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Sammanfattning 

 

Skiljeförfarande krediteras ofta med att vara snabbt, billigt och flexibelt. Dessa 

egenskaper framhävs många gånger som främsta skälen till varför parter väljer 

skiljeförfarande före domstolsprocessen. På sistone har emellertid påståtts att 

skiljeförfarande på grund av olika anledningar till viss del förlorat ovanstående 

karaktärsdrag. Det hävdas att om inte den nya trenden av tids- och kostnads-

ineffektivitet motarbetas, riskerar skiljeförfarande förlora sitt anseende som en av 

de främsta tvistlösningsformerna.  

 

Det existerar en rad teorier om hur skiljeförfarande kan effektiviseras. En av dessa 

innebär att skiljemännen, innan avkunnad skiljedom, diskuterar preliminära 

domskäl med parterna. Ett sådant handläggningssätt medför bland annat att 

överflödigt processmaterial lättare identifieras, relevanta frågor preciseras och 

förlikning mellan parterna underlättas. Uppsatsen ämnar utforska preliminära 

domskäls förenlighet med svensk rätt samt hur dessa ska utformas för att bäst 

lämpa sig i en skiljetvist. 

 

Vi har funnit att det inte finns något i svensk rätt som direkt omöjliggör ett 

meddelande av preliminära domskäl. Skiljemän som har för avsikt att tillställa 

parterna dessa har emellertid en rad förutsättningar att rätta sig efter. Därutöver 

krävs alltid skicklighet och ett gott omdöme från skiljemännens sida så att 

handläggningen utförs på bästa sätt. Vad som lämpar sig i ett skiljeförfarande är 

följaktligen beroende av en rad variabler. 
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Abstract 

 

Arbitration has long been credited with being fast, cheap and flexible. These 

qualities are often considered to be the main advantages that arbitration has over 

litigation in court. However, arbitration has lately been accused of not being as 

time and cost efficient as it is claimed to be. It has been said that if the trend of 

inefficiency is not broken, arbitration might lose its position as one of the leading 

dispute resolution mechanisms.  

 

There exist a number of theories on how to make arbitration efficient again. One 

of these is that the arbitrators, before delivering the final award, should discuss 

preliminary grounds of the judgement with the parties. Such a procedure would 

result in redundant material being more easily identified, relevant matters being 

determined and the facilitation and support of settlement. This thesis has intended 

to explore the compatibility of the deliverance of preliminary views with Swedish 

law. Furthermore, it has described how such preliminary views are to be presented 

so that they have the best effect on the proceedings.  

 

We have found in our thesis that there is nothing in Swedish law which directly 

rules out the aforementioned procedure. Nonetheless, arbitrators who intend to 

discuss preliminary views with the parties have many requirements to meet. They 

must continuously exercise good judgement and skillfully master the proceedings. 

In this regard, what is suitable during arbitration is therefore determined by 

numerous factors.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Skiljeförfarande är, förenklat uttryckt, privatiserad rättsskipning. Genom avtal kan 

parter komma överens om att tvist inte ska handläggas i allmän domstol utan 

istället behandlas av en utomstående, icke-offentlig skiljenämnd. Rätten till 

skiljeförfarande kan anses vara en förlängning av principen om avtalsfrihet. I och 

med att rättsordningen godtar att parter reglerar sina affärsförhållanden genom 

avtal, är det följaktligen rimligt att parters överenskommelser gällande en 

alternativ tvistlösningsmetod accepteras.
1
  

 

Skiljeförfarande är en flexibel tvistlösningsmetod. Detta eftersom parterna själva 

väljer tvistens skiljemän och handläggningssätt. Processen kan på så sätt anpassas 

efter parternas gemensamma behov vilket gör den särskilt ändamålsenlig. 

Därutöver anses skiljeförfarande, i jämförelse med domstolsprocessen, vara både 

billigt och snabbt. Dessa egenskaper nämns ofta som de främsta skälen till varför 

parter väljer skiljeförfarande som tvistlösningsmekanism.
2
 

 

Det har dock, på senare tid, hävdats att ovan uppräknade karaktärsdrag inte 

nödvändigtvis stämmer överens med dagens verklighet. Man menar att 

skiljeförfarandet, på grund av olika anledningar, har blivit långsamt, dyrt och 

oflexibelt vilket inneburit att förfarandet förlorat sina främsta fördelar gentemot 

domstolsprocessen. Vissa hävdar att om inte denna trend motarbetas riskerar 

skiljeförfarande helt tappa de positiva egenskaper som gör det eftertraktat, vilket i 

förlängning kan innebära ett slut för tvistlösningsformens popularitet.
3
  

                                                
1
 Angående detta stycke, Heuman, Lars, Skiljemannarätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2007, 

s.17.  
2
 Angående detta stycke, Heuman, Lars, Skiljemannarätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2007, 

s. 27-30. 
3
 Angående detta stycke, Menon, Sundaresh, Keynote Address, van den Berg, Albert Jan (red.), 

International Arbitration: The Coming of a New Age?, ICCA Congress Series 17, Kluwer Law 

International, Haag, Holland, 2013, s. 9-17; Risse, Jörg, Ten Drastic Proposals for Saving Time 

and Costs in Arbitral Proceedings, Arbitration International, vol. 29, 2013, s. 452-453; Welser, 

Irene, The Arbitrator and the Arbitration Procedure, Efficiency – Today´s Challenge in Arbitration 
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I syfte att stävja ovan beskrivna trend har en rad teorier uppstått som relaterar till 

skiljemännen och deras sätt att handlägga tvisten. Gemensamt för dessa är att 

skiljemännen föreslås ta en mer aktiv och ingripande roll tidigt i förfarandet.
4
 En 

version av ett sådant handlande är meddelandet av preliminära domskäl. Med 

preliminära domskäl menas att skiljemännen, innan avkunnad dom, diskuterar sina 

preliminära ställningstaganden i målet med parterna. Diskussionen kan bland annat 

innefatta ett avgörande av tvistefrågan, en bevisvärdering eller en beskrivning av 

rättsläget. Med hjälp av de preliminära domskälen kan bland annat överflödigt 

processmaterial lättare identifieras, relevanta frågor preciseras och förlikning 

mellan parterna underlättas. Åtgärder som i sin tur medför en snabbare, billigare 

och effektivare process.
5
  

 

                                                                                                                                 
Proceedings, Austrian Yearbook on International Arbitration, vol. 2014, 2014, s. 150-151; Brown, 

David W., What Steps Should Arbitrators Take to Limit the Cost of Arbitration?, Journal of 

International Arbitration, vol. 31, 2014, s. 498-499; Respondek, Andreas, Five Proposals to 

Further Increase the Efficiency of International Arbitration Proceedings, Journal of International 

Arbitration, vol. 31, 2014, s. 506-507; Jones, Doug, Improving Arbitral Procedure: Perspectives 

from the Coalface, Baizeau, Domitille & Ehle, Bernd (red.), Stories from the Hearing Room: 

Experience from Arbitral Practice (Essays in Honour of Michael E. Schneider), Kluwer Law 

International, Haag, Holland, 2014, s. 90-92; Draetta, Ugo, Leveraging the Arbitral Process to 

Encourage Settlement: Some Practical and Legal Issues, Arias, David & Ángel Fernández-

Ballesteros, Miguel (red.), Liber Amicorum Bernardo Cremades, Thomson Reuters La Ley, Buenos 

Aires, Argentina, 2010, s. 361; ICC Commission on Arbitration and ADR, Controlling Time and 

Costs in Arbitration, 2 u., Författaren, 2014, s. 4. 
4
 Leimbacher, Elisabeth, Efficiency under the New ICC Rules of Arbitration of 2012: first glimpse 

at the new practice, ASA Bulletin, vol. 31, 2013, s. 305-307; Menon, Sundaresh, Keynote Address, 

van den Berg, Albert Jan (red.), International Arbitration: The Coming of a New Age?, ICCA 

Congress Series 17, Kluwer Law International, Haag, Holland, 2013, s. 9-17; Risse, Jörg, Ten 

Drastic Proposals for Saving Time and Costs in Arbitral Proceedings, Arbitration International, 

vol. 29, 2013, s. 452-452; Welser, Irene, The Arbitrator and the Arbitration Procedure, Efficiency 

– Today´s Challenge in Arbitration Proceedings, Austrian Yearbook on International Arbitration, 

vol. 2014, 2014, s. 150-151; Brown, David W., What Steps Should Arbitrators Take to Limit the 

Cost of Arbitration?, Journal of International Arbitration, vol. 31, 2014, s. 498-499; Respondek, 

Andreas, Five Proposals to Further Increase the Efficiency of International Arbitration 

Proceedings, Journal of International Arbitration, vol. 31, 2014, s. 506-507; Jones, Doug, 

Improving Arbitral Procedure: Perspectives from the Coalface, Baizeau, Domitille & Ehle, Bernd 

(red.), Stories from the Hearing Room: Experience from Arbitral Practice (Essays in Honour of 

Michael E. Schneider), Kluwer Law International, Haag, Holland, 2014, s. 91-92. 
5
 Ramberg, Christina, Danielsson, Christer & Runesson, Eric M., Preliminära skiljedomar, JT 

2012-2013, s. 452; Thorsell, Svante, Domare bör göra preliminära domslut, Advokaten, vol. 6, 

årgång 77, 2011, s. 32; Rivkin, David W., Towards a New Paradigm in International Arbitration: 

The Town Elder Model Revisited, Arbitration International, vol. 24, 2008, s. 378; Jmf tvistmål i 

allmän domstol, SOU 2007:26 Alternativ tvistlösning: Betänkande av Utredningen om alternativa 

former för tvistlösning vid tingsrätt, s. 241. 
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Om skiljemännen kan eller bör diskutera preliminära domskäl med parterna är en 

komplicerad fråga. Förfarandet aktualiserar en rad områden inom skilje-

mannarätten och medför att flera intressen ställs mot varandra. I vilken ut-

sträckning detta är möjligt samt vad dess konsekvenser blir finns inga tydliga svar 

på. Klart är dock att handlandet utgör ett tänkbart tillvägagångssätt för att uppnå 

den förändring som många menar krävs för att skiljeförfarande ska fortsätta vara 

en attraktiv, effektiv och slutlig tvistlösningsmetod.   

 

1.2 Syfte 

Denna uppsats ämnar utreda om och i så fall när det är lämpligt att skiljemän 

meddelar preliminära domskäl till parterna innan slutlig dom avkunnats.
6
 

Uppsatsens syfte består således av att klargöra vad som är möjligt samt vad som 

kan anses lämpligt gällande skiljemännens agerande i detta avseende. Uppsatsens 

fundament härstammar från teorin om att skiljemännens mer aktiva roll kan bidra 

till ett effektiviserat skiljeförfarande. Strävan mot effektivisering grundar sig i en 

internationell uppfattning om att skiljeförfarande är i ett visst reformbehov. 

Därmed ska skiljeförfarande enligt svensk rätt utredas i ljuset av den inter-

nationella trenden.  

 

1.3 Problemformulering och avgränsning  

Två huvudfrågor har identifierats som relevanta vid besvarandet av uppsatsens 

syfte. Dessa huvudfrågor har i sin tur respektive underfrågor: 

 

1. Är det enligt svensk rätt möjligt för skiljeman att presenterar preliminära 

domskäl? 

i) Vilka rättsliga bestämmelser och principer tillåter alternativt står i strid 

med förfarandet? 

ii) På vilken grund är detta genomförbart? 

iii) Vilka konsekvenser följer av ett sådant handläggningssätt? 

 

                                                
6
 “Meddelar” kommer växelvis användas med “tillställer”, “diskuterar” och “framlägger”.  
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2. I vilka situationer är det lämpligt att meddela preliminära domskäl?  

i) På vilket sätt ska de preliminära domskälen vara utformade för att lämpa 

sig i förfarandet? 

 

Den första huvudfrågan utgör en möjlighetsbedömning. I samband med dess 

besvarande måste först fastställas vad som menas med svensk rätt (se nedan).  

 

Den andra huvudfrågan redogör för när preliminära domskäl är lämpliga, det vill 

säga en lämplighetsbedömning. Denna frågeställning är svår att besvara, dels för 

att det finns många faktorer som har inverkan på ett skiljeförfarande, dels för att 

ett handläggningssätt vid vissa tillfällen kan vara fördelaktigt ur skiljemännens 

synpunkt men inte parternas eller ombudens (och vice versa). Därför är det inte 

möjligt att i denna uppsats utömmande redogöra för lämpligheten av preliminära 

domskäl i varje tvist. Frågan ämnar istället att, med stöd av den kunskap som 

erhållits under möjlighetsbedömningen, utreda hur de preliminära domskälen 

generellt bör vara utformade för att ha bästa möjliga genomslag och effekt.   

 

1.4 Metod och material  

Denna uppsats är skriven av två författare. Det har haft inverkan på arbets-

fördelningen. Vissa delar av uppsatsen har, i huvudsak, utarbetats av den ena 

författaren medan den andra i dessa fall har haft en mindre framträdande roll (och 

vice versa). Ovan sagda har emellertid inte uteslutit ett genomgående nära 

samarbete och en konstant diskussion författarna emellan. Med detta sagt följer 

nedan en beskrivning av vilken författare som i huvudsak skrivit respektive del av 

uppsatsen. 

 

Arbetsfördelning 

Tillsammans: Kapitel 1 och 4. 

Peter: från och med kapitel 2, till och med 2.4.4.3; från och med 2.6.4, till och med 

3.2.6. 

Frank: från och med 2.4.4.4, till och med 2.6.3; från och med 3.3, till och med 3.5.   
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Uppsatsen behandlar ett ämne inom processrättens område som i stor utsträckning 

är underbyggt av rättsligt material.
7
 Med detta åsyftas författningar, relevant EU-

rätt, förarbeten, rättsfall, doktrin och sedvänja. Dessa rättkällors innehåll har 

således utgjort vår definition av svensk rätt. Uppsatsen yrkar emellertid inte att 

vara en fullständig, uttömmande, komparativ studie på basis av olika skiljeinstituts 

regler och reglementen som annars är vanliga på området. Sådana regler ute-

lämnas därför ur uppsatsen omfång. Denna avgränsning företas i syfte att 

begränsa uppsatsens omfattning så att adekvat fokus kan läggas på att utreda 

uppsatsens frågor.  

 

Ovan sagda har inneburit att det legat närmast till hands att tillämpa den 

traditionella rättsdogmatiska metoden. Metoden innebär i korthet att de juridiska 

frågeställningar som är av intresse identifierats och analyserats med hjälp av ovan 

uppräknade rättskällor. Denna har därför i huvudsak tillämpats på hela uppsatsen. 

 

LSF är den svenska författning som behandlar tvistlösning genom skiljeförfarande. 

Visserligen omnämns begreppet i annan lagstiftning än LSF, exempelvis i ABL 7 

kap 54 §. Det är då ofta fråga om en hänvisning till LSF med ringa betydelse för 

skiljemannarättens område som helhet. Med detta sagt har LSF nästintill 

uteslutande varit den författning som behandlats. Ett naturligt led av detta är att 

LSF:s förarbeten varit en betydande komponent i framställningen, i synnerhet när 

lagstiftarens ändamål varit av intresse.  

 

Skiljeförfaranden är i princip alltid sekretessbelagda. Det innebär att endast 

klandrade skiljedomar når offentlighetens ljus i form av rättsfall. Här bör läsaren 

erinras om att Hov R prövar klandermål och ofta som enda överinstans (LSF 43 

§).
8
 Preliminära domskäls förenlighet med svensk rätt har aldrig uttryckligen 

prövats av svensk domstol. Detta har inneburit att doktrin spelat en viktig roll 

under uppsatsens framställning. Rättskällan har fungerat vägledande i sökandet 

efter svar på utformade frågeställningar.   

                                                
7
 Skiljemannarätt kantas i mångt och mycket även av civilrätt.  

8
 Prop. 1998/99:35 Ny lag om skiljeförfarande, s. 169-175. 
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I syfte att höra praktikers inställning till uppsatsens ämne har erfarna personer 

inom området intervjuats.
9 

För att skapa en rättvisande helhetsbild intervjuades 

praktiker med varierande erfarenhet av yrkesrollerna i ett skiljeförfarande; det vill 

säga personer som agerat ombud, skiljemän alternativt båda. Därutöver gjordes ett 

urval av personer med olika inställning i frågan. Detta eftersom förfarandet är 

kontroversiellt bland verksamma jurister, varför ett sådant urval är en förutsättning 

för att åstadkomma en verklighetsbaserad och objektiv framställning.
10

 Det bör 

poängteras att dessa intervjuer inte behandlats med hjälp av den rättsdogmatiska 

metoden, utan istället genom den empiriska metoden. Inga definitiva slutsatser har 

kunnat dras med stöd av vad som framkommit under intervjuerna eftersom detta 

naturligtvis inte kan anses uttömmande eller allestädes gällande. Resultatet av 

intervjuerna har istället fungerat som ett vägledande material. 

 

Den internationella karaktär som utmärker skiljemannarätten gör det näst intill 

omöjligt att inte beakta utländska rättskällor vid en utredning inom rättsområdet.  

Men att göra en djupare analys angående preliminära domskäl ur ett globalt 

perspektiv vore dock mer omfattande än vad denna uppsats tillåter. Det rättsliga 

material som härstammar från andra länder än Sverige har därför endast 

behandlats som ett komplement till det svenska materialet. Med detta sagt yrkar 

därför denna uppsats inte på att göra en fullskalig eller uttömmande internationell 

jämförelse.  

 

1.5 Disposition 

Efter det inledande kapitlet följer kapitel två som behandlar en möj-

lighetsbedömning av preliminära domskäl. Kapitlet innehåller en kort beskrivning 

av preliminära domskäl samt en redogörelse för centrala element i skiljeförfarande 

enligt svensk rätt. Därefter följer en framställning av de grunder på vilka preli-

                                                
9
 Christer Danielsson (2014-09-30), Christina Ramberg (2014-10-09) och Kristoffer Löf (2014-11-

07) är de som intervjuats.  
10

 Danielsson, Christer, Intervju 2014-09-30; Löf, Kristoffer, Intervju 2014-11-07.  
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minära domskäl kan meddelas. Kapitlet avslutas med en genomgång av de 

konsekvenser som kan följa av förfarandet.  

 

Kapitel tre ämnar vara en lämplighetsbedömning. Med stöd av den kunskap som 

erhållits under möjlighetsbedömningen ska de egenskaper som gör preliminära 

domskäl förmånliga beskrivas. Därtill kommer även oförmånliga attribut att vägas 

in i bedömningen.  

 

Kapitel fyra utgör ett diskussionskapitel där avslutande tankar och funderingar 

utreds. Kapitlet är ämnat att belysa huvuddelarna i möjlighets- och lämp-

lighetsprövningen samt antal andra viktiga aspekter. Med bakgrund av dessa 

redogörelser ska uppsatsen avslutas med ett slutord.  

