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Summary 
Commercial arbitration can briefly be described as being designed to offer a 
quick and final conclusion to disputes without transparency for the public. 
With this in mind, it is of great importance that the verdict isn’t followed by 
long and public proceedings in court. Thus, the Swedish regulation doesn’t 
allow the losing party to appeal against the arbitrators’ verdict. This puts a 
heavy burden on the arbitrators to follow fundamental procedural principles 
to guarantee rule of law. Some form of judicial review is therefore necessary 
to prevent procedural mistakes from being permanent. The interest of a quick 
and final verdict must be weighed against the interest of rule of law.  
 
The judicial review has in the Swedish legislation been stated in LSF:s rules 
of the verdict’s invalidity and reprehension (“klander”) of a verdict. The pur-
pose of this paper is to review the most central aspects of the right to repre-
hension and examine the current state of the law. Focus is put on the two 
claims that’s been the most frequent in precedents, excess of mandate and 
procedural mistakes, but the issue of preclusion will also be examined. The 
paper finds that the current state of the law is uncertain in many regards.  
 
To achieve an international perspective a comparison with the model law is 
made. This international regulation is to a large extent similar to LSF on cor-
responding provisions. However, in a few provisions the wording differs, 
most notably the model law contains a time frame for when preclusion comes 
into effect which the Swedish regulation lacks.  
 
The primary conclusions of the paper deal with areas where the current state 
of the law for reprehension of an arbitration verdict is uncertain. Above all, 
such uncertainties can be found when dealing with excess of mandate in ar-
bitration between international parties. The legislator has in the legislative 
history proposed an order in which some of the principles that are applied 
between Swedish parties should be applied differently when dealing with in-
ternational parties. The paper proposes a change to this regime. Changes are 
also advocated in areas where the legislator applies principles which were 
created for the circumstances of a dispute in Court, without reflection in re-
gard to the differences between the two institutes. Uncertainties in regard to 
all other covered areas could also be solved by a few clarifications by the 
legislator.    
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Sammanfattning 
 
Summariskt kan skiljeförfarandet beskrivas syfta till ett snabbt och slutligt 
avgörande av tvister utan insyn från utomstående.  Med denna bakgrund är 
det av stor vikt för de involverade parterna att tvistelösningen inte efterföljs 
av en långdragen och offentlig process i allmän domstol. I svensk rätt finns 
därav ingen möjlighet att överklaga ett skiljeförfarande. Detta sätter stora 
krav på att skiljemännen följer grundläggande processuella regler för att ga-
rantera rättssäkerheten. Det innebär även att någon form av domstolskontroll 
är nödvändig för att förhindra att grova förfarandefel blir bestående. En av-
vägning mellan intresset av ett snabbt och slutligt avgörande och intresset av 
ett rättssäkert förfarande måste göras.  
 
Domstolskontrollen har i den svenska lagstiftningen kommit till uttryck i reg-
lerna om skiljedoms ogiltighet och klander av skiljedom. Syftet med denna 
uppsats är att avhandla de centrala delarna av klanderrätten och utreda hur 
rättsläget på rättsområdet ser ut. Fokus läggs på de två punkter i regleringen 
som fått störst genomslag i praxis, uppdragsöverskridande och handlägg-
ningsfel, samt reglerna om preklusion. Utredningen konstaterar att det finns 
många områden där rättsläget är oklart och omdiskuterat.  
 
För att få ett internationellt perspektiv på rättsområdet görs slutligen en jäm-
förelse med modellagen.  Detta internationella regelverk stämmer till stora 
delar överens med motsvarande bestämmelser i LSF. På ett fåtal punkter skil-
jer sig dock ordalydelsen i modellagen från LSF, framförallt innehåller mo-
dellagen en tidsfrist för preklusion som saknas i den svenska lagstiftningen.  
 
De huvudsakliga slutsatserna behandlar de områden där rättsläget för klander 
av skiljedom är oklart. Framförallt återfinns sådana oklarheter vid uppdrags-
överskridande i skiljeförfaranden med internationella parter. Lagstiftaren har 
i förarbetena förslagit en ordning där vissa av de principer som tillämpas när 
tvist rör svenska parter ska få ett annat innehåll när tvist rör internationella 
parter. Denna ordning föreslås förändras. Förändringar förespråkas även på 
områden där lagstiftaren applicerat principer på skiljeförfarandet som skapats 
för förhållanden vid tvist inför allmän domstol, utan reflektion över olikhet-
erna som finns mellan de båda instituten. Oklarheter i förhållande till samtliga 
andra behandlade områden skulle även kunna lösas genom vissa förtydligan-
den i lagtexten. 
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Förkortningar 
AvtL  Lag (1915:218) om avtal och andra rättshand-

lingar på förmögenhetsrättens område 
 
HD  Högsta Domstolen 
 
HovR  Hovrätten 
 
JT  Juridisk Tidsskrift 
 
LSF  Lagen (1996:116) om skiljeförfarande 
 
Modellagen  UNCITRAL Model Law on International  

Commercial Arbitration 
 
New York Konventionen Convention on the Recognition and Enforcement 

of Foreign Arbital Awards (1958) 
 
NJA  Nytt juridiskt arkiv, del 1 
 
NJA II  Nytt juridiskt arkiv del 2 
 
Prop.  Proposition 
 
RB  Rättegångsbalken 1942:740 
 
SkmL  Lag (1929:145) om skiljemän 
 
SOU  Statens offentliga utredningar 
 
SvJT  Svensk Juristtidning 
 
UNCITRAL  United Nations on International Trade Law 
 
ÄSkmL  Äldre lagen om skiljemän 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Skiljeförfarandet har i svensk och internationell rätt kommit att bli en naturlig 
del av hur kommersiella aktörer hanterar tvister. Summariskt kan skiljeförfa-
randet beskrivas syfta till ett snabbt och slutligt avgörande av tvister utan in-
syn från utomstående.  Med denna bakgrund är det av stor vikt för de invol-
verade parterna att tvistelösningen inte efterföljs av en långdragen och offent-
lig process i allmän domstol. Avsaknaden av möjlighet till att överklaga skil-
jedomen sätter dock stora krav på att skiljenämnden följer grundläggande pro-
cessuella regler för att garantera rättssäkerheten. Någon form av domstols-
kontroll som förhindrar att sådana grova förfarandefel blir bestående är därför 
nödvändig. Intresset av ett snabbt och slutligt avgörande måste därav vägas 
mot intresset av ett rättssäkert förfarande. Utan en sådan avvägning riskerar 
skiljeförfarandet att hamna i vanrykte och försvinna som tvistelösningsme-
tod.1 
 
I lagstiftningen har man valt att dela upp möjligheterna till domstolskontroll 
i fall där skiljedomen är ogiltigt även om den inte angrips av parter och i fall 
där parter måste klandra skiljedomen för att få den upphävd.  
 
Följande utredning kommer att behandla de centrala delarna av lagstiftningen 
för klander av skiljedom. Systemet är enormt viktigt för den framtida hante-
ringen av skiljeförfarandet, både för privata aktörer och staten. Slutligt bin-
dande skiljedomar gynnar båda parter. I största möjligaste mån bör systemet 
därför vara uppbyggt för att minimera att förlorande part väcker en ogrundad 
klandertalan inför allmän domstol. Detta löses lättast genom klart angivna 
klandergrunder, där förlorande part kan avgöra om det skulle löna sig att för-
söka få skiljedomen upphävd.  
 
Som kommer följa av utredningen lever, tyvärr, inte lagstiftningen upp till 
detta mål. På en rad områden är det långt ifrån tydligt vad som utgör en klan-
dergrund och vad som är accepterat inom skiljeförfarandets gränser.  
Utredningen kommer inte bara att poängtera var dessa otydligheter ligger, den 
kommer även att presentera förslag på hur lagstiftningen kan utvecklas. Detta 
gäller så väl ur ett tydlighetsperspektiv som ur ett optimeringsperspektiv. På 
vilka punkter kan lagstiftningen förbättras?  
 
 

                                                
1 Jfr SOU 1994:81 s. 169 och Heuman, Lars, Skiljemannarätt, Stockholm 1999, s. 586.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att utreda hur rättsläget ser ut för part som vill klandra en 
skiljedom med hjälp av uppdragsöverskridande eller handläggningsfel (s.k. 
de lege lata) utan att drabbas av preklusion och föreslå eventuella förbätt-
ringar av regelverket (s.k. de lege feranda). För att att uppfylla uppsatsens 
syfte ska följande frågeställningar besvaras:  
 

- Under vilka förutsättningar kan en skiljedom klandras med utsikt till 
framgång p.g.a uppdragsöverskridande eller handläggningsfel enligt 
nuvarande rättsläge i LSF? 

- Vad måste part göra under skiljeförfarandet för att undvika att förlora 
sin rätt till klandertalan på grund av regeln om preklusion i LSF? 

- Överensstämmer eller avviker den svenska regleringen av klander 
från modellagens reglering? 

- Bör den svenska regleringen av klander ändras?  
 

1.3 Avgränsning 
Lagstiftningen om klander är omfattande och inkluderar inte mindre än sex 
punkter som klagande part kan knyta sin klandertalan till. Av dessa punkter 
har dock två fått störst genomslag i rättspraxis; de har åberopats i mer än 50% 
av alla klandermål som hänförts till allmän domstol.2 Dessa två klandergrun-
der, uppdragsöverskridande och handläggningsfel, är även de som kommit att 
bli mest omdiskuterade i både doktrin och rättspraxis. Med målet att reda ut 
de problem som är av central betydelse för parter involverade i skiljeförfa-
rande, har uppsatsen kommit att fokuseras på dessa två klandergrunder. 
Grundläggande information om de andra klandergrunderna kommer ändock 
att presenteras för att ge läsaren en helhetsbild av regelverket, men djupare 
analys och reflektion reserveras till handläggningsfel och uppdragsöverskri-
dande.  
 
För att part inte ska förlora sin rätt att klandra en skiljedom måste denne ob-
servera regeln om preklusion. Regelverket gör sig relevant för part som vill 
klandra på grund av uppdragsöverskridande, men är kanske särskilt relevant 
i förhållande till handläggningsfel. En utredning om dessa två klandergrunder 
skulle därför inte bli komplett utan en genomgång av även denna regel. Där-
emot kommer inte tidsfristen i §34 3 st. LSF att behandlas.  
 
Reglerna om skiljedoms ogiltighet har även prioriterats bort. I doktrin har viss 
diskussion först om ogiltighetsreglerna istället skulle föras in under klander-
grunderna med internationella regelverk som inspiration.3 Den frågan ligger 
vid sidan av uppsatsen.  
 
                                                
2 SOU 2015:37, Översyn av lagen om skiljeförfarande, s. 74. 
3 För vidare läsning se Heuman, Lars, Överseende av lagen om skiljeförfarande, JT nr 2. 
2014/15 och SOU 2015:37 s. 124. 
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Flera andra prioriteringar har varit nödvändiga för att begränsa utredningens 
omfattning. Uppsatsen behandlar enbart klanderförfaranden i konventionella 
skiljeförfaranden, där skiljenämndens behörighet baseras på ett skiljeavtal. 
Resonemangen i uppsatsen är därför inte alldeles säkert överförbara på legala 
skiljeförfaranden där skiljenämnden kan ha en skyldighet att ta hänsyn till 
andra principer av tvingande karaktär. Vidare förutsätts parterna vara kom-
mersiella aktörer för uppsatsens vidkommande. Detta torde vara det vanlig-
aste förhållandet, andra hänsynstaganden kan behövas när privatpersoner är 
involverade.  
 
Slutligen har jag valt att jämföra den svenska lagstiftningen med modellagen. 
Regelverket har haft stor internationell betydelse och är adapterad i väldigt 
många stater. På grund av skiljemannarättens vida omfattning har det dock 
inte varit möjligt att, inom utredningens ramar, jämföra med fler regelverk än 
så.   
 
Läsaren förutsätts ha grundläggande kunskaper om skiljeförfarandet och där-
för har ingen allmän beskrivning av förfarandet som sådant gjorts.  
 

1.4 Metod 
Utredningen använder en rättsdogmatisk metod. Metodens innebörd är inte 
helt lätt att beskriva och har till följd av detta blivit vida omdiskuterad i den 
rättsvetenskapliga doktrinen.  
 
Peczenik konstaterar att rättsdogmatikens huvudsakliga uppgift är ”att tolka 
och systematisera gällande rätt”.4 En annan, ofta använd, beskrivning av rätts-
dogmatiken är att den syftar till att rekonstruera ett rättssystem.5 För att uppnå 
detta syfte är utgångspunkten ett korrekt användande av de rättskällor som är 
allmänt accepterade, den s.k rättskälleläran. De juridiska spörsmål som utred-
ningens frågeställningar skapar ska besvaras utifrån lagstiftning, rättspraxis, 
lagförarbeten och litteratur med en rättsdogmatisk orientering (även kallad 
doktrin).6 Den rättsdogmatiska metoden handlar således om att analysera rätt-
skällelärans olika beståndsdelar för att rekonstruera ett rättssystem. 
 
Fullt naturligt är därefter att en rättsdogmatiker kritiserar rättsläget och före-
slår egna förslag på bättre lösningar. Att finna nya svar utgör kärnan i all ve-
tenskaplig verksamhet. 7   
 
Den aktuella utredningen stämmer väl överens med denna definition. Strävan 
efter att utvinna vad som utgör gällande rätt på klandergrundernas område är 
ett försök till att rekonstruera rättsområdets rättssystem. Genom att undersöka 
alla relevanta rättskällor är målet beskriva hur rätten på området ser ut. Denna 
                                                
4 Peczenik, Alexander, Vad är rätt?, Stockholm 1995, s. 312. 
5 Jfr Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 4 och Korling, Fredric och 
Zamboni, Mauro(red.), Juridisk metodlära, Lund 2013.  
6 Korling och Zamboni s. 21, jfr även Peczenik s. 315,  
7 Jfr Jareborg, s. 4. 
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rekonstruktion utsätts därefter för kritik och förändringsförslag baserat på 
egna reflektioner och analyser om hur rättssystemet kan förbättras..  
 
Den jämförelse som ska göras med modellagen utgår från en komparativ me-
tod med rättsdogmatiska inslag. I ett första steg används relevanta källor för 
att anlysera modellagen. Därefter jämförs resultatet med slutsatserna av den 
svenska regleringen.  
 
Egna slutsatser och analyser kommer under uppsatsen att presenteras löpande 
för att uppnå ett naturligt flyt i framställningen. Avslutningsvis kommer dessa 
löpande analyser att sammanställas i ett mer utförligt och sammanhängande 
kapitel.   

1.5 Material  
Skiljemannarätten har, ur en rättsvetenskaplig vinkel, länge behövt handskas 
med problemet att stora delar av det relevanta källmaterialet är otillgängligt. 
Skiljedomar är inte offentliga och det är därför mycket svårt att avgöra vad 
som utgör etablerad praxis.  För att utreda hur skiljenämnden agerar i givna 
situationer är man därför i stor utsträckning hänvisad till doktrinuttalanden, 
där författarnas egna erfarenheter ligger till grund för hur regelverket tolkas. 
Viss försiktighet är därför påkallad vid användandet av sådan doktrin.  

Rättsläget är dock relativt unikt när det kommer till det för utredningen aktu-
ella källmaterialet. Klanderförfaranden sker inför allmän domstol och utgör 
offentligt material. Däremot utgörs de vägledande domarna till stor del av 
hovrättsfall och enbart ett fåtal domar finns publicerade. Det har därför inne-
burit en stor ansträngning att finna relevant rättspraxis. För äldre praxis har 
Niklas Elofssons sammanställning i artikeln ”Klandrade skiljedomar mellan 
1999 och 2009 – särskilt om skiljemäns uppdragsöverskridanden och 
handläggningsfel” (2010) varit till stor hjälp. Liknande sammanställningar 
saknas för nyare praxis och egna efterforskningar har därför i större utsträck-
ning krävts.  De rättsfall som använts har till största delen meddelats efter 
LSF:s ikraftträdande, men äldre rättspraxis har beaktats i den mån den varit 
relevant.   

Doktrinen har sedan LSF:s tillkomst präglats av ett antal omfattande lagkom-
mentarer. Främst bör Lars Heumans ”Skiljemannarätt” (1999) framhållas. 
Verket utgör en självklar referenspunkt för alla rättsliga spörsmål på området. 
Nämnvärda är även Stefan Lindskogs Skiljeförfarande (2012) och Finn 
Madsens Skiljeförfarande i Sverige (2009), men även andra lagkommentarer 
har kommit till nytta. Denna litteratur har varit till stor användning under ar-
betets gång för att dels fastställa gällande rätt, dels för vägledning i fall där 
rättsläget är osäkert. Dispositionen av utredningen har i vissa delar kommit 
att blivit inspirerade av dessa verk. På relevanta områden har även mer djup-
dykande artiklar använts.  

För den internationella jämförelsen med modellagen har främst två verk kom-
mit att användas, Howard  Holtzmann och Joseph Nehaus  ”A Guide to the 
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UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration” (1989) 
samt Kronke Herbert, m.fl. ”Recognition and Enforcement of Foreign Ar-
bitral Awards: A Global Commentary on the New York Convention (2010). 
Den rättspraxis som har använts vid jämförelsen är hämtad ur dessa skrifters 
referenser.  

1.6 Disposition 
Utredningens andra kapitel behandlar de klandergrunder som återfinns i LSF. 
Inledningsvis ges en överblick av de regler som gäller allmänt för klander. 
Därefter avhandlas varje klandergrund för sig. Djupare inblick görs där åsik-
terna i doktrin har gått isär och fokus har lagts på uppdragsöverskridande och 
handläggningsfel.  
 
Det tredje kapitlet avhandlar preklusion. Utredningen har delats upp i ett antal 
underrubriker där de problem som vållat mest problem och varit mest omdis-
kuterade fått utrymme.  
 
I fjärde kapitlet går avhandlingen in på modellagens lösning av klanderförfa-
randet och preklusion. Klandergrunderna avhandlas inledningsvis och sedan 
går utredningen över till en genomgång av lagsstiftningens lösning på pre-
klusion. 
 
Avslutningsvis sammanställs mina  slutsatser och analyser i det femte ka-
pitlet. Varje kapitel i uppsatsen avhandlas enskilt innan det hela avslutas med 
en presentation av de förändringsförslag som föreslås på området.  
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2 Grunder för klander av 
skiljedom 

2.1 Allmänt om klander 
När två parter beslutar sig för att vända sig till en skiljenämnd istället för att 
hänskjuta tvist till allmän domstol anses parterna ha avsagt sig möjligheten 
till att få sin skiljedom överprövad på materiella grunder.8 Likväl finns det en 
möjlighet att få en skiljedom upphävd genom en talan klandertalan. En sådan 
klandertalan kan däremot enbart hänföra sig till formella fel i skiljedomen.9 
Det är därför av stor vikt att skilja mellan vad som utgör materiella fel och 
formella fel.10  
 
Materiella fel föreligger om skiljenämnden gör en felaktig bevisvärdering el-
ler rättstillämpning,11 begår ett misstag vid lagvalsregler eller tillämpar mate-
riella klausuler i avtalet på ett felaktigt sätt.12 Vilka fel som anses kunna ligga 
till grund för klander definieras uttömmande av 34§ 1 st. LSF13 och kommer 
att behandlas i det följande.  
 
