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Summary 

Arbitration is, and has been for long, a popular alternative dispute resolution. 

This is particularly true for international commercial disputes where the 

parties wish to have their case tried in a neutral setting. However, arbitration 

has in recent times received a lot of criticism for being slow and costly. In 

light of this criticism a new soft law-tool was presented in 2018 called the 

Rules on the Efficient Conduct of Proceedings in International Arbitration, 

also known as the Prague Rules. The Prague Rules aim to offer a more 

efficient proceeding by encouraging the tribunal to take on a more active role. 

The Prague Rules is in some ways a competitor to another more well-

established soft law-framework called the IBA Rules on the Taking of 

Evidence in International Arbitration. 

 

This essay aims to examine how compatible the Prague Rules are with the 

Swedish regulations surrounding arbitration with regards to three main areas. 

These are the preparation of the case, the substantive case management and 

document production. The essay also aims to examine the differences 

between the Prague Rules and the IBA-rules relating to said areas. 

 

The examination shows that the Prague Rules stipulate a more advanced 

substantive case management and preparation of the case together with a 

more limited document production compared to the IBA-rules. The 

examination also shows that parties in a Swedish international arbitration 

proceeding are free to decide upon the use of the Prague Rules due to the 

principle of party autonomy. Some individual articles in the Prague Rules 

may however increase the risk of resulting in a proceeding which contravenes 

with mandatory provisions in the Swedish Arbitration Act (1999:116). As a 

result, the risk of awards being set aside could increase. If the parties 

themselves have agreed on the application of the Prague Rules the chances of 

being successful with a claim aiming to set aside the award are probably slim. 

If the tribunal itself chooses to draw inspiration from the Prague Rules 
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without instructions to do so from the parties, the chances of being able to set 

aside the award are considerably bigger. In summary, it cannot be said that 

the Prague Rules per se are incompatible with the Swedish Arbitration Act 

concerning the chosen areas. It is rather a question of whether or not they 

result in a compatible proceeding in each individual case. 
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Sammanfattning 

Skiljeförfarandet är och har länge varit en populär alternativ 

tvistlösningsmetod. Detta gäller i synnerhet i internationella kommersiella 

tvister där parterna önskar ett neutralt förfarande utan koppling till endera 

parts nationella domstolar. Skiljeförfarandet har dock på senare tid börjat 

kritiseras för att ofta resultera i långdragna och kostsamma processer för 

parterna. Mot bakgrund av denna kritik presenterades 2018 ett nytt soft law-

regelverk, Rules on the Efficient Conduct of Proceedings in International 

Arbitration, också kallade Pragreglerna. Pragreglerna syftar till att erbjuda 

ett effektivare förfarande genom att på olika sätt uppmuntra skiljenämnden 

att ta sig an en mer aktiv roll. Pragreglerna kan sägas till viss del konkurrera 

med ett annat mer väletablerat soft law-regelverk vid namn IBA Rules on the 

Taking of Evidence in International Arbitration.  

 

Uppsatsen syftar till att undersöka Pragreglernas förenlighet med svensk 

skiljemannarätt avseende tre utvalda områden. Dessa utgörs av målets 

förberedelse, materiell processledning samt editionsinstitutet. Därutöver 

syftar uppsatsen till att undersöka skillnaderna mellan Pragreglerna och IBA-

reglerna avseende samma områden.  

 

Undersökningen visar att Pragreglerna förordar en mer långtgående materiell 

processledning, en mer omfattande förberedelse och en mer restriktiv edition 

än vad som gäller enligt IBA-reglerna. Den visar också att parter i ett svenskt 

internationellt förhållande är fria att avtala om Pragreglernas tillämplighet till 

följd av principen om partsautonomi. Vissa enskilda artiklar i Pragreglerna 

riskerar dock att leda till ett förfarande som strider mot tvingande 

bestämmelser i lagen om skiljeförfarande(1999:116), vilket ökar risken för 

klander. Om parterna själva valt att avtala om Pragreglerna är dock 

möjligheten att nå framgång med en klandertalan troligtvis liten. Om 

skiljenämnden däremot väljer att vägledas av Pragreglerna utan att parterna 

har gett instruktioner om detta är möjligheten att föra en framgångsrik 
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klandertalan betydligt större. Det kan sammanfattningsvis inte sägas att 

reglerna per se ska anses oförenliga med regleringen i lagen om 

skiljeförfarande avseende de utvalda områdena utan det blir istället en fråga 

om en bedömning i varje enskild tvist.  
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Förkortningar 

IBA  International Bar Association 

 

NJA  Nytt Juridiskt Arkiv 

 

Prop.   Proposition 

 

SOU  Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Skiljeförfarandet som alternativ tvistlösningsmetod har sedan slutet av 1900-

talet blivit allt mer populär, såväl nationellt som internationellt, när det 

kommer till att slita kommersiella tvister.1 Förfarandets framgång beror på 

flera faktorer. Ofta beskrivs förfarandet i förhållande till en domstolsprocess 

som snabbare, billigare och icke offentligt samt att skiljenämnden kan väljas 

utifrån viss expertis som passar den enskilda tvisten.2 Ett annat skäl till varför 

skiljeförfarandet anses mer lämpligt för vissa tvister är dess flexibilitet.3 En 

ytterligare orsak till varför parter i vissa fall föredrar skiljeförfarandet framför 

en domstolsprocess är att den senare ofta upplevs som mer osäker, framförallt 

vad gäller domarnas kompetens och tidsåtgången. Detta skäl väger 

förmodligen ännu tyngre i internationella förfaranden där ett förfarande inför 

den ena partens nationella domstolar generellt inte accepteras på grund av 

risken att motparten uppnår vissa fördelar med detta.4  

 

Det som ovan beskrivs som många av fördelarna med skiljeförfarandet, att 

det är snabbt, billigt och mer flexibelt och därmed enklare, anses av många 

inte längre stämma i fråga om internationella förhållanden. Istället anses 

dessa processer i många fall vara långsamma, dyra och krångliga. Enligt vissa 

kan detta delvis förklaras med att processen, som generellt sett utgörs av delar 

som inspirerats av såväl common law- som civil law-system, inte resulterar i 

ett effektivt förfarande. Detta anses bero bland annat på att processledningen 

ofta är svag och att förfarandet genom omfattande edition, eller så kallad 

 
1 Se Westberg, Peter och Maunsbach, Lotta (2021), Civilrättskipning II Privat tvistlösning. 

Tredje upplagan. Norstedts Juridik AB, s. 53.  
2 Se Heuman, Lars (1999), Skiljemannarätt. Norstedts Juridik AB, s. 27.  
3 Jfr Cars, Thorsten (2001), Lagen om skiljeförfarande – en kommentar. Tredje upplagan. 

Fakta info direkt, s. 14.  
4 Se Lindskog, Stefan (2020), Skiljeförfarande: en kommentar. Tredje upplagan. Norstedts 

Juridik AB, s. 42 f.  
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document production, belastas med en alltför omfattande mängd dokument, 

samt en alltför frikostig syn på vittnesförhör.5 

 

Det är mot bakgrund av denna kritik som Rules on the Efficient Conduct of 

Proceedings in International Arbitration, de s.k. Pragreglerna, gavs ut 2018. 

Pragreglerna utgör ett soft law-regelverk som är avsedda att antingen erbjuda 

vägledning åt skiljenämnden eller att inkorporeras i parternas skiljeavtal. 

Regelverkets syfte är att erbjuda ett förfarande som överbryggar skillnaderna 

mellan rättstraditionen i common law- och civil law-länder samt att det ska 

medverka till ett snabbare och effektivare förfarande genom att uppmuntra att 

skiljenämnden tar sig an en mer proaktiv roll samt begränsar mängden 

bevisning och dylikt som belastar processen.6 Till viss del kan Pragreglerna 

kan dessutom sägas vara en motreaktion på de väletablerade IBA Rules On 

The Taking of Evidence (hädanefter refererade till som IBA-reglerna). Dessa 

regler anses av vissa vara för amerikaniserade, vilket anses ha bidragit till 

processernas tungroddhet.7 Syftet med IBA-reglerna är dock också att erbjuda 

en lösning som ska passa såväl parter från civil law-länder som common law-

länder samt att reglerna ska innebära snabba och effektiva förfaranden. 

Kritikerna till IBA-reglerna sägs komma främst från östeuropa och fröet till 

Pragreglerna anses dessutom ha såtts på en årlig skiljedomskonferens i 

Ryssland 2017.8 Det är även värt att notera att en stor del av arbetsgruppen 

som tagit fram Pragreglerna härrör från östeuropeiska länder.9 

 

Sverige anses utgöra ett attraktivt land för internationella skiljedomstvister 

och det har varit ett uttalat mål att denna starka ställning ska främjas och 

 
5 Se Jarvin, Sigvard (2015/16), ‘Att göra Sverige konkurrenskraftigare som säte i 

internationella skiljeförfaranden.’ Juridisk Tidskrift s. 709–716, här s. 709–711. 
6 Se arbetsgruppens notering i Pragreglerna.  
7 Se exv. Berlin, Magnus, Edvardsson, Johannes och Karlsson, Mattias (2019) ’Kommer de 

nya Pragreglerna att öka effektiviteten i skiljeförfaranden?’ Tillgänglig via Setterwalls 

hemsida.  
8 Jfr Javin-Fisher, Robert och Saluzzo, Erika (2019), ‘Prague Rules on evidence in 

international arbitration: a viable alternative to the IBA Rules?’ Humphries Kerstetter LLP, 

s 1–5, här s. 1. På konferensen hölls en presentation med titeln ” “Creeping 

Americanisation of international arbitration: is it the right time to develop inquisitorial rules 

of evidence?”. 
9 För en lista över medlemmarna i arbetsgruppen, se Pragreglerna. 
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utvecklas.10 Vissa menar dock att Sverige på senare år har tappat 

marknadsandelar till andra attraktiva skiljedomssäten, exempelvis London.11 

Eftersom praktiker från Ryssland och östeuropa varit initiativtagare till 

Pragreglerna är det av intresse om dessa parter tenderar att välja Sverige som 

säte för sina internationella tvister eller inte. En undersökning från 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut från 2019 visar att ryska 

parter är vanligt förekommande. Med undantag för svenska parter var ryska 

parter de som oftast deltog i Skiljedomsinstitutets förfaranden. Med tanke på 

Sveriges uttalade ambition om att slå vakt om och stärka sin ställning som 

attraktivt skiljedomsland och mot bakgrund av att Sverige förefaller att i 

dagsläget vara ett populärt skiljedomssäte för ryska parter är det av intresse 

att undersöka hur Pragreglerna samspelar med svensk rätt. Med tanke på hur 

väletablerade IBA-reglerna är i dagsläget är det också av intresse att 

undersöka om det nya regelverket faktiskt innebär någon större skillnad och 

hur denna i så fall kommer till uttryck.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Med tanke på Sveriges uttalade ambition om att vara ett attraktivt 

skiljedomsland är det av intresse att undersöka hur Pragreglerna samspelar 

med såväl den svenska regleringen i lagen om skiljeförfarande (1999:116) 

som etablerade regelverk och praxis inom internationella skiljeförfaranden. 

Denna uppsats huvudsakliga syfte är därför att undersöka Pragreglernas 

förenlighet med svensk skiljemannarätt utifrån ett antal utvalda områden. 

Uppsatsen syftar dessutom till att undersöka om och hur Pragreglerna skiljer 

sig från IBA-reglerna avseende de utvalda områdena. Dessa områden utgörs 

främst av den materiella processledningen och editionsförfarandet. Eftersom 

målets förberedelse till viss del är sammanlänkat med den materiella 

processledningen kommer också förberedelsen utgöra en del av 

undersökningen. Eftersom frågan om Pragreglernas förenlighet med lagen om 

skiljeförfarande aktualiserar eventuella klandergrunder kommer även dessa 

 
10 Se SOU 2015:37 s. 206.  
11 Se Ramberg, Ann (2015), ’Om svenska skiljeförfaranden på export’. Advokaten nr. 2 s. 

4–5, här s. 4.  
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att undersökas. De klandergrunder som främst gör sig gällande vid en 

tillämpning av Pragreglerna är klander på grund av uppdragsöverskridande, 

obehöriga skiljemän samt handläggningsfel och det är således dessa som 

uppsatsen kommer behandla. Uppsatsens syfte resulterar således i följande 

frågeställningar:  

 

- Hur regleras målets förberedelse, den materiella processledningen och 

editionsinstitutet samt de klandergrunder som därmed kan 

aktualiseras i lagen om skiljeförfarande? 

- Hur regleras målets förberedelse, den materiella processledningen och 

editionsinstitutet i Pragreglerna respektive IBA-reglerna samt hur 

skiljer sig dessa regleringar från varandra? 

- Är Pragreglerna förenliga med regleringen i lagen om skiljeförfarande 

avseende målets förberedelse, den materiella processledningen och 

editionsinstitutet?  

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen fokuserar på några utvalda områden som Pragreglerna reglerar. 

Dessa är målets förberedelse, den materiella processledningen samt 

editionsinstitutet. Andra förfarandefrågor och frågor om bevisning, 

exempelvis rörande vittnen och experter, faller utanför uppsatsens 

omfattning. När det gäller möjligheten att angripa en skiljedom har fokus 

lagts på klanderreglerna och ogiltighetsregleringen har lämnats därhän. 

Dessutom har endast tre av klanderreglerna i 34 § lagen om skiljeförfarande 

tagits upp då de övriga generellt sätt inte aktualiseras på grund av en 

tillämpning av Pragreglerna. En ytterligare avgränsning har gjorts rörande 

klandergrunden om skiljemans obehörighet där endast 

obehörighetsgrunderna rörande en skiljemans opartiskhet och oberoende är 

av intresse för uppsatsens syfte.12 Vad gäller edition har endast den 

processuella editionen undersökts och den materiella editionen faller utanför 

uppsatsens fokus. Inom såväl nationella som internationella skiljeförfaranden 

 
12 Se 34 § p. 6 och 8 § lagen om skiljeförfarande. 
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är det vanligt att parterna väljer att använda sig av ett skiljedomsinstitut och 

dess regelverk för förfarandets genomförande. Av utrymmesskäl har dock 

dessa regelverk, exempelvis Stockholms Handelskammares 

Skiljedomsinstituts skiljedomsregler, i stort sett lämnats utanför 

framställningen.  

 

1.4 Forskningsläget 

Rörande området för uppsatsens huvudsakliga syfte, att undersöka 

Pragreglernas förenlighet med svensk skiljemannarätt, har förhållandevis litet 

skrivits. En omfattande artikel har dock skrivits av Hope och Ivars som 

undersöker såväl skillnaderna mellan de två för uppsatsen aktuella soft law-

regelverken som förenligheten med svensk rätt.13 De slutsatser som 

författarna kommer fram till utgör en del av jämförelsen i kapitel 4.  

 

Däremot finns det omfattande litteratur avseende den svenska reglering om 

skiljeförfaranden. Mest framträdande är kanske Lindskogs Skiljeförfarande: 

En kommentar.14 Även flera verk av Heuman refereras löpande till i den 

kommande framställningen, främst hans bok Skiljemannarätt.15 Madsen och 

Hobér har undersökt den svenska regleringen ur ett internationellt perspektiv 

vilket naturligtvis är av stort intresse för denna uppsats.16  

 

Vidare finns det ett antal internationella artiklar skrivna om såväl 

Pragreglerna som IBA-reglerna, varav en del jämför de två. Ett urval av dessa 

refereras till i kapitel 3. 

 
13 Hope, James och Ivars, Nils (2019), ’Är Pragreglerna förenliga med svensk 

skiljemannarätt?’ Svensk Juristtidning s. 653–670.  
14 Lindskog, Stefan (2020), Skiljeförfarande: en kommentar. Tredje upplagan. Norstedts 

Juridik AB. 
15 Heuman, Lars (1999). Skiljemannarätt. Norstedts Juridik AB. 
16 Madsen, Finn (2020). Commercial arbitration in Sweden: a commentary on the 

Arbitration Act (1999:116) and the rules of the Arbitration Institute of the Stockholm 

Chamber of Commerce. Femte upplagan. Jure Förlag; Hobér, Kaj (2021). International 

commercial arbitration in Sweden. Andra upplagan. Oxford University Press. 
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1.5 Metod och material 

Uppsatsen syfte uppnås genom att först utreda gällande svensk rätt avseende 

de utvalda områdena. Sedan företas en jämförelse mellan Pragreglerna och 

IBA-reglerna. Slutligen undersöks Pragreglernas förenlighet med svensk 

skiljemannarätt genom att de olika bestämmelser som tidigare gåtts igenom i 

den svenska regleringen och Pragreglerna jämförs och diskuteras. Uppsatsen 

använder sig således av dels en rättsdogmatisk metod, dels en komparativ 

metod.  

 

Den rättsdogmatiska metodens ändamål kan sägas vara att rekonstruera 

lösningen på ett rättsligt spörsmål genom att tillämpa en rättsregel på 

problemet. Denna rekonstruktion utgår ifrån de allmänt accepterade 

rättskällorna, det vill säga lagstiftning, praxis, förarbeten och doktrin.  

Användandet av rättsdogmatisk metod har ibland fått utstå viss kritik i 

doktrin. Detta beror bland annat på att metoden ibland hänvisas till som om 

det föreligger en konsensus om vad den innebär, vilket det enligt vissa inte 

gör.17 Metoden har även fått kritik för att den tar sikte på normerna i ett slutet 

system och inte hur normerna praktiskt tillämpas hos exempelvis 

myndigheter. Denna kritik har dock avtagit på senare år.18 Peczenik och Lavin 

har framfört åsikten att rättsdogmatiken också har en analyserande dimension. 

Metoden kan med andra ord dels användas för att fastställa gällande rätt 

genom applicerandet av rättsregler på rättsliga problem, dels visa följderna av 

denna rättstillämpning och om så är behövligt kritisera dessa. Genom denna 

analys av följderna bidrar rättsdogmatiken till rättsutvecklingen.19 I 

förevarande uppsats syftar emellertid rättsdogmatiken i huvudsak till att just 

undersöka och beskriva vad som utgör gällande rätt20 inom 

 
17 Se Sandgren, Claes (2005), ’Är rättsdogmatiken dogmatisk’. Tidsskrift for 

Rettsvitenskap. Volym 118, s. 648–656, här s. 649.  
18 Se Nääv, Maria och Zamboni, Mauro (red.) (2018). Juridisk metodlära. Andra upplagan. 

Studentlitteratur, s. 24.  
19 Se Peczenik, Aleksander (1995), Vad är rätt? om demokrati, rättssäkerhet, etik och 

juridisk argumentation. Fritze, s. 312; Lavin, Rune (1990), ’Om förvaltningsrättslig 

forskning – en replik’ Förvaltningsrättslig Tidskrift s. 71–74, här s. 73.  
20 Begreppet ”gällande rätt” har visserligen också gett upphov till debatt, se vidare om detta 

Sandgren (2005) s. 650 f. 
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skiljeförfarandeinstitutet och den syftar inte till att kritisera reglerna i sig eller 

dess följder. Denna utredande del utgår ifrån den uppdelning Peczenik har 

gjort av rättskällehierarkin där lagtext ska beaktas i den juridiska 

argumentationen, förarbeten och praxis bör beaktas och doktrin samt material 

som inte direkt berör den tolkade lagtexten men ändå står i samband med 

denna, exv. vissa förarbeten får användas.21  Avseende introduktionen till 

Pragreglerna och IBA-reglerna i kapitel fyra används också en rättsdogmatisk 

metod. Vad gäller motivuttalanden till regelverken kan dessa i viss mån 

jämföras med förarbetsuttalanden. Dessa utgör således tolkningsdata vid 

utredningen av själva artiklarna som får jämföras med en form av ”lagtext”. 

Pragreglerna och IBA-reglerna kan bli del av förfarandet både som 

vägledning i egenskap av uttryck för internationell skiljedomspraxis och som 

del av parternas skiljeavtal. För de fall reglerna har inkorporerats i parternas 

skiljeavtal kan dessa även komma att behöva tolkas av skiljenämnden. Denna 

tolkning ska, vid avsaknad av en uttrycklig reglering om annat lands lag, utgå 

ifrån svensk rätt.22 Vad gäller praxis är den delvis svår att begagna sig av då 

skiljedomar, såväl nationella som internationella, i regel inte offentliggörs. 

Ett antal klandrade skiljedomar hänvisas dock till i olika avsnitt i uppsatsen.  

Slutligen används olika doktrinuttalanden som tolkningsdata och 

analyshjälpmedel vid såväl undersökningen av och jämförelsen mellan 

Pragreglerna och IBA-reglerna som vid diskussionen om Pragreglernas 

förenlighet med svensk skiljemannarätt.  

 

Den komparativa metoden går kort sagt ut på att jämföra och därmed förstå 

likheter och skillnader mellan olika rättssystem.23 Det ska noteras att denna 

uppsats emellertid inte syftar till att jämföra vad som traditionellt skulle kallas 

två eller fler rättssystem Istället är det ett rättssystem (det svenska) och två 

soft law-regelverk, Prag- respektive IBA-reglerna, som är föremål för 

jämförelsen.24 En komparativ metod bör oavsett detta kunna appliceras på 

 
21 Se Peczenik, Aleksander (1995), Juridikens teori och metod. Norstedts Juridik. s. 35. 
22 Se 48 § lagen om skiljeförfarande; Jfr NJA 2000 s 538.  
23 Se Nääv och Zamboni (2018) s. 143.  
24 Soft law-regelverks natur och hur dessa kan klassificeras berörs inte närmare i uppsatsen. 

För en diskussion kring detta se bl.a. Shaffer, Gregory och Pollack, Mark A, ed. Dunoff, 
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jämförelsen.25 Jämförelsen kan benämnas som materiell då den intresserar sig 

för regelverkens och rättsordningens faktiska innehåll. Den utgör också en 

slags mikrojämförelse då den behandlar några få utvalda regler.26 Bogdan 

framhåller att en undersökning som ämnar att utreda verkliga skillnader och 

likheter mellan olika system inte ska utgå från rättsreglernas benämning och 

andra ytliga likheter utan rättsreglernas funktion. Rättsreglerna ska med andra 

ord vara tänkta att lösa samma problem. Det är däremot inte nödvändigt att 

de har samma rättspolitiska syfte.27 Om en komparativ värdering ska göras 

krävs dock att reglerna har som samma rättspolitiska syfte och de ska vara 

ämnade att påverka den aktuella frågan i samma riktning.28  

 

Kapitel tre utgörs således av en funktionell komparation mellan Pragreglerna 

och IBA-reglerna. De regler som undersöks är alltså tänkta att lösa samma 

typ av problem. En viss komparativ värdering företas utifrån båda 

regelverkens uttalade ambition om att erbjuda ett snabbt och 

kostnadseffektivt förfarande. I kapitel fyra undersöks Pragreglernas 

förenlighet med den svenska regleringen om skiljeförfarande. 

