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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med framställningen har varit att utreda klandergrunden gällande 

skiljenämndens uppdragsöverskridande, vilken regleras i 34 § 1 st. 2 p. i LSF, i situationen när det 

påstås att skiljemännen dömt över omständigheter som inte åberopats av parterna. Utredningen 

har både gjorts de lege lata och de lege ferenda.  

  För att kunna bedöma om ett uppdragsöverskridande har skett i denna situation måste ett 

flertal frågor besvaras. Den första frågan som måste besvaras är vad som konstituerar 

skiljenämndens uppdrag. Detta bestäms i första hand av skiljeavtalet men även av parternas 

processrättsliga dispositioner under själva förfarandet. Vad som bestämmer skiljenämndens 

uppdrag hänger därför i viss mån samman med processens ram i ett skiljeförfarande. 

   Processens ram i ett skiljeförfarande har i praxis visat sig i stor utsträckning påverkas av 

rättegångsbalkens reglering och begrepp. Uppsatsen har utgått från två stycken opublicerade 

hovrättsavgöranden där skiljenämnden ansågs ha överskridit sitt uppdrag genom att döma över 

rättsfakta som inte åberopats av parterna. Huruvida RB tillämpas, eller bör tillämpas, i ett 

skiljeförfarande är emellertid inte helt självklart mot bakgrund av att tvistemål i domstol och ett 

skiljeförfarande är två olika tvistlösningsmekanismer. Av doktrin, förarbeten och praxis framgår 

att det är naturligt att RB:s reglering tillämpas mellan svenska parter mot bakgrund av att parterna 

kan antas ha utgått från detta. Där framgår även att ett typexempel på när skiljemännen 

överskridit sitt uppdrag är de dömt över rättsfakta som inte åberopats.  

  Försiktighet gällande RB:s tillämpning ska emellertid iakttas vid internationella 

skiljeförfaranden. Vilka faktorer som styr om skiljeförfarandet är nationellt eller internationellt 

och när denna försiktighet är påkallad är i dagsläget oklart. Dessa gränsdragningssvårigheter är 

problematiska och leder till rättsosäkerhet, främst för utländska parter som väljer av tvista i 

Sverige. Normalt anses ett skiljeförfarande vara internationellt om tvisten har en internationell 

kontext. I ett av hovrättsavgörandena ansåg hovrätten att tvisten hade stark anknytning till 

Sverige, när tvisten rörde ett oljefält i Ryssland och där parterna var från USA respektive 

Ryssland men där skiljenämndens ordförande och ombuden var svenska advokater. Mot 

bakgrund av tvistens starka anknytning till Sverige ansåg hovrätten att parterna och 

skiljenämnden skulle vara väl insatta i svensk processrätt och vikten av att rättsfakta åberopas 

tydligt.  

  Det finns emellertid lagstöd i 1 § 1 st. 3 m. LSF för att skiljemännen får pröva existensen av 

en omständighet utan att den är knuten till en viss rättsföljd. Denna omständighet behöver 

således inte utgöra ett rättsfaktum utan kan även utgöra ett bevisfaktum. I RB görs en skillnad 

mellan dessa begrepp. Att lagstiftaren inte håller isär dessa begrepp i LSF tyder därmed på att 
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processens ram dras upp olika i en tvistemålsprocess i domstol och i ett skiljeförfarande. Vidare 

uttalas i det betänkande som just nu ligger hos regeringen gällande översyn av den nu gällande 

lagen om skiljeförfarande att de begrepp som byggts upp runt RB 17:3 inte har täckning i LSF. 

Dessutom bör den strikta begreppsapparat som byggts upp runt RB 17:3 inte tillämpas lika strikt 

i ett skiljeförfarande, utan en mer liberal tillämpning är påkallad i ett skiljeförfarande. Det ska vara 

tillräckligt att skiljenämnden dömer över omständigheter som parterna har hänfört sig till och att 

motparten förstår att denna omständighet kan komma att läggas till grund för avgörandet. Det 

avgörande bör enligt utredningen istället vara motpartens insikt.  

