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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Skriftlig bevisning spelar ofta en stor roll vid avgörandet av en tvist, inte minst 

vid skiljeförfaranden där det ofta är de sakförhållanden som framkommit under 

förfarandet snarare än de juridiska reglerna som avgör utgången i målet.
1
 Vid 

internationella skiljeförfaranden är det vanligt att parterna kommer från olika 

rättskulturer och de kan följaktligen ha olika syn och förväntningar på hur för-

farandet ska gå till. Parter från olika jurisdiktioner har bland annat olika 

erfarenheter när det kommer till bevisningen och stora skillnader föreligger 

mellan civil law- och common law-jurisdiktioner vad gäller bevisupptagning.  

Discovery-förfarandet spelar en stor roll i bl.a. England och USA, men är helt 

främmande för svensk rätt. Discovery är en process som syftar till att söka och 

samla in bevisning innan förhandling i målet äger rum. Förfarandet är till stor 

del partsadministrerat och ofta får en part tillgång till stora mängder 

information som finns hos motparten, även sådan information som kan vara till 

nackdel för motpartens talan. Discovery-institutet har mött stark kritik i den 

kontinentaleuropeiska rättskulturen för att det möjliggör så kallade fishing 

expeditions.
2
     

Det förekommer att parterna i internationella skiljeförfaranden avtalar om att 

discovery ska tillämpas.
3
 Svårigheter kan då uppstå för skiljemännen i att av-

göra i vilken utsträckning så kan ske, framför allt om förfarandets säte är i ett 

land där discovery normalt sett inte tillämpas och det därför inte finns några 

processuella regler som reglerar ett sådant förfarande. Andra problem skilje-

männen kan ställas inför är om den ena parten yrkar på discovery när parterna 

inte avtalat om något särskilt vad gäller bevisupptagningen. Är det lämpligt att 

de godkänner ett sådant yrkande eller kan det tvärtom innebära att deras dom 

                                                 
1
 Blackaby, m.fl., Redfern and Hunter on International Arbitration, 5 u., Oxford, New York, 

2009,  s. 384. 
2
 Knuts, Gisela, Bevis i skiljeförfarande – inspiration för domstolsprocessen?, Förhandlingarna 

vid det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm 18-19 augusti 2011, s. 713.  

Fishing expeditions är ett slags sökande efter uppgifter som kan vara av värde, genom 

spekulativa förfrågningar efter dokument hoppas man komma över användbar information. 
3
 Hobér, Kaj, International Commercial Arbitration in Sweden, Oxford University Press, 

Oxford, 2011, s. 226. 
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riskerar att upphävas? Frågan är inte endast viktig ur klandersynpunkt utan 

också för parterna under förfarandet, då discovery ofta medför stora kostnader 

för parterna. Informationen som begärs ut är många gånger omfattande och det 

kan vara både kostsamt och arbetskrävande för parterna att ta fram den.  

Det saknas direkt tillämpliga regler i den svenska skiljemannalagen, vilket 

skapar en viss osäkerhet kring skiljemännens befogenheter. Rätten eller 

nämnden ställs ofta inför svåra bedömningsfrågor vid editionsyrkanden där en 

avvägning måste ske mellan motstående intressen.   

1.2. Syfte och problemformulering 

Uppsatsen syftar till att undersöka olika system för bevisupptagning. Utgångs-

punkten är svensk rätt och de regler och principer som styr edition i tvistemål 

samt skiljeförfaranden. De svenska reglerna kommer att ställas mot det 

internationella regelverket IBA Rules of Evidence och discovery-institutet.
4
 

Härvid kommer att utredas vilka förfarandeprinciper skiljenämnden ska beakta 

vid sin bedömning om ett editionsyrkande ska bifallas, samt hur fri den kan 

vara i sin bedömning. 

Mer specifikt kommer frågan huruvida parterna kan avtala om discovery i ett 

internationellt skiljeförfarande med säte i Sverige att behandlas. Vidare 

kommer att diskuteras om skiljemännen kan godkänna ett yrkande om 

discovery-förfarande från en part när parterna inte har kommit överens om 

några förfaranderegler vad gäller bevisupptagningen. Kan en part vägra en 

uppmaning från skiljenämnden att lämna ut bevisning och kan det i så fall få 

några konsekvenser för honom eller henne? 

Uppsatsen kommer att behandla i vilken utsträckning skiljenämnden kan ge det 

faktum att en part vägrar lämna ut handlingar bevisbetydelse och huruvida det 

är lämpligt att så sker. Slutligen kommer det diskuteras om en dom kan 

klandras med framgång på grund av hur skiljemännen har behandlat en parts 

vägran att lämna ut bevisning.   

                                                 
4
 Innebörden av discovery diskuteras i avsnitt 4. 
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1.3. Metod 

För att identifiera och analysera ovanstående problemformuleringar har lagtext, 

förarbeten, doktrin och praxis granskats. Jag har således använt mig av 

rättskällorna för att utreda hur rättsläget ser ut och för att hitta likheter och 

olikheter i de olika systemen. En komparativ utblick görs mellan de olika syn-

sätten vad gäller bevisupptagning. För att möjliggöra det har löpande i arbetet 

förfarandeprinciper och huvuddrag tagits fram och analyserats i de olika regel-

verken.  

Rättegångsbalkens bevisupptagningsregler kan eventuellt ge en viss ledning till 

hur skiljemål bör handläggas. Det är dock viktigt att inte tillämpa RB:s regler 

förutsättningslöst eftersom skiljeförfaranden på många sätt skiljer sig från 

domstolsprocessen. Inte minst vid internationella skiljeförfaranden måste en 

sådan försiktighet iakttas.
5
 Grundläggande processuella principer återfinns 

emellertid i RB och söker en part i ett skiljeförfarande domstolens hjälp vid 

bevisupptagning är RB:s regler relevanta. I arbetet kommer därför RB att 

diskuteras och analogier kommer att dras med försiktighet. Skiljenämnden är 

inte förhindrad att använda regler i RB som vägledning vid processuella frågor, 

men det är viktigt att förfarandet inte tappar de fördelar som en skiljeprocess 

innebär, såsom flexibilitet och effektivitet. Många processuella frågor har fått 

sin lösning i RB, vilket inte alltid kan bortses ifrån i de fall LSF inte lämnar 

några anvisningar på hur problemen ska lösas.
6
  

1.4. Avgränsning 

Det bör påpekas att det inte går att dra några absoluta distinktioner mellan civil 

law- och common law-jurisdiktioner när det kommer till bevisupptagning, då 

det finns många olika varianter i olika länder. Det är lätt att vara alltför 

generaliserande i sina jämförelser. Jag har valt att främst se till USA, eftersom 

landet har ett processuellt system präglat av discovery. Min utgångspunkt i 

arbetet är att skiljeförfarandet äger rum i Sverige och fokus ligger på svenska 

regler om edition. 

Uppsatsens fokus ligger på skriftlig bevisning som innehas av motparten och 

inte av tredje man.  

                                                 
5
 Heuman, Lars, Skiljemannarätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1999, s. 306 f. 

6
 Heuman, Skiljemannarätt, s. 308. 
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2. Något om förfarandeprinciper och skiljemännens 

diskretionära rätt 

Utgångspunkten i uppsatsen är att förfarandet äger rum i Sverige och därför ska 

här inledningsvis ges en kort redogörelse av vad LSF uppställer för krav på 

förfarandet. Vid skiljeförfaranden kan parterna till stor del styra hur hand-

läggningen ska gå till och skiljenämnden har också stora möjligheter att hand-

lägga förfarandet på sätt som den anser lämpligt när parterna inte har avtalat 

om annat. För att rättssäkerheten inte ska äventyras måste dock vissa grund-

läggande krav som allmänt återfinns i en rättsstats processordningar regleras i 

lag. Ett sådant krav är att skiljemännen ska vara opartiska i sin bedömning.
7
 

För att skiljeförfarandet ska vara ett attraktivt alternativ är det dock viktigt att 

handläggningen i stor utsträckning kan anpassas efter parternas önskemål och 

efter omständigheterna i det enskilda fallet.
8
  

LSF innehåller relativt få förfaranderegler, vilket innebär att förutsatt att 

parterna inte har upprättat föreskrifter för handläggningen finns det utrymme 

för skiljenämnden att bestämma hur processuella frågor ska behandlas. 

Förfarandet styrs dock av ett antal grundläggande processuella principer och 

skiljemannens diskretionära rätt begränsas därmed också. Parterna ska bland 

annat ges möjlighet att utföra sin talan och ta del av allt material.
9
 

Likabehandlingsprincipen och dispositionsprincipen
10

 begränsar också skilje-

männens möjligheter att besluta om handläggningen och den diskretionära 

beslutanderätten måste alltid utövas med gott omdöme. Att skiljedomen inte 

kommer att ogiltigförklaras eller hävas är av yttersta vikt och det är därför 

viktigt att nämnden känner till den praxis som preciserar ogiltighets- och 

klanderreglernas innebörd. Denna praxis anger var den yttersta gränsen går för 

vad som kan accepteras, men det är också viktigt att komma ihåg att inom den 

                                                 
7
 Se 8 § LSF, SOU 1994:81 s. 116, Prop. 1998/99:35 s. 82, Heuman, Skiljemannarätt, s. 226, 

Hobér, s. 161 f., Blackaby, m.fl., s. 266, Olsson, Bengt, Kvart, Johan, Lagen om 

skiljeförfarande, En kommentar, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2000, s. 71 och NJA 1981 

s. 1205. 
8
 Prop. 1998/99:35 s. 41. 

9
 Se 24 § LSF, Lindskog, Stefan, Lag om skiljeförfarande (1-12-2013 Zeteo), kommentaren till  

24 §, Heuman, Skiljemannarätt, s. 400, Hobér, s. 252, Olsson, Kvart, s. 107 f.  
10

 Heuman, Skiljemannarätt, s. 280, Hobér, s. 257 och Brocker, Stefan, Löf, Kristoffer, The 

Proceedings, i: Ulf  Franke, Annette  Magnusson m.fl., International Arbitration in Sweden: A 

Practitioner's Guide (Kluwer Law International 2013), s. 225 f. 
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ramen finns mer eller mindre lämpliga alternativ för hur skiljenämnden kan 

agera. Skiljemännens diskretionära rätt begränsas vidare av det faktum att 

domstol ibland kan komma att pröva vissa typer av frågor under förfarandet, 

till exempel vid edition.
11

 

2.1. 25 och 26 §§ LSF 

Här kommer en kort redogörelse att göras över de regler rörande bevisning som 

återfinns i LSF.
12

 Enligt 25 § LSF svarar parterna för bevisningen. Skilje-

nämnden kan utse sakkunniga om inte båda parterna motsätter sig det, men i 

övrigt kan den inte bidra till utredningen. Skiljemännen kan avvisa sådan 

bevisning som saknar betydelse i tvisten eller om den förs in under ett sent 

skede i förfarandet. De kan alltså ge så kallade stupstocksförelägganden i fråga 

om bevisningen. Bevisning som felaktigt avvisats kan leda till att domen hävs 

av domstol efter klandertalan, 34 § st 1 p. 6 LSF.
13

 Av 25 § st 3 följer att skilje-

nämnden inte får ta upp ed eller sanningsförsäkran eller använda sig av vite 

eller annat tvångsmedel för att skaffa in begärd bevisning.   

26 § LSF anger att en part efter tillstånd av skiljenämnden kan ansöka hos 

tingsrätt om han eller hon vill att ett vittne eller en sakkunnig ska höras under 

ed. Detsamma gäller vid edition av handlingar eller föremål. Skiljenämnden 

ska endast lämna sitt tillstånd om den anser att åtgärden är befogad med hänsyn 

till utredningen. Vid domstol blir RB:s regler tillämpliga.   

