt avslaget editionsyrkande riskerar att medföra att skiljedomen kan klandras.
328

 

Detta innebär att skiljenämnder har incitament för att godta vaga och vidsträcka editions-

yrkanden för att undvika en eventuell klanderprocess. Eftersom allmän domstol förbehålls-

löst ska godta skiljenämndens diskretionära bedömning avseende frågan om de efter-

frågade handlingarna har betydelse som bevis i tvisten finns det därmed en risk för att 

editionsyrkanden som inte uppfyller editionsrekvisiten ändå godtas. Detta kan i sin tur leda 

till att skiljeförfaranden tyngs av ökade kostnader och blir utdragna i tiden vilket kan inne-

bära att balansen mellan de skiljemannarättsliga ändamålen om effektivitet och rätts-

säkerhet riskerar att snedvridas i den mån att det övergripande skiljemannarättsliga 

ändamålet om ett attraktivt förfarande kan undermineras. Denna diskussion ska fördjupas 

härnäst.  
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6 Allmän domstols överprövning av skiljenämndens bedömning 

6.1 Incitament som kan påverka skiljenämndens bedömning av editionsyrkanden 

Som ovan nämnts kan en skiljedom inte överklagas på materiell grund i enlighet med de 

skiljemannarättsliga ändamålen om snabbhet och effektivitet. Den materiella rätts-

säkerheten är således begränsad varför det är av stor vikt att skiljemännen följer de grund-

läggande förfaranderegler som garanterar den processuella rättssäkerheten. Garantin för 

den processuella rättssäkerheten upprätthålls bland annat av att skiljemännen har starka 

incitament för att handlägga tvister korrekt då en klandrad skiljedom väsentligen kan ned-

sätta skiljemännens goda rykte.
329

 Vidare garanteras den processuella rättssäkerheten av att 

LSF erbjuder två rättsmedel med vilka en missnöjd part kan angripa en skiljedom. Dessa är 

ogiltighets- och klandertalan. En skiljedom kan ogiltigförklaras enligt 33 § LSF om den 

kränker det allmännas eller tredje mans intressen.
330

 Klandergrunderna i 34 § LSF tar sikte 

på möjligheten att få en skiljedom undanröjd då parternas intressen åsidosatts under förfa-

randet.
331

 Om skiljenämnden inte lämnar tillstånd till bevisupptagning inför allmän dom-

stol är det troligtvis endast något av parternas intressen som åsidosätts varför endast 

regleringen i 34 § LSF är av intresse härvidlag. Den regel i klanderparagrafen som ligger 

närmast tillhands i dessa fall är generalklausulen om handläggningsfel i 34 § 1 st. 6 p. LSF, 

vari stadgas att en skiljedom helt eller delvis kan upphävas på talan av en part om det 

annars, utan partens vållande, i handläggningen förekommit något fel som sannolikt har 

inverkat på utgången.
332

 Detta innebär att en dom endast kan undanröjas om skiljenämnden 

begått ett processuellt fel. Materiella fel är således inte klanderbara. Gränsdragningen 

mellan processuella fel och materiella fel är emellanåt svår att dra men i det följande bort-

ses från denna problematik när klanderfrågor diskuteras.
333

  

Innan LSF trädde i kraft ansågs ett klanderbart fel inte vara begånget vid vägrat med-

givande till bevisupptagning inför allmän domstol.
334

 LSF bygger dock på att skilje-

nämnden ska vara generös vid sin tillståndprövning. En felaktig avvisning av en begäran 

om bevisupptagning under medverkan av domstol torde därför kunna konstateras innebära 

                                                 
329

 Heuman, s. 584 f. 
330

 SOU 1994:81 s. 170 och 172 och prop. 1998/99:35 s. 139 och 141. 
331

 SOU 1994:81 s. 170 och prop. 1998/99:35 s. 139. 
332

 Heuman, s. 646. 
333

 Jfr Heuman, s. 586 och Hobér, s. 319 ff. om gränsdragningen mellan materiella och processuella fel. 
334

 RH 1987:121. Jfr Heuman, s. 646. 



59 

 

att ett klandergrundande handläggningsfel är begånget.
335

 Dessutom stadgar 26 § LSF att 

skiljenämnden ska ge sitt tillstånd om editionsåtgärden är befogad vilket implicerar att 

bestämmelsen inte är fakultativ och att skiljenämnden således måste ge sitt tillstånd till 

befogade editionsframställningar.
336

 Det kan därmed konstateras att ett felaktigt vägrat 

tillståndsmedgivande konstituerar ett klanderbart handläggningsfel. Mot detta skulle 

emellertid kunna invändas att skälet till att skiljenämnden inte gett sitt tillstånd kan bero på 

att skiljenämnden ansett att bevisningen saknar betydelse, vilket enligt Hobér är en sådan 

bedömningsfråga som inte kan angripas med klander.
337

 I fråga om tillämpnings-

förutsättningarna för handläggningsregler ska emellertid allmän domstol göra en egen be-

dömning varför denna invändning enligt Lindskog inte kan anses vara bärkraftig.
338

  

Den motsatta situationen att skiljenämnden felaktigt gett tillstånd till bevisupptagning 

under medverkan av domstol torde emellertid inte vara ett sådant handläggningsfel som går 

att klandra.
339

 Detta synes bero på att syftet med den aktuella regeln är att effektivisera 

förfarandet och inte att säkerställa en materiellt riktig dom.
340

 Det sagda tyder på att det 

möjligen finns en asymmetri i regleringen eftersom felaktigt avslagna yrkanden om bevis-

upptagning kan klandras medan felaktigt tillåtna yrkanden om bevisupptagning inte torde 

kunna klandras. Vid svårbedömda editionsyrkanden torde det därmed föreligga starka 

incitament för skiljenämnden att ge tillstånd till bevisupptagning inför allmän domstol 

eftersom ett sådant tillståndsbeslut inte torde kunna klandras medan ett avslag riskerar att 

klandras. Inte minst gäller detta eftersom det kan vara svårt att förutse bevisläget när 

editionsyrkandet framställs.
341

 Visserligen torde endast grava felbedömningar vara 

klandergrundande, vilket också ligger i linje med uttalanden om att klanderregeln ska 

tillämpas restriktivt.
342

 En klandertalan mot en skiljedom riskerar dock att innebära mycket 

negativa konsekvenser för skiljemännen. Dels kan skiljemännen gå miste om arvoden 

knutna till tvisten. Dels kan den negativa publicitet en klandrad skiljedom eventuellt 

medför innebära att skiljemännens rykte nedsätts i den grad att de går miste om framtida 
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uppdrag.
343