  Uppsatsen kommer därför till slutsatsen det föreligger en tydlig diskrepans mellan doktrin, 

förarbeten och praxis samt Skiljeförfarandeutredningens betänkande gällande vad som utgör 

processens ram i ett skiljeförfarande. Om Skiljeförfarandeutredningens förslag går igenom går 

utvecklingen mot en större befrielse från RB:s reglering i ett skiljeförfarande, vilket enligt 

författarens mening är det som bör gälla.  
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1.  Inledning 

 

1.1  Bakgrund och problemformulering 

Att slita tvister genom skiljeförfarande istället för traditionell domstolsprocess är vanligt före-

kommande bland kommersiella parter världen över. Det finns flera skäl till att kommersiella 

aktörer väljer att använda sig av denna tvistlösningsmekanism istället för domstolsprocess. 

Skiljeförfarandet ger parterna stor möjlighet att utforma förfarandet efter egna önskemål och 

efter tvistens beskaffenhet. Parterna kan välja att lägga förfarandet var som helst i världen och 

tvisten kan sedan avgöras av skiljemän med speciell kunskap och kompetens, vilka är särskilt 

lämpade att lösa den aktuella tvisten. Skiljeförfarandet erbjuder vidare möjligheten att lösa tvisten 

i ett neutralt land, utan koppling till någon utav parterna. Ett skiljeförfarande är dessutom oftast 

mer effektivt och snabbare än en domstolsprocess, vilket leder till att ett avgörande snabbare kan 

komma till stånd jämfört med om parterna gått till allmän domstol.  

    Skiljeförfarandet medför dock en del nackdelar. Genom att avtala att en tvist ska lösas genom 

ett skiljeförfarande avsäger sig parterna rätten att lösa tvisten vid domstol. En konsekvens av 

detta är att parterna avsäger sig vissa rättssäkerhetsgarantier som följer av en domstolsprocess. 

Eftersom skiljeförfarandet är ämnat att vara ett eninstansförfarande och att skiljedomen ska vara 

slutlig, avsäger sig parterna rätten att klandra domen på materiell grund. Parter kan endast klandra 

skiljedomen på processuell grund. Det är därför viktigt att parterna på förhand kan se under vilka 

förutsättningar skiljedomen kan komma att klandras, för att kunna undvika att detta sker. Om 

skiljedomen klandras till allmän domstol går många av de fördelar med ett skiljeförfarande 

förlorade och det är därför önskvärt att undvika en efterföljande klanderprocess. Trots detta 

finna det skäl att upphäva skiljedomar i vissa fall. Att en skiljedom kontrolleras av domstol kan 

vara av intresse för det allmänna, tredje man samt kan garantera kvalitén på skiljedomen.1 

Eftersom att parterna avsagt sig rätten att klandra domen på materiella grunder, ska parterna 

samtidigt inte behöva acceptera att förhålla sig till en skiljedom efter ett skiljeförfarande där det 

förekommit allvarliga processuella fel. 

    Få skiljedomar upphävs efter en klanderprocess i Sverige.2 Undersökningar av praxis har visat 

en vanlig grund som åberopas i en klanderprocess är grunden gällande skiljenämndens 

uppdragsöverskridande, vilken regleras i 34 § 1 st. 2 p. i LSF. Det har även visat sig att i de få fall 

																																																								
1  Se Skog, En undersökning av Svea hovrätts mål om ogiltighet och klander, s. 677. 
2  Elofsson har gjort en undersökning av klandrade skiljedomar under en tidsperiod från 1999-2009. Undersökningen 
visade att 89 mål klandrades till hovrätten, varav 73 st. prövades och 16 st. avvisades. Av dessa 73 klanderprocesser 
bifölls kärandens talan i 9 st. fall. Se Elofsson, Klandrade skiljedomar mellan 1999 och 2009, s. 737. 



  9 

när en klandertalan vunnit bifall, så har det varit på denna grund.3 Ett typexempel på när 

skiljenämnden anses ha överskridit sitt uppdrag är när den dömt över omständigheter som inte 

åberopats av parterna. I ett mål från 2009 undanröjdes skiljedomen på grund av att 

skiljenämnden dömt över rättsfakta som inte åberopats av parterna och skiljenämnden ansågs 

därför ha överskridit sitt uppdrag. I detta mål var det ett skiljeförfarande som ägde rum i Sverige 

mellan svenska parter. I juni 2015 upphävdes ytterligare en skiljedom där Svea hovrätt fann att 

skiljenämnden dömt över rättsfakta som inte hade åberopandet. Även i detta fall ägde förfarandet 

rum i Sverige, men tvisten innehöll ett flertal internationella inslag.    