3. Internationella skiljeförfaranden 

I internationella skiljeförfaranden kan vissa svårigheter uppstå då part vill få ut 

bevisning från motparten som denne inte frivilligt lämnar ifrån sig. I inhemska 

förfaranden uppstår oftast inte samma osäkerhet då landets lagar eller praxis 

från skiljeinstitut ger vägledning.
14

 Svårigheter i internationella förfaranden 

beror främst på att ett sådant förfarande inte endast involverar ett rättsystem.  

Ett rättsystem kan vara tillämpligt på skiljeavtalet och dess verkställighet 

                                                 
11

 Heuman, Skiljemannarätt, s. 279 ff. 
12

 26 § LSF kommer att diskuteras mer utförligt nedan i avsnitt 5.1.1. 
13

 Heuman, Skiljemannarätt, s. 436 ff., Olsson, Kvart, s. 109 ff., Hobér, s. 220 f., Lindskog, 

Lag om skiljeförfarande (1-12-2013 Zeteo), kommentaren till 25 § och 34 § p. 5.2.4. 
14

 Blackaby, m.fl., s. 392.  
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medan ett annat system reglerar de processuella reglerna i skiljeförfarandet. 

Vidare kan den lag som ska vara tillämplig på tvisten vara hänförlig till ett 

tredje rättsystem och vid verkställighet av skiljedomen kan ytterligare ett lands 

regler komma att få betydelse.
15

 För frågeställningarna som ska utredas i denna 

uppsats är de regler som är tillämpliga på förfarandet relevanta, eftersom de 

reglerar hur skiljenämnden ska förhålla sig till parts editionsyrkande. Det är 

gällande rätt i det land där skiljeförfarandet har sitt säte, lex arbitri, som styr 

hur skiljeförfarandet ska förrättas. Vad gäller bevisupptagning ger nationella 

skiljelagstiftningar sällan någon större vägledning. Lex arbitri ger därmed inte 

svar på frågor som rör bevisningen i någon större utsträckning.
16

  

Ett internationellt skiljeförfarande med parter från olika länder förläggs ofta till 

en neutral plats och ett land som ingen av parterna kommer ifrån. Vidare har 

parterna i skiljeavtalet ofta avtalat om att ett annat lands materiella rätt ska 

tillämpas på avtalet.
17

 Om ett internationellt skiljeförfarande äger rum i Sverige 

blir LSF tillämplig. 46 § LSF stadgar att LSF tillämpas på skiljeförfaranden 

som äger rum i Sverige även om tvisten har internationell anknytning.  

I slutet av 1900-talet var edition ett omtvistat problem i internationella skilje-

förfaranden, mycket på grund av att behandlingen av den typen av frågor 

skiljer sig avsevärt mellan civil law- och common law-länder. IBA utformade 

därför en mer internationaliserad version av sina tidigare regler om edition. År 

1999 publicerades nya IBA Rules of Evidence och dessa regler har fått en stor 

genomslagskraft i internationella skiljeförfaranden.
18

 År 2010 reviderades 

reglerna. Reglerna kan tillämpas i sin helhet eller endast delvis och de kan 

också användas som riktlinjer vid förfaranden.
19

 Det är ovanligt att parterna i 

skiljeavtalet hänvisar till IBA Rules of Evidence, utan i praktiken förekommer 

att parterna och nämnden när förfarandet inletts kommer överens om att 

                                                 
15

 Blackaby, m.fl., s. 165. 
16

 Knuts, s. 706. 
17

 Blackaby, m.fl., s. 174.  
18

 Blackaby, m.fl., s. 393. 
19

 1999 IBA Working Party, 2010 IBA Rules of Evidence Review Subcommittee, Commentary 

on the revised text of the 2010 IBA Rules on the Taking of Evidence in International 

Arbitration, s. 3.  
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reglerna ska användas som en utgångspunkt eller som inspiration i frågor som 

rör bevisupptagning.
20

 

4. Discovery 

Nedan följer en kortare beskrivning av discovery-institutet. Uppsatsen är dock 

inte ämnad att utgöra en introduktion till common law eller amerikansk rätt och 

det är också viktigt att poängtera att skillnader förekommer vad gäller 

discovery i de olika rättssystem där discovery används. Med discovery eller 

pre-trial discovery menas de processuella möjligheterna en part har att före 

huvudförhandlingen precisera sin talan och uppge sin bevisning genom att söka 

och samla in information. Bevisningen består dels av vittnesmål och dels av 

insamling av dokument. En part kan behöva lämna ut information till sin mot-

part som är till nackdel för partens egen talan.
21

 Inom EU tillåter endast 

medlemsstaterna Storbritannien, Irland och Cypern pre-trial discovery.
22

  

I USA tillämpas en extensiv form av discovery där en part kan ha en nästintill 

obegränsad rätt till motpartens dokument.
23

 Den amerikanska processrätten är 

präglad av the adversary system som kan liknas vid förhandlingsprincipen 

inom svensk rätt. Målets förberedande, och reglerna som reglerar detta, är av 

största betydelse, eftersom domaren dömer på det processmaterial parterna 

lägger fram och verkar inte aktivt för utredningen. Parternas ombud för för-

handlingar sinsemellan om vilka handlingar som finns och kan bli aktuella i 

målet. Parterna har möjlighet att undersöka och kopiera dokument som finns i 

motpartens besittning, som är relevanta eller som kan leda till relevant 

bevisning.
24

  

Discovery syftar till att parterna ska ha lika stor tillgång till den information 

som kan användas som bevis i tvisten. En klar nackdel med discovery är att det 

                                                 
20

 Knuts, s. 707. 
21

 Jacobsson, Ulla, Processrätt i USA, Juridiska föreningen i Lund, Lund, 1970, s. 17, 

Blackaby, m.fl., s. 40 f. och Brocker, Stefan, Discovery in international arbitration – the 

Swedish approach, Stockholm Arbitration Report, 2001:2, Stockholms handelskammare, 2001, 

s. 20. 
22

 Discovery and Gathering of Evidence, OECD Journal: Competition Law and Policy, Vol. 

2009/2, s. 41. 
23

 Brocker, Discovery in international arbitration – the Swedish approach, s. 20. 
24

 Jacobsson, s. 16 f. och Kaufman-Kohler, Gabrielle, Bärtsch, Philippe, Discovery in 

international arbitration: How much is too much?, Schieds VZ 2004, Heft 1, s. 15. 
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finns risk att det missbrukas för att till exempel förhala förfarandet. En annan 

nackdel är att det kan leda till stora kostander för parterna.
25

 Discovery kan 

också vara otroligt tidskrävande och det kan ta månader att leta upp och samla 

in dokument. Det är ett problem som blev mer påtagligt när e-post började 

användas i större utsträckning och när information började digitaliseras.
26

 

I England finns två typer av discovery, en allmän form och en specifik. En 

allmän uppmaning om discovery innebär att parten måste sammanställa en lista 

över alla dokument som han eller hon innehar eller har inom sin kontroll och 

som är relaterade till frågan i målet. Undantag får bl.a. göras för dokument som 

rör kommunikationen mellan parten och dennes ombud eller som skulle avslöja 

en brottslig handling. Dokument som skäligen kan antas vara till fördel för 

motpartens talan eller till nackdel för parten kan omfattas. En specifik för-

frågan om discovery kan utfärdas om en part har anledning att anta att mot-

parten inte har fullgjort sina skyldigheter enligt en generell begäran om 

discovery. Så kan vara fallet om dokument som har lämnats ut av motparten 

tyder på att det finns andra dokument som har utelämnats. I England sker 

discovery utan att domstol utfärdar ett föreläggande och av många betraktas 

discovery som en nödvändighet, inte bara i tvistemål utan också i engelska 

skiljeförfaranden.
27

 Det är därför inte svårt att föreställa sig att det kan uppstå 

krockar i internationella skiljeförfaranden, eftersom parter kan ha en tendens 

att ta med sig de processuella erfarenheter de fått i sitt hemland till skilje-

förfarandet.   

Sanktionsmöjligheter i de fall parterna vid discovery inte samarbetar kommer 

att diskuteras i avsnitt 5.6. 

5. Edition  

I 38:2 RB regleras editionsplikten vid allmän domstol. Där stadgas att den som 

innehar en handling som kan antas ha betydelse som bevis ska förete den. Detta 

ska ske oavsett om personen som innehar handlingen i övrigt har med 

                                                 
25

 Kaufman-Kohler, Bärtsch, s. 16. 
26

 Blackaby, m.fl., s. 41. 
27

 Morgan, W.G.O., Discovery in Arbitration, Journal of International Arbitration, Kluwer Law 

International, Issue 3, 1986, s. 11 f.  
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processen att göra. Editionsplikten i svensk rätt är utformad på ett sådant sätt 

att den stämmer överens med vittnesplikten. Det ansågs lämpligt att i den mån 

part är skyldig att bidra till utredningen genom en muntlig utsaga, på grund av 

skyldighet att i rättegång avge vittnesmål, bör samma skyldighet också före-

ligga att utge skriftlig handling som han eller hon innehar. En mer begränsad 

editionsplikt skulle innebära att part ändå i vittnesförhör blir tvungen att redo-

göra för handlingens innehåll medan en mer vidsträckt editionsplikt skulle stå i 

strid med de intressen som ligger till grund för parts eller vittnes tystnadsplikt 

eller rätten att vägra uttala sig.
28

 Av 38:2 st 2 RB framgår att vittnets rätt att 

vägra yttra sig enligt 36:6 RB ska äga motsvarande tillämpning vid edition. Ett 

vittne behöver inte uttala sig angående en omständighet om det skulle innebära 

ett avslöjande av att vittnet eller någon närstående begått en brottslig eller 

vanärande handling. Vittnet kan också vägra att yttra sig om yrkeshemligheter. 

Regeln ligger i linje med artikel 6 EKMR om en rättvis rättegång, vilket anses 

innefatta att det inte finns någon skyldighet till självangivelse.
29

  

Enligt svenska skiljeförfaranderegler styr partsautonomin stora delar av 

förfarandet. Nämnden kan inte ex officio begära eller tillhandahålla bevisning 

utan parterna måste själva ta initiativ vad gäller bevisningen och svarar för 

denna enligt 25 § LSF.
30

 Hade skiljenämnden på eget initiativ kunnat ålägga 

part att inkomma med bevisning, skulle deras opartiskhet kunna komma att 

ifrågasättas. Det faktum att parterna själva svarar för bevisningen anses också 

vara ett utflöde av dispositionsprincipen.
31

  

Artikel 3 i IBA Rules of Evidence behandlar skriftlig bevisning. Principen att 

parterna själva ansvarar för den bevisning som ligger till grund för deras talan, 

som gäller i svenska skiljeförfaranden, återfinns både i common law- och civil 

law-rättsordningar och tillämpas också i IBA Rules of Evidence. IBA:s arbets-

grupp ägnade mycket tid åt att hitta en lösning och kompromiss på de synsätt 

som finns i olika rättsordningar vad gäller edition. Det konstaterades att den 

                                                 
28

 SOU 1938:44 s. 412 och NJA II 1943 s. 498. Se även Heuman, Lars, Editionsförelägganden 

avseende ADB-baserad information och proportionalitetsgrundsatsen, JT 1999-2000,  s. 155. 
29

 Nilsson, Bo, Negative inferences: An arbitral Tribunal’s Powers to Draw Adverse 

Conclusions from a Party’s Failure to Comply with the Tribunal’s Orders, i: Between East and 

West: Essays in Honour of Ulf Franke, Juris Publishing, 2010, s. 352. 
30

 Hobér, s. 221, Brocker, Discovery in international arbitration – the Swedish approach, s. 21 

och Olsson, Kvart, s. 113. 
31

 Heuman, Skiljemannarätt, s. 436. 
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mycket tillåtande och extensiva synen på edition som råder i common law-

länder generellt sett inte var lämplig i internationella skiljeförfaranden. Det 

ansågs dock av vikt att edition till viss del var möjligt.
32

 

