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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Skiljeförfarande har länge varit populärt och vanligt förekommande när det kommer till 

tvistelösning inom affärslivet.1 Anledningen härtill är att det finns ett stort behov av 

snabb, relativt billig, konfidentiell samt flexibel tvistelösning. Är parterna från olika 

stater vill de dessutom ofta även försäkra sig om neutralitet genom att en eventuell tvist 

inte kommer att handläggas i motpartens nationella rättsordning.2 Skiljeavtalets funkt-

ion kan därför sägas vara att ge parterna en möjlighet att lösa uppkomna eller framtida 

konflikter utom allmän domstol med egenvalda processuella regler.3 Som tvistelös-

ningsform är skiljeförfarandet primärt utformat för att passa två tvistande deltagare, 

vilket gör att det är mindre anpassat för tvister med flera deltagare. Komplexiteten av 

moderna tjänster och arbeten gör det emellertid ofta nödvändigt att blanda in fler aktörer 

än ett huvudkontrakts parter, A och B, för att slutföra ett projekt, producera en vara 

m.m.4 Det betyder att det kommer finnas andra kontrakt vilka härleder sin existens till 

huvudkontraktet som ingåtts mellan A och B. Dessa andra kontrakt är således hänförliga 

till de delar av arbetet som utförs av olika underleverantörer, här benämnda C eller 

tredje man. Bindningstypen brukar benämnas för kontraktskedjemodell och är vanlig 

vid t.ex. entreprenader där det finns en beställare, A, en byggherre, B, och en underleve-

rantör, C.5 I och med att underleverantörskontraktet, som i sin tur kan innehålla en skil-

jeklausul6, har kopplingar till huvudkontraktet kan tredje man ha ett intresse i utgången 

av ett eventuellt skiljeförfarande mellan A och B. Den beskrivna situationen skulle 

kunna sorteras in under vad som ofta benämns multi-contract problematik, flera aktörer 

och flera kontrakt och en eller flera skiljeklausuler.7 Problemet som uppstår när t.ex. A 

påkallar skiljeförfarande mot B är att C typiskt sett inte kommer kunna delta, såvida 

denne inte är part till A:s och B:s skiljeavtal. Ska C då tvingas stå utanför skiljeförfa-

randet och finna sig i att parterna är de enda taleberättigade? Svaret på den frågan är 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
1 Se exempelvis Born (2014) s. 93 f och prop. 1998/99:35 s. 40. 
2 Se prop. 1998/99:35 s. 39 f och Redfern & Hunter, s. 31. Se även Ramberg, s. 53. 
3 Se Heuman, s. 46 och Lindskog, s. 90. 
4 Se Heuman, s. 199 och Brekoulakis (2010), s. 3. 
5 Kim & Mitchenson, s. 409 f. Se även Brekoulakis (2010), s. 84 f. Tredje man/C kan självklart också ha 
underleverantörer. 
6 Den frågan är relevant för skiljedomens bevisverkan i ett senare skiljeförfarande, se nedan under i del-
kapitel 4.3.2 och 6.3.2. 
7 Se Born (2014), s. 2612.!
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inte helt enkelt och ger upphov till diskussionen om det bör finnas möjlighet för tredje 

man att delta i skiljeförfarandet utanför den klassiska partsrollen. Eftersom ett sådant 

deltagande sker utanför partsrollen kommer det naturligt vara så att deltagandet sker 

med en begränsad processuell ställning. Ett syfte med tredje mans begränsade delta-

gande i skiljeförfarandet mellan A och B kan till exempel vara att tredje man försöker 

skydda sig från vissa av skiljedomens verkningar. Detta kan bli aktuellt när t.ex. A inle-

der ett skiljeförande mot B och grunden för talan är hänförlig till C:s prestationer, vilket 

gör att C har ett tydligt intresse i tvistens utgång. Ett annat tänkbart scenario är att någon 

av parterna vill att C deltar för att understödja den partens talan i skiljeförfarandet. 

 Ett stort hinder gällande tredje mans deltagande ligger i att skiljeförfarande som 

tvistelösningsform, till skillnad från tvistelösningen staten erbjuder i form av rättegång 

vid allmän domstol, har ett uttalat kontraktsperspektiv. Av den anledningen föreligger 

det i princip alltid ett samtyckeskrav från parterna för att tredje man ska få delta. Den 

genomsyrande tanken är att eftersom A och B avtalat om att hänskjuta tvisten till bedö-

mande av en skiljenämnd, och därmed samtyckt till varandra som parter, så ska A och B 

också bestämma om fler aktörer ska medges inträde till skiljeförfarandet. Frågan som 

uppkommer är då bl.a. hur tredje mans intresse av deltagande eller en av parternas öns-

kan att tredje man ska delta som angavs ovan bör hanteras. Dylika frågor är inte regle-

rade i lagen (1999:116) om skiljeförfarande, LSF,8 och skälen härtill går att finna i flera 

av de bakomliggande principer och ändamål skiljemannarätten grundar sig på. Som 

kommer utvecklas längre fram är dessa anledningen till varför bl.a. regler likt de civil-

processuella interventionsreglerna är mindre lämpliga inom skiljemannarätten. Det ska 

dock framhållas att det finns skäl bakom de civilprocessuella interventionsreglerna som 

kan vara intressanta att diskutera när tredje mans begränsade deltagande aktualiseras i 

en skiljemannarättslig kontext.9        

 Frågan om tredje mans roll i skiljeförfaranden och hur den ökade mängden tvis-

ter med flera olika typer av aktörer bör hanteras är en av de största utmaningarna skil-

jemannarätten står inför.10 Jag har därför funnit att det är av stor vikt att närmare disku-

tera aspekter av bl.a. tredje mans begränsade deltagande i skiljeförfarande. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
8 Se Heuman, JT 2014-15 s. 458. 
9 Se nedan 4.4.2. 
10 Jfr Brekoulakis (2010), s. 21.!
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1.2 Syfte och frågeställning         

Uppsatsen har som syfte att utifrån skiljemannarättsliga utgångspunkter och svenska 

processuella regler svara på frågan om det bör finnas möjligheter för tredje man att delta 

begränsat i ett skiljeförfarande.        

 Syftet kan med fördel delas upp i två frågor som behandlar två olika aspekter av 

tredje mans begränsade deltagande i skiljeförfarande. Den ena frågan är vilka materiella 

omständigheter som kan anses relevanta för att tredje man ska få delta i skiljeförfaran-

det mellan A och B. Det rör sig med andra ord om hållbarheten av de skäl som C eller B 

åberopar för deltagandet. Den andra frågan är hur tredje man ska ges möjlighet att delta 

i skiljeförfarandet, vilket oftast inte har något att gör med skälen till deltagande. Gäl-

lande frågan om hur tredje man ska ges möjlighet att delta så går det att laborera med 

olika grader av samtycke mellan A och B eller, vilket är mindre förenligt men skilje-

mannarättsliga principer, helt bortse från samtycke till C:s deltagande. Båda frågorna, 

men i synnerhet den andra, är starkt kopplade till principen om partsautonomi, se nedan 

under delkapitel 2.3. Principen om partsautonomi är en viktig anledning till skiljeförfa-

randets starka ställning som alternativ tvistelösningsform och det finns därför skäl att 

inte inskränka parternas möjlighet att bestämma förfarandets upplägg. Som nämnts kan 

det dock uppstå situationer när aktörer som inte är okända för parterna men som står 

utanför skiljeavtalet mellan A och B delar intressen med någon av dem eller har egna 

intressen i utgången. Grundproblematiken med tredje mans deltagande så som den ut-

reds i uppsatsen är därför den som kan uppstå när bindning enligt den tidigare nämnda 

kontraktskedjemodellen är aktuellt.        

 Innan en sammanfattande diskussion kan föras måste vissa relevanta frågor ut-

redas; 1)Vilka principer och syften med skiljemannarätten bör beaktas när tredje mans 

begränsade deltagande i skiljeförfarande diskuteras?11 2)Finns det några överväganden 

bakom det civilrättsliga interventionsinstitutet som kan vara relevanta för frågan om 

tredje mans begränsade deltagande? 3)Vad gäller för svenskt skiljeförfarande i fråga om 

möjligheten för tredje man att delta begränsat i skiljeförfarandet, antingen i syfte att 

understödja B eller för egen del?12 4)Finns det några utländska skiljeförfarandelagar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
11 Som Heuman framhåller kan det ibland finnas anledning att modifiera lösningar som nås med stöd av 
strikt tolkning av en skiljedomsrättslig grundsats, se Heuman, s. 45. 
12 Med svenskt skiljeförfarande avses här ad-hoc förfaranden i enlighet med LSF:s regler och institution-
ellt förfarande i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts, SCC:s, regler.  
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eller skiljedomsreglementen som kan ge svar på nämnda frågor? Vilka slutsatser kan i 

så fall dras härifrån gällande tredje mans begränsade deltagande i skiljeförfarande? 

 

 

1.3 Metodval och material 

Uppsatsen använder sig överlag av rättsdogmatisk metod, vilket innebär att jag har för-

sökt att klarlägga gällande rätt med stöd av den vedertagna rättskällehierarkin.13 Som 

framgår ovan av de identifierade underfrågorna till huvudfrågeställningen kommer utre-

das dels vissa civilprocessuella interventionsregler, dels svenska bestämmelser om skil-

jeförfarande. Gällande dessa områden är det reglerna i rättegångsbalken (1942:740), 

RB, respektive LSF med tillhörande förarbeten, praxis och doktrin som är av intresse. 

Jag kommer här även att kortfattat att beröra SCC:s regler och samt i ett fall praxis från 

institutet.           

 När ett så pass smalt område som tredjemans begränsade deltagande i skiljeför-

farande studeras uppkommer emellertid vissa svårigheter avseende svenska källor. Mig 

veterligen finns inga avgöranden från svenska domstolar som direkt14 tar sikte på den 

typen av frågor som är relevanta för uppsatsen. I svensk doktrin har frågan behandlats 

flyktigt av bl.a. Stefan Lindskog och Lars Heuman och i svensk civilprocessrättslig 

doktrin saknas det dessvärre en djupare analys av den typen av tredje mans deltagande i 

skiljeförfarande som uppsatsen behandlar. Det har därför varit av intresse att studera 

och analysera vad som internationellt skrivits om t.ex. interventionsfrågor och tredje 

mans begränsade deltagande i skiljeförfarande. 

 Allmänt kan sägas att det mot bakgrund av att skiljeförfarande är en vanlig och 

populär tvistelösningsform, särskilt i internationella tvister, har det blivit naturligt med 

en ökad internationalisering på skiljemannarättens område.15 Det har fått som effekt att 

en ökad rättslikhet på skiljemannarättens område uppkommit, vilket gör att utländsk 

praxis och doktrin kan vara relevant för svenska förhållanden. Även utländska skiljeför-

farandelagar och skiljeförfarandereglementen torde därför ha inflytande på svensk rätt.16 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
13 Se B. Lehrberg, s. 203 f. 
14 Se nedan delkapitel 4.3.1 angående NJA 2003 s. 3. 
15Se prop. 1999/98:35 s. 37 ff. Se även nedan avsnitt 3.6. 
16 Se Heuman, s. 44, jfr med betydelsen som modellagen (UNCITRAL Model Law on International 
Commercial Arbitration (1985)) tillmäts för svensk lagstiftnings del, prop. 1998/99:35 s. 47. 



 10 

Det är därför av vikt att vända blicken internationellt i syfte att undersöka hur dylika 

frågor om tredje mans deltagande behandlas i andra rättsordningar. Syftet är inte att 

jämföra och utvärdera de utländska reglerna mot svensk rätt, utan snarare att se vilka 

argument gällande tredje mans deltagande som tillmäts vikt. Att studera utländska rätts-

källor blir som nämnts också än mer angeläget när tredje mans begränsade deltagande i 

skiljeförfarande inte behandlas utförligt i svensk rättsvetenskap. Jag kommer av dessa 

skäl därför att använda mig av vissa utländska rättskällor i uppsatsen, främst utländska 

supplerande rättskällor som behandlar frågeställningar som är typiska för tredje mans 

deltagande i skiljeförfarande.17 Det ska dock påpekas att jag har varit försiktig med att 

för svensk rätts vidkommande dra specifika slutsatser från hur utländska skiljeförfaran-

delagar och skiljedomsreglementen hanterar olika typer av tredjemansdeltagande. An-

ledningen härtill är att reglerna kan vara produkter av en inhemsk rättsordning som av-

viker från internationella skiljemannarättsliga normer. 18 Uppsatsens frågeställningar gör 

att resonemangen som förs till stor del kommer vara av ändamålskaraktär och den av-

slutande diskussionen är därför till stor del en produkt av mitt synsätt på skiljeförfa-

rande som tvistelösningsform. 

 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen ska alltså behandla tredje mans begränsade deltagande i ett skiljeförfarande 

mellan A och B. Andra typer av deltaganden än de där tredje man, C, intar en underord-

nad processuell ställning19 i förhållande till A och B kommer därför inte behandlas. Av-

gränsningen utesluter dock inte att situationer där C ges partsbefogenheter och/eller 

intar partsställning kommer uppmärksammas, jfr nedan under kapitel 4 och 5.  Anled-

ningen härtill är att dylika deltagandemöjligheter ibland kan vara intressanta i syfte att 

jämföra och analysera överväganden gällande den typ av tredje mans deltagande som 

diskuteras i uppsatsen.  

 Avgränsningen innebär vidare att frågor om s.k. amicus curiae faller utanför 

frågeställningen. Amicus curiae, ”rättens vän”, kan beskrivas som någon (företag, orga-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
17 Se B. Lehrberg, s. 106 ff. angående rättskälleterminologin. 
18 Jfr Bernitz, s. 30. 
19 När det således talas om C:s / tredje mans begränsade deltagande i skiljeförfarande är det detta som 
avses. 
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nisation eller person) som har intressen i en viss tvist men inte intar en processuell ställ-

ning i skiljeförfarandet.20 

 Situationer där A och C är initialt skiljebundna till varandra eller är bundna till 

varandra av det relevanta materiella kontraktet kommer inte att behandlas. Om samtliga 

aktörer, A, B och C, hade varit bundna av en skiljeklausul som hade sin grund i samma 

materiella avtal hade andra frågeställningar om tredjemansdeltagande uppkommit.21 

Med tredje man förstås i denna uppsats därför en aktör som står utanför A:s och B:s 

skiljeavtal men som är bunden av ett materiellt kontrakt med B. C:s totala tredjemans-

status är därmed i förhållande till det mellan A och B ingångna skiljeavtalet.22  

 Uppsatsen kommer vidare endast behandla tredje mans frivilliga inträde i ett 

skiljeförfarande mellan A och B. Inträde kan, så vitt är av intresse här, antingen ske 

genom uppmaning/inbjudan från B, eller utan sådant på direkt ansökan av tredje man 

till skiljenämnden.23 Det kan tyckas självklart att ett deltagande som ibland benämns 

som intervention sker på frivillig basis. Det är dock viktigt att särskilja den typen av 

deltagande från vad som med internationell skiljemannarättslig terminologi benämns 

joinder. Joinder avser situationer där en av ursprungsparterna, mot tredje mans vilja, vill 

”dra in” tredje man i ett skiljeförfarande.24 I en joindersituation intar dessutom tredje 

man typiskt sett partsställning vilket gör att frågan även av denna anledning faller utan-

för uppsatsen.  

 

1.5 Disposition                

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. I kapitel två redogörs det för skiljemannarättsliga 

grunder och hur dessa principiellt förhåller sig till tredje mans deltagande. Syftet med 

kapitlet är att belysa de många gånger praktiska frågor som uppkommer när de skilje-

mannarättsliga grundsatserna diskuteras i anledning av frågan om tredje mans delta-

gande i skiljeförfarande.         

 Kapitel tre kommer kortfattat behandla grunderna för intervention inom svensk 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
20 Se Hanotiau, s. 192 ff.  
21 Se Heuman, s. 199 f. Jfr nedan avsnitt 6.3.  
22 Heuman, JT 2003-04 s. 148, menar att med tredje man ska förstås en fysisk eller juridisk person som är 
bunden av skiljeavtal men som initialt inte intar partsställning. Jfr Brekoulakis (2006) som anför att tredje 
män med intressen i en tvist mellan A och B bör benämnas som “falska tredje män” eftersom de inte är 
“… complete strangers to the arbitration between the two real parties. “, s. 12 f. 
23 Jfr Brekoulakis (2010), s. 109 och Franke & Magnusson, s. 165. 
24 Se Hanotiau, s. 166 och Brekoulakis (2010), s. 108, annorlunda van der Bend & Leijten, s. 182.!
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civilprocess samt även vad som med processrättslig terminologi benämns för osjälv-

ständig intervention. Syftet med kapitlet är att redogöra för de civilprocessuella övervä-

gandena bakom interventionsreglerna för att längre fram i uppsatsen kunna ställa dessa 

mot de särskilda överväganden som är av betydelse när skiljemannarättsliga frågor om 

tredje mans begränsade deltagande diskuteras. Kapitel fyra kommer kortfattat behandla 

begränsat tredjemansdeltagande i skiljeförfarande enligt svensk rätt. Kapitlets syfte är 

att med stöd av lag, förarbeten, praxis och doktrin ge en översikt över det rådande rätts-

läget samt att knyta an till de civilprocessuella reglerna som diskuterades i kapitel tre. I 

det femte kapitlet görs en utblick internationellt i syfte att illustrera hur andra rättsord-

ningar och skiljedomsreglementen behandlar dels frågor om tredje mans begränsade 

deltagande i skiljeförfarande, dels andra närliggande och för uppsatsen relevanta frågor. 

I det sjätte kapitlet presenteras mina reflektioner gällande tredje mans begränsade delta-

gande i skiljeförfarande mellan A och B. Reflektionerna kommer ha sin utgångspunkt i 

vad som diskuterats i de tidigare kapitlen. I det sjunde kapitlet kommer ett sammanfat-

tande resonemang gällande tredje mans begränsade deltagande i skiljeförfarande att 

föras och vissa praktiska frågor kopplade till innehållet i det andra kapitlet att lyftas 

fram. Uppsatsen avslutas med en några avslutande synpunkter i kapitel åtta där den hu-

vudsakliga frågeställningen besvaras. 
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2 Skiljemannarättens grundsatser och tredjemansdeltagande  

2.1 Allmänt 
Som nämndes i 1.1 så är skiljeförfarande ett partsorienterat tvistelösningsinstrument där 

parternas samtycke är en del av förutsättningarna för att tvisten ska kunna slitas i skilje-

nämnd. Det är ur parternas skiljeavtal som skiljenämnden härleder sin behörighet att 

handlägga den aktuella tvisten.25 Av detta följer att skiljenämnden ska avvisa parts talan 

om den inte finner sig behörig, d.v.s. exempelvis när parts talan inte täcks av skiljeavta-

let, jfr 1 § LSF. När tredje mans deltagande i skiljeförfarande diskuteras är det ofta ris-

ken för inskränkning av parternas bestämmanderätt som anförs som ett generellt skäl 

mot att låta tredje man delta i skiljeförfarandet.26 Eftersom tredje mans deltagande är en 

betydande processuell fråga för skiljeförfarandet, krävs det typiskt sett därför samtycke 

av parterna för att deltagande av tredje man ska vara möjligt. 27 Genom kravet på sam-

tycke från A och B för C:s deltagande i skiljeförfarandet skapas ett svåröverstigligt hin-

der avseende tredje mans möjlighet att av egen kraft delta i ett skiljeförfarande.28 Nu 

nämnda samtyckeskrav finns invävt i den skiljemannarättsliga principen om partsauto-

nomi, vilken anses vara ett av skiljemannarättens fundament.29 Förutom samtyckesar-

gumentet finns även andra invändningar som lyfts när tredje mans deltagande i skilje-

förfarande diskuteras. I delbetänkandet som låg till grund för LSF uttalades att skiljeför-

farande ofta associeras med vissa fördelar jämfört med det ordinära rättegångsförfaran-

det.30 Som viktiga skäl för att parterna väljer skiljeförfarande som tvistelösningsform 

identifierade utredningen möjligheten till val av skiljemän, förfarandets snabbhet, en 

smidigare handläggning samt ingen eller liten möjlighet till insyn.31 Dessa fördelar gör 

att frågor om lämpligheten av olika typer av tredje mans deltagande i skiljeförfarande 

kan ställas, bl.a. hur deltagandet kommer påverka förfarandets konfidentialitet och tids-

utdräkten.32  

  Nedan kommer redogöras för några av de grundsatser och praktiska övervägan-

den som är relevanta när tredjemansdeltagande och skiljeförfarande diskuteras.33 I an-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
25 Se exempelvis Hobér s. 89, Lindskog s. 89 f och Kvart & Olsson, s. 43. 
26 Se exempelvis Lindskog, s. 565, Redfern & Hunter, s. 105 och Voser, s. 381 f. 
27 Se Heuman, s. 95 och jfr Heuman, JT 2014-15 s. 458. 
28 Jfr Lew, Mistelis & Kröll, s. 391, se Ekelöf (1937), s.1. 
29 Se Heuman, s. 266 ff och Lindskog, s. 63 f samt nedan under 2.3. 
30 SOU 1994:81 s. 68. 
31 A. bet, s. 68, se även Ramberg, s. 51. 
32 Jfr Heuman, s. 27 ff., se nedan under 2.5. 
33 Jfr SOU 1994:81 s. 67 f. 
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slutning därtill kommer dessutom särskilda tredjemansproblem som är relevanta för 

uppsatsens frågeställning att diskuteras.  