    I det senare fallet diskuterades hur bedömningen om skiljenämnden överskridit sitt uppdrag 

genom att döma över omständigheter som inte åberopats. Svea hovrätt uttalade att det i vart fall i 

ett svenskt skiljeförfarande finns skäl att falla tillbaka på rättegångsbalkens reglering och 

terminologi när vid en sådan bedömning. Svea hovrätt uttalade också att eftersom tvisten hade så 

stark anknytning till Sverige så skulle parterna, med svenska ombud och med svensk ordförande i 

skiljenämnden, ha tillämpat och varit väl medvetna om begreppet rättsfakta.  

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

Klander på grund av att skiljenämnden överskridit sitt uppdrag i situationen när det påstås att 

skiljenämnden dömt över omständigheter som inte åberopats i målet, är en svårtillämpad regel 

och ger upphov till ett flertal frågor. Eftersom parter vill undvika en klanderprocess är det av stor 

vikt att parterna är medvetna om hur klandergrunden fungerar för att kunna undvika att 

skiljedomen upphävs. Uppsatsen kommer därför i huvudsak att fokusera på skiljenämndens 

uppdragsöverskridande som klandergrund enligt 34 § 1 st. 2 p. i LSF, i den specifika situation när 

skiljenämnden dömt över omständigheter som inte anses åberopade av parterna. Syftet med 

framställningen är därför att utifrån de ovan nämnda hovrättsavgörandena och gällande rätt 

klargöra hur klandergrunden fungerar och tillämpas. I detta sammanhang uppstår frågor om vad 

som konstituerar skiljenämndens uppdrag gällande tvistens omfattning och prövning, och vilka 

omständigheter som skiljemännen ska meddela skiljedom över. Denna situation leder även in på 

frågor om betydelsen av RB:s terminologi och begrepp i ett skiljeförfarande, samt om dess 

betydelse varierar beroende på om skiljeförfarandet anses vara nationellt eller internationellt.  

Framställningens syftar därför till att besvara följande frågor.  

 

																																																								
3 Från undersökningen framgår att av de 73 mål som prövades var grunden för kärandens talanskiljenämndens 
uppdragsöverskridande i 42 fall. Av de 9 framgångsrika fallen upphävdes domen i 4 fall på grund av skiljenämndens 
uppdragsöverskridande. Observera emellertid att käranden i avgörandena åberopat alternativa grunder. Se Elofsson, 
Klandrade skiljedomar mellan 1999 och 2009, s. 737. 
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i) Vad är ett uppdragsöverskridande och vad konstituerar skiljenämndens uppdrag? 

ii) Vad är det för omständigheter som ska presenteras av parterna och ska dessa presenteras på 

något särskilt sätt för att skiljenämnden ska få grunda avgörandet på omständigheterna? Och vad 

får en recit för betydelse i detta sammanhang?   

iii) Vad får RB för betydelse gällande processens ram i ett skiljeförfarande? Följer vi 

rättegångsbalkens reglering och terminologi när vi ska bestämma processens ram?  

iiii) Varierar RB:s betydelse beroende på om förfarandet är nationellt eller internationellt? Och 

vad är i sådana fall ett nationellt förfarande och vad är ett internationellt förfarande? Varför görs 

en sådan skillnad? Är denna uppdelning nödvändig och i så fall varför?  

 

1.3  Metod och material 

Eftersom utgångspunkten för framställningen har varit att besvara vissa konkreta frågeställningar 

har den rättsdogmatiska metoden använts.4 Den rättsdogmatiska metoden kallas ibland även för den 

juridiska metoden och innebär att framställningens upphovsman utifrån en rättskällelära försöker 

fastställa vad som gäller de lege lata i en konkret frågeställning. 5 Det finns flera uppfattningar om 

vad rättskälleläran består av, men den vanligaste uppfattningen hos praktiserande jurister är att 

den består av lag, förarbeten, praxis och doktrin.6 Den rättsdogmatiska metoden går ut på att 

analysera olika element i rättskälleläran med ett resultat som får antas spegla vad som är just 

gällande rätt. Det kan även uttryckas så att resultatet av en rättsdogmatisk metod är hur en viss 

rättsregel ska tillämpas i ett specifikt sammanhang. 7  Vid tillämpningen av rättskälleläran i 

föreliggande framställning har skiljeförfarandets natur tagits i beaktande.8  

 Syftet med framställningen har varit att undersöka klandergrunden när skiljemännen 