5.1. Editionsyrkandet 

I dispositiva tvistemål kan domstol endast fatta beslut om edition om part yrkat 

härom, vilket följer av 35:6 RB. Ett editionsyrkande ska innehålla uppgift om 

vad som ska styrkas med beviset och vilka handlingar yrkandet avser. Av 

praxis framgår att ett editionsyrkande kan komma att avslås om det är 

uppenbart att inte alla de efterfrågade handlingarna kan vara av betydelse som 

bevisning i målet eller personen som yrkar edition inte närmare angett vilka 

omständigheter denne avser att styrka med handlingarna.
33

 Av 35:7 RB 

framgår att edition inte heller kan beviljas när bevisningen med avsevärt 

mindre besvär eller kostnad kan föras på annat sätt, förutsatt att det andra 

beviset har lika god bevisverkan.
34

 Ett editionsföreläggande innebär inte en 

skyldighet att framställa ny information eller göra omfattande bearbetningar av 

material. Inte heller förväntas den mot vilken föreläggandet riktats att utföra ett 

sakkunniguppdrag, till exempel kan ett yrkande avslås om utomstående 

expertis måste kallas in för att få fram informationen. Det faktum att arbetet är 

omfattande och arbetskrävande innebär inte att åtgärden inte ska utföras.
35

  

Av artikel 3(3) IBA Rules of Evidence framgår hur ett editionsyrkande ska 

utformas. Handlingarna måste vara så pass väl beskrivna att det är möjligt att 

identifiera dem och det ska också framgå att de är relevanta som bevisning i 

tvisten. Vid skiljeförfaranden där IBA Rules of Evidence tillämpas ska skilje-

nämnden inte tillåta att bevisning avkrävs motparten om någon av grunderna i 

artikel 9(2) är tillämplig. Där anges att skiljenämnden antingen ex officio eller 

på begäran av part kan neka ett yrkande om utlämnande av bevisning. Så kan 

bland annat ske om handlingarna saknar relevans för tvisten och dess 

avgörande, om det skulle innebära en oskälig belastning att ta fram 

                                                 
32

 Commentary on the revised text of the 2010 IBA Rules on the Taking of Evidence in 

International Arbitration, s. 7 f.  
33

 Se NJA 1959 s. 230.  
34

 NJA II 1943, s. 451. 
35

 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Heuman, Lars,  Rättegång IV, 7 u., Norstedts Juridik 

AB, Stockholm, 2009, s. 268 och NJA 1998 s. 829. I rättsfallet ansågs inte påståendet om att 

det skulle krävas en arbetsinsats under en månads tid för att få fram den efterfrågade 

informationen som tillräckligt skäl för att editionsyrkandet skulle ogillas. 
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informationen eller om handlingarna utgör yrkeshemligheter. Det är alltså upp 

till skiljenämnden att bedöma om bevisningen ska lämnas ut eller inte. Av 

artikel 9(1) IBA Rules of Evidence framgår också att det är skiljenämnden som 

ska bestämma om beviset ska tillåtas, avgöra huruvida det är relevant och 

vilken vikt det ska tillmätas i målet. Bedömningen faller in under nämndens 

diskretionära rätt.
36

 IBA Rules of Evidence ger skiljenämnden klarare direktiv 

för vad som ska beaktas vid bedömningen jämfört med LSF, medan RB upp-

ställer liknande krav, vilket kommer att bli tydligare nedan.  

5.1.1. Edition enligt LSF 

26 § LSF reglerar editionsföreläggande, där part efter tillstånd från skilje-

nämnden kan ansöka hos allmän domstol om ett sanktionerat editions-

föreläggande enligt RB:s regler. En skiljenämnd kan inte avkräva en part 

handlingar som denne inte vill lämna ut, eftersom nämnden inte har några 

sanktionsmöjligheter eller tvångsmedel till sitt förfogande. Det kan därför 

ibland vara nödvändigt med assistans från domstol. Enligt 26 § LSF får en part 

efter tillstånd av skiljenämnden ansöka hos tingsrätten om parten vill att ett 

vittne eller en sakkunnig ska höras under ed, att en part ska höras under 

sanningsförsäkran eller att det ska föreläggas att en part eller någon annan som 

bevis tillhandahåller skriftlig handling eller ett föremål. Skiljemännen lämnar 

sitt tillstånd till ansökan om de anser att åtgärden är befogad med hänsyn till 

utredningen. Åtgärden kan inte anses befogad om sökandens intressen blivit 

tillräckligt väl tillgodosedda genom förhör inför skiljenämnden och de 

editionsuppmaningar som meddelats. Har sökandens intressen blivit 

tillgodosedda på så sätt kan han eller hon därmed inte med framgång klandra 

skiljedomen med åberopande av att tillståndsbegäran om bevisupptagning inför 

domstol ogillades. Skulle tvistens utgång däremot blivit en annan om tillstånd 

lämnats till sökanden enligt 26 § LSF kan domen komma att upphävas efter 

klandertalan.
37

  

Skiljenämnden ska alltså lämna sitt tillstånd om den anser att åtgärden har 

betydelse som bevis i tvisten. Beviskravet som skiljemännen riktar mot 

                                                 
36

 Commentary on the revised text of the 2010 IBA Rules on the Taking of Evidence in 

International Arbitration, s. 25. 
37

 Heuman, Skiljemannarätt, s. 471. Olsson, Kvart, s. 113. Lindskog, Lag om skiljeförfarande 

(19-10-2013 Zeteo), kommentaren till 26 §. 
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sökanden bör ställas lågt, eftersom det kan vara svårt att på förhand uppge 

vilken information som kommer att framkomma under ett förhör med en 

person som inte har något intresse av att samarbeta eller vilka uppgifter som 

framgår av ett dokument som motpart eller tredje man inte vill lämna ifrån sig. 

I tvistemål kan domstol avvisa begärda editionsförhör om motparten gör det 

sannolikt att förhörspersonen inte kan lämna några relevanta uppgifter. En till-

ståndsfråga i en skiljetvist bör avgöras efter en liknande bedömning.
38

     

5.1.2. Laglighetsprövningen vid tingsrätten 

Det är skiljenämnden som bestämmer vilken tingsrätt part ska göra sin ansökan 

hos, 44 § st 2 LSF. Det möjliggör att samtliga personer kan höras vid ett 

tillfälle i samma domstol.
39

 Har skiljenämnden lämnat sitt tillstånd enligt 26 § 

LSF är det sedan den editionsyrkande parten som måste ge in en ansökan till 

tingsrätten.
40

 Tingsrätten ska bifalla en ansökan om det finns lagliga 

förutsättningar för åtgärden. Skiljenämnden bör ha gjort både en lämplighets-

prövning och en laglighetsprövning innan tillstånd lämnas.
41

 Att domstolen är 

begränsad till en laglighetsprövning innebär att en bedömning inte kan göras av 

huruvida skiljenämndens beslut var riktigt vad gäller bevisets relevans för 

målets avgörande. Utgångspunkten är alltså att skiljenämnden är bättre insatt i 

målet och därför har en bättre möjlighet att bedöma bevisbetydelsen.
42

 Tanken 

är att skiljenämndens diskretionära bedömningar av om åtgärden är befogad 

ska binda domstolen, som därmed inte får ändra den slutsatsen.
43

  

Laglighetsprövningen innebär att tingsrätten ska fastställa att den är behörig, 

att skiljenämnden gett sitt tillstånd till ansökan, att yrkandet är så preciserat att 

det går att verkställa, att inget undantag i 38:2 st 2 och 3 RB om närstående, 

befattningshavare eller minnesanteckning är tillämpligt och om det finns några 

sekretessregler som hindrar att de begärda handlingarna lämnas ut.
44

 

Tingsrätten ska noga pröva om editionsyrkandet är tillräckligt bestämt, det vill 

                                                 
38

 Heuman, Skiljemannarätt, s. 477. 
39

 Lindell, Bengt, Alternativ tvistlösning, särskilt om medling och skiljeförfarande, Iustus 

Förlag AB, Uppsala, 2000, s. 192. Se även Prop. 1998/99:35 s. 117. 
40

 Olsson, Kvart, s. 113.  
41

 Heuman, Skiljemannarätt, s. 479. 
42

 Andersson, Fredrik mfl, Arbitration in Sweden, Jure Law Books, Stockholm, 2011, s. 159.  
43

 Heuman, Skiljemannarätt, s. 479 och NJA 2012 s. 289. 
44

 Lindskog, Lag om skiljeförfarande (19-10-2013 Zeteo), kommentaren till 26 §. Se även NJA 

2012 s. 289. 
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säga att skriftliga handlingar är så pass identifierade att verkställighet är 

möjligt. Domstolen måste kontrollera att inga laga hinder för verkställighet 

föreligger vid ett bifall av yrkandet och detta oavsett om skiljenämnden redan 

prövat frågan. Prövningen bör ske på samma sätt som vid ett editionsyrkande i 

ett tvistemål.
45

   

5.1.3. Vart ska parterna vända sig 

I svensk rätt krävs således att den part som önskar ta del av information som 

motparten eller tredje man förfogar över måste vända sig till skiljenämnden vid 

ett skiljeförfarande eller till domstol vid tvistemål och yrka att handlingarna 

lämnas ut. Vid tingsrätt sker en sådan bedömning efter RB:s regler, medan en 

skiljenämnd under LSF inte får några egentliga direktiv på hur bedömningen 

ska gå till. Av det faktum att skiljenämnden kan lämna tillstånd till yrkande om 

editionsföreläggande hos domstol följer också att skiljenämnden efter parts 

yrkande kan uppmana en part att lämna ut handlingar till nämnden direkt. 

Editionsfrågor kan på så sätt lösas på ett mer effektivt sätt än om domstol 

kopplas in, då skiljeförfarandet kan komma att fördröjas betydligt. Nämnden 

har dock ingen möjlighet att ålägga tredje man att göra detsamma.
46

  

I common law-länder är det, som tidigare nämnts, parternas ombud som i första 

hand avkräver varandra på information. Utgångspunkten är att all information 

ska lämnas in, även om den kan vara till nackdel för en parts talan. Domstolens 

hjälp behövs dock om informationen finns hos tredje man. I övrigt kopplas 

domstolen inte in om det inte är så att parternas ombud misslyckats med för-

handlingarna angående bevisningen.
47

  

5.2. Bevisrelevans 

I tvistemål bifalls inte ett editionsyrkande av domstolen om inte informationen 

kan antas ha betydelse som bevisning i målet. Att handlingen ska ha betydelse 

som bevis innebär att beviset måste kunna antas ha betydelse för ett visst i 

målet aktualiserat bevistema. Det faktum att ett krav på viss bevisrelevans upp-

ställs kan tolkas som att en handling endast kan ha betydelse som bevis om det 

som ska bevisas har betydelse i målet. Det fordras inte att handlingen har ett 

                                                 
45

 Heuman, Editionsföreläggande i civilprocesser och skiljetvister Del II, JT 1989-90, s. 259 f. 
46

 Heuman, Skiljemannarätt, s. 458 och Hobér, s. 225. 
47

 Kaufman-Kohler, Bärtsch, s. 15. 
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högt bevisvärde, men omständigheten som en part vill bevisa måste ha 

betydelse i målet och beviset får inte antas bli utan verkan.
48

 Vid relevans-

prövningen bör således domstolen bedöma huruvida utgången i målet kan 

komma att påverkas och inte endast begränsa sin bedömning till bevistemat. I 

de fall handlingen visserligen har bevisbetydelse för bevistemat, men detta 

troligtvis inte kommer påverka utgången i målet, finns antagligen inte skäl att 

godta editionsyrkandet. Sådana skäl finns än mindre om ett editions-

föreläggande skulle innebära stora kostnader eller olägenheter för motparten.
49

 

Av NJA 2002 s. 41 framgår dock att de begärda handlingarna kan sakna 

betydelse som bevis om det rättsfaktum som ska bevisas inte har påståtts och 

konkretiserats av den part som har åberopsbördan. Domstolen ska vidare avslå 

ett editionsyrkande om detta endast syftar till att ge sökanden möjlighet att 

bedöma om ytterligare grunder ska åberopas i målet eller ge sökanden 

information som kan underlätta utformningen av sakframställan.
50

  

Att skiljenämnden direkt kan ålägga part att ge ut handlingar är en fördel då 

målet ska handläggas snabbt och ändamålsenligt. Det bör dock påpekas att 

effektivitetsaspekter inte ska beaktas vid bedömningen utan skiljenämnden ska 

utgå från det antagna bevismässiga värdet av åtgärden när part begär tillstånd 

till yrkande om edition hos domstol. Bedömningen ska inte utgå från bevis-

medlets bevisvärde i sig utan vilket bevisvärdetillskott den begärda 

bevisningen kan bedömas medföra. Vid sin bedömning tycks skiljenämnden 

emellertid kunna vara relativt generös.
51

  

Lindskog menar att skiljeförfarandet inte ska innebära någon bevismässig 

nackdel för en part jämfört med om tvisten hade handlagts av allmän domstol. 