 Sammanfattningsvis torde därför klanderregleringens asymmetriska ut-

formning möjligen kunna bidra till att editionsyrkanden bifalls i sådan utsträckning att 

rättssäkerhetsintresset av att erhålla fullständig bevisning i tvisten premieras framför 

effektivitetsintresset i den mån att skiljeförfarandets attraktivitet riskerar att urholkas.  

Det finns ytterligare incitament som kan påverka skiljenämndens bedömning av editions-

frågor. Avslås ett editionsyrkande kan editionssökande part istället yrka på editionsförhör 

för att möjliggöra att ett mer preciserat editionsyrkande kan framställas. Ett editionsförhör 

kan fördröja förfarandet vilket skiljenämnden ofta söker undvika varför även detta 

resonemang talar för att skiljenämnden torde vara mer benägen att bifalla än att avslå 

editionsyrkanden där kravet på bevisbetydelse är svårbedömt eller inte uppfyllt.
344

 I 

enlighet med dessa resonemang finns det därmed incitament som medför att editions-

yrkanden kan godtas i högre utsträckning i skiljeförfaranden än i domstolsförfaranden. 

Ställningstagandena ovan stärks ytterligare av att det i förarbetena uttrycks att skilje-

nämnden ska vara generös i sin bedömning av tillåtligheten av edition.
345

 Detta ökar 

således ytterligare incitamenten för skiljenämnden att låta vaga och vidsträckta editions-

yrkanden passera vid tillåtlighetsprövningen.  

6.2 Situationer där allmän domstol bör ges överprövningskompetens och 

konsekvenserna av en sådan kompetens 

I och med HD:s ställningstaganden i NJA 2012 s. 289 står det nu klart att skiljenämnden 

har en tämligen omfattande frihet att bedöma behovet och lämpligheten av edition då 

allmän domstol inte ska överpröva skiljenämndens bedömning av handlingarnas betydelse 

som bevis i tvisten. En fördel med detta är att Sverige framstår som ett attraktivt skilje-

domsland eftersom partsautonomins princip tillgodoses genom att skiljenämnden ges 

långtgående möjligheter att tillse att parterna med allmän domstols bistånd kan genomdriva 

editionskrav.
346

 HD:s beslut synes dock bygga på den förutsättningen att skiljenämnder 

generellt sett har tillräcklig skicklighet för att exklusivt avgöra om handlingar har betydelse 

som bevis.
347

 Eftersom det inte uppställs något krav på att skiljemännen ska ha några 
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juridiska kunskaper kan dock denna premiss ifrågasättas.
348

 Det sagda innebär att det inte 

finns några garantier för att skiljemännen känner till reglerna om bevisbetydelse varvid 

dessa kan komma att tillämpas felaktigt.
349

 Visserligen bör utgångspunkten vara att skilje-

nämnden har goda förutsättningar att bedöma frågan om handlingarnas betydelse som 

bevis. Åtminstone gäller detta när skiljenämnden ska ta ställning till om bevisningen i 

målet i övrigt är tillräckligt stark eller liknande eftersom det är skiljenämnden som har bäst 

kunskaper om tvisten och därmed torde vara bäst lämpad för denna bedömning.
350

 Det 

skulle därtill tynga processen avsevärt om allmän domstol behövde sätta sig in i alla frågor 

om bevisvärde och bevisrelevans.
351

 Om de efterfrågade handlingarna dock uppenbart 

saknar betydelse som bevis i tvisten och skiljenämnden ändå godtar ett sådant yrkande, 

antingen på grund av rädsla för klander eller för att skiljemännen saknar erforderlig 

kunskap för att göra en adekvat bedömning, finns det dock en risk att allmän domstol 

tvingas medverka till att editionssvaranden i skiljeförfaranden tvingas utlämna uppenbart 

irrelevanta handlingar.
352

 Denna risk synes inte vara av godo för ett attraktivt skilje-

förfarande och torde därför böra undanröjas. Det finns även ytterligare skäl som talar för 

att HD:s ställningstaganden möjligen kan underminera skiljeförfarandets attraktivitet vilka 

ska belysas härnäst.  

HD konstaterar i NJA 2012 s. 289 att allmän domstol endast ska pröva editionsåtgärdens 

laglighet.
353

 Den traditionella tolkningen av detta är att bevisbetydelserekvisitet inrangeras 

under skiljenämndens exklusiva kompetens.
354

 Stöd för ett motsatt tolkningsalternativ kan 

emellertid utläsas ur ordalydelsen i 38 kap. 2 § RB varur explicit framgår att edition endast 

ska tillåtas avseende handlingar som kan antas ha betydelse som bevis.
355

 Denna orda-

lydelse skulle således kunna tolkas som att bevisbetydelsen ses som en laglighets-

förutsättning eftersom kravet på bevisbetydelse explicit framgår av lagtext vilket skulle 

innebära att skiljenämndens bedömning i frågan inte är exklusiv.
356

 I enlighet med detta 

betraktelsesätt torde situationer där avsaknaden av bevisbetydelse är uppenbar möjligen 
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kunna vara sådana där det vore lämpligt att allmän domstol gavs möjlighet att överpröva 

skiljenämndens bedömning av de efterfrågade handlingarnas bevisbetydelse.
357

 Uppenbar 

avsaknad av bevisbetydelse skulle exempelvis kunna vara för handen i situationer där 

editionssökanden efterfrågar handlingar som avser editionssvarandens processtaktik, 

dennes syn på rättstillämpningen i målet, uttalanden av sakkunnig som anlitats av editions-

svaranden eller information om vilka råd som editionssvaranden erhållit i det aktuella 

målet.
 358

 Sådana handlingar torde nämligen uppenbart sakna betydelse som bevis i tvisten. 