överskridit sitt uppdrag i den specifika situation att de dömt över omständigheter som inte 

åberopats i målet. Av detta följer att en tolkning av rättskällorna har gjorts mot bakgrund av 

denna specifika situation. Lagtexten i LSF är kortfattad till sin utformning och svar har därför i 

huvudsak fått sökas i förarbeten och doktrin.9 På grund av att RB:s reglering och terminologi har 

viss påverkan i situationen gällande skiljenämndens uppdragsöverskridande har även förarbeten 

																																																								
4  Se Kleineman, s. 22.  
5  Se Lehrberg, s. 204. 
6  Se Sandgren TfR 2005, s. 651. Jfr Lehrberg s. 205. Lehrberg menar att den juridiska doktrinen kan ses som ett 
bidrag till den juridiska diskussionen snarare än en rättskälla. Doktrinens betydelse ska emellertid inte minimeras 
eftersom den kan få auktoritativ tyngd. Vissa böcker har erhållit denna auktoritet som exempelvis Per Olof Ekelöfs 
läroböcker i processrätt, ”Rättegång I-V”.  
7  Se Kleineman s. 26.  
8  Se I rättskälleläran ingår även EKMR men eftersom konventionen inte är direkt tillämplig i ett skiljeförfarande har 
konventionen inte beaktats. 
9  Se Kleineman s. 26.  
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och doktrin på det civilprocessuella området undersökts. Eftersom skiljeförfarandet och 

civilprocessen är två olika tvistlösningsmekanismer har ändamålsskälen bakom principerna i 

civilprocessen och skiljeförfarandet jämförts och dess skillnader belysts.  

 En rättsdogmatisk metod som strikt håller sig till att utreda gällande rätt enligt de 

traditionella rättskällorna kan leda till att framställningen blir för begränsad. Om det även görs en 

undersökning efter svar utanför den strikta rättsdogmatiska metoden finns det möjlighet att hitta 

andra lösningar på olika problem. Exempelvis kan underrättspraxis användas för analysen. 

Sandgren menar att uttrycket ”dogmatisk” har blivit synonymt med ovetenskapligt. Sandgren 

menar därför att denna metod bör ges namnet rättsanalytisk metod.10 Det kan därför sägas att även 

en rättsanalytisk metod använts för utredningen.  

 Under tiden som den föreliggande framställningen skrivs finns det ett förslag på 

ändring av nu gällande lagstiftning på skiljemannarättens område som presenteras av 

Skiljeförfarandeutredningen. Denna utredning har även skickats ut på remiss till bl.a Stockholms 

Handelskammares Skiljedomsinstitut och Svea hovrätt. 11  Utredningens förslag är endast 

preliminära och kan komma att ändras senare i lagstiftningsarbetet. Betänkandet är därför inte 

gällande rätt ännu, även fast betänkandet i vissa hänseenden kan anses ge uttryck för gällande rätt. 

Utredningen bestod emellertid av sakkunniga personer på skiljemannarättens område och 

innehåller kvalificerade argument för besvarandet av framställningens frågeställningar.12 Eftersom 

utredningens uttalanden innehåller överväganden att ändra gällande rätt dessa betänkandet 

använts för att analysera frågeställningarna de lege ferenda.   

 I huvudsak har svensk doktrin och praxis undersökts. Eftersom rättslikhet mellan olika 

rättsordningar eftersträvas på skiljemannarättens område har även internationell litteratur i viss 

mån undersökts för att försöka finna lösningar när fullständiga svar på vad som är gällande rätt 

inte funnits i svensk doktrin. Det finns på skiljemannarättens områden ett flertal lagkommentarer 

och monografier såsom av Heuman, Lindskog, Madsen, Hobér, Cars samt Kvart och Olsson 

vilka har använts för besvarandet av vad som är gällande rätt. Heumans monografi och 

Lindskogs lagkommentar behandlar skiljemannarätten ingående varför dessa i huvudsak har 

använts. Vidare har några av Ekelöfs läroböcker i processrätt, ”Rättegång I-V”, använts vid 

belysandet av skillnaderna mellan skiljeförfarandet och domstolsförfarandet. Vidare har JT en 

egen avdelning med artiklar på skiljemannarättens område varför dessa även har undersökts för 

att fastställa gällande rätt. Dessa artiklar innehåller även uttalanden som bidragit till analysen de 

lege ferenda.  