 

1.6 Terminologi 

För att uppnå bästa resultat med denna uppsats har det varit av vikt att vald 

terminologi legat i linje med den på området existerande. Med skiljenämnd avses 

det, i organisatorisk mening, judiciella organ som avgör skiljetvist. En skiljenämnd 

kan utgöras av en eller flera skiljemän. LSF stipulerar att en skiljenämnd ska bestå 

av tre skiljemän men om parterna avtalat om annat så gäller detta. Med 

“skiljenämnd” avses i uppsatsen en sammansättning av tre skiljemän. Vidare har vi 

inte varit genusneutrala i vår framställning utan, för enkelhetens skull, titulerat 

skiljeman med pronomen “han” respektive “honom”. 
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2. Möjlighetsbedömning – en analys av preliminära 

domskäls förenlighet med svensk rätt 

 

2.1 Inledning 

I ovan framställda problemformulering har uppsatsens två huvuddelar presenterats. 

Den första av dessa är den möjlighetsbedömning som följer nedan. Bedömningen 

består av att pröva preliminära domskäls förenlighet med LSF. Möjlig-

hetsbedömningen inleds med en beskrivning av preliminära domskäl. Preliminära 

domskäl utgör i huvudsak en fråga om handläggning av tvist och hur en skiljeman 

får agera i ett skiljeförfarande. Därav följer, efter den inledande beskrivningen, en 

redogörelse för lagens innehåll i detta avseende. Efter detta beskrivs de 

skiljemannarättsliga bestämmelser och principer som eventuellt omöjliggör ett 

meddelande av preliminära domskäl.  

 

Därefter följer en redogörelse för på vilken grund preliminära domskäl kan 

meddelas. Eftersom skiljemännens behörighet bland annat kan grundas i parternas 

skiljeavtal, måste befogenheten därav utredas. Finns det därutöver någon 

ytterligare grund på vilken skiljemännen kan stödja sitt agerande? Med andra ord, 

var återfinns stöd för skiljemän att avge preliminära domskäl? 

 

Slutligen ska belysas de följder som meddelandet av preliminära domskäl kan 

medföra. Denna del består huvudsakligen av att utreda om meddelandet av 

preliminära domskäl kan utgöra grund för ogiltighet eller klander av skiljedom, 

vilket om i så fall innebär att skiljedom ska respektive kan upphävas. 

 

2.2 Preliminära domskäl - vad är det? 

Som ovan framförts innebär preliminära domskäl att skiljemän, innan slutlig 

skiljedom, diskuterar sina synpunkter beträffande målet med parterna. Vad 

skiljemännen diskuterar kan till exempel vara hur de ställer sig till parternas tvist, 

vem som har bevisbördan för ett visst påstående eller hur bevissituationen 
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respektive rättsläget ser ut.
11

 Det som berörs kan vara hela eller delar av tvisten. 

Vad skiljemännen uttrycker är således hur de, i egenskap av skiljenämnd, för 

stunden är benägna att döma i målet, grunderna för deras ställningstagande 

alternativt en kombination.  

 

Det är viktigt att påpeka att de preliminära domskälen inte ska tillmätas någon 

rättskraft. Part kan inte heller med stöd av det som diskuterats med skiljemännen 

söka verkställighet. Vidare kan de preliminära domskälen förändras i takt med att 

parterna tillför målet omständigheter, rättslig argumentation eller bevisning. De 

behöver således inte överensstämma med den slutliga domen och tillhörande 

domskäl. De preliminära domskälen speglar endast skiljemännens inställning för 

stunden och ämnar inte vara en ”gissning”, ”prognos” eller form av ”dom i 

förtid” från skiljemännens sida. Preliminära domskäl kan därför inte anses ersätta 

slutliga skiljedomar och domskäl.  

 

2.2.1 Fråga om ansvarsfördelning och handläggning 

Preliminära domskäl aktualiserar grundläggande frågor om tvistlösning genom 

skiljeförfarande. Vad är syftet med skiljeförfarandet? Vilket inflytande ska 

skiljemännen respektive parterna ha över processen? Svaret på dessa frågor 

relaterar i sin tur till vilken övergripande syn man har på domaren, processen i sin 

helhet och främst, hur ansvarsfördelningen mellan parter och domare bör vara. I 

detta avseende brukar främst två förhållningssätt sägas existera: den inkvisitoriska 

och den kontradiktoriska processen.
12

 Den inkvisitoriska processen innebär att 

domaren bestämmer över målet. Han både utreder och dömer varför parterna inte 

har något inflytande över varken förfarandet eller processmaterialet. Utred-

ningsbördan ligger följaktligen helt på domaren. Den kontradiktoriska processen 

utgör motsatsen. I den råder parterna över målet. De disponerar i sin helhet över 

                                                
11

 I teorin kan allt sådant som är relevant i målet diskuteras. Innehållsmässigt kan de preliminära 

domskälen därför likställas med sådana domskäl som i regel meddelas tillsammans med slutlig 

skiljedom. 
12

 Lysell, Sofia, Domstolens materiella processledning och dess inverkan på rätten till en rättvis 

rättegång, Examensarbete vid Lunds universitet, Juridiska institutionen, 2009, s. 13-17. 
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både processmaterialet och förfarandet. Domaren har i sådant fall endast att döma i 

målet.
13

 

 

Båda processformerna är förenade med för- och nackdelar. I en inkvisitorisk 

process innebär domarens delaktighet i utredningen bland annat att han får en form 

av partsställning samtidigt som han ska döma i målet, något som möjliggör 

opartiskhet och jäv. Däremot innebär hans inblandning, åtminstone i teorin, att 

domen blir materiellt riktig och att båda parternas intressen blir väl tillgodosedda. 

Den kontradiktoriska processen medför å andra sidan att tvisten kan slitas 

ändamålsenligt och utefter parterans instruktioner. I en sådan tar dock parterna 

vissa risker; förhåller de sig passiva av någon anledning kan deras intressen 

nämligen blir förbisedda. 

 

Processformerna är ovan beskrivna på ett kraftigt förenklat sätt och det torde 

finnas få rättsordningar som helt och hållet tillämpar endera ytterligheterna. I en 

svensk förvaltningsprocess har domstolen att iaktta officialprincipen (FPL 8 §). 

Principen innebär att domstol inte får avgöra ett förvaltningsmål utan att först ha 

utrett det i ändamålsenlig omfattning. Det krävs inget partsyrkande för att så ska 

ske, officialprincipen ska företas ex officio. Samtidigt kan part inkomma med egen 

bevisning. Denne måste ges kännedom om allt som tillförs målet och beredas 

tillfälle att yttra sig över det. Förvaltningsprocessen betecknas som inkvisitorisk.  

 

Skiljeförfarande kan å andra sidan i stor grad sägas vara ett uttryck för den 

kontradiktoriska processen. Ett skiljeförfarande är nämligen ett avsiktligt avsteg 

från rätten till domstolsprövning. Vidare måste en tvist vara förlikningsbar för att 

kunna slitas genom skiljeförfarande (LSF1 § ) och en stor del LSF:s bestämmelser 

är dispositiva. Detta i kombination med att parterna väljer tvistens hand-

läggningssätt och skiljemän, medför att parter i stor utsträckning råder över 

                                                
13

 Wetter, J. Gillis, Procedures for Avoiding Unexpected Legal Issues, van den Berg, Albert Jan 

(red.), Planning Efficient Arbitration Proceedings: The Law Applicable in International Arbitration, 

ICCA Congress Series 7, Kluwer Law International, Haag, Holland, 1996, s. 87-91. 
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förfarandet (se även principen om partsautonomi, 2.4.1).
14

 Parternas 

förfoganderätt tar sig därutöver i uttryck i dispositionsprincipen. Dis-

positionsprincipen innebär att skiljemännen endast får företa en processhandling 

på yrkande av endera parten. Det är därmed parternas dispositioner som utgör ram-

arna för processen. I skiljeförfarande får det ej bli frågan om en officialprövning.
15

 

Att parter sliter sin tvist genom skiljeförfarande innebär därmed att de disponerar 

över huruvida tvistlösning ska inledas över huvud taget, vilka frågor som ska 

avgöras av skiljemännen och vilka omständigheter samt rättsliga argument som 

ska inkluderas i tvisten.
16

 

 

Att påstå att skiljeförfarande är en process i vilken skiljemännen inte har möjlighet 

att vägleda parterna mot ett avgörande i syfte att effektivisera tvistens lösning, 

vore inkorrekt. Skiljemän har nämligen att handlägga skiljetvisten opartiskt, 

ändamålsenligt och snabbt (LSF 21 §). Att skiljemän har en skyldighet att på ett 

effektivt och snabbt sätt lösa tvisten är dessutom ett fundament inom internationell 

skiljemannarätt.
17

 Man kan därmed säga att utredningsansvaret i skiljeförfarande i 

viss mån är placerat på skiljemännen. Med stöd av ovan sagda kan konstateras att 

huruvida skiljemän kan diskutera preliminära domskäl är i en bemärkelse att 

betrakta som en fråga om skiljeprocessens form och syfte.  

 

2.2.2 Skiljemännens roll och ett proaktivt handlande 

I nära anslutning till frågan om skiljeförfarande som processform och hur mycket 

av utredningsbördan som läggs på skiljemännen, är frågan om vilken roll och 

uppgift skiljemännen har i förfarandet. Är skiljemännen att betraktas som neutrala 

observatörer vars enda uppgift är att utse en vinnare i slutet av förfarandet eller 

kan de anses besitta en roll som kräver aktivt deltagande i processen, även innan 

                                                
14

 Prop. 1998/99:35 Ny lag om skiljeförfarande, s. 110. 
15

 Angående detta stycke, Lindskog, Stefan, Skiljeförfarande: En kommentar, 2 u., Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 541. 
16

 Wetter, J. Gillis, Procedures for Avoiding Unexpected Legal Issues, van den Berg, Albert Jan 

(red.), Planning Efficient Arbitration Proceedings: The Law Applicable in International Arbitration, 

ICCA Congress Series 7, Kluwer Law International, Haag, Holland, 1996, s. 87-88. 
17

 Born, Gary B., International Commercial Arbitration, 2 u., Kluwer Law International, Haag, 

Holland, 2014, s. 1994-1996. 
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avkunnandet av skiljedomen?
18

 Med andra ord är det skiljemännens uppgift är att 

endast frambringa ett bindande beslut eller även att aktivt söka lösa tvisten?  

  

Vilken roll skiljemän ska ha i förfarandet varierar beroende på en rad faktorer. 

Parternas skiljeavtal, nationell lagstiftning samt skiljemännens juridiska och 

kulturella bakgrund är alla exempel på omständigheter av betydelse. 

Skiljemännens roll i förfarandet är därför resultatet av vilka kriterier man väljer att 

lägga till grund för sin bedömning, och det finns inget unisont svar på frågan.
19

 

Vad som däremot torde stå klart är att meddelande av preliminära domskäl är i 

allra högsta grad något en aktiv skiljeman företar.
20

 Vad som även är tämligen 

självklart är att en aktiv skiljeman, i jämförelse med ovan beskrivna “observatör”, i 

mycket högre grad kan influera ett skiljeförfarande ur ett tids- och 

kostnadshänseende.
21

  

 

2.2.3 Ett förfarande förenat med fördelar 

Att skiljemän diskuterar preliminära domskäl med parterna har, som ovan 

konstaterats, vissa effekter. Dessa uppräknas nedan men är inte att betrakta som 

allmängiltiga eller uttömmande. Effekterna är istället beroende av 

omständigheterna i den enskilda tvisten. Det kan emellertid antas att dessa, 

antingen direkt, indirekt, sammantaget eller var för sig leder till en tids- och 

kostnadseffektivisering av skiljeförfarande; något som kan vara bärande för 

tvistlösningsformens framtid.  

 

Preliminära domskäl leder först och främst till att tvistens förutsebarhet ökar.
22

 

Parterna får en bild av skiljemännens rådande inställning vilket möjliggör att de 

                                                
18

 Bernardini, Piero, The Role of the International Arbitrator, Arbitration International, vol. 20, 

2004, s. 113. 
19

  Bernardini, Piero, The Role of the International Arbitrator, Arbitration International, vol. 20, 

2004, s. 113-114. 
20

 Thorsell, Svante, Domare bör göra preliminära domslut, Advokaten, vol. 77, 2011, s. 33.  
21

 Bernardini, Piero, The Role of the International Arbitrator, Arbitration International, vol. 20, 

2004, s. 114. 
22

 Ramberg, Christina, Danielsson, Christer & Runesson, Eric M., Preliminära skiljedomar, JT 

2012-2013, s. 452. 



 

20 
 

kan bilda sig en uppfattning om hur tvisten kan komma att utspela sig.
23

 Är 

skiljemännen benägna att göra en extensiv eller snäv tolkning av ett lagrum? Vad 

är deras inställning till parternas bevisning? Det är sådana moment av 

förutsebarhet som ofta ligger till grund för parters beslut. Med stöd av de 

preliminära domskälen kan parterna undvika ett annars annalkande nederlag 

genom att träffa förlikning. Alternativt kan parterna välja att gå vidare med tvisten. 

I det sistnämnda fallet utgör de preliminära domskälen en bra indikation gällande i 

vilken del parterna bör förtydliga sin talan.
24

 

 

Att skiljemännen tidigt ska uttala sig om tvisten innebär att de måste vara pålästa. 

Parterna har många gånger, i egenskap av tvistens huvudpersoner, redan i början 

av processen god kännedom om relevanta omständigheter. Om detsamma också 

gällde för skiljemännen skulle en mer ändamålsenlig hantering av målet 

möjliggöras. Tidigt pålästa skiljemän skulle lättare kunna identifiera relevanta 

delar av målet och koncentrera tvisten på de väsentliga frågorna. En sådan 

proaktiv handläggning skulle utgöra en bra utgångspunkt för målets fortsatta 

riktning.
25

  

 

Det är inte ovanligt att förlikningsförhandlingar pågår vid sidan av skiljetvisten. 

Om så är fallet nås en förlikning oftast under ett senare skede av skilje-

förfarandet.
26

 Om förlikningsmomentet istället inkorporeras i skiljeförfarandet 

skulle en rad förmåner uppnås. Först och främst skulle en sådan kombination 

innebära de fördelar som normalt sett är associerade med tvistlösning baserad på 

samarbete: en mer vänskaplig atmosfär och större chans för fortsatt förhållande 

parterna emellan. Därutöver utesluter en förlikning understödd av skiljemännen 

det dubbelarbete som onekligen uppstår när två tvistlösare sliter en tvist. Skiljemän 

                                                
23

 Thorsell, Svante, Domare bör göra preliminära domslut, Advokaten, vol. 6, årgång 77, 2011, s. 

32-33; Jmf tvistemål i allmän domstol, SOU 2007:26 Alternativ tvistlösning: Betänkande av 

Utredningen om alternativa former för tvistlösning vid tingsrätt, s.241. 
24

 Thorsell, Svante, Domare bör göra preliminära domslut, Advokaten, vol. 6, årgång 77, 2011, s. 

32. 
25

 Kaplan, Neil, If It Ain’t Broke, Don’t Change It, Arbitration, vol. 80, 2014, s. 174. 
26

 Khanna, Devika, Early, Active and Effective Case Management in Arbitration: A Call To Reject 

Procedural Order No.1, International Arbitration Law Review, vol. 13, 2010, s. 239. 
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är dessutom i egenskap av “masters of the proceedings” i bäst läge att känna av när 

och hur förlikning lämpar sig. Genom de preliminära domskälen illustrerar 

skiljemännen styrkan i parternas respektive talan vilket utlöser en förlikning. De 

preliminära domskälen utgör då en utmärkt grund för förlikningsförhandlingarna.
27

 

 

Preliminära domskäl måste därutöver sägas öka förutsättningarna för att den 

slutliga skiljedomen är materiellt riktig. Eftersom tvistefrågorna i större 

utsträckning har kommenterats av både parterna och skiljemännen torde resultatet 

bli ett mer korrekt avgörande. Att skiljedomen är materiellt riktig är givetvis att 

föredra för parterna. De får då en känsla av att rättvisa har skipats vilket leder 

tankarna från en klanderprocess. Parternas relation kan fortsättas med god ton 

vilket givetvis är att föredra. På lång sikt kan det antas att samhället gynnas i sin 

helhet. Om det är välkänt att svenska skiljemän producerar materiellt korrekta 

domar så torde resultatet bli att fler internationella näringsidkare vill göra affärer 

med svenska aktörer. 

 

Sammantaget resulterar preliminära domskäl i en rad fördelar som ur ett tids- och 

kostnadshänseende kan innebära en effektivisering tvistlösningen. Förfarandet kan 

bland annat öka förutsebarheten i målet, medföra att de relevanta tvistefrågorna 

identifieras och att förlikning främjas. Gemensamt för dessa fördelar är att de 

utgör resultatet av ett tidigareläggande av skiljemännens arbete. Det kan 

konstateras att ett tidigt och aktivt handläggande av tvisten stimulerar såväl 

skiljemännen som parterna att agera.  

 

2.3 LSF 

2.3.1 Allmänt 

LSF är den svenska författning som tillämpas på skiljeförfarande. Som ovan 

konstaterats är det tvister gällande frågor i vilka parterna kan förlikas som får ligga 

till grund för skiljeförfarande (LSF 1 §). Lagen är med anledning av detta, som 

                                                
27

 Angående detta stycke, Kaufmann-Kohler, Gabrielle, When Arbitrators Facilitate Settlement: 

Towards a Transnational Standard, Arbitration International, vol. 25, 2009, s. 187-188, 197. 
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utgångspunkt, dispositiv.
28

 LSF gäller för såväl svenska som internationella tvister. 

Lagen syftar inte till att utgöra en fullständig reglering av skiljeförfarande, utan är 

tänkt adressera de vanligaste problemen som uppstår vid skiljetvister.
29

 Den är 

därtill i första hand avsedd för konventionella förfaranden mellan två parter vars 

tvist grundar sig på avtal.
30

 Förfaranden kan antingen vara ad hoc eller 

institutionella. Med ad hoc menas att skiljenämnden är upprättad tillfälligt, i syfte 

att lösa en specifik tvist. Vid institutionella förfaranden är, i varierande 

utsträckning, ett särskilt skiljedomsinstitut medverkande. Till exempel kan ett 

skiljedomsinstitut bistå vid tillsättandet av skiljemän.
31 

 

 

2.3.2 Skiljeförfarande, skiljemän och skiljedom 

Ett skiljeförfarande inleds, om inte annat är överenskommet, när ena parten tar 

emot begäran om skiljedom (LSF 19 §). En begäran om skiljedom ska vara 

skriftlig (LSF 19 § 2 st.). Den part som påkallat skiljedom ska därefter ange de 

yrkanden och omständigheter som åberopas till stöd för sin talan (LSF 23 § 1 st.). 

Motparten ska därpå ange sin inställning till yrkandena och inkomma med 

åberopade omständigheter till stöd för sin inställning (LSF 23 § 1 st.). 