 

 

2.2 Skiljedomsmässighet  
Till att börja med är det av vikt att understryka att inte alla tvistefrågor kan hänskjutas 

till bedömande av skiljenämnd. På samma sätt som avtalsfriheten är en av grundstenar-

na i svensk civilrätt är dispositionsfriheten34 en av grundstenarna i svensk civilprocess, 

särskilt när det gäller dispositiva tvistemål. I och med att parterna i dessa mål själva 

förfogar över tvisteföremålet kan de styra vad processen kommer handla om. Parterna 

kan exempelvis med bindande verkan erkänna ett rättsfaktum, inskränka sin talan med 

mera vilket är en del av dispositionsprincipen. Genom sina processhandlingar bestäm-

mer parterna alltså ramen för domstolens prövning, vilket gör att bl.a. rättegångskostna-

der kan hållas nere, tidsplanering underlättas och tvistens rättsfrågor tydliggöras. I linje 

med detta ligger att skiljedomsmässiga frågor endast är sådana där parterna själva kan 

förfoga över tvisteföremålet, frågorna som skiljenämnden kan döma över måste med 

andra ord vara förlikningsbara, jfr 1 § LSF.35 Att så är fallet grundas i tanken att om 

parterna själva kan förfoga över tvisten på avtalsrättslig väg så saknas det skäl för 

statsmakten att inte ge dem möjlighet att kunna lösa sin tvist utanför det ordinära dom-

stolsväsendet.36   

 

 

2.3 Principen om partsautonomi 
En av de stora styrkorna med skiljeförfarande är att parterna ges omfattande möjligheter 

att påverka handläggningen av sin tvist.37 Detta är ett utflöde av den princip som nämnts 

och i svensk rätt benämns för principen om partsautonomi. I ett rättegångsförfarande är 

parterna ofta bundna av rättens diskretionära makt i fråga om handläggningsfrågor, jäm-

för med 42-43 kapitlen RB.38 Anledningen härtill är att staten har ekonomiska intressen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
34 Se exempelvis Lindell (1988), s. 11 ff och Ekelöf I, s. 59 ff. 
35 Se prop. 1998/99:35 s. 48 ff och exempelvis Kvart & Olsson, s. 44 och Cars, s. 21. 
36 Se prop. 1998/99:35 s. 34 f där det dock tilläggs att detta i sig kan vara prejudikathämmande. Se även 
Heuman, s. 17 och Lindskog, s. 40 f. 
37 Se exempelvis Lindskog, s. 63  
38 Låt vara att flertalet RB:s bestämmelser är av fakultativ karaktär och samtidigt ålägger rätten en kom-
munikationsskyldighet gentemot parterna. 



 15 

i att processen går snabbt och effektivt i syfte att håla nere målbalansen. Vad gäller skil-

jeförfarande är det dock parternas möjlighet att styra handläggningen av tvisten som är i 

fokus, se 21 § andra meningen LSF. Om parterna själva inte vill avtala om handlägg-

ningen i detalj kan de välja en skiljeförfarandelag eller ett skiljedomsreglemente som 

överensstämmer med deras preferenser.39 I LSF:s förarbeten framhåller regeringen att 

just principen om partsautonomi i skiljeförfarande är viktig att slå vakt om.40 Praktiskt 

innebär principen bl.a. att parterna kan bestämma, med några få undantag, vilken mate-

riell rätt som ska tillämpas på kontraktet tvisten rör, mängden inlagor, vilka bevismedel 

som ska vara tillåtna m.m.41 Om skiljenämnden väljer att förbise en partsföreskrift kan 

detta vara klandergrundande.42 Det bör även framhållas att en viktig anledning till skil-

jeförfarandets förhållandevis fria inramning är att skiljemännen inte är bundna av RB:s 

principer om muntlighet, koncentration och omedelbarhet. Som anges i motiven till LSF 

innebär avsteget från RB:s processprinciper bland annat att tvistens handläggning kan 

anpassas i syfte att parterna ska få lättare att upprätthålla ett framtida affärsförhållande 

eller liknande önskvärt förhållande.43 Genom att parterna kan påverka skiljeförfarandets 

handläggning kan de även därför påverka hur snabbt ett avgörande av tvisten kan nås, 

något som kan vara ett viktigt skäl för parterna att välja skiljeförfarande som tvistelös-

ningsform.44           

 Utflödet av principen om partsautonomi anses vidare innebära att skiljenämnden 

inte ska fatta viktiga processuella beslut utan att först konsultera parterna.45 Detta ut-

flöde av principen får bl.a. som följd att skiljenämndens möjlighet att utan parternas 

samtycke tillåta deltagande av tredje man är små. Om ett sådant beslut fattades av skil-

jenämnden skulle det kunna innebära att skiljedomen inte kunde verkställas på grund av 

New York-konventionen om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar, 

NYK:s, regler.46 Som anförts i litteraturen är utgångspunkten när processuella fråge-

ställningar uppkommer, så som tredje mans begränsade deltagande i skiljeförfarandet, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
39 Se Born (2014), s. 2136 och Lindskog, s. 104 f. 
40 Se prop. 1998/99:35 s. 43. 
41 Se Hobér, s. 46 ff och Lew, Mistelis & Kröll, s. 413 ff.  
42 Se Lindskog, s. 545 och Madsen, s. 59, jfr prop. 1998/99:35 s. 110 där det anförs att skiljemännen inte 
torde behöva följa en partsföreskrift som är praktiskt ogenomförbar.  
43 Se prop. 1998/99:35 s. 41, jfr Madsen, s. 41. 
44 Jfr Jarvin, JT 2009-10 s. 718, som menar att skäl som neutralitet, i meningen att förfarandet inte hand-
läggs i någon av parternas nationella domstolar och möjligheten att utse sina skiljemän ofta väger tyngre 
än hur snabbt skiljeförfarandet handläggs. 
45 Se Heuman, s. 267.  
46 Se Wolff s. 330 angående syftet med NYK artikel V (1) (d).  



 16 

därför att parternas uttryck i deras skiljeavtal eller de regler som är styrande för skilje-

förfarandet ges en betydande roll.47 Detta innebär att det många gånger är skiljenämn-

den som vid tvistigheter om avtalet kommer att avgöra skiljeavtalets omfattning och 

därmed vilka frågor som faller under nämndens behörighet.48 Som kommer visas längre 

fram i uppsatsen kan detta vara av intresse för frågor som rör tredje mans begränsade 

deltagande i skiljeförfarande.  
 

 

2.4 Likabehandlingsprincipen                 

I och med skiljeförfarandets speciella natur finns det förutom nyss nämnda princip även 

förfarandeprinciper vilka syftar till att verka som ett skydd för parterna. Detta behövs då 

skiljeförfarande i princip är ett eninstansförfarande eftersom en skiljedom inte kan an-

gripas materiellt49 utan endast genom klander- och/eller ogiltighetstalan, se 33 respek-

tive 34 §§ LSF. I och med skiljeförfarandets slutgiltighet ställs det höga krav på att par-

terna behandlas lika under tvistens handläggning. Principen om parternas likabehand-

ling, likabehandlingsprincipen, innebär därför att parterna ska ges samma processuella 

möjligheter att föra sin talan i skiljeförfarandet.50 Det betyder dock inte att parterna ex-

empelvis alltid ska eller kan ges exakt samma frister för att bemöta inlagor och dylikt. 

Som Heuman framhåller finns det situationer där skiljenämnden inte kan behandla par-

terna exakt lika och exempelvis måste låta ena parten inleda ett förhör inför skiljenämn-

den.51 Det bör också nämnas att likabehandlingsprincipen i viss mån åsidosätter princi-

pen om partsautonomi på så sätt att det till exempel inte är tillåtet för parterna att avtala 

bort ena partens rätt till muntlig förhandling inför skiljenämnden.52 Ett praktiskt utflöde 

av likabehandlingsprincipen är parternas rätt att välja en skiljeman var. Eftersom LSF 

till stora delar är ett dispositivt regelverk har det lämnats åt parterna att dels bestämma 

hur många skiljemän de vill ha och dels på vilket sätt skiljemännen ska utses, se 12 § 

LSF. Om parterna inte avtalat annat gäller enligt 13 § LSF att skiljenämnden ska bestå 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
47 Hanotiau, s. 105. 
48 Se Lindskog, s. 91 f och Born (2014) , s. 1051, jfr nedan under 6.2.2. Det bör observeras att skilje-
nämndens beslut gällande sin behörighet dock inte är definitivt och kan överprövas av domstol, se 2 § 
LSF. 
49 Såvida inte förbehåll om materiell klandertalan gjorts, jfr 3 kap. 15 § p. 1 utsökningsbalken (1981:774). 
Enligt Heuman är det dock mycket ovanligt att så sker, se s. 40 vid not 97 och även Cars som anför att det 
ligger i skiljeförfarandets natur att sådana överenskommelser är ovanliga, se s. 25. 
50 Se Lindskog, s. 538, Heuman, s. 277 och Madsen, s. 181. Jfr Redfern & Hunter, s. 366. 
51 Heuman, s. 278. 
52 Se Redfern & Hunter, s. 366 och Born (2014), s. 2142 f. 
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av tre skiljemän och att parterna väljer en var. Så länge det bara är två parter i skiljeför-

farandet är skiljenämndens konstituering ofta inget problem, men när inblandning av en 

tredje man aktualiseras uppkommer frågor om likabehandlingsprincipen kan upprätthål-

las.53 I den internationella skiljemannarättsliga litteraturen har det anförts att ett argu-

ment mot att C ska delta i skiljeförfarandet är att det kommer brista i likabehandlingen 

av parterna då C inte får delta i valet av skiljenämnd.54 Resonemanget utgår tydligen 

från att C inträder som part i skiljeförfarandet och att detta därmed kommer omöjliggöra 

en likabehandling. När tredje man deltar med den typen av begränsade processuella 

befogenheter som uppsatsen utreder är det därför mycket tveksamt om likabehandlings-

problem kan anses uppkomma.       

 En likabehandlingsprincipen närliggande princip och som i sammanhanget är 

värd att lyftas fram finns lagfäst i 24 § första stycket LSF. Enligt lagrummet ska parter-

na ges tillfälle att i all behövlig omfattning utföra sin talan, både skriftligt och muntligt. 

Principen saknar enhetlig benämning men Lindskog har valt att benämna den för tale-

rättsprincipen, ett uttryck jag också kommer att begagna mig av.55 Talerättsprincipen är 

intressant i en tredjemanskontext när den ena partens möjlighet att föra sin talan påstås 

vara beroende av en aktör som står utanför det skiljeavtal tvisten handläggs med stöd 

av, se nedan under delkapitel 6.3.2.       

 Både likabehandlingsprincipen och talerättsprincipen är viktiga komponenter för 

att upprätthålla de krav på rättssäkerhet som ställs i skiljeförfarande.56 Även om parter-

na disponerar över tvisteföremålet och därmed har ansetts betrodda att lösa tvisten i 

privat domstol har lagstiftaren ändå ställt nämnda krav för att skiljeförfarandet ska anses 

uppfylla grundläggande rättssäkerhetskrav.57 Detta är förståeligt när staten exempelvis 

ställer sina resurser vad gäller verkställighet av skiljedom till förfogande, se 3 kap. 15 § 

utsökningsbalken (1981:774), UB. Samtidigt bör det även hållas i minnet att parternas 

val av skiljeförfarande som tvistelösningsform är ett medvetet val att avstå från de 

rättsmedel som finns tillgängliga i det ordinarie rättegångsförfarandet.58   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
53 Jfr prop. 1998/99:35 s. 98 och den sedermera införda bestämmelsen i 12 § tredje stycket LSF som stad-
gar att parterna kan avtala att en tingsrätt ska utse skiljemännen. Se även Madsen, s. 42. 
54 Strong, s. 928. Jfr Gaillard & Savage, s. 662 och Heuman, s. 204. 
55 Lindskog, s. 539. Se även Kvart & Olsson, s. 102, Cars, s. 111 och Heuman, s. 273 f.  
56 Lew, Mistelis och Kröll, s. 95. Även Lindskog, s. 601 angående talerättsprincipen som en del av ett 
rättssäkert förfarande. 
57 Se prop. 1998/99:35 s. 111 f. Jfr Redfern & Hunter, s. 600 f. 
58 Jfr Heuman, s. 40 f och Lindskog, s. 90 f. Även prop. 1998/99:35 s. 139.  
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2.5 En professionell, konfidentiell och slutlig tvistelösning               

En viktig faktor som torde spela in i parternas val av tvistelösningsform och som berör-

des tidigare är att skiljedomen i princip är slutgiltig.59 Svårigheten i att angripa en skil-

jedom, d.v.s. det som gör skiljeförfarande i viss mån rättsosäkert, är samtidigt en av 

skiljeförfarandets styrkor och en stor anledning till dess popularitet som tvistelösnings-

form.60 Förfarandets relativa snabbhet har även sin grund i att parterna själva väljer sina 

skiljemän som, till skillnad från domarna i en allmän domstol, kan fokusera helt på tvis-

ten de har framför sig. Därutöver är skiljemännen, till skillnad från domare som typiskt 

sett är generalister, ofta experter inom sina respektive områden.61Att skiljemännen inte 

är bundna av RB:s regler gör också att skiljeförfarandet kan anpassas efter den unika 

tvistens förutsättningar. I och med att skiljeförfarandet hålls utom allmän domstol gäller 

inte offentlighetsprincipen och allmänheten har därmed inte tillträde till sessioner och 

kan heller inte få ut handlingar som lämnats in till skiljenämnden.62 Som regeringen 

framhåller i motiven till LSF innebär frånvaron av offentlighet att ovälkommen insyn i 

skiljeförfarandet från allmänheten och konkurrenter kan undvikas.63 Det är egentligen 

inget märkvärdigt att det är på det viset om man beaktar att parterna valt att låta en pri-

vat domstol lösa deras tvist.64 Ett annat syfte med att hålla förfarandet hemligt kan vara 

att inte onödigtvis förvärra parternas konflikt.      

 En relevant fråga när tredje man deltar i skiljeförfarandet är som nämnts hur 

konfidentialiteten kommer påverkas. Beroende på bedömare finns det en mer eller 

mindre stor oro för att fler aktörer i skiljeförfarandet kan leda till att känslig information 

som parterna innehar läcker ut till obehöriga. Enligt Gary Born, en av de tyngsta aukto-

riteterna inom den internationella skiljemannarätten, föreligger en uppenbart ökad risk 

för att känslig information kan läcka ur när fler deltagare involveras i skiljeförfaran-

det.65 Förutom deltagarnas numerär ger dock inte Born någon särskild motivering till 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
59 Se exempelvis Heuman, s. 28, Lew, Mistelis & Kröll, s. 7 och Redfern & Hunter, s. 1 f. Se även prop. 
1998/99:35 s. 139 där regeringen understryker vikten av skiljedomens slutgiltighet. 
60 Jfr Lindskog, s. 64 vid not 221 som tar upp vikten av balans mellan partsautonomi och rättssäkerhet. Jfr 
även SOU 1995:65 s. 59. 
61 Se Heuman, s. 29 och Gaillard & Savage, s. 18 f. 
62 Se Heuman, s. 30 f och Cars, s. 69. Se även Redfern & Hunter, s. 136 ff. Observera dock NJA 2000 s. 
538 där det framkommer att parterna inte är bundna av tystnadsplikt beträffade skiljeförfarande såvida de 
inte avtalat om det.  
63 Se prop. 1998/99:35 s. 41. 
64 Jfr Lew, Mistelis & Kröll, s. 8. Se även Jarvin, JT 1996-97 s. 156 f. 
65 Se Born (2014), s. 2568. Born ger dock inte någon särskild motivering utan verkar mer utgå från att det 
är självklart att sekretessproblematik uppstår när tredje man deltar. 
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varför känslig information riskerar att läcka ut utan verkar mer anta att sekretesspro-

blematik uppstår när en tredjeman deltar. Självklart kan det ju dock räcka med fler aktö-

rer för att kontrollen över information ska bli sämre. S.I. Strong, som företräder en an-

nan uppfattning, har i motsats till Borns antagande anfört att den tredje man som kan 

vara aktuell för deltagande i skiljeförfarandet redan torde ha insikt i parternas affärer. 

Som Strong framhåller så innebär detta att sekretessproblematiken i många fall kanske 

är ett icke-problem. 66 Det finns en tydlig logik i argumentationen men försiktighet bör, 

enligt min mening, påkallas när det gäller att anta vad tredje man vet eller inte vet om 

parternas mellanhavanden. Läget kan vara sådant att processmaterial som rör parterna, 

A och B, är känsligt i förhållande till C. Frågor om sekretess torde dock oftast kunna 

lösas på avtalsrättslig väg mellan de olika deltagarna till skiljeförfarandet.67 

 

2.6 Kostnaderna för skiljeförfarandet          

När skiljemännen fördelar kostnaderna för skiljeförfarandet finns det, om ingen över-

enskommelse mellan parterna gjorts, möjlighet för dem att tillämpa principerna i 18 

kapitlet RB.68 Detta innebär att förlorande part kan komma att få stå för skiljeförfaran-

dets hela kostnad, vilken ofta kan vara svår att beräkna när skiljeförfarandet påbörjas 

och dessutom kan bli av betydande storlek. Vad som är viktigt att ha i åtanke när det 

gäller kostnader i skiljeförfarandet är, förutom de vanliga rättegångskostnaderna, att 

skiljenämnden ska få ersättning för sitt arbete. Av den anledningen ges nämnden genom 

38 § LSF möjlighet att begära säkerhet för bl.a. sina arvoden. Om part inte efterkommer 

skiljenämndens uppmaning att ställa säkerhet är detta skäl för nämnden att helt eller 

delvis avsluta förfarandet, se 38 § första stycket, fjärde meningen LSF.  

 För skiljeförfaranden med fler än parterna, A och B, som deltagare kan det upp-

komma frågor om hur kostnaderna och säkerhetsbeloppen ska fördelas mellan deltagar-

na.69 Heuman har anfört att de komplicerade kostnads- och säkerhetsfrågor som kan 

uppkomma är ett skäl att inte tillåta inträde av tredje man som part utan samtycke från 

samtliga inblandade.70 Nu utgår uppsatsen som nämnts från att C inte intar partsställ-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
66 Strong, s. 933. 
67 Se Lindskog, s. 122 och även Jarvin, JT 1996-97 s. 159 f, som anför att skadeståndsskyldighet ligger 
närmast till hands som sanktionsmedel om känsliga uppgifter läcks ut. 
68 Se prop. 1998/99:35 s. 166 och exempelvis Hobér, s. 274, Heuman, s. 583 och Kvart & Olsson, s. 157.  
69 Se exempelvis Born (2011), s. 879 och Heuman, s. 212 f. 
70 Se Heuman, JT 2003-04, s. 161.  
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ning vilket gör att det inte kanske blir fullt lika stora svårigheter i ett kostnadsfördel-

ningshänseende som Heuman förutspår. En fråga som dock är relevant är hur stort 

tredje mans ansvar för kostnaderna i skiljeförfarandet ska vara. När C understödjer B:s 

talan går det att tänka sig begränsade tredje mans intressen i tvisten på så sätt att grun-

den C vill hjälpa B att motbevisa endast är en av flera som aktualiseras i tvisten mellan 

A och B. Om tredje man i sådana fall ska ges möjlighet att delta i skiljeförfarandet 

överhuvudtaget är ett annat ställningstagande som kommer behöva tas av skiljenämn-

den, jfr nedan under kapitel 7. Om man utgår från den svenska ”förloraren betalar”-

principen är frågan om C i händelse av B:s förlust endast ska betala för den del av pro-

cessen som denne deltar i eller om C ska åläggas ett solidariskt kostnadsansvar med B? 

En annan fråga är hur kostnaderna och säkerheterna för skiljemännens arvode ska förde-

las om C inte understödjer B:s talan utan deltar för egen del.    