																																																								
10  Se Sandgren TfR 2005, s. 655-656.  
11  Se SOU 2015:37. 
12  Se Lehrberg, s. 161-162.  



  12 

 Klander av skiljedom sker i svensk rätt till hovrätten. Hovrättsfall har normalt sett inte 

prejudikatverkan, men eftersom klander av skiljedom sällan prövas av Högsta domstolen och 

eftersom parterna kan avtala om att domen inte får klandras i fler instanser, visar hovrättsfallen 

på hur domstolarna har bedömt uppsatsens aktuella frågeställningar. 13 Huvudfokus avseende 

rättsfall har därför legat på hovrättspraxis. Vidare äger majoriteten av alla skiljeförfaranden i 

Sverige rum i Stockholm, varför Svea hovrätt blivit den domstol där de flesta klanderprocesser 

genomförs. Därmed har endast hovrättspraxis från Svea hovrätt undersökts. Doktrin har även 

använts för att analysera denna praxis. 

 

1.4   Avgränsningar 

Syftet med framställningen är inte utreda klandergrunden gällande skiljenämndens 

uppdragsöverskridande i alla avseenden utan i den specifika situation när de påstås ha dömt över 

omständigheter som inte åberopats i målet. Analysen av förfarandeprinciper har därför 

begränsats till principen om partsautonomi, kontradiktionsprincipen och dispositionsprincipen, 

eftersom det är främst dessa som aktualiseras vid frågor om skiljenämndens 

uppdragsöverskridande. Framställningen kommer vidare inte beröra betydelsen av principen jura 

novit curia som är närbesläktad fråga i denna situation. Vid jämförandet av skillnaderna mellan 

tvistemål i domstol och skiljeförfarandet har betydelsen av rättegångsbalken i ett skiljeförfarande 

begränsats till dispositionsprincipen och ändamålsskälen bakom denna. Slutligen är 

framställningen avgränsad till att enbart beröra ad-hoc förfaranden och inte institutionella 

förfaranden. 

 

1.5  Disposition 

Efter detta inledningskapitel består framställningen av sju stycken kapitel. Det andra och tredje 

kapitlet kommer att beröra rättsliga utgångspunkter och förfarandeprinciper i ett skiljeförfarande, 

för att introducera läsaren till skiljeförfarandets uppbyggnad.  

 Kapitel 4 kommer att behandla generella förutsättningar för klander av skiljedom samt 

bestämmelsen om skiljenämndens uppdragsöverskridande. Kapitlet kommer även att behandla 

problemen kring denna bestämmelse såsom gränsdragningsproblematik gentemot andra 

klandergrunder och vad som konstituerar skiljenämndens uppdrag. Slutligen kommer även 

recitens funktion att beröras.  

																																																								
13  Se Bernitz m.fl., s. 251. 
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 Kapitel 5 kommer att behandla den specifika situation av uppdragsöverskridande som är 

huvudsyftet för uppsatsen. Detta kapitel innehåller även två utförliga referat av de två 

hovrättsavgörandena som är utgångspunkten för uppsatsen. 

 Både kapitel 6 och 7 handlar om rättegångsbalkens betydelse i ett skiljeförfarande och 

skillnaderna mellan ett skiljeförfarande och tvistemål i domstol kommer att belysas. I kapitel 6 

utreds även hur om rättegångsbalkens betydelse varierar om förfarandet är internationellt samt 

vad som bestämmer att ett förfarande ska karaktäriseras som internationellt. Kapitel 7 berör 

processens ram i ett skiljeförfarande och i domstol samt skillnaderna när det kommer till 

dispositionsprincipens tillämpning.  

 Uppsatsen avslutas med kapitel 8 som innehåller sammanfattande analys och slutsatser.  
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2.  Rättsliga utgångspunkter i ett skiljeförfarande 

 

2.1  Lag om skiljeförfarande   

Ett skiljeförfarande är baserat på ett skiljeavtal mellan två parter som har avtalat om att en 

framtida eller uppkommen tvist ska lösas genom skiljeförfarande.14 Förfarandet kan ses som en 

form av privat rättsskipning, där domstolarna står utanför förfarandet.15 Om parterna har avtalat 

om att tvisten ska äga rum i Sverige, regleras förfarandet av LSF.16 LSF tar främst sikte på 

konventionella förfaranden, dvs. ett sådant förfarande som grundar sig på ett avtal mellan parterna. 