Undersökningen innefattar ett inslag av funktionell komparation när 

rättsreglerna jämförs följt av en rättsdogmatisk analys rörande reglernas 

förenlighet och/eller oförenlighet med svensk rätt.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av fyra kapitel. I kapitel 2 undersöks regleringen i svensk 

skiljemannarätt utifrån målets förberedelse, materiell processledning och 

editionsinstitutet. Kapitel 3 inleds med en kortare bakgrund om såväl 

 
Jeffrey L (2012), Interdisciplinary Perspectives on International Law and International 

Relations. Cambridge University Press, särskilt kap. 8.  
25 Jfr Lundqvist, Ulf (2019), ’Om betydelsen av komparativa studier för rättstillämpningen 

och framväxten av en global rättsordning’ Svensk Juristtidning s. 809 – 822, här s. 811.  
26 Se Bogdan, Michael (2003). Komparativ rättskunskap. Andra upplagan. Norstedts 

Juridik, s. 56. Detta ställs emot en formell jämförelse som exempelvis kan handla om hur 

lagtext och rättsfall ska tolkas samt makrojämförelser som jämför antingen hela 

rättsordningar eller familjer av sådana.  
27 Se Bogdan (2003) s. 58 f.  
28 Se Bogdan (2003) s. 74.  
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Pragreglerna som IBA-reglerna, sedan undersöks och jämförs Pragreglerna 

och IBA-reglerna avseende de för uppsatsen utvalda områdena. I kapitel 

fyra diskuteras sedan Pragreglernas förenlighet med lagen om 

skiljeförfarande avseende målets förberedelse, den materiella 

processledningen samt editionsinstitutet.   
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2 Lag om skiljeförfarande 
(1999:116) 

2.1 Inledning 

Skiljeförfarandet som institut kan sägas ha extra stor betydelse för 

internationella tvister. Detta beror till stor del på att möjligheten att verkställa 

en skiljedom i ett annat land än där avgörandet fälls är mycket större än vad 

som är fallet med en domstolsdom.29 Detta är en följd av den s.k. New York-

konventionen30, till vilken ett stort antal länder anslutit sig. Konventionen 

möjliggör verkställigheten av skiljedomar grundade i ett skriftligt skiljeavtal 

som meddelats i ett annat land.31 Sverige har en tradition av att anses som ett 

attraktivt skiljedomsland. Detta har i förarbeten tagits upp som en viktig 

exportprodukt för Sverige och ett främjande av denna ställning anses som 

positivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.32 Med tanke på denna 

popularitet är det av intresse att fastställa hur reglerna i lagen om 

skiljeförfarande förhåller sig till olika bestämmelser om förfarandet som 

parterna genom avtal kommit överens om.33  

 

Vid tillkomsten av lagen om skiljeförfarande uttrycktes tydligt att det 

internationellt sett ansågs att skiljeförfarandelagstiftning inte uttömmande ska 

reglera förfarandet utan att parterna själva ska ges betydande möjligheter att 

själva utforma förfarandet. Det ansågs att även Sverige skulle ha denna 

princip som utgångspunkt. Således lämnas vissa frågor helt oreglerade medan 

andra visserligen återfinns i lagen om skiljeförfarande men i dispositiv 

 
29 Se prop. 1998/99:35 s. 35 f.  
30 Konventionen om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar. New York 

den 10 juni 1958.  
31 Se Westberg och Maunsbach (2021) s. 55.  
32 Se prop. 2017/18:257 s. 21; Jfr dock Lindskog (2020) som tycker att argumentet att 

skiljeförfarandet (och eventuella reformer av detta) ska främjas på grund av 

marknadsekonomiska skäl är tveksamt. Han anser att ”rättsordningen skall styra 

marknadsekonomin och inte tvärtom”.  
33 Detta är självfallet intressant även ur ett enbart inhemskt perspektiv men frågan ställs mer 

på sin spets när det rör sig om parter som eventuellt kommer från olika rättstraditioner och 

därmed möjligen har ett annat angreppssätt än dels sin motpart, dels den svenska 

rättstraditionen.  
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form.34  Vissa av lagreglerna är uttryckligen dispositiva, exempelvis 23 § 

lagen om skiljeförfarande, medan andra inte föreskriver att parterna är fria att 

komma överens om en annan ordning. Detta ska dock inte tolkas motsatsvis 

som att dessa bestämmelser är tvingande. Enligt förarbetena får parternas 

dispositionsrätt bestämmas utifrån ett flertal faktorer såsom bestämmelsens 

art, avvikelsens innebörd och avvikelsens tidpunkt.35 Detta synsätt 

bekräftades av Högsta domstolen i NJA 2015 s. 991.36 Högsta domstolen 

uttalade dessutom att man vid bedömning av en bestämmelses art måste 

beakta eventuella rättssäkerhetsaspekter. Det kan exempelvis röra sig om att 

lagstiftningen måste se till att parterna får lägga fram sin sak inför 

skiljenämnden.37 Vid tolkningen av lagen om skiljeförfarande kan viss 

ledning hämtas från den s.k. modellagen,38 vilken beaktades vid tillskapandet 

av lagen om skiljeförfarande.39 Lagen om skiljeförfarande är till sitt 

materiella innehåll i många delar därför väldigt lik modellagen och Heuman 

anser att modellagens regler och förarbeten bör beaktas vid tillämpning och 

tolkning av reglerna i lagen om skiljeförfarande.40 

 

En annan följd av lagen om skiljeförfarandes reglering, eller snarare brist 

därav, är vilken roll rättegångsbalken (1942:740) spelar vid tolkning och 

utfyllning av lagen om skiljeförfarande. Denna fråga har diskuterats av många 

jurister genom åren och det går dessvärre inte att hitta ett enkelt svar på den.41 

Högsta domstolen uttalar i NJA 2000 s. 335 att rättegångsbalkens regler 

endast i begränsad omfattning kan anses analogt tillämpliga. Heuman anför 

att skiljeförfarandet skiljer sig från en tvist i domstol på många avgörande sätt 

 
34 Se prop 1998/99:35 s. 1 och s. 43.  
35 Se prop 1998/99:35 s. 43.  
36Jfr prop 1998/99:35 s. 309: Lagrådet uttryckte vid tillkomsten av lagen om 

skiljeförfarande att de många bestämmelser som uttryckligen ger utrymme för en part att 

välja en annan ordning eventuellt skulle leda till en presumtion för att de andra 

bestämmelserna var tvingande. Högsta domstolen säger dock att i vart fall 36 § lagen om 

skiljeförfarande (den som var aktuell för målet) inte ska bedömas utifrån någon sådan 

presumtion. 
37 Se prop 1998/99 :35 s. 41.  
38 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.  
39 Se prop 1998/99:35 s. 43. 
40 Se Heuman (1999) s. 44.  
41 Se Lindskog (2020) s, 67. Jfr bl.a. Hellqvist, Torvald (1983), ’Mellandom i 

skiljeförfarande’ Svensk Juristtidning s. 505–517 som förespråkar en analog tolkning av 

rättegångsbalkens regler om mellandom. 
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och att alltför omfattande analogier från rättegångsbalken riskerar att urholka 

den flexibilitet som ska karakterisera ett skiljeförfarande. Det är därför viktigt 

att analogier inte görs slentrianmässigt. Detta är speciellt viktigt vid 

internationella förfaranden med parter som inte är bekanta med den svenska 

processordningen. Heuman menar dock inte att skiljemännen är förhindrade 

att använda rättegångsbalkens regler som vägledning i den mån det passar den 

enskilda tvisten.42 Madsen uttrycker att rättegångsbalkens betydelse som 

utfyllande rätt i skiljeförfarande tidigare kanske kan förklaras med en brist på 

andra inspirationskällor. I dagens läge menar han dock att det finns många 

andra källor att falla tillbaka på när lagen om skiljeförfarande lämnar en fråga 

oreglerad. Dessa är till stor del internationella och den ovan nämnda 

modellagen är en av dem.43  

 

I detta kapitel kommer lagen om skiljeförfarandes tillämplighet i 

internationella skiljeförfaranden att diskuteras följt av hur lagen reglerar ett 

antal områden som är av intresse i förhållande till Prag- och IBA-reglerna 

som kommer diskuteras i senare avsnitt. I de fall lagen om skiljeförfarande 

inte ger något svar på en viss fråga utgår granskningen istället från 

lagförarbeten, doktrin och praxis.  

 

 

2.2 Tillämplighet 

Mot bakgrund av det stora antal skiljeförfaranden med internationell 

anknytning som genomförs i Sverige där antingen en eller alla parter kommer 

från utlandet, infinner sig kanske frågan om och varför svensk rätt ska vara 

tillämplig överhuvudtaget om parterna till synes saknar anknytning till 

Sverige.44 Detta regleras dock av lagen om skiljeförfarande. Enligt 47 § 1 st. 

lagen om skiljeförfarande får ett skiljeförfarande inledas i Sverige om det på 

ett eller annat sätt följer av avtalet. Det spelar ingen roll om parterna och 

 
42 Se Heuman (1999) s. 306–308.  
43 Se Madsen (2020) s. 230 f.  
44 För statistik kring parters hemvist se exv.  SCC:s statistik från 2019. 
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tvisten i övrigt saknar svensk anknytning.45 Om skiljeförfarandet har sitt säte 

i Sverige ska lagen om skiljeförfarande tillämpas på förfarandet, även om 

tvisten har internationell karaktär, se 46 § lagen om skiljeförfarande. Detta 

innebär att parterna inte kan avtala bort lagens tvingande bestämmelser men 

i den utsträckning som lagen tillåter är de fria att komma överens om andra 

förfaranderegler. Dessa kan utgöras av exempelvis institutionella regler, soft 

law-regelverk eller ett annat lands lagar.   

 

Det är även värt att notera att inte alla tvister är skiljedomsmässiga. För 

svenskt vidkommande stadgas i 1 § lagen om skiljeförfarande att tvisten 

varom avtal träffas måste röra en fråga som parterna kan förlikas om. Detta 

innebär att tvisten bara får gälla dispositiva frågor.46 Regeln är indispositiv.47 

Detta krav på förlikningsbarhet finns inte i alla utländska rättsordningar.48 I 

Frankrike ställs exempelvis endast upp ett krav på att tvisten inte ska gälla 

ordre public.49 Om ett annat lands lag skulle utgöra tillämplig lag för 

skiljeavtalet uppstår således frågan om vilka tvister som ska tillåtas för de fall 

förfarandet hålls i Sverige. Lindskog hävdar att kravet på förlikningsbarhet 

ska gälla oavsett om en utländsk rättsordning, som ska tillämpas på 

skiljeavtalet, föreskriver en annorlunda ordning eller ej. Detta beror på att 

bestämmelsen är att anse som såväl en skiljeavtalsregel som en 

förfaranderegel och i egenskap av förfaranderegel är den som sagt 

tvingande.50  

 

 
45 Se NJA 2010 s. 508 p. 4 (det står dessutom parterna och nämnden fritt att ha de faktiska 

sammanträdena i annat land). 
46 Se prop. 1998/99:35 s 49. 
47 Se Lindskog (2020) s. 229.  
48 Se Lindskog (2020) s. 231 f.  
49 Se prop 1998/99:35 s 49. 
50 Se Lindskog (2020) s. 1186 f.  
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2.3 Grundläggande principer  

2.3.1 Inledning 

Lagen om skiljeförfarande bygger på ett antal grundläggande principer. Dessa 

principer genomsyrar flera av lagens materiella bestämmelser och påverkar i 

många fall tolkningen av dessa. För att i sin helhet kunna förstå de områden 

som uppsatsen fokuserar på ska därför en genomgång av dessa principer 

företas.  

 

2.3.2 Partsautonomin 

Som nämns i avsnitt 2.1 ansåg lagstiftaren att parterna själva skulle få stort 

utrymme att reglera hur det enskilda skiljeförfarandet skulle se ut. 

Partsautonomin är således av central betydelse och den kanske viktigaste 

konsekvensen av principen om partsautonomin är att skiljenämnden som 

regel inte bör fatta några viktiga processuella beslut utan att först höra 

parterna. Givetvis kommer parterna inte alltid att tycka lika i de frågor som 

tas upp av skiljenämnden men ett hörande av parterna möjliggör för nämnden 

att försöka få till stånd en kompromisslösning.51  

 

Principen om partsautonomin är dock ingalunda absolut. Det stadgas i 21 § 1 

men. lagen om skiljeförfarande att skiljemännen ska handlägga tvisten 

opartiskt, ändamålsenligt och snabbt. I andra meningen stadgas att de därvid 

ska följa vad parterna har bestämt, om det inte finns något som hindrar det. 

Enligt Lindskog utgör denna bestämmelse en ”universell ordning” och gäller 

oavsett om parterna avtalat om något annat skiljereglemente eller inte.52 

Förhållandet mellan de båda meningarna är dock något oklar och framgår inte 

av paragrafen. Lindskog menar att detta beror på att även om partsautonomin 

är en grundläggande princip så är den inte okränkbar. Det finns krav från 

lagstiftarens håll på en viss nivå av rättssäkerhet som står över principen om 

 
51 Se Heuman (1999) s. 267.  
52 Se Lindskog (2020) s. 638.  



 20 

partsautonomin.53 Om rättsordningen ska kunna erkänna skiljeavtal och 

skiljedomar måste vissa procedurregler upprätthållas. Processen måste med 

andra ord uppfylla ”grundläggande krav av den art som allmänt upprätthålls 

i rättsstatliga processordningar”.54  

 

Det ska också kort nämnas att skiljenämnden begränsas av 

dispositionsprincipen i sin handläggning av skiljeförfarandet. Detta innebär 

att skiljenämnden är bundna av den ram som parterna genom sina yrkanden 

och grunder har slagit fast.55 

 

2.3.3 Kravet på opartiskhet 

Kravet på opartiskhet i 21 § lagen om skiljeförfarande har i doktrin ansetts 

innebära att ett agerande från en skiljeman, exempelvis ett ställningstagande, 

ska vara oberoende av den aktuella partsställningen. Skiljemannen skulle med 

andra ord ha agerat likadant om partsställningen hade varit omvänd. Detta 

synsätt innebär att en skiljeman som gör ett ställningstagande som kraftigt 

missgynnar den ena parten eller intar en extrem position i en viss fråga inte 

nödvändigtvis kan anses partisk. Det är endast om ställningstagandet eller 

positioneringen berodde på partsställningen som hen kan ses som partisk. Ett 

sådant agerande kan självfallet vara mycket olämpligt ändå och skulle 

eventuellt kunna strida mot kravet på ändamålsenlighet.56 Att handläggningen 

ska ske opartiskt innebär även att båda parter ska få samma möjlighet att 

påverka utgången av målet. Detta innebär bland annat att det som den ena 

parten fått yttra sig över måste också den andre parten få möjlighet att yttra 

sig över. Detta kan sägas sammanfalla med det krav på likabehandling som 

också finns men som Lindskog anser till viss del går utöver kravet på 

opartiskhet. Likabehandlingskravet betyder att parterna ska få samma 

 
53 Se prop. 1998/99:35 s. 42; Lindskog (2020) s. 65 f. och 638.   
54 Se prop 1998/99:35 s. 42.  
55 Se prop. 1998/99:35 s. 143; Heuman (1999) s. 280.  
56 Se Lindskog (2020) s. 639, Lindskog menar att kravet på opartisk handläggning i 21 § 

lagen om skiljeförfarande bör ha samma innebörd som kravet i 8 § 1 st. lagen om 

skiljeförfarande på en skiljemans opartiskhet.  
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processuella förmåner oavsett om det annars brutit mot kravet på opartiskhet 

eller inte.57 Kravet på likabehandling innebär även att ett avtal som endast ger 

den ena parten en processuell förmån, eller berövar den ena parten en 

lagstadgad förmån, inte kan tillerkännas giltighet.58  

2.3.4 Kravet på ändamålsenlighet 

Ändamålsenlighetskravet i 21 § lagen om skiljeförfarande innebär främst att 

förfarandet ska ske på ett rättssäkert sätt.59 I kravet på ändamålsenlighet finns 

också en kostnadseffektivitetsdimension med innebörden att bevisning och 

arbetsinsatser så långt det är möjligt ska begränsas.60 Denna dimension kan 

oftast, men inte alltid, förenas med kravet på snabbhet.61 En snabb process 

innebär i många fall också en kostnadseffektiv process. Ibland kan dock 

kravet på snabbhet krocka med den kostnadseffektiva aspekten av 

ändamålsenlighetskravet. Ett exempel på det är när en skiljenämnds 

behörighet avgörs i domstol. Om kravet på en snabb process ska tillgodoses 

innebär det troligtvis att förfarandet inför skiljenämnden bör fortgå under 

tiden behörigheten avgörs av domstol medan ett kostnadseffektivt 

tillvägagångssätt talar för att skiljeförfarandet bör vilandeförklaras i väntan 

på utgången i domstolsmålet.62 Ändamålsenligheten ska bedömas utifrån 

tillämpliga processrättsliga principer och vad parterna har bestämt, att något 

i en enskild situation anses vara ändamålsenligt innebär därför inte 

nödvändigtvis att det är tillåtet. Det är dock oklart hur tungt ett argument om 

ändamålsenlighet väger.63 Ett användande av rättegångens mönster i 

skiljeförfarandet anses normalt vara förenligt med kravet på ändamålsenlighet 

men avvikelser från detta kan speciellt vara motiverade i internationella 

skiljeförfaranden.64 Skiljenämnden bör i internationella förfaranden anpassa 

 
57 Se Lindskog (2020) s. 579 och s. 640.  
58 Se Heuman (1999) s. 277; Jfr även Blackaby, Nigel och Redfern, Alan (2015). Redfern 

and Hunter on international arbitration. Sjätte upplagan. Oxford University Press, s. 356.  
59 Se Lindskog (2020) s. 641; Se också Heuman (1999) s. 281 f.  som uttrycker att kravet på 

ändamålsenlighet främst betyder att förfarandet ska leda till en icke klanderbar materiellt 

riktig dom.  
60 Se Heuman (1999) s. 281 f.  
61 Se Heuman (1999) s. 282; Lindskog (2020) s. 641.  
62 Se Lindskog (2020) s. 641.  
63 Se Lindskog (2020) s. 642. 
64 Se Lindskog (2020) s. 643.  
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förfarandet så att parterna känner sig bekväma, detta är speciellt viktigt vad 

gäller processledningen.65  

 

2.3.5 Kravet på snabbhet 

Kravet på snabbhet i 21 § 1 men. lagen om skiljeförfarande innebär i de flesta 

fall att förfarandet måste planläggas så snart det är möjligt att överblicka 

tvisten och förfarandet. Detta ska ske i samröre med parterna. En annan sida 

av snabbhetskravet är att det borde föreligga grund för att skilja en skiljeman 

från sitt uppdrag om denne är så upptagen att den inte kommer kunna 

genomföra skiljeförfarandet med en rimlig snabbhet. Skiljenämnden bör 

dessutom i viss mån ta i beaktande om en part är extra känslig för dröjsmål.66 

Snabbhetskravet måste alltid ge vika för rättssäkerheten om dessa två krav 

står emot varandra.67 

 

2.3.6 Talerättsprincipen 

En annan viktig bestämmelse som fungerar som en princip som genomsyrar 

hela förfarandet är att skiljemännen ska ”ge parterna tillfälle att i all behövlig 

omfattning utföra sin talan skriftligt eller muntligt”, se 24 § 1 men. lagen om 

skiljeförfarande. Denna princip kallas ibland för talerättsprincipen.68 I 

talerättsprincipen ingår en rätt att få bemöta motpartens talan.69 Om en part 

ger in en skrift ska den andre parten således ges möjlighet att bemöta denna. 

Parten har dock inte nödvändigtvis en rätt att få bemöta inlagan skriftligen. 

Ibland kan det finnas skäl att få ett slut på en skriftväxling och om 

skiljenämnden då kallar parterna till förhandling för att muntligen slutföra sin 

talan får båda parterna normalt acceptera detta.70 I NJA 1965 s. 384 ansågs en 

 
65 Se Lindskog (2020) s. 587 f.  
66 Se Lindskog (2020) s. 644.  Om en skiljenämnd inte uppfyller de krav på snabbhet som 

kan ställas när en part riskerar avsevärd skada vid dröjsmål riskerar nämnden att åläggas en 

skadeståndsskyldighet. 
67 Se Lindskog (2020) s. 643.  
68 Se Lindskog (2020) s. 579. 
69 Se prop. 1998/99:35 s. 227.  
70 Se Lindskog (2020) s. 694; jfr Heuman (1999) s. 403.  
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underlåtelse att bereda en part tillfälle att yttra sig över en motpartsinlaga som 

ett klanderbart handläggningsfel. Talerättsprincipen innebär också att 

skiljenämnden enligt Madsen måste, om principen om jura novit curia anses 

tillämplig,71 informera parterna om den avser använda sig av någon annan 

lagregel än den som parterna grundat sin talan på.72 Om skiljenämnden inte 

gör detta utan överraskar en part med sin rättstillämpning skulle detta 

eventuellt kunna utgöra grund för klander.73  

 

Modellagen har en bestämmelse som motsvarar 24 § lagen om 

skiljeförfarande i sin 18e artikel som stadgar att ” each party shall be given a 

full opportunity of presenting his case”. Bestämmelsen i modellagen anses 

vara tvingande.74 Av 24 § lagen om skiljeförfarande följer att en part har rätt 

att begära muntlig förhandling, om inte parterna kommit överens om något 

annat.75 Bestämmelsen stadgar också att en part ska ges möjlighet att ta del 

av alla handlingar och material rörande tvisten som tillförs skiljemännen från 

motparten eller någon annan.76 Detta kallas kommunikationsprincipen.77 I 

likhet med motsvarande bestämmelse i modellagen anses 24 § lagen om 

skiljeförfarande i regel vara tvingande.78 En part kan enligt förarbeten inte på 

förhand avsäga sig sin rätt att i behövlig omfattning utföra sin talan.79 Parterna 

 
71 Principen om jura novit curia och dess tillämplighet har varit föremål för omfattande 

debatt i doktrin, detta gäller i synnerhet avseende internationella förfaranden.  Jfr exv. 

Runesson, Eric (2017/18), ‘Jura novit curia and due process with particular regard to 

arbitration in Sweden’ Juridisk Tidskrift s. 172–196.som delar upp principen i tre delar, 

principen om att parterna inte behöver bevisa innehållet i gällande rätt, att skiljenämnden 

inte begränsas av hur parterna rättsligt har kvalificerat saker eller deras argumentering samt 

slutligen att skiljenämnden kan konstruera det sökta yrkandet så länge det inte går utöver/är 

något annat än vad parten yrkat. Han menar att jura novit curia, i internationella 

skiljeförfaranden, inte gäller i det första fallet men i de två andra. Parterna och 

skiljemännen kan i samtliga fall komma överens om annat. Jfr också Lindskog (2020) s. 

762 f. om att jura novit curia gäller i såväl svenska som internationella förfaranden men att 

den kanske ibland behöver modifieras något avseende det senare. 
72 Se Madsen (2020) s. 270.  
73 Se Madsen (2020) s. 387 f. 
74 Se Holtzmann, Neuhaus, Kristjansdottir och Walsh (2015), A Guide to the 2006 

Amendments to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration: 

Legislative History and Commentary. Kluwer Law International, s. 198.  
75 Se 24 § 1 st. 2 men. lagen om skiljeförfarande.  
76 Se 24 § 2 st. lagen om skiljeförfarande. 
77 Jfr exv. Heuman (1999) s. 402.  
78 Se Lindskog (2020) s. 692; jfr Heuman (1999) s. 274 avseende den tvingande naturen av 

paragrafens första mening. Rätten till muntlig förhandling är dock dispositiv vilket framgår 

av lagtexten.  
79 Se prop. 1998/99:35 s. 227.  
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kan dock avtala om vissa begränsningar av förfarandet som till viss del 

inskränker deras rätt att utföra talan. Begränsningen får dock inte gå så långt 

att det inte längre finns några garantier för att en materiellt riktig dom kan 

uppnås.80 I enlighet med vad som diskuterats ovan om partsautonomin 

begränsas den ytterst av de krav på rättssäkerhet som rättsordningen måste 

upprätthålla för att kunna erkänna skiljeavtal och skiljedomar.81 Andra 

begränsningar som parterna kan komma att avtala om och som får bedömas i 

varje enskilt fall är exempelvis att viss bevisning inte får åberopas.82 

 

2.4 Målets förberedelse och 
processledning 

Det finns ingen motsvarighet i lagen om skiljeförfarande till 

rättegångsbalkens 42 kap. 6 § som reglerar att en muntlig förberedelse ska 

äga rum. Skiljeförfarandet är alltså inte likt ett tvistemål uppdelat i en 

förberedande fas och en huvudförhandling.83 Det ses i allmänhet dock som 

ändamålsenligt att hålla någon form av förberedande möte även om det inte 

stadgas uttryckligen i lagen om skiljeförfarande.84 Heuman menar att en 

förberedelse i regel måste hållas för att tillgodose kraven i 21 § 1 men. lagen 

om skiljeförfarande.85 Vanligen sätter skiljenämnden i samråd med parterna 

också upp en tidsplan för förfarandet under det förberedande mötet.86 Detta 

är i enlighet med det krav på snabbhet som nämnts tidigare.87 Under hela 

processen, men framförallt i de förberedande faserna, är skiljenämndens 

processledning av central betydelse.88  

 

 
80 Se Heuman (1999) s. 273.  
81 Se avsnitt 2.3.2. 
82 Jfr Heuman (1999) s. 273.  
83 Jfr 42 kap. 6 § rättegångsbalken om muntlig förberedelse och 43 kap. rättegångsbalken 

om huvudförhandling. 
84 Se Madsen (2020) s. 271. 
85 Se Heuman (1999) s. 381 f.; Jfr också Blackaby och Redfern (2015) s. 366 om 

ändamålsenligheten med att hålla förberedande möten. 
86 Se Madsen (2020) s. 233.  
87 Se avsnitt 2.3.5. 
88 Jfr Westberg, Peter (2021), Civilrättskipning I Tvistemål. Tredje upplagan. Norstedts 

Juridik, s. 353; Heuman (1999) s. 387.  
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Processledningsbegreppet kan delas in i en formell del och en materiell del. 