Skiljenämnden ska därför vid sin befogenhetsprövning göra en jämförelse med 

rättegångsförfarandet och RB:s regler. Skiljenämnden ska utgå från samma 

principer som en domstol skulle ha gjort och därmed se särskilt till handlingens 

                                                 
48

 Fitger, Peter m.fl., Rättegångsbalken (19-10-2013 Zeteo), kommentaren till 38 kap. 2 § och 

Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 265. 
49

 Lindell, Bengt, Civilprocessen, rättegång samt skiljeförfarande och medling, 3 u., Iustus 

Förlag, Uppsala, 2012, s. 494. 
50

 Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 265. 
51

 Lindskog, Lag om skiljeförfarande (19-10-2013 Zeteo), kommentaren till 26 § p. 4.1.2 och 

NJA 2012 s. 289. 
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bevisbetydelse i enlighet med 38:2 st 1 RB.
52

 Även enligt IBA:s regler ska 

skiljenämnden göra en bedömning om handlingarna är relevanta för målet 

innan de bifaller ett editionsyrkande, artikel 9(2)(a). Här anges dock inte hur 

prövningen ska gå till utan utgångspunkten är att skiljenämnden ska utöva sin 

bestämmanderätt med diskretion. Bedömningen borde dock stämma överens 

med den relevansprövning enligt svenska regler som nyss beskrivits då skilje-

nämnden inte ska tillåta ett yrkande avseende information som saknar till-

räcklig betydelse för målets utgång.
53

  

Vid discovery behöver dokument inte lämnas ut om den information de till-

handahåller saknar relevans för målet. Bedömningen av vad som är relevant är 

dock extensiv jämfört med de svenska och internationella regler som nyss 

beskrivits.
54

 Relevansprövningen är partsadministrerad och det är i första hand 

parterna som ska lösa oenigheter om relevansfrågor. Först om parts-

administrationen inte fungerar kopplas domstolen in för att göra en relevans-

bedömning eller avkräva en part information som han eller hon inte vill lämna 

ifrån sig frivilligt. Har informationen betydelse för parternas påståenden om 

rättsfakta anses den relevant.
55

 Ibland kan relevansbedömningen göras ännu 

mer extensiv och också öppna upp för fishing expeditions. I vissa fall använder 

man en vidare bedömningsmall för vad som kan anses vara relevant och menar 

då att information är relevant om det finns en möjlighet att den är relevant för 

saken (”the subject matter”). En hänvisning till saken innebär att inte endast 

rättsfakta som har åberopats kan omfattas utan också rättsfakta som kan 

komma att åberopas och som ryms inom saken. En sådan bredare typ av 

discovery innebär att parterna kan söka efter ytterligare rättsfakta och den 

möjliggör därmed fishing expeditions.
56

  

5.2.1. NJA 2012 s. 289 

När skiljenämnden lämnat sitt tillstånd kan part göra en ansökan hos tingsrätten 

om editionsföreläggande. Tingsrätten ska inte utreda om kravet på bevis-

betydelse är uppfyllt eller om det i övrigt saknas skäl för bevisupptagningen då 

                                                 
52

 Lindskog, Lag om skiljeförfarande (19-10-2013 Zeteo), kommentaren till 26 § p. 4.1.4. 
53

 Artikel 9(2) stadgar att skiljenämnden inte ska bifalla ett editionsyrkande vid ”lack of 

sufficient relevance to the case or materiality to its outcome”. 
54

 Kaufman-Kohler, Bärtsch, s. 15. 
55

 Westberg, s. 633 f. 
56

 Westberg, s. 634. 
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dessa frågor faller på skiljenämnden att utreda inom ramen för deras 

befogenhetsprövning. Det bör påpekas att eftersom det inte uppställs några 

krav på att skiljemän ska ha några särskilda juridiska kunskaper är det inte 

säkert att de tillämpar regler om bevisbetydelse på rätt sätt.
57

  

I NJA 2012 s. 289 utgjorde ett editionsyrkande i ett skiljeförfarande, enligt den 

part mot vilken yrkandet riktats, en fishing expedition och skulle på denna 

grund avslås. I målet ville den ena parten få ut fakturor med angivna faktura-

nummer från motparten för att visa på att denne brutit mot en konkurrens-

begränsningsklausul. Motparten hävdade att fakturorna inte hade någon 

betydelse för den talan som fördes i skiljemålet, utan editionsyrkandet avsåg ett 

stort antal handlingar som inte begränsades till den i skiljetvisten anförda 

grunden för talan. HD konstaterade att när skiljenämnden funnit att handlingen 

har betydelse som bevis ska domstolens prövning inskränka sig till om det 

finns lagliga förutsättningar för åtgärden. HD gjorde således endast en laglig-

hetsprövning av fallet och kom fram till att det inte fanns några hinder mot att 

bifalla editionsyrkandet. Ett justitieråd var skiljaktig och menade att en part 

inte ska vinna bifall till ett editionsföreläggande om dennes syfte är att få till-

gång till handlingar som kan ge upplysning om hur talan lämpligen bör 

utformas, vilka alternativa yrkanden som bör framställas eller vilka grunder 

som bör åberopas. Part ska kunna visa att handlingarna är av betydelse för ett 

noga beskrivet bevistema. I allmänhet bör domstol godta skiljenämndens 

bedömning att handlingarna som avses har betydelse som bevis i tvisten, men 

om det framgår att editionsyrkandet endast syftar till att komma åt handlingar 

som kan underlätta för sökanden att utforma sin talan saknas laglig 

förutsättning för ett editionsföreläggande och domstolen ska på den grunden 

inte bifalla yrkandet.   

5.3.  Identifieringskrav 

Det kan vara svårt för sökanden att veta i vilken utsträckning det finns bevis-

relevanta handlingar hos motparten eller tredje man och vad de innehåller. 

Parterna vill ofta få ut flera handlingar utan att kunna ange det exakta antalet 

                                                 
57

 Blomqvist, Christina, Prövning av bevisbetydelse och laglighet vid edition – 

gränsdragningen mellan domstolars och skiljenämnders kompetens, Juridisk Tidskrift 2012-

13:3, s. 698. 
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eller beskriva dessa särskilt detaljerat. I svensk rätt uppställs dock ett krav på 

att sökanden ska identifiera de efterfrågade handlingarna.
58

   

Hur preciserat ett editionsyrkande måste vara är en viktig fråga. Är ett yrkande 

relativt obestämt i sin utformning måste den förelagde fortfarande kunna av-

göra hur långt hans skyldighet sträcker sig. Det kan vara av stor betydelse för 

part att veta att föreläggandet är uppfyllt om detta förenats med vite enligt 38:5 

RB.
59

 Ett vagt och omfattande editionsyrkande kan vara både arbetskrävande 

och kostsamt för motparten. Någon större hänsyn tas dock inte till detta då 

sökanden enligt 38:7 RB ska ersätta tredje mans kostnader och vinner mot-

parten målet måste sökanden också ersätta motpartens kostnad för att fullgöra 

editionsföreläggandet.
60

 

I NJA 1959 s. 230, som behandlade fastställande av arvode åt förmyndare, 

ansåg HD att sökanden hade en god inblick i förmyndarförvaltningen och 

därför hade förmåga att närmare ange vilka handlingar hon ville utfå. I 

editionsyrkandet hade sökanden inte närmare angivit vilka omständigheter hon 

avsåg att styrka eller preciserat vilka handlingar som var av betydelse. HD 

biföll därför inte editionsyrkandet. Heuman menar att rättsfallet kan tyda på att 

en långtgående preciseringsskyldighet inte föreligger där sökanden inte har 

insyn i eller kunskap om motpartens affärer och dokumentation. Av sökanden 

bör dock kunna krävas att de handlingar som denne önskar utfå så långt som 

möjligt anges.
61

 En annan slutsats som möjligen kan dras av rättsfallet är att 

preciseringsskyldigheten antingen kan anses uppfylld genom att handlingarna 

identifieras eller genom att sökanden noga beskriver de bevisteman till vilka 

handlingarna hänförs.
62

 I avsnitt 5.5 nedan kommer editionsförhör, som kan 

hjälpa sökanden att närmare precisera sitt yrkande, att behandlas.  

I ett skiljeförfarande måste parten på samma sätt som vid allmän domstol 

identifiera handlingarna som ska ges ut.
63

 Att det saknas direkt tillämpliga 

                                                 
58

 Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV, s. 263.  
59

 Heuman, Lars, Editionsföreläggande i civilprocesser och skiljetvister Del I, JT 1989-90, s. 6 

f. och Rudvall, Samuel, Bevisefterforskning avseende skriftliga handlingar hos motparten. I: 

Till minnet av Södra Roslags tingsrätt, Jure Förlag AB, Stockholm, 2007, s. 140. 
60

 Heuman, Editionsföreläggande i civilprocesser och skiljetvister Del I, s. 8. 
61

 Heuman, Editionsföreläggande i civilprocesser och skiljetvister Del I, s. 12. 
62

 Heuman, Editionsföreläggande i civilprocesser och skiljetvister Del I, s. 13. 
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regler för hur skiljemännens möjligheter vad gäller bevisupptagning ser ut mer 

precist medför en viss osäkerhet kring hur långt deras befogenhet sträcker sig. 

De regler som gäller för domstols medverkan vid bevisupptagning bör dock 

som tidigare nämnts ge vägledning och skiljemännens befogenhet bör inte vara 

mer inskränkt än domstolens. Det är möjligt att skiljemännen med stöd av sin 

diskretionära rätt kan ha en mer vidsträckt befogenhet än domstolen att fatta 

beslut i vissa förfarandefrågor.
64

 Ska skiljemännen lämna sitt tillstånd till 

bevisupptagning vid domstol måste handlingarna vara så pass väl identifierade 

att verkställighet är möjligt. Skulle skiljenämnden lämna tillstånd till en 

ansökan där handlingarna inte är beskrivna på ett sådant sätt att domstolen kan 

fatta ett verkställbart beslut är ju åtgärden meningslös och innebär endast en 

fördröjning av förfarandet.
65

  

5.3.1. Kategori av handlingar 

I NJA 1998 s. 590 (I) fastställde HD att i det fall handlingarna inte exakt kan 

identifieras kan det vara tillräckligt att part anger att editionsyrkandet avser en 

kategori av handlingar eller alla handlingar som är av betydelse för ett noga 

beskrivet bevistema. Identifikationskravet kan vidare anses uppfyllt om den 

kategori av handlingar som begärs ut specificeras, till exempel genom att av-

gränsa förfrågan till fakturor avseende en viss produkt, eller ställda till en viss 

kund, under en bestämd tidsperiod. Sökanden måste vara så pass specifik i sin 

förfrågan att den som föreläggs förstår vilka dokument som åsyftas.
66

  

Det finns inget som hindrar skiljenämnden från att förelägga part att utge ett 

stort antal ospecificerade handlingar till motparten, men det är sällan lämpligt. 