Ett upphävande av en skiljedom efter klander blir enbart aktuellt om en part 
har fört en talan enligt 34§ LSF. Förs ingen sådan talan blir skiljedomen bin-
dande för parterna oavsett om ett klandervärt fel har begåtts eller ej.14 Lag-
stiftningen har utformats på detta sätt eftersom klandergrunderna är upp-
ställda som skydd för skiljeparterna - tredjemans intressen beaktas inte under 
denna reglering.15 
 
Grund för klander behöver inte innebära att hela domen ska upphävas. Domen 
kan partiellt hävas om sambandet mellan de olika, av skiljedomen avgjorda, 
frågorna tillåter det. Om t.ex. skiljenämnden har dömt både över frågor som 

                                                
8 Dock kan parterna i skiljeavtalet uttryckligen förbehålla sig rätten att klandra avtalet även 
på materiell grund. Förarbetena stadgar att LSF visserligen tar sikte på avtal utan sådana 
förbehåll men att det saknas skäl för att inte använda lagen i tillämpliga delar, jfr Prop. 
1998/99:35, Ny lag om skiljeförfarande, s. 72 och Cars, Thorsten, Lagen om Skiljeförfa-
rande, tredje upplagan, Stockholm 2001 s. 24 f.  
9 Madsen, Finn, Skiljeförfarande i Sverige, andra upplagan, Stockholm 2009, s. 266. Jfr 
även Heuman s. 586.. 
10 Heuman, s. 586. I viss doktrin används även frasen ”handläggningsfel” synonymt med 
formella fel. Detta skapar en något förvirrande terminologi eftersom även §34 1st. 6 pt. LSF 
benämns ”handläggningsfel”. I den fortsätta utredningen kommer därför handläggningsfel 
exklusivt åsyfta §34 1 st. 6 pt. LSF.   
11 Bolding, Per Olof, Skiljedom, Stockholm 1962, s. 171, jfr även Madsen, s. 266.   
12 Heuman, s. 586.  
13 SOU 1994:81 s. 173 och Prop. 1998/99:35 s. 142 f.  
14 SOU 1994:81 s. 290 samt Prop. 1998/99:35 s. 235, jfr även, Madsen, s. 267.  
15 Lindskog, Stefan, Skiljeförfarande – En kommentar, Stockholm 2012, s. 861.  
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fallit inom sitt uppdrag och frågor som fallit utanför sitt uppdrag, följer det av 
§34 1 st. att skiljedomen ska hävas i det senare hänseendet.16  
 
34§1 st. LSF är även obligatorisk för allmän domstol och rätten kan därför 
inte diskretionärt besluta om att ogilla talan om villkoren för hävande i och 
för sig är uppfyllda.17  
 
Nedan kommer de olika klandergrunderna att behandlas med fokus på de två 
som har ansetts vara mest problematiska och frekvent förekommande i praxis; 
uppdragsöverskridande och handläggningsfel.  
 

2.2 Skiljedomen omfattas inte av giltigt 
skiljeavtal  

Enligt §34 1 st. 1 pt. LSF ska en domstol upphäva en skiljedom om det inte 
föreligger ett giltigt skiljeavtal mellan parterna. Bestämmelsen omfattar häri-
genom två tänkbara situationer. Den första är ett förhållande där det inte fö-
religger något giltigt skiljeavtal över huvud. Hit hör situationen att parterna 
inte har ingått något skiljeavtal men även fallet att ett giltigt skiljeavtal har 
upphört att gälla eller redan från början varit ogiltigt. Så är fallet om en skil-
jedom är grundad på ett skiljeavtal som inte är förenligt med förbudet mot 
skiljeavtal avseende framtida tvister18. Även den omständigheten att skiljeav-
talet är overksamt p.g.a. att det inte täckte en förlikningsbar fråga vid avtals-
tidpunkten men väl när tvist uppkom faller härunder.19 
 
Värt att notera i sammanhanget är principen om särskiljbarhet (eller s.k. se-
parabilitet). Skiljeavtalet utgör ett separat avtal i förhållande till ett eventuellt 
huvudavtal det inkluderats i och påverkas därför inte av om huvudavtalet i sig 
är ogiltigt. En ogiltighetsgrund måste specifikt avse skiljeavtalet för att bli 
aktuellt.20  
 
Den andra situationen som omfattas av regleringen är när det visserligen fö-
religger ett giltigt skiljeavtal men där det inte är tillämpligt på den aktuella 
tvisten. Typsituationen är att tvisten inte omfattas av skiljeavtalets objektiva 
omfattning men även fallet där tvisten rör någon som fallit utanför avtalets 
subjektiva krets har ansetts falla härunder.21  
 

                                                
16 Cars s. 162, jfr även RH 1997:110 där skiljedomen hävdes enbart i den delen som gällde 
betalningsansvaret för skiljedomskostnaderna.  
17 SOU 1994:81 s. 290 samt Prop. 1998/99:35 s. 235, jfr även Heuman s. 588.  
18 Jfr §6 LSF.  
19 Lindskog, s. 864, jfr även Cars s. 162. 
20 Madsen, s. 268 och Heuman s. 604 f.  
21 Lindskog, s. 865. 
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2.3 Skiljemännen har överskridit sitt 
uppdrag 

Av §34 1 st. 2 pt. följer att en klandertalan kan väckas om skiljemännen har 
meddelat dom efter en tidpunkt som parterna har bestämt eller om de annars 
har överskridit sitt uppdrag. Följande framställning kommer först att avhandla 
klander mot skiljedomar som meddelas efter utgången frist och kommer där-
efter att fokusera på den allmänt hållna och svårtolkade regeln om skiljemän-
nens uppdragsöverskridande.  
 
 

2.3.1 Dom meddelad efter utgång av bestämd 
frist 

LSF föreskriver inte någon frist inom vilken skiljenämnden ska meddela dom. 
Har parterna i skiljeavtalet eller annan överenskommelse kommit överens om 
en sådan frist blir dock denna bindande för skiljenämnden.22 Bestämmelsen 
är inte avsedd att träffa avskrivningsdomar enligt §27 LSF.23  
 
För denna klandergrund finns inget undantag för fallet att klandrande part på 
eget agerande, genom otillbörlig processföring, själv har orsakat att skiljeför-
farandets avtalade tid inte har kunnat hållas. Lindskog anser dock att ett så-
dant undantag likväl bör gälla ”åtminstone i mer chikanösa fall”.24   
 
Tidsfristen kan genom avtal mellan parterna förlängas. Så kan även ske ge-
nom konkludent handlande.25 Har inget förlängningsavtal slutits måste dock 
skiljenämnden följa tidsfristerna strikt, en försening på enbart en enda dag 
leder till att domen ska undanröjas.26 Om skiljenämnden inte kan meddela 
dom inom fristen anser Cars att de bör avskriva tvisten genom skiljedom. Om 
part menar att sådan skiljedom är oriktig, får denne föra talan mot domen 
enligt §36 LSF.27  
 

2.3.2 Uppdragsöverskridande 
Uppdragsöverskridande som inte består i tidsmässiga övertramp är ett område 
i regleringen som omgärdas av omfattande problematik. Dels är det svårt att 
definiera vad som ligger i begreppet uppdrag, dels uppstår svårigheter kring 

                                                
22 Cars s. 163. 
23 SOU 1994:81 s. 291 och Prop 1998/99 s. 235, jfr även Heuman s. 625 samt Lindskog s. 
868.  
24 Lindskog, s. 868. Han hänvisar även till dansk rätt och Hjelje, Bernt, Voldgift, Viborg 
1973 s. 75 f.  
25 Heuman s. 625 samt Lindskog s. 868.  
26 Heuman s. 625, jfr även här med Bolding, Per-Olof, Skiljeförfarande och Rättegång, 
Stockholm 1956, s. 189 not 42.  
27 Cars s. 163.  
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gränsdragningen i förhållande till handläggningsfel i §34 1 st. 6 pt. LSF. Den 
fortsatta utredningen kommer även att visa på att det kan få stor betydelse för 
utgången av en klandertalan vilken klandergrund skiljenämndens agerande 
faller under.  
 

2.3.2.1 Definition av uppdrag 
Lindskog definierar skiljemännens uppdrag på ett pedagogiskt vis. Först kon-
staterar han att en klandergrund föreligger när skiljenämnden har ”överträtt 
ramarna för uppdraget”. Här utgörs de yttre ramarna för uppdraget av skilje-
avtalet, för vilket 1 pt. i bestämmelsen gäller. 2 pt. behandlar istället den inre 
ramen för skiljenämndens behörighet, nämligen den som följer av parternas 
processhandlingar. Skiljenämnden har enligt Lindskog att följa dispositions-
principen.28   
 
Vid allmän domstol är den traditionella utgångspunkten att parterna dispone-
rar över tvisten genom yrkanden och åberopanden av rättsfakta. Detta anses, 
kort sagt, utgöra dispositionsprincipen.29 Däremot har allmän domstol mono-
pol på vilka rättsregler som tillämpas på dessa åberopanden. 
 
Det är svårare att se hur dispositionsprincipen kommer till uttryck i ett skilje-
förfarande. I §21 2 m. LSF stadgas det att skiljemännen skall följa vad par-
terna har bestämt, om det inte finns något hinder för detta. Hinder anses före-
ligga om direktiven är olagliga eller omöjliga att följa. Detta innebär att par-
terna även kan styra över vilka rättsregler skiljenämnden ska använda i sin 
bedömning.30 Partsautonomins starka roll i skiljeförfarandet leder till att dis-
positionsprincipen får ett något annat innehåll i skiljeförfarandet jämfört med 
dispositiv tvist vid allmän domstol. Skiljenämnd som bryter mot ett partsavtal 
om vilka rättsregler som ska dömas över får anses ha åsidosatt dispositions-
principen och gått utöver sitt uppdrag. Dispositionsprincipen som Lindskog 
har menat måste således vara så som den kommer sig till uttryck i skiljeför-
farandet, och inte i allmän domstol.  En sådan definition är brukbar, men kan 
ge upphov till missförstånd.  
 
Madsen konstaterar att det inte entydigt kan fastläggas vad som ska anses 
falla under rekvisitet uppdragsöverskridande. Han fastslår dock att ”skilje-
männen överskrider sitt uppdrag om de meddelar skiljedom över annat än de 
hänskjutna tvistefrågorna”. Madsen går vidare och drar slutsatsen att skilje-
män kan överskrida sitt uppdrag även genom att inte följa en föreskrift par-
terna har givit dem. Föreskrifter som gäller proceduren under själva förfaran-
det hänvisar han dock till generalklausulen i 6 pt31. Madsen konstaterar även 
att det har förts diskussioner om att det ska vara ett uppdragsöverskridande 
att inte följa dispositionsprincipen, men verkar inte dra någon slutsats om så 
är fallet.32    

                                                
28 Lindskog s. 869.  
29 Madsen, Finn, Om principen jura novit cura vid skiljeförfaranden, JT 2010-11 s. 485.  
30 Jfr Madsen, JT 2010-11 s. 491.  
31 Se nedan 2.7. 
32 Madsen, s. 270.  
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Heuman konstaterar att begreppet uppdrag inte kan vara så begränsat att ”end-
ast […] kompetensöverskridanden som direkt avspeglas i domslutet” avses. 
Han anser att skiljemännens åsidosättande av sitt mandat som huvudsakligen 
visar sig i domskälen, och därigenom påverkar domslutet, bör kunna leda till 
grund för klander enligt bestämmelsen. Heuman går vidare och konstaterar 
att ”med begreppet uppdrag måste menas framställningar som båda parter 
ställt sig bakom”. Som exempel ges att skiljemännen tolkar ett skiljeavtal fel-
aktigt och ger det en extensivare innebörd än vad som åsyftats och därigenom 
går utöver sin kompetens.33   
 

2.3.2.1.1 Omständighet som inte är åberopad av part 
Av propositionen framgår det att om skiljenämnd går utöver vad parterna har 
yrkat i sak överskrider de sitt uppdrag.34 Det är mer omstritt vad som gäller 
när en skiljenämnd grundar skiljedom på en omständighet som part inte har 
åberopat som stöd för sin talan. För dispositiva tvister i allmän domstol gäller 
17 kap. §3 RB, som stadgar att dom inte får grundas på omständighet som 
part inte har åberopat som stöd för sin talan. De omständigheter som åsyftats 
i denna reglering är enbart omedelbart relevanta omständigheter, eller m.a.o. 
rättsfakta. Det åligger på part att åberopa faktiskt föreliggande omständig-
heter som ligger till grund för dennes talan.35  
 
Regeringen uttrycker i propositionen att utgångspunkten borde vara den-
samma i ett skiljeförfarande. De ansåg att det mellan svenska parter ter sig 
normalt att man lutar sig tillbaka på RB:s regler och att parterna kan antas 
utgå ifrån svenska bestämmelser. Regeringen ansåg dock att det fanns skäl 
för större försiktighet i internationella tvister. Här påkallas större flexibilitet 
eftersom man inte kan räkna med att alla parter är införstådda med den 
svenska begreppsapparaten. Under alla förhållanden, anser lagstiftaren, att 
skiljenämnd inte kunna få döma över grund eller invändning som överhuvud 
inte förekommit under förfarandet. 36  
 
Tvister där skiljenämnden åläggs att döma efter billighet intar en särställning 
enligt propositionen. Parterna torde i sådana skiljeförfaranden inte tillmäta de 
omständigheter som de själva åberopat samma betydelse som i rättegångsbal-
ken. Här skulle således skiljemännen kunna vara mer fria i sin bedömning av 
omständigheter som inte har åberopats av parterna.37      
 
Cars håller med regeringen och anser att det kan hävdas att parter normalt kan 
anses utgå ifrån att skiljenämnden, på samma sätt som allmän domstol, är 
bundna att avgöra tvisten på de omständigheter som åberopats som grund för 
parternas talan. Han ifrågasätter dock om denna princip är så fundamental i 

                                                
33 Heuman s. 616.  
34 Prop. 1998/99:35 s. 143.  
35 Thornefors, Christer, Rättegångsbalk (1942:740) 17 kap. 3§, Lexino 2012-07-01. 
36 Prop. 1998/99:35 s. 145, jfr även Madsen s. 271.  
37 Prop. 1998/99:35 s. 146, jfr även Madsen s. 271. 



 14 

skiljeförfaranden att en underlåtenhet att tillämpa den (även utan parternas 
uttryckliga föreskrift) bör leda till att domen kan upphävas.38  
 
Ramberg förespråkar att man i skiljeförfaranden bör tillämpa 17 kap §3 RB, 
åtminstone när det gäller svenska parter. Åsikten baseras på att den part som 
fått frågan avgjord till sin nackdel i värsta fall kan berövas chansen att åbe-
ropa grunder och omständigheter som försvar mot de rättsgrunder och rätts-
fakta som legat till grund för domslutet. Med ledning av NJA 1973 s. 740 drar 
dock Ramberg slutsatsen att om en omständighet finns med i processmateri-
alet men inte uttryckligen åberopats såsom rättsfakta till stöd för en angiven 
rättsgrund, kan skiljedomen ändock grundas på sådana omständigheter utan 
risk för att domen upphävs.39    
 
Bolding såg goda skäl, i förhållande till motsvarande reglering i SkmL, för 
att en skiljenämnd skulle vara bunden av regleringen i 17:3 RB. Han ansåg 
att samma argument som anfördes till varför en allmän domstol skulle vara 
bundna av regleringen nästan undantagslöst var av relevans även i skiljeför-
farandet. Han tar dock ett steg tillbaka från denna ståndpunkt när han ut-
trycker att det är ”uppenbart att man måste vara noga på sin vakt mot alla 
tendenser till okritiskt applicerande av ordinärt processuella regler på skilje-
förfarandet”.40   
 
I NJA 2009 s. 128 bekräftar HD det ställningstagande som gjorts i förarbe-
tena. De uttalar explicit:  

 
”Ett exempel på uppdragsöverskridande är att skiljenämnden gått 
utöver parternas yrkanden, ett annat att den grundat sitt avgörande 
på ett rättsfaktum som inte åberopats.” 

 
HD fick anledning att pröva frågan igen i HD T 390/15. Domstolen konstate-
rar att skiljenämnd som baserar sitt avgörande på ett rättsfaktum som inte har 
åberopats av parterna utgör ett uppdragsöverskridande med hänvisning till 
förarbetena. De poängterar även att ståndpunkten har bekräftats i NJA 2009 
s. 128. Till skillnad från 2009 års fall, ansluter sig dock HD till förarbetenas 
uttalande om att ordningen i varje fall får anses gälla mellan svenska parter.41 
Tillägget är problematiskt. En ordning där skiljenämnderna måste skilja på 
vad som gäller mellan svenska parter och internationella parter bäddar för 
problem med förutsebarhet och rättssäkerhet. För att få en djupare diskussion 
kring förhållandet i internationella tvister måste man dock vända sig till hov-
rättsfallet HovR T 2289-14. Fallet behandlade om ett eventuellt uppdragsö-
verskridande hade skett mellan två internationella parter. Inledningsvis hän-
visade man till uttalanden i förarbetet och poängterade att större försiktighet 
var påkallad vid internationella tvister. Man konstaterade dock att även i detta 

                                                
38 Cars s. 165. 
39 Ramberg, Jan, Informell handläggning i skiljeförfaranden, Årsskrift från Sveriges Han-
delskammares Skiljedomsinstitut 1988 s. 31. 
40 Bolding s. 159.  
41 Liknande resonemang återfinns i en rad hovrättsfall, se tex HovR 4050-10, HovR T 
6198-12, HovR T 6147-10 och HovR T 4487-12. 
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fall fick det anses utgöra ett uppdragsöverskridande att döma över inte åbero-
pade omständigheter eftersom parterna hade svenska ombud, ordföranden i 
skiljenämnden var svensk och svensk rätt skulle vara tillämplig på tvisten. 
Parterna och skiljenämnden ansågs därför vara tillräckligt förtrogna med 
svensk processrätt och vikten av att bl.a. rättsfakta åberopas på ett korrekt 
sätt. I regel torde de flesta rättsfall mellan internationella parter som prövas 
av skiljenämnd i Sverige ha liknande omständigheter. Det måste ifrågasättas 
om en åtskillnad mellan svenska och internationella skiljeförfaranden verkli-
gen är nödvändig.  
 