Ges allmän domstol överprövningskompetens i dessa situationer kan riskerna med att 

skiljenämnden låter handlingar som uppenbart saknar betydelse som bevis passera 

tillåtlighetsbedömningen undanröjas.  

Mot detta resonemang talar emellertid att en överprövning från allmän domstols sida 

avseende skiljenämndens bedömning i bevisbetydelsefrågan kan innebära att flera viktiga 

skiljemannarättsliga principer kan komma att undermineras.
359

 För det första skulle en 

överprövningskompetens innebära att den materiella editionsbedömningen inte längre 

exklusivt underställs skiljenämnden vilket skulle kunna innebära att en domstol kan vägra 

edition av handlingar som skiljenämnden bedömt har bevisbetydelse.
360

 Detta skulle 

således inskränka skiljenämndens diskretionära prövningsrätt vilket torde kunna leda till att 

det svenska skiljeförfarandet framstår som mindre attraktivt eftersom partsautonomin då 

inte får fullständigt genomslag.
361

 För det andra skulle svaranden vid ett editions-

anmodningsförfarande ges incitament att underlåta att efterkomma en editionsuppmaning i 

förhoppning om att allmän domstol vid en senare editionsprövning skulle göra en annan 

bedömning avseende bevisbetydelsen.
362

 Incitamenten av att använda sig av en sådan 

processtaktik skulle riskera att leda till ett fördröjt förfarande och ökade kostnader varför 

dessa incitament skulle riskera att underminera viktiga skiljemannarättsliga ändamål. 

Dessutom finns en risk att de handläggningsformer och den rättskipningsmetod som 

parterna valt i den aktuella tvisten kan komma att betraktas som underkända vid ett 

domstolsingripande.
363
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HD:s bedömning i NJA 2012 s. 289 synes således förutsätta att skiljenämnden alltid gör en 

detaljerad analys av lämpligheten av edition eftersom alternativet om överprövning av 

allmän domstol inte synes vara aktuellt.
364

 Om en sådan analys inte har vidtagits av skilje-

nämnden får det emellertid till följd att editionsrekvisiten som är underställda skilje-

nämndens kompetens inte blir föremål för bedömning. I en sådan situation torde det kunna 

argumenteras för att allmän domstol ska göra en prövning av handlingarnas bevis-

betydelse.
365

 Det sagda kan således sammanfattas i att det finns fog för att påstå att över-

prövning kan tänkas böra företas när skiljenämnden inte gjort en tillräckligt noggrann 

bedömning av bevisbetydelsefrågan, eller underlåtit att bedöma denna fråga.
366

 Även 

avseende detta resonemang gör sig dock de ovan anförda motargumenten hänförliga till 

skiljemannarättens grundläggande principer gällande. Vidare kan tänkas att skiljenämnden 

vill upprätthålla skiljeförfarandets konfidentiella natur i så stor utsträckning som möjligt 

och av den anledningen inte redovisar argumenten för en viss bedömning.
367

 

Sammanfattningsvis riskerar grundläggande skiljemannarättsliga principer att urholkas, 

vilket kan leda till att skiljeförfarandet förlorar sitt särdrag i den grad att förfarandet tappar 

i attraktivitet, om allmän domstol skulle ges kompetens att överpröva skiljenämndens 

bedömning. Ges emellertid allmän domstol inte denna kompetens riskerar detta att leda till 

att skiljenämnder, på grund av rädsla för klander eller okunskap, godtar editionsyrkanden 

avseende handlingar som uppenbart saknar betydelse som bevis i tvisten. Godtas sådana 

yrkanden finns det en risk för att parter i ett skiljeförfarande otillbörligt utnyttjar editions-

institutet för utreda om grund föreligger för att åberopa andra rättsfakta än sådana som 

redan införts i processen eftersom den part som yrkar på edition vet att skiljenämnder är 

tämligen generösa i sin bedömning av de efterfrågade handlingarnas bevisbetydelse. Denna 

sorts fishing expeditions,
 
som kan sägas utgöra baksidan av den skiljemannavänlighet som 

präglar NJA 2012 s. 289, synes vara främmande för den svenska rättskulturen och torde 

kunna leda till negativa konsekvenser för attraktiviteten hos Sverige som skiljedomsland. 

Dessa konsekvenser ska behandlas härnäst. 
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6.3 Konsekvenser av att allmän domstol inte ges överprövningskompetens 

6.3.1 Fishing expeditions 

Det svenska kontradiktoriska tvistemålsförfarandet bygger inte på tanken att all för tvisten 

relevant information till varje pris måste insamlas och förebringas inför domstol eller 

skiljenämnd.
368

 Detta system bygger istället på tanken att var och en bör ”lämnas i fred” 

från planlös efterforskning av bevis som skulle kunna vara av relevans för tvisten. 