Parten kan då invända att det inte är möjligt att identifiera handlingarna och att 

den därför inte kan fullgöra kravet. Att parten måste kunna identifiera 

handlingarna innebär inte att varje dokument måste vara specificerat och 

identifierat i ansökan. Åtgärden kan fortfarande vara möjlig om hänvisning 

sker till en kategori av handlingar så som fakturor, e-post eller brev, förutsatt 

                                                 
64

 Heuman, Skiljemannarätt, s. 458. 
65

 Heuman, Skiljemannarätt, s. 478. 
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att en avgränsning görs vad gäller tidsperiod och vilken information som ska 

framgå av dokumenten.
67

 

Artikel 3(3) IBA Rules of Evidence ålägger part att beskriva de handlingar som 

denne vill ha ut och vilken betydelse de kan antas ha. Artikeln syftar till att 

motverka fishing expeditions, men samtidigt tillåta part att efterfråga dokument 

som kan beskrivas med rimlig detaljrikedom och som kan ha betydelse för 

tvisten. IBA:s arbetsgrupp ansåg att det ibland var nödvändigt att tillåta edition 

där en specifik identifikation av handlingar inte är möjlig. En sådan förfrågan 

kan dock endast godtas om den är gjord på ett sådant sätt att endast relevanta 

dokument kan anses åsyftas.
68

 Enligt artikel 3(3)(a)(ii) måste en begäran av en 

kategori av handlingar avse en snäv och specifik kategori handlingar för att 

kunna godkännas. 

Vid discovery ska frågorna en part ställer för att identifiera information vara 

knutna till tvistefrågorna i målet, men inget hindrar part från att på ett svepande 

sätt formulera sina frågor. En sådan teknik behöver dock inte alltid vara till 

partens fördel då den utfrågade kan vara lika svepande i sitt svar.
69

 Det kan 

dessutom innebära att svaranden gör en feldömning av informationens relevans 

i målet och därför inte redovisar sådan information som faktiskt har 

betydelse.
70

 Ombuden ställs inte inför samma svårigheter som ett ombud vid ett 

förfarande i ett civil law-land. Vill ombudet ha ut ett flertal handlingar som inte 

kan beskrivas i detalj krävs inte den snäva avgränsningen som bland annat upp-

ställs enligt IBA:s regler. Problemet behöver inte ens uppstå då det före-

kommer att parterna åläggs att lämna ut listor över samtliga relevanta 

handlingar de innehar.
71

  

Det finns emellertid vissa begränsningar vid discovery utöver det relevanskrav 

som tidigare beskrivits. Utlämnande kan vägras på grund av att åtgärden endast 

begärs i syfte att störa eller orsaka motparten besvär. Innebär åtgärden att 

kostnaden eller tiden att ta fram dokumenten vida överstiger nyttan med dessa 

                                                 
67

 Brocker, Discovery in international arbitration – the Swedish approach, s. 22 f. 
68

 Commentary on the revised text of the 2010 IBA Rules on the Taking of Evidence in 

International Arbitration, s. 8 f. 
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kan åtgärden nekas. Företagshemligheter kan också vara skäl till att inte 

behöva lämna ut dokument. Inte heller motpartens förberedelser inför 

förhandlingarna går att få tillgång till, då discovery-institutet inte syftar till att 

avslöja motpartens rättsliga strategier, teorier och slutsatser.
72

  

5.4. Proportionalitetsprövning 

Av praxis framgår att domstolen ska göra en proportionalitetsprövning innan 

de bifaller ett editionsyrkande.
73

 Domstolen ska göra en avvägning mellan 

handlingarnas möjliga bevisbetydelse och den ena partens intresse av att inte 

lämna ut handlingarna. Domstolen kan vid sin bedömning beakta om 

handlingarna endast kommer få en mycket liten bevisbetydelse och hur om-

fattande arbetsinsats som kommer att krävas för att ta fram materialet. Skulle 

domstolen komma fram till att handlingarna har betydelse som bevis krävs i 

regel starka skäl för att editionsyrkandet ska avslås.
74

  

Vid ett skiljeförfarande som handläggs enligt IBA:s regler ska skiljenämnden 

också beakta om ett editionsföreläggande skulle vara oskäligt betungande för 

en part att uppfylla. Vilken typ av belastning som skiljemännen här ska beakta 

är upp till dem själva att avgöra. Det kan till exempel röra sig om bevisning, 

som trots att den är relevant i målet, är oskäligt betungande för part att lämna ut 

på grund av den enorma mängd handlingar som omfattas av föreläggandet.
75

  

I amerikanska Federal Rules of Civil Procedure finns en liknande reglering där 

domstolen ska begränsa omfattningen av discovery om bördan eller kostnaden 

för part att lämna ut informationen överväger nyttan av åtgärden. Vid en sådan 

bedömning ska bland annat behovet av informationen för att lösa tvisten, 

tvistebeloppets storlek och parternas resurser beaktas.
76

 Det är flera aspekter 
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som ska vägas in vid en bedömning om discovery ska begränsas på grund av 

att det är betungande för en part.  

5.5. Förhör för att identifiera handlingar  

I 38:4 RB ges en möjlighet för parterna att hålla editionsförhör. Rätten innebär 

endast en begränsad möjlighet att efterforska informationskällor genom att 

fråga part om vilka skriftliga bevis denna innehar. Med dessa uppgifter kan 

sökanden sedan precisera vilka handlingar som efterfrågas av motparten.
77

 

Regelns ordalydelse ger ingen närmare vägledning om i vilket syfte editions-

förhör kan användas. Huruvida editionsförhöret endast ska användas till att ta 

reda på om förhörspersonen innehar ett visst eftersökt dokument eller om en 

bredare efterforskning kan göras är oklart.
78

 Det finns inget i motiven eller i 

lagtexten som talar mot att ett editionsförhör får hållas i bevisefterforskande 

syfte. Processlagberedningen anger uttryckligen att förhör kan hållas för att 

utreda huruvida den hörde har handlingar som kan vara av betydelse i målet.
79

  

I doktrinen går åsikterna isär om huruvida editionsförhör kan hållas i ett sådant 

bevisefterforskande syfte. Fitger menar att förhör kan hållas för att en part ska 

kunna avgöra om ett visst ytterligare rättsfaktum föreligger, men däremot anser 

han inte att parten ska kunna hålla förhör avseende bevis som hänför sig till 

rättsfakta parten är helt omedveten om och inte har aktualiserat. Parten ska 

ange vilka bevisteman som han eller hon kan vilja styrka med de efterfrågade 

handlingarna, då en handling inte kan ha betydelse som bevis i målet förrän det 

kravet är uppfyllt.
80

 Heuman anser däremot att förhör i identifieringssyfte kan 

ske och att dessa får äga rum på förberedelsestadiet innan editionsyrkandet 

utformats.
81

 Mycket talar för att editionsförhör enligt svensk rätt trots allt får 

användas för att efterforska om motparten innehar bevisrelevanta handlingar, 

det är dock mycket ovanligt att så faktiskt sker i praktiken.
82

  

På parts begäran kan skiljenämnden besluta om editionsförhör för att göra det 

möjligt för part att identifiera handlingar som kan ha betydelse som bevis. 
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Förhörspersonerna behöver inte lämna några ingående redogörelser för 

handlingarnas innehåll, men de bör ändå vara så pass specifika att det går att 

bedöma handlingarnas eventuella bevisbetydelse. Det ska också framgå vem 

som innehar handlingarna. Förhörspersonernas sanningsplikt straffsanktioneras 

inte och de behöver därför inte heller lämna uppgifterna muntligen.
83

 Heuman 

menar att skiljenämnden kan avstå från att hålla editionsförhör om syftet endast 

är att bättre identifiera bevisrelevanta handlingar. Handläggningen kan då på 

ett mer effektivt sätt föras framåt. Skiljenämnden kan alltså direkt ålägga part 

att utge mer vagt beskrivna handlingar som har betydelse för tvisten även om 

en domstol inte skulle ha accepterat ett så obestämt yrkande. Heuman påpekar 

dock vidare att vissa gränser måste uppställas för hur vag en sådan uppmaning 

får vara. En skiljedom skulle kunna komma att klandras på den grund att part 

inte förstod i viktiga avseenden vilka handlingar som åsyftades och att ett 

handläggningsfel därmed begåtts. En oklar uppmaning kan vidare ge den 

förelagda parten möjlighet att undanhålla handlingar som skulle kunna ha på-

verkat målets utgång.
84

  

I tvistemål är parterna enligt 43:6 RB under sanningsplikt vilket omfattar att 

sanningsenligt besvara motpartens frågor. Sanningsplikten gäller under 

rättegången i dess helhet, trots att regeln är placerad i RB:s kapitel om huvud-

förhandling. Parterna kan därför ställa frågor till varandra för att få reda på 

vilken bevisning motparten innehar. Parterna måste svara sanningsenligt på 

dessa frågor, men har ingen skyldighet att utöver det på eget initiativ ange 

bevisning som är till motpartens fördel.
85

 Det finns inga tvångsmedel att tillgå 

för att förmå parterna att följa sanningsplikten, men om en part inte svarar på 

motpartens frågor eller på något annat sätt underlåter att medverka till 

utredningen kan rätten tolka det till partens nackdel enligt 35:4 RB.
86

 Det är en 

sanktionsmöjlighet som kommer att diskuteras mer ingående i avsnitt 7 nedan.   

I svensk rätt finns alltså en skyldighet för parterna att till viss del bistå varandra 

vid arbetet med att ta fram bevisning. Skillnaden mot discovery är dock att 
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skyldigheten inte alls sträcker sig lika långt. Parterna behöver inte på eget 

initiativ lämna uppgifter om bevisning som kan vara till motpartens fördel. 

Editionsförhör verkar visserligen kunna användas för att identifiera relevanta 

handlingar, men det faktum att så sällan sker och att åsikterna i doktrinen går 

isär om i vilken utsträckning bevisefterforskning får ske visar på att det inte är 

särskilt utbrett inom svensk rätt. Det svenska synsättet skiljer sig på så sätt från 

det i common law-länder även om vår lagstiftning i och för sig inte hindrar 

bevisefterforskning. En annan aspekt som bidrar till den mer restriktiva 

ställningen i svensk rätt jämfört med exempelvis USA är att det är upp till 

domstolen att besluta om editionsförhör ska hållas eller inte. Det bidrar också 

till att möjligheterna att få ut bevisning från motparten minskar. Det restriktiva 

synsättet i Sverige får inte endast till följd att domare och skiljemän i mindre 

utsträckning godtar editionsförhör utan också att parternas ombud sällan ser 

möjligheten att använda sig av det för att förbättra bevisningen.  

5.6. Tvångsmedel  

Enligt 38:5 RB kan domstolen förena sitt föreläggande att förete skriftlig 

handling med vite. I det fall föreläggandet inte följs kan rätten höja vites-

beloppet. Föreläggandet kan också innehålla ett förordnande om att 

handlingarna ska företes genom Kronofogdemyndighetens försorg. En annan 

negativ konsekvens för part som inte följer ett föreläggande är att domstolen 

tolkar partens underlåtenhet som bevis mot honom. Det är därför inte alltid 

nödvändigt att förena föreläggandet med vite.
87

 Att domstolens kan ålägga 

parts passivitet bevisverkan följer av 35:4 RB.  En bedömning måste alltid ske 

utifrån det enskilda fallet och regeln syftar därmed inte alltid till att parts 

underlåtenhet att följa ett föreläggande ska tolkas på ett oförmånligt sätt för 

denne. En parts agerande kan ges bevisverkan efter att rätten har gjort en fri 

bevisprövning av allt som framkommit i målet.
88

 I praktiken är det ovanligt att 

svensk domstol uttryckligen ger parts underlåtenhet bevisverkan.
89

    

Skiljenämnden kan inte ålägga part att vid vite inkomma med bevisning. 