           

 

2.7 Sveriges konkurrenskraft som tvistelösningsform                                  

En aspekt som inte bör bortses från när skiljeförfarande diskuteras är hur reglerna i LSF 

och SCC står sig i konkurrensen med andra staters skiljedomslagstiftning och andra 

skiljedomsinstituts reglementen. Anledningen härtill är att det finns ekonomiska intres-

sen med att få skiljeförfaranden förlagda till Sverige. I betänkandet till LSF angavs att 

den allmänna målsättningen med lagen bl.a. var att åstadkomma en lagstiftning som 

slog vakt om Sveriges starka ställning som forum för handelstvister.71 I och med att 

LSF ska tillämpas på både svenska och internationella tvister ansåg regeringen att det 

därmed var viktigt att lagen inte innehöll några ”national pecularities”, d.v.s. nationella 

avvikelser.72 Sådana nationella avvikelser skulle uppenbarligen kunna minska attrakt-

ionskraften för parterna att förlägga skiljeförfaranden till Sverige. Innan LSF:s tillkomst 

var det två lagar som tillämpades på skiljeförfaranden i Sverige, den ena på nationella 

skiljeförfaranden och den andra på internationella.73 Under lagstiftningsarbetet med 

LSF såg regeringen emellertid ingen anledning att ha kvar den dåvarande ordningen då 

den ansågs otidsenlig. Tidigare hade det bedömts finnas en risk för kollision mellan 
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71 SOU 1994:81 s. 71. Jfr Gaillard & Savage, s. 79 f. 
72 Prop. 1998/99:35 s. 46. 
73 Lag (1929:145) om skiljemän, SML, respektive lag (1929:147) om utländska skiljeavtal, LUSK. 
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inhemska rättstraditioner och internationella sådana, något som enligt regeringen nu inte 

var aktuellt i Sveriges fall.74    

 

 

2.8 Sammanfattning 

Som visats ovan finns det flera olika frågor som uppkommer när en ytterligare deltagare 

i skiljeförfarande diskuteras. När nya processuella möjligheter i skiljeförfarande analys-

eras måste därför skiljeförfarandets fördelar och principer noga beaktas och vägas mot 

eventuell förändring. Principen om partsautonomi innebär bl.a. att samtycke krävs från 

parterna gällande tredje mans deltagande i skiljeförfarande. Ett frångående av parternas, 

genom kontrakt, skapade möjlighet att ensamma slita tvisten skulle allvarligt rubba skil-

jeförfarandets ställning som tvistelösningsform. Skiljeförfarande kan i viss mån sägas 

vara en tvistelösningsform som är känslig för förändring på så sätt att till synes små 

ändringar kan ha stor effekt på hela skiljeförfarandets effektivitet och popularitet. Om 

ändringar görs i LSF och/eller SCC:s regler kan till exempel Sveriges internationella 

attraktivitet som skiljeförfarandeforum öka eller minska, beroende på vad det svenska 

och utländska näringslivets inställning är till möjligheter att låta en tredje man delta i 

skiljeförfarandet. Även aspekter såsom kostnader och konfidentialitet är något som bör 

hållas i huvudet när tredje mans deltagande i skiljeförfarande aktualiseras. Samtidigt 

kan det anföras att flertalet av de frågor och ”problem” som kortfattat berörts under ka-

pitel 2 har med själva deltagandet som sådant att göra. Dessa problem kan självklart i 

sig vara argument mot att tredje man ska ges möjlighet att delta begränsat i skiljeförfa-

randet men de är dock problem av en mer praktisk natur. De stora frågorna gällande 

tredjemansdeltagande är hur bland andra hur frågan om parternas samtycke ska hanteras 

samt vilka skäl det kan anses finnas för tredje man att delta begränsat i skiljeförfarandet. 

Den förstnämnda frågan är av naturlig anledning känslig eftersom att för stora ingrepp i 

parternas bestämmanderätt kommer i konflikt med principen om partsautonomi.  Den 

andra frågan kräver att ett synsätt anläggs som förutom att se till parternas även tar hän-

syn till intressenter utanför skiljeförfarandet.      

 Varför ska då en tredje man ges möjlighet att delta begränsat i ett skiljeförfa-

rande mellan A och B? För att bättre kunna svara på den frågan är vissa av de svenska 
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74 Prop. 1998/99:35 s. 45 och se 46 § LSF. 
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civilprocessuella interventionsbestämmelserna av intresse. Nästa avsnitt kommer därför 

att handla om dessa samt något om deras förhållande till skiljeförfarande. 

 

 

3 Något om interventionsregler i svensk civilprocess 

3.1 Allmänt  

Den första frågan som bör ställas är som sagt varför det överhuvudtaget ska finnas möj-

lighet för annan än de ursprungliga parterna att delta i tvisten, oavsett om det sker inom 

ramen för rättegång eller skiljeförfarande. I den ordinära civilprocessen finns övervä-

ganden som jag funnit har bäring även på tredje mans deltagande i skiljeförfarande. I 

syfte att därför kunna diskutera tredjemansdeltagande i skiljeförfarande kommer av-

stamp tas i civilprocessuella interventionsöverväganden och de regler i RB som styr 

detta deltagandesätt. Det bör dock redan här framhållas att skälen bakom en bestäm-

melse i RB inte nödvändigtvis har bärighet när en liknande fråga diskuteras i en skilje-

mannarättslig kontext.75 

 I 14 kapitlet 9 § RB regleras frågan om tredje man ska ges rätt att delta som s.k. 

intervenient på ena sidan i en rättegång mellan A och B. Det är viktigt att understryka 

att det rör sig om en civilprocessuell rätt att få delta i rättegången. Innan tredje man kan 

ges tillstånd att intervenera måste denne enligt lagrummet ha gjort sannolikt att saken, 

som A och B tvistar om, rör hans rätt. Enligt förarbetena till RB innebär lagrummets 

krav att tredje man ska göra sannolikt att det materiella rättsförhållande A och B tvistar 

om är av betydelse för hans rättsställning.76 Ekelöf benämner detta för interventions-

grunden och definierar den som ” ... det rättsfaktum vartill tredjemans befogenhet att 

intervenera är anknuten som rättsföljd.”77 Det ska vara fråga om en rättslig och inte bara 

faktisk påverkan, så som förlorad förtjänst, för att intervention ska medges. Ekelöf anför 

i sitt arbete ”Om interventionsgrunden” att lindring av domstolarnas arbetsbörda, tids-

vinster och minskade rättegångskostnader är några av fördelarna som kan uppnås med 

en interventionsrätt.78 Som Ekelöf påpekar är detta dock att skilja från ändamålet med 

intervention, vilket anses vara att skydda tredje mans rättsliga intressen av processens 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
75 Se Heuman, s. 306 ff gällande möjligheten till analog tillämpning av RB:s regler.  
76 Se NJA II 1943 s. 178.  
77 Se Rättegång II, s. 198. 
78 Ekelöf (1937), s. 20. 
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utgång.79 Processlagberedningen gav i motiven till l4 kapitlet 9 § RB uttryck för en lik-

nande uppfattning och menade att tredje mans intresse av att delta i processen i allmän-

het är att verka för viss utgång i rättegången som pågår mellan parterna.80 Nordh och 

Lindblom anger att syftet med intervention är att ge tredje man en möjlighet att påverka 

vilket sätt part utför sin talan.81 Med det synsättet betraktas intervention som en kon-

trollmöjlighet för tredje man att ta tillvara sina intressen i processen mellan A och B. 

Genom förarbets- och doktrinuttalandena är det enligt min mening därför tydligt att 

interventionsrätten har sin grund i en rättviseuppfattning och har ett tydligt skyddssyfte 

för tredje man. Som kommer diskuteras längre fram så saknar dessa skäl dock ofta rele-

vans när frågan rör tredje mans deltagande i skiljeförfarande, se delkapitel 3.3 och 4.4. 

 Det finns inget krav på samtycke från A och B för att rätten ska kunna besluta 

om intervention, de ska dock höras enligt 14 kapitlet 10 § RB innan ett beslut i frågan 

tas. Det kan vid detta tillfälle eventuellt bli fråga om förhandling mellan parterna och 

tredje man, exempelvis om det ska ske bevisupptagning för att styrka tredje mans rätt att 

delta.82 I 14 kapitlet 12 § RB finns en bestämmelse om att part som anser att tredje man 

kan delta som intervenient i rättegången har möjlighet att meddela denne härom, s.k. 

litisdenuntiation. Bestämmelsen kan tillämpas exempelvis när B vill att C, som har 

bättre kännedom om ett tvistigt rättsförhållande som rör C:s rätt, inträder i rättegången 

som intervenient i syfte att understödja B:s processföring. Det kan även ligga i den litis-

denuntierades intresse att delta som intervenient eftersom en underlåtenhet i annat fall 

skulle kunna få negativ bevisverkan mot honom i en följande process.83  

 Det finns två olika interventionstyper i svensk civilprocess och de skiljer sig åt 

beroende på hur C kommer att beröras av det eventuella utfallet i rättegången mellan A 

och B. Intervention delas därför in i ordinär intervention enligt 14 kapitlet 11 § första 

stycket RB och självständig intervention enligt andra stycket samma lagrum.84 Under 

den ordinära och självständiga interventionen kan olika interventionsfall insorteras, 

varav jag har valt att lyfta fram det som i doktrinen benämns för bevisverkansfallen och 
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79 A.a. s. 22. 
80 NJA II 1943 s. 180.  
81 Nordh & Lindblom, s. 236.  
82 Se Nordh & Lindblom, s. 242. 
83 Se NJA II 1943, s. 180 f, Rättegång II, s. 207 och Nordh & Lindblom, s. 246. Se nedan under delkapi-
tel 3.2. 
84 Se exempelvis Nordh & Lindblom, s. 235, Lindell (2012), s. 441 samt Rättegång II, s. 198 och s. 203. 
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hänför sig till den ordinära interventionen. 85 Som anförts ovan, se delkapitel 1.4, be-

handlar uppsatsen endast situationer där tredje mans deltagande är processuellt begrän-

sat så att det antingen rör understödjandet av B:s talan eller ett begränsat deltagande av 

egna skäl. Av den anledningen är de civilprocessuella bevisverkansfallen intressanta, 

särskilt när fråga är om C:s deltagande i skiljeförfarandet för egna skäl. Bevisverkans-

fallen sammanhänger även ofta naturligt med C:s understödjande av B:s talan eftersom 

det är troligt att hjälpen B behöver av C grundar sig på att C utfört arbeten som denne 

har bättre kännedom om.        

 Rättskraftsfallen, vilka är kopplade till den självständiga interventionen, är av 

flertalet skäl mindre intressanta för uppsatsen i och med den valda inriktningen. De är 

dock betydelsefulla för förståelsen av varför ett sådant deltagande i ett skiljeförfarande 

är mindre lämpligt. Av den anledningen kommer rättskraftsfallen kortfattat att behand-

las nedan under delkapitel 3.3. 

 

 

3.2 Intervention och bevisverkan  

För att förstå bakgrunden till bevisverkansfallen som interventionsgrund krävs en ge-

nomgång av vad som inom processrätten benämns för domens bevisverkan.86 Förenklat 

kan domens bevisverkan förklaras som värdet den tidigare domen mellan A och B har 

som bevis i en senare process där A eller B deltar och intar partsställning mot tredje 

man.87 Det är denna bevisverkan som anses grunda en interventionsrätt för tredje man i 

processen mellan A och B. Tredje man blir alltså inte påverkad av rättskraftens subjek-

tiva utsträckning utan endast av rättens domskälsvisa resonemang i domen mellan A 

och B. Domskälen innehåller som bekant bl.a. domstolens uttalanden om de sakförhål-

landen som enligt rätten innebär att ett rättsfaktum föreligger eller inte.88 Domens be-

visverkan kan därmed sägas vara en effekt av att domskäl inte vinner rättskraft, men att 

de fortfarande kan tillmätas relevans i en senare process.89 I linje med detta har det an-

förts att det alltid föreligger sannolikhet för att en domstols uttalanden i rättegång om 

visst sakförhållande kan antas stämma med det materiellt riktiga förhållandet och att 
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85 Se Nordh & Lindblom, s. 240 och Gärde m.fl., s. 149 för terminologin. 
86 Av förståeliga skäl kommer brottmålsdomens bevisverkan inte att behandlas. 
87 Rättegång II, s. 200. Se även Ekelöf (1937), s. 237 f.  
88 Se till exempel Rättegång V, s. 272 f.!
89 Se Lindell (2012), s. 355. Jfr 35 kap. 1 § RB som innefattar principen om fri bevisföring. 
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uttalandet därmed kan komma att tillmätas relevans i en senare rättegång där samma 

sakförhållanden behandlas.90 Hur stark denna presumtion ska anses vara, d.v.s. hur stark 

bevisverkan domen har, beror enligt Ekelöf och Gärde på hur ingående utredningen 

varit som domstolens uttalande grundar sig på.91 Slutsatsen är, enligt min mening, rim-

ligt då den kan sägas samspela med dispositionsprincipen men även tar nödvändig hän-

syn till den presenterade utredningens kvalitet. Domstolens uttalanden i tvistemål gäl-

lande visst sakförhållande grundar ju sig på vad parterna presenterat för utredning, d.v.s. 

hur de disponerat sin talan, och viktiga detaljer kan av processtaktiska skäl vara utläm-

nade.92 Det är därför utredningens djup bör vägas in i syfte att bedöma vilken betydelse 

domens bevisverkan kan anses ha i process nummer två.93 När C intervenerar med stöd 

av 14 kapitlet 11 § första stycket RB är det således för att skydda sig mot den bevisver-

kan domen i rättegången mellan A och B kan ha i en senare process där C är part.94

 Även om det finns ett starkt stöd för att bevisverkan gentemot tredje man kan 

anses uppkomma i en tvist mellan A och B är vilken bevisverkan som helst dock inte 

tillräcklig för att intervention ska bli aktuellt. För juridisk betydelse i ett interventions-

hänseende måste bevisverkan därför nå en viss ”verkshöjd”. Enligt doktrinen bör en 

begränsning göras till situationer där det rättsförhållande som processen mellan A och B 

angår och rättsförhållandet som angår C grundas på väsentligen samma omständighet-

er.95 Frågan är således om rättsfakta vilka gör att domstolens uttalanden rörande sakför-

hållanden i processen ett mellan A och B kan ha bevisverkan i process två mellan B och 

C eller A och C. Det är tydligt att den typ av fall som benämns för kontraktskedjefall 

passar väl in här, särskilt när skiljenämnden ska ta ställning till påstående från A som 

innebär att uttalanden om C:s arbeten är nödvändiga för lösandet av tvisten. 

 Högsta domstolen, HD, har i NJA 2010 s. 105 bl.a. prövat om skäl förelegat att 

tillåta intervention grundat på domens bevisverkan. Den här aktuella frågan var om C 

hade rätt att intervenera med den påstådda grunden, med andra ord interventionsgrun-

den, att en dom i den första processen mellan A och B skulle ha bevisverkan mot ho-

nom i en senare process mellan B och C. Processen mellan A och B rörde bl.a. frågan 
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90 Gärde m.fl., s. 196, se även Ekelöf (1937), s. 233. 
91 Gärde m.fl., s. 196 och Ekelöf, (1937), s. 237. 
92 Jfr Lindell (1988), s. 111 som på anförd sida diskuterar andra typer av processuella dispositioner. 
93 Jfr Lindell (2012), s. 356 som torde mena samma sak när han anför att bevisvärdet av domens bevis-
verkan bestäms enligt principen om fri bevisföring.!
94 Lindell (2012), s. 441. 
95 Se Nordh & Lindblom, s. 240, Rättegång II, s. 202 f och Gärde m.fl., s. 148.  
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om ett par lekmän kunde anses ha varit i god tro när C gav dem skatterättslig rådgiv-

ning. Frågan om den goda tron avseende nämnda rådgivning ansåg HD inte hade sam-

band med den skadeståndsgrund, nämligen C:s oaktsamhet, som kunde anföras i senare 

process mot C. Domstolen yttrade att det för ett sådant samband krävs att utgången i 

process ett kommer ha en beaktansvärd inverkan på C:s förutsättningar att försvara sig i 

process två. Så var inte fallet och HD avslog därför C:s begäran om intervention.96 Med 

terminologin som brukats ovan ansåg domstolen således att frågan om rättsfaktumet 

”god tro” i process ett var styrkt eller inte skulle komma att sakna adekvat samband med 

prövningen av den grund, ”vårdslöshet” som kunde åberopas av B i process två. Som 

framgår av rättsfallet så har den ordinära interventionen till syfte att skydda tredje man 

från ett sämre utgångsläge i en framtida process genom att ge denne en möjlighet att ta 

tillvara sina intressen i processen mellan A och B.  

 Av stor betydelse för C:s deltagande är att C:s möjligheter att företa process-

handlingar i processen mellan A och B inskränker sig till argumentation i sak- och rätts-

frågor. 97 I linje med att C intar en osjälvständig ställning ligger att han inte kan neutra-

lisera B:s processrättsliga dispositioner och han torde inte heller kunna åberopa egna 

rättsfakta, även om dessa inte skulle strida mot B:s.98 Om de tvistande parterna inte 

hade kunnat utnyttja sin rättmätiga dispositionsfrihet fullt ut, genom att till exempel C 

tilläts påverka deras dispositiva processhandlingar, hade det de facto inneburit en allvar-

lig störning av den allmänna avtalsfriheten. Intervenienten kan dock åberopa egen be-

visning till styrkande av B åberopade rättsfakta, det är bl.a. detta han kan göra för att 

understödja B:s talan i rättegången. Detta är även mycket intressant när frågan om C:s 

begränsade processuella deltagande i ett skiljeförfarande diskuteras. Som kommer visas 

längre fram finns det flera intressanta beröringspunkter mellan osjälvständig intervent-

ion i rättegångsförfarande och det deltagande i skiljeförfarande som uppsatsen fokuserar 

på. 

 

 

3.3 Intervention och rättskraft 

Som nämndes ovan kommer uppsatsen endast kort beröra vad som benämns självstän-

dig intervention. Självständig intervention, 14 kapitlet 11 § andra stycket RB, aktuali-
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96 Se HD:s domskäl, särskilt p. 14.  
97 Se för det följande Rättegång II, s. 199, Nordh & Lindblom, s. 244 f och Gärde m.fl., s. 151. 
98 Se Rättegång II, s. 202 och Lindell (2012), s. 441.!
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seras endast om domen mellan A och B innebär att C binds av rättskraften i det första 

avgörandet. Av lagrummet framgår att om en dom är gällande för och mot C som om 

domen meddelats i rättegång där C varit ursprunglig part, har C rätt att intervenera med 

processuella befogenheter motsvarande parts. Möjligheten att delta som självständig 

intervenient är därför avhängig rättskraftens subjektiva utsträckning. Som bekant inne-

bär rättskraftens objektiva utsträckning att rättskraften endast binder parterna, A och B. 

Rättskraftens objektiva utsträckning påverkar också tredje man men inte i den bemär-

kelsen att denne riskerar att lida en rättsförlust som motiverar interventionsrätt. Inne-

börden av rättskraftens subjektiva utsträckning är bl.a. att om det efter dom i processen 

mellan A och B väcks talan av C angående samma sak ska talan, oavsett om C deltog i 

processen eller inte, avvisas som res judicata, jfr 17:11 tredje stycket RB.99  

 I de situationer där rättskraft kan användas som grund för intervention i ett rätte-

gångsförfarande kan den beskrivas som antingen ”ensidig” eller ”allsidig”.100 Den ensi-

diga rättskraften innebär att en ogillande dom i processen som A för mot B endast är 

gällande mot parterna i processen medan en bifallande dom är bindande för samtliga 

taleberättigade, däribland C. Som exempel kan anföras klander av aktiebolagsstämmo-

beslut. Lehrberg menar här att anledningen till rättskraftens utsträckning till samtliga 

tredje män är det omtvistade rättsförhållandets principiella odelbarhet.101 Det går ju inte 

att häva ett bolagsstämmobeslut utan att också de aktieägare som inte fört talan påver-

kas. Gällande den allsidiga rättskraften så innebär den att domen, oavsett utgång, är 

bindande för samtliga taleberättigade.        

 Det avgörande för huruvida självständig interventionsrätt föreligger är därmed 

om tredje man riskerar att lida en rättsförlust när han träffas av rättskraften från domen i 

den första processen.102 Det kan påpekas att det finns få situationer i den ordinära civil-

processen där det finns rätt för tredje man att intervenera med stöd av rättskraftsregler-

na.103 Om A eller B avtalsvis, det vill säga utom tvist, kan förfoga över tvisteföremålet 

och detta inte påverkar tredje mans rättsställning saknas det skäl att medge en självstän-

dig interventionsrätt för tredje man i rättegången mellan A och B.104 En sådan rätt hade 
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99 Se exempelvis Rättegång III, s. 174 ff. och s. 207 ff.  
100 Se E. Lehrberg, s. 237 ff om allsidig rättskraft och s. 251 ff gällande ensidig rättskraft. 
101 A.a. s. 253, även Gärde m.fl., s. 151. 
102 Se Ekelöf (1937), s. 211.!
103 Se Nordh & Lindblom, s. 237 ff. för exempel på de fåtaliga situationer som finns. Jfr NJA 1985 s. 466 
och NJA 2005 s. 342. 
104 Ekelöf (1937), s. 82 f och s. 211. Se även Rättegång III, s. 231 och Nordh & Lindblom, s. 237 f. 
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inkräktat på den partens dispositionsmöjligheter i processen och rimmat illa med de 

civilrättsliga dispositionsmöjligheterna parten har utom process genom att skapa en 

kringgångsmöjlighet.105 Om det däremot finns ett civilrättsligt förfogandeförbud över 

viss egendom och talan mellan A och B gäller rätten till den egendomen kan C, om do-

men mot B är gällande även mot C, intervenera i rättegången.106 Som framgår är 

Ekelöfs syn på intervention att det är ett medel för att hjälpa tredje man att undvika 

rättsförluster, intervention ska inte användas så att tredje man genom processföring kan 

motverka parten vars rätt han är beroende av och vars dispositioner han är underkastad 

på det civilrättsliga planet.107 

 

 

3.4 Sammanfattning 

Som förmodligen framgått ovan finns det olika utgångspunkter när interventionsända-

mål och interventionsgrunder i svensk civilprocess ställs bredvid skiljemannarättsliga 

grundsatser. Interventionsinstitutet är ett skydd för tredje man som står utanför proces-

sen men även en möjlighet för en av parterna att få processuellt understöd av tredje 

man. I ett skiljeförfarande bygger tanken på att parterna möjlighet att disponera tvistefö-

remålet utom processen gör att de kan överlämna frågan till skiljemännen för bedöm-

ning. Syftet med en självständig interventionsrätt är att tredje man ska kunna avvärja 

den olägenhet som domens rättskraft innebär för honom; inte att han ska ges någon för-

del. Vad det handlar om är således fall där rättskraften träffar tredje man på ett sådant 

sätt att han bör ha rättsordningens stöd för att skydda sin rätt. I ett skiljeförfarande torde 

rättskraften i princip aldrig utsträckas på ett sådant sätt att den kan motivera en själv-

ständig interventionsrätt.108        

 Med osjälvständig intervention är som angavs syftet att tredje man ska ges möj-

lighet att skydda sig mot den bevisverkan domskälen i processen mellan A och B kan 

innebära i en senare process. Utöver att tredje man inte binds av rättskraften i det första 

avgörandet är skillnaden främst att tredje mans ställning i processen är sådan att han 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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105 Se Rättegång I, s. 60. 
106 Se Rättegång III, s. 238 och NJA 1969 s. 71. !
107 Se Rättegång III, s. 235 f. 
108 Jfr dock NJA 1969 s. 71 med den förändringen att A slutit ett skiljeavtal med B gällande tvister i an-
ledning av köp av viss egendom.  Om sedan B gifter sig med C torde tvisteföremålet, förutsatt att inget 
äktenskapsförord föreligger, bli giftorättsgods. Eftersom att tvisten var förlikningsbar från början är frå-
gan i vad mån C, efter som det rör hans rätt, kan delta i skiljeförfarandet mellan A och B som rör egen-
domen, jfr Lindskog, s. 229 ff, Lindell (1988), s. 110 och Rättegång II, s. 204.!
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inte kan påverka A eller B:s processuella dispositionsfrihet. Uppsatsen kommer att åter-

komma till domens bevisverkan och hur den har relevans för tredje mans begränsade 

deltagande i skiljeförfarande. Härnäst kommer tredje mans begränsade deltagande i 

svenskt skiljeförfarande att diskuteras i ljuset av LSF, förarbeten, praxis och doktrinut-

talanden samt SCC:s regler. Dessutom kommer vissa relevanta skiljemannarättsliga 

interventionsfrågor att lyftas. 