Skiljenämnden ska bereda parterna tillfälle att i all behövlig omfattning utföra sin 

talan. Detta får ske både skriftligt och muntligt (LSF 24 § 1 st.). Muntlig 

förhandling ska hållas om en part begär det och inget annat är överenskommet. 

Vidare ska båda parterna få ta del av allt material som tillförts målet (LSF 24 § 2 

st.). Det är parterna som svarar för bevisningen (LSF 25 §). 

 

Vidare får parterna bestämma antalet skiljemän samt hur de ska utses (LSF 12 §). 

Har detta inte skett så ska tre skiljemän döma i målet. Parterna väljer då var sin 

skiljeman vilka i sin tur i samråd väljer den tredje skiljemannen (LSF 13 §). Är 

                                                
28

 Prop. 1998/99:35 Ny lag om skiljeförfarande, s. 44. 
29

 Madsen, Finn, Skiljeförfarande i Sverige – En kommentar till lagen (1999:116) om 

skiljeförfarande och till reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, 2 u., Jure 

AB, Stockholm, 2012, s. 49. 
30

 Heuman, Lars, Skiljemannarätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2007, s. 21-22. 
31

 Heuman, Lars, Skiljemannarätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2007, s. 23. 
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skiljemännen flera ska en av dem vara ordförande (LSF 20 §). Skiljemännen ska 

handlägga tvisten opartiskt, ändamålsenligt och snabbt (LSF 21 §).  

 

Skiljemännen avgör de frågor som lämnats till dem genom skiljedom (LSF 27 § 1 

st.). Avgöranden som inte tas in i en skiljedom är beslut (LSF 27 § 2 st.). När 

skiljemännen meddelat slutlig skiljedom är deras uppdrag avslutat (LSF 27 § 3 st.). 

En skiljedom ska vara skriftlig och undertecknas av skiljemännen (LSF 31 §). 

Domen ska genast tillställas parterna (LSF 31 § 2 st.). En skiljedom utgör en 

exekutionstitel och kan verkställas av KFM (3 kap. 1 § 4 p. respektive UB 1 kap. 3 

§). Därför förligger samma möjlighet att verkställa en svensk skiljedom som en 

dom meddelad enligt RB:s bestämmelser. En skiljedom betraktas som utländsk om 

den meddelats utomlands (LSF 52 §). Utländska skiljedomar kan erkännas och 

verkställas i Sverige (LSF 53 §). Svensk domstols behörighet att verkställa dessa 

domar grundar sig i Sveriges undertecknande av NYK. Forumet för att verkställa 

utländsk skiljedom i Sverige är Svea Hovrätt (LSF 56 §).  

 

2.4 Handläggning i allmänhet 

Som nämnts ovan är handläggningen av tvisten en av de främsta anledningarna till 

varför parter väljer skiljeförfarande som tvistlösningsmetod. Handläggningen kan 

nämligen i väldigt hög grad utformas av parterna själva och är, i jämförelse med 

domstolsprocessen, i avsevärt mindre omfattning reglerad genom lag.
32

 Medan den 

statliga rättsskipningsmetoden kan sägas vara standardiserad och främst syftar till 

att vara densamma oavsett tvist, är skiljeprocessen i sin tur flexibel och 

anpassningsbar utefter den enskilda tvisten. 

 

En fundamental princip inom såväl svensk som internationell skiljemannarätt är att 

skiljedom kan inte överklagas på materiella grunder.
33

 Det vore tämligen 

paradoxalt och kontraproduktivt om skiljeförfarande, vars syfte är att vara en 

                                                
32
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snabb, effektiv och slutlig tvistlösningsform, skulle kunna följas av en lång och 

utdragen överprövningsprocess. Parter kan därför sägas ha försakat rätten till 

överprövning vid domstol på materiell grund i och med träffandet av 

skiljeavtalet.
34

 Det enda sättet att få till stånd en överprövning av en skiljedom är 

genom att påvisa att det förekommit ett formellt fel vid tvistens handläggning eller 

att det annars finns anledning att ifrågasätta om förfarandet skett på ett korrekt 

sätt.
35

 I dessa fall blir skiljedomen ogiltig alternativt upphävd efter klandertalan av 

part. Detta medför flertalet konsekvenser. Å ena sidan är tvister som avgörs genom 

skiljedom sällan utdragna, tack vare att processen som huvudregel är ett 

eninstansförfarande. Å andra sidan riskerar parterna sin materiella rättssäkerhet 

genom att avsäga sig rätten till överprövning. En skiljedom i vilken skiljenämnden 

tolkat rätten felaktigt därmed äga rättskraft. 

 

Ovan sagda innebär att det ur ett parts-, tredjemans- och samhällsperspektiv är 

väsentligt att skiljedomar handläggs på ett korrekt sätt. Genom att handlägga 

tvisten felfritt tillgodoses parternas processuella rättssäkerhet och de kan lita på 

skiljenämndens avgörande. En korrekt handläggning ökar dessutom chanserna för 

att de materiella frågorna avgörs på ett riktigt sätt.
36

 Om det processuella kravet på 

skiljeförfarande inte ställdes högt och skiljedomar som framkommit efter 

förfarandefel fick bli bestående, skulle tvistlösningsformen snabbt förlora sitt 

anseende.
37

 Det skulle i sin tur medföra negativa konsekvenser för samhället i sin 

helhet. Att rättsväsendet tillmäter skiljedomar viss rättsverkan talar även för 

behovet av korrekt handläggning. Det vore orimligt att skiljedomar behäftade med 

allvarliga förfarandefel skulle kunna verkställas genom exekution.
38

 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att huvudorsaken till att parter väljer 

skiljeförfarande som tvistlösningsmetod är att de kan skräddarsy tvistens 

handläggning i stor utsträckning. Parterna kan efter eget tycke och, i viss mån, 

                                                
34
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oförhindrat välja den procedur de vill att skiljemännen ska tillämpa. Parter kan inte 

överklaga en skiljedom på materiella grunder. Genom denna princip säkerställs att 

skiljeförfarande som huvudregel är ett snabbt och slutligt tillvägagångssätt att lösa 

parternas tvist. Dessa två fundament inom skiljemannarätten medför att det vid 

tvistlösning genom skiljeförfarande är avgörande att handläggningen sker på 

korrekt sätt.  

 

2.4.1 Principen om partsautonomi  

Det främsta uttrycket för parternas bestämmanderätt är principen om 

partsautonomi. Principen innebär att skiljemännen, som huvudregel, måste 

respektera parternas överenskommelser avseende hur tvisten ska slitas.
39

 

Partsautonomin omfattar, till exempel, val av handläggningsspråk, frågor om 

tidsfrister samt sätet för förhandlingen. I LSF stadgas, som tidigare nämnts, att 

endast tvister gällande frågor i vilka parterna kan förlikas får ligga till grund för 

skiljeförfarande. En naturlig följd av detta är att parterna i relativt stor omfattning 

får förfoga över angelägenheter kring tvisteföremålet. Till exempel får 

skiljemännen inte låta bli att tillämpa en handläggningsbestämmelse med 

hänvisning till att den ur processekonomisk synpunkt ter sig ineffektiv, utan har 

parterna kommit överens om den, gäller den. Skiljemännen kan således inte 

påtvinga parterna sin egen definition av effektivitet om parterna inte delar den.
40

 

Likaså är en procedurbestämmelse gällande även om den innebär att skiljemännens 

möjlighet att lösa tvisten försämras, till exempel vid val av handläggningsspråk.
41

 

Skiljemännens möjlighet att tids- och kostnadseffektivisera förfarandet i strid med 

parternas instruktioner är tämligen begränsad. Åsidosätter skiljemännen parternas 
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instruktioner kan detta utgöra en grund för klander.
42

 Principen om partsautonomi 

kan således sägas vara långtgående.   

 

Ovan sagda innebär att skiljemännen som utgångspunkt alltid ska handlägga 

tvisten i enlighet med parternas gemensamma instruktioner. Har parterna inte 

avtalat om hur tvisten ska slitas, formulerat sig på ett tvetydigt sätt eller utelämnat 

en viktig procedurfråga ur sin överenskommelse, bör skiljemännen inhämta 

parternas anvisningar i frågan.  

 

2.4.1.1 Inskränkningar i partsautonomin 

LSF 21 § 2 p. stipulerar att “[skiljemännen] skall därvid följa vad parterna 

bestämt, om det inte finns något hinder mot det.” Bestämmelsen är som ovan 

konstaterats det tydligaste uttrycket för principen om partsautonomi. Att principen 

gäller i den mån “det inte finns något hinder emot det” innebär i huvudsak att 

skiljemännen inte behöver efterkomma bestämmelser som åsidosätter parternas 

rättssäkerhet.
43

 Vad som inbegrips i begreppet rättssäkerhet är främst att parterna 

ska behandlas lika (likabehandlingsprincipen) och att de ska beredas adekvat 

möjlighet att föra sin talan (talerättsprincipen).
44

 Därutöver behöver skiljemännen 

inte rätta sig efter partsföreskrifter som är olagliga eller som rent praktiskt visar sig 

omöjliga att genomföra.
45

 

 

2.4.2 Förfarandeprinciper  

2.4.2.1 Likabehandlingsprincipen 

Likabehandlingsprincipen innebär i korthet att parterna ska erbjudas samma 

processuella möjligheter och förmåner. Principen är således ett förbud mot 

diskriminering av endera part. Avsikten är däremot inte att varje partsföreskrift 

                                                
42

 Lindskog, Stefan, Skiljeförfarande: En kommentar, 2 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, 

s. 545. 
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som innebär olikheter i parternas behandling ska vara otillåten. Det kan många 

gånger vara svårt att avgöra vad som i praktiken utgör likabehandling av parterna. 

Som exempel kan nämnas att käranden och svaranden oundvikligen kommer att 

ges olika tid till att förbereda sin talan. Svaranden har i regel mindre tid på sig att 

författa sitt svaromål än vad käranden har haft till att upprätta sitt käromål.  En 

identisk behandling av parterna är med andra ord i vissa fall inte möjlig. Som 

ytterligare exempel kan nämnas den processuella förmånen i form av att få inleda 

förhör med ett vittne eller möjligheten att få plädera före motparten.
46

 Det finns 

därav tillfällen då olika behandling av parterna kan vara på sin plats. Vad som 

utgör rättssäker likabehandling av parterna kan därför sägas vara beroende av flera 

förhållanden, till exempel parternas positioner, yrkanden, bevisning samt 

omständigheterna i skiljeförfarandet i övrigt.
47

  

 

2.4.2.2 Talerättsprincipen 

I ett rättssäkert samhälle utgör möjligheten att föra sin talan i domstol ett 

fundament och i förlängning en mänsklig rättighet (EKMR art. 6). Genom att ingå 

avtal om skiljeförfarande anses part ha frånsagt sig rätten att föra sin talan i allmän 

domstol. Det innebär emellertid inte att parten försakat sin rätt att beredas 

erforderligt utrymme att föra sin talan, enligt den så kallade talerättsprincipen. 

Parterna vid ett skiljeförfarande kan därför finna trygghet i att de är berättigade till 

en adekvat möjlighet att få framföra sina rättsliga ståndpunkter och argument.
48

 

För att talerättsprincipen ska kunna upprätthållas krävs att parterna får ta del av allt 

material som kan komma att ligga till grund för skiljemännens avgörande. 

Talerättsprincipen och parternas rätt att ta del av processmaterialet framgår av LSF 

24 §. Enligt propositionen begränsas parternas talerätt genom att de endast i 

“behövlig” (LSF 24 1 st.) utsträckning ska beredas tillfälle att utföra sin talan. 

Följande innebär att part inte ska tillåtas att förhala förfarandet genom att 
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inkludera uppenbart onödigt material i processen eller begära uppskov för att 

genomföra ovidkommande utredningar. Skiljemännen bör i en sådan situation 

förelägga parterna att inom en viss tidfrist fullborda sin talan.
49

 

 

2.4.3 Handläggning när den gemensamma partsviljan saknas eller 

inte kan utrönas 

Som ovan konstaterats är skiljemännens handläggning av tvisten, på det stora hela, 

styrt av principen om partsautonomi och allmänna processuella rättssäkerhetskrav. 

Det mest fördelaktiga är då skiljeavtalet innehåller utförliga och otvetydiga 

handläggningsinstruktioner som uppfyller kraven på ett rättssäkert förfarande. 

Skiljemännen ska då tillämpa dessa instruktioner varvid tvisten får den utformning 

som parterna avsett. 

 

Det kan dock antas vara svårt att i samband med skiljeavtalets träffande kunna 

utforma både ändamålsenliga och detaljerade handläggningsinstruktioner.
50

 Ett 

skiljeavtal träffat långt innan uppkommen tvist torde nämligen vara föga anpassat 

efter rådande omständigheter, varför procedurbestämmelserna som medtagits i 

avtalet med största sannolikhet är standardklausuler. Detta medför i sin tur att 

tvisten blir lidande då det framstår som osannolikt att parterna i efterhand kan 

komma överens om handläggningens utformning. Parterna avvisar ofta vid detta 

skede varandras handläggningsförslag av rent taktiska skäl och förutsättningarna 

för att nå enighet är relativt små.
51

  

 

I fall som ovan nämnda, när den gemensamma partsviljan inte går att utröna, 

måste skiljemännen själva besluta om handläggningen.
52

 Ändamålet för 

skiljeförfarandet är som bekant att avgöra tvistefrågan utan att den slutliga domen 

ska kunna undanröjas. Det är upp till skiljemännen att se till att ändamålet uppnås  
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på ett effektivt, neutralt och rättvist sätt.
53

 Som utgångspunkt torde därför gälla att 

en handläggningsåtgärd kan genomföras av skiljemännen så länge den främjar 

ändamålet och parternas rättssäkerhet inte negligeras.
54

 Därtill måste 

skiljemännen säkerställa att de inte agerar inkvisitoriskt utan håller sig inom de 

ramar som följer av parternas överenskommelse
55

  

 

LSF stipulerar att handläggning ska ske opartiskt, ändamålsenligt och snabbt (LSF 

21 §).
56

 Dessa riktlinjer är emellertid relativt intetsägande och deras praktiska 

betydelse är tämligen svår att avgöra. Vad gäller kravet på opartiskhet, torde det 

dock innebära att skiljemännen ska agera oberoende av partsställningen. En 

handläggningsåtgärd som vidtas av skiljemännen ska således ha vidtagits även om 

partsställningen vore omvänd.
57

 En skiljeman får därför inte agera representant för 

den part som utsett honom, utan ska alltid tillgodose båda parternas rättigheter och 

intressen.
58

 Kravet på opartiskhet innebär även att parterna i lika stor omfattning 

bör ha möjlighet att påverka utgången av målet.
59

 En part får till exempel inte 

lägga fram sin sak för skiljenämnden utan att den andra parten bereds samma 

möjlighet. I detta avseende är kravet synonymt med likabehandlingsprincipen. 

 

Att tvisten ska handläggas ändamålsenligt innebär att skiljemännen ska anpassa 

handläggningen så att förfarandets funktion kan uppnås. Till skillnad från domaren 
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i allmän domstol är skiljemännen inte bundna av processprinciperna om 

koncentration, omedelbarhet och muntlighet. De senare kan därför anpassa 

handläggningen utefter parternas behov och tvistens beskaffenhet, vilket möjliggör 

en mer långtgående ändamålsenlighet.
60

 Kravet på ändamålsenlighet inbegriper 

vidare att handläggningen måste ske kostnadseffektivt.
61

 

 

Att en skiljenämnd ska behandla ärenden snabbt är ett resultat av att 

skiljeförfarande är tänkt vara en snabbare tvistlösningsmekanism än rättegång i 

allmän domstol, vilket lagstiftaren försökt återspegla i LSF.
62

 Hur pass snabbt 

tvisten kan handläggas beror dock i hög grad på omständigheterna i den enskilda 

tvisten och det går därför inte att lämna ett allmängiltigt svar på frågan. Klart är 

däremot att kravet på snabbhet är sekundärt till kravet på rättssäkerhet.
63

 Ett 

förfarande får därför aldrig förhastas i den utsträckning att någon parts rättigheter 

åsidosätts. Part kan dock godkänna ett sådant förfarande.  

 

I vilken mån preliminära domskäl är möjligt när den gemensamma partsviljan 

saknas är således en komplex fråga vars besvarande är beroende av en rad 

variabler. Så länge skiljemännen agerar opartiskt, ändamålsenligt, snabbt och tar 

parternas rättssäkerhetsanspråk i beaktande, besitter de en viss befogenhet att 

diskretionärt besluta i frågor om handläggningen.
64

 Vid ett sådant beslutande 

måste skiljemännen vara väl förtrogna med klanderpraxis och utöva ett gott 

omdöme.
65

 Klanderpraxis utgör den yttre ramen för hur skiljemännen får agera. 

Att undvika upphävande av skiljedomen efter en klandertalan är givetvis av 

synnerlig vikt, men skiljemännen får inte på grund av detta underlåta att 

kontinuerligt sträva mot en effektiv handläggning.
66
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2.4.3.1 Endast en part samtycker 

Som tidigare påpekats torde det vara svårt för parterna att efter tvistens uppkomst 

nå mer långtgående överenskommelser vad gäller handläggningsordningen. Till 

exempel så vill den påkallande parten i en ersättningstvist vanligtvis handlägga 

tvisten hastigt medan svaranden i sin tur önskar fördröja skiljedomen.
67

 

Skiljemännen är i dessa fall inte förhindrade att ansluta sig till den ena partens 

förslag till handläggningsordning, förutsatt att förslaget framstår som det bästa 

alternativet. Skiljemännen ska givetvis alltid eftersträva att finna en kompromiss 

som tillgodoser båda parternas krav, men detta innebär alltså inte att skiljemännen 

alltid måste tillämpa en handläggning som utgör en exakt avvägning parternas 

viljor emellan. Vilket annars skulle kunna medföra en oförnuftig eller klumpig 

handläggning i jämförelse med de alternativ som står till buds.
68

 

 

Med bakgrund av detta så borde preliminära domskäl inte vara uteslutna i fall då 

endast en part samtycker till förfarandet. En parallell kan dras till meddelandet av 

särskild dom. Part kan nämligen inte förhindra meddelandet av särskild dom om 

den innebär att målet avgörs på ett processekonomiskt sätt. Skiljemännen kan 

således meddela särskild dom mot ena partens bestridande om det medför att målet 

kostnadseffektiviseras.
69

  

 

2.4.4 På vilken grund kan skiljemännen presentera preliminära 

domskäl? 

2.4.4.1 Inledning 

Att handläggningen av tvisten har central betydelse vid ett skiljeförfarande står 

klart. Det är viktigt att tillvägagångssättet skiljemännen tillämpar för att nå den 

slutliga skiljedomen inte står i strid med parternas gemensamma instruktioner eller 

allmänna rättssäkerhetskrav. I detta avseende finns inte något i LSF som direkt 
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diskvalificerar ett meddelande av preliminära domskäl. Utformas de preliminära 

domskälen på rätt sätt, kan de således utgöra en möjlig handläggningsåtgärd.  