Den formella processledningen handlar om själva handläggningen av mål, 

exempelvis i vilken ordning saker och ting ska ske.89 Upprättandet av en 

tidsplan är således en del av den formella processledningen. I det följande ska 

dock en granskning företas av den materiella processledningen i 

skiljeförfaranden. Den materiella processledningen handlar om att klargöra 

parternas talan och dess innehåll. Om den går för långt riskerar den att hota 

domarens, eller i detta fall skiljemannens, opartiskhet, vilket ses som dennes 

kärnegenskap i ett kontradiktoriskt förfarande.90 Det finns ingen lagstadgad 

regel om skiljenämndens materiella processledning eller hur långt den 

sträcker sig enligt lagen om skiljeförfarande. I förarbetena till lagen sägs att 

utgångspunkten för den materiella processledningen är att skiljenämnden ska 

hålla sig till vad parterna har bestämt. Vid bedömningen av vilken nivå av 

materiell processledning som ska föras och vad parterna har bestämt är det 

extra viktigt att beakta hur bundna skiljemännen är till de omständigheter som 

har åberopats av endera part. En anpassning av processledningen får sedan 

ske därefter. Om skiljenämnden inte får grunda sitt avgörande på annat än vad 

som anförts av parterna bör skiljemännen på samma sätt som en domare i 

allmän domstol, verka för att parternas yrkanden och vad de åberopar som 

stöd för dessa ska preciseras. Skiljenämnden bör i detta fall också fokusera på 

att parterna framställer vilken bevisning de avser stöda sig på och i övrigt bör 

de endast ställa frågor avseende delar där parterna är otydliga eller 

ofullständiga.91 Att skiljenämnden är bunden av vad parterna åberopat och att 

de alltså inte får grunda sitt avgörande på annat än vad parterna anfört innebär 

att dispositionsprincipen gäller. Detta gäller som utgångspunkt i alla 

skiljeförfaranden. Undantag från dispositionsprincipen går dock att finna i 

vissa utländska och internationella regelverk.92 

 

Lindskog uttrycker det som att processledning i stort handlar om att 

skiljenämnden ”ska verka för att parterna får en godtagbar möjlighet att utföra 

 
89 Jfr Westberg (2021) s. 161.  
90 Se Westberg (2021) s. 161 och s. 352.  
91 Se prop. 1998/99:35 s. 119.  
92 Se Lindskog (2020) s. 581.  
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sin talan”, vilket kräver en korrekt förståelse av processläget. Han beskriver 

det vidare som att processledningen går ut på att möjliggöra att de rättigheter 

som genom lagstiftning av kommunikationsprincipen och talerättsprincipen 

tillerkänns parterna faktiskt kan säkerställas. En part har föga nytta av dessa 

principer om denne har en annan bild av själva processföremålet än vad 

skiljenämnden har och det ankommer således på skiljenämnden att verka för 

att parterna har en tillräcklig förståelse för själva processen. 93 Skiljenämnden 

har däremot inte ett ansvar för att målet blir materiellt riktigt avgjort, även om 

materiellt riktiga domar givetvis är något att eftersträva ligger det ansvaret i 

skiljeförfarande på parterna.94 Nordenson anser att skiljenämnden som regel 

kan utöva en ganska omfattande processledning så länge den endast sker för 

att klargöra parternas positioner. Han och Lindskog är överens om att den 

dock inte bör gå så långt att den inbjuder en part att förändra sin talan, 

exempelvis genom en ny grund eller en ny invändning. Den typen av 

långtgående processledning riskerar, om det får skiljenämnden att framstå 

som partisk, att urholka förtroendet för processen. Det skulle också kunna 

utgöra grund för klander. Det är dock inte alltid enkelt att dra en klar 

skiljelinje mellan en acceptabel processledning som syftar till att klargöra en 

oklar processföring och en processledning som går utöver det och kanske till 

och med hjälper till att förbättra den ena partens talan.95 Det har nämnts i 

doktrin att en domare i sin processledning inte ska ge direkta anvisningar om 

hur exempelvis ett yrkande bör preciseras utan att denne istället ska försöka 

ge parten en mer eller mindre vag hint därom. Westberg menar dock att en 

processledning i förtäckta ordalag riskerar att leda till missförstånd och 

därmed en mer komplicerad och dyrare process.96 Heuman anser att även en 

processledning i förtäckta ordalag kan ge intrycket av att skiljenämnden är 

partisk om den andre parten förstår ”hinten” och ändrar sig därefter. Sett till 

processledningens effekter i kombination med kravet på skiljemännens 

neutralitet kan inte anvisningar från nämnden godkännas bara för att de 

 
93 Se Lindskog (2020) s. 649. 
94 Se Nordenson, Ulf K (1993/94), ’Materiell processledning i skiljeförfarande’ Juridisk 

Tidskrift s. 211–221, här s. 214; Jfr Heuman (1999) s. 384 f.  
95 Se Nordenson (1993/94) s. 215; Lindskog (2020) s. 649 f.  
96 Se Westberg, Peter (1988), Domstols officialprövning. Juristförlaget i Lund, s. 664.  
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lämnats på ett vagt sätt.97 Vad som är acceptabel processledning eller inte får 

avgöras av omständigheterna i det enskilda fallet.98 Det är värt att ha i åtanke 

att en alltför försiktig processledning eventuellt också skulle kunna innebära 

risk för klander.99  

 

Eftersom graden av processledning beror på omständigheter i det enskilda 

fallet kan det i internationella skiljeförfaranden finnas anledning att bedriva 

en mer kraftfull, eller i alla fall annorlunda, processledning.100 Så är 

exempelvis fallet om partsombuden i vissa avseenden kan ha svårt att förstå 

varandra. Vid större och mer komplicerade tvister, såväl nationella som 

internationella, kan det också finnas ett påtagligare behov av processledning 

från skiljenämnden.101  

 

Sammanfattningsvis finns det således ingen reglering i lagen om 

skiljeförfarande om skiljenämndens processledning. Det betyder däremot inte 

att skiljenämnden fritt kan bestämma själva hur försiktigt eller kraftfullt de 

ska agera för att klarlägga parternas olika dispositioner, i alla fall inte utan att 

riskera att domen efter en klandertalan undanröjs. Skiljemännen bör i sin 

bedömning beakta vad de fått för instruktioner från parterna samt övriga för 

tvisten relevanta omständigheter, exempelvis tvistens komplexitet. 

2.5 Edition 

2.5.1 Reglering i lagen om skiljeförfarande 

Skriftlig bevisning är ofta av stor betydelse för hur en tvist slutligen kommer 

att avgöras. Detta beror på att dokument ofta anses ge en mer tillförlitlig bild 

 
97 Se Heuman, Lars (1992/93), ’Bör rätten bedriva processledning innan den tillämpar en 

icke åberopad rättsregel?’ Juridisk Tidskrift s. 919–924, här s. 924; Heuman (1999) s. 385.  
98 Se Lindskog (2020) s. 650.  
99 Jfr NJA 1973 s. 740 där HD uttalade att ”det är en öppen fråga, i vad mån bristande 

processledning från skiljemäns sida kan utgöra skäl att häva skiljedom”. Hur detta uttalande 

ska tolkas är inte helt klart men det framstår onekligen som att HD i alla fall inte utesluter 

att bristande processledning kan utgöra grund för klander. Det skulle dock kunna tolkas 

som att domstolen helt enkelt valde att inte ta ställning i frågan; jfr Nordenson (1993/94) s. 

218 f.; Heuman (1999) s. 384. 
100 Jfr Madsen (2020) s. 244.  
101 Se Heuman (1999) s. 386. 
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av verkligheten än muntliga utsagor. Detta gäller i synnerhet parternas egna 

berättelser om olika skeenden. Det är därför av stor vikt för parterna att de får 

tillgång till de skriftliga dokument som finns och som kan vara av 

bevisvärde.102 Det rättsliga institut som reglerar möjligheten för en part att få 

tillgång till handlingar från motparten (eller annan) kallas edition.103 I den 

äldre skiljemannalagen fanns en reglering om att skiljemännen hade rätt att 

uppmana en part eller någon annan att tillhandahålla skriftliga handlingar av 

bevisbetydelse.104 Varken denna bestämmelse eller någon annan reglering om 

edition togs med i lagen om skiljeförfarande. Enligt Heuman berodde detta 

på att skiljemännen inte gavs någon rätt att på eget initiativ begära in 

bevisning.105 Om en part så yrkar hindrar inte avsaknaden av reglering att 

skiljemännen uppmanar den andre parten att lämna över den efterfrågade 

dokumentationen. En skiljenämnd har dock inga tvångsmedel till sitt 

förfogande om den andre parten vägrar att lämna ut de efterfrågade 

dokumenten.106 Om den eftersökande parten vill att motparten ska föreläggas 

att tillhandahålla dokumentet kan den, om skiljenämnden så godkänner, 

ansöka om detta hos behörig tingsrätt. Skiljenämnden ska ge sitt tillstånd till 

ansökan om den anser att åtgärden är befogad med hänsyn till utredningen. 

Den aktuella bestämmelsen stadgar vidare att om det finns lagliga 

förutsättningar för åtgärden ska ansökan bifallas av tingsrätten.107 Det är 

reglerna om edition i rättegångsbalken som därvid blir aktuella.108 Detta är 

givetvis en mycket mer omständlig process än om motparten självmant godtar 

uppmaningen från skiljenämnden.  Att skiljemännen på yrkande av part själva 

kan utfärda en editionsuppmaning ligger därför också i linje med kravet på 

att skiljemännen ska lösa tvisten ändamålsenligt och snabbt.109  

 

 
102 Se Heuman (1999) s. 458. 
103 Jfr Westberg och Maunsbach (2021) s. 56. 
104 Lagen (1929:145) om skiljemän. 
105 Se Heuman (1999) s. 458. 
106 25 § 3 st. lagen om skiljeförfarande; Jfr prop. 1998/99:35 s. 116 tvångsmedel samt 

möjligheten att uppta ed och sanningsförsäkran är av rättssäkerhetsskäl förbehållna 

domstol.  
107 26 § 1 st. lagen om skiljeförfarande. 
108 26 § 2 st. lagen om skiljeförfarande. 
109 Jfr Heuman (1999) s. 458.  
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En part kan således få tillgång till bevisning antingen genom att 

skiljenämnden anmodar en part, eller annan, att lämna över efterfrågade 

dokument eller genom att parten får tillstånd av skiljenämnden att ansöka om 

ett editionsföreläggande hos domstol. Nedan kommer edition som löses inom 

ramen för själva skiljeförfarandet och den editionsprocess som involverar 

domstol att behandlas i separata avsnitt. Innan dess kommer dock en 

undersökning av möjligheten att på olika sätt få tillgång till information om 

vilka skriftliga bevis motparten innehar att gås igenom.  

2.5.2 Bevisförteckning och editionsförhör 

Av förklarliga skäl kan det ofta vara svårt för en part att veta vilka handlingar 

av bevisvärde som innehas av motparten. Frågan är då om en part kan yrka 

att en förteckning över tillgänglig bevisning ska överlämnas eller om ett 

editionsförhör inför skiljenämnden möjligtvis kan hållas.   

 

I 42 kap. 8 § 4 men. rättegångsbalken stadgas en möjlighet för en domstol att 

på yrkande av en part förelägga motparten att inkomma med en förteckning 

över vilka andra skriftliga bevis denne innehar. Detta gäller alltså bevisning 

som inte redan är åberopad och riktar troligtvis främst in sig på den typ av 

bevisning som är till nackdel för den som innehar den och till fördel för den 

som efterfrågar förteckningen.110 Det har anförts att en skiljenämnd också har 

möjlighet att uppmana en part att lämna in en dylik förteckning men att 

uppmaningen inte kan förenas med någon sanktion från skiljenämndens 

sida.111 

 

I rättegångsbalken stadgas också en möjlighet för part att yrka på ett s.k. 

editionsförhör.112 Detta förhör kan kort sagt användas för att identifiera 

handlingar av bevisrelevans, detta kommer dock problematiseras något i det 

 
110 Jfr SOU 1938:44 s. 432; Heuman (2003) s. 446. Se Andersson, Olle (2020), 

Uppgiftsskyldigheten i rättegångsbalken — obsolet eller outnyttjad möjlighet till 

bevisefterforskning? Svensk Juristtidning s. 259–277 för en utförlig genomgång av denna 

sällan använda bestämmelse vars faktiska nytta har varit föremål för viss diskussion. 
111 Se Heuman, Lars (2003), Arbitration Law of Sweden: Practice and Procedure.  

Juris Publishing, s. 446.  
112 38 kap. 4 § 3 men. rättegångsbalken.  
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följande. En skiljenämnd skulle kunna göra en analog tolkning av denna 

bestämmelse så att en typ av editionsförhör kan hållas också inför 

skiljenämnden. Lagtexten som berör editionsförhör är emellertid ganska 

oklart formulerad och ger inget direkt stöd för vad ett förhör enligt paragrafen 

får användas för.113 Vägledning får därför sökas i förarbeten och doktrin. En 

tolkning av bestämmelsen skulle kunna vara att editionsförhöret bara kan 

användas om den som ska förhöras redan har nekat till innehavandet av ett 

visst dokument som tidigare har preciserats genom ett editionsyrkande. Detta 

synsätt skulle innebära att editionsförhöret bara kan användas som hjälpmedel 

vid ett redan framlagt editionsyrkande och riskerar därmed inte att möjliggöra 

s.k. ”discovery”114 vilket kan hota förhörspersonens personliga integritet.115 I 

motiven till den aktuella paragrafen nämns dock att förhöret inte bara kan 

avse den utpekade handlingen (i ett editionsyrkande) utan även vilka 

handlingar av bevisvärde som den utfrågade personen innehar.116 Detta skulle 

kunna tolkas som att en part som har efterfrågat ett visst dokument men som 

under förhöret inser att den eftersökta informationen finns i ett annat 

dokument, måste kunna ställa frågor för att säkerställa att editionsyrkandet 

blir tillräckligt preciserat. Westberg menar att det är svårt att tro att 

motivuttalandet ska förstås som att en part kan ställa frågor om förekomsten 

av vilka andra dokument som helst som kanske inte ens är kopplade till det 

bevistema som angivits i editionsyrkandet. Ett alternativ är att en part ska 

kunna kombinera uppgiftsskyldigheten som nämns ovan med ett förhör för 

att ta reda på om förhörspersonen har utelämnat bevis från listan.117  

 
113”För prövning av frågan må förhör hållas med honom enligt vad i 36 eller 37 kap. är 

stadgat så ock annan bevisning förebringas”. 
114 Se Lindblom, Per Henrik (1991), ’Discovering Discovery’ i: Festskrift till Ulla 

Jacobsson. Norstedts juridikförlag s. 139–160, här s. 148–150. Discovery är ett vanligt 

använt rättsligt institut inom amerikansk rätt som används för att parterna ska få 

”erforderlig information” om aktuella sakförhållanden.. Discovery har enligt Lindblom 

(minst) tre syften. Institutets första syfte är att möjliggöra införskaffandet och bevarandet av 

bevis som annars inte skulle kommit fram i tvisten. Discovery syftar också till att fastställa 

ostridiga fakta och att parterna ska kunna undersöka så mycket fakta som möjligt innan 

huvudförhandling. Slutligen syftar discovery till att fastlägga fakta vilket förklaras med att 

en aspekt av detta delsyfte är att binda upp vittnen vid uttalanden så att mened i ett senare 

skede ska förhindras. Discovery skulle lite förenklat kunna jämföras med en 

förundersökning som bedrivs av parterna.  
115 Se Westberg, Peter (2010), Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål. Norstedts 

Juridik s. 523.  
116 Se SOU 1938:44 s. 415.  
117 Se Westberg (2010) s. 524. 
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Det finns också andra, mer långtgående tolkningar av bestämmelsen om 

editionsförhör som förts fram i doktrin. En sådan är att förhöret inte behöver 

inskränkas till att endast gälla frågor relaterade till redan åberopade rättsfakta. 

Detta betyder dock inte enligt förespråkarna för denna tolkning att förhöret 

kan avse bevisning relaterat till rättsfakta som den eftersökande parten är helt 

omedveten om. För att kunna dra en gräns emellan dessa två fall bör det enligt 

Fitger krävas att den som söker edition i alla fall uppger vilka bevisteman som 

denne vill styrka genom de eftersökta handlingarna. Rudvall anser däremot 

att det räcker att den som yrkar editionsförhör på ett funktionellt sätt kan 

beskriva förhörstemat. Med detta verkar Rudvall mena att det av förhörstemat 

ska framgå att eftersökta handlingar är relaterade till det händelseförlopp eller 

saksammanhang som är aktuellt för målet.118 Heuman anser att ett 

editionsförhör kan hållas i syfte att identifiera handlingar, utreda vilka 

handlingar som är av bevisbetydelse samt undersöka vem som innehar 

handlingarna så att det står klart mot vem ett editionsyrkande kan riktas.119 

Dessa olika tolkningar bör dock vara av störst betydelse om en part ansöker, 

med skiljenämndens tillåtelse, att editionsförhöret ska hållas i domstol med 

stöd av 26 § lagen om skiljeförfarande.120 En skiljenämnd kan dock välja att 

själva, på yrkande av en part, hålla ett editionsförhör. Med tanke på att det då 

rör sig om en analog tolkning bör skiljemännen vara friare än en domstol att 

utforma förhöret efter vad som passar den enskilda tvisten.121 Heuman 

förespråkar att ett editionsförhör inför skiljenämnden sker tidigt i processen 

så att parten efter det kan sammanställa sina editionsyrkanden. Vid förhöret 

behöver inte förhörspersonerna redogöra i detalj för handlingarnas innehåll 

men informationen som ges måste vara tillräcklig för att kunna bedöma 

 
118 Se Fitger m.fl. Rättegångsbalken m.m. (2020-10-01, JUNO version 89), Norstedts 

Juridik, kommentaren till 38 kap. 4 § rättegångsbalken; Rudvall, Samuel (2007), 

’Bevisefterforskning avseende skriftliga handlingar hos motparten’ i : Nilsson, Mattias 

(red.) (2007). Till minnet av Södra Roslags tingsrätt: en minnesskrift utgiven av 

Notarieföreningen vid Södra Roslags tingsrätt. Jure s. 140–160, här s. 159 f.   
119 Se Heuman, Lars (1995/96), ’Editionssökandens moment 22 och yrkeshemligheter’ 

Juridisk Tidskrift s. 449–455, här s. 449. 
120 Jfr Heuman, Lars (1989/90), Editionsförelagganden i civilprocesser och skiljetvister Del 

II. Juridisk Tidskrift s. 233–270, här s. 255.  
121 Jfr Heuman (1999) s. 279.  
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handlingens bevisrelevans. Handlingarna måste också beskrivas tillräckligt 

exakt för att förhörspersonen ska kunna förstå vad han vid ett senare 

editionsyrkande har att lämna ut.122  

 

Det finns således möjligheter för en part att i viss utsträckning undersöka 

vilka skriftliga bevis som innehas av motparten. Om detta sker inom ramen 

för skiljeförfarandet får ingen sanktion riktas mot förhörspersonen om denne 

utelämnar information eller inte talar sanning. Om parten istället ber om 

skiljenämndens medgivande för att sedan ansöka om editionsförhör vid 

domstol förenas förhöret med en sanningsplikt123. En domstol kan dock inte 

med hjälp av något tvångsmedel förmå en part att uppfylla sin 

sanningsplikt.124 Förhöret kan dock hållas under sanningsförsäkran.125 Om en 

part under sanningsförsäkran lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen 

riskerar denne att dömas för osann partsutsaga.126 Troligtvis kan 

editionsförhöret inte heller användas för att bedriva hur långtgående 

bevisefterforskning som helst. Den eftersökande personen måste förmodligen 

i vart fall begränsa sig till frågor rörande ett bevistema som denne anger, 

möjligtvis även om bevistemat inte är relaterat till redan åberopade rättsfakta.  

 

2.5.3 Edition inom ramen för skiljeförfarandet 

Inom ramen för skiljeförfarandet får skiljenämnden efter yrkande från en av 

parterna uppmana motparten eller tredje man att tillhandahålla den 

efterfrågade dokumentationen. Skiljenämnden själv har inga möjligheter att 

förena en editionsuppmaning med några sanktioner.127 Om den part som 

efterfrågar edition begär det kan skiljenämnden dock erinra motparten om att 

en domstol kan förena ett editionsföreläggande med sanktioner om personen 

inte frivilligt tillhandahåller dokumenten. Denna erinran kan dock bli 

 
122 Se Heuman (1999) s. 459.  
123 43 kap. 6 § rättegångsbalken. 
124 Se Fitger m.fl. Rättegångsbalken m.m. (2020-10-01, JUNO version 89), Norstedts 

Juridik, kommentaren till 43 kap. 6 § rättegångsbalken.  
125 37 kap. 2 § rättegångsbalken. 
126 15 kap. 2 § brottsbalken (1962:700). 
127 25 § 3 st. lagen om skiljeförfarande.  
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problematisk om nämnden senare vill avslå en begäran om medgivande att 

vända sig till domstol för att utverka ett editionsföreläggande. Heuman menar 

därför att en dylik erinran endast ska lämnas om nämnden på förhand kan 

göra bedömningen att de skulle lämna ett medgivande vid en framtida 

förfrågan samt om den eftersökande parten uttryckligen har yrkat på detta.128  

 

En viktig fråga är om skiljenämndens möjlighet att uppmana en part eller 

tredjeman att tillhandahålla dokument ska bedömas likadant som när den 

överväger att ge tillstånd till en ansökan om editionsföreläggande. I doktrinen 

går åsikterna något isär. Lindskog anför att en förutsättning för en 

editionsuppmaning är att handlingen har, eller i alla fall kanske har, ett 

relevant bevisvärde. Enligt honom bör den prövningen utgå från samma 

principer som vid bedömningen av om nämnden ska ge tillstånd till en 

begäran om editionsföreläggande i domstol. Detta innebär bland annat 

bevismedlet måste ha identifierats tillräckligt på förhand, annars kan 

svårligen en bedömning av dess bevisvärde göras. Lindskog medger dock att 

det ibland kan finnas anledning att göra ett undantag från detta och godkänna 

ett yrkande om en större mängd handlingar om en handling av bevisrelevans 

med stor sannolikhet kan finnas bland dessa.  Han påpekar också att det finns 

goda skäl för att anlägga ett synsätt där bedömningen kan vara friare än vad 

som är fallet vid tillåtelse till begäran om editionsföreläggande i domstol. 

Eftersom ett editionsföreläggande kan utverkas med rättsligt tvång innebär 

det ett hot mot den personliga integriteten. Föreläggandet ska därför inte gå 

utöver vad som är motiverat med tanke på det möjliga bevisvärdet. En 

skiljenämnd har som bekant inga rättsliga tvångsmedel till sitt förfogande och 

en editionsuppmaning innebär således inte samma hot mot den personliga 

integriteten som ett editionsföreläggande. Detta talar för att den förra skulle 

kunna vara mer omfattande än den sistnämnda.129 Uppfattningen att en 

skiljeuppmaning kan vara vidare än en tillåtelse att ansöka om 

editionsförläggande hos domstol förespråkas av flera författare. Brocker 

anser att det inte finns något som egentligen hindrar en skiljenämnd från att 

 
128 Se Heuman (1989/90 II) s. 239.  
129 Se Lindskog (2020) s. 719. 
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uppmana en part eller tredjeman att tillhandahålla ett stort antal 

ospecificerade dokument men att en sådan uppmaning skulle vara olämplig 

med tanke på svårigheten för den producerande parten att avgöra vad denne 

ska lämna in. Skiljenämnden kan dock ge en uppmaning som handlar om en 

viss bestämd kategori av dokument, exempelvis kvitton, under en 

specificerad tid.130 Heuman verkar anse att en skiljenämnd kan göra en något 

friare bedömning och därmed ge mer omfattande uppmaningar. Exempelvis 

anser också han att skiljemännen bör godta yrkanden som avser att vissa 

grupper eller typer av dokument inom en viss tidsperiod ska tillhandahållas. 