 

 

4 Tredje mans begränsade deltagande i skiljeförfarande enligt LSF 

och SCC:s regler 

4.1 LSF:s utgångspunkter  

LSF är liksom de flesta skiljeförfarandelagar utarbetad med tanke på ett tvåpartsper-

spektiv.109 I motiven till lagen uttalade sig regeringen dock om flerpartsfrågor och upp-

märksammade att det i det sammanhanget kunde uppstå problem, särskilt gällande kon-

solideringsfrågor. Regeringen jämförde här med syftet och funktionen bakom reglerna i 

14 kapitlet RB och lyfte fram bl.a. deras processekonomiska funktion och möjligheten 

att få enhetliga bedömningar i sak i olika mål.110 Det anfördes dock att även om det 

skulle uppkomma processekonomiska fördelar genom att tillåta konsolidering av skilje-

förfaranden så skulle det ändå vara för långtgående att införa konsolideringsregler i 

LSF. En viktig anledning härtill angavs av regeringen vara att dylika bestämmelser 

kunde komma i konflikt med principen om partsautonomi och att det därför var bäst att 

låta skiljeavtalet sätta gränserna.111 Ståndpunkten som regeringen intog blev därför att 

så länge det inte föreligger nödvändig processgemenskap mellan parterna så bör det inte 

utan avtal gå att tvinga in tredje man i ett skiljeförfarande. Ställningstagandet att inte 

införa konsolideringsbestämmelser i LSF är förmodligen ett exempel på regeringens 

försök att undvika de nationella avvikelser som man misstänkte kunde hämma Sveriges 

attraktivitet som forum för skiljeförfaranden. Den svenska lagen om skiljeförfarande 

tillämpas enligt 46 § LSF nämligen på skiljeförfaranden som äger rum i Sverige även 

om tvisten har internationell anknytning.112Regeringens argumentation kan därför anses 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
109 Se prop. 1998/99:35 s. 97 och Lindskog, s. 109. 
110 För detta och det följande, se a. prop. s. 98.!
111 A. prop. s. 98 f. Se även Heuman, bl.a. s. 156 och s. 266 och Lindskog, s. 63 angående principen om 
partsautonomi.  
112 Jfr ovan med vad som anfördes om Sveriges attraktivitet som skiljedomsland. 
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rimlig eftersom eventuella konsolideringsregler i LSF hade kunnat ges en opt-in karak-

tär, d.v.s. de tillämpas endast om parterna avtalat om dem. I LSF infördes i vilket fall 

ingen reglering som tar sikte på frågan om tredje mans möjlighet att delta i skiljeförfa-

randet som part. Frågan om ett deltagande i skiljeförfarandet där tredje man inte intar 

partsställning lyftes inte heller, varken i propositionen eller i betänkandet. Parterna är i 

enlighet med förarbetsuttalandena därför hänvisade till att med stöd av LSF:s disposivi-

tet reglera frågan genom sitt skiljeavtal, se 21 § andra meningen LSF. Av den skilje-

mannarättsliga litteraturen framgår att sådana avtal dock verkar höra till ovanligheter-

na.113 

 En intressant fråga som dock uppkommer är hur skiljenämnden har att förhålla 

sig till ett dylikt avtal. Klart är i vart fall att tredje mans samtycke krävs. Som nämnts 

ovan kan skiljenämnden bortse från partsföreskrifter som skulle onödigt förlänga eller 

försvåra förfarandet.114 Enligt min mening torde det i och med principen om partsauto-

nomi möta hinder för skiljenämnden att utan goda skäl bortse från en partsföreskrift i 

skiljeklausulen som anger att tredje man ska kunna inträda.115 Heuman har uttalat sig 

om möjligheten att införa en bestämmelse i LSF där tredje man ges möjlighet att fram-

ställa yrkanden mot A och B. Han avfärdar dock konceptet som stridande mot likabe-

handlingsprincipen eftersom C får framställa yrkanden mot parterna men själv inte 

skulle kunna tvingas in i enlighet med reglerna om tredjemansavtal.116 Diskussionen rör 

dock endast partsinträde och Heuman tar inte upp frågor där tredje man kan tänkas delta 

begränsat i skiljeförfarandet och således inte kan framställa yrkanden m.m. Här blir det 

därför inte fråga om ett likabehandlingsproblem eftersom C inte ens är part till skiljeför-

farandet. 

 

 

4.2 SCC:s regler  

Skiljedomsreglementet som utformats av SCC är utarbetat med LSF som förlaga117 och 

reglerna används ofta när skiljeförfaranden handläggs i Sverige.118 Av den anledningen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
113 Heuman, s. 199 och s. 206, jfr Heuman, JT 2014-15 s. 459. 
114 Se ovan not 42. 
115 Jfr Voser, s. 385 och Lindskog, s. 564. 
116 Se Heuman, JT 2014-15 s. 459 och jfr Lindskog, s. 564 gällande tredjemansavtal.!
117 Se SOU 2007:26 s. 65. 
118 År 2013 handlades 110 mål med SCC:s regler, varav ett flertal var internationella skiljeförfaranden. se 
http://sccinstitute.se/media/45939/scc-statistik-2013-ett-starkt-ar-for-scc.pdf. Hämtat 2015-02-23. 
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kan det vara intressant att undersöka om det finns bestämmelser i SCC:s reglemente 

som behandlar frågor om tredje mans begränsade deltagande i skiljeförfarande. 

 I SCC:s artikel 19(1) anges att skiljenämnden med beaktande av reglementet ska 

följa vad parterna bestämt och handlägga tvisten på det sätt den anser lämpligt. Artikeln 

ligger till sitt innehåll nära 21 § andra meningen LSF och ger således parterna möjlighet 

att själv avtala om tredjemans inträde. Förutom den möjligheten finns det inget i SCC:s 

reglemente som tangerar frågor om tredje mans begränsade deltagande i skiljeförfa-

rande. I den publicerade praxis som undersökts finns inte heller mål som rör tredje mans 

begränsade deltagande refererat. Ett mål av visst intresse för tredje mans deltagande i 

skiljeförfarande är dock SCC:s mål 09/2001. I målet behandlades en joinderfråga men 

den ensamma skiljemannen gjorde vissa principiellt intressanta uttalanden avseende 

tredje mans deltagande i skiljeförfarande. Skiljemannen anförde att det enligt svensk 

lag, LSF, inte var möjligt att inkludera en tredje man som ska inta partsställning i skilje-

förfarandet såvida inte parterna och tredje man godtar detta. Målet bekräftar således 

uppfattningen att tredje man inte kan delta i skiljeförfarandet utan samtycke från båda 

parter.119 Att skiljemannen inte uttalade sig om tredje mans begränsade deltagande be-

tyder dock inte att några slutsatser kan dras gällande detta. Vad som går att ifrågasätta 

är om det verkligen är ändamålsenligt att tredje man varje gång deltagande aktualiseras 

måste ikläda sig partskostym för att kunna delta i ett skiljeförfarande. Även med ett 

tänkt begränsat deltagande är det dock svårt att inte kastas tillbaka till grundproblemet, 

nämligen att skiljeförfarandet är hårt knutet till partsperspektivet, se nedan kapitel 5.120  

 

 

4.3 Doktrinen och tredjemansdeltagande   
4.3.1 Rättskraftsfrågor och partsautonomi 
Som nämnts tidigare är en förutsättning för självständig intervention enligt civilproces-

sen att parterna inte kan disponera över tvisteföremålet med förpliktigande för tredje 

man. I rättsfallet NJA 2003 s. 3 öppnade HD dörren på glänt för tredje mans deltagande 

i skiljeförfaranden mellan konkursgäldenär och en anmärkande konkursborgenär. Fallet 

saknar relevans för det i uppsatsen diskuterade deltagandet men är intressant på så sätt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
119 Se SCC:s mål 09/2001 refererat i Stockholm Arbitration Report 2002:1, s. 130 och s. 137. Se även 
Hanotiau, s. 175 f och Franke & Magnusson, s. 169. 
120 Jfr Voser, s. 383, som menar att skiljeförfarande inte är designat att gå utanför de klassiska kärande-
svarande ramarna.  



 32 

att det skapat en allmän diskussion om tredje mans deltagande i skiljeförfarande. I må-

let, där huvudfrågan var skiljeavtals verkan i konkurs, noterade HD att inte bara kon-

kursboet utan även övriga konkursborgenärer kan anses ha rätt att intervenera självstän-

digt i rättegång mot konkursgäldenären angående fordran som kan göras gällande i kon-

kursen.121 Domstolen noterade även att frågan om intervention är oreglerad i LSF men 

att det för den skull inte går att utesluta att en konkursborgenär skulle ha en motsva-

rande interventionsrätt i ett skiljeförfarande. HD anförde därefter att skiljedomen alter-

nativt skulle kunna frånkännas bindande verkan i konkursen. Detta förutsatt att den 

konkursborgenär som begärt att få intervenera i skiljeförfarandet mellan konkursgälde-

nären och bevakande borgenär vägrats detta på grund av invändning från den senare.122  

HD:s ställningstagande obiter dictum har kritiserats hårt och Heuman är i anledning av 

rättsfallet starkt kritisk till att låta tredje man delta i ett skiljeförfarande utan parternas 

medgivande och med processuella befogenheter liknande de som ges vid självständig 

intervention.123 Samma tankegång återfinns hos Lindskog som i anledning av kravet på 

skiljedomsmässighet uttalat att det i skiljeförfarande inte kan finnas några berättigade 

tredjemansintressen och att det därmed saknas utrymme för intervention.124 Han anför 

vidare att skulle tredje man ändå anses behöva rättsskydd, något Lindskog i och med 

tvistens disposivitet håller för osannolikt, bör det i vart fall inte ske genom intervent-

ion.125           

 Heuman har i en artikel avseende partsinträde i skiljeförfarande anfört att HD:s 

uttalanden i rättsfallet NJA 2003 s. 3 om att interventionsrätt inte kan uteslutas förmod-

ligen ska tolkas som att det är mest sannolikt att sådan rätt inte föreligger.126 Heuman 

menar vidare att det går att ifrågasätta rimligheten av att självständig intervention med-

ges konkursborgenär, eftersom detta leder till att borgenären kan motarbeta konkursgäl-

denärens talan. Lindskog har med hänvisning till rättsfallet anfört att rättsordningen 

med hänsyn till principen om partsautonomi bör vara synnerligen restriktiv med att låta 

tredje man intervenera i ett skiljeförfarande mellan A och B.127 Heuman har i anledning 

av målet anfört att HD genom att bevilja tredje man ett hypotetiskt inträde utan att ta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
121 Jfr ovan delkapitel 3.3 om allsidig rättskraft, och se exempelvis NJA 2005 s. 342.  
122 Se HD:s domskäl i NJA 2003 s. 3, näst sista stycket. 
123 Heuman, JT 2008-09 s. 378. 
124 Lindskog, s. 45 och s. 63.   
125 Lindskog, s. 565. 
126 Heuman, JT 2003-04 s. 154.  
127 Lindskog, s. 565. 



 33 

hänsyn till parternas samtycke gått emot principen om partsautonomi.128   

 Heumans kritik mot HD:s resonemang kan anses befogad om utgångspunkten är 

att skiljedomen som meddelas i tvisten mellan gäldenären och konkursborgenären sak-

nar verkan i konkursen. Varför ska tredje man tillåtas att intervenera i skiljeförfarandet 

om ingen olägenhet finns att avvärja? Om skiljedomen däremot har exempelvis bevis-

verkan i det följande konkursförfarandet torde detta, enligt min mening, föranleda att 

parterna inte ges möjlighet att genom skiljeklausul hindra tredje mans deltagande.129 

Det här leder in till frågan om skiljedomens betydelse som bevis i en senare tvist och 

den betydelse denna kan ha för C:s begränsade deltagande i ett skiljeförfarande mellan 

A och B. 

 

4.3.2 Skiljedomens bevisverkan 

Som tidigare redogjorts för så kan en domstolsdom ha bevisverkan i en senare tviste-

målsprocess där någon av parterna från process ett nu tvistar mot C, se delkapitel 3.2. 

Huruvida skiljedomen kan anses ha en liknande bevisverkan är omdiskuterat. Heuman 

har anfört att en sådan skulle kunna påräknas i en senare tvist där tredje man är part och 

exemplifierar här med situationen att en skiljedom mellan en byggherre och en entre-

prenör kan ha bevisverkan mot en underentreprenör.130 I kontraktskedjefallen kan såle-

des en skiljedom ha bevisverkningar och därmed påverka ett senare skiljeförfarande. 

Skiljedomens bevisverkan kan enligt Heuman även aktualiseras i en rättegång mellan 

parter när dessa tidigare tvistat i ett skiljeförfarande.131 Slutsatsen att en skiljedom kan 

ha bevisverkan har även stöd i internationell skiljemannarättslig litteratur.132 Skiljedo-

men har angetts kunna ha en ”persuasive significance” i ett annat skiljeförfarande, vilket 

betyder att skiljenämnden i skiljeförfarande två beträffande olika aspekter kan påverkas 

av en tidigare skiljedom rörande tangerande sakförhållanden.133 Detta torde enligt min 

mening vara ungefär detsamma som vad vi i svensk rätt avser med domens bevisverkan. 

 Det finns dock andra uppfattningar vad gäller skiljedomens betydelse som bevis 

i ett senare skiljeförfarande. Lindskog har anfört att en skiljedom, likt en domstolsdom, 
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!
128 Heuman, JT 2008-09 s. 378. 
129 Jfr Håstad, s. 178. 
130 Se Heuman, s. 550.  
131 Heuman, s. 193. 
132 Redfern & Hunter, s. 565.  
133 A. st. Se även Hanotiau, s. 253 med där refererade uttalanden.!
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inte har några särskilda bevisverkningar vilket därmed torde innebära att han är av upp-

fattningen att skiljedomens bevisverkan saknar relevans för frågan om tredje mans be-

gränsade deltagande i skiljeförfarande.134 Enligt min mening är det uppfattade resone-

manget giltigt såvida det innebär att en skiljedoms eventuella bevisverkan i sig inte är 

bärande skäl för att tredje man ska få intervenera i ett skiljeförfarande. Vad jag däremot 

inte kan instämma i är Lindskogs argument mot att en domstolsdom och skiljedom kan 

ha bevisverkan. Lindskog verkar mena att så är fallet dels därför att en skiljenämnds 

uttalanden i rättsfrågor inte på något vis är bindande i en senare prövning, dels därför att 

det kan finnas avgörande identitetsbrister gällande synbart dubbelt åberopade omstän-

digheter.135 Det senare skälet skulle därför innebära att uttalanden i skiljedom om ett 

visst sakförhållande inte med säkerhet har bäring på den grund som åberopas i process 

nummer två. Det sistnämnda argumentet Lindskog anför är snarare ett argument för 

svårigheten med att påvisa en doms bevisverkan än ett argument mot att sådan i vissa 

fall kan aktualiseras, jfr NJA 2010 s. 105. Lindskogs först redovisade skäl är lätt att 

instämma i men det är enligt min mening tveksamt om det har relevans för vad som här 

har förklarats vara bevisverkan. En doms- eller skiljedoms bevisverkan är aldrig ”bin-

dande”, något som är sammanhängande med den ovan nämnda principen att domskäl 

inte vinner rättskraft. 

 Hur skiljedomens bevisverkan ska bestämmas är dock inte helt klart. I linje med 

att skiljemannarätten följer de civilprocessuella rättskraftsprinciperna torde den också 

även följa de utarbetade civilprocessuella bevisverkansprinciperna.136 Enligt min me-

ning är det därför förmodligen så att skiljedomen kan ha bevisverkan under samma för-

utsättningar som en ordinär domstolsdom. Detta innebär i sin tur att skiljedomen i ett 

skiljeförfarande mellan A och B i vissa fall kan påverka utfallet i en process nummer 

två mellan B och C.  

 

 

4.5 Sammanfattning  
Som redovisats ovan finns det inte några möjligheter att med direkt stöd av LSF:s eller 

SCC:s regler tillåta tredje mans begränsade deltagande i skiljeförfarande. Den typ av 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
134 Lindskog, s. 743. 
135 A. st.!
136 Jfr Heuman, s. 374. 
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rättskraftsgrundade interventionsrätt som gör att tredje man i svensk civilprocess kan 

delta i rättegång mellan A och B saknar motsvarighet i skiljeförfarande. Anledningen är 

att det typiskt sett saknas tredjemansintressen i skiljeförfarandet mellan A och B ef-

tersom tvistefrågan är förlikningsbar vilket gör att det i princip aldrig uppkommer inter-

ventionsgrundande omständigheter. Om det i och med domslutet inte riskerar att upp-

komma några olägenheter som innebär att tredje man kan lida en rättsförlust saknas det 

därför interventionsrätt, jfr dock NJA 2003 s. 3 som gäller en mycket speciell situation.

 Det är förmodligen så att en skiljedom kan ha bevisverkan i en senare process 

och styrkan av denna torde avgöras enligt de uttalanden som gjorts om domstolsdomens 

bevisverkan i den ordinära civilprocessrätten. Frågan om bevisverkan som ”intervent-

ionsgrund” i skiljeförfarande är speciell om vi utgår från de tidigare redovisade civil-

processuella övervägandena för intervention. För det första är utgångspunkten att det är 

domskälen, inte domslutet, som innebär att tredje mans ställning i en senare process kan 

komma att försvåras. Även om det inte finns bärande skäl för något som skulle likna 

självständig intervention kan det anses finnas skäl för att låta tredje man delta begränsat 

i skiljeförfarandet. För det andra och förutsatt att de civilprocessuella principerna om 

ordinär intervention följs skulle ett bevisverkansgrundat deltagande i skiljeförfarande 

inte medge att C påverkar A:s eller B:s processuella dispositionsfrihet.137 Ett tredje-

mansdeltagande i skiljeförfarandet grundat på skiljedomens bevisverkan är dock inte ett 

tillräckligt skäl i sig för att ge tredje man möjlighet att delta begränsat i skiljeförfaran-

det. Det krävs därutöver någon typ av stöd från parterna för att principen om partsauto-

nomi ska upprätthållas och det stora hindret är således kravet på samtycke från huvud-

kontraktets parter. Skiljedomens bevisverkan är dock viktig som diskussionsplattform 

för tredje mans begränsade processuella deltagande i skiljeförfarande, se nedan under 

avsnitt 6.3.2. Innan jag ger mig in i den diskussionen kommer en begränsad internation-

ell utblick att göras i syfte att studera hur frågor som är relevanta för uppsatsens fråge-

ställning hanteras i utlandet. 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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137 Jfr Kim & Mitchensson, s. 425. 
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5 Utländska skiljförfarandelagar och skiljedomsreglementen  

5.1 Allmänt  
Som nämnts ovan i 1.5 är syftet med kapitlet att få en inblick i hur utländska rättsord-

ningar- men främst utländska skiljedomsreglementen- behandlar frågor om tredje mans 

begränsade deltagande i skiljeförfarande. Det kan dock redan här påpekas att det 

dessvärre inte finns många skiljeförfarandelagar och skiljedomsreglementen som be-

handlar dylika frågor, vilket innebär att de bestämmelser som behandlar tredjemansfrå-

gor ofta rör partsinträde och dylikt. Hur hanteringen av frågan om samtycke och skälen 

till tredjemansdeltagande görs är dock fortfarande intressant i diskussionen om begrän-

sat processuellt deltagande från en tredje mans sida.  