 

Men endast för att det saknas avgöranden och bestämmelser i lagstiftning som 

uttryckligen omöjliggör ett meddelande av preliminära domskäl, innebär det inte 

motsatsvis att förfarandet är godtagbart. Skiljemännen måste nämligen agera med 

stöd av en rättsgrund som tillåter att skiljemännen diskuterar preliminära domskäl.  

  

2.4.4.2 Parternas gemensamma instruktioner 

Som ovan visats är principen om partsautonomi ett fundament inom såväl den 

svenska som internationella skiljemannarätten. Skiljemännen har att i stor 

utsträckning efterkomma parternas gemensamma instruktioner vad gäller tvistens 

handläggning. Skiljemännen behöver emellertid inte rätta sig efter partsföreskrifter 

som är olagliga, omöjliga att genomföra eller medför att parternas rättssäkerhet 

åsidosätts.
70

 

 

Följaktligen torde skiljemän vara skyldiga att diskutera preliminära domskäl med 

parterna om ett sådant förfarande utgör den gemensamma partsviljan. Omvänt 

skulle ett meddelande av preliminära domskäl anses som en otillåten gärning om 

parterna kommit överens om att dessa inte får förekomma i förfarandet. I ett sådant 

fall skulle skiljemännens agerande troligen kunna utgöra grund för klander av 

skiljedomen.  

 

2.4.4.3 Materiell processledning  

Ovan har det redogjorts för att skiljemän har en primär skyldighet att avgöra den 

tvist parterna tillställt dem. Skiljemännen måste därutöver, i största möjliga mån, 

sträva efter att avgörandet inte ska kunna undanröjas genom en klander- eller 

ogiltighetstalan. Skiljemännen ska under sin handläggning agera opartiskt, 
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ändamålsenligt, snabbt och iaktta parternas rättssäkerhetskrav. De är även 

förpliktade att se till att målet handläggs på ett kostnadseffektivt sätt.
71

 

 

En mer omtvistad fråga är i vilken grad skiljemännen kan anses skyldiga att 

fastställa parternas ståndpunkter och begränsa eller berika processmaterialet. Det 

vill säga, hur långtgående är skiljemännens skyldighet att bedriva materiell 

processledning? I detta spörsmål ger LSF inget direkt svar. Det ansågs vid lagens 

tillkomst inte möjligt att på ett meningsfullt sätt kunna definiera hur långt 

skiljemännens processledning borde sträcka sig.
72

 Med anledning av detta kan 

vägledning sökas i RB:s bestämmelser. RB är naturligtvis inte direkt tillämplig vid 

skiljeförfarande, men det kan dock förutsättas att lagens innehåll avseende 

materiell processledning har ett starkt inflytande på svenska skiljemäns synsätt.
73

 

 

I RB stadgas vad gäller förberedelse av tvist att “[r]ätten skall, allt efter målets 

beskaffenhet, vid förberedelsen verka för att tvistefrågorna blir klarlagda och att 

parterna anger allt som de vill åberopa i målet. Rätten skall genom frågor och 

påpekanden försöka avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i parternas 

framställningar” (RB 42 kap. 8 § 2 st.). Syftet med den materiella process-

ledningen enligt bestämmelsen är att ta reda på vad part vill ta in i rättegången. 

Detta identifieras i RB:s motiv som ett av tre huvudändamål med materiell 

processledning.
74

 Domaren kan, förutom ovan sagda, med hjälp av materiell 

processledning skapa bättre underlag för materiellt riktiga domar och medverka 

till en snabb och billig process. Syftena är inte inbördes rangordnade i 

utredningen.
75

  

 

En överblick av den materiella processledningens ändamål vid tvistemål i domstol 

visar på hur nära sammankopplat förfarandet är med vad en skiljeman ämnar 
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uppnå med preliminära domskäl. Båda förfarandena innebär att det dömande 

organet aktivt agerar för att lokalisera, precisera och konkretisera det relevanta 

processmaterialet. Sammantaget medför detta bland annat att processen genomförs 

på ett processekonomiskt sätt. Domaren i tvistemål ska genom frågor och 

påpekanden uppnå ovan nämnda syften. I jämförelse är preliminära domskäl 

däremot ett medel för skiljemännen att lägga fram en preliminär bedömning av 

tvistefrågorna. Preliminära domskäl torde därav kunna ses som en form eller 

förlängning av materiell processledning i skiljeförfarande. Av detta följer i sin tur 

att resonemang kring hur omfattande den materiella processledningen i 

skiljeförfarande bör vara, kan appliceras på preliminära domskäl. 

 

I LSF:s motiv anges att utgångspunkten vid bestämmandet av den materiella 

processledningens omfattning bör vara den gemensamma partsviljan samt de 

allmänna handläggningskraven på opartiskhet, ändamålsenlighet och snabbhet. 

Utöver dessa anvisningar får omfattningen bli beroende av omständigheterna i det 

enskilda fallet. Exempelvis får betydelse tillmätas förhållanden som sakens 

beskaffenhet, valet av skiljemän samt om tvisten är av internationell karaktär. Har 

skiljemännen instruerats att på ett friare sätt avgöra tvisten efter skälighet så talar 

det för en större grad av materiell processledning. Är parterna från ett annat land 

än Sverige så är försiktighet i sin tur på sin plats.
76

 I ett sådant fall bör 

skiljemännen avhålla sig från en analogisk tillämpning av RB:s bestämmelser och 

tillämpa en mer harmoniserad blandning av processledningsmetoderna som är 

vanliga i de jurisdiktioner som parterna eller ombuden härstammar från.
77

 

 

Det har framförts att skiljemännen ska undanhålla sig från sådan processledning 

som inbjuder part till att förändra sin talan, till exempel genom ett nytt yrkande, en 

ny grund eller en ny invändning. Processledningen ska i sådant fall enbart syfta till 

att klarlägga parternas ståndpunkter.
78

 Det skulle med stöd av detta kunna anföras 
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att preliminära domskäl vore ett för långtgående instrument i skiljemännens 

handläggning. Det är nämligen inte svårt att tänka sig att part ändrar ett yrkande 

efter att ha granskat skiljemännens preliminära domskäl, vilket innebär att 

skiljemännen genom sitt agerande har bjudit in parterna till att justera sin talan. 

Om skiljemännen istället tillställer parterna en sammanfattning av framförda 

argument och grunder så är bedömningselementet fortfarande lagt hos parterna, 

varvid skiljemännen inte kan anses ha agerat för långtgående.
79

 Mot detta kan 

argumenteras att i förlängning så kan all form av handläggning anses förmå part 

till att agera. Det vill säga, endast för att skiljemännens materiella processledning 

sker i formen av påpekande eller frågor vars syfte är att klarlägga partens talan, så 

elimineras inte risken för att skiljemännen medelbart har förmått parterna till 

justera sin talan. Det kan mycket väl tänkas att en begäran om klarläggande som 

tillställs parterna och inte innehåller något ställningstagande å skiljemännens sida, 

är utformad på ett sådant sätt att den indirekt förmedlar skiljemännens 

bedömning.
80

Att dra gränsen vid att initiativet till “en aktiv tankeverksamhet” 

måste ligga hos parten kan då te sig tämligen vansklig med tanke på att 

gränsdragningarna inte sällan är svåra och därmed kan riskera bli godtyckliga. 

 

Det har även hävdats att avgörande vid bedömningen av vad som utgör godtagbar 

materiell processledning kan vara att likabehandlingsprincipen upprätthålls. Så 

länge parterna behandlas lika så torde en långtgående processledning vara 

tillåten.
81

 (Vad som dock utgör klanderbart handlande från skiljemännens sida, se 

2.5.3).  

 

Som redan konstaterats har skiljemännen en generell skyldighet att på ett effektivt 

sätt söka avgöra tvisten. Det är emellertid först när parterna inte avtalat om tvistens 

handläggning som denna skyldighet ställs på sin spets. Man kan säga att 

                                                
79

 Nordenson, Ulf K., Materiell processledning i skiljeförfarande, JT 1993-1994, s. 215.  
80

 Som exempel kan nämnas att skiljeman ensidigt ställer frågor i den ene partens intressen 

(Lindskog, Stefan, Skiljeförfarande: En kommentar, 2 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, 

s. 428-429). 
81

 Lindskog, Stefan, Skiljeförfarande: En kommentar, 2 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, 

s. 428.  



 

36 
 

skiljemännens effektiviseringsskyldighet börjar där parternas konsensus slutar. I 

praxis har skiljemännens passivitet medfört att dom upphävts. I det aktuella fallet 

hade skiljenämnden avhållit sig från att påmana parterna att förtydliga sin talan 

samt underlåtit att höra part efter att nytt material tillkommit i processen.
82

 

 

Sammantaget kan konstateras att i vilken utsträckning en konkret processled-

ningsåtgärd är godtagbar i ett skiljeförfarande beror på omständigheterna i det 

enskilda fallet.
83

 Det finns således inget definitivt eller allmängiltigt svar på frågan 

om hur långt skiljemännens materiella processledning får sträcka sig. Vad som står 

klart är dock att skiljemännen under sin processledning bör ta hänsyn till båda 

parternas intressen och inte förfördela endera parten. 

 

2.4.4.4 Jura novit curia 

Jura novit curia är den princip som ger uttryck för att domstolen känner rätten. Av 

detta följer att skiljenämnden har att självständigt utröna gällande rätt och därefter 

applicera tillämpliga bestämmelser och principer på angiven rättsfakta.
84

 En part 

behöver således inte åberopa en rättsregel för att den ska kunna tillämpas av 

skiljemännen i processen.
85

 Skiljemännen får däremot inte under förfarandet utan 

parternas samtycke agera inkvisitoriskt, med anledning av att processens innehåll 

och ramar bestäms genom parternas talan.
86

 Skiljemännen får därför inte lägga ett 

icke åberopat yrkande eller en icke åberopad omständighet till grund för sin 

bedömning. Principen tillåter däremot skiljemännen att inhämta ett yttrande av en 

part kring en utebliven rättsregel i partens framställan. 

 

Åsikterna varierar kring huruvida skiljenämnden bör ha möjligheten att ex officio 

inhämta fakta. Generellt har domstolar i länder som Schweiz, Tyskland och 

Sverige en mer positiv inställning till principen. Länderna delar egenskapen om att 
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vara “civil law”- länder.
87

 I ett skiljeförfarande med svenska parter och skiljemän 

förhåller sig skiljenämnden till jura novit curia på samma sätt som en allmän 

domstol. Skiljemännen finner vägledning genom att analogvis tolka RB:s 

bestämmelser. De bör dock avhålla sig från att göra detsamma med utländska 

parter, då principen inte hyllas internationellt på samma sätt som i Sverige.
88

 

 

För en korrekt tillämpning av principen måste skiljemännen tillse att inhämtningen 

av fakta faller inom ramen för de omständigheter som åberopats av parterna. 

Skiljemännen ska således inte förmedla fakta som ligger utanför parternas talan. 

Risken är annars att ena parten upplever att skiljemännen agerat partiskt och därav 

vill klandra domen. Å andra sidan kan skiljemännen anses partiska om de 

underlåtit att uppmärksamma den förlorande parten om en rättsregel som inte 

åberopats, vilken kunnat ändra utgången i målet. Det är således en svår avvägning 

för skiljemännen att förhålla sig till. 

 

2.4.4.5 Sammanfattning 

Ovanstående redogörelse söker utröna på vilken grund preliminära domskäl kan 

meddelas. Det kan konstateras att det inte finns någon grund som specifikt ger 

mandat för skiljemännen att vidta förfarandet. Den grund som närmast ger stöd för 

att möjliggöra en sådan handläggning torde vara partsautonomin. Det vill säga, 

samtycker parterna till förfarandet? I den situationen borde skiljemännen 

obehindrat kunna avge preliminära domskäl. Motsatsvis bör det vara uteslutet då 

båda parterna motsätter sig handläggningsåtgärden. Svårare blir möj-

lighetsprövningen då enbart en part godkänner meddelandet av preliminära 

domskäl. Har parterna inte avtalat om hur tvisten ska slitas, formulerat sig på ett 

otydligt sätt eller utelämnat en viss procedurfråga ur sin överenskommelse, borde 

skiljemännen försökta inhämta parternas anvisningar i frågan. 
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Den materiella processledningen är inte uttryckt i LSF och därför hämtas 

vägledning från RB:s bestämmelser. RB 42:8 ger uttryck för att domarna ska ta 

reda på vad en part vill ta med i en rättegång. Både domare och skiljemän ska 

verka för att processmaterialet konkretiseras och preciseras. Den främsta 

skillnaden mellan deras processledning består av att skiljemännen är begränsade 

av parternas avtal medan domarna i tvistemål har att förhålla sig till gällande rätt.   

 

Hur den materiella processledningen ska ge sig uttryck och hur långt skyldigheten 

sträcker sig, är inte till fullo klarlagt. Ämnet är därför kontroversiellt. Klart är dock 

att handläggningen inte får strida mot något rättssäkerhetskrav. Skiljenämndens 

möjlighet att inhämta information enligt principen jura novit curia bör endast 

omfatta de omständigheter som åberopats i tvisten. Principens tillämplighet skiljer 

sig beroende på ombud och skiljemäns nationalitet, då principen inte erkänns i 

utlandet på samma sätt som i Sverige.
89

  

 

Det hävdas att skiljemännen inte ska företa processledning som leder till att 

parterna ändrar sin talan, till exempel i form av nya yrkanden.
90

 Denna aspekt 

aktualiseras vid möjlighetsprövningen av preliminära domskäl, då dessa eventuellt 

skulle kunna leda till att en part ändrar sin talan. Mot detta argument kan anföras 

att likväl påpekanden och frågor från skiljenämnden kan ge samma resultat, det 

vill säga en taleändring. Frågan blir om meddelandet av preliminära domskäl är en 

alltför långtgående processledning eller strider mot korrekt handläggning, vilket 

diskuteras vidare i ett nedanstående avsnitt. 

 

2.5 Ogiltighet och klander 

2.5.1 Inledning 

Som redan konstaterats syftar skiljeförfarande till att vara en snabb, effektiv och 

slutlig tvistlösningsmetod. En skiljedom kan därför inte överklagas på materiella 
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grunder. Det enda sättet att få till stånd ett åsidosättande av en skiljedom är att 

påvisa att den tillkommit efter ett förfarandefel.  

 

LSF fastställer de grunder på vilka ett sådant åsidosättande får ske. 

Bestämmelserna om ogiltighet och klander utgör en avvägning mellan intresset av 

att skiljedomen ska vara slutlig och att domen ska kunna hävas om ett allvarligt fel 

har begåtts.
91

 Lagstiftaren har gjort skillnad mellan å ena sidan förfarandefel som 

slår vakt om allmänna och tredje mans intressen (ogiltighet), å andra sidan fel som 

garanterar parternas rättssäkerhet (upphävande efter klander). Nedan följer en 

genomgång av relevanta klander- och ogiltighetsgrunder. Syftet är att med stöd av 

analysen och praxisbildningen på området försöka avgöra om preliminära domskäl 

kan utgöra ett sådant förfarandefel som medför att skiljedomen åsidosätts. 

 

2.5.2 Skiljedoms ogiltighet enligt LSF 

En ogiltighetstalan får göras gällande mot en skiljedom utan några 

tidsbegränsningar. Avsaknaden av tidsbegränsning tyder på att ogiltig-

hetsgrunderna är avsedda för allvarliga formella fel och bör tillämpas restriktivt.
92

 

I LSF 33 § anges dessa grunder, uppräkningen är uttömmande. Grunderna avser 

brist i skiljedomsmässighet, konflikt med ordre public och grava formfel som 

hänför sig till skiljedomen.
93

 En skiljedom som står i strid med någon del av LSF 

33 § blir delvis eller i sin helhet ogiltig. En part behöver inte föra särskild talan om 

ogiltighet för att den ska inträda, utan bestämmelsen gäller i och för sig.
94

  

 

En skiljedom är ogiltig om den avgjort en fråga som faller utanför ramarna för 

svensk skiljemannarätt, det vill säga bristande skiljedomsmässighet (LSF 33 § 1 

p.). Tvisten är då inte förlikningsbar vilket är ett krav enligt LSF 1 §. Exempelvis 

                                                
91

 SOU 1994:81 Ny lag om skiljeförfarande: Delbetänkande av Skiljedomsutredningen, s.169; 

Prop. 1998/99:35 Ny lag om skiljeförfarande, s. 139. 
92

 Heuman, Lars, Skiljemannarätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2007, s. 597.  
93

 Bestämmelsen Ordre public betyder att nationell domstol ska vid mål med internationell 

anknytning vara observant vid tillämpandet av utländsk rätt så inte strider den inhemska 

rättsordningen (Prop. 1998/99:35 Ny lag om skiljeförfarande, s. 142-143). 
94

 Lindskog, Stefan, Skiljeförfarande: En kommentar, 2 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, 

s. 541, 853 och 841. 



 

40 
 

kan nämnas att parter inte kan begära äktenskapsskillnad eller avgöra frågor om 

vårdnad genom skiljeförfarande.
95

 

 

Den andra ogiltighetsgrunden avser förhållanden i strid med ordre public (LSF 33 

§ 2 p.). Bestämmelsen syftar till att underkänna domar eller förfaranden som inte 

är förenliga med den svenska rättsordningen. Typfall är skiljedomar som för-

pliktigar part att handla i strid med svensk lag eller har karaktären av straff.
96

 

 

Slutligen utgör en skiljedom grund för ogiltighet om den inte uppfyller 

föreskrifterna om skriftlighet och undertecknande (LSF 33 § 3 p.). Huvudregeln 

kräver skriftlighet och ett undertecknande av samtliga skiljemän eller, om så sär-

skilt beslutat, endast av ordföranden. Saknar domen dessa påskrifter förklaras den 

följaktligen ogiltig.
97

 

 

Sammantaget kan konstateras att ett skiljeförfarande i vilket skiljemännen 

tillställer parterna preliminära domskäl inte kan anses stå i strid med LSF 33 §. 

Ingen del i bestämmelsen aktualiseras vid ett sådant förfarande vilket således 

utesluter att skiljedomen kan bli ogiltig på denna grund. Att paragrafen ska 

tillämpas restriktivt och även syftar till att ta hänsyn till andra intressen än 

parternas, talar också för att ett meddelande av preliminära domskäl faller utanför 

bestämmelsens räckvidd.  