Systemet syftar till att endast redan känd bevisning införs i tvisten. Denna grundtanke 

åskådliggörs genom de villkor som i editionsregleringen uppställs för åtkomst av mot-

partens handlingar vilka implicit torde innefatta ett förbud mot fishing expeditions.
369

 Stöd 

för att det råder ett principiellt förbud mot fishing expeditions kan exempelvis utläsas 

genom bevisbetydelserekvisitet. Detta rekvisit synes nämligen delvis vara uppställt för att 

hindra editionssökande part från att använda de efterfrågade handlingarna till att spåra upp 

ny bevisning eller för att bedöma om ytterligare grunder kan åberopas.
370

 Även ur 

identifikationsrekvisitet synes ett förbud mot fishing expeditions kunna utläsas eftersom ett 

utgivande av handlingar som inte har identifierats torde kunna bidra till att editions-

institutet otillbörligt utnyttjas.
371

 Ju hårdare dessa krav efterlevs, desto starkare är skyddet 

mot fishing expeditions.
372

 Det sagda innebär att varje extensiv tolkning av ett editions-

rekvisit medför att skyddet mot fishing expeditions kan försvagas. En sådan försvagning 

kan möjligen skymtas genom den praxisutveckling som skett avseende editionsrekvisiten. 

Exempelvis har innehavsrekvisitet i rättspraxis utsträckts från lokutionen ”inneha” till att 

istället avse ”möjlighet till faktisk åtkomst”.
373

 Detta innebär att editionssvaranden kan 

åläggas att undersöka hos vem informationen finns istället för att denna uppgift ankommer 

på editionssökanden vilket således skulle kunna bidra till ökade möjligheter till fishing 

expeditions.
374

 Ett annat steg mot en tillåtligare syn på fishing expeditions kan illustreras 

genom hur tolkningen av själva föremålet för edition blivit allt mer extensiv. RB:s regler 

synes ha tagit sikte på redan existerande skriftliga dokument som föremål för editions-
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plikten.
375

 Enligt NJA 1953 s. 19 godtas emellertid numera editionsyrkanden där editions-

svaranden åläggs att producera icke-existerande dokument.
376

 Att editionssvaranden åläggs 

att producera dokument skulle kunna tolkas som att editionssvaranden för editions-

sökandens räkning kan åläggas att efterforska bevisning.
377

 I NJA 1998 s. 829 fastslogs 

dessutom att ett editionsföremål som utgörs av digital information inte hindrar att editions-

förelägganden kan utfärdas vilket ytterligare utsträckte tolkningen av editionsföremålet.
378

  

Ett annat rekvisit som har varit föremål för utveckling och viss uppluckring i rättspraxis är 

identifikationsrekvisitet.
379

 Som ovan påpekats anses numera noggrant angivna bevisteman 

samt utpekanden av viss förvaringsplats vara tillräckligt för att detta rekvisit ska anses upp-

fyllt till skillnad från vad som tidigare krävdes då varje enskild handling skulle identifieras 

och specificeras.
380

 På samma sätt kan steg mot tillåtlighet av fishing expeditions tas om 

bevisbetydelserekvisitet inte noggrant prövas.
381

 Ett sådant steg kan möjligen NJA 2012 s. 

289 sägas utgöra ett exempel på eftersom allmän domstol enligt detta prejudikat för-

utsättningslöst ska godta skiljenämndens bedömning som kan vara gjord mot bakgrund av 

rädsla för klander eller bristande kunskap om rekvisitet i fråga. 

Det kan sammanfattningsvis därmed konstateras att det i svensk civilprocessrätt och skilje-

mannarätt råder ett principiellt förbud mot fishing expeditions vilket kan utläsas genom de 

krav som uppställs bland annat avseende editionsplikten. Detta förbud har emellertid varit 

föremål för viss uppluckring genom extensiva tolkningar av de olika editionsrekvisiten i 

rättspraxis. Vad gäller skiljeförfaranden kan det konstateras att förbudet mot fishing 

expeditions synes vara mindre efterlevt än vad som gäller i allmänna rättegångsförfaranden 

med tanke på de incitament som påverkar skiljenämndens bedömning av editionsyrkanden. 

Mot denna bakgrund kan det därvidlag diskuteras hur en allt mer tillåtande syn på fishing 

expeditions korrelerar med de skiljemannarättsliga ändamålen. Denna diskussion ska föras 

härnäst.  
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6.3.2 Tillåtlighet av fishing expeditions mot bakgrund av de skiljemannarättsliga ända-

målen 

Utgångspunkten för det principiella förbudet mot fishing expeditions torde vara omsorg 

om den personliga integriteten.
382

 Mot bakgrund av denna utgångspunkt kan det anföras att 

även om den materiella riktigheten av en dom är önskvärd, kan den inte premieras på be-

kostnad av att parterna ges möjlighet till spekulativ processföring och ingrepp i motpartens 

personliga sfär. Mot dessa utgångspunkter för det kontradiktoriska tvistemålsförfarandet 

kan visserligen anföras att fishing expeditions kan bidra till att de tvistande parterna får 

lika tillgång till information och blir mer jämbördiga.
383

 Strävan att utjämna eventuella 

informationsövertag kan vidare tänkas motverka rättsförluster och förebygga att parterna 

överrumplas under processen.
384

 Dessutom kan det anföras att riklig tillgång på informa-

tion kan hämma parternas processlystnad och därmed främja förlikningar.
385

 Trots dessa 

fördelar med att tillåta fishing expeditions torde den svenska kontradiktoriska inställningen 

visavi fishing expeditions alltjämt vara att anse som negativ.
386

 

Mot bakgrund av dessa skisserade teoretiska utgångspunkter varpå rättsfiguren om fishing 

expeditions vilar kan därefter rättsfigurens förenlighet med de skiljemannarättsliga ända-

målen diskuteras. Initialt kan noteras att den svenska inställningen gentemot fishing 

expeditions får anses vara tämligen negativ trots uppluckring av editionsrekvisiten i rätts-

praxis och att vissa fördelar med fishing expeditions kan skymtas. Det sagda torde därmed 

föranleda att en part som anser sig utsatt för ett obehörigt ingrepp i den personliga sfären 

kommer att associera detta med negativa känslor och anse att tillåtligheten av ett sådant 

ingrepp är otillbörlig och obehörig. Eftersom det föreligger incitament för skiljenämnden 

att godta editionsyrkanden även där bevisbetydelsen är ringa torde möjligheten att fishing 

expeditions tillåts vara större i ett skiljeförfarande än i ett domstolsförfarande eftersom 

allmän domstol saknar sådana incitament. Detta kan således innebära att en part som är 

mycket mån om den personliga integriteten och sitt goda rykte söker undvika all form av 

otillbörliga ingrepp avseende utlämnande av handlingar. För att bättre tillgodose dessa 

intressen kan en sådan part tänkas välja att slita tvisten i ett rättegångsförfarande. 