 Överlag kan anmärkas att de skiljedomsreglementen som studerats är mer pro-

gressiva än skiljeförfarandelagarna vad gäller tredjemans deltagande av olika slag. En 

anledning härtill kan vara att skiljedomsinstitut i större utsträckning väljer att införa 

speciella bestämmelser medan de nationella skiljeförfarandelagar som följer modella-

gens uppbyggnad typiskt sett är avskalade i syfte att ge partsviljan så stort utrymme som 

möjligt.138 I de delar en skiljeförfarandelag är dispositiv kan nämligen skiljedomsinsti-

tuten, likaväl som parterna till skiljeavtalet, utforma sina egna regler under förutsättning 

att de inte avviker från de ovan diskuterade rättssäkerhetskraven eller den aktuella skil-

jeförfarandelagens tvingande bestämmelser.139     

 De nationella skiljeförfarandelagarna benämns ofta för lex arbitri, till skillnad 

från lex contractus vilken är den materiella rätt som ska tillämpas på kontraktet. Som 

nämndes ovan har parterna stort inflytande gällande valet av materiell rätt, något som 

däremot inte är fallet när det kommer till lex arbitri.140 Under förutsättning att det är ett 

institutionellt förfarande så är det lex arbitri skiljemännen tillämpar om de inte kan lösa 

en processuell fråga med stöd av det aktuella skiljedomsreglementets regler.141 En vik-

tig aspekt i parternas avtalsförhandlingar torde, förutom att noga välja skiljedomsregle-

mente, därför vara att även uppmärksamma lex arbitri och vad som kan förväntas i hän-
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138 Jfr Redfern & Hunter, s. 78 där det anförs att länder som har färre tvingande bestämmelser i sina skil-
jeförfarandelagar anses vara mer skiljemannarättsvänliga. 
139 Se prop. 1998/99:35 s. 244 och Hobér, s. 38. Detta innebär att andra staters processuella lagregler till 
viss del avtalsvis kan göras tillämpliga på skiljeförfarandet.  
140 Jfr Heuman, s. 679 och se delkapitel 2.3. 
141 Se Hobér, s. 36. Vid ett ad-hoc förfarande tillämpas som bekant skiljeförfarandelagen direkt istället för 
ett skiljedomsreglemente. 
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delse av dess tillämpning.142 Förutsebarhet kan även användas som argument för att en 

skiljeförfarandelag inte bör innehålla överraskande bestämmelser; parterna i ett institut-

ionellt förfarande har ju nämligen endast indirekt valt lex arbitri.143 Med samma syfte, 

d.v.s. att undvika oönskade överraskningar, kan det även finnas en anledning att under-

söka hur den inhemska processlagen behandlar frågor om tredje mans deltagande i rät-

tegång. Om skiljenämnden i ett svenskt skiljeförfarande ställs inför en processuell fråga 

och inga regler finns i det tillämpliga skiljedomsreglementet eller LSF kan RB:s regler i 

det aktuella hänseendet vara relevanta. Kan det i sådant fall innebära att RB:s regler om 

ordinär intervention eventuellt skulle kunna tillämpas i ett skiljeförfarande? Den frågan, 

som har samband med lämpligheten av analogier till RB i skiljeförfarande, kan bäst 

besvaras genom att resonera kring varför A och B från början valt att slita tvisten i en 

skiljenämnd, jfr nedan delkapitel 5.3.   

 

 

5.2 Nederländerna 

Den nuvarande nederländska skiljeförfarandelagen är inarbetad i Netherlands Code of 

Civil Procedure, DCCP, och är i kraft sedan 1986.144 Lagen är likt LSF tillämpbar på 

skiljeförfaranden som handläggs i Nederländerna, jfr 46 § LSF med artikel 1073(1) 

DCCP.145 I artikel 1036 DCCP stadgas att förfarandet ska genomföras på det sätt par-

terna själva bestämmer och att det i avsaknad av sådan överenskommelse är skilje-

nämnden som bestämmer hur förfarandet ska handläggas.     

 Artikel 1045 DCCP, vilken återfinns under rubriken ”Tredje part”, adresserar 

vissa frågor som är intressanta avseende samtyckesfrågan samt frågan varför tredje man 

ska ges möjlighet att delta i ett skiljeförfarande. I artikel 1045(1) DCCP anges att skil-

jenämnden på skriftlig begäran från tredje man som har ett intresse av utgången i skilje-

förfarandet, får tillåta att tredje man deltar i förfarandet (joinder), eller ingriper däri 

(intervenera). Lokutionen ”intresse av utgången i skiljeförfarandet” innebär att det för 

tredje man föreligger en risk för förlust av någon rättighet eller att det finns risk för 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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142 Se Lindskog, s. 1080 och 46 § LSF.  
143 Se Roos, s. 417. 
144 Det kan nämnas att en ändring förväntas ske i början av 2015. Den kommer mig veterligen inte att 
innebära en förändring av rättsläget så som det beskrivs nedan. 
145 I lagstiftningsarbetet med LSF uppmärksammades i diskussionen om skiljeförfarande med fler än två 
parter att det i DCCP fanns bestämmelser om kumulation, se prop. 1998/99:35 s. 98 och artikel 1046 
DCCP. 
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motstridiga domar.146 Som exempel kan nämnas att en borgensman vill stödja gäldenä-

ren i dennes skiljeförfarande mot borgenären. Det bör dock observeras att tredje man i 

detta fall står i avtalsrättslig förbindelse med borgenären. Enligt artikel 1045(3) DCCP 

är det skiljenämnden som beslutar om tredje mans deltagande efter att parterna hörts 

och efter att tredje man valt att skiljebinda sig gentemot parterna. Det innebär således att 

det krävs dels samtycke från A och B och skiljeavtal mellan samtliga deltagare för att 

tredje man ska få delta i skiljeförfarandet. Som skäl mot att tillåta deltagande har det 

anförts att förfarandet skulle sinkas i alltför stor utsträckning.147 Hur lång tid som inne-

bär en oacceptabel försening är upp till skiljenämnden att avgöra, men enligt min me-

ning bör ett bärkraftigt skäl vara att undvika ett senare skiljeförfarande mellan B och C. 

Det är dock högst tveksamt om en sådan tolkning är förenligt med den tidigare förkla-

rade innebörden av lokutionen ”intresse av utgången i skiljeförfarandet.” Om skilje-

nämnden godkänner interventionen så är C i fortsättningen att betrakta som part i skilje-

förfarandet, se artikel 1045(4) DCCP.       

 Betydelsen av artikel 1045 DCCP som verktyg för att öka möjligheterna för 

tredje mans deltagande har av goda skäl ifrågasatts. Det har anförts att bestämmelsen 

svårligen kan anses vara likvärdig med interventionsbestämmelser i nationella process-

lagar vilka inte tar hänsyn till A:s och B:s samtycke, jfr 14 kapitlet 9 § RB.148 Enligt 

min mening gör detta att artikel 1045 DCCP får anses ta för mycket hänsyn till partsau-

tonomin för att kunna bli riktigt effektiv. Att tredje man måste ingå ett skiljeavtal med 

A och B gör dessutom att det är tämligen enkelt att hindra dennes deltagande. Bestäm-

melsens funktionalitet hade förmodligen vunnit på att endast ange att det för deltagan-

demöjlighet räckt om A, B och C samtliga hade underkastat sig den holländska skilje-

förfarandelagen.149 Att sedan skiljenämnden ska pröva om det föreligger ett skäl som 

berättigar till deltagande är en annan sak.  
  

 

5.3 Analogi och tredje mans deltagande -diskussionen i norsk doktrin     
Den norska lagen om skiljeförfarande, lag 14 maj 2004 nr. 25 om voldgift, är liksom 

LSF tillkommen i ljuset av modellagen och innehåller inte heller någon bestämmelse 
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146 Se van der Bend & Leijten, s. 182. 
147 A. a s. 185. 
148 Lew, Mistelis & Kröll, s. 392. 
149 Jfr van der Bend & Leijten, s. 183.!
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om begränsat tredjemansdeltagande.150 I norsk doktrin ha det dock diskuterats om det 

kan finnas möjlighet att i skiljeförfarande analogt tillämpa regler om s.k. hjelpinter-

vensjon i lov 17 juni 2005 nr 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (TvmL).151 I 

15-7 § första stycket TvmL anges att partshjälp ska medges tredje man vars verkliga 

behov av intervention motiveras av hur hans rättsställning påverkas för det fall ena par-

ten vinner bifall till sin talan. Utgångspunkten är att tredje mans egna rättigheter och 

skyldigheter ska kunna påverkas av avgörandet i process nummer ett eller att hans rätt 

är härledd från den part vars sida han intervenerar på. Det krävs dock inte att domslutet 

har rättskraftsverkan mot tredje man för att deltagande i rättegången ska möjliggöras.152 

Enligt 15-7 § tredje stycket TvmL får en intervenient endast företa processhandlingar 

som understödjer interventens talan och kan därmed inte företa processhandlingar som 

innebär ett inkräktande på interventens processuella dispositionsmöjligheter, jfr 14 ka-

pitlet 11 § första stycket RB. 
 Särskilt kontraktskedjefallen har av Woxholth angetts vara en sådan situation 

där hänsyn till tredje man som uppfyller interventionskraven i 15-7 § TvmL är ett rele-

vant argument för dennes deltagande i skiljeförfarande.153 Han anför dock samtidigt att 

principen om partsautonomi och skiljeförfarandets privata natur är starka argument mot 

denna typ av tredjemansdeltagande. Woxholth anför även att lagstiftningstekniken som 

använts avseende skiljeförfarandelagen, där civilprocessuella rättigheter från den ordi-

nära civilprocessen avvisas, gör att det är tveksamt om analogier från TvmL kan gö-

ras.154 Resonemanget har stöd i skiljeförfarandelagens motiv där den norska regeringen 

anför att analogier endast kan komma i beaktande när det gäller vad man benämner för 

allmänna processuella principer för tvistelösning.155 Vad det i princip innebär är att ana-

logier är tillåtna så länge de är ”ofarliga” för skiljeförfarandets grundsatser. Men som 

Woxholth även påpekar är tanken med analogier att de ska användas när det saknas lag-

regler för en viss situation och att man därför undersöker om ett annat rättsområde har 

regler med liknande ändamålsöverväganden som kan tillämpas i det aktuella fallet.156 

Frågan blir därför om analogier från ett regelverk uppbyggt på andra ändamål än de som 
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150 Woxholth, s. 85.  
151 Se Woxholth, s. 324 ff och Mæland, s. 162. 
152 Se Schei m.fl., s. 666 f och Skoghoy, s. 483 ff. Jfr ovan delkapitel 3.2 om vad som anförts om ordinär 
intervention enligt RB. 
153 Se Woxholth, s. 324 f och även Mæland, s. 162. 
154 Woxholth, s. 325. 
155 Se Ot prp. nr. 27 (2003-2004) s. 57, jfr s. 98. 
156 Woxholth, s. 553.  
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ligger till grund för skiljemannarätten kan möjliggöra ändamålsenliga lösningar beträf-

fande skiljeförfarande. Enligt min mening är det här kärnproblemet med analogier till 

skiljeförfarande från civilprocessuella regler ligger. Användandet av analogier så som 

det föreslås i motiven till den norska skiljeförfarandelagen gör att det är svårt att moti-

vera en analogi om den inte faller inom vad som kan anses vara allmänna processuella 

principer för tvistelösning.157 Woxholths slutsats är därför att det i och med uttalandet i 

förarbetena kan uppställas en presumtion mot att tillåta intervention i ett skiljeförfarande 

genom analogier med civilprocessuella regler.158 Ska interventionsliknande deltagande i 

skiljeförfarande tillåtas menar därför Woxholth, som jag tolkar honom, att det krävs 

stöd i A:s och B:s skiljeavtal men att det också måste finnas en grund för att intervent-

ionen ska komma ifråga, jfr 15-7 § första stycket TvmL och se nedan under 6.3. Det är 

något oklart om Woxholth här menar t.ex. skiljedomens bevisverkan som giltigt skäl 

men det kan inte uteslutas att så är fallet.  

 Som ett exempel på Woxholths och de norska förarbetenas uttalanden om pro-

blematiken gällande analogier med civilprocessuella regler i skiljeförfarande kan ICC 

Case No. 12171 nämnas. I målet hade skiljenämnden att fatta beslut i en fråga gällande 

s.k. third-person-notice, något som med svensk terminolog kan beskrivas som en form 

av litisdenuntiation. I skiljeförfarandet, som handlades i Schweiz, begärde käranden A 

att en ytterligare part, C, skulle delta i förfarandet mot svaranden B. I beslutet konstate-

rade skiljenämnden inledningsvis att A och B med stöd av den schweiziska skiljeförfa-

randelagen hänvisat till ICC:s förfaranderegler och att dessa därmed styrde skiljeförfa-

randet. Då det emellertid varken i de förra eller de senare reglerna fanns några bestäm-

melser om ”third-person-notice” kunde skiljenämnden enligt båda regelverk bestämma 

vilken lag som skulle tillämpas för att lösa frågan. Skiljenämnden valde att tillämpa 

schweizisk rätt och kunde därmed ta i beaktande de olika möjligheter till tredje mans 

inträde i ordinär civilprocess som angavs där. I det här fallet fann skiljenämnden bl.a. att 

det trots den teoretiska möjligheten till intervention, som ges i schweizisk rätt, så fö-

relåg det hinder mot sådan eftersom skiljeförfarandets speciella natur krävde samtycke 

från samtliga deltagare för ett tredjemansdeltagande. Gällande skiljeförfarandets speci-

ella natur betonade skiljenämnden särskilt att skiljeförfarande var ett privat och konfi-
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157 A.a. s. 553 f och se Heuman som anför att RB:s s regler kan motverka skiljeförfarandets flexibilitet 
och att det är en anledning att avvika från dem, s. 308. 
158 Woxholth, s. 325.!



 41 

dentiellt tvistelösningsinstrument.159 Med andra ord kan skiljenämndens beslut tolkas så 

att den ansåg att analogier till nationella regler om tredjemansdeltagande inte var lämp-

liga med hänsyn till skiljeförfarandets särart som tvistelösningsform. Som anfördes un-

der 5.1 är det parternas bevekelsegrunder till att slita tvisten i ett skiljeförfarande som 

bör vara avgörande när frågor om analogier diskuteras. I linje med uttalanden i de 

norska förarbetena blir då utrymmet för ”partsfrämmande” analogier tämligen obefint-

ligt. Det innebär också att tredje mans begränsade deltagande i skiljeförfarande inte 

lämpligen kommer förverkligas genom analogier till nationella bestämmelser om 

osjälvständig intervention eller motsvarande.  

 

 

5.4 Regleringar i internationella skiljedomsreglementen         
5.4.1 LCIA 
Det engelska skiljedomsreglementet LCIA-RoA ges ut av London Court of Internation-

al Arbitration, LCIA, och den senaste versionen av reglerna är i kraft sedan den 1 okto-

ber 2014. I reglementet finne en bestämmelse, artikel 22.1(viii), vilken ger skiljenämn-

den relativt långtgående befogenheter vad gäller tredje mans deltagande och regeln har 

på grund av detta fått utstå viss kritik.160 I och med 2014-års LCIA-RoA har artikeln 

genomgått några få redaktionella ändringar och dess tillämpningsområde torde därför 

inte ha inskränkts eller förändrats.161 Jag har bedömt att det är meningsfullt att återge 

artikel 22.1(viii) i valda delar. Artikeln har följande lydelse:  

 
“The Arbitral Tribunal shall have the power, upon the application of any party … [and] 
only after giving the parties a reasonable opportunity to state their views and upon such 
terms (as to costs and otherwise) as the Arbitral Tribunal may decide: 
 
to allow one or more third persons to be joined in the arbitration as a party provided any  
such third person and the applicant party have consented to such joinder in writing fol-
lowing the Commencement Date (or (if earlier) in the Arbitration Agreement;) and 
thereafter to make a single final award, or separate awards, in respect of all parties so 
implicated in the arbitration.” 
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159 Se Sentences Arbitrales et Actes de la Procédure Arbitrale (2005) 23 ASA Bulletin, Issue 2, s. 256-
277. Se även Hanotiau, s. 172 f och Voser, s. 382.  
160 Se Voser, s. 398 f och vidare nedan.  
161 Jfr artikel 22.1(h) 1998 LCIA-RoA med artikel 22.1(viii) 2014 LCIA-RoA, båda finns tillgängliga på 
http://www.lcia.org/, hämtat 2015-02-06. Det torde enligt min mening därför sakna betydelse att den 
gamla bestämmelsen inte använde uttrycket ”joinder” medan den nya gör det.  
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Det kan anmärkas att LCIA artikel 22.1(viii) angetts vara av joinderkaraktär162 men vad 

som är intressant för uppsatsens frågeställning är dock hur samtyckesfrågan mellan A 

och B hanteras. Av bestämmelsen framgår att tredje mans deltagande villkoras av par-

ternas samtycke till att slita tvisten i enlighet med LCIA-RoA. För att deltagande ska 

möjliggöras måste dessutom en av parterna ansöka om att tredje man ska få delta i skil-

jeförfarandet. Tredje man måste i sin tur efter inledandet av förfarandet (eller innan i 

skiljeavtalet mellan A och B) skriftligt ha samtyckt till deltagande, jfr artikel 1045 

DCCP.163 En betydelsefull skillnad mot artikel 1045(1) DCCP, sett till möjligheten för 

tredje man att delta i skiljeförfarandet, är att det inte krävs att A lämnat sitt samtycke till 

ansökan. Som regeln anger räcker det att denne hörs innan skiljenämnden fattar sitt be-

slut.            

 Frågan om graden av samtycke från den part, A, som inte bjuder in en ny delta-

gare, har varit omdebatterad i den internationella skiljemannarättsliga doktrinen. Vissa 

författare menar att A redan lämnat samtycke till frågan om C:s deltagande genom att i 

skiljeklausulen samtycka till att LCIA-RoA tillämpas.164 En annan syn på frågan föret-

räds av bl.a. Voser som anser att det i och med anslutandet till LCIA-RoA inte förelig-

ger något samtycke från A till C:s deltagande i skiljeförfarandet mellan A och B.165 Det 

skriftliga avtalet mellan B och C innebär enligt Voser istället att skiljeförfarandet utökas 

till att endast omfatta den nya tvisten, d.v.s. den mellan B och C. Enligt hennes uppfatt-

ning är det således till handläggandet av en relaterad tvist mellan C och B som A lämnat 

sitt samtycke till, inget annat. Voser är därmed starkt kritisk till att artikel 22.1(viii) till-

lämpas på ett sätt som innebär att skiljebundenhet till LCIA-RoA gör att A:s samtycke 

till tredje mans deltagande i skiljeförfarandet mellan A och B kan presumeras. Hon me-

nar att någon av parterna, d.v.s. A eller B, skulle kunna bli förvånade över att det finns 

en sådan bestämmelse i reglementet och att en sådan omständighet skulle kunna vara 

relevant vid tolkningen av artikeln. Av liknande uppfattning verkar Lindskog vara som 

uttalat att det oaktat reglementsföreskriftens ordalydelse inte är möjligt att låta C delta i 

skiljeförfarandet om A bestrider detta samtidigt som denne inte är skiljebunden med 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
162 Se exempelvis Koepp, Dorine & Webster, s. 257 och Steingruber, s. 168. 
163 Frågan vad som händer om C inte håller sitt avtal och vägrar medverka i skiljeförfarandet är intressant 
men den kommer inte utredas här. Helt allmänt kan sägas att det förutom den bevisverkan skiljedomen 
mellan A och B kan ha en tvist mellan B och C föreligger ett kontraktsbrott som i sig kan grunda ersätt-
ningsskyldighet för C till B. 
164 Se Steingruber, s. 168, Brekoulakis (2010), s. 113 f, Hanotiau, s. 177 och Lew, Mistelis & Kröll, s. 
390, jfr ovan avsnitt 5.4.2. 
165 För detta och det följande, se Voser, s. 398 f.  
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C.166 Den nu redovisade ståndpunkten har angripits av Brekoulakis som, med direkt 

hänvisning till Vosers uttalanden, anfört att argumentet att en av parterna inte förväntat 

sig att C skulle kunna delta inte är relevant då A och B själva valt reglementet ifråga.167 

Det borde till exempel inte vara alltför svårt att ha detta i beaktande då avtalsförhand-

lingar förs vilket, enligt min mening, innebär att Brekoulakis ståndpunkt nog får anses 

vara den rimligaste. Part som valt ett skiljedomsreglemente och inte brytt sig om att 

sätta sig in relevanta bestämmelser kan inte ursäkta sig med att ha handlat under omed-

vetenhetens slöja. 