HD eller hovrätterna tycks däremot inte ha reflekterat över den försiktighet 
som Bolding förespråkat om att okritiskt applicera ordinära processuella reg-
ler på skiljeförfarandet. Inte heller tycks de beakta den lättnad av krav som 
Ramberg härlett ur 1973 års fall. Det finns enligt mig goda skäl för att ha en, 
i förhållande till 17 kap §3 RB, mjukare tolkning av bestämmelsen i skilje-
förfarandet. Parterna har genom skiljeavtalet stora möjligheter att begränsa 
domstolens uppdrag i partsavtal, om de föredrar en ordning motsvarande den 
i RB. Har omständighet på något sätt förekommit i processmaterialet har par-
terna dessutom beretts möjlighet att förhålla sig till det. I ett skiljeförfaranden 
mellan två kommersiella aktörer representerade av ombud kan parterna för-
väntas kunna behandla, åtminstone det skriftliga, material de får tillgång till.  
 

2.3.2.1.2 Jura novit curia  
Vidare måste frågan ställas om klanderregeln för uppdragsöverskridande in-
nebär att skiljemännen är bundna av parters rättsliga argumentering. Kan det 
anses gå utöver skiljenämndens uppdrag att tillämpa rättsregler som inte har 
åberopats av parterna? I förarbetena behandlas frågan och där konstateras att 
jura novit curia gäller i svensk processrätt42. Jura novit curia innebär att dom-
stolarna självständigt har att finna de rättsregler som är applicerbara på den 
rättsfakta som parterna har åberopat. Principen anses gälla, in dubio, även vid 
i vart fall inhemska skiljeförfaranden.  Det konstateras i propositionen att det 
”förefaller givet att skiljemännen t.ex. vid tolkningen av ett lagrum fritt kan 
söka efter ledning i förarbeten, doktrin och praxis”. Talan om klander anses 
därav inte kunna med framgång föras när skiljemännen tillämpat en rättsregel 
på åberopade omständigheter, trots att part inte hänfört sig till rättsregeln i 
fråga. Dock påminner förarbetena om att det står fritt för parterna att gemen-
samt begränsa den rättsliga prövningen till ett visst lagrum eller på annat sätt 
disponera över vilka regler som ska tillämpas på tvisten. Omständigheterna 
blir även annorlunda om någon av parterna kommer från ett rättssystem där 
jura novit curia inte tillämpas.43  Svårigheterna att sätta ramar dels för hur 
uppdraget ska definieras i förhållande till internationella tvister, dels för vilket 
utrymme jura novit curia skulle ges i skiljeförfarande ledde regeringen till att 

                                                
42 Se även NJA1993 s. 13 där det talas om att rätten ”har att tillämpa den adekvata rättsre-
geln” och Westberg, Peter, Domstolens official prövning, Lund 1988, s. 30. 
43 Prop. 1998/99:35 s. 145f.   
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konstatera att det är svårt att formulera en regel som ”precist anger skiljemän-
nens behörighet”.44  
 
Heuman anser att skiljemännen genom processledning bör göra parterna upp-
märksamma på rättsregler som kan komma att tillämpas under förfarandets 
gång för att undvika överraskningar. Han anser även att det inte räcker att 
parterna allmänt ombes att yttra sig om alternativa rättsregler som kan läggas 
till grund för domen. Processledningen tjänar inget syfte om parterna inte har 
kunskap om de regler eller rättskällor som skiljemännen har avsett att parterna 
ska kommentera. Heuman är därför av åsikten att det är bättre om skiljemän 
(och även domare vid allmän domstol) uppmanar parterna att yttra sig om 
specifika rättskällor.45 Som stöd för sin åsikt åberopar han ett uttalande i för-
arbetena som stadgar: 
 

 ”att skiljenämnden måste vara tydlig i sin processledning och att de bör 
lägga sig vinn om att ge parterna sådana upplysningar om rättsanvänd-
ningen så att överraskningseffekter undviks”.46 

 
Heuman uppmärksammar här att part kan uppleva detta som att skiljemännen 
genom processledning gynnar den andra parten. Som motargument åberopas 
att det kan framstå som partiskt att inte fästa förlorande parts uppmärksamhet 
på den rättsregel som läggs till grund för domslutet om den inte anförts under 
processens gång.47  
 
Både Heuman och Madsen drar vidare slutsatsen att §24 första stycket LSF 
förhindrar skiljenämnden från att döma över en rättstegel som inte har be-
rörts48  trots att detta inte har behandlats i förarbetena och tycks gå emot vad 
regeringen har stadgat i propositionen. Madsen konstaterar att det finns goda 
argument, trots att jura novit curia är tillämpligt, för att skiljenämnden inte 
accepterar att part underlåter att precisera talan i rättsligt avseende.  §24 första 
stycket LSF stadgar en fundamental princip för skiljeförfaranden. Parterna 
ska ges utrymme att i all behövlig uträckning utföra sin talan. Madsen anser 
att betraktelsesättet talar för att skiljenämnden inte kan använda sig av en 
rättsregel som parterna inte har haft möjlighet att ta ställning till för att avgöra 
tvisten.49  
 
Madsen presenterar i enskild artikel ett djupare resonemang kring hans syn 
på jura novit curia. Han använder framför allt parternas rätt att disponera över 
rättstillämpningen som motiv till att en annan ordning bör gälla i skiljeförfa-
randet än den som återfinns inför allmän domstol. I internationella skiljeför-
faranden förespråkar han en ordning där skiljenämnd inte får döma utöver den 
rättsliga argumentation som parterna fört. I svenska skiljeförfaranden anser 
han det naturligt att parterna utgår från de uttalanden som gjorts i förarbetena 

                                                
44 Prop. 1998/99:35 s. 146.  
45 Heuman s. 341.  
46 Prop. 1998/99:35 s. 146.  
47 Heuman s. 341. 
48 Heuman s. 341 och Madsen s. 273.  
49 Madsen s. 273.  
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och förutsätter att jura novit curia tillämpas.50 Däremot anser Madsen att om 
skiljenämnden:  
 

 ”uppfattar att man kan komma att basera utgången av skiljedomen på 
andra rättsregler än de som angetts i målet, bör skiljenämnden låta par-
terna yttra sig över dessa rättsregler”. 51 

 
Något stöd för denna åsikt tycks dock inte finnas i rättspraxis. I hovrätten har 
domstolen i ett flertal senare rättsfall konstaterat att skiljenämnden står fri att 
(till och med har en skyldighet att) tillämpa inte åberopade rättsregler.52  
 
Calissendorff är av en helt annan uppfattning än Heuman.. Han ställer sig 
emot att skiljenämnder tillämpar principen om jura novit curia. Inledningsvis 
uttalas det att :  
 

”I skiljeärenden finns det dock enligt min mening normalt mindre skäl 
än eljest att tillämpa regeln om jura novit curia av den anledningen att 
parterna behöver skyddas mot sin egen okunnighet, sina egna misstag 
eller sin egen likgiltighet. Argumentet att en stabilitet i rättstillämp-
ningen är önskvärd väger enligt min åsikt inte heller lika tungt i skilje-
förfaranden som när det galler rättegångar inför allmän domstol. Parts-
autonomin tillmäts ju större betydelse vid skiljeförfaranden än vid rät-
tegångar inför allmän domstol och det finns då också större anledning 
att i sådana förfaranden låta part som anlitar ett mindre skickligt ombud 
stå sitt kast.”53 

 
Calissendorff är även kritisk till att man tar för lätt på att skiljenämnd kan 
framstå som partisk; han ser det som ett stort problem när skiljenämnden in-
formerar parterna om en rättsregel som enbart kommer att hjälpa en sida. Vi-
dare konstaterar han att olika länder har stora skillnader i sin syn på principen. 
Calissendorff är särskilt kritisk till tillämpningen av jura novit curia i inter-
nationella tvister. Ofta kan alternativa rättsregler komma att upptäckas först 
efter slutförhandlingen eftersom skiljenämnden befinner sig på olika orter och 
inte har möjlighet att ses före slutförhandling skett. Någon möjlighet att skilja 
mellan svenska och internationella tvister ser han inte.54  
 
Jag är beredd att  hålla med Calissendorff. Behovet av att skydda parterna i 
inför skiljenämnd är inte lika stort som i allmän domstol. Risken för att fram-
stå som opartisk och därav orsaka ett klanderförarande verkar överhängande. 
Heumans argument om att det skulle vara partiskt att inte fästa parts uppmärk-
samhet på en rättsregel som ligger till grund för skiljedomen blir inte aktuell 
om skiljenämnden inte tillämpar principen över huvud. Vill parterna att skil-
jenämnden ska tillämpa jura novit curia kan de genom skiljeavtal reglera det. 

                                                
50 Madsen, JT 2010-11, s. 498 ff.  
51 Madsen, JT 2010-11, s. 503.  
52 Jfr. HovR T 6198-12, HovR T 2610-13 och HovR 4487-12. 
53 Calissendorff, Gotthard, Jura novit curia i internationella skiljeförfaranden i Sverige, JT 
1995/96 s. 147. 
54 Calissendorff s. 141ff.  
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Partsombuden kan förväntas ha tillräcklig kunskap för att avgöra vilka rätts-
regler som kan tänkas komma att bli tillämpliga. Vidare så talar Madsens ana-
lys av §24 LSF för en sådan ordning. Slutsatsen av denna analys behöver inte 
vara att skiljenämnden genom processledning ska fästa parternas uppmärk-
samhet på lagregler de anser vara relevanta. En, ur Calissendorffs oh min syn-
vinkel, bättre ordning, är att domstolen inte får döma över andra rättsregler 
än de parterna presenterat.  
 

2.3.2.2 Gränsdragningsproblematik  
Vid bedömningen om det är ett uppdragsöverskridande enligt §34 1st. 2 pt. 
LSF eller enbart ett handläggningsfel enligt §34 1 st. 6 pt. LSF konstaterar 
Lindskog att det kan uppstå vissa gränsdragningssvårigheter. För att försöka 
råda bot på problematiken definierar Lindskog uppdragsöverskridande som 
när skiljemännen prövar sådant som den inte bort pröva, ett kvantitativt över-
trädande (som exempel använder han när skiljemännen går utöver parternas 
yrkanden eller använder en inte åberopad omständighet).  Ett handläggnings-
fel enligt §34 1 st. 6 pt LSF anser han vara för handen om prövningen utförts 
eller förfarandet annars genomförts på ett oriktigt sätt, ett kvalitativt åsidosät-
tande av parternas föreskrifter.55   
 
Lindskog tycker sig kunna härleda denna uppdelning ”rättsgenetiskt” ur äldre 
lagstiftning. Klandergrunden uppdragsöverskridande var enligt §15 i ÄSkmL 
avsedd att vara en ogiltighetsgrund som enbart träffade när skiljemännen be-
handlat en fråga som föll utanför skiljeavtalet eller själva påkallandet av tvis-
ten. Tillämpningsområdet kom dock att utökas i praxis56 och i §21 1 st. 1 pt. 
SkmL kom därför uppdragsöverskridande att utgöra en klandergrund. I denna 
lags förarbeten finner varken jag eller Lindskog något stöd för att uppdrags-
överskridande skulle omfatta även kvalitativa åsidosättanden av parters före-
skrifter.57  
 
Lindell tar dock avstånd från uppdelningen i kvalitativa och kvantitativa fel. 
Detta sammanhänger främst med att han anser att en sådan uppdelning inne-
bär att fel som uppstår när skiljenämnden inte prövar åberopade rättsfaktum 
hänvisas till handläggningsfel i §34 1 st. 6 pt. På samma sätt som när skilje-
nämnden använder inte åberopade omständigheter i domslut, anser Lindell att 
sådana fall bör ligga under uppdragsöverskridande. Skulle felet falla under 
handläggningsfel uppstår frågan varför det i sådana fall inte finns någon an-
knytning till åberopandet, när det är åberopandet som sätter ramarna för skil-
jenämndens uppdrag. Lindell föreslår, som lösning på problematiken, att skil-
jenämnden tillämpar samma regel om orsaksrekvisit58 i båda fallen, oavsett 
om det faller under 2 eller 6 pt.59 Vilket leder mig till slutsatsen att Lindell 

                                                
55 Lindskog s. 870.  
56 Se NJA II 1929 s. 45 f samt NJA 1924 s. 224 och 569.  
57 Lindskog s. 870 och NJA II 1929 s. 60f.  
58 Jfr nedan 2.3.2.4 och 2.7.2. 
59 Lindell, Bengt, Civilprocessen, Uppsala 2012. s. 642 ff.  
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kan ställa sig bakom den uppdelning som Lindskog föreslagit, under förut-
sättningen att det ställs lika stora krav för att ett uppdragsöverskridande ska 
leda till upphävning som det gör för ett handläggningsfel. 
 
En situation som ofta hänförs till uppdragsöverskridande och som därigenom 
skapar viss gränsdragningsproblematik är när en skiljenämnd åsidosätter par-
ternas anvisning om tillämpliga rättsregler.60 Lindskog är dock väldigt skep-
tisk till om detta verkligen bör hänföras till uppdragsöverskridande. Han anser 
att det vore betydligt mer närliggande och praktiskt motiverat att hänföra så-
dana överträdelser till handläggningsfel enligt §34 1st. 6 pt. LSF.61 Att bryta 
mot parternas föreskrifter om vilka regler som ska tillämpas utgör de facto ett 
kvalitativt åsidosättande. Lindskog tycker sig se att kvalitativa överträdelser 
har smugit sig in under uppdragsöverskridanden först på senare år genom 
doktrin och möjligtvis med hjälp av internationella influenser (vilket han an-
ser vara naturligt eftersom många rättsordningar saknar en motsvarighet till 
§34 1 st. 6 pt.). Han ifrågasätter därför vilket rättskällevärde uttalanden som 
placerar överträdelsen under uppdragsöverskridande har.62   
 
Ett sådant uttalande återfinns i förarbetena till LSF. I anslutning till att par-
terna kan sluta avtal om vilken lag som ska tillämpas stadgar lagstiftaren:  
 

” Framgår det att skiljemännen, i strid med en sådan överenskommelse, 
har tillämpat ett annat lands lag, kan skiljedomen efter talan vid domstol 
komma att hävas på den grund att skiljemännen överskridit sitt upp-
drag.”63 

 
Liknande slutsats har även nåtts i NJA 2009 s. 128 samt i hovrättsfallen RH 
2003:55 och HovR 6198-12.  
 
Principiellt håller jag, detta till trots, med Lindskog. Det ter sig mer naturligt 
att lägga ett sådant kvalitativt översteg av parternas instruktioner under hand-
läggningsfel. Detta skulle underlätta i avgörandet mellan vilka fel som ska 
anses falla under uppdragsöverskridande respektive handläggningsfel. Med 
både ett uttalande i propositionen och stöd i rättspraxis måste jag dock mot-
villigt konstatera att under rådande rättsläge är ett avsteg från parternas lagval 
ett uppdragsöverskridande.  
 
Att det är svårt att avgöra under vilken grund som en klandertalan ska hänfö-
ras illustreras av att väldigt många parterna hänför sin talan till både hand-
läggningsfel och uppdragsöverskridande i klanderprocessen.64 
 

                                                
60 Se till exempel Prop. 1998/99:34 s. 123 Madsen s. 273 f. ,Heuman s. 611f, 616 och Cars 
s. 165.   
61 Lindskog s. 873f.  
62 Lindskog s. 870 fotnot 51.  
63 Prop. 1998/99 s. 123.  
64 Elofsson, Niklas Klandrade skiljedomar mellan 1999 och 2009 – särskilt om skiljemäns 
uppdragsöverskridanden och handläggningsfel, JT 2010-11 s. 737. 



 20 

2.3.2.3 Ställs ett orsaksrekvisit?  
Heuman är av uppfattningen att det krävs att ett kvantitativt uppdragsöver-
skridande sannolikt har påverkat utgången i målet för att en skiljedom ska 
kunna hävas. Denna slutsats härleder Heuman från förarbetena till LSF. I 
äldre rätt föreskrevs att en skiljedom skulle undanröjas ”i den mån” skilje-
männen överskridit sitt uppdrag. Någon förändring i nuvarande lagstiftning 
var inte avsedd.65 En sådan ordning är explicit angiven för 6 pt.66 Lagstift-
ningen tycks enligt ordalydelsen skilja på de bägge punkterna. Om Heumans 
slutsats inte överensstämmer med aktuell rätt framstår 2 pt. som lättare för 
part att vinna framgång med vid en klandertalan. Det är inte alltid självklart 
att ett fel som har begåtts av skiljemännen har påverkat utgången i målet. Om 
part kan slippa visa att så har skett under en punkt framstår den som mer at-
traktiv för part som vill få en skiljedom upphävd.     
 
Lindell anser att om det är uppenbart att utgången av målet inte påverkats av 
ett uppdragsöverskridande ska inte en skiljedom upphävas eftersom det inte 
skulle fylla mer än en rent disciplinär funktion. Ett upphävande av sådana skäl 
anser han inte stå i proportion till kostnaderna och olägenheterna för par-
terna.67 
 
Med hjälp av två hovrättsfall anser Elofsson sig kunna dra slutsatsen att ett 
orsakrekvisit ställs även vid uppdragsöverskridande, men ett svagare och ne-
gativt definierat sådant. Genom ett citat från T-4548-08 förespråkar han en 
ordning där det krävs att ett fel ”inte kan uteslutas ha påverkat utgången av 
målet” för att kunna göras gällande.68 Elofsson konstaterar även att orsaks-
rekvisitet inte har berörts särskilt frekvent i doktrin och omnämns inte över 
huvud av vissa författare.69  
 
Sjövall anser inte att dessa hovrättsfall stöder den ordning som Elofsson fö-
respråkar. Sjövall börjar med att konstatera att lagstiftaren vid införandet av 
motsvarade regel i SkmL inte avsåg att fall där skiljemännen dömt över icke-
åberopade omständigheter skulle falla under uppdragsöverskridande. Ef-
tersom den äldre lagstiftningen åsyftade att träffa fall där skiljemännen gått 
utöver parternas yrkande kom inget orsaksrekvisit att diskuteras; det följer 
med nödvändighet att ett åsidosättande av yrkanden påverkar utgången av 
målet.70 Ville parterna föra en talan om att icke-åberopade omständigheter 
använts av skiljemännen var de hänvisade till handläggningsfel och bundna 
av dess orsaksrekvisit. Vid införandet av LSF upptogs motsvarande bestäm-
melse om uppdragsöverskridande utan reflektion över att rättsområdet hade 
förändrats. Det framgår av förarbetena att lagstiftaren anser att även fall där 

                                                
65 SOU 1994:81 s. 291, Prop. 1998/99:35 s. 235 och Heuman s. 609. 
66 Jfr nedan 2.7.1. 
67 Lindell s. 647. 
68 Elofsson, Niklas, Inverkande krav vid skiljedomsklander, SvJT 2010 s. 835 f.  
69 Elofsson, s. 831, jfr Madsen s. 269 och Cars s. 163.  
70 Sjövall, Fredrik, Om vådan av lagstiftning genom förarbeten, SvJT 2011 s. 97. 
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skiljemännen dömt över icke åberopade omständigheter utgör ett uppdragsö-
verskridande71. Sjövall konstaterar sedan att det huvudsakliga syftet med in-
förandet av denna ordning var att domskälen inte skulle komma som någon 
överraskning för parterna. Samma syfte anser han kunna läggas till grund för 
att ett orsaksrekvist bör finnas även vid uppdragsöverskridande. Det finns en-
ligt Sjövall inget legitimt intresse av att få en dom upphävd om inte utgången 
av målet har påverkats.72  
 
I bemötande till Elofssons analys av hovrättspraxis anger Sjövall att han inte 
ser att domstolen har analyserat hur åtgången av målen har påverkats av felet. 
Någon vidare reflektion tycks inte har gjorts. Istället drar han slutsatsen att 
hovrättsuttalanden ”utgör ett embryo till rättsutveckling”. Utvecklingen som 
Sjövall ser är att uppdragsöverskridanden regelmässigt får anses påverka ut-
gången av målet om det inte är uppenbart att så inte är fallet. Han ser detta 
som olyckligt och förespråkar att lagstiftaren åtgärdar problematiken.73 
 
Hovrätterna har i senare praxis kommit att ytterligare diskutera orsaksrekvi-
sitet i förhållande till uppdragsöverskridande. I HovR 4050-10 görs ett obiter 
dictum där det konstateras ”att det måste anses ligga ett krav på att den om-
ständighet som åberopas haft någon betydelse för utgången”. I HovR 2289-
14 diskuterar hovrätten frågan djupare. De refererar till Heuman och konsta-
terar att det faktum att LSF stadgar att domen ska hävas ”helt eller delvis” 
stödjer att ett orsaksrekvisit ställs upp. Om enbart en del av domslutet ska 
upphävas förutsätts det att man kan avgöra vilken del av domslutet som svarar 
mot uppdragsöverskridandet. Det leder hovrätten till slutsatsen att ett upp-
dragsöverskridande som inte påverkar utgången till någon del inte ska leda 
till hävning.  
 