Alternativt kan tänkas att en sådan part accepterar en snabb men orättvis förlikning i syfte 
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att undvika inblandning i en kostsam process som dessutom riskerar att sätta ned partens 

anseende.
387

 Det övergripande skiljemannarättsliga ändamålet om ett attraktivt tviste-

lösningsförfarande riskeras därmed att urholkas om fishing expeditions tillåts. 

En ytterligare risk med att vaga och omfattande editionsyrkanden bifalls är att förfarandet 

tyngs av ökade kostnader och att detta leder till en utdragen process eftersom editions-

yrkanden då kan komma att avse handlingar som inte är av betydelse för det aktuella 

målet.
388

 Detta kan i sin tur leda till att editionssökande part söker utvidga sin talan på 

grundval av den information denne eventuellt erhållit genom ett fishing expedition-yrkande 

varpå förfarandet kan fördröjas ytterligare.
389

 Det skiljemannarättsliga ändamålet om 

snabbhet och effektivitet riskerar därmed att undermineras om fishing expeditions tillåts. 

Det sagda förstärks ytterligare av att editionssvaranden kan åläggas att sammanställa, 

sortera och ta fram handlingar som saknar bevisbetydelse vilket kan vara mycket tids-

krävande och kostsamt.
390

 En risk med att tillåta fishing expeditions är vidare att kon-

fidentialiteten som präglar skiljemannarätten kan urholkas. Dels genom att editions-

förelägganden blir vanligare vilket leder till att fler tvister hamnar inför allmän domstol där 

processen är offentlig. Dels genom att editionssvarande part föreläggs att utlämna hand-

lingar i större utsträckning.  

Mot dessa argument kan emellertid, som ovan påpekats, anföras att tvisten blir mer till 

fullo utredd genom att parterna får tillgång till fler bevismedel vilket kan bidra till 

materiellt riktigare domar vilket därmed tillgodoser intresset av rättssäkerhet. Det synes 

dock vara tveksamt om tillgodoseendet av detta rättssäkerhetsintresse är tillräckligt för att 

uppväga de nackdelar som ett tillåtande av fishing expeditions kan innebära. Det är därtill 

inte säkert att tillåtlighet av vidsträckta editionsyrkanden är av godo för rättssäkerhets-

intresset. Som ovan konstaterats utgör editionsrekvisiten ett förbud mot ett planlöst efter-

forskande av bevisning. Upprätthålls inte dessa rekvisit i samma utsträckning i alla tvister 

är det svårt för parterna att förutse i vilken mån de kan tvingas att lämna ut handlingar. En 

sådan oförutsebarhet torde många gånger inverka negativt på rättssäkerheten eftersom 

frågan om tillåtlighet av ett visst editionsyrkande då tenderar att bero på skiljenämndens 

skönsmässiga bedömning i den enskilda tvisten. 
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Sammanfattningsvis synes ett flertal negativa konsekvenser göra sig gällande om allmän 

domstol inte ges överprövningskompetens. Avsaknad av överprövning från allmän dom-

stols sida möjliggör nämligen att fishing expeditions riskerar att tillåtas. 

6.4 Slutsatser 

Som framställningen ovan påvisat tenderar såväl en överprövning av skiljenämndens be-

dömning som ett förutsättningslöst godtagande av skiljenämndens bedömning – vilket kan 

leda till att fishing expeditions tillåts – att underminera väsentliga skiljemannarättsliga 

ändamål. Frågan är därmed vilket alternativ som bäst främjar dessa ändamål och sålunda 

bäst bidrar till att skiljeförfarandet kan framstå som ett attraktivt tvistelösningsalternativ. 

De konsekvenser som främst bör undanröjas till följd av att skiljenämndens ställnings-

taganden inte ska överprövas är att ett otillbörligt utnyttjande av editionsinstitutet möjlig-

görs genom att uppenbart irrelevanta handlingar tvingas utlämnas.
391

 Vid sidan av att 

allmän domstol överprövar skiljenämndens bedömning torde även detta undvikas om 

editionsrekvisiten prövas med erforderlig precision av skiljenämnden. Visserligen är 

antagligen utgångspunkten i de flesta skiljeförfaranden att skiljenämnden är mycket 

noggrann i sin prövning av samtliga rekvisit vilket innebär att ovanstående problematik 

med fishing expeditions kan framstå som något överdriven. Med tanke på de starka 

incitament som klanderinstitutet tillhandahåller i fråga om skiljenämndens godtagande av 

editionsyrkanden ska dock denna risk inte underskattas. Det har exempelvis anförts att det 

finns en risk att rädslan för klander bidrar till att skiljemännen främst koncentrerar sig på 

handläggningsfrågor i den utsträckningen att de materiella frågorna inte behandlas med 

erforderlig precision.
392

 Appliceras detta resonemang på editionsfrågor kan det mycket väl 

tänkas att klanderregleringen medför att vida och vaga editionsyrkanden kan godtas i 

skiljemännens strävan att undvika klander. Visserligen kan noteras att skiljenämndens 

rädsla för klander torde göra sig gällande avseende de flesta mer ingripande beslut 

nämnden har att fatta i ett skiljeförfarande och att allmän domstol därför alltid skulle 

behöva ha sista ordet beträffande fler beslut än just frågan om edition. En möjlighet för att 

uppnå en mer korrekt bedömning av editionsrekvisiten vore således att försvaga de 

incitament som riskerar att underminera den materiella editionsbedömningen. En sådan 

förändring av klanderregleringen vore dock mycket ingripande och skulle förändra 
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skiljemannarättens bärande idéer varför detta tillvägagångssätt i dagsläget inte kan 

betraktas som realistiskt.
393

  