 Både Voser och Brekoulakis anser dock att artikel 22.1(viii) är särskilt väl läm-

pad för situationer där det uppstår tvister mellan aktörer bundna i enlighet med kon-

traktskedjemodellen.168 Vilken hänsyn som ska tas till varför tredje man ska medges 

inträde adresseras dock inte i explicit bestämmelsen. Kopplat till Vosers tidigare argu-

ment gällande samtycke så kan det dock antas att hon menar att den huvudsakliga funkt-

ionen artikeln fyller är att möjliggöra för B att utöva regress mot C. Det vore dock 

märkligt om artikel 22.1(viii) enda funktion var att möjliggöra en regresstalan från B:s 

sida. Inget i regeln tyder på att C inte kan ansluta sig till B:s sida och understödja den-

nes talan, i detta fall dock med intagande av partsställning. Samtidigt bör försiktighet 

påkallas med tolkningar som inte har stöd i skiljedomsreglementet.169  

 

 

5.4.2 De schweiziska reglerna 

Den schweiziska handelskammarens senaste regelverk, Swiss Rules on International 

Arbitration, SwR, är i kraft sedan 2012 och under år 2013 handlades strax över sextio 

mål med stöd av reglerna.170 Som strax kommer visas har SwR en tämligen långtgående 

bestämmelse om tredje mans begränsade deltagande i skiljeförfarande mellan A och B. 

En anledning härtill är skiljeförfarandets starka ställning i Schweiz och man har därför 

velat skapa goda förutsättningar för att kunna handlägga skiljeförfaranden i landet och 

även för att attrahera internationella skiljeförfaranden.171 Den för uppsatsen relevanta 
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166 Lindskog, s. 1278 not 76.!
167 Brekoulakis (2010), s. 114.  
168 Se Voser, s. 398 och Brekoulakis (2010), s. 113.  
169 Jfr Sutton, Gill & Gearing, s. 110. 
170 https://www.swissarbitration.org/sa/download/statistics_2013.pdf, hämtat 2014-12-07. 
171 Wehrli & Stacher, s. 345.  
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bestämmelsen återfinns i artikel 4(2) SwR och har, såvitt är av intresse här, följande 

lydelse:  

 

“Where one or more third persons request to participate in arbitral proceedings already 
pending under these Rules … the arbitral tribunal shall decide on such request, after 
consulting with all of the parties, including the person or persons to be joined, taking 
into account all relevant circumstances.” 
 

 Som framgår är artikel 4(2) SwR inte låst i det klassiska partsperspektivet och 

tredje man kan delta i kapacitet av vad som med svensk terminologi bäst kan beskrivas 

som en osjälvständig intervenient.172 Tredje mans skäl för att delta på detta sätt kan an-

tingen vara en vilja att understödja B:s talan eller att delta för egen del, dock med be-

gränsade processuella befogenheter i båda fallen.173 Det senare innebär bl.a. att om del-

tagande sker i syfte att understödja B så kan C inte neutralisera dennes processrättsliga 

dispositioner.174 Tredje man som vill delta i skiljeförfarandet måste ansöka härom och 

skiljenämnden ska sedan höra parterna innan den fattar beslut. Det krävs således inget 

samtycke från parterna som deltar i skiljeförfarandet, ett sådant är underförstått genom 

att de bundit sig till det schweiziska skiljedomsreglementet.175  

 ”Avsaknaden” av parternas samtycke för tredje mans deltagande i skiljeförfaran-

det har kritiserats av Voser för att vara en stark inskränkning av principen om partsau-

tonomi.176 Hon menar att bestämmelsens öppna språk inte ensamt kan tas till intäkt för 

att det inte skulle krävas samtycke av A och B för att C ska få delta. Skiljeförfarandets 

speciella natur innebär enligt Voser att skiljenämnden alltid ska söka efter parternas 

samtycke och vara restriktiv när sådant inte föreligger. Enligt Voser så får man anta att 

upphovsmännen bakom artikel 4(2) SwR explicit skulle angett om bestämmelsen inne-

bar en deltagandemöjlighet utan parternas samtycke. En annan tolkning av regeln skulle 

enligt hennes mening vara alltför långtgående och oväntad.177 Wehrli och Staher, som 

delar Vosers principiella syn på frågan om parternas samtycke, menar att ett samtycke 

kan ha lämnats implicit genom att A insett eller bort inse att B skulle komma att anlita 
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172 Habegger, s. 278 och Wehrli & Stacher, s. 368 vilka båda använder termen ”side-party” jfr ovan vid 
2.2. 
173 Jfr Schramm, s. 364. 
174 Schramm, s. 364. 
175 Se Zuberbühler & Muller, s. 40, även Schramm, s. 360.  
176 Voser, s. 397. 
177 A. st. Jfr Born (2014), s. 2599 som synes vara av en liknande uppfattning. 
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C som underleverantör till ett uppdrag.178 Brekoulakis har å sin sida anfört att om sam-

tycke vore ett villkor för deltagande så skulle det var märkligt om skaparna av bestäm-

melsen glömt bort att hänvisa till ett sådant krav.179 Den här typen av flexibilitet i skil-

jedomsbestämmelser bör enligt Brekoulakis välkomnas då den ger möjlighet att beakta 

samtliga, potentiellt, berörda aktörers intressen. Han menar därför att artikel 4(2) SwR 

får anses ge skiljenämnden en stor diskretionär rätt att besluta om tredje mans delta-

gande. 180 Det kan även påpekas att det faktum att parternas samtycke är obehövligt inte 

betyder att den part som i uppsatsen benämns B, inte vill att C deltar i skiljeförfarandet.

 Som anges i artikel 4 (2) SwR ska skiljenämnden beakta alla relevanta omstän-

digheter innan den fattar beslut om tredje mans deltagande, jfr 14 kapitlet 9 § RB. Det 

är därmed skiljenämnden som avgör om de åberopade skälen är adekvata för att tredje 

man ska få delta i skiljeförfarandet.181 Bland de omständigheter skiljenämnden bör be-

akta har Schramm framhållit bl.a. vilka band det finns mellan tredje man och kontraktet 

mellan A och B samt särskilt förhållandet mellan tredje man och tvistefrågan i skiljeför-

farandet.182 Här torde det enligt min mening exempelvis finnas ett utrymme att beakta 

skiljedomens eventuella bevisverkan i en senare tvist mellan B och C. Processuella för-

delar så som ett bättre bevisläge avseende tvistefrågan i skiljeförfarandet kan också be-

aktas som skäl för att C ska få understödja B:s talan. I den andra vågskålen ligger A:s 

intresse av att C inte deltar och kanske onödigt förlänger handläggningen och därmed 

ökar kostnaderna. Även risken för förhöjd sekretessproblematik kan beaktas i denna 

bedömning. 

 

 

5.5 Sammanfattning  
Genomgången av bestämmelserna ovan har syftat till att belysa för uppsatsen relevanta 

frågor så som samtycke för tredje mans deltagande och vilka skäl som kan åberopas för 

att tredje man ska få delta i skiljeförfarandet. Som visats befinner sig de behandlade 

bestämmelserna i DCCP, LCIA-RoA och SwR i nämnda ordning på olika delar av vad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
178Se Wehrli & Stacher, s. 368 och Schramm, s. 364. Se även Habegger som anför att det “… for some 
forms of participation requiring the existence of an agreement to arbitrate does not seem appropriate” s. 
279, jfr med kontraktskedjemodellen. 
179 Brekoulakis (2010), s. 118, se även Wehrli & Staher, s. 369. 
180 Brekoulakis (2010), s. 118. Jfr Meier, s. 1333. 
181 Steingruber, s. 168 f. 
182 För detta och det följande se Schramm, s. 365 f. 
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man skulle kunna benämna för ”skalan” gällande principen om partsautonomin. Artikel 

1045(1) DCCP i den nederländska skiljeförfarandelagen är den som befinner sig närm-

ast principen i och med att regeln kräver samtycke från både A och B (och även C). Det 

enda artikel 1045(1) DCCP därmed egentligen bidrar till är enligt Steingruber att den 

understryker betydelsen av parternas och en eventuell tredje deltagares samtycke.183 Jag 

är beredd att instämma i denna slutsats och som jag nämnde tidigare begränsar det 

stränga samtyckeskravet bestämmelsens effektivitet i tredje mansperspektiv. Dessutom 

saknas positivt stöd i DCCP för att tredje man kan delta begränsat i skiljeförfarandet i 

en understödjande ställning eller för egen del. Det visar sig för övrigt att det i lokution-

en ”intresse i utgången av skiljeförfarandet” inte verkar rymmas några skäl som hade 

legat i linje med ett begränsat tredjemansdeltagande. 

 Den norska diskussionen som förts om analogisering från TvmL till den norska 

skiljeförfarandelagen är intressant dels gällande analogifrågan dels avseende diskuss-

ionen om vilka skäl som ska krävas för deltagande av tredje man. Som nämndes när 

ICC Case No. 12171 diskuterades så kan en analog tillämpning av nationella regler ofta 

rimma illa med parternas egentliga syften att slita tvisten i skiljenämnd. Även om jag 

generellt är tveksam till argument om förutsebarhet184 i en skiljemannarättslig kontext är 

jag av åsikten att det brister i just förutsebarhet i liknande fall. Parternas val av land att 

förlägga tvisten till torde därför inte innebära att de implicit godkänt att den inhemska 

processordningens principer kan komma att slå ut skiljeförfarandets grundsatser. Skilje-

nämndens beslut i ICC Case No. 12171 att inte tillämpa nationella processregler i skilje-

förfarandet får därmed anses vara korrekt.185 Skälen parterna från början hade till att 

slita tvisten i skiljenämnd, d.v.s. intresset av en privat och konfidentiell tvistelösning, 

torde enligt min mening väga tyngre än eventuella intressen av att tredje man ska delta.  

Av liknande skäl är analogier inte lämpliga till processuella bestämmelser vars ändamål 

är i konflikt med skiljeförfarandets grundsatser. Så behöver dock inte var fallet när ana-

logier görs till allmängiltiga, eller m.a.o. för skiljeförfarandet okontroversiella, nation-

ella processregler. Även om Woxholth således avvisar tanken på en ren analogisering 

till TvmL:s interventionsbestämmelser öppnar han dörren för ”interventionsavtal” mel-

lan A och B. Som anförts tidigare är ett sådant avtal i linje med princip om partsauto-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
183 Se Steingruber, s. 171. 
184 Borde inte parternas ombud veta hur till exempel skiljeförfarandelagen tillämpas i landet de tvistar i, 
särskilt som det är den som styr klandergrunderna? 
185 Jfr Meier, s. 1334. 
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nomi och innebär egentligen endast att A och B ingått ett tredjemansavtal, jfr ovan 4.1. 

Vad som är intressant är dock att Woxholth menar att interventionsgrunden borde följa 

riktlinjerna som anges i TvmL 15-7 §, d.v.s. skälen för tredje mans begränsade delta-

gande i skiljeförfarande ska följa civilprocessuella överväganden. Här torde det som 

nämnts enligt min mening vara tydligt att skiljedomens bevisverkan kan vara ett sådant 

skäl som kan anföras som skäl för tredje mans begränsade deltagande.!!
I avsnittet om LCIA-RoA artikel 22.1(viii) lades tonvikt vid diskussionen om 

hur man ska se på frågan om samtycke från parterna till tredje mans deltagande. Enligt 

min mening är det rimligast att anse att parterna genom sitt skiljeavtal/sin skiljeklausul, 

som stipulerar om användandet av LCIA-RoA, lämnat ett giltigt samtycke till tredje 

mans deltagande. Att samtycke från A redan kan konstateras i och med att tvister hän-

skjuts till LCIA-RoA är ett smidigt sätt att lösa partsautonomiproblemet. Det ska även 

påpekas att det därutöver krävs en skriftlig ansökan från B och ett skriftligt åtagande 

från C för att deltagande ska kunna bli aktuellt. Innebörden av detta är att samtycke till 

tredje mans deltagande i princip lämnas i två steg, låt vara att det den andra gången end-

ast lämnas av B. Nackdelen med LCIA:s artikel 22.1(viii) är att den är ”partslåst” i den 

meningen att tredje man enligt bestämmelserna måste delta i skiljeförfarandet som part. 

Artikeln saknar, i vart fall explicit, utrymme för ett begränsat deltagande som innebär 

att tredje man kan delta med begränsad processuell befogenhet. Artikel 4(2) SwR i den 

schweiziska handelskammarens reglemente är en regel som ligger långt i framkant vad 

gäller möjligheten för tredje man att delta begränsat genom att understödja B:s talan 

eller delta för egen del. Det gör att regeln uppvisar vissa likheter med rättegångsbalkens 

bestämmelser om ordinär intervention.186 Bestämmelsen är särskilt intressant eftersom 

den dels innebär att möjligheten för C:s deltagande i ett framtida skiljeförfarande före-

ligger så snart skiljeavtal mellan A och B träffats, dels verkar bedömningen av skälen 

för C:s deltagande utgå från ett pragmatiskt tankesätt. Fördelarna med den typen av 

”bredare” tvistelösning artikel 4 (2) SwR ger möjlighet till är att fler än skiljeavtalets 

parter kan hävda sina intressen genom att understödja ena partens talan eller genom att 

delta för egen del. Artikel 4 (2) SwR har dock stött på motstånd på grund av skilje-

nämndens möjlighet att besluta om tredje mans deltagande i skiljeförfarandet. Det finns 

enligt vissa bedömare därför tveksamheter angående hur väl artikeln överensstämmer 

med principen om partsautonomi. För egen del är jag av åsikten att samma synsätt som 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
186 Jfr ovan under 3.2. 
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intogs gällande artikel 22 (viii) i LCIA-RoA kan appliceras här. Om parterna således 

väljer ett skiljedomsreglemente som har bestämmelser innebärande att tredje man kan 

delta i skiljeförfarandet under vissa specifika omständigheter har de därmed godkänt ett 

eventuellt deltagande.         

 I det följande kapitlet kommer de olika samtyckesfrågor och skäl för tredje mans 

deltagande som diskuterats ovan att analyseras mer ingående. Syftet är att försöka ut-

forma ett tankegods, en idéplattform för under vilka omständigheter tredje mans be-

gränsade deltagande i skiljeförfarande kan vara aktuellt. 

 

 

6 Reflektioner gällande tredje mans begränsade deltagande i skiljeför-

farande mellan A och B 

6.1 Allmänt 
Som nämnts tidigare har skiljemannarätten och den ordinära civilprocessen olika syften 

och en konsekvens är därför att komplicerade frågeställningar uppkommer när tredje 

mans understödjande av B:s talan eller deltagande för egen del i skiljeförfarande disku-

teras. Som visats ovan är samtyckesfrågan här ett problem medan det i den ordinära 

civilprocessen inte uppkommer något sådant när tredje mans deltagande aktualiseras, låt 

vara att rätten enligt 14 kapitlet 9 § RB ska höra parterna över tredje mans ansökan. När 

det gäller skiljeförfarande finns det däremot fog för att mena att det i och med A:s och 

B:s val av tvistelösningsform endast bör finnas begränsade och helt partskontrollerade 

möjligheter till deltagande av C. En av anledningarna härtill är skiljemannarättens 

starka koppling till kontraktsrätten och den där ur utflödande principen om partsauto-

nomi.187 För det första ligger det ju i skiljeavtalets natur att det typiskt sett saknar giltig-

het utanför det materiella kontraktets tillämpningsområde och att en skiljenämnds behö-

righet på samma sätt begränsas av skiljeklausulens utformning.188 Vad som hela tiden 

bör hållas i minnet är att skiljeförfarande är en partsorienterad tvistelösningsform som 

likt ett avtal strävar efter att utgå från parternas preferenser. Även om skiljenämnden till 

viss del är förfarandets herrar är det parterna som är avtalets, i vart fall i den bemärkelse 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
187 Jfr Strong, s. 925 f. Även Brekoulakis (2010), s. 3. 
188 Se prop. 1998/99:35 s. 75 och Heuman, s. 363 ff. om behörighetskompetens. Obs dock s.k. anknyt-
ningsfrågor vilket innebär att vissa tvister, exempelvis ett utomobligatoriskt skadeståndsanspråk, genom 
sitt nära samband med kontraktet gör att tvisten ska slitas av skiljenämnd. Jfr med lokutionen ” i anled-
ning av samtliga tvister” nedan under delkapitel 6.2.2. 
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att det är de som initialt avgör vilket innehåll skiljeavtalet det ska ha. Som framgått 

ovan är därför kravet på parternas samtycke till tredje mans deltagande i skiljeförfaran-

det det största problemet när det gäller den i denna uppsats aktuella frågeställningen. 

Parterna har ju genom skiljeklausulen lämnat samtycke till att tvista med varandra, inte 

med någon annan aktör.        

 Den svåra frågan är därmed om det går att motivera en möjlighet för C att delta i 

skiljeförfarandet och samtidigt inte ”nagga partsautonomin i kanten”, i vart fall inte allt-

för mycket.189 Som framgått ovan så finns det dock tämligen vitt skilda uppfattningar 

om när ett sådant överträdande av principen om partsautonomi kan anses ha skett.190 

Nedan kommer vad jag har valt att benämna för formella deltagandegrunder att presen-

teras. Dessa tar sin utgångspunkt i de ovan diskuterade reglementenas utformning av 

samtyckesfrågorna och är således scenarier där C utan att kränka principen om partsau-

tonomi deltar i skiljeförfarandet för egen del eller genom att understödja B:s talan. Det 

bör poängteras att den formella interventionsgrunden, vilken i princip är skiljenämndens 

behörighet, därför är en nödvändig men ofta inte en tillräcklig betingelse för att delta-

gande av tredje man i skiljeförfarandet ska tillåtas. Frågan om det finns skäl att låta 

tredje man delta kommer diskuteras längre fram. Därvid kommer det diskuteras vilken 

relevans RB:s grunder för osjälvständig intervention kan ha i en skiljemannarättslig 

kontext. 

 

!
6.2 Formella deltagandegrunder         
6.2.1 Generellt- och riktat samtycke  
Om A:s och B:s skiljeklausul pekar ut en skiljeförfarandelag eller ett skiljedomsregle-

mente som i sig är tillräckligt, jfr artikel 4(2) SwR, för att en formell möjlighet för C att 

delta öppnas har parterna lämnat vad som här benämns för ett generellt samtycke till 

intervention.191 Genom skiljeavtalet har ett generellt samtycke oinskränkt i tid lämnats 

från A och B för C:s deltagande i skiljeförfarandet och C:s deltagande är således inte 

villkorat av att A eller B explicit ”bjuder” in C till skiljeförfarandet. För att tredje man 

ska få möjlighet att medverka krävs dock att han ger sig tillkänna genom att ansöka om 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
189 Se exempelvis Franke & Magnusson, s. 165 ff., och Hanotiau, s. 165. 
190 Se avsnitt 5.4.2 ovan. 
191 Egentligen är det inte märkvärdigare än att i ett avtal ange lag i händelse av tvist, jfr 10 kap. 16 § RB. 
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att få delta i skiljeförfarandet mellan A och B. Det går även att tänka sig att B, om 

denne har ett intresse av att C deltar på hans sida, i likhet med RB:s regler om litis-

denuntiation i 14 kapitlet 12-13 §§ via skiljenämnden meddelar C att han behöver hjälp 

med att föra sin talan.!Den här typen av formell deltagandegrund innebär att viss dis-

kretionär makt läggs i skiljenämndens händer i och med att tredje mans deltagande är 

avhängigt skiljenämndens beslut, jfr ovan vid delkapitel 5.4.2.       

Om däremot lagregeln/bestämmelsen som parternas skiljeklausul hänvisar till 

stadgar att tredje mans deltagande i skiljeförfarandet är villkorat av att denne blir inbju-

den av en ursprungsdeltagare, föreligger ett krav på vad som här benämns som riktat 

samtycke. Anledning till att jag benämner det som riktat samtycke är på grund av att den 

inbjudande parten bjuder in en specifik tredje man att delta i skiljeförfarandet, jfr LCIA-

RoA artikel 22.1(viii). Det går även här att dra vissa paralleller till den civilprocessuella 

litisdenuntiationens funktion. Skillnaden här är att B:s ”litisdenuntiation”, förutom att 

ha en upplysningsfunktion till C, dessutom har en rättsverkan innebärande att skilje-

nämnden får pröva om C ska tillåtas understödja B:s talan eller delta på annat sätt.192 

”Litisdenuntiationen” är alltså det formella krav som gör skiljenämnden behörig, frågan 

om det föreligger skäl för C:s deltagande i skiljeförfarandet är en annan och får prövas 

av skiljenämnden enligt de relevanta kriterierna härför, jfr delkapitel 6.3. När B på så-

dant sätt meddelar C har A:s eventuella protester mindre betydelse eftersom ett grund-

samtycke till C:s deltagande i skiljeförfarandet redan lämnats i och med skiljeklausulens 

hänvisning till skiljeförfarandelag eller skiljedomsreglemente.193 

 De två ovan diskuterade formella grunderna för deltagande är båda verkningar 

av skiljeklausulens explicita innehåll, d.v.s. där möjligheten till deltagande ges antingen 

som ett generellt samtycke eller ett riktat. Ur en skiljemannarättslig synvinkel, där kra-

vet på parternas samtycke är högt värderat, är dessa formella deltagandegrunder knapp-

ast att anse som en kränkning av principen om partsautonomi. Om reglerna parterna 

hänvisar till i sin skiljeklausul däremot inte ger C en formell möjlighet att delta i skilje-

förfarandet uppkommer frågan i vad mån ett sådant deltagande fortfarande kan bli aktu-

ellt. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
192 Den senare formen av deltagande är givet kravet på inbjudan kanske mindre troligt. 
193 Jfr delkapitel 5.4.1 och 5.4.2. 
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6.2.2 Finns det annat stöd i skiljeavtalet för tredje mans begränsade deltagande i 

skiljeförfarandet?   