 

2.5.3 Klandertalan enligt LSF 

Har skiljedomen tillkommit efter ett sådant förfarandefel som inte berör tredje man 

eller allmänna intressen, återstår möjligheten att upphäva skiljedomen genom en 

klandertalan. En klandertalan kan aldrig tas upp ex officio utan kräver ett initiativ 

från endera parten. Grunderna för klandertalan återfinns i LSF 34 §, de uppräknade 
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punkterna är uttömmande. Det har emellertid visat sig svårt att med önskvärd 

precision definiera dessa i lagtext, då det inte sällan uppstår tolkningsproblem.
98

 

 

Den första klandergrunden ställer krav på att det föreligger ett giltigt skiljeavtal 

mellan parterna (LSF 34 § 1 p.). Denna bestämmelse är tämligen självklar, med 

beaktande av att ett skiljeförfarande utgör ett frånträdande av rätten att få sin talan 

prövad i allmän domstol. Att båda parterna vill delta i förfarandet är därför 

avgörande och vid avsaknad av ett giltigt skiljeavtal är skiljenämnden följaktligen 

obehörig att pröva tvisten. Det bör dock nämnas att parterna fritt kan besluta om 

att upprätta ett skiljeavtal efter tvistens uppkomst. Vid bedömningen av ett 

skiljeavtals giltighet bör hänsyn tas till allmänna avtalsrättsliga principer. Om ett 

skiljeavtal utgör en klausul i ett större huvudavtal och en part invänder att 

huvudavtalet är ogiltigt, ska detta och skiljeavtalet betraktas som två separata avtal 

(LSF 3 §). Detta förhållningssätt kallas separabilitetsdoktrinen och är en 

internationellt erkänd grundsats. Vid tillämpningen av första punkten kan 

gränsdragningen mot uppdragsöverskridande i andra punkten vara oklar, det torde 

dock sakna betydelse om domen hävs genom den ena eller den andra regeln.
99 

 

 

Den andra grunden reglerar tidsfristen inom vilken en skiljedom ska meddelas, 

tillika kravet på att skiljemännen måste agera inom ramen för sitt uppdrag. 

Skiljemännen ska ta hänsyn till den tidsfrist som parterna överenskommit. Detta 

gällde inte enligt tidigare lagstiftning då den fasta tidsramen istället utgjordes av 

en sexmånadersregel. Lagstiftaren ansåg senare att tidsfristen var något som skulle 

ligga inom parternas självbestämmanderätt.
100

 Den senare formuleringen är rimlig 

med beaktande av att avancerade tvister kan ta lång tid att avgöra.  

 

I förhållande till att en viss tidfrist ska beaktas, är kravet att skiljemännen ska hålla 

sig inom “sitt uppdrag” en mer diffus formulering. Exempel på när en skiljeman 
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har överskridit sitt uppdrag är då han avgjort frågor som går utöver parternas 

yrkanden eller vad som i övrigt omfattas av avtalet. Att avgöra vad som anses vara 

rätt frågor är emellertid en komplicerad uppgift. Skiljeklausulen är inte sällan 

dåligt formulerad vilket ger knapphändig information om förfarandets omfattning. 

Att domen ska vara en produkt av det som åberopats i målet är närliggande till vad 

som gäller för dispositiva tvistemål i allmän domstol. Sammantaget kan “sitt 

uppdrag” tolkas som att skiljemännen inte ska gå utöver det beslutandemandat 

som tilldelats dem av parterna.
101     

 

 

Den tredje klandergrunden är mer specificerad och syftar till att en skiljedom kan 

hävas om förfarandet ägt rum i Sverige trots att så inte borde skett. Lydelsen är 

kopplad till LSF 47 §, där förutsättningarna för att hålla ett förfarande i Sverige 

stadgas. Bestämmelsen syftar till att skiljenämnden ska beakta skiljeavtalets 

jurisdiktion genom att tillämpa den lag och plats som parterna har avtalat.
102

 

Den fjärde klandergrunden (LSF 34 § 4 p.) stadgar att en skiljeman ska vara 

utnämnd rättsenligt och inte i strid med parternas överenskommelse. Har nämnden 

valts i strid med parternas avtal kan handläggningsfelet leda till att domen 

upphävs. Denna bestämmelse blir tillämplig exempelvis om tingsrätten utsett en 

skiljeman utan att ta hänsyn till vad som följer av avtalet, alternativt att 

lagbestämmelser satts åt sidan. Det kan vara av stor betydelse för parterna att rätt 

skiljeman råder över målet med hänsyn till eventuella avancerande frågeställningar 

som kräver spetskompetens.
103

  

 

Även den femte klandergrunden inriktar sig på skiljemannen. Den innebär att 

skiljemannen ska uppfylla de behörighetskrav som stadgas i LSF 7-8 §§. 

Skiljemannen måste vara fullt rättskapabel. Det ställda kravet innefattar att han är 
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myndig, inte befinner sig under förvaltarskap eller är försatt i konkurs.
104

 I LSF 8 § 

uppräknas ett antal situationer där skiljemannen ska anses partisk. Om en part vill 

väcka talan enligt denna regel krävs att en förtroendeskadlig situation uppstått eller 

kommit klagande part till känna efter att domen meddelats. Klandertalan måste 

dock väckas inom femton dagar från att informationen blev känd för parten.
105

 

Efter denna tidsfrist passerat får part inte åberopa opartiskhet som klandergrund. 

 

I sjätte och därmed sista punkten återfinns klandergrundernas generalklausul. 

Bestämmelsen är avsedd för mer kvalificerade procedurfel. Det framgår av kravet 

ställt på att procedurfelet sannolikt har haft inverkan på målets utgång för att 

kunna göras gällande.
106

 I klandermål har rätten därför att bedöma hur 

skiljemännen skulle avgjort tvisten om felet aldrig begåtts. Anser rätten att 

domslutet blivit ett annat vid en korrekt handläggning har utgången således 

påverkats. Det är med andra ord inte rättens uppgift att pröva hur den själv skulle 

avgjort målet.
107

 Utformningen av bestämmelsen ska tydligt indikera att den bör 

tillämpas restriktivt.
108

 

 

Bestämmelsen stämmer väl överens med huvudregeln att en skiljedom inte går att 

överklaga på materiell grund då den tar sikte på processuella fel. Många gånger 

finns emellertid ett starkt samband mellan felaktig handläggning och en inkorrekt 

materiell bedömning av skiljenämnden. Därför uppstår situationer där det är 

problematiskt att urskilja det klanderbara elementet. Om skiljenämnden 

exempelvis gör en inkorrekt tolkning av en paragraf och med bakgrund av detta 

avvisar bevisning med hänvisning till att den är irrelevant, så har en felaktig 

materiell bedömning resulterat i en processuell åtgärd. I ett sådant scenario 

föreligger sannolikt inte någon klanderbar grund eftersom den processuella 
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åtgärden vidtagits i tron om att den varit riktig, vilket baserats på skiljenämndens 

bedömning.
109

  

 

2.5.4 Preliminära domskäl och klander 

2.5.4.1 Inledning 

I förhållande till preliminära domskäl är tre klandergrunder aktuella att analysera. 

Dessa är uppdragsöverskridande, opartiskhet och handläggningsfel. Samtliga 

klandergrunder fokuserar på skiljemännen och deras uppdrag. Utifrån dessa är det 

eventuellt möjligt att dra slutsatser kring huruvida de preliminära domskälen kan 

leda till upphävande av en skiljedom. Nedanstående analys kommer att redogöra 

för klandergrundade handlingar i samband med meddelandet av preliminära 

domskäl. 

 

2.5.4.2 Uppdragsöverskridande i förhållande till preliminära domskäl 

Skiljemännens uppdrag är inte alltid väl preciserat. Trots detta måste, som anförts 

ovan, skiljemännen beakta ramarna för sitt uppdrag. Om preliminära domskäl 

inryms inom denna ram beror på den individuella situationen. Förutom beaktandet 

av partsviljan är det viktigt att skiljemännen att inte sätter kontradiktionsprincipen 

ur spel. Detta innebär att skiljemännen ska undvika att överraska parterna med sin 

prövning och således begränsa deras utrymme att utföra sin talan i specifik del av 

tvisten.
110

 För att preliminära domskäl ska utgöra en överträdelse i enlighet med 

LSF 34 § 1 st. 2 p. måste därmed innehållet rymma omständigheter som inte 

framförts av parterna. Det är därför viktigt att skiljemännen tar hänsyn till det som 

yrkats och anförts i målet. I annat fall är risken överhängande att skiljemännen 

begränsar parternas möjlighet att föra sin talan. Om det fastställs att de preliminära 

domskälen har gått utöver parternas åberopade yrkanden innebär det inte per 

automatik att kontradiktionsprincipen åsidosatts. Blir informationen i de 

preliminära domskälen kännbara för parterna tidigt, det vill säga i god tid innan 

slutförhandling, kan det anses att skiljemännen givit parterna möjlighet att bemöta 
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det som anförts. Skiljemännen har i en sådan situation respekterat kon-

tradiktionsprincipen. Det kan därför antas att preliminära domskäl är mer 

fördelaktigt tidigt under skiljeförfarandet än senare. Tidpunkten för när 

preliminära domskäl är mest lämpligt kommer att behandlas utförligare under 

avsnitt 3.2.2. 

 

I praxis har domstolarna varit otydliga kring sina ståndpunkter gällande skiljemäns 

uppdragsöverskridande.
111

 Den mest utvecklade redogörelsen rätten har företagit 

angående bestämmelsen återfinns i avgörandet Svea Hov R mål T4548-08. 

Systembolaget Aktiebolag (Systembolaget), hade i målet hävt ett avtal gällande 

leverans av alkoholprodukter träffat med Vin & Sprit Aktiebolag (V&S). 

Systembolaget hävde avtalet med hänvisning till att V&S begått avtalsbrott och 

därmed grovt åsidosatt sina förpliktelser gentemot Systembolaget. V&S bestred 

anklagelserna och påkallade skiljeförfarande vid SCC. Skiljenämnden kom till 

slutsatsen att avtalsbrott inte begåtts och förpliktigade Systembolaget att utge 

skadestånd till V&S. Systembolaget godtog inte skiljedomen och klandrade domen 

till Svea Hov R. Systembolaget menade att klandergrunden byggde på skilje-

nämndens uppdragsöverskridande, då de dömt över omständigheter som inte 

åberopats under processen. 

 

Klanderprövningen Hov R behövde ta ställning till var huruvida V & S hade 

åberopat rättsfakta som rättfärdigade skiljenämndens bedömning. Hov R kom till 

slutsatsen att, till skillnad från generalklausulen i sjätte punkten, det inte behövde 

bevisas att uppdragsöverskridandet påverkat utgången. I detta avseende förhöll sig 

rätten enbart till lagtexten. Dock menar rätten att även om bestämmelsen inte 

innehåller en uttalad regel om orsaksrekvisit, borde ett dylikt krav kunna tolkas in 

då en skiljedom inte bör upphävas om felet inte påverkat utgången. Rättens 

uttalande är till viss del motstridigt. Sammantaget kan hävdas att domstolen ställer 

krav på orsaksrekvisit även gällande skiljemäns uppdragsöverskridande. Hov R 
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anser att beviskravet i detta hänseende bör ligga på “i vart fall inte kan uteslutas”, 

vilket är närliggande till Lindskogs inställning.
112

 

 

Slutsatsen från ovan nämnda rättsfall är att meddelandet av preliminära domskäl 

måste inneburit någon form av påverkan på utgången i målet, även om klagande 

part åberopar LSF 34 § 2 p. Dock med ett lägre ställt beviskrav än i general-

klausulen.  

 

2.5.4.3 Klander på grund av opartiskhet  

Den andra klandergrunden av relevans i relation till preliminära domskäl är 

obehörighetsgrunden i LSF 34 § 5 p. Paragrafen åsyftar ge part rätt att klaga över 

skiljemans opartiskhet. Skiljemännen som utsetts att leda processen ska förhålla 

sig opartiska mot parterna i tvisten. Opartiskhet, liksom partiskhet, är en mental 

inställning. Den nämnda bestämmelsen hänvisar till LSF 8 § vilken behandlar de 

omständigheter som gör skiljemannen opartisk. Till skillnad från vanligt domarjäv, 

som syftar på en egenskap hos domaren, är opartiskhet inom skiljemannarätten 

kopplad till yttre förhållanden som påverkar skiljemannens kapacitet att förhålla 

sig opartisk.
113

 För att en skiljeman inte ska anses opartisk krävs att han undviker 

att äventyra parternas förtroende. Att uttömmande lagstifta vad detta innebär är 

tillsynes svårt.  

 

Preliminära domskäl är, som ovan beskrivits, ett handläggningssätt där 

skiljemännen anför en preliminär bedömning av tvisten till parterna. Avgörande 

för om bedömningen påverkar förtroendet för skiljemännen är vad som 

kommunicerats i de preliminära domskälen. Generellt brukar förtroenderubbande 

omständigheter bero på en skiljemans relation till part eller att skiljeman haft 

anställning som leder till ett ifrågasättande av hans neutrala inställning.
114

 I fall 
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med preliminära domskäl lutar bedömningen mer åt att vara en långtgående 

processledning. När långtgående processledning kan utgöra en förtroenderubbande 

åtgärd är en kontroversiell fråga. Lindskog menar att så länge parterna behandlas 

lika kan en långtgående processledning inte betraktas som förtroendeskadlig.
115

 

Heuman är av en annan uppfattning, vilken han söker stöd för i förarbetena till 

LSF. Heuman menar att då ordföranden bedriver en alltför långtgående 

processledning kan han anses jävig. Vidare menar han att en skiljeman inte får 

uttrycka sig på ett sätt som medför att motsättningar uppstår mellan honom och 

parten samt dess ombud.
116

 Exempel som framställs i propositionen är situationer 

då bara en part är aktiv i processen. En tredskodom blir inte aktuell som i en 

allmän domstol. Tvisten avgörs istället efter en summarisk process. Väljer 

skiljemännen att föra en långtgående processledning vid ett liknande mål ska de 

iaktta försiktighet. Skiljemännen bör undvika en processledning där de kan 

anklagas för att ge anvisningar till medverkande part kring hur denne kan vinna 

målet.
117

 Frånvarande part kan annars uppleva att det råder ett partiskt förhållande.  

 

Lindskog ställer sig delvis bakom Heumans anföranden, men hävdar att 

propositionens budskap ska tolkas som en varning för ordföranden att inte bedriva 

en alltför långtgående processledning. Speciellt när endast en part är medverkande 

i processen. Naturligtvis är det olyckligt om så sker. Lindskog förklarar, i motsats 

till Heumans inställning, att en parts uppfattning om att hela eller delar av 

skiljenämnden är partisk inte betyder att så är fallet. Objektiv processledning är 

med andra ord inte förtroendeskadlig bara för att den anses hårdhänt.
118

 

 

Att skiljemannen ska avhålla sig från att ta ställning i tvisten eller hjälpa part att 

förbereda, alternativt utföra sin talan följer av LSF 8 § 2 st. 3 p. Skiljemannen har 

tagit ställning i tvisten om han har befattat sig med den. Har han uttalat sin 

uppfattning utan att det sker i samband med tvisten om en fråga som aktualiseras i 
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målet, kan det inte presumeras att han tagit ställning i frågan.
119

 I NJA 1943 s. 286 

anförde HD att en skiljeman inte skulle diskvalificeras på grund av ett sådant 

uttalande. I det aktuella fallet hade en skiljeman, innan påbörjandet av sitt 

uppdrag, uttalat sig kring sakfrågan i målet.
120

 Annat gäller om skiljemannen yttrat 

sig angående frågan i anknytning till sin utnämning. Därför kan exempelvis en 

partsintervju riskera att skiljemannen förklaras obehörig att handlägga tvisten.
121

  

 

Även om det anses lämpligast att skiljemännen bildar sig en uppfattning och tar 

ställning i tvisten efter att överläggningen har påbörjats, är det inte presumerat att 

ett tidigt ställningstagande utgör en förtroendeskadlig handling.
122

 Det tillhör 

heller inte ovanligheten att så sker.
123

 Denna uppfattning har även uttryckts vid de 

intervjuer som genomförts med skiljemän och ombud. Den generella förklaringen 

till företeelsen, hänvisar till den mänskliga faktorn.
124

 Den mänskliga faktorn torde 

enbart innebära ett hot mot opartiskheten i de fall då skiljemännen tidigt i 

processen har en bestämd bild av utgången i målet.  

 

Vidare kan det antas att effekterna av ett tidigt ställningstagande också riskerar att 

framstå som hjälp för den ena parten. Skiljemännen ska därför endast yttra sig över 

det processmaterial som presenterats i målet. Talerätten kan annars hotas om 

skiljemännen äventyrar att låsa sig vid den framförda ståndpunkten. Gäller 

ställningstagandet förlikning bör skiljemännen inhämta parternas samtycke. Det 

finns inget krav på att förslaget måste utgöra en mittpunkt mellan parternas viljor 

för att förslaget ska uppfattas som opartisk. Man får anta att skiljemännens 

inställning varit densamma även om den inte gjorts känd för parterna.  
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I relation till preliminära domskäl blir skiljemännens opartiskhet ställd i direkt 

fokus. Enligt vad som anförts råder det delade meningar om hur skiljemännen ska 

förhålla sig för att inte rubba förtroendet hos parterna. Vissa menar att de ska agera 

återhållsamt och försiktigt för att inte hamna i osämja med endera parten. Andra 

hävdar att en hårdhänt skiljeman inte är detsamma som en partisk, så länge 

handläggningen håller sig inom ramen för uppdraget. Med bakgrund av de 

framförda förhållningssätten torde slutsatsen kunna dras att det även skulle råda 

delad mening kring huruvida meddelandet av preliminära domskäl skulle utgöra en 

förtroendeskadande handling. Det bör vid en jämförelse beaktas att preliminära 

domskäl anses vara en mer kontroversiell handläggningsåtgärd än andra. 

Förfarandet torde även vara mer situationsberoende, vilket diskuteras vidare i 

lämplighetsprövningen, kapitel 3. 

 

2.5.5.4 Klander och handläggningsfel i förhållande till preliminära domskäl 

Handläggningsfel har delvis behandlats tidigare i detta kapitel men ska diskuteras 

utförligare nedan. Till skillnad från bestämmelsen om uppdragsöverskridande har 

regeln om handläggningsfel ett tydligt inverkandekrav, även kallat orsaksrekvisit. 

Det betyder att handläggningen ska sannolikt ha påverkat utgången i målet. Den 

klandrande parten skulle, om inte felet uppstått, åtnjutit en fördelaktigare dom.
125

 

En tydlig gränsdragning måste dock göras mellan materiella och processuella fel, 

även om gränsen i verkligheten är svårare att skönja än i teorin.
126

 

 

För att avgöra om ett handläggningsfel påverkat den klandrade skiljedomen krävs 

en jämförelse mellan den företagna handläggningen och vad som anses vara rätt 

handläggning. En normativ handläggning ska följa reglerna i lag, i detta 

sammanhang LSF samt de partsföreskrifter som följer av skiljeavtalet. Om 

skiljemännen direkt går emot en skiljeklausul som reglerar förfarandet, är det ett 

handläggningsfel som kan förändra utgången. Det gäller dock att särskilja 
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tolkningsfel och tillämpningsfel. Ett tolkningsfel innebär att skiljemännen har 

misstolkat exempelvis en processhandling, vilket inte utgör ett klanderbart fel. Har 

skiljemännen däremot beaktat handlingen på ett vederbörligt sätt kan det inte bli 

tal om en klandertalan.
127

 Ovanstående innebär att då parterna avtalat om 

meddelande av preliminära domskäl eller godkänt dess meddelande under 

processens gång, bör domen inte kunna klandras på grund av handläggningsfel. 