En annan lösning som kan tänkas är att parterna vid ett eventuellt upparbetande av terms of 

reference noggrant avtalar om vilka editionsyrkanden som ska godtas parterna emellan. En 

sådan överenskommelse skulle kunna förhindra parternas incitament att genom editions-

yrkanden efterforska ny bevisning samtidigt som parterna försäkrar sig om att ingen 

nyckelinformation undanhålls från tvisten.
394

 Möjligen torde detta tillvägagångssätt vara 

främmande för den nordiska rättskulturen och ha sina största förtjänster i internationella 

skiljeförfaranden där terms of reference är mer frekvent förekommande. Inte heller detta 

alternativ kan därför bedömas som en realistisk lösning för inhemska skiljeförfaranden. 

En utveckling mot ökad tillåtlighet av fishing expeditions, eller i övrigt tillåtande av vaga 

editionsyrkanden med vid omfattning torde vidare vara olycklig även ur kostnads- och 

effektivitetssynpunkt. En möjlighet att motverka en sådan utveckling skulle kunna vara att 

bedöma editionsfrågor i ett senare skede av processen efter det att tvistefrågorna i målet 

blivit slutligt utredda.
395

 Konkret innebär detta förslag att frågan om ett editionsyrkande 

ska tillåtas bedöms först sedan det avgjorts vilka frågor i målet som är tvistiga. Ett sådant 

tillvägagångssätt, jämfört med att skiljenämnden redan i ett tidigt skede av processen ska 

bedöma lämpligheten av edition, torde kunna leda till mer precisa bedömningar i bevis-

betydelsefrågan. Detta eftersom det är lättare för skiljenämnden att bedöma vilka 

handlingar som har bevisbetydelse när den har utrett vilka frågor i målet som är tvistiga 

och därmed ska bevisas. Genom detta tillvägagångssätt torde extensiva tolkningar av 

editionsrekvisiten kunna undvikas samtidigt som kostnads- och effektivitetsaspekter 

betonas vilket torde kunna främja skiljeförfarandets attraktivitet.
396

 Visserligen kan genom 

detta tillvägagångssätt svårbedömda editionsyrkanden som ligger på gränsen mellan 

fishing expeditions och yrkanden som uppfyller editionsrekvisiten bedömas med stor 

precision och nackdelarna med skiljenämndens vittgående friheter i dessa situationer 

undanröjas. Problematiken där handlingar som uppenbart saknar betydelse som bevis tillåts 

på grund av skiljenämndens rädsla för klander eller okunskap samt situationer där skilje-

nämnden underlåter att pröva bevisbetydelsen torde emellertid kvarstå oavsett i vilket 
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skede skiljenämnden prövar editionsfrågan. På samma sätt kvarstår denna problematik i 

dessa situationer oavsett av hur väl utredda de tvistiga frågorna är. 

Vad som återstår avseende de sistnämnda situationerna är därmed någon form av över-

prövning av skiljenämndens beslut. Visserligen bör huvudregeln som fastslagits i 

NJA 2012 s. 289 upprätthållas i så stor utsträckning som möjligt för att tillse att de 

skiljemannarättsliga ändamål som uppbärs av att lämplighetsbedömningen underställs 

skiljenämndens kompetens premieras. Att upprätthålla denna utgångspunkt förutsättnings-

löst skulle dock riskera att leda till icke ändamålsenliga resultat i vissa situationer.
397

 

Ponera exempelvis att editionssökande part begär edition och efterfrågar handlingar som 

uppenbart saknar bevisbetydelse. Eller antingen alternativt att ett editionsyrkande utgör ett 

tydligt försök att söka efter grunder för att styrka nya avtalsbrott eller liknande för att 

därmed möjliggöra en utvidgning talan. Eller slutligen att ett editionsyrkande avser 

handlingar som rör editionssvarandens processtaktik, dennes syn på rättstillämpningen i 

målet eller att editionssökanden efterfrågar utlåtanden av sakkunnig som anlitats av 

editionssvaranden eller information om vilka råd som editionssvaranden erhållit i det 

aktuella målet.
398

 Dessa yrkanden torde utan tvivel avse handlingar som uppenbart saknar 

bevisbetydelse och hade troligen avslagits vid process inför allmän domstol. En skilje-

nämnd ställs dock inför en situation där en avslagen begäran kan leda till en klanderprocess 

vilket skiljemännen i största möjliga mån söker undvika. Skiljenämnden kan därtill sakna 

tillräcklig kompetens för att bedöma rekvisiten på ett korrekt sätt. Enligt gällande rätt 

saknar allmän domstol möjlighet att förhindra att bevisbetydelselösa editionsyrkanden av 

ovan nämnd art verkställs. Allmän domstol bör därför i dessa situationer ges över-

prövningskompetens. 