Ibland föreskrivs även i lag att en tvist ska lösas genom skiljeförfarande vilket istället benämns 

legalt skiljeförfarande. 17  Parter kan endast påkalla skiljeförfarande gällande frågor som är av 

dispositiv karaktär. Tvistefrågan som hänskjuts till skiljemännen ska därför vara skiljedomsmässig 

och innebär att frågorna som hänskjutits till skiljenämnden för prövning är frågor som parterna 

likväl hade kunnat träffa förlikning om.18  

 Ett skiljeförfarande har till viss del likheter med ett dispositivt tvistemål i allmän domstol. En 

skillnad mellan ett skiljeförfarande och ett dispositivt tvistemål i allmän domstol är emellertid 

intresset av att få en rättslig lösning på tvisten. Syftet med ett skiljeförfarande är att få till en 

snabb och effektiv lösning av en tvist, och inte alltid att komma fram till ett materiellt riktigt 

avgörande. I ett skiljeförfarande handlar således tvisten inte alltid om en juridisk fråga, utan kan 

många gånger istället röra en fråga som gällande en kommersiell bedömning. Detta är en skillnad 

i förhållande till ett dispositivt tvistemål och vilken har bidragit till LSF:s utformning.19  

 

2.1.1  Ändamålsskäl bakom lagstiftningen 

Ett skiljeförfarande bygger på avtalsfrihet vilket innebär att det i första hand är upp till parterna i 

att bestämma hur förfarandet ska genomföras. Ett av motiven bakom lagstiftningen är därför att 

inte göra skiljeförfarandet alltför formbundet20 och som en konsekvens av detta innehåller LSF 

sparsamt med reglering. De flesta av bestämmelserna i lagen är dessutom dispositiva.21 Att inte 

styra förfarandet med formföreskrifter är också fördelaktigt ur kostnadssynpunkt, eftersom 

																																																								
14 Se Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 23.   
15 Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 17.  
16  Se 46 § LSF; Heuman, Skiljemannarätt, s. 21-22; prop. 1998/99:35 s. 35.   
17  Se t.ex. 22 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551). 
18  Se mer om begreppet skiljedomsmässig se t.ex. Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 75.  
19  Se Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 24-25.  
20  Se Cars, Lagen om skiljeförfarande, s. 106. 
21  Se Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 49; Heuman, Skiljemannarätt, s. 18; Cars, Lagen om skiljeförfarande, s. 
16.  
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parterna annars skulle vara tvungna att anlita skiljemän med stor kunskap om dessa föreskrifter.22 

Trots att förfarandet ska utformas efter parternas önskemål finns det skäl till en övergripande 

dispositiv reglering av förfarandet som sådant. Detta motiveras av att parterna inte alltid kan enas 

om förfarandets utformning och genom LSF ges parterna en möjlighet till en 

handläggningsordning som ger förfarandet en viss struktur.23  Lagstiftning på skiljemannarättens 

områden motiveras vidare av att parterna ska vara berättigade till grundläggande rättssäkerhet, 

vilket säkerställs genom vissa tvingande bestämmelser i LSF. 24  Målsättningarna bakom 

lagstiftningen till LSF är således att tillgodose behovet av en tvistlösningsmekanism där tvisten 

kan genomföras snabbt, enkelt, flexibelt samtidigt som rättssäkerheten upprätthålls.  