Skiljenämnden bör däremot inte godta ett yrkande om att den ena parten ska 

tillhandahålla alla för tvisten relevanta handlingar. En sådan uppmaning 

skulle kunna innebära svårigheter i form av att parterna skulle kunna få 

problem att avgöra vilka handlingar som ska lämnas in. Uppmaningen 

riskerar också att tvisten belastas med mycket stora mängder dokument vilket 

riskerar att öka kostnaderna markant. Heuman håller dock med Lindskog om 

att ett editionsyrkande inte bör godtas om den ifrågavarande handlingen inte 

kan antas ha bevisbetydelse. Handlingen ska kunna antingen styrka ett av 

partens bevistema eller agera som motbevisningen avseende motpartens 

bevisteman. Heuman tillägger dock att skiljemännen möjligtvis kan uppmana 

en part att tillhandahålla handlingar som visserligen saknar bevisbetydelse 

men som kan göra det lättare för den eftersökande parten att utföra och 

precisera sin talan.131 Det är således något osäkert hur långtgående en 

editionsuppmaning kan vara i förhållande till skiljenämndens tillåtelse till ett 

yrkande om editionsföreläggande med hjälp av domstol.  

 

Åsikten har framförts i doktrin att en viss skillnad kan vara påkallad för 

internationella skiljeförfaranden. Eftersom en svensk rättegång i de flesta fall 

inte är det naturliga alternativet till ett internationellt skiljeförfarande och 

parterna förmodligen inte förväntat sig att rättegångsbalkens regler skulle bli 

aktuella är det inte lika naturligt att söka ledning i rättegångsbalken. Lindskog 

 
130 Se Brocker, Stefan (2001), ‘Discovery in International Arbitration – The Swedish 

Approach.’ Stockholm Arbitration Report 2001:2. S. 19–32, här s. 22 f.  
131 Se Heuman (1999) s. 460–462.  
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anser att detta särskilt gäller vid edition och att det då framstår som mer 

naturligt att söka ledning i IBA-reglerna.132 Detta innebär att ett yrkande om 

editionsuppmaning hade kunnat anses vara för omfattande och därmed inte 

acceptabelt inom ramen för ett nationellt skiljeförfarande men väl i ett 

internationellt sådant. En anledning till denna skillnad kan också vara att det 

vid internationella förfaranden kan vara svårare att tvinga fram information 

genom editionsförhör än det är vid nationella tvister. Denna brist skulle då till 

viss del kunna avhjälpas om skiljenämnden är något mer generös i sina 

editionsuppmaningar. Kravet på en rimlig precisering av bevismedlet bör 

dock fortfarande upprätthållas. Om dokumenten är elektroniskt sökbara kan 

eventuellt en vagare precisering godtas förutsatt att den förenas med snävt 

avgränsade sökord.133 

 

Sammanfattningsvis är det inte helt klart om skiljemännen i sin 

editionsuppmaning måste utgå från samma principer som när de ger tillstånd 

att ansöka om editionsföreläggande vid domstol. Troligtvis verkar de ha ett 

visst extra rörelseutrymme med tanke på att editionsuppmaningen utgör ett 

mindre hot mot den personliga integriteten. Vad gäller internationella 

förfaranden står det ganska klart att skiljenämnden har en större befogenhet 

att anpassa förfarandet till den enskilda tvisten och de behöver således inte 

känna sig manade att söka vägledning i rättegångsbalken. Skiljemännen bör i 

alla fall avslå editionsyrkandet om den efterfrågade handlingen inte bedöms 

ha något bevisvärde.134 

 

  

 
132 Se Lindskog (2020) s. 720 f.; Öhrström, Marie (2009), Stockholms Handelskammares 

Skiljedomsinstitut – en handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden. Norstedts 

Juridik, s. 196 f.  
133 Se Lindskog (2020) s. 719 – 721. Den elektroniska sökbarhetens påverkan gör sig 

gällande också i nationella skiljeförfaranden.  
134 Jfr dock Heuman (1999) s. 462 om möjligheten att eventuellt tillåta yrkanden om 

handlingar som saknar bevisbetydelse men som kan hjälpa sökanden att utföra sin talan 

samt handlingar som innehåller uppgifter om bevisning, exempelvis namn på nyckelvittnen. 
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2.5.4 Ovilja att följa skiljenämndens 

editionsuppmaning 

Eftersom skiljenämnden inte förfogar över några tvångsåtgärder eller 

sanktioner inställer sig frågan om vad som händer om en part väljer att inte 

frivilligt följa skiljenämndens uppmaning. Svaret är att det kan påverka 

skiljenämndens bevisvärdering. Enligt Lindskog ska bevisvärderingen i 

skiljeförfarande nämligen följa samma principer som i domstolsförfarandet 

och att ledning därför ska hämtas från rättegångsbalken.135 Madsen uttrycker 

också han att utgångspunkten är att ledning ska hämtas från rättegångsbalken 

men att det inte gäller om parterna har bestämt annat eller om de kan anses ha 

bestämt annat.136 Heuman verkar dock anse att en skiljenämnd kan vara något 

friare i sin bedömning än en domstol, men framhåller ändå att lagen om 

skiljeförfarande bygger på samma principer som RB, nämligen fri 

bevisvärdering.137 Det har också anförts att det anses som acceptabelt att i 

internationella förfaranden ta hänsyn till vad som är praxis i sådana 

förfaranden även om den i viss mån avviker från det svenska 

förhållningssättet.138 I detta avseende kan IBA-reglerna enligt Lindskog ge 

”en inte oväsentlig ledning”.139 Även Petrochilos anser att det i internationella 

skiljeförfaranden finns vissa internationellt vedertagna principer angående 

bevisning som ska följas.140 Lindskog kommenterar detta med att dessa 

antagligen inte avviker på något väsentligt sätt från svensk bevisrätt.141 

Principen om den fria bevisvärderingen gäller alltså i nationella förfaranden 

och med största sannolikhet i de flesta internationella förfaranden också.  

 

 
135 Se Lindskog (2020) s. 730, detta beror enligt honom på att bevisvärderingsregler skiljer 

sig väsentligt från vanliga förfaranderegler. Förfaranderegler berör formen för själva 

prövningen medan bevisvärdering rör prövningens materiella innehåll. Mot bakgrund av 

detta likställer han bevisvärderingsfrågor med rättsfrågorna i aktuellt hänseende och 

eftersom den materiella prövningen ska vara likadan i domstol som i skiljeförfarande så bör 

även bevisvärderingen vara det.  
136 Se Madsen (2020) s. 277.  
137 Se Heuman (1999) s. 485 f.  
138 Se Lindskog (2020) s. 731. 
139 Se Lindskog (2020) s. 714.   
140 Se Petrochilos, Georgios (2004), Procedural Law in International Arbitration. Oxford 

University Press, s. 218–222.  
141 Se Lindskog (2020) s. 730. 
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I 35 kap. 3–5 §§ rättegångsbalken finns bevisvärderingsregler som därmed 

måste antas vara aktuella även i skiljeförfaranden.142 Om en part underlåter 

att enligt rättens beslut inställa sig i rätten eller att annars fullgöra något som 

ålagts denne eller underlåter att svara på en framställd fråga kan rätten pröva 

vilken verkan som bevis denna underlåtelse kan få.143 Detta kan benämnas 

som negativ bevisverkan eller negativ inferens vilket ses som extra betydande 

i skiljeförfaranden där processuella tvångsmedel saknas.144 Petrochilos 

nämner negativ inferense (adverse inference) som en av flera rådande 

principer inom internationella skiljeförfaranden.145 Avseende den negativa 

inferensen verkar Lindskog därmed ha rätt i att den svenska regleringen i 

regel följer vad som är gångbart i internationella skiljeförfaranden. Perhard 

däremot ställer sig av rättssäkerhetsskäl tveksam till en skiljenämnds 

möjlighet att tillämpa sig av principen om negativ bevisverkan.146 

 

Det är emellertid inte helt klart vad som egentligen menas med 

bevisverkan.147 Bolding verkar anse att det innebär en presumtion som sänker 

beviskravet för den andre partens påstående. Den negativa inferensen skulle 

alltså då innebära att motparten har lättare att övertyga skiljenämnden om att 

dennes syn på det omtvistade förhållandet är den riktiga.148 Ekelöf menar 

dock att bestämmelsen bara består av en tillämpning av den fria 

bevisvärderingens princip på en parts passivitet där passiviteten utgör ett 

bevisfaktum vars styrka är beroende av omständigheterna i det enskilda 

fallet.149 Lindskog uttrycker det som att man antingen kan se det som att 

underlåtenheten i sig själv får ett bevisvärde och blir då till ett indicium, eller 

som att underlåtenheten påverkar innehållet i den tillämpliga bevisregeln. Det 

 
142 Jfr Lindskog (2020) s. 730 f.  
143 35 kap. 4 § rättegångsbalken. 
144 Se Lindskog (2020) s. 731. 
145 Se Petrochilos (2004) s. 221.  
146 Se Perhard, Lars (2007/08), ’Något om elektronisk edition i tvistemål och 

skiljeförfarande.’ Juridisk Tidskrift s. 391–412, här s. 410.  
147 Se Fitger m.fl. Rättegångsbalken m.m. (2020-10-01, JUNO version 89), Norstedts 

Juridik, kommentar till 35 kap. 4 § rättegångsbalken.   
148 Se Bolding, Per Olof (1951), Bevisbördan och den Juridiska Tekniken. Appelbergs 

Boktryckeri AB, s. 123.  
149 Se Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik och Heuman, Lars (2009), Rättegång H. 4. 

Sjunde upplagan. Norstedts Juridik, s. 34 f.  
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senare skulle kunna innebära att motparten får en bevislättnad eller att det till 

och med leder till en omkastad bevisbörda avseende den aktuella frågan. 

Lindskog avslutar sedan med att säga att valet mellan dessa två tolkningar av 

regeln bör bero på dels vad det är för typ av passivitet, dels vilken 

omständighet den berör.150  

 

Det verkar sammanfattningsvis som att en skiljenämnd i internationella 

förfaranden inte är lika bundna vid bevisvärderingsprinciper från 

rättegångsbalken som vid nationella förfaranden och att ett visst utrymme för 

negativ inferens ges såväl inom nationella förfaranden som internationella 

sådana.  

 

2.5.5 Editionsföreläggande med hjälp av 

domstol 

2.5.5.1 Inledning 

Enligt 26 § 1 st. lagen om skiljeförfarande får en part som vill att en motpart 

eller tredje man ska föreläggas att tillhandahålla en skriftlig handling göra en 

ansökan om detta hos tingsrätten. Innan ansökan görs måste tillstånd för detta 

ges av skiljemännen. Enligt lagtext ska skiljemännen ge sitt tillstånd om de 

anser att åtgärden är befogad. Tingsrätten ska sedan göra en 

laglighetsbedömning och om den uppfyller kraven ska ansökan bifallas. 

Reglerna i rättegångsbalken ska enligt 26 § 2 st. lagen om skiljeförfarande 

tillämpas. Enligt Heuman och Lindskog är bestämmelsen troligtvis 

indispositiv. Lindskog förklarar detta med att skiljeförfarandet ska kunna 

tillgodose vissa grundläggande rättssäkerhetsaspekter varav en parts 

möjlighet att med rättens hjälp framtvinga bevisning är en. Enligt Lindskog 

bör en part därför inte kunna frånsäga sig denna rätt varken innan eller efter 

ett förfarande har inletts.151 Heuman kopplar samman 26 § lagen om 

skiljeförfarande med den tvingande bestämmelsen i 24 § 1 st. lagen om 

 
150 Se Lindskog (2020) s. 731. 
151 Se Lindskog (2020) s. 744. 
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skiljeförfarande om att en part i all behövlig omfattning ska kunna utföra sin 

talan och uttalar därför att parter sannolikt inte får träffa avtal som innebär att 

de på förhand avsäger sig denna rätt.152 Lando menar dock att det borde råda 

avtalsfrihet i internationella skiljeförfaranden angående möjligheten att vända 

sig till domstol för att erhålla hjälp med bevisupptagning.153 Ansökan om 

editionsföreläggande torde falla inom det vidare begreppet om 

bevisupptagning, eller i alla fall jämställas med det i många avseenden. Det 

råder dock viss osäkerhet om vilken möjlighet en svensk domstol har att 

ålägga en utländsk part att tillhandahålla dokument. Brocker anser att en 

svensk domstol inte har rätt att bedöma ett yrkande om editionsföreläggande 

mot en part med hemvist utomlands. Han uttalar vidare att även om en svensk 

domstol skulle ha den rätten och faktiskt förelägger en utländsk part att 

inkomma med viss dokumentation skulle föreläggandet nog inte vara 

verkställbart i personens hemland.154 Lindskog verkar däremot mena att 

domstolen vid ett yrkande om editionsföreläggande inte torde påverkas av 

huruvida skiljeförfarandet har internationella kopplingar eller inte. Enligt 

honom ger rättegångsbalken ganska sparsamma möjligheter att medge edition 

i en internationell jämförelse. Detta innebär dock inte att domstolen ska vara 

mer generös när det gäller internationella skiljeförfaranden än inhemska. En 

sådan inställning skulle strida mot principen om likabehandling. Författaren 

medger dock att det inte är säkert att rättegångsbalkens ganska strikta krav på 

identifikation behöver upprätthållas avseende handlingar som skiljenämnden 

gett part tillstånd att yrka editionsföreläggande om. Identifikationsfrågan 

handlar då snarare om att handlingarna måste vara tillräckligt identifierade 

för att möjliggöra verkställighet för de fall innehavaren inte frivilligt 

tillhandahåller dem.155  

 

Om skiljenämnden inte har gett sitt tillstånd men en ansökan likväl lämnas in 

till tingsrätten är rätten förhindrad att pröva denna.156 Det är även värt att 

 
152 Se Heuman (1999) s. 273 f.  
153 Se Lando, Ole (1978), ‘Anm. Av Stockholms Handelskammares (utg.): Arbitration in 

Sweden.’ Tidsskrift for Rettsvitenskap s. 475 – 480, här s. 478 f. 
154 Se Brocker (2001) s. 31 f.  
155 Se Lindskog (2020) s. 748.  
156 Se NJA 2012 s. 289 p. 6. 
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notera att lagen om skiljeförfarande är utformad så att det är en part som ges 

rätt att ge in en ansökan om editionsföreläggande, inte skiljenämnden. I ett 

betänkande av skiljedomsutredningen avvisades idén om att även 

skiljenämnden skulle ges denna rätt med hänvisning till att detta skulle strida 

mot principen om att det är parterna som ska svara för bevisningen.157 

 

Nedan företas en redogörelse över de olika förutsättningar som måste 

uppfyllas för att ansökan ska utmynna i ett editionsföreläggande från domstol. 

Undersökningen inleds med en granskning av förutsättningarna för att en 

skiljenämnd ska ge sitt tillstånd till ansökan om editionsföreläggande och går 

sedan över i en granskning av tingsrättens laglighetsprövning.  

2.5.5.2 Förutsättningar för skiljenämndens tillstånd 

Enligt 26 § 1 st. lagen om skiljeförfarande skall skiljenämnden lämna sitt 

tillstånd om ansökan är befogad med hänsyn till utredningen. Eftersom 

lagstiftaren använt sig av ordet skall är bestämmelsen förmodligen inte 

fakultativ utan skiljemännen måste helt enkelt ge sitt tillstånd om åtgärden 

anses befogad med hänsyn till utredningen.158 Detta innebär att 

skiljenämnden givetvis kan avslå en ogrundad ansökan om tillåtelse till 

editionsföreläggande i domstol men att den måste godkänna ansökan om den 

uppfyller kravet på att vara befogad. Det spelar ingen roll om den 

eftersökande partens huvudsyfte kanske är att förhala processen.159 

Effektivitetshänsyn måste således stå tillbaka för rättssäkerhetsaspekter.160  

 

Edition enligt lagtexten berör endast ”skriftliga” handlingar. Högsta 

domstolen slog emellertid fast i NJA 1998 s. 829 att editionsplikt också kan 

avse elektroniskt lagrad information och att utskrifter av denna information 

kan blir föremål för edition. I NJA 2020 s. 373 utvecklade HD detta 

ställningstagande med att edition även kan avse ett tillhandahållande i 

elektronisk form. 

 
157 Se SOU 1994:81 s. 149.  
158 Jfr prop. 1998/99:35 s. 113 f.  
159 Se Heuman (1999) s. 468–471.  
160 Jfr Heuman (1999) s. 471 f.  
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I förarbeten stadgas att en part inte endast kan nöja sig med att visa att en viss 

åtgärd har bevisbetydelse, parten måste även framföra godtagbara skäl till 

varför bevisupptagningen, i detta fall editionen, behöver ske med hjälp av 

rätten.161 Detta kommer i det följande att benämnas som sanktionsbehovet.162 

I doktrin framkommer också två andra aspekter som skiljenämnden ska ta 

hänsyn till i sin tillståndsbedömning även om dessa inte explicit framgår av 

kravet på bevisbetydelse. Det rör sig om innehavskravet och 

identifikationskravet, vilka kan härledas ur rättegångsbalkens regler om 

edition.163 Skiljenämnden bör dessutom också företa en laglighetsprövning 

för att undvika onödiga editionsyrkanden som ändå inte kommer godtas av 

tingsrätten.164 Nedan kommer även en kortare undersökning ske av om en 

intresseavvägning bör göras innan skiljenämnden ger sitt tillstånd till 

yrkandet.  

 

Frågan är vad som egentligen menas med att en åtgärd är befogad med hänsyn 

till utredningen. Viss ledning kan hämtas ur förarbeten där det stadgas att det 

innebär att skiljemännen bör kräva att den aktuella åtgärden har betydelse 

som bevis, den ska alltså ha bevisbetydelse. Denna formulering stämmer 

överens med den i 38 kap. 2 § rättegångsbalken som delvis reglerar den 

processuella editionen. Bestämmelsen i 38 kap. 2 § rättegångsbalken kan ge 

vägledning också vid skiljenämndens bedömning av om en åtgärd är befogad 

med hänsyn till utredningen.165 Att 38 § kap. 2 § rättegångsbalken kan ge 

vägledning i bedömningen bekräftas också av Högsta domstolen i NJA 2012 

s. 289. Domstolen uttalade även att art. 3 i IBA-reglerna kunde utgöra 

vägledning i frågan. En handling ska enligt Högsta domstolen anses ha 

betydelse som bevis om det kan antas att den innebär ett bevisvärdemässigt 

tillskott. Skiljenämnden kan enligt såväl förarbeten som enligt Högsta 

domstolen vara förhållandevis generös i sin bedömning av det 

 
161 Se prop. 1998/99:35 s. 117.  
162 Jfr Heuman (1999) s. 473.  
163 Jfr Heuman (1999) s. 477 f. 
164 Se NJA 2012 s. 289 p. 6.  
165 Se prop 1998/99:35 s. 226 f.  
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bevisvärdemässiga tillskottet.166 Ett avslag kan ges om åtgärden berör en 

omständighet som saknar relevans eller om saken redan har blivit tillräckligt 

utredd genom annan åberopad bevisning. Om ett bevis inte kan kommas åt 

överhuvudtaget utan rättens inblandning motsvaras bevisvärdestillskottet av 

själva bevisvärdet. Detta gäller exempelvis ett dokument som inte går att få 

ut utan ett editionsföreläggande.167  

 

Det kan ofta vara svårt för en part att uppge exakt vilken information som 

framgår av en efterfrågad handling och kravet på bevisbetydelsen som ställs 

på den sökande parten måste därför ställas ganska lågt. I 38 kap. 2 § 

rättegångsbalken stadgas dessutom uttryckligen att det räcker att handlingen 

”kan antagas äga betydelse som bevis”. Detta tillsammans med uttalanden att 

skiljenämnden kan vara ganska generös i sin bedömning verkar innebära att 

bevisbetydelsekravet är förhållandevis lågt.168 Inte heller krävs det att 

handlingen har ett högt bevisvärde. Det räcker att den kan antagas vara av 

viss, om än liten, betydelse för den materiella prövningen.169 Eftersom 

bevisning kopplas till bevisteman måste den sökande uppge hur den 

eftersökta handlingen kan antagas ha betydelse för ett specifikt aktualiserat 

bevistema.170  

 

Inom doktrin talas det också om en annan slags relevans än den som 

diskuterats ovan. Det rör sig om den rättsliga relevansen. Den anses generellt 

inte framgå explicit av 38 kap. 2 § rättegångsbalken som betraktas som en 

referens till just bevisrelevansen. Istället ses den rättsliga relevansen som ett 

slags tyst villkor i bestämmelsen.171 Welamson har uttalat att 38 kap. 2 § 

rättegångsbalken måste tolkas så att en motpart inte kan tvingas tillhandahålla 

dokument som förvisso kan styrka ett påstående som gjorts i rättegången om 

påståendet materiellt sett inte kan leda till att den eftersökande parten vinner 

 
166 Se prop. 1998/99:35 s. 117; NJA 2012 s. 289 p.6.  
167 Se Lindskog (2020) s. 745. 
168 Jfr Heuman (1999) s. 477.  
169 Se NJA 1998 s. 590 (I). 
170 Se Fitger m.fl. Rättegångsbalken m.m. (2020-10-01, JUNO version 89), Norstedts 

Juridik, Kommentar till 38 kap. 2 § RB.  
171 Se Westberg (2010) s. 615; Heuman, Lars (1989/90) ’Editionsförelägganden i 

civilprocesser och skiljetvister Del I.’ Juridisk Tidskrift s. 3–46, här s. 24.  
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framgång.172 Westberg uttrycker att en alternativ tolkning hade kunnat bestå 

i att man läser ut ett krav på rättslig relevans i 35 kap. 7 § 1 p. 

rättegångsbalken, som behandlar avvisning av betydelselös bevisning, vilket 

”smittar av sig” på 38 kap. 2 § rättegångsbalken. Detta grundar sig i tanken 

att det skulle vara meningslöst att verka för att en part får tillgång till 

bevisning om den sen ändå inte kommer att kunna åberopas på grund av 

bristande rättslig relevans.173 Det finns dessutom en motsvarighet till 35 kap. 

7 § 1 p. rättegångsbalken i 25 § 2 st. lagen om skiljeförfarande som reglerar 

skiljemännens rätt att avvisa bevisning som uppenbart saknar betydelse i 

tvisten.  

 

Skiljenämnden bör dessutom kräva att den som yrkar editionsföreläggande 

kan visa att det föreligger ett sanktionsbehov. Den eftersökande parten måste 

således ange ett godtagbart skäl till varför domstolens hjälp behövs.174 I 

enlighet med vad Heuman anför bör detta inte ställa till några problem vad 

gäller editionsyrkanden. Vanligtvis har den eftersökande parten troligtvis 

först yrkat att skiljenämnden ska ge motparten eller tredjeman en 

editionsuppmaning och om denna inte efterföljs finns det förmodligen ett 

behov av rättens hjälp. Undantag från detta är exempelvis om motparten 

hunnit erkänna de omständigheter som den eftersökande ville bevisa med de 

begärda dokumenten.175 

 

I enlighet med 38 kap. 2 § rättegångsbalken kan ett editionsföreläggande bara 

riktas mot den som ”innehar” en skriftlig handling. Begreppet ”innehav” ska 

inte tolkas som att det krävs en omedelbar besittning men viss ledning kan 

ändå hämtas från besittningsbegreppet.176 Högsta domstolen refererar i NJA 

2020 s. 664 till just besittning och förklarar att innehavskravet normalt avser 

den som på ett fysiskt eller därmed jämförligt sätt har tillgång till handlingen 

 
172 Se Welamson, Lars (1982), ’Svensk rättspraxis Civil- och straffprocessrätt’ Svensk 

Juristtidning s. 81–192, här s. 150.  
173 Se Westberg (2010) s. 615; Jfr också NJA 2014 s. 651 p. 9.  
174 Se prop 1998/99:35 s. 117. 
175 Se Heuman (1999) s. 476.  
176 Se Borgström, Peter, Kommentar till Rättegångsbalken (uppdaterad 2021-02-25 Lexino, 

hämtad från JUNO). Kommentar till 38 kap. 2 § RB underrubrik 2.1.4. Krav på innehav.  
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eller en kopia av denna. Om handlingen innehas av en juridisk person ska 

editionsyrkandet riktas mot denne och inte mot någon anställd eller dylikt.177 

Ekelöf m.fl. har anfört att det är den som antingen äger en handling eller har 

rätt att bestämma hur den ska användas som bör anses vara innehavare.178 

Högsta domstolen uttalar i det nyss nämnda målet att editionsplikten utgör en 

processuell skyldighet som i princip inte begränsas av andras rättigheter eller 

liknande till handlingen. Den som innehar en efterfrågan handling kan därför 

normalt sett inte nå framgång med en invändning om att det är någon annan 

som är ägare till handlingen.179 Däremot finns det vissa enligt lag stadgade 

undantag från editionsplikten som ibland kan bli aktuella. Ett exempel är om 

det rör sig om en minnesanteckning avsedd uteslutande för personligt bruk 

och det inte finns någon synnerlig anledning att förete den.180  

 

Av naturliga skäl krävs det att den editionsyrkande parten på ett tillräckligt 

specificerat sätt identifierar vilken eller vilka handlingar denne vill åt. Det 

finns alltså ett visst identifikationskrav. Annars blir det svårt att dels bedöma 

handlingens bevisvärde, dels att för den presterande parten avgöra vad som 

ska tillhandahållas och slutligen blir det problematiskt för 

kronofogdemyndigheten om den ska verkställa beslutet i enlighet med 38 kap. 