Heumans och hovrättens argument i HovR 2289-14 är övertygande. Även om 
argumentet skulle kunna föras att en dom enbart var avsedd att kunna hävas 
delvis i förhållande till handläggningsfel är det inte så regeln har kommit att 
tolkas varken i förarbeten, praxis eller doktrin. Däremot är paragrafens nuva-
rande ordalydelse förvirrande och orsak till många tolkningsproblem. Genom 
att explicit ange ett orsaksrekvisit i förhållande till enbart en av punkterna 
framstår det som att orsaksrekvisit gäller endast vid handläggningsfel. Ett 
ställningstagande i förarbetena har inte gjorts i någon riktning. Ett förtydli-
gande av lagstiftaren hade varit att föredra. Fram till att ett sådant görs anslu-
ter jag mig dock till uppfattningen att ett orsaksrekvisit ställs även i förhål-
lande till uppdragsöverskridande.  

2.4 Skiljeförfarandet borde inte ha ägt rum 
i Sverige 

Det kan vara förbjudet att genomföra ett skiljeförfarande i Sverige om sva-
rande part är ett utländskt företag enligt §47 LSF. Om parterna har föreskrivit 
                                                
71 Jfr ovan 2.3.2.1. 
72 Sjövall s. 98f.  
73 Sjövall s. 101 f.  
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att skiljeförfarandet ska utföras på en utländsk ort och skiljemännen trots detta 
väljer att förelägga det i Sverige kan en klandergrund vara för handen enligt 
§34 1 st. 3 pt LSF.74   
 
§47 LSF stadgar att ett skiljeförfarande får inledas i Sverige bl.a. om parterna 
har ett skiljeförfarande som anger att tvisten ska lösas i Sverige. Finns det 
inget avtal som uttryckligen anger platsen kan skiljeförfarandet likväl hamna 
i Sverige genom en tolkning av avtalet. Framgår det från skiljeklausulen i 
övrigt att Sverige har avsetts som plats kan skiljeförfarandet äga rum i landet. 
En lagvalsklausul som enbart behandlar vilken materiell lag som ska tilläm-
pas på tvisten ska däremot inte ges utslagsgivande betydelse.75   
 
Heuman har i senare doktrin uttalat åsikten att denna klandergrund bör av-
skaffas. Vid en närmre analys konstaterade han att fallen där klander på denna 
grund skulle kunna behandlas av svensk domstol är ytterst begränsade76. Om 
skiljenämnden väljer att hålla skiljeförfarandet i Sverige och påstår sig till-
lämpa svensk domsrätt trots att skiljeklausulen har pekat ut en utländsk ort 
som säte föreligger förvisso ett processuellt fel. Genom att felaktigt förlägga 
tvisten i Sverige har dock skiljenämnden knappast gett svensk domstol doms-
rätt. Skiljedomen kan istället klandras i det land som pekats ut som säte i skil-
jeklausulen.  Hovrätten skulle därför behöva avvisa en talan i ett sådant fall.77  
 
Om motsatta omständigheter skulle råda, där skiljenämnden valt ett utländskt 
säte trots att skiljeklausulen pekat ut Sverige som plats för skiljeförfarandet, 
föreligger visserligen domsrätt för hovrätten. Klander kan däremot inte hän-
föras till §34 1 st. 3 pt. LSF, svarande part får istället använda sig av hand-
läggningsfel i §34 1 st. 6 pt. Här kan dock kravet på inverkan komma att or-
saka vissa problem78.   
 
 

2.5 Skiljeman har inte utsetts i behörig 
ordning 

Enligt §34 1st. 4 pt. LSF är det möjligt att få en skiljedom upphävd om en 
skiljeman har utsetts i strid med parternas överenskommelse eller LSF. Under 
denna klandergrund faller situationen att en utsedd skiljeman saknar en av 
parterna krävd kvalifikation eller att denne utses efter av parterna bestämd 

                                                
74 Jfr Heuman s. 627 f. se även Madsen s. 276 och Cars, Thorsten, Lag (1999:116) om skil-
jeförfarande 34 §, Lexino 2016-02-02 
75 RH 1989:114 och Pålsson, Lennart, Svensk rättspraxis, SvJT 1992 s. 499. Jfr även Heu-
man s. 628.   
76 Samma slutsats dras i av Nordensson, Ulf K i Remedies against arbitral awards under 
Swedish law, Yearbook of the Arbitration institute of the Stockholm Chamber of Com-
merce 1993, s. 154.  
77 Heuman, Lars, Överseende av lagen om skiljeförfarande, JT nr 2 2014/15 s. 463f.  
78 Jfr nedan 2.7.1. 
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tid.79 Heuman ställer sig dock tveksam till om tidsfrister bör tillämpas så strikt 
att enbart en dags försening kan läggas till grund för klander.80 Även i fall där 
en skiljeman utses i strid mot vissa diskvalificeringsgrunder kan klander en-
ligt denna regel bli aktuellt.81 Gör tingsrätten ett formellt fel vid utseendet av 
skiljeman föreligger däremot inte någon klandergrund enligt lagens förarbe-
ten.82  
 
Har parterna inte avtalat om hur skiljemännen ska utses gäller §§13-16 LSF.83 
Under dessa bestämmelser kan åtskilliga fel tänkas men det faller utanför om-
fånget av denna utredning.  

2.6 Obehörig skiljeman 
Om en skiljeman på grund av omständighet som anges i §7 eller §8 LSF är 
obehörig föreligger grund för klander i enlighet med §34 1 st. 5 pt. LSF. Det 
torde dock vara mycket sällan som denna klandergrund kan komma att aktu-
aliseras.84 Om tingsrätten har ogillat en parts jävsinvändning eller om part inte 
har fört talan mot nämndens ogillande beslut förlorar parten sin rätt att åbe-
ropa denna klandergrund. Den enda möjlighet som part har för att få en skil-
jedom upphävd på enligt denna regler är om en jävsgrund uppkommit eller 
blivit känd för part först efter det att dom har meddelats.85  
 

2.7 Handläggningsfel 
Av §34 1st. 6 pt. LSF följer att en skiljedom kan klandras av part om det 
annars, utan partens vållande, förekommit något fel i handläggningen som 
sannolikt har inverkat på utgången av målet. Vid instiftandet av regeln avsågs 
att den skulle vara allmänt hållen men enbart träffa mer kvalificerade fall.86 
Det är inte möjligt att uttömmande redogöra för de fel som kan komma att 
falla under bestämmelsen.87 Klart är emellertid att fel föreligger om skilje-
nämnden inte följt tvingande förfarandebestämmelser eller partsinstruktioner 
om handläggningen.88  
 
                                                
79 Madsen s. 276 jfr även Ramberg, Jan, The Arbitration Agreement, Stockholm Arbitration 
Report 1999:1 s. 29.  
80 Heuman s. 631. 
81 Heuman s. 629.  
82 Prop. 1998/99:35 s. 235.  
83 Jfr Cars s. 166. 
84 Heuman s. 633, Cars s. 167 och Madsen s. 276.  
85 Heuman s. 633.  
86 Prop. 1998/99:35 s. 148.  
87 Detta konstaterades redan i NJA II 1929 s. 60 där det ansågs vara upp till domstolen att 
avgöra.  
88 Lindell, s. 644 se även NJA 2009 s. 128. Några exempel på handläggningsfel är t.ex. att 
inte låta en part framföra sin talan, inte uppmärksamma processuella hinder eller parternas 
överenskommelser, felaktig avvisning av bevisning samt att inte utreda parternas yrkanden 
och invändningar se Andersson, Fredrik m.fl, Arbitration in Sweden, Stockholm 2011, s 
174.  
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Av regelns ordalydelse antyds möjligheten att den kan vara subsidiär till öv-
riga klandergrunder. Om ett fel faller både under bestämmelsen om handlägg-
ningsfel och en annan klandergrund ska den andre klandergrunden tillämpas. 
Det kan under i många fall vara svårt att avgöra om ett fel faller under hand-
läggningsfel, en annan regel eller om båda är tillämpliga. I sådana mål är det 
av vikt att part åberopar och visar att utgången av målet har påverkats för att 
inte förlora möjligheten att domstolen tillämpar regeln om handläggnings-
fel.89   
 
Följande redogörelse kommer att gå igenom vilka rekvisit som måste vara 
uppfyllda för att klandergrunden ska kunna tillämpas och även försöka göra 
en mer allmän definition av vad som utgör ett handläggningsfel. 
 

2.7.1 Felet har sannolikt påverkat utången 
Inte varje handläggningsfel får leda till att skiljedomen upphävs enligt denna 
bestämmelse. Det krävs att felet ”sannolikt har påverkat utgången” (ett or-
saksrekvisit90). Med andra ord så ska det vara sannolikt att utgången hade 
blivit annorlunda till den klandrande partens fördel, om felet inte förekom-
mit.91 Vid ett klandermål ska domstolen pröva hur skiljemännen skulle ha 
bedömt tvisten om felet inte hade begåtts. Domstolen ska dock inte pröva hur 
de själva skulle ha avgjort tvisten vid en korrekt handläggning.92 Lindskog 
anser att en nyansering av denna bild behöver ges. Han poängterar att ut-
gångspunkten måste vara den bedömning som skiljenämnden har gjort men 
därefter måste domstolen fatta ett beslut baserat på hur de anser att skiljedo-
men borde korrigeras. Om domstolen skulle börja gissa sig till hur de tror att 
skiljemännen hade ställt sig i frågan är risken att slutsatsen blir: ”om skilje-
nämnden gjort fel en gång skulle de förmodligen göra det igen”.93  
 
Bevisbördan för att påvisa att ett sådant orsakssamband föreligger åvilar den 
klandrande parten.94 Till vilken grad detta behöver styrkas framstår dock som 
lite tvetydigt. I äldre rätt användes ordvalet ”med sannolikhet kunna antagas”. 
Det ansågs i förarbetena till nuvarande lagstiftning att den äldre regleringen 
kunde ge intrycket av att ”redan en beaktansvärd möjlighet att utgången 
skulle bli en annan är tillräckligt för att skiljedomen skall hävas”. Utredningen 
ansåg dock att sambandet mellan felet och utgången i målet skulle vara mer 
påtagligt för att en dom ska kunna klandras.95 Den ordalydelse som valdes 
löste dock inte hela den problematik som utredningen åsyftat. Det framgår 
inte om beviskravet ska vara absolut, och därigenom vara detsamma i alla 
fall, eller flexibelt och därmed olika när fallen visserligen faller under samma 
                                                
89 Heuman s. 635.  
90 Jfr ovan 2.3.2.2. 
91 Lindskog s. 890. 
92 Bolding s. 180f. jfr även Heuman s. 636.  
93 Lindskog s. 890 fotnot 148.  
94 Av detta torde det följa att den klandrande parten även borde visa att denne gjort vad den 
kan för att undvika att handläggningsfelet fått negativ inverkan på avgörandet. Jfr Lindskog 
s. 891 och fotnot 149.   
95 Prop. 1998/99 s. 148.  
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klandergrund men rör olika typfall. Heuman tycker sig kunna dra slutsatsen 
att för den äldre ordalydelsen visade domstolspraxis att sannolikhetspröv-
ningen utförts på olika sätt beroende på felets art. 96 Vid allvarliga fel har 
orsakssambandet presumerats.97 I fall där felet verkar mindre allvarligt har 
domstolen däremot ogillat talan när parten inte gjort sannolikt att felet har 
påverkat utgången.98 Någon slutsatsen om hur detta förhåller sig till nuva-
rande reglering dras inte av Heuman.  
 
Lindskog poängterar att beviskravet sannolikt inte innebär att bevisbördan är 
sänkt för relevanta sakomständigheter. Enligt Lindskog syftar bestämmelsen 
istället till att reglera beviskravet för hur troligt det är att redan styrkta 
sakomständigheter har påverkat utgången av målet. 99  Han konstaterar även 
att det finns ett visst effektkrav, graden av effekt eller inverkan som felet har 
på domen spelar en viss betydelse i sammanhanget.100  
 
I NJA 2009 s. 128 utreder HD när avsaknaden av domskäl kan medföra att ett 
handläggningsfel föreligger. De konstaterar att enbart fall där domskäl helt 
saknas eller domskäl med hänsyn till omständigheterna får anses vara så 
ofullständiga att de kan likställas med att domskäl saknas innebär att ett hand-
läggningsfel har begåtts. I anslutning till detta uttalar de dock att: 
 

 ”Vid ett sådant grovt handläggningsfel kan det å andra sidan presume-
ras att avsaknaden av domskäl har inverkat på utgången”. 

 
Uttalandet orsakar dock en hel del frågetecken. Domstolen ger stöd för den, 
av Heuman tidigare konstaterade slutsatsen, att vid grova handläggningsfel, 
felet kan komma att presumeras ha påverkat utgången av målet. I det aktuella 
hänseendet är jag dock tveksamt inställd till om en sådan presumtion verkli-
gen är berättigad. Även om skiljenämnden hade angivit domskäl så hade do-
men fortfarande kommit att bli densamma. Skiljenämnden hade bara förklarat 
hur de resonerat kring utfallet, de hade inte kommit att ändra domen eller på 
något sätt kunnat påverkas av parterna i detta stadiet. Heuman anför att sär-
skilt grova felaktigheter i domskälen potentiellt skulle kunna strida mot ordre 
public, men att en skiljedom aldrig får upphävas på grund av att domskäl sak-
nas101. Ett resonemang kring hur avsaknaden av domskäl påverkar utgången 
av målet hade därför varit önskvärd. Däremot kan jag förstå att det ur ett rätts-
säkerhetsperspektiv framstår som mindre lämpligt att tillåta skiljedomar utan 
domskäl. Lösningen med ett presumerat orsaksrekvisit är dock inte rätt väg 
att gå. Det får anses som en inte önskad rättsutveckling att tillåta presumtion 
för påverkan av utgången av målet i vissa fall men inte i andra. Förutsebar-
heten för parterna i en kommande klanderprocess försvinner. I grova fall av 
handläggningsfel torde det dessutom vara lätt att visa på att utgången av målet 
har påverkats, varför jag inte ser behovet av en sådan presumtion.  

                                                
96 Heuman s. 637f.  
97 Jfr. NJA 1965 s. 384 och RH 1987:121. 
98 Jfr NJA 1937 s. 120 och hovrättens domskäl i NJA 1973 s. 740.  
99 Lindskog s. 891. 
100 Lindskog s. 891 men jfr även Bolding s. 180.  
101 Heuman s. 654. 
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2.7.2 Part har inte vållat felet 
En part som vållat ett handläggningsfel kan inte med utsikt till framgång ut-
nyttja felet som grund i en klanderprocess. Exempelvis ska inte en dom upp-
hävas om skiljenämnden uppfattat en parts rättshandling felaktigt när part, 
genom att utrycka sig oklart, bidragit till felet.102 Däremot måste parten ha 
agerat culpöst för att rätten till klander ska bortfalla. Handlingar som förvisso 
har orsakat den oriktiga handläggningen men som inte kan anses vara vårds-
lösa leder inte till att klandergrunden bortfaller.103  Inte heller fall där någon 
annan varit vållande men där klandrande part har varit ringa medvållande 
torde räcka. Lindskog diskuterar dock om det inte möjligen borde ställas ett 
krav på vållandet, nämligen att handläggningsfelet aldrig hade inträffat utan 
vållandet. Medvållandet måste vara en nödvändig (även om den inte är till-
räcklig) förutsättning för att handläggningsfelet ska inträffa. Lindskog gör 
även en skillnad på när en part positivt har medverkat till felets uppkomst och 
när han inte negativt har medverkat till att felet förhindrats. I det senare fallet 
anser han att kravet på oaktsamhet borde vara lägre ställt.104  
 
Lindskogs analys är intressant. Även om parts vållande inte har varit en nöd-
vändig förutsättning för att ett fel ska begås kan det ifrågasättas om denne inte 
förlorat sitt skyddsvärda intresse. Även om vållandet inte var nödvändigt, har 
part fortfarande bidragit till att felet har begåtts. Frågan framstår dock närmast 
som akademisk, några exempel på medvållande i praxis har inte funnits.  
 

2.7.3 Det ska röra sig om ett processuellt fel  
Ett handläggningsfel är ett fel som rör själva förfarandet inför skiljemännen, 
ett bedömningsfel av en materiell fråga faller inte härunder.  
 