Vad gäller inhemska förfaranden torde oftast parterna också utgå från att RB och dess 

principer tillämpas, särskilt då regleringen i 26 § LSF uttryckligen hänvisar till RB.
399

 

Detta kan således vara ett argument för att bedömningen av editionsfrågor bör vara relativt 

likvärdig oavsett om processen äger rum inför skiljenämnd eller domstol. Vidare kan 

noteras att det ur den kompetensfördelningsprincip som NJA 2012 s. 289 ger uttryck för 

kan utläsas att svenska domstolar känner stor tilltro till skiljeförfarandet som alternativt 

tvistelösningsförfarande. Denna tilltro innebär således att allmän domstol litar på att skilje-
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nämnder gör adekvata bedömningar. Kompetensfördelningstanken ger därmed uttryck för 

att allmän domstol endast ska kontrollera att grundläggande legala skyddsmekanismer är 

uppfyllda. Det kan emellertid ifrågasättas om tillåtlighet av edition avseende handlingar av 

uppenbar irrelevans eller tillåtlighet av edition där handlingarnas bevisbetydelse inte har 

bedömts tillgodoser dessa grundläggande legala skyddsmekanismer eftersom grund-

läggande editionskrav i sådana situationer inte kan anses uppfyllda. En överprövning av 

skiljenämndens bedömning under ovan anförda omständigheter torde därmed ligga i linje 

med kompetensfördelningstanken och tanken om allmän domstol som övervakare av 

lagligheten av editionsåtgärden.
400

 Motsatsvis synes således regeln om att allmän domstol 

aldrig ska överpröva skiljenämndens i vissa fall felaktiga bedömning vara inkompatibel 

med allmän domstols funktion som övervakare av lagligheten av editionsbeslut.
401

 

Nackdelen med att allmän domstol ges överprövningskompetens är, som ovan framhållits, 

att viktiga skiljemannarättsliga principer kan urholkas om inte skiljenämndens kompetens 

fortsatt får vara exklusiv. Främst gäller detta eftersom skiljenämndens exklusiva kom-

petens innebär en vittgående frihet att bedöma behovet och lämpligheten av edition vilket 

bidrar till att skiljeförfarandet framstår som attraktivt. Det kan dessutom anföras att 

anledning till domstolsingripande saknas eftersom skiljeförfarandet bygger på avtalsfrihet 

och att parterna kan förlikas på det sätt de finner lämpligt.
402

 Frågan är dock om för-

farandets attraktivitet gynnas av att uppenbart bevisirrelevanta handlingar kan tvingas ut-

lämnas. Riskerar editionsyrkanden som saknar rättslig grund att godtas i den omfattningen 

att fishing expedition-yrkanden som är förbjudna enligt svensk rätt accepteras, kan en part 

som besitter en stor mängd handlingar av intresse för andra frågor än de i målet aktuella ha 

starka skäl att undvika en skiljeprocess. Som synes är det därför inte endast en fördel för 

skiljeförfarandets attraktivitet att skiljenämnden ges denna vittgående frihet. 

Slutsatsen av ovanstående resonemang är således att allmän domstol i vissa situationer bör 

ges överprövningskompetens.
403

 Denna kompetens bör dock vara så inskränkt som möjligt 

och endast avse situationer där det vore stötande för offentligrättsliga institutioner att med-
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verka till att editionsförelägganden utfärdas. Den föreslagna överprövningskompetensen 

torde därför stå i samklang med det allmänna rättsstatliga intresset av att vissa grund-

läggande rättssäkerhetskrav upprätthålls under skiljeförfarandet. Till stöd för denna slutsats 

torde även den kritik som framförts mot NJA 2012 s. 289 kunna åberopas varför resone-

manget även vinner visst stöd i doktrinen.
404

 Sammanfattningsvis bör därför överprövning 

av allmän domstol kunna ske i situationer där det är uppenbart att de efterfrågade hand-

lingarna saknar betydelse som bevis i tvisten samt i situationer där det är uppenbart att 

skiljenämnden underlåtit att behandla bevisbetydelserekvisitet eller inte behandlat det med 

erforderlig precision. Ett sådant uppenbarhetsrekvisit skulle också kunna vara uppfyllt när 

det framgår att editionsyrkandet endast syftar till åtkomst av handlingar som kan underlätta 

för sökanden att lägga upp sin talan och således utgör ett fishing expedition-yrkande varvid 

tillåtligheten av editionsyrkandet uppenbart står i strid mot kraven för utfärdande av ett 

editionsföreläggande.
405

 Ett undantag till principen om skiljenämndens exklusivkompetens 

i form av ett uppenbarhetsrekvisit synes också anknyta väl till reglerna om avvisning av 

bevisning enligt 25 § 2 st. LSF. 

De förespråkade undantagen till den i NJA 2012 s. 289 klargjorda rättsregeln torde därtill 

kunna medföra att en adekvat balans uppnås mellan de underliggande korrelerande skilje-

mannarättsliga ändamålen varvid det övergripande ändamålet om ett attraktivt alternativt 

förfarande kan premieras. Det bör poängteras att de föreslagna undantagen där allmän 

domstol ges kompetens att överpröva skiljenämndens bedömning bör tillämpas just i 

undantagsfall. Utgångspunkten bör därmed fortsatt vara att skiljenämndens kompetens är i 

hög grad exklusiv. Det torde vara ytterst sällsynt att en skiljenämnd låter uppenbart 

irrelevanta handlingar passera vid tillåtlighetsbedömningen eller underlåter att behandla 

bevisbetydelserekvisitet. I dessa undantagssituationer torde dock ett domstolsingripande 

kunna anses vara en nödvändig säkerhetsventil som därmed bör kunna godtas. Genom den 

förespråkade lösningen ges således skiljenämnden fortsatt vittgående kompetens vilket 

bidrar till att främja skiljeförfarandets attraktivitet. Vidare medför den förespråkade 

lösningen att förfarandets konfidentialitet kan upprätthållas i viss mån eftersom ett 

domstolsingripande kan förhindra att uppenbart irrelevanta handlingar lämnas ut. Dess-

utom torde förfarandets effektivitet gynnas i ett längre perspektiv eftersom en skiljenämnd 

                                                 
404
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som är medveten om att dess beslut kan komma att överprövas om den inte vidtar korrekta 

bedömningar ges incitament att avslå uppenbart irrelevanta editionsyrkanden och behandla 

editionsfrågor med stor omsorg. Inte minst gäller det därför att en överprövning från 

allmän domstols sida torde kunna leda till samma prestigeförlust för skiljenämnden som en 

klanderprocess. På så sätt kan onödiga editionsförfaranden undvikas och skiljeförfarandet i 

stort effektiviseras. Sammanfattningsvis står därför förslaget om att allmän domstol under 

vissa omständigheter bör ges kompetens att överpröva skiljenämndens bedömning väl i 

koherens med de underliggande skiljemannarättsliga ändamålen. Skiljeförfarandets 

attraktivitet premieras därför väl.  
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7 Sammanfattning 