Skiljenämnden har inte heller några medel som kan tvinga ett vittne eller en 
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sakkunnig att infinna sig för förhör. Vittnesed avläggs inte vid skiljeförfarande 

och det finns därmed inte heller några tillämpliga sanktioner i det fall ett vittne 

inte håller sig till sanningen. I fall där ett vitesföreläggande anses nödvändigt 

eller ett vittne bör höras under ed krävs assistans av en domstol.
90

 När en 

skiljenämnd meddelar en editionsuppmaning kan den, om sökanden begär det, 

erinra om att domstol kan ålägga innehavaren av bevisningen att vid vite lämna 

ut denna. En sådan erinran bör dock endast ske om skiljenämnden redan då kan 

avgöra att de faktiskt skulle lämna tillstånd till domstols medverkan.
91

   

Enligt artikel 9(7) IBA Rules of Evidence kan skiljenämnden sanktionera en 

part som inte har följt nämndens föreläggande om att lämna ut bevisning 

genom att beakta detta vid fördelningen av kostnaderna för förfarandet. 

En amerikansk domstol har flera möjligheter att sanktionera en part som inte 

samarbetar vid discovery eller som inte lämnar ut den information som begärs. 

En sanktionsmöjlighet som återfinns i flera regelverk både i common law- och 

civil law-rättsordningar är att rätten eller nämnden kan tolka en parts vägran att 

lämna ut handlingar som bevisning mot hans eller hennes talan. Den här typen 

av slutsatser har kort berörts ovan vad gäller RB, men kommer att diskuteras 

mer utförligt vad gäller skiljeförfaranden nedan i avsnitt 7. Den amerikanska 

domstolen kan dock använda betydligt kraftfullare sanktioner. Rule 37 i 

Federal Rules of Civil Procedure anger bland annat att domstolen kan 

informera juryn om det faktum att parten inte gett ut informationen, vilande-

förklara målet tills parten följer föreläggandet, meddela tredskodom eller anta 

att det sökanden vill bevisa med informationen är korrekt. Vidare kan 

domstolen ålägga parten att betala kostnaderna, till och med ombuds-

kostnaderna, som uppstått i och med att föreläggandet inte följts.  

Sådana långtgående möjligheter används inte vid amerikanska skilje-

förfaranden, om inte parterna avtalat härom.
92

 Har parterna inte avtalat om 

discovery är det ovanligt att discovery-institutet tillämpas fullt ut. Det 

förfarande som tidigare beskrivits där långa listor skapas och stora mängder 
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information som inte ens har betydelse för tvisten lämnas ut används alltså inte, 

istället begränsar sig skiljenämnden till en snävare användning av bevis-

upptagning.
93

 

5.7. Diskussion  

Att domstolen i USA är mycket mer begränsad i sin bedömning om discovery 

ska inskränkas är en följd av att synen i common law-länder på i vilken 

omfattning information ska lämnas ut skiljer sig markant från synen som råder 

i civil law-länder. Utgångspunkten är att domstolen ska ha tillgång till all 

information för att kunna fatta ett så riktigt beslut som möjligt. Avgörande 

bevisning för en parts talan kan finnas i motpartens besittning. Sådan 

information kommer motparten troligtvis inte att lämna ifrån sig frivilligt, 

speciellt inte om det är till nackdel för dennes talan. I common law-

jurisdiktioner har man synsättet att sådan information måste komma fram i 

målet och man verkar för att den bästa möjliga bevisningen ska vara tillgänglig 

för respektive part. Discovery är enligt många en grundläggande del i en rätts-

process och också grundläggande för att uppnå ett rättsenligt avgörande. I 

common law-länder anses editionsföreläggande också vara en del av parternas 

rättighet att höras. Rättigheten omfattar möjligheten att lägga fram bevisning 

till stöd för sin talan, oavsett om det är bevisning man innehar själv eller som 

finns i motpartens besittning. Fördelarna med discovery anses vara en rättvis 

rättegång där ingen information undangöms, vilket minskar risken för 

överraskningar vid förhandlingen samt främjar en förlikning.
94

 I common law-

länder anses kravet på rättssäkerhet tillgodoses genom att domaren i så stor 

utsträckning som möjligt får del av all information som är relevant för tvistens 

avgörande. Hänsyn tas inte i någon större utsträckning till åtgärdens omfattning 

eller att det kan innebära stora kostnader för en part att ta fram informationen. 

Parten kanske tvingas lägga betydande resurser, som egentligen skulle gå till 

hans eller hennes verksamhet, på att uppfylla föreläggandet. Det kan få 
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förödande konsekvenser och draget till sin spets kunna leda till att 

verksamheten måste läggas ned.  

Discovery tillgodoser alltså rättssäkerheten genom att verka för en fullständig 

utredning och värnar om rättsskipningens intresse, vilket går före parternas 

intressen. I svensk rätt har reglerna om edition i RB delvis utformats med en 

annan utgångspunkt. Processlagberedningen ansåg att det inte skulle föreligga 

någon allmän skyldighet för parterna att lämna ut minnesanteckningar eller 

andra anteckningar avsedda för personligt bruk, då det skulle innebära ett 

alltför starkt intrång i den enskildes rättssfär. Prövningen av om sådana 

handlingar ska lämnas ut måste ske av domstolen som då ska väga den 

enskildes anspråk på skydd för sina personliga förhållanden mot 

rättskipningens krav på en fullständig utredning. Till exempel bör i det fall en 

parts påstående grundar sig på av honom eller henne gjorda minnes-

anteckningar han eller hon vara skyldig att lämna ut dessa om motparten yrkar 

att så ska ske.
95

 Vid discovery tas inte samma hänsyn till parternas personliga 

förhållanden.   

Det finns dock vissa möjligheter att begränsa discovery, vilka har diskuterats 

ovan, men anser domaren att informationen behövs för att kunna avgöra målet 

kan han ändå begära ut den. I svensk rätt krävs också starka skäl för att 

domstolen ska avslå ett editionsyrkande om handlingarna antas ha betydelse 

som bevis i målet. Här bör dock understrykas att ett editionsyrkande i den form 

som tillåts enligt svensk rätt är mycket mer begränsat till att börja med. 

Handlingarna måste kunna beskrivas av sökanden och rör det sig om en 

kategori av handlingar måste denna specificeras och avgränsas. Mängden 

information kommer därför inte vara lika omfattande och oöversiktlig som den 

kan vara vid discovery där samma krav inte uppställs. När discovery tillämpas 

fullt ut kan parterna behöva sammanställa listor över dokument och ta fram 

stora mängder information, där endast en bråkdel av informationen faktiskt har 

betydelse för någon av parternas talan. Parterna lägger således ner mycket tid 

och pengar på att ta fram information som helt saknar värde för målet.
96
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I svensk rätt anses givetvis också bevisupptagning nödvändigt för att trygga 

rättssäkerheten. Skiljenämnden ska inte neka en sökande att vända sig till 

domstol för att få fram bevisning om målet inte kan avgöras på ett riktigt sätt 

utan att handlingarna tillhandahålls. Heuman menar dock att undantag från den 

grundsatsen måste göras om en avtalad frist för när skiljedom ska meddelas 

medför att bevisupptagning vid domstol inte kommer att hinnas med. En 

skiljenämnd kan därför medge bevisupptagning vid domstol med det villkoret 

att så måste ske inom en viss föreskriven tid så att skiljedomen fortfarande kan 

meddelas i tid. Skiljenämnden bör dock inte tillåtas att utsätta en snäv tidsfrist 

för bevisupptagning endast med syfte att påskynda handläggningen. 

Tingsrätten kan då borste från villkoret om den på grund av hög arbets-

belastning inte kan behandla ansökan inom tidsfristen.
97

  Rättssäkerhets-

aspekten väger i sådant fall över. I IBA Rules of Evidence artikel 3(3) tas 

också tidsaspekten upp. En part kan vända sig till skiljenämnden med ett 

editionsyrkande inom den tid skiljenämnden föreskriver och det hindrar 

parterna från att i sista stund åberopa ny bevisning. Handläggningen riskerar 

därmed inte att fördröjas och domen kan förhoppningsvis meddelas inom de 

tidsramar som bestämts.    

Sammanfattningsvis kan konstateras att det både i Sverige och i länder som 

tillämpar discovery finns ett rättssäkerhetssyfte med att tillåta att bevisning 

tillhandahålls en sökande även om bevisnigen kan vara till nackdel för 

personen som måste lämna ut den. I Sverige synes dock kravet på att målet ska 

handläggas effektivt och inom givna tidsfrister spela en större roll och kan i 

vissa fall begränsa bevisupptagningen. Lagens krav på att målet ska handläggas 

snabbt utgör ett starkt skäl för skiljenämnden att undvika tidskrävande bevis-

upptagning vid domstol eller åtminstone att begränsa denna.
98

 I USA har de 

processekonomiska skälen inte vägt lika tungt utan istället värderas fullständigt 

material för att ett rätt beslut ska kunna fattas högre. I Sverige tas en större 

hänsyn till integritetsaspekter och man tillåter inte samma insyn i den enskildes 

personliga angelägenheter som i USA, där företagshemligheter eller liknande 
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information kan komma att delges motparten och nämnden i större 

utsträckning.  

6. Discovery i skiljeförfaranden 

En del länders skiljeförfaranderegler ger skiljenämnden rätt att förelägga om 

edition. I de länder där reglering saknas vad gäller edition är det de 

processuella reglerna som blir ledande. Som en följd av partsautonomin är det 

skiljeavtalet som avgör vilka processuella regler som ska tillämpas.
99

  

De amerikanska skiljemannalagarna
100

 varken medger eller tillbakavisar 

discovery inom skiljeföraranden. Har parterna avtalat om att discovery ska 

tillåtas uppstår inga problem, utan då ska skiljemännen följa vad som avtalats. 

Återfinns däremot inga regleringar kring discovery i skiljeavtalet verkar det 

vara vanligt att specifika kategorier av dokument som är relevanta för tvisten 

som vanligtvis efterfrågas ska utbytas mellan parterna. Discovery som sträcker 

sig längre än så ska medges endast i de fall det går att visa på att det finns ett 

specifikt och sakligt behov av att så sker. Det faktum att det saknas regleringar 

för discovery i skiljeförfaranden innebär inte att skiljemannen därmed inte har 

en skyldighet att se till att relevanta handlingar som innehavs av den ena parten 

görs tillgängliga för den andra.
101

   

6.1. Kan parterna avtala om discovery i skiljeavtalet? 

Partsautonomin styr till stor del hur ett skiljemål ska handläggas. Innebär det 

att parterna kan komma överens om i skiljeavtalet att bevisupptagningsregler i 

enlighet med discovery-institutet ska tillämpas om förfarandets säte är Sverige? 

Principen om partsautonomi kommer till uttryck i 21 § 2 meningen LSF och 

utgör en huvudregel för förfarandet. Skiljemännen ska följa vad parterna har 

avtalat om förfarandet så länge det inte rör sig om en partsföreskrift som är 

olaglig eller omöjlig att genomföra rent praktiskt.
102

 Paragrafens första mening 
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anger att tvisten ska handläggas opartiskt, ändamålsenligt och snabbt. 21 § LSF 

är universell och återfinns i flera skiljedomsinstituts regler.
103

  

Även om principen om partsautonomi är grundläggande och ger parterna 

möjlighet att bestämma hur förfarandet ska handläggas så gäller den inte helt 

oinskränkt. Ett överordnat krav på rättssäkerhet föreligger som kan begränsa 

parternas beslut om hur handläggningen ska ske. En handläggningsordning kan 

vara ineffektiv processekonomiskt utan att det påverkar kravet på rättssäkerhet, 

eftersom det är parterna som bekostar förfarandet.
104

 Jag menar dessutom att 

om parterna själva valt att ge varandra en långtgående möjlighet att ta del av 

information som innehas av motparten måste de vara medvetna om vilka 

konsekvenser detta kan få, så som fördröjningar i förfarandet och ökade 

kostnader. Enligt Lindskog är den enda principiella gränsen för partsautonomin 

kravet på rättssäkerhet,
105

 men innebär det att det är fritt fram för parterna att 

avtala om bevisupptagningsregler som är helt främmande för svensk rätt? 