Bedömningsfel av materiella frågor utgör inte över huvud en klandergrund. 
Detta gäller oavsett om det är en felaktig bevisvärdering eller felaktig rätts-
tillämpning.105 Enligt RB 58:1 4 pt. kan en domstols dom angripas med res-
ning om den rättstillämpning som ligger till grund för domen uppenbart stri-
der mot lag. Här kan man ställa sig frågan om inte även en skiljedom borde 
kunna angripas vid grova felbedömningar.106 Motsvarande bestämmelse finns 
dock inte i LSF och materiella felbedömningar leder inte under några omstän-
digheter till att en skiljedom kan undanröjas.107  
 

                                                
102 Prop. 1998/99 s. 148.  
103 Heuman s. 639.  
104 Lindskog s. 889.  
105 Vidare kan det konstateras att ett domskäl i sig inte kan klandras, se NJA 1941 s. 468. 
Däremot kan ett bedömningsfel komma att bli skadeståndsgrundande för skiljemännen, jfr 
Lindskog s. 385f.  
106 Lindskog s. 883 fotnot 113.  
107 Heuman s. 586.  
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Under vissa förutsättningar kan ett processuellt beslut vara en följd av felaktig 
materiell rättstillämpning. T.ex. kan skiljenämnden ha avvisat bevisning ef-
tersom den ansetts vara irrelevant, men om skiljenämnden skulle tolkat en 
lagregel på ett korrekt sätt skulle bevisningen ha varit av betydelse. Med skil-
jenämndens felaktiga lagtolkning till grund har det processuella beslutet varit 
korrekt. Något klanderbart fel har därmed inte begåtts.108  
 
Att avgöra om skiljenämnden begått ett klandergrundande fel genom att un-
derlåta att genomföra processledning eller genom att skiljenämnden lämnat 
otillräcklig eller vilseledenade processledning är mycket svårt. Har inte oklar-
heter blivit utredda under skiljeförfarandets gång är risken att skiljedomen 
kommer att grundas på tolkningar vilka parterna inte har förstått. Detta kan 
leda till att förlorande part väljer att klandra skiljedomen med motiveringen 
att de inte fått utföra sin talan i vissa delar av skiljeförfarandet. Utsikterna för 
framgång i en sådan talan får dock anses vara mycket begränsade. Skiljemän-
nen är inte skyldiga att utreda alla de potentiella oklarheter som kan tänkas 
uppkomma under ett skiljeförfarande. Parterna har i första hand ansvar för 
denna uppgift. Varje gång skiljenämnden underlåter att processleda kan inte 
leda till ett klanderbart fel. Härutöver tillkommer det faktum att parterna har 
en skyldighet att begära förtydliganden av oklarheter som de blivit medvetna 
om under skiljeförfarandet i enlighet med preklusionsregeln i §34 2 stycket 
LSF109. Det fåtal fall som kan tänkas leda till ett klanderbart fel vid skilje-
nämndens processledning får anses vara när skiljenämnden nöjer sig med att 
grunda domen på omständigheter som nämnden själva anser vara spekulat-
ioner och gissningar.110 Även fall där skiljenämnden ignorerar parts protest 
angående processledningen under skiljeförfarandet kan tänkas leda till att ett 
klanderbart fel begås.  
 
Att inte beakta bevismedel som parterna har åberopat anses även vara ett pro-
cessuellt fel som faller under handläggningsfel.111 Under vissa omständig-
heter kan dock en avvisning av bevis vara helt lagenlig, t.ex. om part medde-
lats ett preklusionsföreläggande.112. Frågan är lite mer komplicerad i förhål-
lande till vad som händer när domstolen inte beaktar rättsfakta som parterna 
har åberopat. Lindell har som tidigare konstaterats, förespråkat att sådana fall 
skall falla under uppdragsöverskridande medan Lindskog anser dem falla un-
der handläggningsfel113. Jag är för den av Lindskog gjorda uppdelningen i 
kvantitativa och kvalitativa klandergrunder. Detta innebär att jag förespråkar 
att den aktuella typen av situationer faller under handläggningsfel.114  

                                                
108 Bolding, Skiljeförfarande och rättegång, s. 218, jfr även Heuman s. 641.  
109 Se nedan 3.  
110 Heuman s. 647ff.  
111 Se HovR T 6123-12. 
112 Heuman s. 646. 
113 Jfr ovan, 2.3.2.2. 
114 I HovR T 1459-13 åberopade kärande att skiljenämnden inte beaktat ett av dem åberopat 
rättsfaktum. Hovrätten tar dock aldrig ställning till om det är ett uppdragsöverskridande el-
ler ett handläggningsfel. De konstaterar bara att domstolen hade beaktat rättsfaktumet. 
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2.8 Översyn av lagen om skiljeförfarande 
År 2015 tillsatte regeringen Skiljeförfarandeutredningen för att se över LSF  
 

”i syfte att säkerställa att skiljeförfarande i Sverige kan fortsätta att vara 
en modern, effektiv och attraktiv tvistlösningsform för svenska och 
för utländska parter”.115  

 
Ett av direktiven som ingick i utredningens uppdrag var att:  
 

”- överväga förändringar i det processuella regelverket som med 
bibehållen rättssäkerhet säkerställer att klanderprocessen i domstol 
är effektiv och snabbt leder till ett slutligt avgörande”116 

 
I dessa direktiv påpekades det även särskilt att risken för att en förlorande part 
inleder en talan vid allmän domstol enbart för att fördröja verkställigheten av 
en skiljedom, trots att utsikterna för framgång i klandertalan (eller ogiltighets-
talan) är väldigt små.117 
 
Utredningen håller visserligen med regeringen om att förlorande part tämli-
gen ofta kan tänkas föra en talan om upphävande trots insikt om att chansen 
för framgång är liten. Dock tror inte utredningen att det beror på förhalning 
av verkställighet – en skiljedom kan verkställas utan hinder även vid en klan-
dertalan – utan snarare p.g.a. att part vill lyckas få till en förlikning på bättre 
villkor än skiljedomen. Utredningen drar dock slutsatsen att man aldrig riktigt 
kommer kunna råda bot på sådana problem utan enbart kan ta bort viss oviss-
het och underlätta för utländska parter.118 
 
Utredningen utvärderar regleringen i punkterna 1,2 och 6 i §34 LSF. De finner 
inte tillräckliga skäl för att gå ifrån det ställningstagande som gjordes vid in-
förandet av första punkten. I äldre lagstiftning föll ett ogiltigt eller icke-exi-
sterande skiljeavtal under ogiltighetsregleringen. I lagförslaget till LSF kon-
staterar dock lagstiftaren att grunden inte var betingad av något allmänt eller 
tredjemans intresse; genom att sluta ett nytt skiljeavtal eller sitt agerande un-
der skiljeförfarandet kan part läka ursprungliga brister i skiljeavtalet.119  Sam-
tidigt poängterar utredningen att regleringen är unik för Sverige och att alla 
andra rättssystem betraktar klandergrunden som en ”nullitet”, vilket även den 
äldre lagstiftningen gjorde. De anser att ”det kan diskuteras om inte detta 
borde vara det riktiga synsättet”.120  
 
Utredningen föreslår större förändringar i förhållande till den andra punkten 
i regleringen. Inledningsvis vill man skilja på fall där skiljemännen har över-
skridit sin tidsfrist och när de överskridit sitt uppdrag. I det förra fallet föreslår 

                                                
115 SOU 2015:37 s. 61.  
116 SOU 2015:37 s. 61.  
117 SOU 2015:37 s, 61.  
118 SOU 2015:37 s. 61 f. Jfr Heuman s. 587 som drar liknande slutsatser.  
119 SOU 1994:81 s. 174.   
120 SOU 2015:37 s. 129. 
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utredningen att man behåller regleringen som den är och att varje fall (med 
undantag för när konkludent godkännande får anses att ha givits) där utsatt 
tid inte hålls, ska leda till att skiljedomen upphävs. Vid uppdragsöverskri-
dande vill däremot utredningen att felet som begåtts sannolikt ska påverkat 
utgången i målet. Man föreslår en ordning lik den som återfinns i §34 st. 6 pt. 
LSF. Som tidigare konstaterats är Heuman av åsikten att ett sådant krav redan 
ställs121 men utredningen drar slutsatsen att detta är omdiskuterat. Som exem-
pel på ett klandergrundande uppdragsöverskridande som påverkar utgången 
av målet enligt föreslagen ordning anger utredningen när skiljenämndens 
domslut går längre än vad part har yrkat. Däremot anses inte ett ogillat icke 
framställt yrkande påverka utgången.122  
 
Utredningen behandlar även 17 kap. §3 RB:s plats i LSF. Det konstateras att 
det framstår som att två olika standarder gäller - en i tvister mellan svenska 
parter och en i internationella förhållanden. Detta rättsläge beskrivs som 
olyckligt och bäddande för rättsosäkerhet. Det anses även föreligga en risk 
för gränsdragningssvårigheter när olika konstellationer av internationella par-
ter och ombud förekommer i en tvist. Någon motsvarighet till 17 kap. §3 RB 
finns inte LSF. Utredningen går vidare och uppger att inte heller den be-
greppsbildning som i Sverige byggts upp kring regeln återfinns i LSF.  Utred-
ningen vill dock att en ordning lik den som återfinns i 17 kap §3 RB ska få 
utrymme även i LSF. Om skiljenämnden tillåts döma över annat än vad par-
terna hänfört sig till anses dispositionsprincipen åsidosättas. Däremot anses 
det oacceptabelt att lagens ordalydelse inte ger uttryck för principen.123 
 
Utredningen vill dock bort från den stränghet som förknippas med 17 kap. §3 
RB i svenska domstolsförfaranden124. En mer liberal hållning förespråkas där 
det räcker med att en omständighet har förts in i förfarandet på ett sådant sätt 
att motparten måste ha förstått att den komma att ligga till grund för skiljedo-
men. Detta skulle enligt utredningen motsvara den ordning som nu är tänkt i 
internationella tvister.125  
 
Avslutningsvis föreslår utredningen att regleringen i 6 pt. skärps. Det konsta-
teras att denna punkt åberopas väldigt ofta, och enligt utredningen ”till synes 
i långt större utsträckning än som kan antas vara avsett, vilket på sina håll 
anses ha lett till en överdriven försiktighet och omständlighet hos skiljemän 
när det gäller rena bedömningsfrågor.” Därför vill utredningen att det ska 
framgå av bestämmelsen att endast allvarliga fel i handläggningen kan leda 
till klander.126  
 
 
                                                
121 Se ovan 2.3.2.3. 
122 SOU 2015:37 s. 130.  
123 SOU 2015:37 s. 131.  
124 Det räcker inte enligt RB att en viss omständighet åberopats; part måste ha åberopat den 
som en omedelbart relevant omständighet och inte heller enbart som ett bevisfaktum. Det 
räcker inte att en part åberopat omständighet i sin argumentering om det inte klart framgår 
att det avses vara fråga om ett rättsfaktum. se SOU 2015:37 s. 131. 
125 SOU 2015:37 s. 131. 
126 SOU 2015:37 s. 132.  
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3 Preklusion 

3.1 Allmänt om preklusion 
I §34 2 st. LSF återfinns en regel om preklusion. Denna allmänna princip 
innebär att part inte får åberopa ett processuellt fel som den genom sitt age-
rande eller brist på agerande får anses ha avstått ifrån att göra gällande under 
förfarandets gång. Vill part bibehålla sin rätt att protestera mot skiljenämn-
dens eller motpartens agerande under förfarandet måste som utgångspunkt ett 
aktivt ställningstagande göras. Passivitet kommer oftast ses som ett avstå-
ende.127 Däremot kan en avsägelse från att åberopa ett fel inte få en mer vitt-
gående verkan än den som framgår av AvtL. Part kan därav inte avsäga sig 
rätten att åberopa fel som denne ännu inte har kännedom om.128  
 

3.2 Preklusionsregelns funktion 
Vid instiftandet av LSF valde lagstiftaren att behålla regleringen såsom den 
såg ut i SkmL. Den ansågs ha fungerat väl.129 Det tillsynes största motivet till 
införandet av regleringen i SkmL var att undvika situationer vari part speku-
lerar i utgången av målet. En part med full insikt om fel skulle inte kunna 
avvakta och låta skiljedomen gälla, om den blev förmånligt för denne, men i 
annat fall lägga felet till grund för klandertalan och få domen upphävd.130   
 
Heuman konstaterar att den systematiska placeringen av preklusionsregeln, 
efter det att klandergrunderna har stadgats, talar för att ”dess funktion är att 
begränsa den förlorande partens klanderrätt och bidra till att skiljedomen 
skapar en slutlig lösning av tvisten.”  Vid en jämförelse med modellagen131 
och dess syften ser han även skiljenämndens möjlighet att korrigera felaktiga 
beslut som en av preklusionsregelns viktigaste funktioner. Detta gäller oav-
sett det faktum att det saknas motivuttalanden om regelns funktioner i de 
svenska förarbetena.132  
 
Heuman poängterar dock att strävan efter att göra skiljedomen slutlig och 
möjligheten till korrigering inte får tas för långt. Han anser att dessa viktiga 
målsättningar måste ställas mot parternas intresse av rättssäkerhet. En förför-
delad part ska inte drabbas av preklusion på ett oförutserbart sätt.133  
 
                                                
127 Kvart, Johan och Olsson, Bengt, Tvistelösning genom skiljeförfarande, tredje upplagan, 
2012 Stockholm s. 140. Jfr även Heuman, s. 286f.  
128 Prop. 1998/99:35 s. 148, Bolding s. 186 samt Kvart och Olsson s. 141. 
129 Prop. 1998/99:35 s. 148. (leta upp sida i SOU 1994:81).  
130 NJA II 1929 s. 60.  
131 Jfr nedan kapitel 4.  
132 Heuman s. 288, se även Heuman, Lars, Domstolsprövning av skiljedom NJM I 1987 s. 
270f. 
133 Heuman s. 288.  
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Även Lindskog ser korrigeringsmöjligheten som en viktig funktion för pre-
klusionsregeln. Skiljenämnden ska enligt honom beredas en möjlighet till rät-
telse.134  
 

3.3 Plikt att undersöka klandergrundande 
förhållanden? 

Nordensson är av åsikten att lagens formulering ger utrymme för att även fall 
där part bort ha insett ett fel, och inte enbart när den faktiskt har insett ett fel, 
kan leda till att möjligheten för klander bortfaller. Enligt honom borde en part 
förlora sin rätt att åberopa ett fel om han ”genom försummelse underlåtit att 
skaffa sig information om detta”. Han poängterar att vinnande parts intresse 
av att skiljedomen blir stående är starkt och att ett sådant intresse enbart bör 
åsidosättas vid tungt vägande skäl.135   
 
Madsen delar Nordenssons åsikt. Han anser att ordalydelsen ”får anses” in-
nebär att en objektiv bedömning av partens agerande är vad som ska ske. 
Madsen konstaterar att: 
 

 ”Har parten agerar på ett sådant sätt att motparten haft befogad anled-
ning utgå från från att parten avstod från att åberopa felet framstår det 
som att förutsättningarna är uppfyllda för att tillämpa regeln”.  

 
Vidare hävdar han att det följer av allmänna rättsliga principer att part inte 
bör kunna åberopa att han gjort en felaktig bedömning av sin rättsliga ställ-
ning.136  
 
Lindskog är av motsatt åsikt. Enligt hans tolkning är det en subjektiv passivi-
tetsregel. Han anser att felet måste vara faktiskt känt för part, det räcker inte 
att denne bort ha känt till felet. Passivitetsregeln som har intagits i §34 2 st. 
bygger på att part som känt till ett fel inte längre har ett skyddsvärt intresse 
och därför förlorar sin rätt att klandra. Så anser Lindskog inte vara fallet om 
part faktiskt inte känner till ett fel. Lindskog åberopar även RH 2009:55 som 
stöd för denna slutsats. Där konstaterar hovrätten att part måste ha känt till en 
omständighet för att den ska prekluderas – det räcker inte att part bort känt 
till omständigheterna.137 Han uppmärksammar dock att det faktum att lagstif-
taren valt att kalla bestämmelsen just för preklusion inte stämmer särskilt väl 
överens med att det skulle vara fråga om en subjektiv passivitetsregel. Han 
motiverar, detta till trots, sin ståndpunkt med att det här rör sig om en egen-
artad subjektiv passivitetsregel. Regeln är inte skapad för att bevara motpar-

                                                
134 Lindskog s. 907. 
135 Nordensson, Ulf K, Anmärkning av Arbitration in Sweden, SvJT 1977 s. 717. 
136 Madsen s. 281, fotnot 878. 
137 Lindskog s. 909f.  
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tens skyddsvärda intresse, utan regelverket tar istället sikte på att en kland-
rande part som känt till ett fel inte längre har något eget skyddsvärt intresse 
kvar att bevara.138  
 
Både Heuman och Cars delar Lindskogs tolkning av rättsläget. Inte heller dem 
anser att en part som bort inse ett fel förlorar sin rätt till klander. 139 
 
I RH 2013:30 kommer dock hovrätten till en annan slutsats. I fallet gjorde 
käranden gällande att skiljeförfarandet hade inletts av ett annat bolag än det 
de slutit avtal med. Hovrätten undersöker därvid om faktisk insikt kan krävas 
i förhållande till motpartens identitet, processhabilitet och ombudets behörig-
het. Inledningsvis konstaterar hovrätten att en skiljenämnd inte har samma 
ansvar som allmän domstol när det gäller att kontrollera om käranden föret-
räds av behörig part. Därför anser domstolen att motparten torde ha anledning 
att vid inledandet av förfarandet förvissa sig om att käranden är behörigen 
företrädd. I detta sammanhang konstaterar hovrätten att även Lindskog har 
öppnat upp för att det kan föreligga viss undersökningsplikt140 och att det där-
för inte i aktuellt hänseende är motiverat att upprätthålla ett fullt insiktskrav. 
Domstolen förespråkar samma undersökningsplikt i förhållande till rätts-
kapacitet och partshabilitet. De uttalar särskilt:  
 

” Om det vid dessa kontroller framkommer något förhållande som fram-
står som anmärkningsvärt, är det rimligt att en viss utvidgad undersök-
ningsplikt får anses åvila parten i fråga. Enligt hovrättens mening kan 
det nämligen inte anses godtagbart att en part som avstår från att följa 
upp sådana uppgifter ska vara bibehållen en klanderrätt som annars 
skulle bortfalla.” 

 
Personligen håller jag med Nordensson och Madsen. Det framstår för mig 
som orimligt att en part som bort inse ett fel men genom försummelse inte 
undersöker förhållandet ska kunna bibehålla sin klanderrätt. Lindskog hävdar 
att part fortfarande har ett skyddsvärt intresse om den inte har faktisk kunskap 
om felet. Jag hävdar att så inte är fallet. Part som bort inse ett fel men inte 
gjort det har i min åsikt förlorat sitt skyddsvärda intresse. Parterna kan för-
väntas ta tillvara sin rätt och undersöka felaktiga förhållanden i processen. Att 
göra som hovrätten i RH 2013:30 och skilja på olika fel framstår inte heller 
som önskvärt. Återigen skapas ett osäkert rättsläge där parterna inte kan av-
göra vad som kan förväntas av dem under förfarandet.  