Frågan blir om det i andra situationer kan anses utgöra ett tillämpningsfel, till 

exempel då förfarandet inte regleras av parternas föreskrifter. En klanderprocess 

skulle då troligen resultera i att domen undanröjdes då meddelandet av de 

preliminära domskälen skulle utgöra ett handläggningsfel.  

 

Det är klagande part som har bevisbördan för att handläggningsfelet sannolikt 

inverkan på utgången i målet. Att styrka en sådan talan kan ofta vara komplicerat 

ur ett bevishänseende. Parten måste vidare påvisa att han vidtagit åtgärder för att 

undvika att felet. En skillnad bör göras mellan ett positivt och aktivt medverkande 

till felets uppkomst kontra ett negativt och passivt handlande. Handlandet blir en 

fråga om oaktsamhet där lägre krav på oaktsamhet bör ställas i det tidigare fallet 

jämfört med det senare. Om parten haft möjlighet måste han aktivt motsatt sig 

handläggningsfelet. Vidare krävs att felet inte är bagatellartat utan uppfyller ett 

effektkrav som tyder på att felet varit av betydelse för utgången i målet.
128

 Det 

måste således vara ett handläggningsfel som riskerar sätta rättsäkerheten ur spel. 

Lagstiftarens avsikt har varit att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt.
129

 Då 

klanderbara förfaranden oundvikligen kommer fortsätta att äga rum är denna regel 

viktig för att upprätthålla rättsäkerheten.
130
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2.5.5.5 Samlad bedömning av preliminära domskäl och klander 

Efter redogörelsen av relevanta klandergrunder i förhållande till preliminära 

domskäl kan konstateras att ingen grund är exklusivt lämpad att klandra en 

skiljedom efter meddelandet av preliminära domskäl. Historiskt sett vinner parter, 

jämfört med andra klandergrunder, störst framgång med att åberopa hand-

läggningsfel och eller uppdragsöverskridande som klandergrund. Anledningen till 

att dessa leder till flest undanröjda skiljedomar beror på att svårbedömda frågor 

och gränsdragningar aktualiseras vid en sådan talan. Aspekter som hamnar i fokus 

är parternas och skiljemännens handlande.
131

 Att presumera att preliminära 

domskäl skulle vara direkt klandergrundande vore felaktigt. Däremot kan det klart 

uppstå situationer då preliminära domskäl skulle kunna utgöra grund för klander. 

Förhållandena i det enskilda fallet styr denna fråga.   

 

Enligt vad som tidigare konstaterats är det svårt att dra några definitiva slutsatser 

angående skiljemännens möjlighet att handlägga tvister med preliminära domskäl. 

De variabler som vägs in i bedömningen är bland annat kontradiktionsprincipen, 

talerättsprincipen och likabehandlingsprincipen. Principerna är utformade att vara 

allmänt övertäckande. Därmed har skiljemännen mycket att ta hänsyn till vid 

tillämpningen och författandet av de preliminära domskälen.  

 

Det viktigaste skiljemännen bör fästa avseende vid är att inte överraska parterna. 

Risken för klander är överhängande om parterna känner sig förbisedda. För-

utsättningarna för att framgångsrikt meddela preliminära domskäl kräver således 

en dialog med parterna för att erhålla deras samtycke.
132

 Att endast en part 

samtycker innebär inte per automatik att handläggningen är omöjlig. Dock är den 

eventuellt olämplig, vilket analyseras närmare i (se 3.2.1 nedan).  

 

Av vad som tidigare konstaterats råder det delade meningar angående 

skiljemännens möjlighet att leda processen. Ena sidan förespråkar en försiktigare 
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skiljenämnd som inte beblandar sig med pådrivande processledning vilket anses 

kunna resultera förtroendeskadliga följder. Andra menar att skiljenämnden inte 

behöver rädas att inta en vägvisande position även om hans ställningstagande inte 

visar sig vara en mittpunkt mellan parternas yrkanden. Att preliminära domskäl 

skulle uppskattas olika beroende på mottagare torde vara ett faktum. Även de som 

förespråkar den senare uppfattningen skulle möjligen anse att preliminära domskäl 

är en väl långtgående handläggningsåtgärd.  

 

En intressant aspekt som måste fastställas i det enskilda fallet är om de preliminära 

domskälen sannolikt påverkat utgången i målet. Det är trots allt en förutsättning 

för att ett klanderbart handläggningsfel har förekommit. Preliminära domskäl som 

pekar på brister i parters bevisning eller argumentation kan anses hjälpande och 

därmed innebära ett otillåtet partiskt agerande av skiljemännen. Skiljemännen står 

dock alltid inför risken att anses partiska av den part som förlorat målet. Att en 

tidig bedömning av målet presenteras torde inte förändra det. Inget indikerar heller 

att bedömningen är slutlig. De preliminära domskälen ska endast utgöra en 

bedömning av rättläget vid det aktuella tillfället och kan därmed fungera som en 

ledfyr för parterna. Det finns vidare inget som tyder på att bedömningen inte kan 

ändras under processen om motargumentation och motbevisning övertygar 

skiljenämnden.
133

 

 

Det kan inte presumeras att en part kommer dra mer nytta av att preliminära 

domskäl meddelas. Även om informationen som delges parterna stödjer ena parten 

innebär det inte att motparten inte kan utnyttja innehållet till sin fördel. Parten kan 

förtydliga de delar av sin talan som nämnden ansett svag. Naturligtvis kan 

förfarandet påverka processens fortskridande men utgången kan fortfarande vara 

densamma. Båda sidor kan ha gynnats av förhandsbedömningen, vilket en 

förlorande part dock kan ha svårt att inse efter ett ofördelaktigt resultat.  
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En förutsättning för att preliminära domskäl ska godtas som handläggningsverktyg 

i processen är att praktiker ändrar inställning till förfarandet.
134

 Därför utreds 

oppositionens inställning senare i uppsatsen, se 4.3. Inledningsvis skulle en 

tillämpning av preliminära domskäl te sig främmande. Vad som troligtvis utgör det 

mest avskräckande med tillämpningen av förfarandet är överraskningseffekten och 

risken för klander. Ett oväntat agerande från skiljemännen kan uppfattas som 

oönskat av parterna. Det eftersträvade resultatet går då förlorat och de preliminära 

domskälen leder endast till missnöje. Därför krävs åtgärder som syftar till att 

eliminera överraskningsmomentet. Skiljemännen bör därför på ett tidigt stadie, i 

fall de anser är behövligt, tillfråga parterna om de godkänner meddelandet av 

preliminära domskäl under förfarandet. Detta skulle minimera risken för missnöje 

och därmed klander.  

 

2.6 Konsekvenser för skiljemännen 

2.6.1 Inledning  

Att skiljedomar kan upphävas efter att skiljemännen begått processuella misstag är 

en del av det rättsäkra samhället. Ovan har konstaterats att preliminära domskäl 

kan utgöra grund för klander. Frågan väcks kring vilka konsekvenser detta kan 

innebära för skiljemännen? Riskerar de något mer än sin ersättning och i så fall 

under vilka förutsättningar?  Följande frågor ska analyseras i nedanstående avsnitt. 

 

2.6.2 Skadeståndsansvar för skiljemän 

Skiljemännens uppdrag är att frambringa en slutlig dom som inte åsidosätts genom 

en klanderprocess. Uppgiften är krävande och kan medföra stora ekonomiska 

påverkningar för parterna. Den mänskliga faktorn kommer alltid orsaka att 

felaktiga beslut tas, vilka resulterar i skada för den som drabbas. I svensk domstol 

har ingen enskild skadeståndstalan väckts mot skiljemän på grund av bristande 

upplysningsplikt, uppdragsöverskridande eller handläggningsfel. I NJA 2008 s. 

1118 har däremot ett skadeståndsanspråk mot en skiljeman anförts som ett 
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andrahandsyrkande. I den aktuella tvisten, som utspelade sig mellan Soyaka och 

Investment Inc, överklagade Soyaka skiljemännens ersättning enligt LSF 41 §. 

Yrkandet bestod av att Soyaka ansåg sig ha vilseletts av skiljemännen, vilket 

åsamkat ekonomisk skada. Tingsrätten avvisade inte förstahandsyrkandet och 

därmed saknades möjlighet att pröva andrahandsyrkandet. Således kvarstår 

skadeståndsfrågan utan prövning i praxis. Eftersom vägledning för skiljemännens 

skadeståndsansvar endast finns analyserad i doktrinen vore det önskvärt med ett 

avgörande från högre instans.  

 

LSF har lämnats utan reglering angående skiljemäns skadeståndsansvar. Enligt 

propositionen kan en skiljeman som brustit i sin upplysingsplikt inte enbart få sin 

ersättning nedsatt utan också drabbas av skadeståndsansvar.
135

 År 1826 skulle 

förslag till en ny skiljemannarättslagstiftning inrättas och en lagstiftningskommitté 

uttalade sig i frågan. Kommittén anförde att det låg i sakens natur att ingen kan 

hållas skyldig för utförda handlingar i rollen som skiljeman.
136

 Trots att detta 

endast formulerades i propositionen möttes formuleringen, efter att lagen trätt i 

kraft, av ett visst motstånd. Kritikerna ansåg att skiljemännen inte helt kunde 

avsäga sig ansvaret för skada som föranletts genom utförandet av uppdraget. Man 

hävdade att skiljemännens skadeståndsansvar var befogat om de under sitt uppdrag 

bortsett från gällande rätt eller agerat försumligt. Detsamma ansågs gälla för det 

fall skiljemännen förbisett parternas avtal eller begått kriminella handlingar. 

Förutsättningen för att inleda en skadeståndstalan mot skiljemännen skulle vara att 

skiljdomen blev upphävd. Domstolen hade annars ingen möjlighet att ta ställning i 

frågan. Man menade att undantaget från huvudregeln var att part kunde, om domen 

inte upphävdes, yrka ersättning för skada som uppkommit till följd av att 
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skiljemännen handlagt processen på ett ofullkomligt sätt. Det vill säga fördröjt 

processen vilket resulterat i merkostnader.
137

 

 

Ovanstående representerar synen på skiljemännens skadeståndsansvar för närmare 

tvåhundra år sedan och är fortfarande den generella inställningen som förespråkas 

idag. Det finns även de som menar att tolkningen kan vara ännu mer 

extensiv.
138

Andra exempel som eventuellt skulle kunna utmynna i ett 

skadeståndsansvar är skiljemännens försummelse att avgöra målet eller avsiktligt 

hindrar ett avgörande genom sin frånvaro, utan giltig anledning.
139

 I ett rättsfall 

avgjort i Norges Högsta domstol fann rätten att en skiljeman varit jävig på grund 

av opartiskhet och ansåg honom vara skadeståndsskyldig. Skiljemannen hade 

underlåtit att innan påbörjat förfarande underrätta parterna om de omständigheter 

som gjorde honom jävig. Parternas förtogs möjligheten att ta ställning till dennes 

lämplighet som skiljeman. Domen upphävdes på grund av skiljemannens 

opartiskhet. Parterna hade således kunnat undvika rättegångskostnaderna för 

skiljeförfarandet. Domstolen konstaterade att ett skiljemannauppdrag kan likställas 

med ett kontraktsförhållande och att skadestånd inte kan grundas i 

skadeståndslagen. Skadeståndsansvar för en skiljeman med anledning av 

uppdraget menade rätten endast kan förekomma vid en exceptionell situation.
140

 

 

Skiljemäns skadeståndsansvar aktualiserar delvis relationen till ämnet preliminära 

domskäl. Förfarandet klassificeras som ett handläggningsverktyg och kan 

beroende på målets utgång resultera i varierande reaktioner från parterna. Om part 

anser att ett övertramp har begåtts av skiljemännen genom denna form av 

handläggning måste klagande, enligt huvudregeln, få domen upphävd för att 
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möjliggöra ett skadeståndsanspråk. Bevisningen måste därutöver styrka att 

skiljemännens handlande företagits genom grov vårdslöshet och att skadan inte 

uppstått genom ett misstag, till exempel så som feltolkning av bevisning eller 

liknande.
141

 Beviskravet i denna situation är endast diskuterad i doktrinen varför 

en domstol i realiteten skulle behöva ta ställning till beviskravets skälighet i det 

individuella fallet. Med beaktande av att skiljemäns skadeståndsansvar aldrig har 

prövats i svensk domstol är det svårt att avgöra vad som utgör grov oaktsamhet i 

rollen som skiljeman.  

 

Om skiljemännen har orsakat extra kostnader för parterna genom att meddela 

preliminära domskäl är risken att skiljemännen eventuellt skulle anses ska-

deståndsskyldiga. Det måste dock styrkas att skiljemännen borde förstått att 

förfarandet skulle leda till sådan följd. Likväl då målet behöver tas om på grund av 

att skiljemännen inte längre anses opartiska kan skadeståndsanspråk bli aktuellt. 

Skiljemännen måste därmed iaktta eftertänksamhet vid utformningen och 

förmedlandet av preliminära domskäl. Det vore dock orimligt att skiljemännen 

blev skadeståndsskyldiga för den extrakostnad som uppstod efter parterna ombetts 

skicka in ytterligare inlagor vilket föranletts av de preliminära domskälen. Beslutet 

borde hamna under skiljemännen diskretionära beslutanderätt. Det är svårt att 

avgöra om de extra inlagorna inte skulle blivit aktuella genom annan handläggning 

för att utreda oklarheter.   

 

Att skiljemän blir skadeståndsskyldiga för grövre misstag begångna under sitt 

uppdrag är i jämförelse med andra uppdragsförhållanden rimligt. Den norska 

domstolen har endast prövat skiljemans skadeståndsansvar med anledning av 

information skiljemannen hade kunskap om innan förfarandet inletts. Det kan 

därför anses vara osäkert om skiljemän kan bli skadeståndsskyldiga för 

meddelandet av preliminära domskäl. 
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2.6.3 Sociala konsekvenser 

Ovan förda diskussion har i första hand fokuserat på de rättsliga konsekvenser som 

följer av preliminära domskäl. Inte att förbises är de icke rättsliga följder som kan 

bli aktuella i sammanhanget, med andra ord konsekvenser som inte är rättsliga 

men som likväl har betydande inverkan på skiljemännen eller parterna.  

 

Liksom de flest uppdrag grundar sig även skiljemannauppdraget på ömsesidig 

tillit. Uppdragsgivarens intresse består av att uppdragstagaren ska sköta det arbete 

som tilldelats honom, medan uppdragstagaren förväntar sig få ersättning för utförd 

tjänst. Misslyckas någon av dem att leva upp till dessa förväntningar uppstår en 

brist på tillit i deras förhållande. I rollen som skiljeman är det ytterst viktigt att 

inneha parternas tillit. Självfallet behöver parterna inte jämbördigt förtroende för 

samtliga skiljemän i skiljenämnden då skiljemännen tillsammans representerar 

partsautonomin. Även om part har utsett en skiljeman som med största sannolikhet 

kommer att ge parten rätt; leder inte det till någon säker vinst. Skiljemannen måste 

besitta förmågan att övertala de andra skiljemännen för att uppnå en majoritet. 

Detta uppnås med erfarenhet, en god argumentation och auktoritet.
142

 

 

Skiljemännens prestationer i tidigare uppdrag kan fungera både som positiva eller 

negativa referenser inför kommande uppdrag. En klandrad skiljedom kan till 

exempel ses som ett nederlag för skiljemännen, vilket ger framtida uppdragsgivare 

en del frågetecken att brottas med vid eftersökandet av kompetenta skiljemän. Ett 

dylikt rykte vill ingen skiljeman förknippas med. Som ovan konstaterats kan 

handläggning med preliminära domskäl leda till att en skiljedom blir klandrad. Det 

blir därmed riskabelt för skiljemännen att använda sig av preliminära domskäl 

både ur ett rättsligt men framförallt från ett socialt perspektiv. Den sociala 

sanktionen som innebär att skiljemännen inte tilldelas några ytterligare uppdrag 

skulle ses som extremt ödesdigert för deras yrkesliv.  
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För att inte enbart fokusera på de negativa konsekvenserna ska den positiva sociala 

aspekten av preliminära domskäl också uppmärksammas. Uppfattar parterna att 

tvisten snabbt avgjorts eller i vart fall att processen effektiviserats tack vare 

skiljemännens handläggande med preliminära domskäl, kan skiljemännens rykte 

gynnas av detta. På samma sätt som i det ovanstående stycket fast med motsatt 

resultat, kan skiljemäns framgångsrika handläggning främja deras renommé som 

skiljemän. Med beaktande av att skiljeprocessen omgärdas av en mängd 

sekretessinskränkningar blir dock inte ett positivt utfall lika uppmärksammat som 

ett negativt. Då en klandrad skiljedom når offentlighetens ljus genom att den blir 

allmän handling i domstolen. Skiljemännen får sätta sin tillit till att 

uppdragsgivaren åter anlitar dem vid en ny tvist, alternativt rekommenderar dem 

till andra aktörer inom uppdragsgivarens affärskrets.  

 

2.6.4 Ett förlorat incitament? 

Parternas rätt att fritt välja skiljemän är en av egenskaperna som gör skilje-

förfarande till en särskilt flexibel tvistlösningsmetod. En part kan till exempel utse 

en skiljeman som denne hyser förtroende för eller som har specialkunskaper inom 

ett fackområde. Det sistnämnda kan vara särskilt uppskattat när tvisten rör 

komplicerade frågor som en domare i allmän domstol inte nödvändigtvis har 

erfarenhet av. Möjligheten att välja skiljemän är således en central del av parternas 

bestämmanderätt.
143

 

 

Preliminära domskäl kan, som ovan konstaterats, leda till ett flertal följder som 

innebär en effektivisering av tvistlösningen. En av dessa är att de centrala 

tvistefrågorna på ett tidigt stadie identifieras eller preciseras. Likaså kan 

preliminära domskäl anses leda parterna mot förlikning. Blir förfarandet med 

förhandsbedömning normaliserat skulle resultatet eventuellt vara att parter blir 

mindre benägna att utse skiljemän med spetskunskaper på ett område. Sådana 

skiljemän har nämligen inte nödvändigtvis lika stor kompetens gällande juridiska 
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frågeställningar. Om den avgörande tvistefrågan är av juridisk karaktär (till 

exempel bevisvärdering) och det är denna som blir föremål för skiljemännens 

preliminära bedömning, så finns en risk att den sakkunniga skiljemannen inte 

kommer komma till tals i förfarandet. Skiljemans avsaknad av juridiska kunskaper 

behöver inte betyda att han helt kommer avstå från att yttra sig i fråga om 

bevisvärdering eller bevisbördans placering. Det kan dock tänkas att han i sådana 

fall intar en mer passiv roll och låter skiljemännen med större erfarenhet råda över 

avgörandet. Lyckas parterna förutspå denna risk väljer de följaktligen i första hand 

skiljemän som är mer juridisk kunniga. De preliminära domskälen kan därmed 

anses ha eliminerat parternas incitament för att välja skiljemän med icke-juridiska 

kunskaper.  
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3. Lämplighetsprövning 

 

3.1 Inledning 

I föregående kapitel analyserades möjligheten för skiljemännen att tillställa 

parterna preliminära domskäl under skiljeprocessens gång. Klart är att det 

föreligger ett visst utrymme för meddelandet av sådana domskäl. Skiljemännen 

måste dock under sin handläggning förhålla sig till många faktorer av avgörande 

betydelse. Att något är möjligt innebär inte nödvändigtvis att det är lämpligt. 