Det har inledningsvis konstaterats att det finns tre tänkbara tillvägagångssätt för att erhålla 

skriftlig bevisning som motparten innehar. Genom att ställa en informell förfrågan till 

motparten om denne kan tänka sig att lämna ut vissa handlingar kan editionssökande part 

på ett smidigt och effektivt sätt erhålla de efterfrågade handlingarna. Då det är osannolikt 

att innehavande part frivilligt avser efterkomma en sådan förfrågan, om dessa handlingar är 

till dennes nackdel, kan editionssökande part istället behöva vända sig till skiljenämnden 

för att med nämndens medverkan erhålla handlingarna i fråga. Det smidigaste av de för-

faranden som fordrar skiljenämndens medverkan är att begära att skiljenämnden anmodar 

motparten att utlämna vissa handlingar. Det krävs att denna begäran preciseras i den be-

märkelsen att krav på relevant bevisvärde, identifikation och innehav av handlingarna 

måste uppfyllas. En part som vägrar efterkomma en sådan uppmaning från skiljenämndens 

sida riskerar dock inte några direkta rättsliga konsekvenser eftersom skiljenämnden inte 

kan tillgripa några sanktionsmedel. Skiljenämnden kan emellertid erinra tredskande part 

om att förfarandet enligt 26 § LSF står till buds varvid allmän domstols sanktions-

möjligheter kan tillgripas. Vidare riskerar tredskande part att ett icke-utlämnande innebär 

att negativ bevisverkan kan läggas denne till last vid skiljenämndens bevisvärdering.  

Det mest effektiva tillvägagångssättet för att erhålla handlingar som motparten innehar till-

handahålls dock genom 26 § LSF varigenom en möjlighet till bevisupptagning under med-

verkan av allmän domstol uppställs. Förfarandet enligt 26 § LSF kan ses som tvådelat. Det 

första steget består i att skiljenämnden ska ge sitt tillstånd till bevisupptagningen vilket 

bland annat fordrar att de efterfrågade handlingarna har betydelse som bevis i tvisten. Ger 

skiljenämnden sitt tillstånd till åtgärden ska allmän domstol i steg två av proceduren bifalla 

editionsyrkandet, såvida det föreligger lagliga förutsättningar härför. Genom 

NJA 2012 s. 289 – som behandlar kompetensfördelningen mellan skiljenämnden och 

allmän domstol såvitt gäller prövningen av rekvisiten i 38 kap. 2 § RB, vartill regleringen i 

26 § LSF hänvisar – fastslogs att allmän domstol inte ska överpröva skiljenämndens 

bedömning av handlingarnas betydelse som bevis i tvisten. Genom detta ställningstagande 

gavs skiljenämnden exklusiv kompetens att bedöma lämpligheten av en editionsåtgärd. På 

så sätt ges tvistande parter goda möjligheter att utverka edition genom allmän domstols 

försorg, vilket kan stärka skiljeförfarandets ställning som ett attraktivt tvistelösnings-

alternativ.  
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Genom de incitament som klanderregleringen enligt 34 § 1 st. 6 p. LSF innebär föreligger 

starka skäl för skiljenämnden att godta editionsyrkanden, även sådana som inte uppfyller 

förefintliga editionsrekvisit. Risken med ett godtagande av sådana yrkanden är att editions-

sökande part ges möjlighet till bevisefterforskning i syfte att utreda om det finns grund att 

utvidga den redan förda talan genom att exempelvis åberopa nya avtalsbrott från mot-

partens sida. En tillåtlighet av dessa fishing expedition-yrkanden riskerar bland annat att 

medföra att förfarandet fördröjs och tyngs av ökade kostnader vilket kan urholka skilje-

förfarandets attraktivitet.  

Med anledning av det sagda har det konstaterats att det finns skäl som talar för att allmän 

domstol bör ges kompetens att överpröva skiljenämndens bedömning i fråga om hand-

lingarnas betydelse som bevis i tvisten. Det har vidare konstaterats att principen om skilje-

nämndens exklusiva editionskompetens fortsatt bör gälla som stark huvudregel för att 

viktiga skiljemannarättsliga principer inte ska undermineras. I situationer där de efter-

frågade handlingarna uppenbart saknar betydelse som bevis och i situationer där skilje-

nämnden underlåtit att pröva, eller inte har prövat bevisbetydelsefrågan med erforderlig 

precision, bör dock allmän domstol ges kompetens att överpröva skiljenämndens be-

dömning. Det har dessutom anförts att allmän domstol till undvikande av ett otillbörligt 

utnyttjande av editionsinstitutet bör ges överprövningskompetens när det framgår av 

editionsyrkandet att det rör sig om ett fishing expedition-yrkande. Undantagsregeln har 

föreslagits böra anknytas till ett uppenbarhetsrekvisit.  

Genom den förespråkade lösningen ges en viktig säkerhetsventil i situationer där skilje-

nämnden på grund av rädsla för en klandrad skiljedom eller på grund av bristande kunskap 

om editionsrekvisiten låtit obehöriga editionsyrkanden passera skiljenämndens tillåtlighets-

prövning. Genom de avvägningar som gjorts i uppsatsen framgår att detta alternativ tar god 

hänsyn till de korrelerande underliggande skiljemannarättsliga intressena om effektivitet, 

konfidentialitet och rättssäkerhet. Genom att dessa intressen balanseras kan det över-

gripande skiljemannarättsliga ändamålet om ett attraktivt tvistelösningsförfarande 

premieras varvid näringslivet gynnas och Sverige framstår som ett attraktivt skilje-

domsland. 
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