5 § rättegångsbalken. Den exakta innebörden av identifikationskravet är 

emellertid inte helt klargjord. Svensk rätt synes dock inte tillåta s.k. fishing 

expeditions.181 Detta engelska uttryck innebär att någon för planlösa och 

svepande efterforskningar och det anses inte tillåtet att ta hjälp av domstol för 

att bedriva sådana undersökningar.182 Högsta domstolen bekräftade detta 

synsätt i NJA 1959 s. 230 där ett editionsföreläggande ogillades eftersom det 

var uppenbart att inte alla de handlingar som efterfrågats kunde vara av 

betydelse som bevis och den editionssökande parten hade inte heller angett 

 
177 Se NJA 2020 s. 664. 
178 Se Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 266.  
179 Se NJA 2020 s. 664.  
180 38 kap. 2 § 3 st. rättegångsbalken. 
181 Se Borgström, Peter, Kommentar till Rättegångsbalken (uppdaterad 2021-02-25 Lexino, 

hämtad från JUNO). Kommentar till 38 kap. 2 § RB underrubrik 2.1.1. Krav på 

identifikation; Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 263.  
182 Jfr Westberg (2010) s. 277; Westberg, Peter (2013), ’Nordiskt fiskafänge’ Svensk 

Juristtidning s. 443–448, här s. 444 f.  
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närmare vilka omständigheter hon ville styrka eller vilka handlingar som 

därvid var av betydelse.  

 

Således måste handlingarna på något sätt specificeras men frågan återstår hur 

snävt detta måste göras. Enligt Lindskog verkar det pågå en förändring i 

synen på identifikation på så sätt att mer allmänt hållna yrkanden godkänns 

där den sökande specificerar handlingarna utifrån olika grupper eller 

kategorier.183. Högsta domstolen har också uttalat i NJA 1998 s. 590 (I) att 

för de fall en handling inte kan identifieras exakt kan det vara tillräckligt att 

yrkandet avser en viss kategori av handlingar eller alla de handlingar som är 

av betydelse för ett noga beskrivet bevistema. Denna syn delas också av 

Ekelöf m.fl. som också poängterar att ett alltför vagt bevistema, exempelvis 

att handlingarna ska styrka oskälighet enligt 36 § avtalslagen (1915:218), inte 

utgör tillräcklig identifikation.184 Om en part har svårigheter att i tillräcklig 

detalj identifiera dokumenten kan denne begära editionsförhör.185 

 

Det framgår inte av lagtext att en proportionalitetsprövning ska göras innan 

en domstol enligt 38 kap. 4 § rättegångsbalken kan förelägga en part att förete 

den aktuella handlingen. Högsta domstolen har dock i NJA 1998 s. 829 

klargjort att en avvägning mellan parternas intressen ska göras. En 

bedömning får då göras av möjligheten att de efterfrågade dokumenten är av 

bevisbetydelse vilket får ställas emot motpartens intresse av att inte lämna ut 

handlingarna. Motparten, eller för den del tredje man, kan då invända att det 

skulle krävas omfattande arbete för att få fram det begärda materialet. Enligt 

Ekelöf m.fl. behöver motparten ganska starka skäl, om bevisbetydelse anses 

föreligga, om denne ska undvika ett editionsföreläggande.186 I det aktuella 

målet hade motparten anfört att det skulle krävas en månads arbete för att 

sammanställa det materialet som var föremål för yrkandet. Högsta domstolen 

 
183 Se Lindskog (2020) s. 746. Jfr också diskussionen i avsnitt 2.5.3. 
184 Se Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 263 f.  
185 För en kortare diskussion om editionsförhörsinstitutet se avsnitt 2.5.2. 
186 Se Ekelöf, Edelstam och Heuman (2009) s. 269.  
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ansåg inte att detta var ett tillräckligt starkt skäl för att de skulle ogilla 

editionsyrkandet.187 

 

2.5.5.3 Tingsrättens laglighetsprövning 

Ovan nämnda mål, NJA 2012 s. 289, är principiellt viktigt då Högsta 

domstolen i sin dom fastslog att domstolen inte ska ompröva skiljenämndens 

bedömning av åtgärdens betydelse som bevis utan att den ska inskränka sig 

till en laglighetsprövning. Detta framgår även av förarbeten till lagen om 

skiljeförfarande.188 Högsta domstolen diskuterar att ett editionsföreläggande 

syftar till att ge skiljenämnden, och inte domstolen, tillgång till bevisfakta och 

att editionsinstitutet därmed syftar till att säkerställa skiljeförfarandets 

effektivitet. Detta talar för att domstolen inte ska överpröva skiljenämndens 

befogenhetsbedömning. Ytterligare skäl till detta är att rätten generellt sett 

inte har tillgång till allt processmaterial och därför saknar förutsättningarna 

för att bedöma bevisbetydelsen. Högsta domstolen anför slutligen att det inte 

heller vore lämpligt, inte minst med tanke på sekretesshänsyn, att sökanden 

skulle behöva ge in ett tillräckligt underlag för att rätten skulle kunna göra en 

bedömning av editionens betydelse och relevans.  

 

Tingsrättens laglighetsbedömning ska därför begränsas till om det finns 

hinder mot edition precis som rättens bedömning efter att den kommit fram 

till att bevisbetydelse föreligger, om det varit fråga om en vanlig rättegång.189 

I denna bedömning ska rätten kontrollera om skiljenämnden gett sitt tillstånd 

till yrkandet och om det ställts till rätt domstol. Laglighetsbedömningen 

involverar också en bedömning om yrkandet är så preciserat att det är möjligt 

att verkställa eller om något av de undantag som stadgas i 38 kap. 2 § 2-3 st. 

rättegångsbalken är tillämpligt. Slutligen ska domstolen undersöka om det 

finns sekretessregler som hindrar edition.190 

 

 
187 Se NJA 1998 s. 829. 
188 Se prop 1998/99:35 s. 117 och s. 226 f.  
189 Se NJA 2012 s. 289 p. 12.  
190 Se NJA 2012 s. 289 p. 11. 
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2.6 Klander 

2.6.1 Inledning 

Denna sista del i kapitlet om lagen om skiljeförfarande ska ägnas åt reglerna 

om klander. Dessa återfinns i 34 § lagen om skiljeförfarande och är, 

tillsammans med ogiltighetsgrunderna i 33 § lagen om skiljeförfarande, 

resultatet av en balansgång mellan intresset av att skiljedomen är slutlig och 

att den vid allvarliga fel ska kunna hävas eller ogiltighetsförklaras.191  

Bestämmelsen behandlar sju olika klandergrunder men det är endast de som 

nämns i punkterna. 3, 6 och 7 som kommer att behandlas i den följande 

framställningen. Den första punkten som kommer tas upp nedan handlar om 

när en skiljedom efter talan av part helt eller delvis ska upphävas på grund av 

att skiljemännen har överskridit sitt uppdrag på ett sätt som sannolikt inverkat 

på utgången. Denna punkt kan bli aktuell om skiljenämnden väljer att ex 

officio vägledas av Pragreglerna. Punkt 6 stadgar att en skiljedom ska, helt 

eller delvis, upphävas efter en talan om klander om en skiljeman på grund av 

någon av de omständigheter som nämns i 7 eller 8 § lagen om skiljeförfarande 

har varit obehörig. Denna klandergrund gör sig främst gällande om 

skiljenämnden bedrivit en materiell processledning som innebär att den 

riskerar att anses som partisk. Punkt 7 berör skiljedomar som ska helt eller 

delvis upphävas på talan av part om det annars, utan partens vållande, 

förekommit något fel i handläggningen som sannolikt har inverkat på 

utgången av målet. Denna mer allmänna regel kan bli aktuell såväl för den 

materiella processledningen som editionsinstitutet. Den lista med punkter 

som återfinns i 34 § lagen om skiljeförfarande är exklusiv. Det finns därför 

ingen möjlighet att genom domvilla eller resning angripa skiljedomen.192 

Lindskog framhåller dock att detta är av begränsad betydelse eftersom punkt 

7 om handläggningsfel kan användas med viss flexibilitet.193 

 

 
191 Se SOU 1994:81 s. 169; prop. 1998/99:35 s. 137 f.  
192 Se prop 1998/99:35 s. 143; NJA 1986 s. 620.  
193 Se Lindskog (2020) s. 929.  
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Om en part genom att delta i processen utan invändning eller genom att på 

annat sätt agera så att denne får anses ha avstått från att göra gällande en 

omständighet förlorar parten rätten att åberopa denna omständighet.194 

Granskningen av de aktuella klandergrunderna kommer nedan att delas upp i 

tre avsnitt.  

 

2.6.2 Klander på grund av 

uppdragsöverskridande 

Denna klandergrund relateras till skiljemännens uppdrag. Bedömningen av 

huruvida ett uppdragsöverskridande har skett bör göras på ett objektivt sätt, 

det spelar därför ingen roll om uppdragsöverskridandet från skiljenämndens 

håll framstår som ursäktligt.195 Den yttre gränsen för uppdraget bestäms av 

innehållet i skiljeavtalet, det som förevarande klandergrund berör är dock den 

inre ramen för skiljenämndens behörighet, med andra ord att behörigheten är 

begränsad till vad som följer av parternas processrättshandlingar196. Det kan 

ibland vara svårt att veta om en viss situation är hänförlig till 

uppdragsöverskridandegrunden eller handläggningsfel.197 Generellt sätt kan 

sägas att det rör sig om uppdragsöverskridande om nämnden har prövat 

sådant som den inte borde ha prövat och att det är handläggningsfel om 

prövningen, eller en annan del av förfarandet, inte gjorts på rätt sätt. Eftersom 

båda bestämmelserna numera har ett inverkandekrav spelar distinktionen dem 

emellan liten praktisk betydelse.198 Om skiljenämnden lägger en icke 

åberopad omständighet till grund för sitt domslut anses det utgöra ett 

uppdragsöverskridande. För de fall en skiljenämnd agerar inkvisitoriskt utan 

grund i skiljeavtalet skulle det kunna röra sig om både uppdragsöverskridande 

och handläggningsfel. Vilket av dem som gäller får bedömas utifrån varje 

enskilt fall, där det avgörande är hur långt det inkvisitoriska agerandet har 

 
194 34 § 2 st. 1 men. lagen om skiljeförfarande. I tredje stycket stadgas också inom vilken 

tidsfrist en part har att väcka talan innan denna rätt går förlorad. 
195 Se Lindskog (2020) s. 936.  
196 Se Lindskog (2020) s. 936 f.  
197 Se Heuman (1999) s. 605 f.  
198 Se Lindskog (2020) s. 938. 
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tagits. Om skiljenämnden fört in egen utredning utan att parterna har godkänt 

detta anses det troligtvis utgöra ett uppdragsöverskridande.199 

 

Det är bara den del av domen, vilket givetvis kan motsvara hela domen, som 

sannolikt har inverkats som kan upphävas med hjälp av denna klandergrund. 

Vad gäller den närmare innebörden av detta krav kan ledning hämtas från vad 

som gäller vid handläggningsfel, vilket redogörs för nedan.200 

2.6.3 Klander på grund av skiljemans 

obehörighet 

Klander på grund av skiljemans obehörighet är intressant i förhållande till 

uppsatsens syfte då den kan bli aktuell vid en processledning som innebär att 

en skiljeman riskerar att anses som partisk. Inledningsvis ska noteras att en 

skiljedom sällan blir angripen med hjälp av klandergrunden rörande en 

skiljemans obehörighet. Detta beror på att frågor om jäv och obehörighet 

vanligtvis avgörs rättskraftigt under själva förfarandet.201 Den första 

omständigheten rörande skiljemans obehörighet handlar om att en skiljeman 

måste kunna råda över sig själv och sin egendom, se 7 § lagen om 

skiljeförfarande. Denna grund lämnas dock därhän och undersökningen 

kommer istället att fokusera på 8 § lagen om skiljeförfarande. Bestämmelsen 

i 8 § lagen om skiljeförfarande är tvingande och parterna kan således inte på 

förhand avtala bort obehörighetsgrunderna som aktualiseras av den.202 En part 

kan dock välja att avstå från att åberopa en för denne känd förtroendeskadlig 

omständighet vilket leder till att denne förlorar möjligheten att senare nå 

framgång med en klandertalan på den grunden.203  Förarbeten öppnar också 

upp för att man vid rent internationella tvister möjligen kan överväga att tillåta 

avtal där parterna på förhand abstrakt, alltså utan att känna till eventuella 

skadliga förhållanden, avstår sin möjlighet att göra gällande jäv eller annan 

 
199 Se Lindskog (2020) s. 941.  
200 Jfr Lindskog (2020) s. 944.  
201 Se Heuman (1999) s. 633.  
202 Se prop. 1998/99:35 s. 85.  
203 34 och 10 §§ lagen om skiljeförfarande; Se Lindskog (2020) s. 452 f.  
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klandergrund.204 Sådana avtal kallas undantagsavtal och i 51 § lagen om 

skiljeförfarande valde lagstiftaren att inkludera en möjlighet för parter i ett 

kommersiellt förhållande som varken har driftställe eller hemvist i Sverige att 

genom en uttrycklig skriftlig överenskommelse utesluta eller begränsa 

tillämpligheten av de klandergrunder som stadgas i 34 § lagen om 

skiljeförfarande. 

 

En skiljeman ska vara opartisk och oberoende, se 8 § lagen om 

skiljeförfarande. Detta innebär att skiljemannen ska genomföra uppdraget 

utan beaktande av parternas processintresse och att skiljemannen ska stå fri i 

förhållande till såväl parterna som saken.205 Eftersom partiskhet är en mental 

inställning kan den svårligen i sig upptäckas. Istället får ledning sökas i yttre 

omständigheter som typiskt sett innebär en risk för partiskhet, så kallade 

förtroendeskadliga förhållanden.206 En skiljeman ska, efter parts yrkande, 

skiljas från uppdraget om det föreligger någon omständighet som kan rubba 

förtroendet för skiljemannens opartiskhet eller oberoende.207 Enligt Madsen 

är det inte tillräckligt att faktisk opartiskhet och oberoende föreligger. Det får 

inte heller finnas någon omständighet som kan innebära att opartiskheten eller 

oberoendet på ett berättigat sätt kan betvivlas.208 Högsta domstolen har i NJA 

2010 s. 274 förklarat att det krävs mer än att en part saknar förtroende för en 

skiljeman för att denne ska anses som obehörig. Det måste också finnas en 

rimlig grund till detta. Högsta domstolen har i flertalet fall slagit fast att 

bedömningen om huruvida det finns något förhållande som riskerar att rubba 

förtroendet för en skiljeman ska göras på objektiva grunder. Vidare har 

Högsta domstolen uttalat att kravet på objektivitet och opartiskhet måste 

ställas särskilt högt med tanke på att fel i bevisvärdering eller 

rättstillämpningen inte kan leda till ett upphävande av skiljedomen.209 Att 

Högsta domstolen säger objektivitet istället för oberoende innebär enligt min 

mening troligtvis inte att samma sak inte gäller för oberoendekravet. 

 
204 Se prop. 1998/99:35 s. 85 och 154–156.  
205 Se Lindskog (2020) s. 448. 
206 Se Lindskog (2020) s. 449. 
207 8 § 2 st, 1 men. lagen om skiljeförfarande. 
208 Se Madsen (2020) s. 147.  
209 Se exempelvis NJA 2010 s. 317 p. 4, NJA 2007 s. 841.  
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Bedömningen ske givetvis ske utifrån lagen om skiljeförfarandes reglering 

men Högsta domstolen har uttalat att det även kan finnas anledning beakta 

hur internationella reglementen och riktlinjer behandlar dessa frågor.210  

 

I 8 § lagen om skiljeförfarande stadgas fyra exempel på när en 

förtroendeskadande omständighet alltid ska anses föreligga. Denna 

uppräkning är enligt förarbeten endast exemplifierande och inte att anse som 

uttömmande.211 Exemplen utgör presumtioner som inte kan motbevisas.212 I 

förarbeten stadgas också att punkterna inte ska tolkas motsatsvis.213  

 

En prövning i enlighet med den allmänna bestämmelsen i 8 § lagen om 

skiljeförfarande innebär att en typ av farebedömning ska företas. Frågan är 

om den aktuella omständigheten är sådan att den typiskt sett kan påverka 

förtroendet för skiljemannens opartiskhet och oberoende. Det krävs dock 

varken att förtroendet verkligen har rubbats eller att förhållandet har påverkat 

skiljemannen.214 Denna bedömning ska, vilket redan har nämnts, göras på ett 

objektivt sätt. Lindskog förklarar det som att det föreligger en dubbel 

objektivitet i prövningen. Dels ska den ta sikte på yttre omständigheter och 

skiljemannens mentala inställning är utan betydelse, dels är det inte parternas 

faktiska förtroendeinställning som är avgörande utan dess befogade 

inställning.215 På samma sätt som Högsta domstolen menar Lindskog att 

kravet på objektivitet och opartiskhet måste ställas särskilt högt. Han uttalar 

att det ”förmodligen bör ställas ganska höga krav på att en skiljeman skall stå 

fri i förhållande till parterna och saken” och att ett förtroendeskadligt 

förhållande ska anses vara för handen redan vid ett rimligt tvivel därom.216 

En helhetsbedömning av eventuella förtroendeskadliga omständigheter ska 

också göras vid prövningen av en skiljemans obehörighet. En omständighet 

som i sig inte är tillräckligt för att nå upp till rimligt tvivel kan tillsammans 

 
210 Se NJA 2007 s. 841. Det rör sig bland annat om IBA:s riktlinjer om intressekonflikter 

inom internationell skiljedomsrätt.  
211 Se prop. 1998/99:35 s. 216. 
212 Se Lindskog (2020) s. 451.  
213 Se prop. 1998/99:35 s. 216. 
214 Se Lindskog (2020) s. 454.  
215 Se Lindskog (2020) s. 454.  
216 Se Lindskog (2020) s. 455.  
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med en annan omständighet vara tillräckligt för att ett förtroendeskadligt 

förhållande ska anses föreligga.217 Några exempel på särskilda situationer där 

förtroendeskadliga förhållanden kan föreligga är om en skiljeman har en viss 

relation till antingen part eller ombud eller om en skiljeman har ett icke-

ekonomiskt intresse av målets utgång.218 

 

En för uppsatsen relevant fråga är i vad mån en alltför långtgående 

processledning kan anses vara förtroendeskadlig. Lindskog är av åsikten att 

en kraftfull processledning inte per se kan anses vara förtroendeskadlig, 

förutsatt att parterna behandlas lika. Partiskhet som begrepp handlar som 

bekant om huruvida en skiljenämnds eller skiljemans agerande beror på 

partsställningen.219 Heuman är däremot av en delvis annan åsikt än Lindskog 

och menar att om skiljenämndens ordförande bedriver en omfattande 

processledning, exempelvis när den andre parten inte inställt sig till 

förhandlingen, kan det medföra att ordföranden anses jävig. Heuman bygger 

denna syn på uttalanden i lagförarbeten som pekar på risken att opartiskheten 

ifrågasätts om den ena parten uteblir och nämnden således bara bedriver 

processledning gentemot den ena parten.220 Lindskog menar att de förarbeten 

Heuman hänvisar till inte stödjer Heumans åsikt. Han tillägger dock att om 

bara ena parten gynnas av en omfattande processledning får det göras ett 

hypotetiskt test för att avgöra om skiljenämnden hade agerat likadant om 

partsställningen varit omvänd. En alltför ensidig processledning kan alltså 

innebära att en skiljeman är, eller framstår som, partisk. Om frågor bara ställs 

till förmån för den ena parten bör detta därmed kunna anses utgöra ett 

förtroendeskadligt förhållande.221  

 

Vad gäller de särskilda grunder där ett förtroendeskadligt förhållande alltid 

ska anses föreligga ska här endast tas upp situationen att skiljemannen som 

sakkunnig eller annars har tagit ställning i tvisten alternativt hjälpt en part att 

 
217 Se T 2484-11, dom meddelad av Svea hovrätt den 10 april 2013; jfr Madsen (2020) s. 

148.  
218 Se Lindskog (2020) s. 461 – 463.  
219 För en redogörelse av kravet på opartiskhet se avsnitt 2.3.3.  
220 Se Heuman (1999) s. 244 f; SOU 1994:81 s. 151; prop. 1998/99:35 s. 120. 
221 Se Lindskog (2020) s. 467.  
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antingen förbereda eller utföra sin talan.222 En skiljeman som i förfarandet 

beslutat en mellandom eller deldom eller annars avgjort någonting ska inte av 

denna anledning anses jävig enligt bestämmelsen.223 Lindskog framhåller 

dock att en skiljeman som gör ett förtida omotiverat ställningstagande bör 

kunna omfattas av den aktuella presumtionsbestämmelsen.224 Ett förtida och 

omotiverat ställningstagande skulle enligt min tolkning kunna vara om en 

skiljeman tidigt i tvisten meddelar att en parts bevisning inte räcker och ger 

denne alltför långtgående instruktioner på hur detta kan åtgärdas. Heuman 

uttrycker att en skiljeman som inte lyssnar till nya argument och som inte alls 

är redo att ompröva sin uppfattning svårligen kan anses opartisk.225 En alltför 

ensidig kraftfull processledning som innebär att skiljemannen hjälper parten 

att föra sin talan skulle möjligtvis kunna falla in under bestämmelsens 

tillämpningsområde.226 

2.6.4 Klander på grund av handläggningsfel 

Detta avsnitt kommer beröra klander på grund av handläggningsfel. I 

förhållande till uppsatsens syfte är handläggningsfel som klandergrund 

intressant både vad gäller den materiella processledningen och 

editionsinstitutet. Klandergrunden i 34 § 1 st. 7 p. lagen om skiljeförfarande 

som behandlar handläggningsfel kan sägas vara en slags 

uppsamlingsbestämmelse.227 Enligt bestämmelsen räcker det inte att ett fel 

har förekommit i handläggningen för att skiljedomen ska kunna upphävas. 

Det krävs dessutom att parten ifråga inte själv har varit vållande till felet samt 

att det sannolikt har inverkat på målets utgång. Enligt förarbeten ska 

generalbestämmelsen tillämpas med relativ restriktivitet.228 Nedan ska en 

granskning först företas av innebörden av handläggningsfel. Sedan gås kravet 

 
222 8 § 2 st. 3 p. lagen om skiljeförfarande. 
223 Se Heuman (1999) s. 243; Lindskog (2020) s. 469.  
224 Se Lindskog (2020) s. 470; jfr Heuman, Lars (2001/02), ’Förhandsbedömningar och 

skiljemannajäv’, Juridisk Tidskrift s. 663 – 667, här s. 664.  
225 Se Heuman (1999) s. 243. 
226 Jfr Lindskog (2020) s. 471.  
227 Se Lindskog (2020) s. 951.  
228 Se SOU 1994:81 s. 179; prop. 1998/99 :35 s. 146. 
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på att felet inte ska ha vållats av parten igenom och slutligen att 

handläggningsfelet sannolikt ska ha inverkat på utgången.  