 En annan målsättning bakom lagstiftningen är att lagstiftaren vill värna om Sveriges starka 

ställning som forum för internationella skiljeförfaranden mellan parter som saknar anknytning 

hit. Det ska således vara attraktivt för både utländska och svenska parter att genomföra ett 

skiljeförfarande i Sverige.25 Många rättsordningar innehåller olika lagar beroende på om tvisten är 

nationell eller internationell. Den svenska lagstiftaren har emellertid valt att låta LSF gälla för 

både internationella och nationella förfaranden. I svensk rätt finns det således inte två olika lagar 

beroende på om tvisten är nationell eller internationell, utan LSF ska tillämpas oavsett om tvisten 

är nationell eller internationell.26 LSF innehåller istället vissa bestämmelser som endast tillämpas 

vid internationella förhållanden.27 

 

2.2  UNICTRAL Modellag 

Eftersom skiljeförfarandet ofta används som tvistlösningsmekanism mellan parter från olika 

länder, tog lagstiftaren vid utformningen av LSF hänsyn till skiljeförfarandets många gånger 

internationella karaktär. FN organet UNCITRAL utformade 1985 ett regelverk, UNCITRAL 

Model law for International Commercial Arbitration, för att försöka harmonisera olika länders 

skiljemannalagar. Modellagen har i vissa länder inkorporerats helt i den nationella 

skiljemannarätten. Det uttalades i förarbetena till LSF att det även är av svenskt intresse att 

skiljeförfarandet i olika länder följer enhetliga regler, och att samma reglering ska gälla oberoende 

om det rör sig om en nationell eller internationell tvist.28 I förarbetena diskuterades emellertid 

vilken betydelse som Modellagen ska ha för LSF utformning och innehåll. Till slut valde 

																																																								
22  Se Cars, Lagen om skiljeförfarande, s. 106.  
23  Se Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentaren under Allmänna anmärkningar; prop. 1998/99:35 s. 42.,  
24  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 18.  
25  Se Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 48- 49. 
26  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 20 och s. 675-676; SOU 1994:81 s. 72 och prop. 1998/99:35 s. 45; Hobér, 
Arbitration in Sweden, s. 197-198. 
27  Se 46-51 §§ LSF.  
28  Se prop. 1998/99:35  s. 30; Hobér, Arbitration in Sweden, s. 197-198; Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 24-25. 
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lagstiftaren att inte införliva Modellagen helt i svensk rätt vilket hade flera olika anledningar. En 

av anledningarna var att Modellagen är utformad enbart för internationella förhållanden. En 

fullständig inkorporering av Modellagen skulle därmed stå i strid med lagstiftarens strävan efter 

en enhetlig tillämpning av LSF, oberoende av om tvisten är nationell eller internationell. Vidare 

finns vissa bestämmelser i Modellagen som ansågs avvika från den svenska rättstraditionen. 

Lagstiftaren valde därför att enbart att hämta inspiration från Modellagen. 29  Hänsyn till 

Modellagen togs emellertid vid utformningen av LSF, även fast en den inte helt lades till grund 

för regleringen. Vidare uttalas att för de fall att Modellagen tillhandahåller en egen lösning, så ska 

denna beaktas. Modellagens reglering har således stor betydelse för skiljeförfaranden i Sverige, 

även fast dess reglering inte helt inkorporerats i svensk rätt.30  

 

2.3  Ad-hoc och institutionella förfaranden  

Skiljeförfaranden kan vidare genomföras på olika sätt. LSF får olika stor betydelse beroende på 

vilket typ förfarande som parterna vill slita tvisten genom.31 Ett förfarande där LSF och parternas 

överenskommelser reglerar förfarandet kallas för ett ad hoc förfarande. Ett förfarande där parterna 

avtalat om att ett skiljedomsinstituts reglemente ska styra förfarandet, kallas istället för ett 

institutionellt förfarande. I dessa förfaranden ersätts eller kompletteras LSF:s reglering av 

skiljedomsregler regler. Reglerna blir tillämpliga genom att parterna i skiljeklausulen hänvisar till 

att institutets regler ska tillämpas vid lösningen av tvisten. Det finns vidare fall när parterna 

hänvisar till ett skiljedomsreglemente, som inte utarbetats av ett skiljedomsinstitut, såsom 

UNICTRAL Arbitration Rules. Förfarandet klassificeras även i detta fall som ett ad-hoc 

förfarande.32  

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
29  Se prop. 1998/99:35  s. 71-74. 
30  Se prop. 1998/99:35  s. 47. 
31  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 22. 
32  Se Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 23. 
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3.  Principer i ett skiljeförfarande 

 

3.1  Inledning  

Eftersom skiljeförfarandet är avsett att vara fritt och att det är upp till parterna att utforma detta, 

innehåller LSF sparsamt med reglering gällande förfarandet. För att förstå ett skiljeförfarandes 

uppbyggnad kommer i det följande kommer att presenteras vissa principer som gäller i ett 

skiljeförfarande. Dessa principer tar sikte på parternas och skiljemännens rättigheter samt 

skyldigheter under förfarandet. Alla principer i LSF gällande förfarandet kommer emellertid inte 

att presenteras, eftersom dessa inte är av relevans för besvarandet av frågeställningarna för 

framställningen.    