Ett sätt att skapa en möjlighet för C att delta begränsat i skiljeförfarandet mellan A och 

B utan att det finns några explicita avtalsbestämmelser härom är att söka stöd för detta 

genom en tolkning av A:s och B:s skiljeklausul. Det bör dock poängteras att en förut-

sättning för C:s  deltagande är att den part som i uppsatsen benämns B spelar en aktiv 

roll. Det är därför troligt att om C deltar så är det endast genom att utöva en understöd-

jande funktion i förhållande till B.        

  I den internationella skiljemannarättsliga litteraturen har det anförts att skilje-

nämnden med stöd av skiljeavtalet bör ges möjlighet att pröva en fråga som rör tillåtlig-

heten av tredje mans deltagande.194 Exempelvis har B efter påkallelse skett framställt en 

begäran hos skiljenämnden om att C ska få delta i skiljeförfarandet med syftet att under-

stödja B:s talan. A har av olika skäl motsatt sig denna begäran. Den bärande tanken med 

att söka stöd i A:s och B:s skiljeklausul är att stödja sig på den skiljemannarättsliga pre-

sumtionen att!skiljenämnden ska ha behörighet att pröva samtliga tvister som uppkom-

mer i anledning av A:s och B:s mellanhavanden.195 De juridiska frågeställningarna!av 

olika slag, naturligtvis materiella men även processuella,!som kan hänföras till kontrak-

tet mellan A och B ska i enlighet med presumtionen och den nu anförda tankegången 

läggas under skiljenämndens bedömande. Det går även att uttrycka så att parternas pre-

sumerade vilja är att! skiljenämnden ska slita varje meningsskiljaktighet uppkommen i 

anledning av deras kontrakt. Denna vilja kan sägas framkomma genom den i skiljeavtal 

frekventa användningen av lokutionen ” tvister i anledning av detta avtal” och ”tvister 

på grund av detta avtal”.196 Även sådana tvister som rör skiljeförfarandets processuella 

delar och särskilt frågor om utförandet av parternas talan ska därför hänskjutas till skil-

jenämndens bedömande.197        

 Med denna ”metod” för att skapa en möjlighet gällande tredje mans begränsade 

deltagande i skiljeförfarandet kan det argumenteras för att C:s understödjande av B:s 

talan mot A inte kommer i konflikt med principen om partsautonomi. Skälet till detta är 

att den processuella frågan skiljenämnden har att ta ställning till (ska B ges möjlighet att 

få sin talan understödd av C?) som nämnts anses vara är en del av tvisten mellan parter-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
194 Se Kim & Mitchensson, s. 427 f. 
195 Se Heuman, s. 63 f och Lindskog, s. 90 ff för själva presumtionen. 
196 Se Born (2014), s. 1347 ff.!
197 A. st.!
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na. Om skiljenämnden anser sig sakna behörighet kan det leda till att en tvist som bäst 

skulle lösas i ett sammanhang och med flera deltagare delas upp på två skiljeförfaran-

den. En positiv aspekt av denna tolkning av presumtionen är därför att den i förläng-

ningen innebär att s.k. jurisdiktionsfragmentering, att sammanhängande tvister slits i 

olika nämnder, kan undvikas med följd att bl.a. processekonomiska förluster kan undvi-

kas.198 Det är dock viktigt att understryka att det inte handlar om att försöka lösa en 

uppkommen processuell fråga genom att stödja sig mot till exempel lex arbitri eller den 

nationella civilprocesslagen, se 5.3.2 ovan. Det går att rikta ett flertal invändningar mot 

att som formell deltagandegrund stödja sig på skiljeavtalets presumtion att samtliga 

”tvister”, både processuella och materiella, ska lösas av skiljenämnden, dessa invänd-

ningar kommer diskuteras nedan under 7.1. Härnäst kommer de skäl som från början 

motiverade genomgången av de svenska interventionsbestämmelserna att diskuteras. 

  

 

6.3 Vilka skäl finns för att tillåta tredje man att delta begränsat i skiljeförfa-

rande?                           
6.3.1 Allmänt 
I den förra delen av kapitlet diskuterades hur frågor om samtycke kan hanteras när 

tredje mans deltagande i skiljeförfarande aktualiseras. Vad som dessutom krävs för att 

ett deltagande av C ska vara aktuellt är att det finns skäl som gör att ett begränsat delta-

gande i skiljeförfarandet mellan A och B framstår som rättsligt eller praktiskt motiverat. 

Skälen för C:s begränsade deltagande i ett skiljeförfarande är en bedömning skilje-

nämnden har att företa när den formella deltagandegrunden väl föreligger. 

  Som framgått tidigare så har de möjligheter skiljeavtalet ger C att delta genom 

att antingen understödja B:s talan eller delta för egen del benämnts för formella delta-

gandegrunder.!Här kommer det således utgås från att det föreligger någon typ av sam-

tycke från A och B som är hänförligt till frågan om tredje mans deltagande. Det nämn-

des även att den formella deltagandegrunden var nödvändig men otillräcklig för att en 

tredje mans deltagande i skiljeförfarande faktiskt skulle bli av. Det framgår också av 

exempelvis artikel 4(2) SwR att det lämnade samtycket inte är tillräckligt för deltagande 

utan det krävs därutöver skäl som gör C:s medverkan motiverad. För att dra en parallell 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
198 Jfr Brekoulakis (2009), s. 1168. Se även 22 § LSF. 
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till civilprocessrätten så framgår det av interventionsbestämmelsen i 14 kapitlet 9 § RB 

att C ska göra sannolikt att saken, som A och B tvistar om, rör hans rätt för att han ska 

kunna delta i rättegången, se delkapitel 3.1 ovan. Jag har i konsekvens med tidigare 

skapad terminologi valt att benämna den typen av intressen/skäl för den materiella del-

tagandegrunden. Med det begreppet vill jag skilja de grunder för C:s deltagande som 

hänför sig till dels parternas materiella rättsförhållande och där sammanhängande eko-

nomiska konsekvenser från vad som diskuterades ovan, nämligen hur C processuellt ges 

möjlighet att delta i skiljeförfarandet.       

 Argumentationslinjen som kommer användas här är förankrad i ett tankesätt där 

bl.a. skiljedomens bevisverkan och B:s behov av C:s understödjande av hans talan kan 

anses som skäl för att C ska få delta begränsat i skiljeförfarandet.    

   

 

6.3.2 Något om de materiella deltagandegrunderna  

Skiljedomens bevisverkan och de olägenheter som denna kan innebära för tredje man är 

ett exempel på vad som här benämns som en materiell deltagandegrund. Låt oss säga att 

A påkallar skiljeförfarande mot B och yrkar skadestånd grundat på att B för A:s räkning 

uppfört en industrilokal som enligt A inte är kontraktsenlig då B utfört vissa arbeten 

felaktigt. För att A ska vinna framgång med sin talan krävs att bevisning förs angående 

de påstådda felaktigheterna. De bevisfakta som A kommer använda sig av för att för-

söka visa på vilket sätt B utfört arbetet felaktigt kommer av naturliga skäl vara hänför-

liga till det utförda arbetet.199 Om B anlitat en underentreprenör, C, att fullfölja den del 

av arbetet A påstår är felaktig innebär det att skiljenämnden domskälsvis kommer uttala 

sig i frågor som rör C:s arbete på byggnaden. Det är förmodligen så att skiljenämnden 

inte på något sätt kan ta ställning till A:s grund utan att bedöma C:s fackmannamässiga 

arbeten på byggnaden. Skiljenämndens domskälsvisa uttalanden i skiljeförfarandet mel-

lan A och B kan komma att åberopas av B i en senare process mot C som gäller skade-

stånd. Om det rör sig om tekniska frågor kan skiljenämnden i process två nämligen 

lägga sin bedömning nära den som gjordes i den första processen.200 Det torde för övrigt 

vara detta som Schramm menar när hon som en del av skälen skiljenämnden bör beakta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
199 Jfr Brekoulakis (2006), s. 27. 
200 Jfr Redfern & Hunter, s. 565 och Brekoulakis (2006), s. 27. 
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när den tillämpar artikel 4(2) SwR nämner tredje mans kopplingar till tvisten.201 När det 

rör sig om väsentligen samma omständigheter och det därför finns en beaktansvärd möj-

lighet att skiljedomen kommer ha bevisverkan i en efterföljande tvist mellan B och C, 

jfr NJA 2010 s. 105, är förhållandena sådana att det enligt min mening föreligger en 

materiell deltagandegrund. Tredje mans deltagande i skiljeförfarandet kommer dock 

med stor sannolikhet vara avhängigt att A och B är bundna av ett skiljedomsreglemente 

med regler om generellt samtycke som formell deltagandegrund. Det finns ju ingen an-

ledning för A eller B låta C delta begränsat i skiljeförfarandet om det kan äventyra 

framgången med deras talan.         

 En annan aspekt är huruvida skiljedomen de facto kommer att ”kunna” åberopas 

av B i ett skiljeförfarande mot C. Är domen hemlig torde det nämligen kunna innebära 

att B bryter mot ett konfidentialitetsavtal med A, något som i sig kan leda till vite.202 

Samtidigt kan det ju vara så att om vitet ställs mot kostnaden det skulle innebära att inte 

åberopa skiljedomen från A och B:s skiljeförfarande så kan ett brytande av konfidentia-

litetsavtalet framstå som det mest kostnadseffektiva alternativet för B. Dessutom, vilket 

kanske är det viktigaste skälet till att konfidentialitetsfrågor spelar mindre roll i detta 

sammanhang, så kommer den åberopade skiljedomen eller delarna av domskälen som 

åberopas att ingå i processmaterialet mellan A och B och på så sätt fortfarande vara 

hemligt. 

Det går att tänka sig att B, trots att skiljedomens bevisverkan mot C är något B 

typiskt sett borde beakta som en fördel, har intressen i att C deltar för att på så sätt 

hjälpa honom att nå framgång i processen mot A.203 I dessa fall finns en viss koppling 

till vad som ovan benämnts talerättsprincipen, se delkapitel 2.3. Som nämndes där ska 

parterna ges rätt i all behövlig omfattning utföra sin talan och om C:s deltagande enligt 

B kan vara behövligt torde detta kunna väga in i bedömningen av om C ska tillåtas delta 

begränsat. Liksom att det ställs krav på vilken typ av bevisverkan som är relevant torde 

ett liknande krav på B:s behov av stöd med sin bevisföring också kunna ställas. För att 

en materiell deltagandegrund ska anses föreligga krävs det enligt min uppfattning därför 

att C:s stöd av B:s bevisföring måste röra väsentligen samma sakomständigheter som är 

tvistiga mellan A och B. I exemplet som gavs ovan med de felaktiga arbetena i byggna-

den så skulle det med vederbörliga förändringar här innebära att C:s understödjande av 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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201 Se delkapitel 5.4.2. 
202 Se not 67, ovan. 
203 Jfr Heuman, s. 201. 
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B:s bevisföring endast är tillåtet om det rör omständigheter som har med A:s bevisfakta 

att göra. Annars saknas det skäl att låta C delta i skiljeförfarandet för att understödja B:s 

talan. 

 Som materiell deltagandegrund i skiljeförfarande går det även att tänka sig att 

C:s ekonomiska inblandning i tvisten mellan A och B är så pass omfattande att en väg-

ran att låta C delta skulle innebära att utgången riskerade att bli orättvis och icke eko-

nomiskt önskvärd.204 Den här grunden tar således sikte på mer praktiska aspekter av 

utfallet i skiljeförfarandet och innehåller inslag av pragmatism, vilket inte är ett ogiltigt 

argumentationssätt när skiljemannarätt diskuteras.205 Det handlar dock fortfarande om 

C:s begränsade deltagande och understödjande av B:s talan. För att kunna avgöra om 

C:s ekonomiska inblandning är sådan att deltagande kan aktualiseras är tanken att skil-

jenämnden ska pröva hur stor del av C:s arbete som tvisten mellan A och B rör. Om 

skiljenämnden finner att en ”tillräckligt” stor del av arbetet berörs av tvisten mellan A 

och B ska C medges begränsat deltagande i skiljeförfarandet. Om C:s arbete däremot 

endast utgör en mindre del av tvisten mellan A och B ska skiljenämnden således vägra 

C deltagande. Den uppenbara svagheten med detta resonemang är att det föreligger en 

godtycklighet från skiljenämndens sida vid avgörandet av hur stor del av arbetet som är 

tillräckligt för att C ska få delta. Som materiell deltagandegrund är den föreslagna be-

dömningsgrunden dock intressant eftersom den tar en praktisk hänsyn till tredje män 

utanför skiljeförfarandet och fokuserar på ekonomiska aspekter av utfallet.  

 

 

6.4 Sammanfattning  
För att C ska ha en möjlighet att delta i skiljeförfarandet krävs att det föreligger vad som 

ovan benämnts för formell deltagandegrund. Den formella deltagandegrunden är hän-

förlig till parterna, A och B, och är en nödvändig men inte tillräcklig betingelse för att C 

ska kunna delta begränsat i skiljeförfarandet. Den formella deltagandegrunden innebär 

således endast att skiljenämnden ges behörighet att besluta om tredje mans begränsade 

deltagande. Utöver den formella deltagandegrunden krävs även att det finns skäl, här 

benämnt som materiell deltagandegrund, för att C ska få delta begränsat i skiljeförfa-

randet. Den materiella grunden kan vara hänförlig till både B:s och C:s intressen genom 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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204 För detta och det följande se Kim & Mitchenson, s. 428 f. 
205 Jfr Heuman, s. 45. 
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att C understödjer B:s talan. Den kan även vara hänförlig till endast C:s intressen då 

denne deltar för egen del och övervakar B:s processföring i syfte att kunna påverka skil-

jedomens bevisverkan. 

De materiella deltagandegrunderna är således, med anspelning på den gängse 

svenska terminologin, dels omständigheter av omedelbar relevans för C:s intresse av att 

delta, dels av B:s intresse av att C deltar i skiljeförfarandet.  På grund av principen om 

partsautonomi innebär dock ”förekomsten” av en materiell deltagandegrund inte att C 

faktiskt får delta i skiljeförfarandet. För att C:s begränsade deltagande ska vara möjligt 

krävs även att de tidigare nämnda formella förutsättningarna föreligger. Dessa kan såle-

des sägas vara omständigheter av omedelbar relevans för att tredje man formellt ska ha 

möjlighet att delta begränsat i skiljeförfarandet. De materiella- och formella grunderna 

skapar därmed tillsammans möjlighet för tredje man att delta i skiljeförfarandet mellan 

A och B.          

 Gällande skiljedomens bevisverkan som materiell deltagandegrund har inspirat-

ion hämtats från domstolsdomens bevisverkan som interventionsgrund i den ordinära 

civilprocessen. Även andra skäl till tredje mans deltagande kan tänkas och hur gränsen 

dras mot icke- relevanta skäl till deltagande kommer vara beroende av skiljedomsreg-

lementet eller skiljeförfarandelagen. 

 
!
7 Tredje mans begränsade deltagande i skiljeförfarande-avslutande 

synpunkter 

7.1 Kravet på samtycke 

Det har uppmärksammats ovan, se kapitel 5, att ingen av de undersökta bestämmelserna 

helt bortser från att samtycke, i någon form, föreligger för att tredje mans deltagande i 

ett skiljeförfarande mellan A och B ska bli aktuellt. Av vissa bedömare krävs i princip 

dessutom att detta medgivande till samtycke förnyas när deltagande av tredje man väl 

blir aktuellt. Som anledning härtill anförs att skiljeförfarandets särart som tvistelösning-

form gör att skiljenämnden bör vara restriktiv när någon av parternas explicita samtycke 

i en given situation inte föreligger. Förutom att invändningen är ologisk; parterna har ju 

redan samtyckt till tredje mans deltagande genom att hänvisa till en skiljeförfarandelag 

eller ett skiljedomsreglemente som medger en sådan möjlighet, så är den dessutom i 

strid med principen att avtal ska hållas. Uppmärksammar part/parterna inte att möjlig-
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heten till tredje mans begränsade deltagande i skiljeförfarandet finns är situationen i 

princip densamma som när avtalsparterna inte uppmärksammar ett standardavtal det 

refererats till i en avtalsklausul.206 Invändningen ter sig ännu märkligare om man dessu-

tom betraktar det faktum att parterna kan avtala om en möjlighet för tredje man att delta 

i skiljeförfarandet. Detta tillägg är i sig en del av parternas skiljeavtal liksom ett skilje-

domsreglemente blir en del av parternas skiljeavtal när de hänvisar till det. Om ena par-

ten plötsligt invänder mot C:s deltagande när en sådan möjlighet skapats avtalsvis, ska 

skiljenämnden i sådant fall ta hänsyn till detta? I fallet med både LCIA-RoA artikel 

22.1(viii) liksom artikel 4(2) SwR så har båda parterna från början valt ett skiljedoms-

reglemente där reglerna om tredje mans deltagande ingår och därmed accepterat, liksom 

vilket avtalsvillkor som helst, att tredje man under vissa förutsättningar kan delta. Det är 

en annan sak att bestämmelserna kan komma som en överraskning för den part som inte 

satt sig in i respektive reglemente. Att liksom vissa författare lägga bedömningen om 

samtycke vid vad en part bort förutse gällande C:s deltagande är också en mindre bra 

lösning eftersom det förmodligen kommer att göra en dylik bestämmelse svårtillämpad i 

och med tillförandet av ett subjektivt rekvisit. I linje med vad som anfördes ovan vore 

det dessutom märkligt om en regel i ett skiljedomsreglemente som explicit angav att 

tredje man under vissa förutsättningar kunde delta inte kunde tillämpas för att den ena 

parten inte förutsett tredje mans inblandning. Av den anledningen är argument som an-

vänder förutsebarhet för att i detta läge avfärda C:s deltagande i skiljeförfarandet otill-

räckliga enligt min mening. Det kan dock tänkas att argument som tar sikte på förutse-

barhet skulle kunna vara en del av de omständigheter som skiljenämnden har att beakta 

när den slutligen tar ställning till frågan om C ska medges deltagande i skiljeförfarandet 

mellan A och B.207 Denna bedömning kan läggas till övervägandet om av C:s intresse 

av att delta i skiljeförfarandet kan värderas högre än A:s intressen av att denne inte del-

tar (här kan som nämnts konfidentialitet, tidsutdräkt, m.m. spela in.)208 

 Förutsebarhet som hinder mot tredje mans begränsade deltagande i skiljeförfa-

rande fyller dock en viktig funktion i frågan om lämpligheten med analogier till nation-

ella rättegångsbestämmelser. Som diskuterades är det mindre förenligt med skiljeman-

narättsliga grundsatser att tillåta C att delta i ett skiljeförfarande mellan A och B grundat 

på regler med andra ändamålsskäl och hänsyn än de som gäller för skiljemannarätten. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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206 Jfr Heuman, JT 2014-15 s. 448. 
207 Jfr Schramm, s. 365 och artikel 4(2) SwR. 
208 Jfr Voser, s. 396 som föreslår ett sorts ”balanstest”. 
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Av liknande skäl ställer jag mig tveksam till lämpligheten i att skapa en formell delta-

gandegrund med stöd av en extensiv tolkning av den skiljemannarättsliga presumtionen 

att samtliga av parternas tvister i anledning av kontraktet ska avgöras av skiljenämnden. 

Om det inte finns några regler, i lag eller reglemente, som öppnar upp för C:s delta-

gande saknas ett initialt samtycke till detta från A och B. Som argumenterats för ovan är 

det detta samtycke som är relevant för att den formella deltagandegrunden, i linje med 

principen om partsautonomi, ska anses föreligga. När B och C vill att C ska understödja 

B:s talan och som argument när A motsätter sig detta anför att skiljenämndens behörig-

het att besluta om C:s deltagande innefattas i lokutionen ”i anledning av samtliga tvis-

ter” är det enligt min mening därför tveksamt om ett deltagande på den grunden är i 

linje med de skiljemannarättsliga grundsatserna. Dessutom torde inte tanken vara att 

annat än materiella tvister i anledning av kontraktet ska omfattas av skiljeavtalet.209 

Samtidigt är jag av uppfattningen att en dylik användning av skiljeavtalet som stöd för 

C:s deltagande i skiljeförfarandet är en innovativ metod vilken gör skiljeförfarande till 

ett tvistelöningsinstrument som mer än tidigare bejakar att det finns fler intressenter än 

de två ursprungliga deltagarna. En dylik möjlighet tvingar även A och B att reflektera i 

termer om fler tänkbara deltagare när de ingår skiljeavtalet och om en part A och/eller B 

vill undvika en sådan inblandning kan det därför argumenteras för att de bör hantera 

frågan!explicit i skiljeavtalet.  

 Ett tungt argument som kan riktas mot denna argumentation är att den språkliga 

vidden av skiljeklausulen kan skapa stor osäkerhet gällande dess tillämpningsområde. 