3.4 Tidpunkt för parts protest 
Följer man Heumans och Lindskogs slutsatser om korrigering som funktion 
för regelverket, bör en part vara skyldig att protestera mot processuella fel så 
tidigt som möjligt. Skiljenämnden har då möjlighet att korrigera sin hand-
läggning innan parterna har lagt ner tid och arbete på delar av processen som 
var utan mening. Samtidigt måste beaktas parternas behov av tid för att vidare 
                                                
138 Lindskog s. 906 not 233.  
139 Heuman s. 296, jfr fotnot 104 och Cars s. 173.  
140 Se Lindskog s. 910.  
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utreda och överväga de eventuella fel som begåtts. Lagen ger dock inte an-
visningar om när part måste ha protesterat för att tillvarata sin rätt. §34 2 st. 
LSF ger enbart uttryck för på vilket sätt ett avstående kan komma till ut-
tryck.141  
 
För behörighetsinvändningar framgår av lagens förarbeten att ”en part som 
deltar i förfarandet utan att genast göra invändning mot skiljemännens behö-
righet har godtagit deras behörighet att avgöra tvisten”.142 Heuman tolkar 
dock detta som att part trots allt får en viss frist innan en protest måste avläg-
gas. Part deltar inte i förfarandet förrän denne utfört en muntlig eller skriftlig 
talan har utförts. Innan part på detta sätt har deltagit i förfarandet får denne en 
viss betänketid. Därav drar Heuman slutsatsen att uttalandet inte ger något 
klart besked för hur situationer där skiljenämnden har meddelat ett handlägg-
ningsbeslut som inte har blivit föremål för diskussion eller yrkanden innan 
beslut har nåtts ska behandlas. Han förespråkar därför, utan närmare lagstöd, 
att ”preklusionsregeln inte tillämpas så strängt att invändningsrätten går för-
lorad om inte parten omgående framför en protest.” Han anser att det är rim-
ligare att parterna får en viss frist och att lagen kräver att parterna framför 
invändningar utan oskäligt uppehåll.143   
 
Heuman går sedan vidare och argumenterar för att parterna ska protestera 
utan oskäligt uppehåll i alla andra tänkbara situationer. Den röda tråden i Heu-
mans argumentering tycks vara att korrigeringsfunktionen ska vägas mot för-
fördelad parts rättssäkerhetsintresse. Om part t.ex. har att föra sin talan först 
månader efter ett fel har begåtts måste denne protestera inom rimlig tid och 
inte vänta tills han ska föra sin talan. Det tycks således vara en bedömnings-
fråga som kan komma att falla olika från fall till fall, beroende på de enskilda 
omständigheterna. 144 
 
Heuman rekommenderar att skiljemännen sätter en frist för protester tidigt i 
förfarandet för att undvika problem med preklusion. Han anser att skilje-
nämnden har en möjlighet att sätta ut sådana frister, trots att något lagstöd 
härom saknas.145 
 
Även Madsen är av åsikten att en protest ska göras utan oskäligt uppehåll 
efter modellagens förebild. Han jämför även med Stockholms Handelskam-
marens Instituts regler och finner en motsvarande bestämmelse i §31. Madsen 
anser utöver detta, att det vore lämpligt om det framgick av LSF att även skil-
jenämnden har en skyldighet att tillämpa och beakta preskriptionsregeln. Det 
kan tänkas att skiljenämnden accepterar en protest som inkommit försent en-
ligt lagstiftarens mening. Utan reglering är det oklart om detta konstituerar ett 
felaktigt och klanderbart handläggningsbeslut.146  

                                                
141 Heuman s. 289.  
142 SOU 1994:81 s. 292 och Prop. 1998/99:35 s. 236.  
143 Heuman s. 290. Detta synsätt har Heuman hämtat från modellagen och formuleringen 
”without undue delay” i Art. 4.  
144 Heuman s. 290f. 
145 Heuman s. 293, Se även Savola, Mika, Stockholm Arbitration Report 2004:1, s. 327.    
146 Madsen s. 282, jfr även fotnot 880.  
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Lindskog uttalar även han att det inte finns någon absolut tidsgräns för när en 
protest måste ha framställts för att parts rätt att åberopa en invändning ska 
förloras. Han anser, likt Heuman och Madsen, att omständigheterna i det ak-
tuella fallet får avgöra. Lindskog förespråkar att en invändning kommer ” i 
det sammanhang som det med hänsyn till omständigheterna är naturligt […]”. 
Vidare tycker Lindskog att någon form av proportionalitetskrav bör ställas, 
där regelns syfte, eller funktion147, ställs mot rättsverkningarna i den enskilda 
situationen. Likt Heuman konstaterar även Lindskog att tidsfrister för protes-
ter uppställda av skiljenämnden bör tillmätas stor betydelse. 148 Däremot ut-
talar han att detta inte kan vara slutligt bestämmande, utan enbart en av de 
faktorer som domstol får ta med i sin bedömning.149 
 
I RH 2009:55 går hovrätten till fullo på Heumans, Madsens och Lindskogs 
linje. De uttalar:  

 
I 34 § LSF anges inga bestämda tidsfrister för hur snabbt under skil-
jeförfarandet en part måste framföra sin protest för att den inte ska 
prekluderas, utan detta får allmänt sett avgöras med hänsyn till om-
ständigheterna i det enskilda fallet.  

 
Personligen håller jag med doktrin och hovrättspraxis i det aktuella fallet. Ett 
ställningstagande av lagstiftaren hade dock varit att föredra för att klargöra 
rättsläget.  

3.5 Krav på dubbla protester 
Under vissa omständigheter kan det framstå som att inte enbart en protest 
räcker för att part ska behålla sin rätt till klander. I förarbetena tyder lagstif-
tarens uttalanden på att det krävs två protester när någon av parterna vill göra 
en behörighetsinvändning. Först sägs det, att om en part deltar i ett skiljeför-
farande utan att invända, får denne anses ha accepterat att det föreligger ett 
skiljeavtal och därigenom gå miste om sin klanderrätt. Vidare stadgar förar-
betena att detsamma får anses gälla för part som deltar i ett skiljeförfarande 
efter det att skiljemännen har förklarat sig behöriga.150 För att behålla sin rätt 
till klander framstår det alltså som att part måste upprepa en framförd behö-
righetsinvändning efter det att skiljemännen förklarar sig behöriga.151 
 
Ett annat exempel som Heuman använder, där han kan tänka sig att en sådan 
förhandsprotest kan komma att bli aktuell, är när skiljenämnden har att fatta 
ett beslut i en handläggningsfråga på begäran av en av parterna. Motpart som 
därvid anser att begäran innefattar en felaktig handläggningsordning, bör då 
invända mot en sådan ordning innan beslutet fattas och sen, återigen, invända 
om skiljenämnd följer begäran. Heuman anser att viktiga ändamålsskäl talar 

                                                
147 Se ovan 3.2. 
148 Lindskog s. 911.  
149 Lindskog s. 910 not 252.  
150 SOU 1994:81 s. 106 och 259, Prop. 1998/99:35 s. 77 och 214.  
151 Jfr. Heuman s. 293.  



 35 

för att en sådan förhandsprotest kan krävas. Målet att skapa en snabb, effektivt 
och slutlig tvistlösningsapparat utgör, enligt Heuman, starka skäl för att part 
ska medverka till ”att beslut blir korrekta redan när de fattas”. Annars anser 
han att risken är hög för att part håller inne med sin kritik för att sedan skapa 
sig en ensam klanderrätt.152  
 
Lindskog delar inte Heumans åsikt i frågan. Han anser istället att ”skarpt läge” 
föreligger först när skiljenämnden väl har fattat sitt beslut. Part kan, enligt 
Lindskog, ha goda skäl för att avvakta skiljenämndens ställningstagande. 
Dessutom anser Lindskog att ett krav på förhandsprotester inte är förenligt 
med skiljenämndens rätt att ompröva sitt ställningstagande, eftersom beslut 
inte vinner rättskraft153.154  
 
I HovR T 975-15 prövade domstolen ett fall där dubbla protester tycks ha 
krävts. Part hade i skiljeförfarandet uttryckt sitt missnöje över ett handlägg-
ningsbeslut. Ordföranden i skiljenämnden försökte då få den missnöjda par-
ten att förklara hur allvarligt detta missnöje var och hur man skulle kunna 
åtgärda problematiken. Ordföranden avslutade därvid diskussionen med: 
”And normally things can be sorted out with a time - so I leave that with 
you.”. Ordförande fick ett jakande svar men den missnöjda parten påpekade 
inte sitt missnöjde vidare i skiljeförfarandet. Därvid uttalar Hovrätten:  
 

”Med den avslutningen på diskussionen och med hänsyn till att Uretek 
inte återkom till sitt missnöje finner hovrätten att bolaget, oavsett tidi-
gare framförda protester, får anses ha avstått från sin rätt[…].” 

 
Det sistnämnda rättsfallet rör dock en speciell omständighet där skiljenämn-
den har bett part att återkomma men part inte gjort det. Så länge skiljenämn-
den har en möjlighet att korrigera sitt fel anser jag att en protest räcker. Såle-
des är min ståndpunkt att en prövning får göras från fall till fall, där den av-
görande frågan blir om part har gett domstolen en möjlighet att korrigera det 
fel den gjort. Om det så kräver en eller två protester har ingen betydelse.  

3.6 Hur tydlig och utförlig måste en 
protest vara? 

För att en protest ska bevara parts klanderrätt är det rimligt att ställa det kra-
vet, att protesten till sin form och sitt innehåll, innebär att motpart och skilje-
nämnd får tillräcklig möjlighet att åtgärda handläggningen. Ett argument som 
motiverar införandet av passivitetsregeln, som kanske är än viktigare än att 
part inte ska spekulera på motparts bekostnad, är att protesterande part möj-
liggör att ett handläggningsfel undanröjs redan innan en klandertalan kan 
komma att bli aktuell.155 
 

                                                
152 Heuman s. 294f.  
153 Läs vidare Lindskog s. 762.  
154 Lindskog s. 911 not 257.  
155 Lindskog s. 907.  
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Både Heuman och Lindskog konstaterar att en invändning fyller sin funktion 
och sitt syfte även om den är omotiverad.156 Däremot har de båda olika åsikter 
när det kommer till invändningens substantiella innehåll. Lindskog anser att 
det inte kan ställas några större krav. Han anser vidare att även en mindre klar 
invändning är fullt tillräckligt för att det ska stå klart att det finns ett missnöje. 
Det är i sin tur tillräckligt för att uppfylla kravet på att part inte ska anses ha 
avstått från att åberopa ett fel. Heuman anser istället att ett krav på tydlighet 
borde ställas. Om invändningen inte är tillräckligt tydlig finns det ingen möj-
lighet för skiljenämnd eller motpart att korrigera felet. Därför uttalar Heuman 
att ”ett vagt uttryckt missnöje kan knappast få någon verkan”, likaså anser 
han att ett uttalande, som uttrycker att en annan typ av handläggning hade 
varit att föredra, är utan verkan.157  
 
Jag är beredd att hålla med Lindskog. Visserligen får varken skiljenämnd eller 
motpart något utrymme att korrigera fel när en oklar protest framförs. Detta 
hindrar dock inte någon av dem från att kommunicera med den missnöjda 
parten för att reda ut vad som kan ha gått snett. Part som protesterar, oavsett 
substantiellt innehåll, har uttryckt sitt missnöje och därigenom tagit vara på 
sin klanderrätt.  
 
Även den omständigheten att part förbehåller sig rätten att göra en invändning 
vid ett senare tillfälle, orsakar att Lindskogs och Heumans åsikter går isär. 
Lindskog håller samma linje och hävdar att redan det faktum att part påvisar 
att han kan komma att invända innebär att han inte kan anses ha avstått sin 
rätt att påtala klandergrunden.158 Heuman är av åsikten att part på detta sätt 
inte ska kunna ensidigt förlänga fristen för när invändning ska vara inkom-
men. Han påpekar dock att det under vissa omständigheter kan finnas goda 
grunder för att göra ett sådant förbehåll.159 
 

3.7 Särskilda fall 
I §34 2 st. 2 meningen stadgas att enbart det faktum att en part har utsett skil-
jeman inte ska leda till att denne anses ha godtagit skiljenämndens behörighet 
att avgöra tvisten. Regleringen syftar till att träffa situationen där part saknat 
insikt i förhållanden som har inverkan på skiljenämndens behörighet eller an-
nan omständighet som rör parts skiljebundenhet. En part ska inte i sådana fall 
anses ha godtagit okända omständigheter bara för att denne har medverkat i 
utseendet av skiljeman. Regleringen innebär dock inte att valet av skiljeman 
inte kan få några verkningar alls i aktuellt hänseende. 160 En part får anses ha 

                                                
156 Heuman s. 300 och Lindskog s. 907.  
157 Heuman s. 301.  
158 Lindskog s. 908 not 240.  
159 Heuman s. 302.  
160 SOU 1994:81 s. 291 f. och Prop. 1998/99:35 s. 236.  
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avstått att göra gällande förtroende skadliga förhållanden som denne haft kän-
nedom om när skiljeman utsågs. 161 Part kan inte heller åberopa att skiljeman 
saknade sådana kvalifikationer som var föreskrivna i skiljeavtalet.162 
 
Av §34 2 st. 3 m. följer att i fråga om förtroendeskadliga omständigheter som 
part får kännedom före eller under förfarandet gäller §§10 och 11.163   
 
En part som följer ett beslut som, enligt dennes mening, utgör ett handlägg-
ningsfel bör enligt Lindskogs mening inte utan vidare förlora rätten att föra 
en klandertalan med grund i beslutet.164  
 

                                                
161 Cars s. 173, Lindskog s. 914 och RH 1991:15.  
162 Heuman s. 225 not 40 och Lindskog s. 914.  
163 Jfr ovan 2.6.  
164 Lindskog s. 916. Jfr dock 3.6 och Heumans åsikt om att dubbla protester kan krävas av 
part för att få behålla klanderrätten.  
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4 Modellagen 

4.1 Allmänt om modellagen 
Modellagen är ett regelverk som 1985 togs fram av FN för att uppnå större 
internationell uniformitet vid skiljeförfaranden.165 Idag använder sig över 72 
stater av regelverket i sina nationella lagar. Bland dessa återfinns nationer så 
som Singapore, Danmark, och Ryssland. En jämförelse med det svenska re-
gelverket kan därmed ge goda perspektiv på eventuella förändringar. Nedan 
följer en genomgång av relevanta artiklar i modellagen.  
 

4.2 Hävning av skiljedom 
Initialt kan det konstateras att modellagen inte skiljer på ogiltighetsgrunder 
och klandergrunder på samma sätt som LSF. Samtliga grunder för att få en 
skiljedom hävd (set aside) återfinns i art. 34 av modellagen.166  
 
Framtagandet av denna artikel vållade särskilda problem vid skapandet av 
modellagen. Sekretariatet förutspådde att det skulle bli ett av de svåraste om-
råden som modellagen skulle komma att behandla.167 Samtidigt noterades det 
att de problem som artikeln innefattade skulle komma att bli centrala för hela 
modellagens framgång. Det största problemet kom att bli hur regelverket 
skulle förhålla sig till New York-konventionen. Slutresultatet för hävnings-
grunderna kom att bli väldigt likt New York-konventionens regler för att inte 
erkänna och verkställa en skiljedom.168 Eventuella skillnader kommer att be-
handlas nedan.  
 

4.2.1 Inledande bestämmelser för hävning 
Liksom under den svenska klanderregleringen i LSF §34 1 st. är det enda 
sättet att få en skiljedom hävd under modellagen att part för talan inför dom-
stol i enlighet med bestämmelserna i artikel 34. Syftet med att begränsa med-
len för att häva en skiljedom var att få bort lokala regler med långa tidsfrister 
och många olika grunder för hävning. Istället erbjuder lagstiftningen ett ex-
klusivt sätt där grunderna för en framgångsrik talan är begränsade.169  Detta 
återspeglar enligt Binder även den tydliga trenden av att begränsa kontrollen 
för nationella domstolar i den internationella kontexten.170  
                                                
165 Holtzmann, Howard M. och Nehaus, Joseph E, A Guide to the UNCITRAL Model Law 
on International Commercial Arbitration, Deventer 1989, s. 8.  
166 Heuman, JT nr 2 2014/15  s. 442.  
167 Binder, Peter, International Commercial Arbitration and Conciliation in UNCITRAL 
Model Law Jurisdictions, London 2010, s. 377 och Holtsmann och Neuhaus, s. 911.   
168 Holtzmann och Neuhaus, s. 911. 
169 A/CN.9/264 s. 71. 
170 Binder s. 379.  
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Inte heller enligt modellagen ska det vara möjligt att få en skiljedom hävd på 
grund av materiella fel. Detta framgår inte direkt av konventionstexten men 
anses likväl vara gällande.171  
 
Modellagen har valt att använda orden ”arbitual award” för ange vilken typ 
av beslut det är som kan hävas enligt artikel 34. Någon definition av detta 
uttryck ges inte i modellagen eftersom kommission inte kunde enas om en 
sådan.172 Dock anser Binder att det enbart är ”decisions which contained a 
decision of substance” som kan bli aktuella för hävning.173   
 

4.2.2 Grunder för hävning 
Artikel 34(2) i modellagen reglerar uttömmande vilka grunder som part kan 
använda sig av för att få en skiljedom hävd. Den första av dessa grunder i 
artikel 34(2)(a)(i) behandlar ogiltiga skiljeavtal. På motsvarande sätt som §34 
1 st. 1 pt. LSF utgör ett ogiltigt skiljeavtal grund för att ett skiljeavtal ska 
kunna hävas. Några större skillnader mellan regleringarna tycks inte finnas.  
 
I artikel 34(2)(a)(ii) reglerar modellagen när en av parterna inte har haft någon 
möjlighet att utföra sin talan på grund av att denne inte fått tillräcklig inform-
ation om utseendet av skiljemän, skiljeprocessen eller på något annat vis hind-
ras från att föra sin talan (i doktrin har detta kommit att kallas för ”due pro-
cess”). I artikel 18 modellagen stadgas dessutom att parterna ska behandlas 
lika och ges full möjlighet att föra sin talan. En klandergrund med motsva-
rande ordalydelse saknas i den svenska lagstiftningen. Däremot återfinns en 
reglering lik den i modellagens artikel 18 i LSF §24 1 st. Vidare är det så att 
om part vill klandra avtal på grund av att denne inte fått möjlighet att utföra 
sin talan kan generalklausulen i §34 1st 6 pt. användas. Den svenska regle-
ringen ställer här upp ett orsaksrekvisit174.  
 