Olsson och Kvart anser att i internationella förfaranden kan sättet att leda 

processen påverkas genom att parterna avgränsat skiljenämndens uppdrag 

annorlunda än vad som följer av RB:s regler.
106

  

Skiljenämnden är inte bunden av RB:s regler och LSF innehåller relativt få 

förfaranderegler vilket innebär att förfarandet till stor del kan anpassas efter 

parternas önskemål eller efter vad skiljenämnden anser lämpligt.
107

 Enligt 

Brocker ska skiljenämnden inte godkänna en förfrågan om discovery där part 

inte anger vad som ska styrkas med bevisningen förutsatt att parterna inte har 

kommit överens om något annat.
108

 Även i tvistemål har parterna möjlighet att 

avtala om att de ska ge varandra tillgång till mer information än vad som är 

möjligt med stöd av RB:s regler. Grunden för ett sådant avtal är materiell och 

inte densamma som den processuella grund RB uppställer vad gäller bevis-

upptagning. Inga svårigheter uppstår så länge avtalet är fristående och 

behandlar informationsåtkomst oberoende av RB:s processuella regler om 
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edition. Ett avtal som däremot utvidgar de processrättsliga reglerna om edition 

är mer svårhanterligt. En sådan svårighet uppstår om parterna vill att domstolen 

ska tillämpa reglerna om discovery, vilket är ett institut som är främmande för 

de svenska rättegångsreglerna. Parterna kan få till stånd ett liknande förfarande 

genom ett fristående avtal, men det är inte möjligt att binda svensk domstol vid 

att tillämpa de svenska reglerna om edition med tillägg som utökar 

möjligheterna till informationsåtkomst.
109

  

Då LSF saknar förfaranderegler likt RB:s vad gäller edition och skiljenämnden 

inte är bunden av RB:s regler borde parterna i större utsträckning kunna styra 

hur bevisupptagningen ska gå till. Det borde inte vara omöjligt för parterna att 

binda skiljenämnden vid ett förfarande som till viss del bygger på RB:s regler, 

men med influenser från discovery-institutet och därmed regleringar som är 

främmande för svensk rätt. Parterna kan avtala om en mer långtgående bevis-

upptagning i form av discovery med stöd av partsautonomin och det verkar inte 

finnas något som hindrar en sådan tolkning. En skiljedom torde inte löpa någon 

risk att upphävas efter klander på grund av att skiljemännen har tillåtit 

discovery. Tvärtom kan en dom komma att klandras med framgång om inte 

skiljenämnden har följt vad parterna avtalat.
110

      

6.2. Discovery i skiljeförfarande där parterna inte avtalat om 

bevisupptagningsregler 

I praktiken är det vanligt att skiljenämnder uppmanar parter att lämna ut 

bevisning även om det inte framgår att de har den möjligheten i 

skiljeförfarandereglerna vid förfarandets säte, de regler som framgår av avtalet 

eller de förfaranderegler som parterna enats om.
111

 Kan en skiljenämnd vid ett 

internationellt förfarande med säte i Sverige godkänna en parts editionsyrkande 

som omfattar ett stort antal handlingar där alla handlingar inte har betydelse 

som bevis i tvisten, om parterna inte avtalat om några särskilda förfarande-

regler vad gäller bevisupptagningsfrågor? Parten kanske inte har specificerat 

kategorin av handlingar som begärs ut genom att till exempel ange all e-post 

som skickats under en viss tidsperiod, rörande en viss fråga och till en viss 

person utan nöjt sig med att ange under vilken tidsperiod mailen ska ha 

                                                 
109

 Jfr Westberg, s. 200 ff. 
110

 Kaufman-Kohler, Bärtsch, s. 17. 
111

 Kaufman-Kohler, Bärtsch, s. 15. 



31 

 

skickats. Samtliga handlingar i en sådan förfrågan uppfyller troligen inte det 

relevanskriterium som uppställs inom svensk rätt.  

Som tidigare diskuterats är skiljenämndens befogenheter inte helt klara vad 

gäller bevisupptagning då det saknas direkt tillämpliga regler härom. De regler 

som gäller vid allmän domstol avseende medverkan till bevisupptagning ger 

viss vägledning och det är inte heller omöjligt att skiljemännen som en följd av 

sin diskretionära rätt kan ha befogenheter som sträcker sig längre än 

domstolens. Det verkar inte heller finnas något som hindrar en skiljeman från 

att avkräva en part ett stort antal handlingar efter yrkande från motparten. 

Skiljenämnden är inte heller bunden av RB:s regler, men det är därmed inte 

sagt att den helt kan bortse från dessa.
112

   

Antag att skiljenämnden ålägger part att lämna ut en mycket omfattande mängd 

handlingar som inte specificerats närmare av motparten och det inte heller 

framgår vad som ska styrkas med bevisningen. Antag vidare att parten vägrar 

att lämna ut handlingarna. Lämnar skiljenämnden sedan tillstånd till part att 

ansöka om assistans hos domstol är risken stor att ett sådant obestämt editions-

yrkande inte kommer att kunna bifallas. Resultatet blir därmed endast en 

fördröjning av handläggningen och sökanden kan behöva vända sig till skilje-

nämnden igen med ett mer preciserat yrkande för att få ett nytt tillstånd.
113

 En 

sådan handläggning borde inte anses ligga i linje med 21 § LSF. Enligt lag-

rummet ska tvisten handläggas opartiskt, ändamålsenligt och snabbt. Kravet på 

ändamålsenlighet innebär bland annat att målet ska handläggas på ett kostnads-

effektivt sätt och att tillåta part att vända sig till domstol med ett editions-

yrkande som inte kommer att kunna verkställas på grund av dess diffusa ut-

formning kan inte anses vara kostnadseffektivt. En sådan handläggning gör inte 

endast processen mer kostsam för parterna utan också för samhället som ju 

bekostar handläggningen i allmän domstol.
114

 Kravet på snabbhet kan givetvis 

också komma att äventyras.  

I internationella skiljeförfaranden har IBA Rules of Evidence fått stor 

genomslagskraft och utgör ofta en utgångspunkt när parterna kommer från 
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olika rättskulturer.
115

 Regelverket ger skiljemännen möjlighet att godkänna en 

kategori av handlingar, men endast i det fall det rör sig om en snäv och specifik 

kategori. Regelverket utgör visserligen soft law, men synes vara allmänt 

vedertaget inom internationella förfaranden. Skiljenämnden bör nog ha goda 

skäl till att frångå regleringen i någon större utsträckning i det fall parterna inte 

avtalat om hur bevisupptagningen ska gå till. Dessutom uppfattas regelverket 

nog som relativt tillåtande jämfört med svensk rätt och ger redan skilje-

nämnden ett stort handlingsutrymme.  

Av förarbetena till LSF följer att parterna visserligen ska beredas tillfälle att i 

behövlig utsträckning utföra sin talan, men det kan inte innebära en oavvislig 

rätt för part att få lägga fram ytterligare utredning. En sådan rätt skulle ge part 

möjlighet att förhala förfarandet genom att till exempel begära att få införa 

material som inte hör till saken eller som skulle bli utan verkan för tvistens 

avgörande.
116

 Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte är lämpligt att 

skiljenämnden tillåter en ansökan hos tingsrätt om edition i det fall 

handlingarna inte är så pass identifierade att verkställighet är möjlig. Det 

innebär endast en fördröjning i förfarandet och att onödiga kostnader uppstår. 

En sådan handläggning uppfyller inte de krav som uppställs på en skiljenämnds 

handläggning. 

Alla editionsyrkanden i skiljemål leder emellertid inte till att yrkandet tas upp i 

allmän domstol, tvärtom är det ofta så att skiljenämnden ålägger part direkt att 

lämna ut handlingar i enlighet med sökandens yrkande. Part kan vägra att gå 

med på åtgärden utan att riskera sanktioner såsom ett vitesföreläggande.
117

 En 

uppmaning från skiljenämnden att lämna ut bevisning utan att detta följs av att 

åtgärden prövas i domstol äventyrar inte målets handläggning vad gäller 

effektivitet och ändamålsenlighet på samma sätt. Däremot är det nog inte 

lämpligt att skiljenämnden ålägger part att lämna ut stora mängder handlingar 

som delvis saknar relevans för målet, då en sådan handläggning är främmande 

för svensk rätt. Rör det sig om en mycket omfattande mängd handlingar kan 

det vara tidskrävande för den ålagda parten, som då måste avsätta tid för att ta 
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fram uppgifter som saknar relevans i målet. Att sedan gå igenom materialet kan 

också innebära fördröjningar i förfarandet. En annan aspekt är risken för 

fishing expeditions, något som editionsinstitutet inte är avsett att främja.  

7. Skiljenämndens möjligheter att dra slutsatser av en parts 

vägran att lämna ut bevisning 

Skiljenämnden har som tidigare nämnts ingen möjlighet att använda sanktioner 

för att få en part att inkomma med bevisning. Det innebär att när en part inte 

följer skiljenämndens föreläggande kan vissa svårigheter uppstå i hur partens 

vägran ska hanteras. En möjlighet är att skiljenämnden drar slutsatser av 

partens beteende och väger in det i sin bevisvärdering. Frågan är dock om det 

är lämpligt och i så fall i vilken utsträckning så kan ske. 

7.1. Skiljenämndens beaktande av att en part inte lämnar ut 

information 

Tidigare har nämnts att domstolen enligt 35:4 RB har möjlighet att ge faktumet 

att part inte inkommer med bevisning bevisverkan. Rätten företar en fri bevis-

prövning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I common law-länder 

kan domstolen dra negativa slutsatser av att en part inte medverkar vid 

discovery.
118

 Artikel 9(5) IBA Rules of Evidence ger också skiljenämnden 

möjligheten att dra slutsatsen att ett dokument som en part inte lämnar ut utan 

giltig anledning är till nackdel för denne. Det är också något som godtas i 

skiljeförfaranden generellt sett. Ibland anses möjligheten vara ett substitut till 

de sanktionsmöjligheter skiljemännen saknar.
119

  

Artikel 6 EKMR som reglerar hur en rättvis rättegång ska gå till omfattar 

också, som tidigare nämnts, rätten att inte behöva ange sig själv. Vill en part 

inte lämna ut bevisning beror detta många gånger på att bevisningen skulle 

avslöja något som är till nackdel för partens talan. Att rätten antar att så är 

fallet och låter bevisprövningen omfatta det faktumet är dock inte i strid med 

konventionen.
120

 Nedan kommer ett straffrättsligt mål kort att diskuteras. Kan 

domstolen i brottmål dra slutsatser av huruvida en tilltalad samarbetar vid 
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bevisupptagning eller inte borde det ju inte föreligga hinder enligt EKMR för 

att en skiljenämnd gör detsamma vid handläggningen av en tvist.  

Europadomstolen har i John Murray v. The United Kingdom besvarat frågan 

om det är tillåtet att tilldela det faktum att en tilltalad inte uttalar sig i en fråga 

bevisvärde. I målet hade den engelska domstolen dragit slutsatser av att den 

tilltalade inte svarat på varför han befann sig i det hus där han arresterades samt 

att den tilltalade inte ville redogöra för bevisning till sitt försvar. Europa-

domstolen konstaterade att i länder där man tillämpar fri bevisvärdering kan 

domstolen beakta alla relevanta omständigheter, likaså hur den tilltalade beter 

sig eller utför sitt försvar. I målet fanns tydlig bevisning mot den tilltalade och 

Europadomstolen ansåg att med tanke på omständigheterna var det inte 

orättvist eller oskäligt att dra slutsatser av att den tilltalade inte kunde svara på 

varför han befann sig på platsen, tvärtom ansågs det följa av sunt förnuft.
121

 

Det är alltså acceptabelt att i vissa fall till och med i brottmål dra slutsatser av 

den tilltalades vägran att samarbeta, varför det inte torde finnas några hinder 

mot att så sker i skiljeförfaranden.
122

 

Enligt Europadomstolen följer det närmast av det sunda förnuftet att en parts 

vägran att följa en uppmaning vägs in i den fria bevisprövningen i vissa fall. 