Handläggningsåtgärder kan anses regelrätta och fullt möjliga men vid ett 

eventuellt företagande inte gynna processen i någon större mening. Hand-

läggningsåtgärden kan istället utgöra ett irritationsmoment eller, i värsta fall, med-

föra negativ effekt på tvistlösningen. Följaktligen beror lämpligheten av skilje-

männens agerande i stor utsträckning på omständigheterna i den enskilda tvisten.  

 

Med detta sagt följer nedan en lämplighetsbedömning som, med bakgrund av vad 

som framkommit i möjlighetsbedömningen, ämnar utreda lämpligheten av 

preliminära domskäl samt utröna hur de i så fall bör vara utformade. 

 

3.2 Lämplighetens egenskaper 

3.2.1 Fråga om samtycke 

Det står klart att samtycke är grunden för att skiljemännen framgångsrikt och 

ändamålsenligt ska kunna meddela preliminära domskäl. Att båda parterna 

godkänner en viss handläggningsåtgärd innebär att skiljedomen inte kan klandras 

med det parterna tillåtit som grund. Därutöver innebär ett explicit godkännande 

från parternas sida att skiljeförfarandet fortskrider på ett konstruktivt och icke-

fientligt sätt. Med stöd av parternas konsensus agerar skiljemännen 

förtroendeingivande och verkar mot att ytterligare osämja byggs upp mellan 

parterna.  

 



 

61 
 

Det har i möjlighetsbedömningen undersökts om skiljemän, i fall då den 

gemensamma partsviljan inte går att utröna, med stöd av resonemang kring 

ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet kan meddela preliminära domskäl. Det 

har konstaterats att denna fråga inte uttryckligen är avgjord av domstol. Därför är 

det svårt att på ett definitivt sätt ta ställning till preliminära domskäls förenlighet 

med svensk rätt vid bristande samtycke. Även om det föreligger oklarheter kring 

skiljemäns möjlighet att meddela preliminära domskäl utan parternas samtycke är 

ett sådant förfarande med största sannolikhet olämpligt.  

 

3.2.2 Fråga om tidpunkt 

Preliminära domskäls lämplighet i ett skiljeförfarande är i stor utsträckning 

beroende av när under processens gång det sker. Det är därför viktigt att 

skiljemännen visar prov på fingertoppskänsla och vidtar beskrivna åtgärder vid rätt 

tidpunkt. Att identifiera den rätta tidpunkten är emellertid svårt och bemästras 

därför bäst av den rutinerade skiljemannen.  

 

Varje tvist är, som bekant, säregen. Det är därför svårt att ange en specifik 

tidpunkt då skiljemännen, i varje skiljetvist, ska diskutera de preliminära dom-

skälen med parterna. Man kan icke desto mindre urskilja vissa ramar inom vilka 

handlandet bör ske. Om skiljemännen på ett allt för tidigt stadie förmedlar sina 

åsikter till parterna, är risken överhängande att handlandet blir verkningslöst. 

Varken parternas ombud eller skiljemännen har vid ett sådant skede haft möjlighet 

att sätta sig in i tvistefrågorna och har därmed begränsad kännedom om målet.
144

 

Alternativt vill ombuden inte avslöja sina argument eller taktiska planer, varvid 

skiljemännen ges en ofullständig bild av tvisteläget. Förutsättningarna för att 

kunna identifiera överflödigt processmaterial, precisera relevanta frågor eller träffa 

förlikning är då små. Med andra ord, skiljemännens agerande innebär knappast en 

effektivisering.  
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Inleds preliminära domskäl för sent blir resultatet likväl inte att föredra. Om 

förfarandet gått hela vägen till huvudförhandling så är en proaktiv 

handläggningsåtgärd per definition oanvändbar. Förberedelsestadiet är dessutom 

den del av skiljeförfarandet som ofta medför störst kostnader för parterna. 

Kostnader förenade med den inledande tidsperioden är exempelvis 

ombudskostnader. Ombudet har inledningsvis ett tidskrävande arbete i form av att 

författa inlagor, förbereda vittnen och samla bevisning et cetera. Tids- och 

kostnadsutgifterna för huvudförhandlingen ter sig därmed i jämförelse små.
145

 Att 

i nära anslutning till huvudförhandlingen tala om effektivisering torde därför vara 

en verkningslös åtgärd. Därutöver är risken stor att parternas inställningar vid ett 

sådant skede är så pass låsta att intresset för förlikning är tämligen litet; det är 

således fråga om ett psykologiskt hinder för förhandling.  

 

Vad utgör då ramarna för den tidpunkt inom vilka skiljemännen lämpligen bör 

diskutera preliminära åsikter med parterna? Ett skede i nära anslutning till den 

första skriftväxlingen torde vara att föredra.
146

 Parterna har då givits tillfälle att 

framföra sina yrkande och ståndpunkter, skiljemännen har därmed fått en 

överskådlig bild över processen och tvistens mer relevanta frågor kan lättare 

identifieras. Parterna har då givits möjlighet att ta ställning till samt kommentera 

det som skiljemännen presenterat. Finner part att skiljemännen missuppfattat 

någon del av dennes talan, finns därmed möjlighet till rättelse. Vidare kan, i fall då 

skiljemännen verkat för förlikning men någon sådan inte har kommit till stånd, det 

ifrågasättas om skiljemännen på ett objektivt sätt kan fortskrida med sitt uppdrag 

(se nedan). Finner skiljemännen att deras inblandning i förlikningsarbetet har 

berövat dem av deras objektivitet, måste de rimligen avsäga sig uppdraget. Det är 

då bäst om tvisten inte fortskridit under en längre tid eftersom skiljemännen som 

ersätter de ursprungliga bör inleda processen på nytt.  
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Vägledning vad gäller när preliminära domskäl ska kommuniceras kan i viss mån 

hämtas från ICC reglerna artikel 24. Artikeln stipulerar skiljenämnds skyldighet att 

hålla “målshanteringsöverläggning” i skiljetvist som företas enligt ICC reglerna.
147

 

Vid sådan överläggning ska skiljenämnden söka fastslå procedurbestämmelser 

som syftar till att tids- och kostadseffektivisera tvistens handläggning. 

Målshanteringsöverläggningen ska enligt artikeln hållas i anslutning till 

skiljenämndens upprättade av “terms of reference”, vilka i sin tur ska utformas 

genast efter att skiljenämnden tagit del av den första skriftväxlingen. 

Målshanteringsöverläggningen, som till viss del motsvarar ett meddelande av 

preliminära domskäl, bör således enligt ICC reglerna hållas på ett relativt tidigt 

stadium och i samband med den första skriftväxlingen.   

 

Likt förfarandet ICC-reglerna förespråkar finns andra alternativ att tillgå för att 

fastställa lämplig handläggning. Genom att en “procedural order” kan 

skiljemännen skicka en inledande skrift till parterna om hur handläggningen 

kommer att fortskrida och när de preliminära domskälen kommer att förmedlas.
148

 

Parterna kan, genom att bli förvarnade, invända mot handläggningsvalet och 

därmed inte bli överraskade senare under förfarandet. Eventuellt skulle även ett 

samtycke till en “procedural order” vara att föredra.  

 

3.2.3 Fråga om form 

Hur de preliminära domskälen tillställs parterna bör tillmätas betydelse. I vilken 

form något kommuniceras har nämligen många gånger inverkan på hur det 

uppfattas av mottagaren och vilket resultat det för med sig. Preliminära domskäl 

som meddelas skriftligen har därför inte nödvändigtvis samma inverkan på 

parterna som om de kommunicerats muntligen.  
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Att en rättshandling är skriftlig är många gånger att föredra. Krav på skriftlighet 

ställs ofta ur ett bevishänseende. Eftersom det onekligen är lättare att bevisa något, 

till exempel ett avtals existens, genom en skriftlig handling än genom att påvisa 

vad som muntligen förekommit vid en avtalsförhandling. Part kan därför föredra 

att skiljemännen kommunicerar de preliminära domskälen skriftligen, eftersom 

parten då lättare kan påvisa felbedömningar. Dessutom kan part granska 

skiljemännens uttalande åtskilliga gånger vilket är svårare om informationen 

kommunicerats till parterna vid en muntlig överläggning. Därmed minimeras 

risken för missförstånd samtidig som skiljemännens motivering presenteras på ett 

lättöverskådligt sätt. Ur detta hänseende vore det därför fördelaktigt om all 

information gällande förhandsbedömningen skedde skriftligen.  

 

Man kan härvidlag även konstatera att slutlig skiljedoms formalia är en av få 

bestämmelser som är tvingande enligt LSF. Skiljedomen ska vara skriftlig och 

undertecknad av skiljemännen för att anses giltig (LSF 31 §).
 
Trots att det inte 

följer av lagen är det allmänt vedertaget att skiljedom ska innehålla domskäl.
149

 

Om skiljenämnden avhållit sig från att motivera domen och detta går emot 

parternas avtal kan det utgöra grund för klander.
150

 

 

Den skriftliga utformningen av preliminära domskäl har emellertid sina nackdelar. 

Ett skriftligt dokument torde till exempel vara av en mer formell karaktär än en 

muntlig diskussion, varför skriftlig kommunikation skulle innebära ett steg mot 

domstolsprocessens formalistiska prägel; något skiljeförfarandet är tänkt vara 

undantagen från. Skriftliga preliminära domskäl skulle således kunna anses bidra 

till föreställningen om en mindre avslappnad och mer ingripande process. Det 

finns därmed risk att part misstar vad skiljenämnden skriftligen tillställer denne 

som någon form av slutligt ställningstagande och med stöd av detta söker 

verkställande. Denna risk elimineras om skiljenämnden meddelar preliminära 

domskäl muntligen.  
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Muntliga preliminära domskäl kan därmed sägas vara mindre ingripande och mer i 

linje med skiljeförfarandets syfte. Med tanke på att de preliminära domskälen inte 

är ämnade att vara förenade med rättskraft och syftar till att effektivisera 

tvistlösningen, ligger det närmare till hands att muntligen förmedla dessa till 

parterna. Att författa dem skriftligen torde nämligen ta längre tid än att muntligen 

kommunicera detsamma. Vidare torde ett möte mellan parterna och ombuden 

bidra till en mer avslappnad ton i förfarandet.  

 

3.2.4 Fråga om innehåll 

Det går inte att uttömmande beskriva vad de preliminära domskälen ska innehålla, 

eftersom detta är beroende av det enskilda målet och dess omständigheter. Vad 

som emellertid kan konstateras är att skiljemännens förhandsbedömning bör 

innehålla en motivering. Främst eftersom de preliminära domskälen är ämnade att 

medför en inverkan på processen, i egenskap av förutsebarhet och effektivitet. Det 

är därför viktigt att skiljemännen underbygger sina ställningstaganden med motiv 

så att parterna med stöd av dessa kan planera hur de vill fortskrida med 

processen. Om skiljemännen endast förmedlar ett domslut så är det till föga hjälp 

för parterna. Parterna vet därmed inte vad som legat till grund för skiljemännens 

preliminära inställning och har då inte vunnit någon kunskap om frågor eller 

bevisning som är av synnerlig vikt.
151

 I sådant fall får de preliminära domskälen 

begränsad effekt.  

 

3.2.5 Ett rättssäkert agerande  

Skiljemännen måste under hela handläggningen tillse att parterna behandlas lika 

och bereds erforderligt utrymme för att utföra sin talan. Dessa 

rättssäkerhetsprinciper är en del av skiljeprocessens fundament och kan inte 

avtalas bort av parterna. När skiljemän meddelar preliminära domskäl måste de 

därför naturligtvis förhålla sig till rättssäkerhetsprinciperna. Först och främst bör 

preliminära domskäl endast diskuteras när båda parterna närvarar samtidigt. På så 

                                                
151

 Jmf tvistemål i allmän domstol, SOU 2007:26 Alternativ tvistlösning: Betänkande av 

Utredningen om alternativa former för tvistlösning vid tingsrätt, s. 254.  



 

66 
 

sätt elimineras de moment av osäkerhet som uppstår när parterna inte vet vad som 

sades vid separata sammanträden med skiljemännen. Parterna försäkras då om att 

de behandlats lika i bemärkelsen att de fått ta del av samma information på ett 

likalydande sätt; de har således beretts samma processuella förmån. 

 

Klart står även att båda parterna måste beretts möjlighet att uttala sig i målet för 

att preliminära domskäl ska vara lämpliga. Det får således aldrig bli frågan om en 

gissning om hur till exempel svaranden kommer bemöta kärandens talan, utan 

denne måste beretts tillfälle att bemöta det som framförts i målet. Av detta följer 

även att båda parterna måste fått tillgång till det processmaterial som skiljemännen 

lagt till stöd för sin bedömning. Vidare måste båda parter givits utrymme att uttala 

sig i samma omfattning angående en fråga för att skiljemännen ska kunna förmedla 

sin preliminära inställning. Har käranden beretts möjlighet att i två separata inlagor 

argumentera för sin sak, kan inte skiljemännen yppa sin åsikt om svaranden endast 

i en inlaga fått göra detsamma.  

 

Skiljemän som diskuterar preliminära domskäl har, precis som vid meddelandet av 

slutlig dom, att iaktta dispositionsprincipen. Det är således parternas dispositioner 

som utgör ramarna för vad skiljemännen kan diskutera. Skiljemännen kan således 

inte göra en officialprövning. 

 

3.2.6 Skiljemännen i egenskap av nämnd 

Skiljemännen måste även tydligt markera att de i egenskap av skiljenämnd uttalar 

sig om tvistefrågorna. Detta uppnås enklast genom att alla närvarar under 

diskussionen. Parterna kan annars få uppfattningen att den enskilda skiljemannens 

åsikter är det som förmedlas, vilket i största möjliga mån måste undvikas.  

 

3.3 Kulturella och juridiska bakgrunders betydelse 

Skiljemännens möjlighet att tidigt tillämpa en proaktiv handläggningsmetod beror 

framförallt på den kulturella och juridiska bakgrunden hos parter och skiljemän. 

Skiljemännens mandat avgörs därmed delvis utefter olika nationella normer och 
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traditioner. Det är därför möjligt att en proaktiv handläggning anses ändamålsenlig 

i ett förfarande men olämpligt i ett annat.  Länder som har en tradition av aktivare 

domare och skiljemän är bland annat Tyskland, Schweiz, och Kina. Domstolar i 

dessa länder har en sedvänja av att förlika parterna.
152

 Även fransk lag, ”code 

civil”, innehåller bestämmelser som uttrycker skiljemännens möjlighet att söka 

förlikning i tvister. Franska skiljemän är dock inte lika benägna att tillämpa denna 

regel.
153

  

 

Generellt är svenska skiljemän mer återhållsamma än sina internationella kollegor. 

Självklart skiljer sig de individuella prestationerna från varje skiljeman men 

allmänt anses bilden överensstämmande.
154

 De flesta lagstiftningar är förtegna 

beträffande hur en skiljeman bör agera i ett skiljeförfarande.
155

 Skillnaden beror 

således mer på varierande nationella normer än de nationella lagstiftningarna. Ett 

skiljeförfarande involverar ofta parter och ombud från olika länder varför det är 

svårt att säkerställa vilka normramar som skiljemännen ska beakta.  

 

Om en svensk skiljenämnd fått i uppdrag att avgöra en tvist mellan utländska 

parter anses det olämpligt om skiljenämnden väljer en handläggningsmetod som 

enbart är vedertagen i Sverige. En skiljenämnd ska exempelvis avhålla sig från att 

tillämpa principen jura novit curia i samma omfattning som vid en tvist med 

enbart svenska parter, då principen inte hyllas utomlands på samma sätt. 

Skiljemännens uppgift är att vara kreativa och inhämta information om passande 

handläggning. Är parterna från olika länder krävs att skiljemännen finner en 

harmoniserande lösning, det vill säga inte väljer en handläggning som bara företas 
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i den ena partens land. Detta ställer höga krav på skiljemännen kompentens. 

Egenskaper som är av vikt är bland annars finkänslighet och ett gott omdöme.
156

 

 

En okonventionell handläggningsmetod, vilket preliminära domskäl är, lämpar sig 

praktiskt taget aldrig i tvister med utländska parter. Risken att skiljemännen 

överskrider sitt uppdrag och samtidigt förlorar parternas förtroende framstår som 

överhängande. Trots att liknande förfaranden med samma ändamål som 

preliminära domskäl existerar utomlands, är skillnaden ändå för betydande för att 

det ska anses lämpligt.  

 

3.4 Vägledning från alternativ tvistlösning 

I strävan efter att klargöra preliminära domskäls lämplighet i skilje-

förfarandeprocessen har vägledning sökts i svensk och internationell domstol. 

Anledningen till att skapa en alternativ tvistlösningsmetod har till övervägande del 

grundats i viljan att effektivisera rättsskipandet. I svensk ordinär tvistlös-

ningsprocess finns få förfaranden som påminner om preliminära domskäl.
157

 

Elementet av förhandsbedömning kan kopplas till domarens möjlighet att meddela 

säkerhetsåtgärder, något som blivit ett medel för att göra tvistlösningsprocessen 

snabbare och billigare. Det primära syftet med säkerhetsåtgärder är förvisso att 

trygga verkställigheten av en kommande dom. Den summariska prövning som 

utförs av domstolen kan emellertid upplysa käranden om huruvida det råder 

sannolika skäl till att framgångsrikt driva processen. Likväl kan prövningen 

indikera för svaranden att motparten har en befogad talan vilket underlättar ett 

förlikningsarbete.  