Ordalydelsen av bestämmelsen är identisk med den som återfinns i artikel 
V(1)(b) New York konventionen. Denna grund har under New York konvent-
ionen kommit att bli den mest använda i fall där part för talan om att en skil-
jedom inte ska erkännas.175 Däremot verkar domstolar tillämpa regeln restrik-
tivt, enbart 10% av fallen vinner framgång.176 Grundens breda ordalydelse till 

                                                
171 Binder s. 379. 
172 A/CN.9/264 s. 72. 
173 Binder s. 379. 
174 Jfr ovan 2.3.2.4. 
175 Karrier, Pierre, Must an arbitral tribunal really ensure that its award is enforceable”, 
London 2005, s. 431 se även van den Berg, Jan Albert, The New York Arbitration Convent-
ion of 1958, Hauge 1981, s. 297.  
176 Kronke Herbert, Nacimiento Patricia, Dirk Otto och Port Nicola Christine, Recognition 
and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global Commentary on the New York 
Convention, Kluwer Law International 2010, s. 233. 
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trots, verkar domstolar enbart acceptera allvarliga överträdelser av bestäm-
melsen, vilket ligger i linje med att hela artikeln är avsedd att tillämpas re-
striktivt.177  
 
Vid införandet av modellagen ställde Sverige frågan om ett orsaksrekvisit 
även ska anses gälla i artikel 34(1)(a)(ii) modellagen. Även om frågan disku-
terades finns det inte någon referens som tyder på att kommission någonsin 
tog ett beslut i frågan.178 Däremot uttalande man vid ett senare tillfälle:  
 

”It was understood that an award might be set aside on any of the grounds 
listend in (2) irrespective of wether such ground had materially affected 
the award”.179   

 
Van den Berg tycker sig dock ha hittat ett rättsfall som till viss mån tyder på 
en annan slutsats. I fallet hade inte skiljenämnden vidarebefogat ett brev, som 
mottagits från en part, till den andra parterna. Part som inte tagit del av brevet 
fick därav ingen möjlighet att uttrycka sin syn på dess innehåll. Domstolen 
uttalade då att ett fel i due process inte kan bli läkt så fort det inte kan uteslutas 
att domen skulle lett till en bättre utgång för klagande part. Detta skulle betyda 
att, om det kan visas utan tvivel att utgången skulle bli densamma, felet skulle 
kunna läkas.180   
 
Frågan torde dock mycket sällan komma att ställas på sin spets. Det kan inte 
förekomma många fall där ett fel har begåtts som lett till att part inte fått föra 
sin talan och att detta fel utan tvivel inte skulle komma att påverka utgången 
i målet. Problematiken torde därav närmast bli akademisk och utan någon 
större effekt i praktiken.  
 
Den bestämmelse som bäst överensstämmer med den svenska regeln om upp-
dragsöverskridande återfinns i artikel 34 (2)(a)(iii), samt i viss mån artikel 16 
modellagen. En skiljedom som innehåller beslut som faller utanför det som 
övervägts eller annars omfattats av skiljeavtalet kan enligt denna bestäm-
melse hävas. Modellagens formulering är direkt hämtad från New York kon-
ventionens artikel V(1)(c) .181 Vid första anblick kan det framstå som att be-
stämmelsen täcker enbart de fall där skiljenämnden har dömt utöver parternas 
”submission to arbitration”. I praktiken läses bestämmelsen dock bredare. 
Domstolarna har kommit att tolka ordalydelsen som att skiljemännens behö-
righet bestäms av vad som omfattas av parternas hänskjutande av tvist, skil-
jeavtal eller något annat, senare, avtal mellan parterna.182 Liksom i den 
svenska lagstiftningen, tillåter inte bestämmelsen att domstol omprövar om 
skiljenämnden överträtt sitt uppdrag enligt den materiella rätten som ligger 

                                                
177 Van den Berg, s. 297. 
178 A/CN.9/SR.308 paragraf 63.  
179 Se Broches, Aron, Commentery on the UNCITRAL model law on international commer-
cial arbitration, Denventer 1990, s. 193 och däri gjorda hänvisningar.  
180 Van den Berg, s. 301 f.  
181 Broches, s. 195.   
182 Van den Berg, s. 314 f. och Kronke m.fl. s. 259.   
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till grund för skiljenämndens beslut. Endast i fall där skiljenämnden misstol-
kat omfånget av sitt uppdrag är bestämmelsen tillämplig.183  Vidare tycks 
domstolarna, i förhållande till New York konventionen, arbeta utifrån pre-
sumtionen att skiljenämnden har dömt inom sitt uppdrag.184 
 
Regleringen i bestämmelsen verkar dock vara mer generös i förhållande till 
parts yrkanden än den svenska regleringen. Skiljenämnder tillåts i stor ut-
sträckning gå utöver parternas yrkanden och utge utslag som förfördelad part 
inte fört talan kring. Sådana utslag har omfattat viten, avgifter och olika for-
mer av skadestånd.185 
 
En intressant aspekt av den praxis som utvecklas kring New York konvent-
ionens artikel V(1)(c) är hur domstolar har kommit att se på när skiljenämn-
den har använt andra rättsteorier än de som parterna argumenterat för i sina 
anföranden. Så länge skiljenämnden inte har gått utanför vad som omfattats 
av skiljeavtalet har skiljenämnder tillåtits applicera lag som inte parterna 
själva har anfört.186 Förhållandet påminner väldigt mycket om den svenska 
principen jura novit curia som, trots viss tveksamhet, även har ansetts gälla 
vid skiljeförfaranden. 187   
 
Under bestämmelsen har skiljenämndens lagval även ansetts falla.188 En lik-
nande ordning har även föreslagits gälla i Sverige. Både jag och Lindskog är 
dock av åsikten att detta är en mindre lyckad ordning. I svenska förarbeten 
och svensk rättspraxis verkar, detta till trots, modellagens tolkning råda.  
 
Slutligen innehåller denna bestämmelse ett inslag av partiell hävning. Om 
skiljenämnden enbart gått utöver sitt uppdrag i en viss del av skiljedomen är 
det bara den delen som ska hävas. Enligt LSF gäller en sådan ordning i för-
hållande till alla klandergrunder, inte enbart den om uppdragsöverskridande.  
 
Däremot återfinns inte någon diskussion om ett orsaksrekvisit i förhållande 
till uppdragsöverskridande i varken modellagen eller New York konvent-
ionen. Samma argument som först om orsaksrekvisit i förhållande till den 
svenska regleringen torde dock även kunna föras här. För att en dom ska 
kunna hävas partiellt måste en bedömning av vilka delar av domslutet som 
påverkats av uppdragsöverskridandet göras. Det förefaller alltså rimligt att 
även här någon form av orsaksrekvisit förekommer.  
 
Artikel 34(2)(iv) är en uppsamlingsbestämmelse för processuella fel. Den 
täcker dels de fel som innefattar att något har gått fel vid utseendet av skilje-
män, dels de fel där skiljedomsprocessen inte har följt parternas avtal eller 

                                                
183 Van den Berg s. 313 och Kronke m.fl., s. 260 f.  
184 Kronke m.fl., s 261 med däri gjorda hänvisningar till rättspraxis. Se även van den Berg, 
s 312 där han konstaterar hur restriktiv tillämpningen av bestämmelsen kommit att bli.   
185 Kronke m.fl. s. 268 ff. med däri gjorda hänvisningar till rättspraxis. 
186 Kronke m.fl. s. 272.  
187 Jfr ovan 2.3.2.2. 
188 Kronke m.fl. s. 272.  
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modellagens bestämmelser. Regleringen skiljer sig något från New York kon-
ventionen då den utöver att hänvisa till parternas avtal, även hänvisar till reg-
ler som återfinns i modellagen. Eftersom New York konventionen enbart be-
handlar erkännande och verkställighet av skiljedomar saknar regelverket pro-
cessuella bestämmelser; det hänvisar istället till den applicerbara lagen för 
skiljeförfarandet. Vidare tycks New York konventionen premiera och ge ab-
solut prioritet till parternas avtal oavsett om sådant var i konflikt med appli-
cerbar processlag, vilket inte ansågs lämpligt vid införandet av modellagen.189   
 
Viss ledning kan ändock hämtas från den mer omfattande doktrin som finns i 
förhållande till New York konventionen.  
 
Liksom i LSF, är partsautomin en central del för modellagen. Partsautomin 
begränsas dock till viss del redan av de bestämmelser som återfinns i artikel 
34(2)(b)(i och ii), men även av andra artiklar i lagen. I praxis har dock artikeln 
fått begränsat genomslag. Parterna är oftast överens om hur skiljenämnden 
ska utses och parternas skiljeavtal ger oftast stora möjligheter för skiljenämn-
den att diskretionärt besluta hur skiljeprocessen ska se ut.190  
 
I förhållande till denna bestämmelse i New York konventionen återfinner vi 
även viss diskussion om ett orsaksrekvisit. Den rådande uppfattningen är att 
ett fel i proceduren enbart kan leda till en framgångsrik talan om felet realist-
iskt kan ha anses påverkat utgången i skiljedomen. Nacimiento ansluter sig 
till denna teori eftersom hon anser att den förhindrar att skiljedomsprocesser 
görs om med identiska utgångar.191  
 
Eftersom inga kommentarer om kausalitet eller orsakssamband gjordes vid 
modellagens instiftande drar jag slutsatsen att samma rättsläge som i New 
York konventionen får anses råda även här. Förändringarna som gjordes i ar-
tikeln behandlade snarast de skillnader som finns mellan regelverken (det ena 
en konvention, det andra en modellag) och inte innebörden av vad som i sig 
utgör ett processuellt fel. Själva syftet med att använda en formulering som 
är så närliggande ett annat regelverk måste vara att anamma det synsätt som 
detta andra regelverk har antagit, om inte något annat uttryckligen stadgas.  
 
Regleringen i §34 1 st. 6 pt. LSF påminner väldigt mycket om modellagens 
utformning. I LSF är dock orsaksrekvisitet explicit angivet. I förarbetena till 
LSF avvisades ett att invända modellagen som förebild till regeln om hand-
läggningsfel. Dels för att kommissionen ansåg att alla avvikelser från parter-
nas avtal eller lagens regler kunde bli relevanta, dels för att den inte ansågs 
omfatta åtskilliga fel som inte ville förbigås. Som exempel gavs när part inte 
var behörigen företrädd.192  
 

                                                
189 Jfr. Holtzmann och Neuhaus s. 916 f.  och A.CN.9/168 och van den berg s. 323. 
190 van den Berg, s. 323.  
191 Kronke m.fl. s. 299.  
192 SOU 1994:81 s. 179.  
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Artikel 34 i modellagen går sedan över till att i andra stycket behandla grun-
der som under LSF tillhör §33. Dessa ligger utanför det som denna uppsats 
syftar till att undersöka. 
 
Avslutningsvis kan ett citat från Heuman vara belysande:  
 

”Skillnaderna mellan den svenska lagen och modellagen är mycket få. 
[…]De svenska klanderreglerna avviker till sin ordalydelse från model-
lagens, men det är svårt att ange något enda exempel där tillämpningen 
av de olika lagarnas klanderregler säkert skulle leda till olika resul-
tat”.193  

4.2.3 Preklusion 
Liksom i LSF återfinns en bestämmelse om preklusion i modellagen. I mo-
dellagen har dock bestämmelsen lagts i en egen artikel, artikel 4. Detta beror 
på att bestämmelsen är mer allmänt hållen och gäller för alla artiklar i model-
lagen som parterna kan avvika ifrån. Nedan kommer de delar av bestämmel-
sen som kan vara intressanta ur ett jämförande perspektiv med preklusionsre-
geln i LSF att behandlas.  
 

4.2.3.1 Kunskap om bristande förhållanden 
För att artikel 4 i modellagen ska kunna tillämpas krävs det, liksom för mot-
svarande reglering i LSF, att part haft kunskap om de bristande förhållanden 
han vill göra gällande. Fram till den slutliga formuleringen av artikeln var 
dock ordalydelsen en annan. I de tidigare utkasten var artikeln formulerad 
enligt följande:  
 

” A party who knows or ought to have known that any provision of this 
Law…”194 

 
Utkastet mötte dock kraftig kritik eftersom regleringen ansågs gå för långt 
och vara för vag.195 Efter kritiken togs därför formuleringen bort eftersom den 
kunde komma att skapa mer problem än den löste.196 Två stater, Mauritius 
och Makedonien, som adopterat regelverket har dock behållit ett element av 
undersökningsplikt för parterna. Mest anmärkningsvärd i sammanhanget är 
Mauritius formulering i s.3(7) International Arbitration Bill 2008. 
 

”A party who knows or could with due diligence have known that a 
provision of this Act…”197 

 

                                                
193 Heuman s. 680. 
194 A/CN.9/264 s. 16. 
195 A/CN.9/SR.308 paragraf 27 och 29.  
196 A/40/17 s. 215. 
197 Se Binder s. 59 och däri gjorda hänvisningar.  
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Holtzmann och Neuhaus konstaterar dock att det faktum att orden ”ought to 
have known” togs bort från bestämmelsen skulle få begränsad praktiskt ef-
fekt. De antar att kunskap inte alltid kommer behöva bevisas direkt utan sna-
rare kommer att hänföras ur omständigheter som tyder på kunskap.198  
 

4.2.3.2 Utan dröjsmål 
I artikeln återfinns en tidsfrist för när part måste ha infört en invändning för 
att göra gällande sin rätt att klaga. Denna tidsfrist nämns som ”without undue 
delay” vilket Heuman översatt till ”utan oskäligt uppehåll”199.  
 
Formuleringen ”without undue delay” diskuterades mycket innan modella-
gens införande. I de första utkasten användes frasen ”promptly”. Detta ansågs 
dock för hårt och det uttryckliga syftet med att byta till nuvarande formulering 
var att mjuka upp regleringen.200  
 
Motsvarande regelverk saknas helt i svensk lagstiftning. Heuman m.fl före-
språkar dock att en motsvarande ordning även införs i LSF. 201 Jag är, som 
tidigare konstaterats, beredd att hålla med honom. En tidsfrist skulle under-
lätta mycket för parter i en skiljeprocess. Parterna skulle tvingas att protestera 
så tidigt som det möjligt kan krävas av dem och korrigerings möjligheterna 
skulle öka. Det skulle även göra system mer förutsägbart för parterna och det 
skulle göra det svårare att spara på eventuella fel till slutet av skiljeförfaran-
den. Formuleringen möjliggör även en proportionalitetsbedömning i den anda 
som Lindskog förespråkat. Skälighetsbedömningen kan ta sådana frågor i 
hänsyn. Dessutom kan omständigheterna i de enskilda fallen beaktas.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
198 Holtzmann och Neuhaus, s. 199.  
199 Heuman s. 290.  
200 Holtzmann och Neuhaus, s. 199.  
201 Heuman s. 290, jfr ovan 3.4.  
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5 Slutsats 

5.1 Inledning  
Följande analys kommer att inledas med en genomgång av de slutsatser som 
har kunnat dras för hur det gällande rättsläget ser ut för uppdragsöverskri-
dande, handläggningsfel och preklusion. Därefter kommer resultaten av den 
jämförelse som gjorts med modellagen att framställas. Avslutningsvis kom-
mer förslag på hur lagstiftningen på området kan förbättras att presenteras.  
 

5.2 Uppdragsöverskridande 
Att beskriva vad som utgör gällande rätt i förhållande till uppdragsöverskri-
dande är inte lätt. Områdets yttre ramar tycks av lagstiftaren, i stora delar, ha 
lämnats över till den praktiska tillämpningen. Det enda som står helt klart i 
propositionen är att skiljenämnd som går utöver parternas yrkanden har över-
skridit sitt uppdrag. Visserligen förespråkar lagstiftaren även med viss precis-
ion en ordning lik den som återfinns i 17 kap. 3§ RB, där även icke-åberopad 
rättsfakta ska anses ligga utanför skiljenämndens uppdrag, men det ställnings-
tagandet kantas av otydlighet. Dels presenteras ingen reflektion över hur RB:s 
regler skulle komma att behöva justeras i förhållande till denna annorlunda 
typ av tvistelösning, dels förespråkas ”försiktighet” i förhållande till internat-
ionella aktörer. I doktrin har av både Ramberg och Cars förespråkats en viss 
uppmjukning av regelverket i skiljeförfaranden. Denna uppmaning verkar 
dock inte ha fått något gehör i rättspraxis, där icke-åberopad rättsfakta, på 
samma sätt som i allmän domstol, anses ligga utanför skiljenämndens upp-
drag. Några reflektioner om försiktighet i internationella tvister verkar inte 
heller återfinnas i varken förarbeten eller rättspraxis. Både hovrätterna och 
Högsta domstolen har godtagit förarbetenas argument rakt av och citerar ut-
talandet i sina domskäl. Däremot verkar frågan aldrig ha ställts på sin spets. 
Domstolarna har i inga rättsfall kommit fram till att tvist rör internationella 
parter varefter större försiktighet har tillämpats. Det är först i SOU 2015:37 
som rättsläget, med två olika standarder, beskrivs som olyckligt och rättsosä-
kert. Det nuvarande rättsläget får därav beskrivas enligt följande; mellan 
svenska parter innebär det ett uppdragsöverskridande när skiljenämnden dö-
mer över icke-åberopad rättsfakta, mellan internationella parter är rättsläget 
osäkert. Någon skillnad mellan förfarandet inför allmän domstol och skilje-
förfarande tycks inte göras.  
 
Även principen om jura novit curia anses av förarbeten och rättspraxis gälla i 
skiljeförfarandet. Skiljenämnden kan därför, obehindrat av parternas argu-
mentering och åberopanden, tillämpa de rättsregler de finner tillämpliga på 
tvisten. Återigen återkommer samma problem som fanns i förhållande till 
icke-åberopade rättsfakta. Ingen reflektion om skiljeförfarandets annorlunda 
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egenskaper har gjorts och olika standarder tycks gälla i tvister mellan svenska 
parter och internationella parter.  
 
Det gällande rättsläget tycks vara att skiljenämnd har att följa dispositions-
principen så som den ser ut i skiljeförfarandet för att inte gå utöver sitt upp-
drag. Partenas yrkanden, rättsfakta och avtal om rättsregler sätter ramen för 
vad som får prövas under skiljeförfarandet. Skiljenämnden har, vid avsakna-
den av avtal, kontroll över vilka rättsliga regler som appliceras på den ram 
som parterna skapat. Lindskogs definition synes vara gångbar.  
 
Rättsläget kompliceras ytterligare av gränsdragningssvårigheter. Det står inte 
helt klart var skillnaden mellan ett uppdragsöverskridande och ett handlägg-
ningsfel går. Lindskogs uppdelning i kvalitativa och kvantitativa fel skulle 
underlätta gränsdragningen avsevärt men denna motsägs av både förarbeten 
och praxis, där lagval placerats under uppdragsöverskridande. Otydligheten 
mellan vad som utgör uppdragsöverskridande och ett handläggningsfel visar 
sig även i praxis, där parter ofta åberopar båda klandergrunderna för samma 
fel. Rättsläget får därför även här beskrivas som osäkert. Övervägande delen 
av kvantitativa fel faller under uppdragsöverskridande, men bristen på ett tyd-
ligt ställningstagande tyder på att det är upp till domstolen att avgöra i det 
enskilda fallet.  
 