 

Handläggningsfel handlar om fel rörande själva förfarandet och inte 

felbedömningar avseende en materiell fråga. Materiella felbedömningar kan 

inte utgöra grund för klander. Det spelar i sammanhanget ingen roll om det 

rör sig om en felaktig bevisvärdering eller en felaktig rättstillämpning.229 

Gränsdragningen mellan handläggningsfel och materiella felbedömningar 

kan dessvärre vara svår.230 Det kan dessutom vara så att ett processuellt beslut 

grundar sig på en materiell felbedömning. Ett exempel på detta är om 

skiljenämnden avvisar åberopad bevisning som irrelevant eftersom den har 

feltolkat en lagregel eller avtal. I dessa fall menar Heuman att det då inte rör 

sig om något klanderbart fel.231  

 

Ett exempel på när skiljenämnden begår ett handläggningsfel är om den inte 

bereder en part ”tillfälle att i all behövlig omfattning utföra sin talan”232 I NJA 

1965 s. 384 ansågs situationen att den ena parten inte getts tillfälle att yttra 

sig över en av motparten ingiven skrift utgöra ett handläggningsfel. Ett 

specialfall av att en part inte får möjlighet att i all behövlig omfattning utföra 

sin talan är om ett yrkande eller åberopande felaktigt har avvisats. Detsamma 

gäller om nämnden felaktigt har avvisat bevisning eller felaktigt valt att inte 

ge sin tillåtelse till ett yrkande om editionsföreläggande.233  

 

Processledning och klander har behandlats tidigare och ska här endast kort 

gås igenom.234 Rättsläget angående processledning som handläggningsfel är 

 
229 Se Lindskog (2020) s. 952; NJA 1973 s. 740.  
230 Jfr Heuman (1999) s. 586.  
231 Se Heuman (1999) s. 641.  
232 Se 24 § 1 st. lagen om skiljeförfarande; Heuman (1999) s. 642; Madsen (2020) s. 385 f.  
233 Se Lindskog (2020) s. 969, 956–957. Det är möjligtvis i någon mån oklart vad som 

gäller om ett nekat yrkande om tillåtelse till editionsyrkande i rätten beror på att 

skiljenämnden ansåg att bevisningen var betydelselös och att det därmed är fråga om en 

sådan bedömningsfråga som inte kan utgöra grund för klander. Lindskog menar att denna 

invändning inte håller eftersom han menar att anledningen till felet inte spelar någon roll 

(förutom vid medvållande) och att det rör sig om ett tillämpningsfel och inte ett 

tolkningsfel.  
234 Se bl.a. avsnittet om processledning och skiljemans obehörighet. 
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något oklart. Det har dock anförts att dessa fel är klanderbara, i alla fall om 

de är fel av mer väsentlig natur.235 Högsta domstolen har som bekant uttalat 

att ” det är en öppen fråga, i vad mån bristande processledning från skiljemäns 

sida kan utgöra skäl att häva skiljedom.”.236 Nordenson framhåller dock att 

detta uttalande inte nödvändigtvis kan tolkas som att bristande processledning 

faktiskt kan utgöra ett klanderbart handläggningsfel. Han fortsätter dock med 

att säga att skiljenämndens skyldighet att handlägga tvisten opartiskt, snabbt 

och ändamålsenligt samt skyldigheten att bereda part möjlighet att föra sin 

talan i tillräcklig omfattning talar för att skiljenämnden har en skyldighet att 

bedriva viss materiell processledning. Hur långt denna skyldighet sträcker sig 

är emellertid oklart.237 

 

En relevant fråga är om en avslagen begäran om editionsuppmaning samt en 

avslagen begäran om tillåtelse att ansöka om editionsföreläggande kan utgöra 

grund för klander. Vad gäller tillåtelse att ansöka om editionsföreläggande 

anses, som nämnts ovan, ett felaktigt avslag kunna utgöra grund för 

klander.238 Vad som gäller vid ett felaktigt avslaget yrkande om 

editionsuppmaning är däremot inte helt klart.239 Heuman verkar vara av 

åsikten att en nekad editionsuppmaning kan utgöra grund för klander om det 

senare visar sig att den efterfrågade handlingen faktiskt hade ett sådant 

bevisvärde som kan ha haft inverkan på utgången.240 Ramberg däremot 

förefaller ställa sig något tveksam till detta.241 Lindskog är av åsikten att en 

nekad editionsuppmaning inte bör kunna leda till klander. Han motiverar 

detta genom att peka på att ett felaktigt avslag avseende ett yrkande om 

tillåtelse till ansökan om editionsföreläggande kan utgöra grund för klander 

och att en part som verkligen vill få fram viss bevisning inte borde nöja sig 

 
235 Se Lindskog (2020) s. 973; Hobér (2021) s. 316; jfr Heuman (1999) s. 648. 
236 Se NJA 1973 s. 740.  
237 Se Nordenson (1993/94) s. 218 f.  
238 Se Lindskog (2020) s. 969; Heuman (1999) s. 646 som visserligen poängterar att 

domstolen vid en klandertalan borde tillåta att skiljenämnden vid sin tillståndsbedömning 

har ett visst diskretionärt utrymme och att det därför bör krävas att det rör sig om relativt 

grava felbedömningar för att domen ska kunna klandras.  
239 Se Lindskog (2020) s. 719. 
240 Jfr Heuman (1999) s. 462. 
241 Se Ramberg, Jan (1990/91), Sverige som skiljedomsland – några synpunkter med 

anledning av en nyutkommen bok. Juridisk Tidskrift s. 695 – 614, här s. 610.  
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med att yrka om editionsuppmaning utan borde yrka editionsföreläggande i 

domstol. Om skiljenämnden avslår också det yrkandet kan det i så fall 

föreligga grund för klander.242  

 

Den omvända situationen, att skiljenämnden felaktigt lämnar sitt tillstånd till 

ett yrkande om editionsföreläggande i rätten kan troligtvis inte leda till 

klander. Enligt Lindskog beror detta på att de begränsningsregler som reglerar 

möjligheten att ansöka om editionsföreläggande inte är till för att säkerställa 

en materiellt riktig dom utan att kravet på snabbhet kan tillgodoses. 

Normskyddsintresset bör därför innebära att detta inte kan leda till en 

framgångsrik klandertalan.243 

 

Det är således inte helt klart under vilka omständigheter som en part kan nå 

framgång med en klandertalan och det blir till syvende och sist en bedömning 

av de olika aspekter som finns i varje enskilt fall som blir avgörande. Såväl 

Lindskog som Hobér har dock uttalat att den yttersta gränsen för vad som kan 

godtas rent handläggningsmässigt är vad som anses utgöra god 

skiljemannased, eller vad som kan kallas best practice. Detta får extra stor 

betydelse i internationella förfaranden. Lindskog poängterar dock att det är 

möjligt att det i den enskilda tvisten inte är tillräckligt att följa den 

internationella standarden för att tillgodose skiljeförfarandets 

rättssäkerhetskrav.244  

 

En part som själv har vållat handläggningsfelet kan inte nå framgång med en 

klandertalan.245 I förarbetena till lagen om skiljeförfarande uttalas att en part 

som orsakat ett handläggningsfel inte bör kunna dra nytta av detta i en senare 

klanderprocess. Ett exempel på detta är om skiljenämnden uppfattat en parts 

rättshandling på ett felaktigt sätt på grund av att parten ifråga har uttryckt sig 

 
242 Se Lindskog (2020) s. 719. 
243 Se Lindskog (2020) s. 970. 
244 Se Lindskog (2020) s. 587 och s. 956 f.; Hobér (2021) som visserligen benämner det 

som att ”due process” sätter gränserna för vad som kan godtas, vilket i allt väsentligt torde 

ha samma innebörd. 
245 34 § p. 7 lagen om skiljeförfarande. 
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oklart. I dessa fall bör en hävning av skiljedomen inte bli aktuell.246 Kravet 

förefaller innebära att ett inte helt ringa medvållande kan anses tillräckligt för 

att rätten till klander ska falla bort.247 Det har dock framhållits att en 

underlåtenhet att bedriva erforderlig processledning möjligen kan utgöra en 

risk för klander och om så är fallet bör inte en oklar rättshandlingen utgöra ett 

medvållande som hindrar klander. Man kan också tänka sig att ett 

medvållande till felet bör tillmätas mindre betydelse, eller ingen betydelse, 

om felet i sig strider mot rättssäkerhetskrav.248 

 

Kravet på att handläggningsfelet sannolikt ska ha inverkat på utgången 

innebär att det handlar om ett orsaksrekvisit.249 Domstolen ska vid sin 

prövning utgå från hur skiljenämnden skulle bedömt tvisten i avsaknad av 

handläggningsfelet och inte hur domstolen själv skulle ha bedömt den.250 Det 

blir således fråga om ett hypotetiskt test där tidpunkten för när den rätta 

handläggningen borde företagits noga måste anges för att en korrekt 

bedömning av orsakssambandet ska kunna göras.251 Beviskravet för att felet 

har inverkat på utgången kan sägas vara förhållandevis lågt.252 I förarbeten 

har dock uttalats att det bör krävas att förhållandet mellan handläggningsfelet 

och utgången är mer påtagligt än vad som kunde anses framgå av 

föregångaren till lagen om skiljeförfarande.253 I vissa mål, som visserligen 

härrör från tiden innan lagen om skiljeförfarande skapades, förefaller Högsta 

domstolen ha presumerat ett orsakssamband när det rört sig om 

handläggningsfel av allvarlig grad.254  

 

 
246 Se prop 1998/99:35 s. 147.  
247 Se Lindskog (2020) s. 958. 
248 Se Lindskog (2020) s. 959. 
249 Se Heuman (1999) s. 636. 
250 Se Heuman (1999) s. 636. 
251 Se Heuman (1999) s. 636.  
252 Se Heuman (1999) s. 637. 
253 Se prop. 1998/99:35 s. 147. 
254 Se exv. NJA 1965 s. 384.  
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3 Pragreglerna och IBA-
reglerna 

3.1 Bakgrund 

3.1.1 Pragreglerna 

Den 14 december 2018 antogs den slutgiltiga versionen av Rules on the 

Efficient Conduct of Proceedings in International Arbitration i Prag. 

Regelverket har därför fått namnet Prague Rules (hädanefter ”Pragreglerna”). 

Pragreglerna består av 12 artiklar som tillsammans är ägnade att utgöra ett 

ramverk och eller riktlinjer för parter och skiljenämnder som önskar ett mer 

effektivt skiljeförfarande. Detta görs genom att uppmuntra att 

skiljenämnderna tar på sig en mer aktiv roll i processen.255 Pragreglerna kan 

bli tillämpliga på ett skiljeförfarande antingen genom att parterna själva 

avtalar om dem eller genom att skiljenämnden använder dem som utfyllnad 

och vägledning. 

 

Enligt Pragreglernas arbetsgrupp (hädanefter ”Arbetsgruppen”) finns ett 

utbrett missnöje förknippat med den tid och de kostnader som ofta förknippas 

med skiljeförfaranden. Genom ett regelverk som främjar en mer aktiv roll för 

skiljenämnden är ambitionen att kunna erbjuda ett mer effektivt förfarande. 

Mot denna bakgrund tog således Arbetsgruppen, mestadels bestående av 

representanter från civil law- länder, fram Pragreglerna.256 Alla de runt 30 

länder som representerades i Arbetsgruppen ska inte listas här men några 

exempel ska ändå nämnas: Sverige, Kina, Georgien, Lettland, Slovakien, 

Tyskland, Ukraina, Ryssland, Frankrike och Storbritannien. Ingen 

representant från USA deltog.257 

 

 
255 Se Rules on the Efficient Conduct of Proceedings in International 

Arbitration,”Pragreglerna”, Arbetsgruppens inledande notering. 
256 Se Pragreglerna, Arbetsgruppens inledande notering. 
257 Hela listan finns att tillgå i slutet av Pragreglerna.  
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Pragreglernas syfte är inte att ersätta olika instituts förfaranderegler utan att 

erbjuda ett komplement till det regelverk som väljs av parterna eller som 

annars är tillämpligt i den specifika tvisten.258 Parterna och skiljenämnden 

väljer själva om de önskar göra Pragreglerna till ett för tvisten bindande 

dokument eller om reglerna endast ska utgöra riktlinjer i vissa eller samtliga 

delar.259 I en tidigare version, benämnd Inquisitorial Rules of Taking 

Evidence in International Arbitration, förefaller dock Pragreglerna ställas i 

kontrast mot ett annat soft law-verktyg, nämligen IBA Rules on the Taking of 

Evidence in International Arbitration (”IBA-reglerna”). Arbetsgruppen 

noterar att IBA-reglerna, trots att de har varit framgångsrika i att erbjuda en 

lösning acceptabel för såväl civil law-länder som common law-länder, ligger 

närmare common law-systemens kontradiktoriska modell. En modell med 

bland annat ”document production”, faktavittnen, partsutsedda sakkunniga 

samt där ”a party’s entitlement to crossexamine witnesses is almost being 

taken for granted”. Arbetsgruppen konstaterar sedan att en modell byggd på 

inkvisitoriska tankegångar därför skulle kunna leda till ett mer effektivt 

skiljeförfarande.260 Missnöjet med IBA-reglerna och röster för en alternativ 

ordning hörs främst från praktiker från östeuropa och en årlig 

skiljeförfarandekonferens i Ryssland 2017 ska ha varit startskottet för arbetet 

med att ta fram Pragreglerna.261 

 

Trots ovan nämnda resonemang i en tidigare version av Pragreglerna menar 

Andrey Panov, co-chair i Arbetsgruppen, att reglerna i den sista versionen har 

utvecklats från att bara handla om bevishantering till att också reglera andra 

frågor, exempelvis nämndens förlikningshantering. Han uttrycker dessutom 

att Pragreglerna inte är tänkta att ersätta eller erbjuda en bättre lösning än 

IBA-reglerna.262 Hope och Ivars framför dock åsikten att det är uppenbart att 

IBA-reglernas kontradiktoriska förhållningssätt och dess närhet till common 

 
258 Se förord till Pragreglerna. 
259 Se förord till Pragreglerna. 
260 Se Arbetsgruppens inledande notering i Pragreglernas version per den 28 feb 2018. 
261 Jfr Javin-Fisher och Sakuzzo (2019) s. 2. På konferensen hölls en presentation med titeln 

” “Creeping Americanisation of international arbitration: is it the right time to develop 

inquisitorial rules of evidence?”.  
262Panov, Andrey (2018) ’Why the Prague Rules may be needed’ Thomson Reuters 

Arbitration Blog, 11 oktober 2018, s. 1–4, här s. 1.  
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law-systemen har varit en katalysator för arbetsgruppens arbete med att 

utforma Pragreglerna, dels på grund av vad som skrivits om IBA-reglerna i 

tidigare versioner och reglerna, dels på grund av att de två regelverken 

behandlar i stort sett samma frågor. Författarna menar att de därför 

oundvikligen ställs mot varandra.263 För egen del är jag beredd att hålla med 

Hope och Ivars och en jämförelse mellan de två regelverken är därför på sin 

plats. Innan dess ska dock användandet av Pragreglerna som uttryck för 

internationell skiljedomspraxis behandlas kort. 

 

Även om parterna inte valt att avtala om nyttjandet av Pragreglerna finns det 

en chans, eller risk beroende på hur man ser på saken, att skiljenämnden trots 

detta väljer att i viss utsträckning vägledas av dem. Så kan ske om nämnden 

anser att Pragreglerna ger ett auktoritativt uttryck för internationell 

skiljedomspraxis.264 I vilken mån en skiljenämnd ska låta sig vägledas av 

internationell skiljedomspraxis står emellertid inte klart.  

 

Peter pekar på att den stora frihet som råder generellt i internationella 

skiljeförfaranden ofta leder till att vad som anses vara ”normal practise” väger 

tungt i olika handläggningsfrågor. Detta menar hon utgör en risk för att vissa 

erkända regelverk används på ett ogenomtänkt sätt och att de således inte 

alltid reflekterar vad som är bäst lämpat för den enskilda tvisten.265  

Petrochilos är en författare som menar att internationellt vedertagen 

skiljedomspraxis ska följas i handläggningsfrågor om inte den på förfarandet 

tillämpliga lagen föreskriver något annat. Han kritiserar även ett beslut i ett 

svenskt skiljeförfarande att inte tillåta document production med hänvisning 

till att svensk rätt inte lämnade utrymme för ett sådant yrkande.266 Lindskog 

menar dock att det på senare år har skett en utveckling i svenska 

internationella skiljeförfaranden mot att i större utsträckning följa vedertagen 

 
263 Se Hope och Ivars (2019) s. 654.  
264 Jfr Berlin, Edvardsson och Karlsson (2019). 
265 Se Peter, Natasha (2019), ‘The Prague Rules as Choice Architecture’. Romanian 

Arbitration Journal s. 80–86, här s. 84.  
266 Se Petrochilos (2004) s. 174.  
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internationell praxis även om den inte ligger i linje med svensk 

rättstradition.267  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att med tanke på att syftet med Pragreglerna 

är att erbjuda ett komplement i förfarandet bör de kunna inkorporeras såväl i 

ett ad hoc-förfarande som i ett institutionellt sådant. Som vi kommer se längre 

fram är de ingalunda heltäckande och den enklaste lösningen för parterna är 

måhända därför att låta den utgöra ett komplement till ett instituts regelverk. 

Som nämnts ovan tillåter exempelvis SCC avvikelser från deras eget 

regelverk om detta har avtalats om mellan parterna. Hur Pragreglerna 

samspelar med lagen om skiljeförfarande kommer diskuteras i kapitel 4. 

Eftersom Pragreglerna fortfarande får anses vara nya på marknaden är det nog 

för tidigt att sia om dess framtid som uttryck för en etablerad 

skiljedomspraxis.  

3.1.2 IBA-reglerna 

IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration (”IBA-

reglerna”) i dess nuvarande utformning antogs den 17 december 2020.268 

Reglerna utgör en reviderad version av regelverket från 2010 som i sin tur 

ersatte IBA:s tidigare regelverk från 1999.269 Den senaste revideringen 

utgjorde en följd av en undersökning som kartlade regelverkets 

internationella mottagande.270 De deltagare som varit ansvariga för de två 

senaste revideringarna stod för en mycket större geografisk spridning än vad 

som var fallet i versionen från 1999.271 I den senaste versionen finns bland 

annat representanter från USA, Förenade Arabemiraten, England, Tyskland, 

Kina, Polen, Japan, Rumänien, Nigeria, Argentina och Ryssland. Ryssland 

 
267 Se Lindskog (2020) s. 588. 
268 IBA har även andra regelverk som kan användas i skiljeförfaranden, exempelvis IBA 

Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration. 
269 Detta ersatte i sin tur IBA Supplementary Rules Governing the Presentation and 

Reception of Evidence in International Commercial Arbitration, vilka antogs 1983. 
270 Jfr förordet till den senaste versionen av IBA-reglerna.  
271 Jfr Kodykin Mikailovich, Roman, Mulcahy, Carol, Fletcher, Nicholas (2019) A Guide to 

the IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration. Kluwer Law 

International, s. 2 ang. den geografiska fördelningen i 2010 års version.  
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representerades av Andrey Panov.272 I 2010-års version fanns varken Polen, 

Rumänien eller Ryssland representerade.273  

 

Syftet med reglerna som består av nio artiklar är att erbjuda parter en effektiv, 

ekonomisk och rättvis bevishantering. Reglerna är avsedda att användas som 

komplement i förfarandet till institutionella, eller andra regler, som i övrigt är 

tillämpliga. Reglerna kodifierar förfaranden som redan används i olika 

rättssystem och tanken är att de speciellt ska vara användbara vid tvister 

mellan parter från länder med olika rättstradition.274 Målet att utgöra ett 

gemensamt regelverk för praktiker från vitt skilda rättsordningar har funnits 

med sedan den första versionen av reglerna. Många av regelverkets materiella 

regler har dock bytts ut sedan dess.275 I regelverkets preambel framgår att 

parterna kan välja att helt eller delvis inkorporera reglerna i förfarandet eller 

att de kan användas som riktlinje vid utarbetandet av egna 

förfarandebestämmelser. Det stadgas uttryckligen att avsikten med reglerna 

inte är att på något sätt begränsa den frihet för parter och skiljenämnd som 

utmärker det internationella skiljeförfarandet. Preambeln stadgar även att 

bevisupptagning ska ske efter principen om good faith. En part som bryter 

mot principen om good faith riskerar vissa konsekvenser enl. art. 9.6–9.8.276 

Slutligen framgår att en part har rätt att inom en skälig tid innan ett evidentiary 

hearing, eller ett fact or merits determination få information om vilka bevis 

motparten grundar sin talan på. Denna sistnämnda bestämmelse, som har som 

mål att parter, och skiljenämnd, ska ha betydande insyn i varje parts 

bevisning, utgör enligt kommentarstexten en övergripande princip som 

genomsyrar samtliga artiklar.277  

 

Innan en redogörelse för regelverkets materiella delar företas, tillsammans 

med en jämförelse med Pragreglerna, ska IBA-reglernas mottagande runt om 

 
272 För hela listan se slutet på IBA-reglerna.  
273 Se 2010-års version av IBA-reglerna.  
274 Se förordet till IBA rules on the Taking of Evidence. 
275 Se Kodykin Mikailovich, Mulcahy och Fletcher (2019) s. 1. 
276 Se Commentary on the revised text of the 2020 IBA Rules on the Taking of Evidence in 

International Arbitration s. 4 ii. 
277 Se Commentary on the revised text of the 2020 IBA Rules on the Taking of Evidence in 

International Arbitration s. 4 iv.  
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i världen undersökas. Eftersom den senaste versionen är relativt ny finns det 

ännu inte så mycket skrivet om den. Reglerna har dock inte förändrats så 

mycket att äldre doktrin har blivit obsolet. 

 

Newman refererar till IBA-reglerna som det viktigaste soft law-regelverket 

rörande bevisfrågor som finns i internationella skiljeförfaranden och uttalar 

att de har använts otaliga gånger sedan dess tillkomst.278 IBA själva 

genomförde 2016 en undersökning som visar att IBA-reglerna används i stor 

utsträckning.279  Peter, menar att reglerna på många områden har blivit 

standardvalet som skiljenämnder automatiskt tillämpar vid utfyllnad. Hon ser 

det därför som en risk att IBA-reglerna används på ett ogenomtänkt sätt och 

därför riskerar att appliceras på situationer som IBA-reglerna  inte lämpar sig 

för.280 I svensk doktrin har Lindskog uttalat att IBA-reglerna kan ses som ett 

auktoritativt uttryck för internationell skiljedomspraxis.281 Han anser därför 

inte att det hade varit anmärkningsvärt om en skiljenämnd mot en parts 

bestridande ändå väljer att tillämpa IBA-reglerna eller i alla fall se dem som 

vägledande.282 Knuts håller med Lindskog och anser att IBA-reglerna om 

tagandet av bevis i mångt om mycket får anses motsvara internationell 

skiljedomspraxis, eller som det internationellt oftast kallas ”best practise”. 

Hon påpekar dock att vad som anses vara ”best practise” ofta varierar mellan 

länder och att begreppet därför ska användas med viss försiktighet.283 Det 

verkar också som att IBA-reglernas popularitet varierar mycket mellan olika 

länder och vissa respondenter i IBA:s egen undersökning ansåg att IBA-

reglerna är alltför amerikaniserade.284 

 

 
278 Se Newman, Lawrence W. och Radine, Michael J. (red.) (2014), Soft law in 

international arbitration. Huntington, N.Y.: Juris, s. 321.  
279 Report on the reception of the IBA arbitration soft law products. Användningen av IBA-

reglerna varierar dock relativt mycket mellan olika länder. 
280 Se Peter (2019) s. 84. 
281 Se Lindskog (2020) s. 714. 
282 Se Lindskog (2020) s. 588. 
283 Se Knuts, Gisela (2013) ‘Bevis i skiljeförfarande – inspiration för domstolsprocessen?’ 

Nordisk Jurist s. 705_716, här s. 708.  
284 Report on the reception of the IBA arbitration soft law products s. 8–11 och s. 26 f.  
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Vad gäller svensk internationell skiljedomspraxis är det av naturliga skäl, att 

skiljedomar oftast inte offentliggörs, svårt att undersöka hur användningen av 

IBA-regelverket rent statistiskt ser ut. Några avgöranden som på ett eller 

annat sätt berör regelverket ska dock nämnas här. Högsta domstolen (HD) 

uttalar i NJA 2012 s. 289 p.6 att en skiljenämnd vid sin bedömning om en 

åtgärds betydelse som bevis vid ett editionsyrkande kan söka vägledning i art. 