Skiljenämnden ska göra en prövning av all bevisning som förekommit i målet 

och därmed väga in att en part till exempel inte vill lämna ett original när mot-

parten påstår att kopian är förfalskad när man fattar ett beslut i målet. Att 

nämnden lägger en viss vikt vid ett sådant faktum synes inte särskilt 

anmärkningsvärt. Det är troligen inte ovanligt att nämnden drar slutsatser av 

parternas agerande utan att uttryckligen i domskälen ange att så skett. Istället 

förekommer en mer allmän diskussion om den bevisning som förts och hur den 

påverkat målets utgång. Det går därmed inte att utläsa att en parts vägran att 

följa en uppmaning från nämnden i viss mån sanktionerats.
123

  

Det är förmodligen inte särskilt vanligt att skiljenämnden uttryckligen 

meddelar parterna att slutsatser kan dras av deras ovilja att samarbeta. Parterna 

följer många gånger skiljenämndens föreläggande då det dels är de som 
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kommer att avkunna skiljedom och dels har man genom skiljeavtalet åtagit sig 

att rätta sig efter skiljenämnden.
124

 Att en parts vägran att lämna ut en handling 

väcker misstankar om att den troligen är till partens nackdel och därmed också 

styrker motpartens talan är knappast förvånande. Skiljenämnden kommer att 

väga in det när den värderar bevisningen i målet och kommer att tillmäta 

faktumet viss relevans. Däremot bör ett sådant faktum inte ensamt få 

avgörande betydelse.  

7.2. Påtryckningsmedel 

Frågan huruvida skiljenämnden kan erinra om att de kan dra slutsatser som 

missgynnar en part om denna inte lämnar ut handlingar ska nu diskuteras. Det 

är inte svårt att tänka sig att hotet om att skiljenämnden kommer att dra 

slutsatser av att en handling inte lämnas ut kan vara ett effektivt 

påtryckningsmedel. Det är dock knappast lämpligt att skiljenämnden drar 

slutsatser som är mer långtgående än vad som tidigare beskrivits. Skilje-

nämnden kan väga in det faktum att handlingen inte lämnas ut i sin bevis-

prövning, men bör alltid se till omständigheterna i det enskilda fallet och 

framför allt beakta om parten framfört ett giltigt skäl till varför bevisningen 

inte kan lämnas ut. Talar mycket för att sökandens talan ska bifallas kan 

faktumet att det verkar som om den ålagde försöker dölja något givetvis vägas 

in i bedömningen. Är det redan uppenbart att sökanden har tillräckligt med 

argument och bevisning för att dennes talan ska bifallas är det överflödigt att 

dessutom dra några uttryckliga negativa slutsatser av att en viss handling inte 

lämnas ut.  

Det finns knappast något som hindrar en skiljenämnd från att påpeka för 

parterna att de kommer att pröva all bevisning som framkommit i målet och att 

de också kan komma att tillmäta en parts vägran att lämna ut bevisning viss 

betydelse vid sin bedömning. En möjlig lösning är också att skiljenämnden i 

det fall Terms of Reference
125

 utformas anger däri att i det fall en part inte 

följer ett föreläggande om att framkomma med viss bevisning kan nämnden 
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komma att dra negativa slutsatser av agerandet.
126

 Att däremot avkunna en dom 

som går en part emot endast som en sanktion för att viss bevisning inte 

lämnades ut eller där ett sådant agerande tillmäts stor betydelse i domskälen är 

inte att rekommendera. Domen riskerar då att klandras och huruvida så kan ske 

med framgång kommer att utredas nedan. 

7.3. Klander 

Ett fel i bevisvärderingen utgör inte ett sådant fel som kan klandras enligt 34 § 

LSF, då endast handläggningsfel eller processuella fel kan medföra att domen 

upphävs. Ett materiellt fel kan inte överprövas av domstol och det gäller inte 

endast i Sverige utan i alla utvecklade rättsstater.
127

 Att en oriktig bevis-

värdering inte kan klandras har behandlats i NJA 1973 s. 740. I målet ansåg 

käranden att skiljedomen skulle hävas på grund av att skiljenämnden begått ett 

handläggningsfel som inverkat på målets utgång (idag enligt 34 § p. 6 LSF) 

genom att anta att käranden utformat det avtal som gett upphov till tvisten, när 

det i själva verket var svaranden som gjort det. HD ansåg att vad skilje-

nämnden uttalat angående avtalets tillkomst ingick i den bevisvärdering de 

företagit grundad på det föreliggande materialet. Det utgjorde inte ett 

klanderbart handläggningsfel. En skiljenämnd som i sin bevisprövning väger in 

att en part undanhåller information kan alltså inte få sin dom klandrad med 

framgång. Annorlunda förhåller det sig dock om skiljenämnden öppet använder 

principer för sin bevisvärdering som strider mot de processuella reglerna vid 

sätet för förfarandet och därmed begår processuella fel. Skulle skiljenämnden 

likt domaren i amerikansk domstol döma till partens nackdel endast för att 

denna inte fogar sig efter ett föreläggande om att lämna ut information eller 

vilandeförklarar målet tills så sker utgör det en handläggning som är långt ifrån 

den vi tillämpar inom svensk rätt. I praktiken är det tveksamt om sådana fel 

faktiskt begås då skiljemännen också är måna om sitt rykte och att domen inte 

klandras.
128
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Sammanfattningsvis kan konstateras att i de fall skiljenämnden tillmäter en 

parts agerande vid edition stor bevisbetydelse, vilket leder till att målet avgörs 

till nackdel för parten, kan domen sällan klandras med framgång. Parterna blir 

tvungna att sätta sin tillit till att skiljemännen gör en lämplig bevisvärdering av 

vad som framkommer i målet.  

8. Avslutande kommentar 

Vid bevisupptagning ställs motstående intressen mot varandra och en 

avvägning måste göras mellan rättsstatens intresse av en fullständig utredning 

och parternas intresse av att inte lämna ut handlingar av ekonomiska såväl som 

privata skäl. Rättssäkerhet uppnås genom att målet blir tillräckligt utrett och att 

alla bevisrelevanta handlingar kommer fram så att rätten eller skiljenämnden 

kan fatta ett så rätt avgörande som möjligt. Rättssäkerhet innebär emellertid 

också en ändamålsenlig och snabb handläggning av målet och att onödiga 

fördröjningar och kostnader i förfarandet inte uppstår. Sådana process-

ekonomiska skäl gynnar parterna som därmed inte utsätts för risken att 

förfarandet ska kosta dem oskäligt mycket. Om regleringarna kring bevis-

upptagning utformas på ett ytterst tillåtande sätt, vilket kan få till följd att 

parterna inte sällan tvingas lämna ut enorma mängder information till stora 

kostnader, är det inte svårt att tänka sig vilka följder det kan få för rätts-

säkerheten. Handläggningstiden skulle inte endast förlängas på grund av all 

information som måste tas fram och gås igenom utan det skulle också innebära 

stora kostnader för parterna. En part skulle behöva överväga riskerna med att få 

en tvist prövad och avgjord på ett helt annat sätt, eftersom betydande kostnader 

kan uppstå om motparten kräver ut stora mängder information. Om stämning 

utfärdats kan stora kostnader vara ett faktum för parterna och risken finns 

också att företagshemligheter eller annan liknande information måste lämnas 

ut.  

Den intressekonflikt som uppstår har lösts på olika sätt i olika länder. I länder 

som tillämpar en mer tillåtande bevisupptagning såsom discovery tillgodoses 

rättssäkerheten genom att så mycket information som möjligt tillhandahålls 

rätten eller nämnden för att de ska kunna fatta en så rättsenlig dom som 

möjligt. I länder som Sverige har de processekonomiska skälen fått en större 
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betydelse. Det synes vara sedvänjan och rättskulturen i stort snarare än lag-

texten som bidrar till den restriktiva synen på edition. Enligt RB föreligger 

exempelvis sanningsplikt och editionsförhör kan troligen hållas i viss 

utsträckning i bevisefterforskande syfte. Möjligen bör parterna utnyttja de 

möjligheter som finns till edition i svensk rätt mer än vad som verkar vara 

fallet idag. Viktig bevisning som finns hos motparten kan ibland utan att det 

strider mot lag eller orsakar motparten någon större kostnad eller besvär läggas 

fram i målet. Risken är dock att så ändå inte sker på grund av vår restriktiva 

syn på editionsförelägganden. Följden kan bli att målet inte avgörs rätt och 

därför bör editionsmöjligheterna utnyttjas i större utsträckning än vad som 

sker. Däremot krävs fortfarande en noggrann prövning av domstolen eller 

nämnden så att endast bevisrelevanta handlingar lämnas ut. Anser en skilje-

nämnd att en part ska lämna ut bevisning kan de lämna tillstånd till att den 

andra parten får framföra ett editionsyrkande hos allmän domstol. Domstolen 

är begränsad till en laglighetsprövning trots att skiljenämnden inte har särskilt 

klara direktiv för hur en bedömning av huruvida handlingar ska lämnas ut ska 

gå till. Skiljemännen behöver inte heller ha någon juridisk utbildning eller 

dylikt. Således behöver de inte känna till de regler och principer som ska 

beaktas vid bevisupptagning och de kan ge tillstånd till ett editionsyrkande som 

omfattar handlingar som inte är relevanta som bevis i målet. Här finns alltså en 

möjlighet att bevisupptagningen kommer närmare den hållning som råder i 

common law-länder.  

I skiljemål har parterna och skiljenämnden stora möjligheter att forma 

förfarandet. Är parterna överens finns inget som hindrar att bevisupptagning 

sker enligt discovery-institutet. Däremot uppkommer givetvis svårigheter om 

en part senare under förfarandet inte lämnar ut information och inte följer 

skiljenämndens förelägganden om att så ska ske. En sådan obstruktion från part 

verkar endast kunna sanktioneras på ett sådant sätt att den vägs in i bevis-

värderingen till partens nackdel.
129

 Enligt doktrinen och IBA:s arbetsgrupp 

lämpar sig dock discovery sällan för skiljeförfaranden. Det är däremot inte 

ovanligt att en mer restriktiv variant av discovery tillämpas i förfaranden som 

är mer tillåtande än vad som normalt används i civil law-länder. Det är inte 
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lämpligt att skiljenämnden tillåter den här typen av mer extensiv edition när 

parterna inte enats om något vad gäller bevisupptagningen. Det är inte endast 

främmande för civil law-jurisdiktioner utan den allmänna synen, även i USA, 

verkar vara att det är olämpligt i internationella skiljeförfaranden. Skilje-

nämnden bör därmed undvika att bli alltför tillåtande och när parterna inte 

enats om några bevisupptagningsregler finns goda skäl för skiljenämnden att se 

till IBA Rules of Evidence vid sin bedömning.  

I LSF finns inga närmare anvisningar om vad skiljenämnden ska beakta vid ett 

editionsföreläggande. Av praxis och doktrin framgår att handlingarna ska 

innebära ett bevisvärdetillskott, men skiljenämnden kan vara relativt tillåtande i 

sin bedömning. Följer inte en part skiljenämndens editionsföreläggande kan 

skiljenämnden väga in ett sådant agerande i sin bevisvärdering. Nämnden ska 

göra en bedömning av allt som förekommit i målet och ett sådant beaktande 

kan inte leda till att domen klandras med framgång.  
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