En frågeställning som fått relativt mycket utrymme i doktrin är om det ställs 
upp ett orsaksrekvisit även i förhållande till uppdragsöverskridande. Förarbe-
tena kommenterar inte situationen och rättspraxis har gett varierande utslag. 
Ofta diskuteras inte ens orsaksrekvisitet i rättspraxis, men vid de tillfällen så 
har skett, har resultatet varierat. Med hänvisning till Heumans och Hovrätter-
nas argument i HovR 4050-10 samt HovR 2289-14 drar jag slutsatsen att ett 
orsaksrekvisit ställs upp. Dels är argumentet som baseras på att det krävs ett 
orsaksrekvisit för att avgöra vilken del av den dom som ska partiellt hävas, 
dels är det faktum att att part som drabbats av ett uppdragsöverskridande som 
inte påverkar utgången inte har ett skyddsvärt intresse övertygande. För att 
kunna avgöra vilken del av en skiljedom som ska upphävas måste domstol 
pröva vilka delar som har påverkats av felet. Har ingen del av skiljedomen 
påverkats av felet ska ingen del av skiljedomen ska upphävas. Vidare är det 
så att om ingen del av skiljedomen har påverkats av uppdragsöverskridandet 
men skiljedomen fortfarande upphävs skulle ett nytt skiljeförfarande få 
samma utgång som det första. Part har därför inte ett skyddsvärt intresse när 
sådana fel begåtts.   
 
Rättsläget får dock trots allt beskrivas som mindre klart. Genom att lagtexten 
explicit kräver ett orsaksrekvisit för en av klandergrunderna men inte den 
andre blir situationen förvirrad. Ett ställningstagande från Högsta domstolen 
eller lagstiftaren hade varit önskvärt.  
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5.3 Handläggningsfel 
Bestämmelsen om handläggningsfel får ses som en form av generalklausul, 
där de fel som inte täcks av de andra klandergrunderna faller. Därav följer att 
det inte är möjligt att uttömmande redogöra för de fel som faller under be-
stämmelsen.  
 
För att ett handläggningsfel ska föreligga måste det visas att felet sannolikt 
har påverkat utgången av målet. Så långt är rättsläget klart. Det är mer osäkert 
om kärande part måste göra det sannolikt i varje typfall som kan falla under 
handläggningsfel, eller om det skiljer sig från fall till fall. HD ansåg i NJA 
2009 s. 128 att total avsaknad av domskäl var ett sådant grovt handläggnings-
fel att felet skulle presumeras ha påverkat utgången i målet. Detta komplicerar 
rättsläget. Något ställningstagande, där de fel som ska anses vara grova är 
angivna, står inte att finna och parterna har ingen möjlighet att på förhand 
avgöra vid vilka fel orsakssambandet ska presumeras (förutom i fall där 
domskäl saknas). Vidare kompliceras rättsläget av att domstolen valt att be-
teckna just avsaknaden av domskäl som grovt. Det är svårt att avgöra på vilket 
sätt detta handläggningsfel har påverkat utgången av målet. Skiljenämnden 
har kommit fram till en slutsats i tvisten som inte skulle förändras enbart där-
för att de skrev ner sina skäl därför. Detta oklara rättsläge leder till att parter 
på bägge sidor måste, för att försäkra sig om att presumtionen gäller respek-
tive inte gäller, bedriva omfattande argumentation kring orsakssambandet.  
 
Part som vill klandra en talan på grund av handläggningsfel får inte ha vållat 
felet. Det är dock inte stadgat att vållandet måste ha varit en nödvändig för-
utsättning för att felet ska ha begåtts. Lindskog har argumenterat för att så 
borde vara fallet. Utan ett ställningstagande i förarbeten eller rättspraxis tyder 
dock ordalydelsen av paragrafen på att ett sådant krav inte ställs.  
 
Slutligen utgör det ett handläggningsfel att inte beakta av parterna åberopad 
bevisfakta. Rättsläget är däremot osäkert när det gäller rättsfakta som har åbe-
ropats men inte prövats. Följer man Lindskogs uppdelning i kvantitativa och 
kvalitativa fel, faller felet under handläggningsfel. Lindell är dock mot denna 
uppdelning. Något ställningstagande har inte gjorts i förarbeten eller praxis. 
Med tanke på att Lindskogs uppdelning inte efterföljts i frågan om lagval är 
det osannolikt att den skulle efterföljas i denna fråga. Rättsläget är därför 
mycket osäkert och får lämnas till avgörande i praxis.  

5.4 Preklusion 
Preklusionsregeln syftar till att förhindra att part spekulerar i utgången av må-
let, och väntar med invändningar för att sedan kunna använda dem utifall skil-
jedomen inte utfaller som önskat. I doktrin ser man även möjligheten till att 
korrigera fel under skiljeförfarandet som en viktig funktion av preklusion. En 
slutsats jag anser vara mycket rimlig. Lagstiftaren har uttryckt att man vill 
begränsa möjligheterna till att få en skiljedom upphävd och ges skiljenämn-
den en möjlighet korrigera fel innan de blir slutliga är man på rätt väg.  
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En fråga som är och har varit kontroversiell är om det krävs faktisk insikt för 
att preklusionsregeln ska kunna tillämpas. Någon vidare reflektion fanns inte 
att finna i förarbetena. I både praxis och doktrin går åsikterna isär. I det sen-
aste avgörande från hovrätterna tycks domstolen öppna upp för att kräva fak-
tiskt insikt i vissa fall men inte i andra. Tidigare rättsfall har klart stadgat att 
faktiskt insikt krävs. Utan något ställningstagande från varken lagstiftare eller 
Högsta domstolen är det inte möjligt att på ett säkert sätt utröna rättsläget.  
 
Lagtexten ger inget svar på när en part måste ha protesterat för att bibehålla 
sin klanderrätt. Här verkar dock samtliga av författarna i doktrin vara överens; 
det för avgöras i varje enskilt fall. Parternas behov av att utreda fel och kom-
plexiteten av felet måste beaktas. Både Madsen och Heuman förespråkar att 
protesten ska komma in ”utan oskäligt uppehåll”. Även i praxis har hovrätten 
konstaterat att tidpunkten för protest får avgöras i varje enskilt fall. Det inne-
fattar även att en protest kan komma in för sent. Har part väntat för länge, 
beaktat vad som är rimligt i det aktuella fallet, kan de förlora sin rätt att 
klandra trots att protest har gjorts. Detta ligger i linje med korrigeringsfunkt-
ionen. Väntar part för länge försvinner möjligheten att åtgärda det aktuella 
felet.  
 
Heuman har även starkt propagerat för att det under vissa omständigheter ska 
krävas två protester för att en part ska anses ha tagit till vara på sin klanderrätt. 
Lindskog har kraftigt tagit avstånd från en sådan ordning. Vissa tecken på ett 
dubbelt protestkrav finns att återfinna både i förarbeten och doktrin. Förar-
betsuttalandet stadgar dock inte explicit att så skulle vara fallet och hovrätts-
fallet rörde speciella omständigheter. Det får därför anses vara mycket tvek-
samt om så skulle vara fallet. Så länge part protesterat i rätt tid har denne inte 
deltagit i förfarandet utan att protestera. Lindskogs linje framstår som mer 
rimlig i sammanhanget.  
 
När det gäller innehållet av en protest har Lindskog och Heuman skilda åsik-
ter. Heuman tycker att man kan ställa krav på vad protesten ska innehålla 
medan Lindskog anser att några innehållskrav inte kan ställas. Frågan har inte 
diskuterats i praxis. Preklusion har däremot flera gånger varit uppe för pröv-
ning i domstolarna. Hade det ställts upp ett krav på innehållet i en protest 
torde de ha dykt upp under dessa rättsprocesser. Utan ett klart ställningsta-
gande får dock rättsläget beskrivas som något osäkert.  

5.5 Jämförelse med modellagen 

5.5.1 Grunder för hävning 
Regleringen i modellagen för hävning av skiljedomar är i stora delar inspire-
rad av New York-konventionen. Detta gör rättstillämpningen något kompli-
cerad och svåröverskådlig.  
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Den första grunden för att få en skiljedom hävd enligt modellagen saknar en 
explicit motsvarighet i LSF. Däremot täcks grunden utan tvekan även av den 
svenska regleringen. §24  1 st. i LSF reglerar att parterna ska behandlas lika 
och brott mot den regleringen faller under handläggningsfel bland de svenska 
klandergrunderna. Det är dock tveksamt hur det svenska kravet på orsaksrek-
visit förhåller sig till regleringen i modellagen. Det var uppe till diskussion 
vid modellagens införande men avvisades av kommissionen. Viss rättspraxis 
från anslutningsländerna tyder på att man trots detta ställer upp ett orsaksrek-
visit, men det är osäkert om alla länder skulle nå samma slutsats.  
 
Regleringen för uppdragsöverskridande verkar ha fått en något annorlunda 
utformning än motsvarande bestämmelse i den svenska regleringen. Yrkan-
den verkar inte ha en lika central roll i modellagen som de kommit att få i 
LSF. Fokus för regleringen i modellagen verkar främst vara att skiljenämnden 
behandlar de frågor som parterna har avsett, vilka repressalier förlorande part 
ådras är av mindre vikt. Systemet framstår nästintill otänkbart i Sverige base-
rat på den svenska processrätten. Rättssäkerheten kan också ifrågasättas för 
ett system där parterna inte vet vilka effekter skiljedomen kan komma att få.  
 
Principen om jura novit curia verkar även ha fått utrymme i modellagen. Skil-
jenämnden får under denna reglering tillämpa de rättsregler de finner lämp-
liga, oavsett om parterna har argumenterat för dem eller inte. Någon skyldig-
het att informera parterna om vilka rättsregler som kan komma att bli tillämp-
liga verkar dock inte finnas. Hänsyn till de argument som har framförts i 
svensk doktrin har inte tagits, vilket är anmärkningsvärt med tanke på hur 
många olika stater som kommit att tillämpa regelverket. Om det inte ansetts 
vara av någon särskilt verk i detta regelverk, är det verkligen det i den svenska 
lagstiftningen? 
 
Även i modellagen har lagval ansetts falla under uppdragsöverskridande. 
Detta ligger i linje med den svenska lagstiftningen, även om Lindskog och 
jag är kritiska till vad det innebär för gränsdragningen mellan uppdragsöver-
skridande och handläggningsfel.  
 
På samma sätt som uppdragsöverskridande i LSF inte har en uttrycklig regel 
om orsaksrekvisit saknas sådan i modellagen. Det finns viss antydan i rätts-
praxis om att ett sådant krav ändå ställs och det regleras explicit i artikel 34 
(2)(a)(iii) att skiljedomen kan hävas partiellt. Samma argument som fördes 
kring om uppdragsöverskridande i förhållande till LSF torde därför kunna fö-
ras här. Rättsläget får även här anses vara oklart.  
 
Slutligen återfinns en regel om processuella fel. Regeln är i stort sett överens-
stämmande med handläggningsfel i LSF. Visserligen finns det inget explicit 
orsaksrekvist men det verkar ändock ställas ett sådant krav.  
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5.5.2 Preklusion 
Till skillnad från i LSF har man i modellagen valt att lägga regeln om pre-
klusion fristående från regelverket om hävning. Detta gör att regeln får ett 
något bredare tillämpningsområde.  
 
Även i modellagen verkar det krävas faktisk insikt om ett fel för att passiv 
part ska förlora sin rätt att väcka talan mot beslutet. Till skillnad mot i de 
svenska förarbetena diskuterades dock frågan om inte en annan lösning var 
att föredra. De kom dock fram till formuleringar som gick ut på att part ”bort 
inse” gick för långt och blev för vaga. Vissa stater verkar dock ändå ha valt 
att gå den vägen.  
 
Modellagen har, till skillnad från LSF, ställt upp en tidsfrist för när part måste 
ha klagat för att bibehålla klanderrätten. ”Without undue delay” uttrycker ett 
ställningstagande som saknas i LSF. I doktrin har det argumenterats för att en 
liknande ordning redan gäller i svensk rätt och praxis har det konstaterats att 
tidsfristen får avgöras från fall till fall. Men någon explicit reglering finns 
inte. 
 

5.6 Förändringsförslag 
Huvuddelen av de förändringar som jag föreslår handlar om tydlighet. Många 
av de osäkerheter som finns på rättsområdet har sitt ursprung i otydligheter 
från lagstiftaren. Även om ett av huvudmålen med skiljeförfarandet är att 
lämna stora delar åt parterna att råda över, kan det fortfarande krävas tydlighet 
i de regler som införts.  
 
Inledningsvis är jag mycket skeptisk till att lagstiftaren föreslagit att två olika 
system ska gälla för uppdragsöverskridande mellan svenska och internation-
ella tvister. En mellanväg där man inte riktigt bestämt sig för vilken ordning 
som ska gälla tycks vara den lösning man valt. Problematiken uppmärksam-
mades även i SOU 2015:37, där det nuvarande rättsläget kritiserades för att 
vara rättsosäkert och orsaka gränsdragningsproblem. Samma ordning borde 
som utgångspunkt gälla i alla skiljeförfaranden, parterna kan genom avtal 
välja en särskild ordning om de föredrar det.  
 
Rättsläget för svenska parter är dock inte av sådan karaktär att jag föreslår att 
det fortsättningsvis tillämpas på även internationella tvister. De överväganden 
som gjorts när regelverket infördes i allmän domstol kan inte fullt ut överföras 
på skiljeförfarandet. Partsautonomin har en större betydelse i skiljeförfaran-
den och parterna är i regel kommersiella aktörer representerade av ombud. 
Med det sagt föreslår jag inte att skiljenämnden ska få döma över vilken rätts-
fakta som helst. Det kan förväntas av parterna att de ska ta ett större ansvar 
för processen i skiljeförfarandet, men de måste fortfarande beredas tillräcklig 
möjlighet att försvara sig och föra sin talan. I förhållande till äldre rättspraxis 
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drog Ramberg slutsatsen att så länge omständighet fanns med i processmateri-
alet kunde skiljenämnden grunda sin skiljedom på omständigheten. Utred-
ningens mer liberala förslag i SOU 2015:37 går i samma riktning. Personligen 
finner jag den standard som Ramberg tyckt sig finna vara lämplig. Har in-
formation förts med i processmaterialet kan parterna förväntas bedöma vilka 
delar som kan komma att bli av av vikt och avgöra vilka omständigheter som 
kan komma att ligga till grund för skiljedomen.  
 
Något förslag om en gemensam standard i förhållande till jura novit curia 
föreslogs dock inte av utredningen i 2015:37, trots att principen väcker 
samma frågeställningar. Jag föreslår, i Calissendorffs anda, att principen tas 
bort från skiljeförfarandet. Skiljenämnden ska inte få tillämpa en annan rätts-
regel än de parterna har fört fram under skiljeförfarandet. Däremot är det upp 
till skiljenämnden att avgöra hur reglerna ska tolkas och använda relevant 
material för att nå sådana slutsatser. Parter med ombud kan förväntas hitta de 
rättsregler som de anser vara tillämpliga på tvisten. Har någon av parterna 
valt ett mindre skickligt ombud får de, som Calissendroff uttryckte det, stå 
sitt kast. En sådan ordning skulle även beakta §24 1 st. av LSF.  
 
Ett annat område som präglas av otydlighet är orsaksrekvisitets plats vid upp-
dragsöverskridande. Här bör lagstiftaren ta ställning i lagen och uttryckligt 
ange att det krävs ett orsaksrekvisit. Det finns inget skyddsintresse för part 
som förlorat tvist när ett uppdragsöverskridande förekommit som inte har på-
verkat utgången av målet. Dessutom skulle gränsdragningsproblematiken 
mellan uppdragsöverskridande och handläggningsfel då enbart bli en akade-
misk fråga. Om det inte görs någon skillnad i regelverket mellan klandergrun-
derna förlorar frågan sin praktiska mening. Däremot vidhåller jag att en upp-
delning lik den Lindskog föreslagit är den mest logiska, även om förarbeten, 
doktrin, praxis och modellagen använt sig av en annan lösning.  
 
För handläggningsfel uppstår det första problemet som behöver åtgärdas just 
i förhållande till orsaksrekvisitet. I både gammal och samtida rättspraxis ver-
kar domstolarna presumera att vissa grova fel har påverkat utgången av målet. 
Något behov av en sådan lösning ser jag inte. Om ett fel anses grovt torde det 
vara tämligen enkelt att visa hur utgången av målet har påverkats. Ett av de 
fall som har presumerats påverka utgången av målet är avsaknaden av dom-
skäl (eller därmed jämförbart). Det är inte lätt att se på vilket sätt detta påver-
kar utgången i målet. Däremot kan jag hålla med om att domskäl är en viktig 
del för part som vill förstå utgången av målet och eventuellt föra en talan om 
klander. Kanske kan en annan typ av reprimand vara aktuell när domskäl sak-
nas, t.ex. mindre ersättning till skiljenämnden eller dylikt. Det ligger dock 
inte i linje med att vilja få skiljeförfarandet att innebära ett slutligt avgörande 
att tillåta en ny process som med största sannolikhet kommer leda till samma 
utgång.  
 
Kravet på faktiskt insikt, som vid preklusionsregel har ställts i viss praxis och 
doktrin, är även något jag föreslår ska förändras. En part som bort inse ett fel 
men inte gjort det, kan inte längre anses ha ett skyddsvärt intresse. Återigen 
måste det poängteras att kommersiella parter som är representerade av ombud 
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kan förväntas besitta tillräcklig kunskap för att undersöka förhållanden som 
kan komma att bli klandervärda.  
 
Slutligen föreslår jag att ordalydelsen för preklusionsregeln ska förändras till 
att även innefatta ”utan oskäligt uppehåll” med modellagen som förebild. 
Ordningen har föreslagits av flera författare i doktrin och domstolarna tycks 
redan göra en bedömning av omständigheterna i de enskilda fallet. Det är 
högst önskvärt att lagen stadgar att det finns en tidsfrist för när en invändning 
ska framföras så parterna inte tror att de kan vänta med dem. Jag anser även, 
likt Lindskog och Heuman, att det vore att föredra om skiljenämnden satte 
upp vissa bestämda tidsfrister redan i början av förfarandet. Det kan dock inte 
krävas att en mer specifik tidsfrist ska framgå av lagen. Om det är upp till 
domstolen att avgöra i det enskilda fallet när en invändning har gjorts i rätt 
tid finns det inte heller någon poäng i att ta ställning till om det krävs två 
protester eller inte. Har en protest inkommit i rätt tid kan det inte krävas att 
ytterligare en ska göras. Korrigeringsmöjligheten är det centrala för lagstift-
ningen.   
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