3 i IBA-reglerna. Det framgick inte av målet huruvida parterna inkorporerat 

IBA-reglerna i sitt skiljeavtal eller inte. I en klandrad skiljedom diskuterar 

Svea hovrätt bland annat frågan om skiljenämnden agerat i strid med IBA-

reglerna och därför gjort sig skyldig till handläggningsfel.285 

I NJA 2020 s. 373 hänvisade den föredragande justitiesekreteraren till IBA:s 

regler om elektronisk edition (art. 3.12 (b)) till stöd för sitt förslag till dom, 

detta togs dock inte upp av justitieråden i de faktiska domskälen.   

 

3.1.3 Sammanfattande jämförelse 

Till skillnad från Pragreglerna har IBA-reglerna funnits till parters och 

skiljenämnders förfogande i ganska många år. Det är därför naturligt att deras 

genomslag är enklare att kartlägga. Ovan uttalanden i doktrin visar att IBA-

reglerna enligt såväl svensk som utländsk doktrin kan anses ge uttryck för vad 

som utgör internationell skiljedomspraxis. I enlighet med vad Knuts anför är 

försiktighet dock påkallad när man talar om best practise eftersom den kan 

variera mellan länder. Det ska därför noteras att de författare som nämns i 

avsnitt 4.2.1. praktiserar med utgångspunkt från, även om de givetvis arbetar 

internationellt, USA, Sverige, England, Frankrike och Finland. Deras 

uppfattning om rättsläget avspeglas inte nödvändigtvis överallt.  

 

IBA:s egen undersökning av 2010-års version tyder på att reglernas 

popularitet varierar mellan olika länder. Detta talar för att det skulle kunna 

finnas ett behov av en annan reglering i dessa områden som Pragreglerna 

kanske kan fylla. Att vissa respondenter ansåg reglerna för amerikaniserade 

 
285 Se T 7929-17, dom meddelad av Svea hovrätt den 19 december 2019, s. 37. 
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är också ett tecken på ett behov an en annan ordning. Det är inte otänkbart att 

detta spelar roll för den något större variationen av representanter i den 

senaste revideringen. Kanske hoppas man att en representation från 

östeuropeiska länder ska öka användningen av regelverket i dessa områden. 

Deltagaren från Ryssland, Andrey Panov, var dessutom co-chair i 

Arbetsgruppen för Pragreglerna. Huruvida revideringen leder till att reglerna 

får ökad räckvidd återstår att se. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att IBA-reglerna är och har varit 

framgångsrika och att de tenderar att betraktas som ett uttryck för 

internationell skiljedomspraxis. Detta innebär dock inte att de används i alla 

regioner där internationella skiljeförfaranden hålls och det finns således en 

potentiell marknad även för Pragreglerna. För svenskt vidkommande talar 

uttalanden i doktrin för att IBA-reglerna anses utgöra internationell 

skiljedomspraxis. De mål som refererats till ovan avser dock inte på något 

sätt utgöra någon statistiskt användbar data för regelverkets utspriddhet i 

Sverige utan utgör endast exempel på att reglerna i varje fall inte är 

främmande för internationella förfaranden med säte i Sverige.  

 

3.2 En jämförelse av Prag-respektive IBA-
reglerna 

3.2.1 Tillämpning av regelverken 

3.2.1.1 Pragreglernas tillämplighet 

Pragreglernas tillämplighet regleras i artikel 1. Där stadgas att parterna såväl 

innan som när som helst under processen kan välja att reglerna ska tillämpas, 

se art. 1.1. Skiljenämnden kan tillämpa reglerna antingen efter att parterna 

kommit överens om det eller på eget initiativ efter att ha hört parterna, se art. 

1.2. Sedan stadgar artikeln att vederbörlig hänsyn i alla situationer behöver 

tas till tvingande lagstiftning på platsen för skiljeförfarandet, lex arbitri, samt 

till tillämpliga skiljeförfaranderegler och parternas processuella 

överenskommelser, se art. 1.3. Slutligen uttrycker regeln att skiljenämnden i 



 66 

alla delar av processen och i implementeringen av Pragreglerna ska 

säkerställa att parterna behandlas rättvist och likvärdigt samt att de ska ges en 

rimlig (reasonable) chans att presentera sitt mål, se art. 1.4.  

3.2.1.2 IBA-reglernas tillämplighet 

Även IBA-reglerna inleds med en artikel rörande regelverkets tillämpning. 

Den stadgar först och främst att när parterna har kommit överens om, eller 

skiljenämnden bestämt, att IBA-reglerna ska användas ska detta göras 

förutom i de fall där en specifik bestämmelse i reglerna står i strid med 

tvingande lagstiftning som antingen parterna eller nämnden anser vara 

tillämplig på målet, se art. 1.1. Kommentarstexten kopplar samman dessa 

tvingande bestämmelser med sätet för förfarandet.286 Med hänsyn till att det 

finns äldre versioner av regelverket står det i art. 1.2 att en hänvisning till 

regelverket ska, om inget annat framgår, anses innebära att regelverket som 

var det aktuella vid avtalets ingående ska gälla. Om IBA-reglerna står i strid 

med andra förfaranderegler, vilka benämns i regelverket som general rules, 

valda av parterna, ad hoc eller institutionella, ska nämnden tillämpa IBA-

reglerna på det sätt som bäst tillgodoser syftet med de inblandade reglerna, i 

den mån det är möjligt, se art. 1.3. Om parterna inte avtalar om annat har IBA-

reglerna därmed, i egenskap av att generellt utgöra en mer specifik reglering 

av just bevisfrågor, en viss förtur.287 Vid konflikt angående hur IBA-reglerna 

ska förstås ska nämnden tolka dem i enlighet med deras syfte och på det sätt 

som bäst passar den enskilda tvisten, se art. 1.4. Om varken IBA-reglerna 

eller övriga förfaranderegler reglerar en viss fråga ska, om inget annat avtalas, 

nämnden hantera frågan på ett sätt som överensstämmer med regelverkets 

generella principer, se art. 1.5. Dessa kommer exempelvis till uttryck i 

preambeln.288 

 
286 Se Commentary on the revised text of the 2020 IBA Rules on the Taking of Evidence in 

International Arbitration s. 5.  
287 Se Commentary on the revised text of the 2020 IBA Rules on the Taking of Evidence in 

International Arbitration s. 5. Jfr principen om lex specialis. 
288 Se Commentary on the revised text of the 2020 IBA Rules on the Taking of Evidence in 

International Arbitration s. 5. 
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3.2.1.3 Sammanfattande jämförelse 

Båda regelverken är, som nämnts i tidigare kapitel, avsedda att användas 

tillsammans med andra förfaranderegler. Det är därför inte osannolikt att 

konflikter mellan dessa ibland uppkommer vilket båda regelverken också 

uppmärksammar. Pragreglerna ger dock inte ett tydligt företräde för sitt eget 

regelverk som IBA-reglerna gör. IBA-reglerna ska visserligen användas på 

ett sätt som i största möjliga mån uppfyller syftet med både de kolliderande 

reglerna men det är ändock IBA-reglerna som ska användas. Om någon 

artikel strider mot tvingande rätt så uttrycks att artikeln inte ska tillämpas. 

Pragreglerna däremot stadgar att vederbörlig hänsyn ska tas till tvingande rätt, 

tillämpliga förfaranderegler och processuella överenskommelser. Vad 

vederbörlig hänsyn egentligen innebär är dock oklart. I förhållande till 

tvingande lagstiftning innebär det självfallet att lagstiftningen har företräde. 

Avtalsbestämmelsen om tvingande rätt, liksom motsvarande i IBA-reglerna, 

framstår mest som symbolbestämmelser eller möjligtvis som en vilja att vara 

tydlig med att tvingande rätt kan ändra på reglernas användning. Eftersom 

tvingande rätt till sin natur är just tvingande spelar en avtalsbestämmelse 

därom ingen direkt betydelse. Vad gäller andra förfaranderegler står det dock 

inte klart vilken som ska ha företräde när det kommer till Pragreglerna. Om 

parterna inte är överens när en regelkonflikt väl uppstår skulle detta kunna 

leda till tvistigheter. Fler tvistiga frågor riskerar att öka kostnaderna för 

förfarandet och leder knappast till en effektivare process. I övrigt skiljer sig 

artiklarna inte åt nämnvärt mycket, IBA-reglerna är måhända något mer 

ingående och Pragreglerna lägger mer tyngd vid att nämnden vid alla 

situationer ska säkerställa rättvisa och jämlikhet. Detta är principer som dock 

också kommer till uttryck i IBA:s preambel och som delvis hänvisas till i art. 

1.   
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3.2.2 Målets förberedelse och processledning 

3.2.2.1 Pragreglerna 

Artikel 2 i Pragreglerna benämns Skiljenämndens proaktiva roll och berör 

vad som i reglerna kallas för en case management conference (hädanefter 

kallat ”förberedande möte”). Vissa menar att art. 2 i Pragreglerna initialt, på 

grund av benämningen ”skiljenämndens proaktiva roll”, kan framstå som ett 

tydligt uttryck för den mer inkvisitoriska process som reglerna förespråkar. 

Det poängteras dock att många skiljedomsregelverk har liknande 

bestämmelser om nämndens rätt att på olika sätt styra processen.289 Det 

förberedande mötet ska hållas utan någon omotiverad försening efter det att 

nämnden har mottagit målet, se art. 2.1. Under det förberedande mötet ska 

skiljenämnden diskutera en tidsplan för hela processen med parterna, se art. 

2.2.a. En stor del av förberedelsen behandlar också den materiella 

processledningen. Skiljenämnden ska först och främst söka klarlägga 

parternas yrkande, vilka fakta som är tvistiga respektive otvistiga och 

slutligen vilken rättslig grund parterna stöder sig på, se art. 2.2.b. Artikeln 

stadgar dock att om parternas inställning till punkterna i art. 2.2.b. inte blivit 

tillräckligt utredda vid det förberedande mötet kan skiljenämnden hantera 

dessa frågor även senare, se art. 2.3. Det har anförts att art. 2.1 och 2.2 i 

Pragreglerna inte skiljer sig nämnvärt från vad som stadgas i andra regelverk, 

exempelvis SCC:s skiljedomsregler och 42 kap. 6 § rättegångsbalken. Artikel 

2 i IBA-reglerna anses också likna art. 2.1 och 2.2 i Pragreglerna.290  

Skiljenämnden kan även, om den finner det lämpligt, såväl vid det 

förberedande mötet som senare ge parterna en indikation om dess inställning 

i vissa frågor, se art. 2.4. Detta gäller vilka fakta som nämnden anser vara 

tvistiga resp. otvistiga, se art. 2.4.a, och vilken typ av bevisning som 

skiljenämnden anser lämplig för att bevisa vardera parts inställning till det 

som är tvistigt, se art. 2.4.b. Skiljenämnden kan också informera parterna om 

hur den har förstått parternas rättsliga grunder, se art. 2.4.c. Den kan även 

lyfta fram vilka åtgärder som kan företas av parterna, eller av nämnden själv, 

 
289 Se Hope och Ivars (2019) s. 655.  
290 Se Hope och Ivars (2019) s. 655. 
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för att fastställa parternas rättsliga och faktiska grund, se art. 2.4.d. Slutligen 

kan skiljenämnden ge sin preliminära bedömning av bevisbördans placering, 

själva yrkandet, de tvistiga frågorna samt vikten och relevansen av de bevis 

parterna lämnat in. Denna preliminära bedömning ska enligt regelverket inte 

i sig själv kunna innebära att nämnden har brustit i opartiskhet eller oberoende 

och kan således inte leda till att domen diskvalificeras, se art. 2.4.e. 

skiljenämnden kan också upprätta strikta tidsbegränsningar i förhållande till 

eventuell edition samt begränsa dess omfattning, se art. 2.5. Skiljenämnden 

har även möjlighet att efter att ha hört parterna bestämma att vissa frågor ska 

bli föremål för förhandsavgöranden, se art. 2.5.  Det har anförts av vissa att 

art. 2 i Pragreglerna visserligen inte är speciellt revolutionerande jämfört med 

andra regelverk men att Pragreglerna ändå i större utsträckning betonar 

skiljenämndens rätt att föreskriva vilken form och innehåll på bevisning som 

den önskar erhålla.291 Detta spelar roll såväl i förhållande till den materiella 

processledningen som i hur editionsinstitutet i Pragreglerna är utformat.  

 

Vad gäller Pragreglernas mål om ett mer effektivt och kostnadsbesparande 

förfarande hyser somliga vissa tvivel. Eftersom Pragreglerna hoppas kunna 

effektivisera förfarandet genom en mer aktiv skiljenämnd riskerar det att öka 

kostnaderna för nämnda skiljenämnd. Om nämnden ska lägga mer tid och 

uppmärksamhet på det enskilda målet är ökade kostnader för skiljenämnden 

en inte otänkbar konsekvens. På det stora hela skulle det kunna innebära ett 

nollsummespel eller möjligtvis att den totala kostnaden för förfarandet blir 

lägre men att den avgift som i ett inledande skede behöver betalas av parterna 

som en deposition blir högre, vilket skulle kunna verka avskräckande för 

parterna.292  I sammanhanget kan en undersökning av SCC från 2016 rörande 

bland annat kostnader för representation  jämfört med kostnader för själva 

förfarandet vara av intresse. Undersökningen baserades på 80 domar från 

förfaranden underkastade SCC:s skiljedomsregler.293  Undersökningen visade 

att mediankostnaden för representation stod för 65 % av den totala kostnaden 

 
291 Se Javin-Fisher och Saluzzo (2019) s. 1. 
292 Se Javin-Fisher och Saluzzo (2019) s. 2.  
293 Se Costs of arbitration and apportionment of costs under the SCC Rules (2016) s. 3. 
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vid förfaranden med en skiljeman respektive 81 % när det fanns tre 

skiljemän.294 

 

3.2.2.2 IBA-reglerna 

Motsvarigheten till Pragreglernas förberedelseartikel återfinns i artikel 2 i 

IBA-reglerna och benämns Samråd om bevisfrågor. Skiljenämnden ska så 

tidigt som möjligt rådfråga parterna och bjuda in dem till en diskussion 

sinsemellan i syfte att komma överens om en effektiv, ekonomisk och rättvis 

bevisupptagningsprocess, se art. 2.1. Konsultationen får beröra omfattningen, 

tidsaspekten och sättet som bevisupptagningen ska ske på, se art. 2.2. Detta 

inkluderar bland annat frågor om vittnesattester, expertrapporter, muntlig 

bevisning, edition, konfidentialitet, cybersäkerhet, dataskydd och ett 

förespråkande av effektivitet, ekonomi och resursbevarande i 

bevisupptagningen, se art. 2.2.a-f.  

 

Skiljenämnden uppmuntras i art. 2.3 att så fort den anser det lämpligt 

informera parterna om eventuella frågor som den ser som relevanta och 

väsentliga för målets utgång och/eller som lämpar sig för ett prejudiciellt 

beslut. Denna artikel kan anses motsvara Pragreglernas art. 2.4. Det har dock 

anförts att Pragreglernas motsvarighet uppmuntrar till en betydligt mer 

långtgående materiell processledning än vad IBA-reglerna gör.295 

 

Henriques anser att artikel 2 i respektive regelverk skiljer sig åt i mycket hög 

grad. Hans artikel är dock skriven i juni 2018, vilket är innan den slutliga 

versionen av reglerna släpptes och artikeln måste därför anses beröra den 

version som släpptes den 11 mars 2018. Den äldre versionen skiljer sig något 

från den slutliga men de delar Henriques tar upp har stora likheter med den 

sista versionen. Henriques anser att IBA-reglerna i hög grad överlåter åt 

parterna att komma överens om en effektiv, ekonomisk och rättvis process, 

se art. 2.1, medan Pragreglerna ger skiljenämnden större utrymme att 

 
294 Se Costs of arbitration and apportionment of costs under the SCC Rules (2016) s. 6. 
295 Se Hope och Ivars (2019) s. 656. 
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proaktivt styra processen. Henriques menar vidare att IBA-reglerna 

visserligen uppmuntrar skiljenämnden att informera parterna om vilka frågor 

den anser relevanta och som lämpar sig för prejudiciella avgöranden, se art. 

2.3, men att Pragreglerna inte bara uppmuntrar utan förpliktar skiljenämnden 

att informera parterna om sådana frågor. Han pekar även på att nämnden ges 

rätten att ge en indikation om vilka bevis den anser lämpliga för att bevisa 

parternas ståndpunkter, bevisbördans placering samt vad som kan företas av 

såväl parter som nämnd för att fastställa rättsliga och faktiska frågor.296 Denna 

bestämmelse återfinns i den slutliga versionen av reglerna. Sammantaget 

anser han det mycket tydligt att Pragreglerna har lämnat den kontradiktoriska 

modellen till förmån för ett system som genom skiljenämndens möjlighet att 

styra processen erbjuder parterna än mer effektiv lösning.297 Det ska noteras 

att Henriques är del av den arbetsgrupp som tagit fram Pragreglerna.298  

 

3.2.2.3 Sammanfattande jämförelse 

Förberedande möten där parters inställning i olika frågor ska klargöras och en 

tidsplan ska upprättas är som ovan visat inte något nytt utan liknande 

bestämmelser återfinns ofta i såväl skiljedomsregelverk som i 

rättegångsbalken. På den punkten skiljer sig inte Pragreglerna speciellt 

mycket från varken IBA-reglerna eller andra regelverk. 

 

Vad Henriques menar med att Pragreglernas art. 2 förpliktigar skiljenämnden 

att klargöra sådana frågor som skiljenämnden i art. 2.3 i IBA-reglerna endast 

uppmuntrar är oklart. Varken den tidigare eller nuvarande versionen av 

reglerna stadgar att nämnden måste informera parterna om vilka frågor den 

anser relevanta och/eller lämpar sig för en prejudiciell bedömning. Däremot 

förpliktigar Pragreglerna skiljenämnden att ta upp vissa saker på det 

förberedande möten medan IBA-reglerna endast föreskriver ett antal ämnen 

 
296 Se Henriques, Duarte G (2018) ‘The Prague Rules: Competitor, Alternative or Addition 

to the IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration?’ASA Bulletin s. 

351–363, här s. 355 f. 
297 Se Henriques (2018) s. 356.  
298 Se listan på medlemmarna i Arbetsgruppen. 
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som får tas upp.  Båda regelverken uttrycker dock att det förberedande 

mötet/konsultationen ska hållas. Att Pragregelverket betonar att 

skiljenämnden ska, tillsammans med parterna, reda ut deras inställning i olika 

frågor kan eventuellt tänkas innebära en effektivitetsvinst om det leder till 

skiljenämnden är striktare och kräver mer av parterna tidigt i processen vilket 

kan minimera senare problem. Dock tillåts nämnden att hantera dessa frågor 

även senare om de inte blivit tillräckligt utredda under det förberedande 

mötet.  

 

Pragreglerna går dock längre, precis som Hope och Ivars påpekade, i 

förhållande till vad den kan upplysa parterna om än IBA-reglerna, såsom 

vilken typ av bevisning den anser lämplig och var bevisbördan ligger och dess 

syn på parternas yrkanden. Detta framstår som en tydlig inkvisitorisk 

reglering som uppmuntrar till långtgående materiell processledning. Även om 

Pragreglerna stadgar att ett uttryckande av dessa åsikter i sig inte innebär att 

skiljenämnden gjort sig skyldig till ett sådant fel som kan innebära att domen 

ogiltigförklaras kan tänkas att skiljemän ändå kommer vara försiktiga i sina 

uttalanden av rädsla för att gå för långt åt något håll. Detta är naturligtvis 

beroende av lex arbitri och vad som gäller enligt svensk rätt kommer 

diskuteras i ett senare avsnitt.   

 

Vad gäller ekonomin har Javin-Fisher och Saluzzo möjligtvis en poäng. En 

mer aktiv skiljenämnd leder troligtvis till en större kostnad. Men om en mer 

aktiv nämnd leder till ett kortare och mer effektivt förfarande så är det möjligt 

att nämnden totalt sett lägger färre timmar på förfarandet och den 

sammanlagda kostnaden kanske därför blir lägre. Dessutom visar SCC:s 

undersökning att kostnaden för skiljeförfaranden tenderar att till största del 

utgöras av ombudskostnader. Undersökningen har visserligen gjorts med 

underlag från förfaranden som använt sig av SCC:s regelverk men det ger 

ändå en indikation på att en kostnadsbesparing skulle kunna göras om en mer 

aktiv nämnd leder till att ombudens roll minskar något alternativt att parterna 

och ombuden inte tillåts komplicera processen alltför mycket.   
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3.2.3 Edition 

3.2.3.1 Pragreglerna 

Edition berörs på olika sätt i flera artiklar i Pragreglerna. I art. 3 stadgas att 

skiljenämnden har rätt samt uppmuntras att aktivt ta del i arbetet att fastställa 

för målet relevant fakta. Detta tar sig uttryck i att skiljenämnden efter att ha 

hört parterna har rätt att på eget initiativ utföra vissa åtgärder. Dessa 

inkluderar rätten att begära att vilken som av parterna ska lämna in för 

bevisningen relevant dokumentation. Art. 3 är således relevant både för den 

materiella processledningen samt för editionsinstitutet.  

 

Huvudregleringen kring edition i Pragreglerna återfinns i art. 4. Där stadgas 

att parterna så tidigt som möjligt ska lämna in de skriftliga bevis den avser 

stöda sin talan på, se art. 4.1. Reglerna stadgar vidare att skiljenämnden och 

parterna uppmuntras att undvika all form av document production, vilket på 

svenska översätts med edition.299. Denna avhållsamhet ska också gälla e-

discovery, se art. 4.2. E-discovery innebär ett föreläggande för en part att 

lämna ut elektroniskt lagrad information, exempelvis email, som matchar 

vissa angivna sökkriterier.300 Om en part menar att denne behöver få tillgång 

till dokument som innehas av motparten finns det dock vissa möjligheter för 

detta. Parten bör i sådana fall informera om detta under det förberedande 

mötet och berätta varför editionen är nödvändig. Om nämnden är enig med 

parten om att edition kan komma att behövas ska denna göra upp en plan för 

editionen, se art. 4.3. En part får endast vid speciella omständigheter begära 

edition vid ett senare skede i processen och nämnden bör bara godkänna 

denna förfrågan om den är säker på att parten inte möjligen kunde ha 

framställt den under det förberedande mötet, se art. 4.4. Reglerna fastställer 

också vissa krav på dokumentets natur. Först och främst ska det röra sig om 

ett specifikt (certain) dokument. Dokumentet ska vara relevant och signifikant 

för målets utgång, inte vara offentligt tillgänglig samt antingen i motpartens 

 
299 Jfr regleringen om processuell edition i 38 kap. 2 § RB.  
300 Se Altenkirch, Markus och Boussihmad, Malika (2018), ‘The Prague Rules – 

Inquisitorial Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration’ Global 

Arbitration News. (2018). 
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besittning/ägo (possession) eller inom dennes kontrollsfär, se art. 4.5. Efter 

att ha hört parten mot vilken förfrågan riktas kan nämnden välja att rikta ett 

föreläggande mot denna part om att tillhandahålla dokumentet, se art. 4.6. 

Tillhandahållna dokument ska hållas konfidentiella förutom i den 

utsträckning annat krävs av parterna enligt lag, se art. 4.8. Artikel 10 som ger 

skiljenämnden rätt att dra negativ inferens av en parts vägran att efterfölja en 

editionsuppmaning ska också noteras. Denna möjlighet för skiljenämnden 

anses ligga i linje med internationell skiljedomspraxis.301   

  

 

3.2.3.2 IBA-reglerna 

Även i IBA-reglerna regleras edition i ett antal olika artiklar vilka kommer 

behandlas i detta avsnitt. Inom en tidsram som bestäms av skiljenämnden ska 

parterna enligt art. 3.1 IBA-reglerna lämna över all den dokumentation på 

vilken den stöder sin talan. Vidare föreskriver reglerna att inom en tidsram 

som sätts av skiljenämnden kan en part lämna in en förfrågan om att 

motparten ska överlämna vissa dokument, se art. 3.2. Edition utgör enligt 

kommentarstexten det område där traditionen i civil law-länder respektive 

common law-länder skiljer sig mest åt och bestämmelsens utformning var 

därför föremål för mycket debatt i arbetsgruppen innan man ansåg att den 

skapade tillräcklig balans mellan de olika rättskulturerna.302 

Editionsförfrågan ska antingen innehålla en tillräcklig beskrivning för att 

identifiera de efterfrågade dokumenten, eller en beskrivning i tillräcklig detalj 

av en snäv och specifik kategori av dokument som rimligen kan antas 

existera, se art. 3.3.a. Förfrågan ska även innehålla en förklaring om hur 

dokumenten är relevanta och viktiga för målets avgörande, se art. 3.3.b. Det 

ska också framgå att den efterfrågande parten antingen inte själv innehar 

dokumenten eller anledningarna till att det skulle vara orimligt betungande 

för parten att själv producera dem samt varför dokumenten tros vara i den 

andre partens ägo eller inom dess kontroll, se art. 3.3.c.  