Det kan därför anföras att stor försiktighet bör iakttas med att angripa skiljeförfarandet 

”inifrån” då det kan leda till ovälkomna överraskningar för ena parten. Därmed är ar-

gument mot tredjemansdeltagande grundat på förutsebarhet alltså även relevanta här. I 

dessa fall är argumentet att A, som ingått ett skiljeavtal vilket saknar en explicit formell 

deltagandegrund, inte kan ha förväntat sig att den tidigare nämnda lokutionen ska tolkas 

på sådant sätt att den ger skiljenämnden behörighet att pröva frågan om tillåtligheten av 

C:s deltagande i skiljeförfarandet. Det ska understrykas att argumentet tar sikte på skil-

jenämndens behörighet att ta upp frågan om C:s begränsade deltagande. Dessutom, vil-

ket är ett sammanhängande argument, så kan den presumerade anledningen till att A 

och B ingick skiljeavtal anföras som vägande skäl för att inte tillåta deltagande av C. In 

dubio och utan explicit stöd för motsatsen torde nämligen den presumerade anledningen 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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209 Jfr Born (2014) s. 1350 f.!!
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till ingående av ett skiljeavtal mellan A och B vara att A och B ensamma vill slita tvis-

ten i ett skiljeförfarande. Om t.ex. B är av en annan uppfattning och menar att C under 

vissa omständigheter ska ges rätt att delta i skiljeförfarandet, torde det ankomma på B 

att försöka tillföra skiljeavtalet ett sådant innehåll vid avtalsförhandlingen med A. Om 

A och B sedan väljer att göra C:s deltagande villkorat av egna uppställda krav i antingen 

ett tredjemansavtal eller genom att hänvisa till en skiljeförfarandelag eller ett skilje-

domsreglemente är självfallet deras sak. Argumentet att A hade att räkna med att C 

eventuellt skulle komma att delta i skiljeförfarandet är, ställt mot A:s bevisligen bris-

tande samtycke, således ett argument som inte kan tillmätas vikt vid denna bedöm-

ning.210 Har däremot A och B ingått ett skiljeavtal med regler som innehåller ett gene-

rellt samtycke till deltagande ska de aktuella reglerna om tredje mans deltagande gälla, 

såtillvida inte båda parter väljer att avtala bort eventuella dispositiva regler härom.  

 Mitt ställningstagande innebär här som synes en avvägning till fördel för princi-

pen om partsautonomi vilken jag inte utan starka skäl anser bör inskränkas. I linje med 

det är jag därför också av uppfattningen att det för C:s deltagande i skiljeförfarandet i 

vart fall krävs ett generellt samtycke från A och B. Som anförts ovan bör det ankomma 

på part som vill att ett tredjemansdeltagande ska vara möjligt att lyfta frågan vid avtals-

förhandlingarna.! 
 

 

7.2 De materiella deltagandegrundernas betydelse för tredje mans delta-

gande  
Förutom kravet på någon form av samtycke från A och B är det tyngsta argumentet mot 

ett begränsat deltagande av tredje man att det saknas vad som här har benämnts materi-

ella deltagandegrunder. Som nämndes i uppsatsens inledning förekommer det dock situ-

ationer där fler än parterna till skiljeförfarandet kommer att påverkas av skiljedomen. 

Tredje man, C, kan i egenskap av kontraktspart med B ha intresse av utgången i skilje-

förfarandet om skiljedomen kommer ha bevisverkan i ett senare skiljeförfarande eller 

rättegång mellan C och B. Det kan även finnas ett intresse av att C deltar för att under-

stödja B:s talan med exempelvis bevisföring. C:s deltagande är enligt B kanske det enda 

sättet denne kan ges möjlighet att föra sin talan på ett välbehövligt sett. Här skulle såle-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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210 Jfr Lindskog, s. 565. 
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des talerättsprincipen kunna tillmätas relevans för att C ska få delta i skiljeförfarandet 

mellan A och B. Om det praktiskt sett är så att B behöver hjälp av C för att föra sin ta-

lan är dock en fråga för skiljenämnden att ta ställning till. Grunden för den bedömning-

en torde då ligga i vilka bevisfakta A använder för att hävda sina anspråk.    Även ar-

gument grundade på att utgången i skiljeförfarandet mellan A och B riskerar att bli 

orättvis och icke ekonomiskt önskvärd om C inte medges deltagande bör enligt min 

mening kunna tillmätas relevans. Den här grunden kan också sägas ha med B:s möjlig-

het att föra sin talan att göra men fokus är inte på ”nödvändigheten” i C:s deltagande 

utan mer på det ekonomiska utfallet. 

 Mot de nu nämnda materiella deltagandegrunderna har det framförts viss kritik 

och det går t.ex. att ifrågasätta om skiljedomens bevisverkan överhuvudtaget existerar. 

Då till exempel Lindskog synes vara av denna uppfattning torde skiljedomens bevisver-

kan inte vara en godtagbar materiell deltagandegrund sett från hans perspektiv. Som 

nämnts är det dock min uppfattning att skiljedomen kan komma att ha bevisverkan i ett 

senare skiljeförfarande och även senare rättegångar. Jag ser inget skäl till att inte ut-

sträcka denna princip om domens bevisverkan till skiljeförfarande och det verkar dessu-

tom vara i linje med nationella och internationella skiljemannarättsliga ställningstagan-

den. Det finns därför inga bärkraftiga skäl till att avfärda denna ståndpunkt och som 

diskuterats ovan är till exempel skiljedomens bevisverkan en del av bedömningen vid 

tillämpningen av de schweiziska reglerna gällande tredje mans begränsade deltagande. 

En annan sak är att det kan vara svårt att avgöra huruvida en skiljedom mellan A och B 

kommer ha bevisverkan i ett senare skiljeförfarande.  

 Som uppmärksammats så är syftet med de ovan diskuterade materiella deltagan-

degrunderna att skapa ett legitimt intresse för tredje mans deltagande, antingen i form 

av en understödjande funktion eller för egen del. En regel likt artikel 4(2) i det schwei-

ziska skiljedomsreglementet vilken ger skiljenämnden en diskretionär rätt att avgöra 

vad som är skäl för tredje mans deltagande i skiljeförfarandet ställer höga krav på att 

bedömningen sker i linje med vad som kan vara verkligt legitima skäl för C att delta. 

Enligt min mening är det då rimligt att bl.a. söka stöd i civilprocessuella interventions-

bestämmelser för att se vilka skäl som där anförs för tredje mans begränsade deltagande 

i processer. Även om ett begränsat deltagande av C av flera anledningar!kan vara efter-

strävansvärt kan det i och med ett sådant deltagande dock uppkomma vissa praktiska 

frågor. 
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7.3 Hur skulle tredje mans begränsade deltagande praktiskt påverka skilje-

förfarandet?  

För att återkoppla till kapitel 2 där viktiga principer för skiljeförfarande diskuterades 

samt även potentiella praktiska problem med ett begränsat tredje mans deltagande lyftes 

fram kommer här några praktiska aspekter av tredje mans begränsade deltagande i skil-

jeförfarande uppmärksammas.       

 I ett svenskt skiljeförfarande gäller, liksom i svensk civilprocessrätt, den kontra-

diktoriska principen, vilken bl.a. innebär att part ska ges välbehövlig tid att bemöta vad 

motpart anfört.  Om nu C, med stöd av något av de tidigare redogjorda resonemangen, 

intervenerar för att understödja B:s talan och exempelvis inför ny bevisning måste där-

för A ges skäligt rådrum att bemöta denna. Om A inte medges detta kan det med stor 

sannolikhet innebära ett klanderbart fel från skiljenämndens sida, se 34 § första stycket 

p. 1 LSF.  Tredje mans deltagande, om än processuellt begränsat, kan således ha den 

effekten att skiljeförandet drar ut på tid och kan därmed bidra till ökade kostnader. Sam-

tidigt kan anföras att ännu större kostnader och mer tidsspillan kanske undviks i och 

med att ett ytterligare skiljeförfarande kan undvikas.  

  Reglerna om klander och ogiltighet av skiljedom är intressanta eftersom det i 

och med tredje mans begränsade deltagande kommer uppkomma frågor vilka typer av 

processhandlingar denne ska ha möjlighet att företa. Som angetts ovan har uppsatsen 

som utgångspunkt att tredje man kan delta i syfte att understödja B eller delta för egen 

del. Att en tredje man som tillåts delta osjälvständigt bör ges tämligen begränsade möj-

ligheter att påverka processen är enligt min mening tydligt. Om de tvistande parterna 

inte hade kunnat utnyttja sin dispositionsfrihet fullt ut, genom att tredje man t.ex. tilläts 

påverka parternas processhandlingar, hade det de facto inneburit en allvarlig störning av 

den allmänna avtalsfriheten. Annorlunda uttryckt hade det inte varit önskvärt om skilje-

förfarandet gav tredje man möjligheter denne inte hade utanför tvisten. Här kan en pa-

rallell dras till de processuella begränsningarna som återfinns i de civilprocessuella in-

terventionsbestämmelserna.211 I fråga om ”typiska” rättegångshandlingar, exempelvis 

framläggande av bevisning, ligger det nära till hands att finna inspiration i 14 kapitlet 11 

§ första stycket RB.  Detta innebär att tredje mans möjlighet att företa processhandling-

ar är starkt kringskurna. Det går även att tänka sig att parterna avtalsvägen bestämt vilka 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
211 Se kapitel 3. 
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typer av processhandlingar en eventuell tredje man ska ha rätt att företa. Ett ytterligare 

alternativ är enligt min mening att skiljenämnden prövar tredje mans processhandlingar 

i ljuset av att hans deltagande är begränsat. En fråga som också skulle behöva adresseras 

är hur man ska göra med för skiljeförfarandet speciella processhandlingar så som pro-

tester mot skiljenämndens beslut. En skiljedom kan nämligen inte klandras på grund av 

omständighet som part genom att delta i förfarandet utan invändning eller på annat sätt 

avstått från att göra gällande, se 34 § andra stycket LSF. Här ligger det enligt min me-

ning nära tillhands att anse att tredje man som deltar osjälvständigt bör sakna möjlighet 

att protestera under skiljeförfarandet. Samtidigt är frågan om tredje man bör ges något 

typ av skydd så att hans processuella ställning inte kränks under skiljeförfarandet. Sva-

ret är nej med beaktande av de tidigare argumenten som anförts gällande avtalsfriheten. 

Det är därför rimligt att tredje man, i och med sitt begränsade deltagande, får finna sig i 

att inte kunna reservera sig mot skiljenämndens beslut såvida B inte stödjer den av 

tredje man framförda protesten. Om C således vill klandra skiljedomen mellan A och B 

eller föra en ogiltighetstalan, skulle det med inspiration av samma tankegång innebära 

att detta endast kan göras tillsammans med B förutsatt att denna angriper skiljedomen. I 

linje härmed torde ett deltagande av C innebära ett implicit uppgivande av någon som 

helst möjlighet att direkt påverka skiljenämndens sammansättning.  Frågor om jäv och 

dylikt måste dock fortfarande beaktas vilket gör att en tredje man, om än indirekt, kan 

komma att påverka skiljenämndens sammansättning.     

 I fall tredje man deltar genom att understödja B:s talan går det i sådant fall att 

tänka sig att denne åläggs ett kostnadsansvar för den delen av processen där han varit 

mest aktiv.  När en deltagare intar den osjälvständiga processuella ställning som disku-

teras här ligger det enligt min mening nära tillhands att B bör åläggas ansvar att ställa 

den ytterligare säkerhet för skiljemännens ersättning som skiljenämnden anser nödvän-

dig i och med C:s deltagande. Om C deltar för egen del så är det i linje med detta rimligt 

att låta skiljenämnden göra en uppskattning av storleken av kostnader som kan komma 

att uppstå och beordra C att ställa den uträknade säkerheten för att få delta. En tanke 

som framförts är att låta skiljeklausulens lydelse vara avgörande för hur kostnadsfördel-

ningen ska ske. Om klausulen använder lokutionen ”alla tvister i anledning av” eller ”på 

grund av” detta avtal kan stöd anföras för att de ursprungliga parterna, genom sin for-

mulering, implicit medgett att bära risken att ta del av kostnaderna som tredje mans in-
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träde föranleder.212 Tredje man ska då endast stå för de kostnader som denne förorsakar 

och de ursprungliga parterna, A och B, får stå för resten. Vanskligt som det är att söka 

konkludent stöd för olika typer av godkännande kan lösningen enligt min mening inte 

godtas på denna grund. En uppdelning av kostnaderna som tar hänsyn till hur mycket 

tid som lagts på frågor hänförliga till C:s deltagande är dock rimligt. En tanke är då att 

utgå från 18 kapitlet 12 § RB där det anges hur kostnadsfördelning med anledning av 

s.k. ordinär intervention ska gå till.213    

 

 

8 Slutsatser 
Svaret på frågan om det bör finnas möjlighet för en tredje man att delta begränsat i ett 

skiljeförfarande mellan A och B bör ses mot bakgrunden dagens kommersiella verklig-

het. I och med den förmodade ökningen av tvister av multi-contract typ kommer beho-

vet av en flexiblare och mer ändamålsenlig tvistelösning med stor sannolikhet att öka.. 

Den typ av begränsade deltagande av tredje man som nu diskuterats torde vara en del av 

lösningen på de problem som ett multi-contract skiljeförfarande kan ge upphov till. 

 En funktion LSF fyller är som tidigare nämnts att uppställa de nödvändiga for-

mella kraven för ett rättssäkert skiljeförfarande som inte onödigt inskränker parternas 

dispositionsmöjligheter. I och med detta läggs grunden för ett pragmatiskt och flexibelt 

utformande av förfaranderegler vilket gör att attraktiviteten att förlägga ett skiljeförfa-

rande till Sverige ökar. Genom att statlig ”regelminimalism” är nödvändig för skiljeför-

farandets popularitet innebär detta214 också att lagstiftaren ständigt måste utveckla skil-

jeförfarandelagarna. Regeringen framhåller exempelvis i dir. 2014:16 s. 1215 att översy-

nen som nu görs av LSF har som syfte ” ... att säkerställa att skiljeförfarande i Sverige 

kan fortsätta att vara en modern, effektiv och attraktiv tvistelösningsform.” Uttalandet 

visar enligt min mening att staten har ett starkt intresse av att Sverige är och förblir ett 

attraktivt forum för skiljeförfaranden, nationella som internationella. Det kan i sin tur 

innebära att det är nödvändigt att ändra i skiljemannarättsliga regelverk beroende på hur 

frågor om tredje mans deltagande behandlas internationellt. Detta är särskilt aktuellt, när 

som nämnts, komplexiteten i kommersiella avtal, och därmed tvister, ökar med tiden. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
212 Se Strong, s. 931. Jfr Kim & Mitchensson, s. 427. 
213 Jfr Rättegång II, s. 207 f. !
214 I vart fall ur parternas perspektiv och det är tveklöst det som är viktigast. 
215 En översyn om lagen om skiljeförfarande. 
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 Även om dylika ändringar skulle kunna innebära en ökad attraktivitet för Sve-

rige som forum för skiljeförfaranden skulle de också kunna leda till minskad attraktivi-

tet beroende på hur de mottas. Detta kanske dock är mer troligt om regler införs i LSF, 

vilken är lex arbitri för skiljeförfaranden som tar plats i Sverige, se 46 § LSF. Ett starkt 

argument för hur Sveriges attraktivitet som skiljeförfarandeforum ska bevaras är därför 

att undvika regler som inte vunnit erkännande internationellt. För långtgående bestäm-

melser om tredje mans deltagande i skiljeförfarande kan uppfattas, och det med rätta, 

som en rubbning av partsautonomins princip vilket därmed kan leda till att Sverige för-

lorar attraktivitet som skiljedomsland.216 Som förmodligen framgått ovan anser jag dock 

inte att en bestämmelse så som den i artikel 4(2) SwR kan anses vara en sådan in-

skränkning av partsautonomin överhuvudtaget. Snarare utgör valet av ett reglemente 

med en dylik regel ett aktivt utnyttjande av parternas möjlighet att bestämma förfaran-

dets upplägg.217 Att införa dylika regler i SCC:s reglemente istället för LSF torde därför 

vara en bättre väg att gå.218  

 En annan aspekt som är värd att beakta är att skiljeförfarande som tvistelös-

ningsform ibland tenderar att ”krocka” med den kommersiella verkligheten. Enligt min 

uppfattning är de skiljemannarättsliga grundsatserna endast skyddsvärda så länge de 

fyller sin funktion, ett påstående de flesta förmodligen kan instämma i. När A:s och B:s 

skiljeklausul inte hänvisar till ett skiljedomsreglemente eller en skiljeförfarandelag som 

medger tredjemansdeltagande exkluderar de samtidigt andra potentiella intressenter i 

den framtida tvisten, så som underentreprenörer. Här framträder enligt min mening ett 

tydligt problem som, beroende på vilken vinkel som anläggs, kan anses vara är en bak-

sida av principen om partsautonomi. Vad exkludering av C praktiskt innebär är att A 

och B genom sitt skiljeavtal skapar en smalare tvistlösningsplattform än det materiella 

avtalets egentliga bakgrund. En effekt av detta är att skiljeavtalet kommer hindra eller i 

vart fall hämma en effektiv tvistelösning.219  Enligt min uppfattning framstår därför ett 

skiljeförfarande som är låst till det klassiska partsperspektivet som en stelbent och 

mindre attraktiv tvistelösningsform än en som öppnar upp för flera olika typer av delta-

gare.        

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
216 Se ovan delkapitel 2.7. 
217 Jfr Roos, s. 415 som där diskuterar flerpartsförfaranden. 
218 Jfr ovan delkapitel 5.1. 
219 Jfr Brekoulakis (2009), s. 1182. 
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 En relevant fråga som kan ställas i anslutning till det nyss ovan nämna är varför 

A och/eller B skulle vilja att det finns en möjlighet för en okänd tredje man att delta och 

antingen understödja ena partens talan eller delta för egen del. För det första vilar en 

sådan fråga på en felaktig premiss; en tredje man som eventuellt kan komma att inter-

venera torde inte vara okänd för A och B eller i vart fall någon av dem. Syftet med en 

sådan deltagande möjlighet kan förutom att skapa goda tvistelösningsmöjligheter för 

parterna enligt min mening dessutom vara att ge tredje man ett skydd mot sin avtalspart, 

d.v.s. A eller B. Det kan antas att en underleverantör förmodligen välkomnar en dylik 

bestämmelse i en skiljeförfarandelag eller ett skiljedomsreglemente som A och B:s skil-

jeklausul hänvisar till. En slutsats kan därför vara att ett dylikt regelverk därför väljs av 

A och B med hänsyn tagen till andra kontraktsparter eller, vilket kanske får anses 

mindre troligt, genom påtryckningar underifrån av dessa kontraktsparter. Om flera ma-

teriella kontraktsparter, i enlighet med kontraktskedjan, kan påverkas av en skiljedom 

mellan A och B är den typen av bestämmelse enligt min mening i vilket fall en rimlig 

lösning på en del av multi-contract problematiken.220    

 Mot bakgrund av den komplexa kommersiella verkligheten torde det enligt min 

mening därför vara lämpligt att under vissa omständigheter låta C delta begränsat i ett 

skiljeförfarande mellan A och B. En dylik möjlighet till deltagande i skiljeförfarandet 

mellan A och B har vissa likheter med de möjligheter till intervention som står till buds 

i den ordinära civilprocessen. Som påpekats är den stora skillnaden självklart att det 

saknas en interventionsrätt i ett skiljeförfarande motsvarande den som ges genom 

osjälvständig intervention i civilprocessen. Däremot så kan, som visats, civilprocessu-

ella interventionsgrunder till viss del vara relevanta som argument för tredje mans del-

tagande i skiljeförfarande. Det får dock inte glömmas att det fortfarande bör finnas nå-

gon form av överenskommelse mellan A och B om att låta tredje man delta i skiljeförfa-

randet. I slutändan kommer det att vara ett skiljedomsreglemente eller en skiljeförfaran-

delag som avgör vilka skäl som kan läggas till grund för C:s begränsade deltagande i 

skiljeförfarandet. Att dessa skäl kan komma att förändras över tiden är eftersträvansvärt 

i syfte att bibehålla och utveckla dynamiska samt attraktiva möjligheter för att i skilje-

förfarande lösa tvister mellan flera intressenter. Var eventuella bestämmelser om tredje 

mans begränsade deltagande i skiljeförfarande lämpligen bör införas, i LSF eller i 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
220 En fråga av mer praktisk karaktär är hur C ska får reda på att skiljeförfarande inletts mellan A och B. 
Här kan en lösning med kontraktsgrundad litisdenuntiation/meddelandeskyldighet tänkas, jfr Heuman, s. 
204 ff. 
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SCC:s regler, faller utanför uppsatsens frågeställning. Rent allmänt är det dock min 

uppfattning att om det inte finns opt-in möjlighet så är förutsebarhet faktiskt ett giltigt 

argument för att inte införa bestämmelser likt SwR artikel 4(2) i nationell skiljeförfa-

randelag.221  

 Avslutningsvis kan sägas att frågan om olika slags deltagande av tredje man i 

skiljeförfarande ständigt är aktuell. Detta bekräftas av att en viktig del av den nämnda 

utrednings uppdrag är att utreda om LSF bör anpassas mer till flerpartsskiljeförfaran-

den, s.k. multi-party arbitration. Som framgår av namnet så rör det sig om skiljeförfa-

randen med fler än två parter där olika komplexa frågeställningar uppkommer när fler 

parter ska delta i ett och samma skiljeförfarande. I direktivet understryker regeringen att 

det på grund av skiljemannarättens internationella karaktär gör att det kan finnas andra 

områden där intresset av att anpassa sig efter den internationella utvecklingen på skil-

jemannarättens område gör det befogat att reformera LSF. Enligt min mening kan man 

här se ett utrymme för utredningen att i vart fall lyfta frågor om förutsättningarna för 

tredje mans begränsade deltagande i skiljeförfarande.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
221 Jfr Roos, s. 431. 
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