 

Närmare likhet med preliminära domskäl har det holländska förfarandet kort 

geding.  Kort geding betyder i princip “snabb rättegång”. Syftet med förfarandet 

har varit att handlägga tvister som innehåller brådskande intressen men förfarandet 
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har även blivit populär i tvister av annan karaktären.
158

 Den intressanta aspekten 

som kan kopplas till preliminära domskäl är domarens möjlighet att aktivt delta 

under förfarandet med frågor och synpunkter. Domaren presenterar en 

förhandsbedömning som likt preliminära domskäl inte blir rättskraftig. Samma 

fråga kan därmed prövas i ordinär process. Det är dock sällan målet fullföljs till en 

ytterligare instans. Endast fem procent av fallen som behandlats enligt kort geding 

går vidare till ordinär process.  

 

Alla tvister är dock inte lämpade att prövas enligt kort geding. Tvister av 

omfattande och komplicerad karaktär bör inte prövas enligt denna form av 

tvistlösning. Tidsramen som erbjuds är alltför snäv för en tvist som kräver 

betydande utredning och bevisning, vilket inte kan anses tillgodose parternas 

rättsäkerhet. Detsamma bör överensstämma med preliminära domskäl. Det borde 

anses lämpligare att skiljemännen meddelade preliminära domskäl i en 

juridiskintensiv tvist men inte i en bevisintensiv tvist.
159

 

 

3.4.1 Krav på erfarenhet 

Ett förfarande med preliminära domskäl kan vid första anblick te sig 

kontroversiellt.
160

 En tänkbar orsak är att preliminära domskäl inte är vanliga i 

Sverige och att deras implikationer därmed är svåra att förutse. Att på ett tidigt 

stadie av tvisten få en indikation på hur det dömande organet ställer sig till 

tvistefrågan är emellertid inte helt nytt i Sverige.  

 

År 2005 tillsatte dåvarande regering en särskild utredare för att utreda 

förutsättningarna för ett alternativt tingsrättsförfarande för tvistemål och hur 
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förfarandet borde utformas.
161

 Utredningen var ett resultat av Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2008/52/EG av den sista maj år 2008 om vissa aspekter på 

medling på privaträttens område.
162

 Utredaren redovisade år 2007 sitt betänkande i 

SOU 2007:26 Alternativ tvistlösning: Betänkande av Utredningen om alternativa 

former för tvistlösning vid tingsrätt. Betänkandets huvudpunkter var förslagen om 

medling och förlikning i domstol, snabbrättegång samt förhandsbeslut. Det 

sistnämnda förslaget utelämnades ur lagförlaget men behandlades i betänkandet.
163

   

 

Förhandsbeslutet skulle enligt betänkandet innebära ett snabbt och billigt 

avgörande baserat på domarens förhandsbedömning av hur utgången av en tvist 

skulle bli om det löpte hela vägen till ordinär rättegång. Avgörandet skulle spegla 

domarens förhandsuppfattning av styrkor och svagheter i respektive parts talan.  

Det skulle således inte ses som en slutlig bedömning av tvisten eller innebära ett 

rättkraftigt avgörande.
164

 Ett sådant förhandsbeslut är i huvudsak överens-

stämmande med meddelandet av preliminära domskäl. Därför ligger det nära till 

hands att i ändamålsenlig omfattning inspireras av det som i betänkandet ansågs 

vara av relevans. 

 

I motivet konstaterades att endast särskilt utsedda domare skulle få meddela 

förhandsbeslut. Tanken var att enbart mer skickliga och erfarna domare skulle 

tillåtas tillämpa förfarandet. Det ansågs att parternas förtroende för domarens 

kompetens i detta avseende var av avgörande betydelse.
165

 Frågan kan då ställas 

om något liknande krav borde gälla för skiljemän som diskuterar preliminära 

domskäl. Bortsett från de svåra tillämpningsproblem som skulle uppstå vid 

upprätthållandet av ett sådant krav, vore det definitivt att föredra om de skiljemän 

som diskuterade preliminära domskäl var kunniga och rutinerade. Detta eftersom 

ett sådant förfarande i mångt och mycket handlar om en tilltro till skiljemännen, 
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vilka i sin tur måste besitta den integritet och självständighet som uppfyller 

parternas förtroende.
166

 Härvidlag skulle olika skiljedomsinstitut kunna spela en 

avgörande roll. Genom utbildning av hur preliminära domskäl kan påverka ett 

förfarande och vad skiljemän bör beakta då de tillämpar förfarandet, kan kunskap 

på ett effektivt och ändamålsenligt sätt spridas.  

 

3.5 Risken med att utmana överläggningens konfidentiella 

natur 

Vissa menar att sekretessen kring överläggningen är “[…] en fundamental princip 

som består av ett av de viktigaste huvudmotiven inom skiljeförfarandet.”
167

 

Bestämmelser som reglerar överläggningen inför slutlig dom saknas dock i LSF. 

Lagstiftaren har medvetet avstått från att behandla detta i lagtexten per se i syfte 

att inte inkräkta på självbestämmanderätten. Muntlig överläggning bör dock hållas 

i anslutning till avslutad slutförhandling men inget hindrar skiljemännen från att 

diskutera frågor i målet vid tidigare skede. Överläggningen är hemlig i den mening 

att parter eller partsrepresentant inte får närvara. Sekretessen omfattar även 

domutkast, mötesprotokoll samt internt arbetsmaterial.
 
Visserligen kan part få ta 

del av hur skiljenämnden handlagt målet efter att dom meddelats men då endast i 

syfte att kontrollera om något processuellt fel begåtts av skiljemännen. 

Information i fråga innehåller därmed ingen materiell fakta. Efter det som anförts 

om preliminära domskäl kan man notera att ett sådant förfarande ställer 

skiljemännens konfidentiellitet mot väggen. Förfarandet gör skiljemännens 

uppdrag mer transparent, vilket kan betraktas som både positivt och negativt. 

Frågor som aktualiseras är om de positiva egenskaperna väger över de negativa 

och vilka risken som uppstår om skiljemännens hemlighållande av överläggningen 

rubbas? 
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I komplicerade tvister krävs det vanligtvis omfattande arbete av skiljemännen för 

att framställa en slutprodukt, det vill säga en slutlig dom. Skiljemännens arbete 

handlar till stor del om att kompromissa med sina medskiljemän för att 

tillsammans komma till ett gemensamt slut. Risken med att utomstående får delta 

under beslutprocessen är att skiljemännen inte längre har möjlighet att diskutera 

förutsättningslöst. Skiljemännen skulle eventuellt i dessa fall avhålla sig från att 

argumentera fritt med rädslan för att bli bunden vid sitt resonemang. Uppstår 

denna rädsla förloras momentet av att kompromissa, som sagt en viktig komponent 

i beslutsprocessen. Dessutom minskas förutsättningarna att producera en materiellt 

korrekt dom. Då risken eventuellt är att inte samtliga argument framförs. 

 

Det finns dock inget som hindrar parterna att avtala om rätten att ta del av det som 

framförts vid överläggningen. Exempelvis kan avtalas att skiljedom inte får 

meddelas förrän parterna tillställts ett domutkast samt beretts tillfälle att yttra sig 

över det.
168

 Informationen kan emellertid leda till kontraproduktiva följder. Det är 

inte nödvändigtvis skiljemännens intressen som skyddas genom en konfidentiell 

överläggning, det kan även vara parternas. Ponera att en part besitter kunskap om 

att han kommer att förlora tvisten långt innan slutlig dom avkunnats. Parten skulle 

då kunna vidta åtgärder för att sabotera förfarandet, exempelvis försöka få 

skiljenämnden avsatt eller försvåra verkställandet av skiljedomen genom att 

gömma tillgångar et cetera. Detsamma gäller för den vinnande parten. Efter 

vetskapen om sitt övertag skulle parten kunna försöka missbruka sin position 

genom att tillskansa sig egendom i landet där domen ska verkställas.
169
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4. Diskussion 

 

4.1 Inledning 

Uppsatsen har redogjort för skiljemans möjlighet att tillställa parterna preliminära 

domskäl i en skiljeprocess. Förfarandets förenlighet med svensk rätt har varit 

föremål för utredningen. Uppsatsen har vidare diskuterat lämpligheten av att 

meddela preliminära domskäl. Lämplighetsprövningen har bestått av att söka 

utröna när och i så fall hur de preliminära domskälen ska meddelas till parterna. 

Diskussionskapitlet ska kort behandla vad som utretts i tidigare kapitel. Därefter 

ska flera aspekter behandlas som är av intresse vid besvarandet av 

frågeställningarna. 

 

4.2 Möjlighets- och lämplighetsbedömning: en samman-

fattning 

De största fördelarna med preliminära domskäl är den ökade förutsebarheten och 

att parterna stimuleras till att förlikas istället för att fortskrida med processen. 

Detta kan i sin tur medföra att parterna har godare förutsättningar att bibehålla sin 

affärsrelation efter tvisten. En förutsättning för att skiljemännen ska kunna 

meddela preliminära domskäl torde vara att de tidigt under tvisten är väl 

införstådda med det aktuella processmaterialet. Dessa fördelar leder sammantaget 

till att skiljeförfarandet effektiviseras. Den materiella processledningens 

utsträckning har diskuterats och slutsatsen är att preliminära domskäl skulle kunna 

rymmas inom skiljemännens materiella processledning. Möjlighetsprövningen har 

konstaterat att samtycke är en grund som inte kan ifrågasättas vid presenterandet 

av preliminära domskäl. Saknas den gemensamma partsviljan bör förfarandet 

däremot vara uteslutet. I det fall då endast en part samtycker till förfarandet skulle 

det eventuellt vara möjligt men däremot troligvis aldrig lämpligt.  

 

Vidtar skiljemännen handläggningsåtgärden finns en risk att skiljedomen kommer 

att klandras. Det finns tre klandergrunder som är intressanta i förhållande till 



 

74 
 

preliminära domskäl. Dessa är opartiskhet, uppdragsöverskridande och 

handläggningsfel. Däremot kan det inte presumeras att förfarandet är direkt 

klandergrundande utan omständigheterna i det enskilda fallet styr. Andra 

konsekvenser att beakta utöver risken för klander är hur meddelande av 

preliminära domskäl påverkar skiljemännen. Konsekvenser som kan aktualiseras 

är dels frågor om skiljemännens eventuella skadeståndsansvar och sociala 

påföljder. Skadeståndsansvar skulle kunna bli aktuellt men frågan har aldrig 

prövats av svensk domstol. Den sociala sanktion som kan drabba skiljemännen är 

att de inte får ytterligare förtroende att döma i framtida skiljetvister. 

 

Lämplighetsprövningen kan sägas utgöra en vidareutveckling av möjlig-

hetsprövningen, då meddelandet av preliminära domskäl endast kan anses lämpligt 

om det först har konstaterats möjligt. Lämpligheten av förfarandet har diskuterats 

utifrån ett flertal aspekter. Bland annat parternas samtycke, hur och när de 

preliminära domskälen bör presenteras samt vad de bör innehålla.  

 

4.3 Varför opposition? 

Materiell processledning tillhör ett av de mest omdebatterade områdena inom både 

den privata och offentliga processrätten.
170

 Detta kan tänkas bero på att ämnet 

aktualiserar en rad frågeställningar av intresse för såväl teoretiker, praktiker, 

enskilda som samhället i sin helhet. Vad som ytterligare polariserar debatten är att 

inställningen i frågan är beroende av vilken roll personen i fråga intar i en 

skiljeprocess. Ett partsombud vill gärna se att skiljemännens inblandning är 

minimal så att han själv kan styra processen. Skiljemännen kan i sin tur tänkas 

värna om parternas bästa och vill utnyttja sin frågerätt så att den materiella 

tvistefrågan blir så rättvist avgjord som möjligt. Slutligen brukar den neutrala 

betraktaren inta en mer principiell inställning och värna om rättsamhällets bästa 

utan större hänsyn till parternas intressen. Vi kan, med bakgrund av utförda 

intervjuer, konstatera att dessa stereotyper i viss mån stämmer. De praktiker som 
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intervjuades har samtliga erfarenhet av att agera ombud och var inte övertygade 

om att meddelandet av preliminära domskäl kan tillämpas då samtycket inte finns. 

De ansåg däremot inte att handläggningsåtgärden var helt orimlig i de fall parterna 

önskade ett dylikt förfarande. Åsikterna varierar dock och de som intervjuats kan 

inte anses representera den generella inställningen. Vissa anser att förfarandet är 

högst olämpligt avsett samtycke.
171

 

 

En potentiell anledning till att ombud generellt emotsätter sig preliminära domskäl 

är deras intresse av att själva styra tvisten, bibehålla övertaget över sitt motstånd 

och vinna med hjälp av sin egen skicklighet. Förfarandet skulle kunna upplysa den 

svagare parten om brister i dennes talan. Information som annars inte hade 

aktualiserats. Frågan som aktualiseras är huruvida skiljeförfarandet ska utgöra en 

tvist mellan ombuden eller parterna? 

 

4.3.1 Betydelsen av att välja skickligt ombud 

Skiljemännen sitter ofta maktlösa i att åstadkomma ett “rättvist” domslut i tvister 

där ena partens ombud är inkapabel att föra sin klients talan på ett ändamålsenligt 

sätt. Ombud som försummar att föra argumentation kring omständigheter av 

betydelse för målet alternativt missbedömer ett materials bevisvärde, försämrar sin 

klients chans att nå framgång i målet. Skiljemännen är utsedda att avgöra en 

specifik fråga men är därmed inte i positionen att finna rättvisa.  

 

Rätten till representation är en grundläggande princip inom ett demokratiskt 

samhälle och är i skiljemannarätten lika självklar som inom andra rättsområden. 

Valet av ombud kan, som konstaterats, vara direkt avgörande i tvister som rör 

komplicerade frågor. Ombudet ska ofta besitta kunskaper som sträcker sig långt 

utöver juridisk kompetens för att klienten ska garanteras en tillfredsställande 

representation. Då skiljenämnden enbart kan avgöra tvisten på den bevisning som 

lagts fram i målet är det av stor betydelse att väsentlig bevisning presenteras. 

 

                                                
171

 Danielsson, Christer, Intervju 2014-09-30; Löf, Kristoffer, Intervju 2014-11-07; Ramberg, 

Christina, Intervju 2014-10-09. 



 

76 
 

Vid situationen att ena parten biträds av ett kunnigt ombud och den andra parten 

har ett mindre kunnigt ombud, blir frågan om meddelandet av preliminära domskäl 

kan utjämna parternas chanser till framgång i målet. Givetvist får inte 

handläggningsåtgärden utformas som direkt hjälp för ena parten, men dess 

innehåll kan ändock utgöra vägledning för vilka delar i partens talan som bör 

förtydligas. Samtidigt så uppstår frågan om det är skiljeförfarandets “skyldighet” 

att verka för att allt i processen är rättvist eller om parterna till viss del “får stå sitt 

eget kast”. Det vill säga att de borde utsett ett bättre ombud för utföra uppgiften.   

 

4.3.2 Processuella verktyg i dagens skiljeförfarande 

När preliminära domskäl diskuteras uppstår frågan om det finns mer 

konventionella tillvägagångssätt som innebär samma fördelar. Det står klart att 

kvalitén på processen ofta kommer vara beroende av skiljemännens kompetens 

och flexibilitet. För att fullgöra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt har 

skiljemännen en rad processuella verktyg att tillgå. Exempel på verktyg 

närliggande till preliminära domskäl är reciten och ”issue list”. 

 

Genom en recit kan skiljenämnden sammanfatta parternas yrkanden och grunder 

vilket ger parterna en möjlighet att belysa de delar av målet man anser att nämnden 

förbisett eller missuppfattat. Reciten verkar inte bara för partsinsyn utan 

underlättar även för skiljemännen att utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande 

sätt. Skiljenämnden blir vidare inte blir bunden av sin skrivelse. Innehållet i reciten 

kan däremot bli föremål för en klandertalan. En mindre omfattande metod för 

skiljenämnden är att upprätta en frågelista, en så kallad ”issue list” som parterna 

får ta del av. Skiljenämnden uppmärksammar genom frågelistan parterna om vilka 

frågor som kommer att behandlas i domskälen och öppnar därigenom upp för 

meningsutbyte mellan ombud och nämnd angående skiljemännens val av 

frågefokusering.   

 

Även om de ovan nämnda handläggningsverktygen i viss mån ger samma 

förmåner som preliminära domskäl så medför det sistnämnda verktyget en större 
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transparens än de tidigare. Det ska dock uppmärksammas att preliminära domskäl 

innebär en större risk för en klandertalan än de andra tillvägagångssätten. 

 

4.4 Slutord 

Uppsatsen har behandlat ämnet preliminära domskäl. Syftet har varit att utröna om 

förfarandet är möjligt och när det i sådant fall även kan anses lämpligt. I strävan 

efter att finna svar på upprättade frågeställningar har uppmärksammats att ämnet 

väckt blandade känslor. Uppsatsens tema har bemötts med positiv inställning men 

även många negativa reaktioner. Det ska inte förringas att preliminära domskäl är 

ett mycket kontroversiellt förfarande, vilket gör ämnet intressant.  

 

Preliminära domskäl är ett handläggningsverktyg som skiljemännen ska kunna 

nyttja för att göra skiljeförfarandet mer transparent och effektivt. Därutöver 

förbättras förutsättningarna för en materiellt riktig dom. Anledningen till 

skiljemännens incitament att göra processen mer transparent är att öka 

förutsebarheten för parterna. Förfarandet är inte endast fördelaktigt för parterna 

utan ger också skiljemännen svar på huruvida deras tolkning av tvistefrågorna är 

korrekta. En annan eventuell fördel med förfarandet är att processen kan bli mer 

kostnadseffektiv. Många menar att dagens skiljeförfarande har blivit allt för tids- 

och kostnadsineffektivt och på så sätt tappat sina främsta fördelar gentemot 

domstolsprocessen. Resonemang om kostnadseffektivitet ligger således rätt i tiden. 

 

Risken för klander är överhängande om inte ett samtycke kan erhållas av parterna. 

Därför får det anses uteslutet att meddela preliminära domskäl när samtycke inte 

finns. Om endast en part samtycker är det inte helt uteslutet att det är möjligt.  

Däremot torde det vara ytterst olämpligt.  

 

När skiljemännen blottar sin preliminära inställning under processen kan bemöt-

andet variera. Det som skiljemännen då måste uppmärksamma är att förfarandet är 

oåterkalleligt. Har skiljemännen en gång vidtagit en sådan åtgärd kan de inte träda 
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tillbaka till sin tidigare position. Därför är det av betydelse att förfarandet 

genomförs efter noga begrundan och på basis av en intresseavvägning.  

 

Är preliminära domskäl ett förfarande som kommer att tillämpas i framtiden? 

Frågan kan tyvärr inte besvaras med säkerhet. Inledningsvis är nya fenomen ofta 

ifrågasatta på grund av en rädsla kring förändring. Preliminära domskäl behöver 

absolut inte lagstadgas, då en reglering skulle gå emot skiljeförfarande 

underliggande syfte om att värna om självbestämmanderätten. Preliminära 

domskäl ska endast vara som vilket annat handläggningsverktyg som helst och 

användas med förnuft och eftertänksamhet. 
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