 
301 Se avsnitt 2.5.4. 
302 Se Commentary on the revised text of the 2020 IBA Rules on the Taking of Evidence in 

International Arbitration s. 8.  
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Om den part som enligt förfrågan ska tillhandahålla dokument motsätter sig 

detta ska den lämna in en skriftlig invändning till nämnden och övriga parter. 

Invändningen ska beröra anledningarna i artikel 9.2 eller 9.3 alternativt att 

ovan nämnda krav i artikel 3.3 inte är uppfyllda, se art. 3.5. I 9.2 stadgas att 

skiljenämnden ska, på eget initiativ eller på förfrågan från någon av parterna, 

neka editionsyrkandet om (a) dokumentet brister i relevans eller vikt i 

förhållande till målets utgång; (b) det föreligger rättsliga hinder eller 

privilegier på grund av de rättsliga eller etiska regler som anses tillämpliga; 

(c) det vore orimligt betungande att tillhandahålla de efterfrågade 

dokumenten; (d) det har visats med rimlig trovärdighet att dokumenten har 

förlorats eller förstörts; (e) skiljenämnden anser att det finns kommersiell eller 

teknisk sekretess som väger tyngre; (f) skiljenämnden anser att det på grund 

av någon politiskt eller institutionellt känslig fråga finns övertygande skäl att 

inte förelägga parten att tillhandahålla de efterfrågade dokumenten; eller 

slutligen (g) skiljenämnden anser att det finns övertygande skäl relaterade till  

processekonomi, proportionalitet, rättvisa eller jämlikhet mellan parterna som 

talar för att edition inte bör ske. Artikel 9.3, som för övrigt är ett nytillskott i 

regelverket, stadgar att nämnden får, antingen efter förfrågan från en part eller 

på eget initiativ, exkludera bevisning som erhållits illegalt.  

Om skiljenämnden tillåter kan den frågande parten i sin tur svara på 

invändningen, se art. 3.5. Nämnden kan sedan bjuda in parterna till diskussion 

med målet att de ska enas om en lösning, se art. 3.6.  

En part kan dock be skiljenämnden att ta ett beslut i frågan vilket den då ska 

göra inom en rimlig tid efter begrundande av förfrågan, invändningen och 

eventuellt svar på invändningen, se art. 3.7. Vid mycket speciella 

omständigheter kan nämnden utse en oberoende expert som granskar det 

efterfrågade dokumentet och ger sin syn på förfrågan och invändningen, se 

art. 3.8. Under vissa förutsättningar kan även part be skiljenämnden att 

antingen ge parten rätt att ta, eller själv utföra, nödvändiga steg för att få 

någon som inte är part i processen att tillhandahålla dokument, se art. 3.9.  

Skiljenämnden har även själv rätt att be en part att antingen tillhandahålla 

dokument eller göra vad den kan för att få dokument från någon annan person 
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eller organisation, se art. 3.10. Även här finns en möjlighet för skiljenämnden 

att dra negativ inferens om en part antingen inte motsätter sig edition i rätt tid 

eller inte tillhandahåller det efterfrågade dokumentet om en 

editionsuppmaning väl har meddelats, se art. 9.6.  

 

Frågan har lyfts i doktrin om Pragreglernas krav på ett specifikt (certain) 

dokument skiljer sig materiellt från IBA-reglerna som tillåter en avgränsad 

och specifik kategori av dokument. Javin-Fisher och Saluzzo anser att det är 

oklart om regleringen faktiskt innebär en skillnad men poängterar också att 

det oavsett vore välkommet med försök att begränsa editionen. Författarna 

framhåller dock att det i större och mer komplicerade tvister troligtvis inte är 

lämpligt att ha en mer begränsad reglering av editionen.303 Det sistnämnda 

håller Doudko och Golovtchouk med om. De anser dock att det i alla fall 

framstår som att Pragreglernas identifikationskrav innebär en begränsning av 

möjligheten till edition i jämförelse med IBA-reglerna. I små tvister anser de 

att detta kan fungera bra och innebära kostnadsbesparingar. Dock riskerar 

begränsningen att innebära att skiljedomen meddelas utan att skiljenämnden 

fått ta del av all relevant bevisning vilket kan ses som orättvist för den ena 

parten, det är därför enligt författarna av vikt att begränsningen i Pragreglerna 

används på ett rimligt sätt.304 

 

3.2.3.3 Sammanfattande jämförelse 

Pragreglerna förefaller, i alla fall enligt ordalydelsen, föreskriva ett strängare 

identifikationskrav än IBA-reglerna. De förstnämnda reglerar inte heller 

själva editionsförfarandet i lika stor detalj som IBA-reglerna gör. En stor del 

av regleringen i IBA-reglerna utgörs av bestämmelser om hur en part kan 

motsätta sig editionsuppmaningen och hur detta ska hanteras. Pragreglerna 

däremot uttrycker inte någon möjlighet för en part att motsätta sig en 

editionsuppmaning, skiljenämnden ska dock höra parten innan den begär att 

den ska tillhandahålla de efterfrågade dokumenten. Denna ordning skulle 

 
303 Se Javin-Fisher och Saluzzo (2019) s. 2.  
304 Se Doudko, Artem och Golovtchouk, Olena (2018), ‘Introducing the Young Contender – 

The Prague Rules. The Romanian Arbitration Journal, s 15–21, här s. 18 f. 
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kunna ses som ett uttryck för att Pragreglerna ger förfarandet en mer 

inkvisitorisk karaktär medan IBA-reglerna lutar sig mot den kontradiktoriska 

principen. Huruvida den ena regleringen ska anses som bättre eller mer 

passande beror på den enskilda tvisten. Det kan dock sägas att Pragreglernas 

reglering skulle kunna tänkas leda till mindre skriftväxling vilket kan leda till 

ett effektivare förfarande, dock skulle detta kunna vara på bekostnad av att 

det upplevs som orättvist för den part som inte får lika stora möjligheter som 

i IBA-reglerna att motsätta sig editionsuppmaningen. En vägran att 

tillhandahålla dokumenten kan dessutom leda till att skiljenämnden drar 

negativ inferens med avseende på ämnet den efterfrågade dokumentationen 

rörde. Om en parts möjligheter att motsätta sig edition begränsas får 

regleringen om negativ inferens troligtvis större betydelse i Pragreglerna än i 

IBA-reglerna. 
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4 Pragreglernas förenlighet 
med den svenska regleringen 
om skiljeförfarande 

4.1 Inledning 

Uppsatsen har hittills undersökt den svenska regleringen om målets 

förberedelse, den materiella processledningen och editionsinstitutet. Den har 

även granskat och jämfört samma områden i Pragreglerna och IBA-reglerna. 

I detta kapitel ska uppsatsens sista frågeställning därmed undersökas. Är 

Pragreglerna förenliga med regleringen i lagen om skiljeförfarande avseende 

målets förberedelse, den materiella processledningen och editionsinstitutet? 

Först ska dock några likheter och skillnader avseende regelverkens 

bakomliggande principer diskuteras. 

 

Först och främst kan sägas att Pragreglerna delar några av de grundläggande 

principerna som kommer till uttryck i lagen om skiljeförfarande. 

Partsautonomin kommer till uttryck genom att det stadgas i art.1.3. att due 

regard ska ges till parternas processuella överenskommelser. Som nämnts är 

den kanske viktigaste aspekten av partsautonomin att parterna hörs innan 

nämnden fattar några viktiga processuella beslut. Detta kommer bland annat 

till uttryck i art. 2.5. som stadgar att parterna ska höras innan nämnden 

beslutar sig för att göra vissa frågor föremål för förhandsavgörande. Även 

kravet på likabehandling, och därmed också opartiskhet då det kan anses 

innefattas i likabehandling, uttrycks i Pragreglerna genom art. 1.4. Slutligen 

stadgas i Pragreglerna att parterna ska beredas en rimlig möjlighet att utföra 

sin talan. Detta motsvaras i lagen om skiljeförfarande av 24 § som stadgar att 

varje part ska beredas tillfälle att i all behövlig omfattning utföra sin talan. 

Frågan är om en rimlig möjlighet är lika långtgående som stadgandet om 

behövlig omfattning. Eftersom regleringen i 24 § lagen om skiljeförfarande 

som ovan visat är tvingande bör Pragreglernas krav på rimlighet rimligtvis 

bedömas på samma sätt som kravet på behövlig omfattning av en skiljenämnd 



 79 

i ett svenskt internationellt förfarande. En snävare bedömning skulle inte vara 

förenlig med lagen om skiljeförfarandes tvingande bestämmelse. 

 

Avslutningsvis ska sägas att principen om partsautonomin som tar sig uttryck 

i 21 § lagen om skiljeförfarande innebär att parterna som utgångspunkt är fria 

att avtala om att Pragreglerna ska vara tillämpliga på förfarandet om de så 

önskar. Frågan är således hur långt denna frihet sträcker sig med tanke på de 

tvingande regler som finns i lagen om skiljeförfarande.305 

 

4.2 Målets förberedelse och materiell 
processledning 

Vad gäller förberedelser stadgas som bekant ingenting i lagen om 

skiljeförfarande. Det anses dock i allmänhet vara ändamålsenligt att hålla 

någon form av förberedande möte. Heuman är till och med av åsikten att det 

i regel krävs en förberedelse för att kraven i 21 § 1 men. lagen om 

skiljeförfarande ska tillgodoses. Pragreglernas stadgande om att ett 

förberedande möte ska hållas är således inte främmande för svensk rätt.306  

 

Inte heller finns det någon regel som reglerar nämndens processledning i 

lagen om skiljeförfarande. I förarbeten har dock uttalats att skiljenämnden ska 

utgå från vad parterna har bestämt. Om parterna har inkorporerat Pragreglerna 

i sitt skiljeavtal får antas att de faktiskt önskar en relativt långtgående 

materiell processledning vilket bör påverka hur långt skiljemännen kan gå 

utan att drabbas av en klandertalan. Som påpekats av Hope och Ivars är det 

dels ganska ovanligt att en skiljenämnd ställer så omfattande frågor tidigt i 

förfarandet som skiljenämnden uppmuntras göra enligt art. 2, dels är 

skiljemännen i allmänhet ganska försiktiga med att bedriva omfattande 

processledning av rädsla för klander.307 Om parternas skiljeavtal föreskriver 

 
305 Jfr Hope och Ivars (2019) s. 655. 
306 Jfr Hope och Ivars (2019) s. 655 f. Författarna är eniga med detta men framhåller att det 

är ovanligt att en skiljenämnd i Sverige ställer omfattande frågor till parterna så tidigt i 

processen.  
307 Se Hope och Ivars (2019) s. 655 f.  
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denna ordning så öppnas dock möjligheten att skiljemännen kommer känna 

sig mer fria att bedriva processledning. Denna öppning kan dock riskera att 

innebära risk för klander ändå. Först och främst ska dock nämnas att den risk 

för klander som eventuellt föreligger vid bristande processledning 

förmodligen minskar vid inkorporerandet av Pragreglerna. Vad gäller mer 

kraftfull processledning har Madsen uttalat att det i internationella 

förfaranden kan finnas anledning att bedriva sådan och Heuman har påpekat 

att det vid större och mer komplicerade tvister, vilket internationella tvister 

troligtvis ofta är, också kan finnas ett sådant behov. En intressant fråga rör 

stadgandet i art. 2.4.e andra stycket som uttrycker att den preliminära synen 

på vissa frågor, såsom bevisbördan och de omtvistade sakerna, som nämnden 

kan utrycka för parterna när den så finner det lämpligt inte i sig ska anses som 

bevis på skiljenämndens brist på oberoende eller opartiskhet och således inte 

kan utgöra grund för att diskvalificera domen. Såväl de obehörighetsgrunder 

som räknas upp i 8 § lagen om skiljeförfarande, och som utgör grund för 

klander, samt klanderreglerna i 34 § lagen om skiljeförfarande är tvingande. 

Undantaget från klanderreglernas tvingande karaktär kan bara göras genom 

en uttrycklig skriftlig överenskommelse och det förutsätter att ingen av 

parterna har hemvist eller driftställe i Sverige, se 51 § lagen om 

skiljeförfarande. Art. 2.4 e kan inte anses utgöra ett sådant undantagsavtal. 

För egen del anser jag att den bör tolkas så att, vilket också nog får anses följa 

av ordalydelsen, att huruvida den uttryckta preliminära synen kan utgöra 

grund för klander beror på vad som faktiskt har uttryckts men att det inte per 

se föreligger grund för klander så fort en preliminär åsikt har lyfts. Heuman 

och Lindskog har också framhållit att en skiljeman inte ska anses jävig på 

grund av att denne beslutat om mellandom eller liknande i förfarandet men 

att förtida omotiverade ställningstaganden bör kunna omfattas av den 

presumtionsbestämmelsen som återfinns i 8 § 2 st. 3 p. lagen om 

skiljeförfarande. 

 

I avsnittet om klander nämndes att en kraftfull processledning i sig inte 

påverkar kravet på opartiskhet och oberoende men att om den bedrivs alltför 

ensidigt så kan det innebära att ett förtroendeskadligt beteende föreligger. 
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Skiljemännen bör därför vara något försiktiga i förhållande till exempelvis 

art. 2.4.d som stadgar att nämnden kan informera parterna om vilka åtgärder 

de kan företa för att fastställa sin faktiska och rättsliga grund. Om detta riktas 

mer mot den ena parten än den andra, exempelvis för att den andra parten 

redan har företagit behövda åtgärder på eget initiativ, kan detta eventuellt 

innebära att risk för klander föreligger, speciellt om det går så långt att 

skiljenämnden kan anses ha hjälpt den ena parten att föra sin talan.  

 

4.3 Edition 

En viktig uttalad ambition med Pragreglerna har varit att minska mängden 

dokument som tynger förfarandet. Som Hope och Ivars påpekat är den också 

mer restriktiv i sin inställning är vad såväl IBA-reglerna som den svenska 

regleringen är.308 Vad gäller specificeringskravet har undersökningen visat att 

det i många fall kan räcka att ange en specificerad grupp eller kategori av 

dokument för att ett editionsyrkande ska godkännas, troligtvis förutsatt att det 

finns ett noga beskrivet bevistema. Lindskog har till och med uttalat att 

elektronisk sökbarhet kan medföra att en vagare precisering godtas, detta 

borde anses som närliggande till ett sådant e-discovery institut som Ivars och 

Hope dock har uttryckt att svensk rätt generellt inte godtar.309 Det är dock 

möjligt att denna typ av vagare precisering bara kan godtas vid en 

editionsuppmaning av skiljenämnden men inte vid tillståndsgivandet till ett 

yrkande om editionsföreläggande av domstol. Skiljenämnden bör vid 

internationella förfaranden inte heller vara speciellt nödgade att ta vägledning 

från rättegångsbalken vad gäller editionsuppmaningar utan kan vara friare i 

sin bedömning.310 När det kommer till Pragreglerna är det emellertid inte 

fallet att skiljenämnden uppmuntras att vara mer frikostig än vad som följer 

av svenska principer, utan tvärtom anger reglerna att ett editionsyrkande ska 

avse ett visst specifikt dokument. I tidigare avsnitt har det redogjorts för både 

författare som är osäkra på om detta innebär en faktisk begränsning jämfört 

 
308 Se Hope och Ivars (2019) s. 662. 
309 Jfr Hope och Ivars (2019) s. 662. 
310 De kan också välja att söka inspiration från IBA-reglerna om detta anses lämpligt.  
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med IBA-reglerna, och den svenska praxis som har utvecklats i samma 

riktning, och författare som anser att det utgör en inskränkning jämfört med 

dessa regelverk. För egen del anser jag att såväl ordalydelsen som 

Pragreglernas övergripande mål om att begränsa mängden dokument talar 

starkt för att Pragreglerna innebär ett strängare identifieringskrav än båda 

IBA-reglerna och den svenska regleringen. Det räcker således troligen inte att 

ange en viss kategori av dokument. 

 

En fråga är om en part som, till följd av det mer specifika identifieringskravet, 

inte får sitt yrkande om antingen editionsuppmaning eller ansökan om 

tillstånd till ett yrkande om editionsföreläggande i rätten godkänd har 

möjlighet att klandra detta som ett handläggningsfel med hänvisning till att 

denne då inte beretts möjlighet att i all behövlig omfattning utföra sin talan. 

Förmodligen kan det bli svårt att för det första visa att ett handläggningsfel 

ens har begåtts och för det andra att visa att detta sannolikt ska ha inverkat på 

utgången. Dessutom har det i förarbetena sagts att regeln om 

handläggningsfel ska tillämpas med relativ restriktivitet.311 Enligt en 

författare borde det dessutom finnas viss möjlighet att i internationella 

förfaranden på förhand avtala bort den annars tvingande bestämmelsen om 

bevisupptagning i rätten. Det skulle kunna ligga i linje med tanken att 

möjligheten att vända sig till domstol begränsas i och med 

specificeringskravet. För egen del anser jag dock uttalandet om möjligheten 

att avtala bort rätten till bevisupptagning i rätten som tveksam. Med tanke att 

den svenska lagstiftaren har valt att förbehålla domstol rätten till tvångsmedel 

och uppfattningen om att skiljeförfarandet måste tillgodose i varje fall 

grundläggande rättssäkerhetsaspekter framstår det för mig som tveksamt, 

men för all del inte uteslutet, att ett sådant avtal skulle godkännas om det blev 

föremål för prövning. Ett sådant avtal skulle möjligtvis också kunna anses 

strida mot talerättsprincipen eftersom den riskerar att begränsa möjligheten 

för exempelvis den part som innehar minst dokumentation att i all behövlig 

omfattning utföra sin talan. Om en part nöjer sig med att yrka att 

 
311 Se avsnitt 2.6.3. 
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skiljenämnden ska utfärda en editionsuppmaning delar jag dock Lindskogs 

uppfattning om att detta, vid ett felaktigt avslag, inte borde kunna utgöra 

grund för klander. En part måste då också ansöka om tillstånd till ett yrkande 

om editionsföreläggande i domstol. 

 

Att skiljenämnden har rätt att självmant uppmana en part att tillhandahålla 

dokumentation är precis som Hope och Ivars har redogjort för inte i sig 

främmande för denna typ av regelverk, IBA-reglerna stadgar också denna 

möjlighet.312 Däremot skiljer den sig från vad som anses gällande i svensk 

rätt. I och med tillkomsten av lagen om skiljeförfarande togs denna möjlighet 

bort då den ansågs strida mot principen att det är parterna som ska svara för 

bevisningen. Möjligheten för en skiljenämnd att självmant ansöka om 

editionsföreläggande i domstol tror jag är mycket liten med tanke på den 

svenska grundinställningen om att det är parterna som ska svara för 

bevisningen samt, vilket också framförts av Hope och Ivars, att samhällets 

tvångsmedel inte ska överutnyttjas.313 

 

 

4.4 Skillnad på om parterna avtalat om 
Pragreglerna eller om skiljenämnden 
ex officio vägletts av Pragreglerna 

Risken för klander beror till stor del på om parterna själva inkorporerat 

Pragreglerna i sitt skiljeavtal eller om skiljemännen väljer att själva ta 

inspiration och vägledning därifrån. Detta har också påpekats i doktrin där 

risken för klander på grund av uppdragsöverskridande har tagits upp. 

Uppdragsöverskridandet skulle enligt författarna kunna bestå i att 

skiljenämnden ex officio begärt edition. För att nå framgång med en dylik 

klandertalan krävs dock att parten kan visa att det inverkat på utgången vilket 

kan vara svårt.314 För egen del är jag enig med dessa doktrinuttalanden. Som 

tidigare visat kan det utgöra både ett handläggningsfel och ett 

 
312 Se Hope och Ivars (2019) s. 660. 
313 Jfr Hope och Ivars (2019) s. 660. 
314 Se Hope och Ivars (2019) s. 667 f.  
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uppdragsöverskridande om skiljenämnden agerar inkvisitoriskt utan grund i 

skiljeavtalet.315 En skiljenämnd som självmant begär att en part ska lämna in 

dokument som kan vara av bevisbetydelse framstår som en tydlig 

inkvisitorisk ordning som överskrider skiljenämndens uppdrag.  

 

Vad gäller processledning beror styrkan och omfattningen av skiljenämndens 

processledning som bekant på den enskilda tvisten och i synnerhet på vad 

parterna därom har bestämt. Om parterna inte själva valt att skiljenämnden 

ska inta en mer proaktiv roll framstår det som i många fall olämpligt för 

skiljemännen att följa den ordning som Pragreglerna föreskriver. Detta skulle 

troligen kunna innebära stor risk för klander. Enligt min mening kan det leda 

till att flera klandergrunder föreligger. Det kan röra sig om att skiljemännens 

opartiskhet och oberoende kan ifrågasättas men också att handläggningsfel 

eller uppdragsöverskridande ska föreligga. Det beror på hur den materiella 

processledningen tar sig uttryck.  

 

Med tanke på att det är IBA-reglerna som enligt många anses utgöra uttryck 

för internationell skiljedomspraxis framstår det dock enligt mig som 

osannolikt att en skiljenämnd i ett svenskt internationellt förfarande utan att 

parterna har gett instruktion om det skulle vända sig till Pragreglerna.316 Om 

parterna däremot avtalat om Pragreglerna bör gränsen för vad som anses 

acceptabelt för skiljemännen att göra vara förflyttad och det är troligtvis svårt 

för en part att nå framgång med en klandertalan om felet eller partiskheten 

inte är mycket tydlig. Uppdragsöverskridande borde inte heller bli aktuellt om 

parterna har avtalat om Pragreglerna. 

  

 
315 Se avsnitt 2.6.2. 
316 Jfr dock Hope och Ivars (2019) s. 667 som anser att det är mycket troligare att 

Pragreglerna blir ett soft law-verktyg som skiljenämnden tar inspiration från i enskilda 

frågor än att parterna avtalar om regelverket.  
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4.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att Pragreglerna skiljer sig från regleringen i 

lagen om skiljeförfarande på många plan. Därmed är inte sagt att de två 

regelverken är oförenliga. Det finns inget som hindrar en långtgående 

processledning i den svenska skiljeförfaranderegleringen och huruvida 

Pragreglerna skulle leda till klander i detta avseende blir en bedömning i varje 

enskilt fall. Ett användande av reglerna torde dock inte per se innebära att 

förfarandet blir oförenligt med de svenska principerna. Avseende de 

undersökta områdena framstår skiljenämndens möjlighet att själv begära 

edition ett av de mest framträdande. I enlighet med Hope och Ivars ställer jag 

mig mycket tveksam till om en tingsrätt hade godkänt en ansökan som kom 

från skiljenämnden själv. Jag ser däremot ingenting som kan användas för att 

angripa skiljedomen för de fall skiljenämnden begränsar sig till att ex officio 

uppmana den ena parten att tillhandahålla viss bevisning. En eventuell vägran 

att göra detta skulle kunna resultera i negativ inferens. Som visat ovan rör det 

bevisvärderingen vilket inte är någon som kan utgöra grund för klander. 

Pragreglernas tydliga uppmuntran till långtgående materiell processledning 

skiljer som visat sig också från den svenska regleringen. Om parterna själva 

valt att göra Pragreglerna till del av sitt skiljeavtal ser jag dock det som 

tveksamt att en omfattande processledning skulle kunna utgöra grund för 

klander. Om skiljenämnden självmant låter sig vägledas av Pragreglerna ökar 

dock risken för att flertalet klandergrunder kan bli aktuella.  

 

Avslutningsvis menar jag att med tanke på att Sverige har en uttryckt 

ambition om att vara ett attraktivt skiljedomsland bör vi, precis som Hope och 

Ivars anför,317 inte vara alltför främmande för förfaranden som inkorporerat 

Pragreglerna. Speciellt inte med tanke på den stora andel ryska parter som i 

alla fall enligt SCC:s statistik förefaller slita tvister här. 

 

 

 

 
317 Jfr Hope och Ivars (2019) s. 670. 
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