 

3.2  Principen om partsautonomi  

I ett skiljeförfarande har parterna stor dispositionsrätt att avtala om hur förfarandet och 

handläggningen av tvisten ska utformas, vilket följer av principen om partsautonomi.33 Principen 

är en av de mest centrala principerna i ett skiljeförfarande och innebär att parterna har rätt att 

avtala om hur tvisten ska handläggas. Dessa föreskrifter har skiljemännen sedan en skyldighet att 

följa.34  Exempelvis kan parterna i en skiljeklausul föreskriva att ett visst skiljedomsinstituts 

reglemente ska tillämpas av skiljemännen gällande handläggningen av tvisten.35 

 Principen kommer främst till uttryck i 21 § 2 meningen LSF, men ska beaktas genomgående 

vid tillämpningen av LSF.36 Principens centrala innebörd är att skiljemännen inte bör ta beslut i 

viktiga processuella frågor utan att parterna får framställa sina åsikter gällande vilken lösning de 

anser vara lämpligast. Om inte parterna kan enas har skiljemännen en diskretionär rätt att besluta 

i sådana frågor. Skiljemännen får vidare inte ändra beslut gällande handläggningen av tvisten i 

strid med ett partsavtal, om inte båda parterna ger sitt godkännande. Ibland kan parterna 

exempelvis av processtaktiska skäl vilja hålla vissa frågor öppna under förfarandet, medan 

skiljemännen vill ha svar på dessa i ett tidigare stadie. Om skiljemännen agerar i strid med 

parternas avtal, trots att de kanske finner att denna handläggning inte är den mest lämpliga, kan 

detta leda till klander av skiljedomen.37 Genom att parterna har rätt att besluta om frågor gällande 

																																																								
33  Se Ekelöf I, s. 61.  
34  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 267; Öhström, En handbok, s. 43. 
35  Se Heuman, Skiljemannarätt s. 266.  
36  Se Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentaren under Allmänna anmärkningar; Hobér, Arbitration in 
Sweden, s. 198.  
37  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 267-268 . Se mer om skiljemännens diskretionära rätt i avsnitt 3.3. 
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förfarandet, kan de således genom partsautonomin hindra skiljemännen att ta sådana beslut som 

parterna vill vänta med att fatta till ett senare skede under förfarandet.38  

 Principen innehåller emellertid vissa begränsningar. Parternas avtalsfrihet begränsas av 

rättssäkerhetskrav och skiljemännen har ingen skyldighet att följa en instruktion från parterna 

som innebär att rättssäkerheten åsidosätts.39 Skiljemännen är inte heller skyldiga att följa en 

instruktion från parterna som är olaglig eller omöjlig att genomföra.40 Skiljemännen får emellertid 

inte underlåta att följa en partsföreskrift på grund av att förfarandet skulle bli ostrukturerat eller 

som skulle leda till att det tar längre tid att nå fram till ett avgörande. Skiljemännen får inte heller 

underlåta att iaktta en partsföreskrift av processekonomiska skäl, eftersom det är parterna som 

står för kostnaderna i förfarandet, som exempelvis skiljemännens löner.41 Detta är en stor skillnad 

mot domstolsprocessen där staten står för domarnas löner. Staten kan därför inte acceptera att 

tvisten blir dyrare än nödvändigt.42 Denna processekonomiska aspekt gör sig således inte gällande 

i ett skiljeförfarande. 

 

3.3  Skiljemännens diskretionära rätt  

Även fast principen om partsautonomi är en grundläggande och central princip i 

skiljeförfarandet, kan skiljemännen inte alltid falla tillbaka på parternas instruktioner av den enkla 

anledningen att parterna inte ställt upp några föreskrifter gällande förfarandet. 

Överenskommelser gällande förfarandet är sällsynta, varför skiljenämnden ofta har stor frihet att 

ta beslut om processuella frågor gällande förfarandet.43 Detta följer av att skiljemännen har en 

diskretionär rätt. Skiljemännens diskretionära rätt att besluta i frågor rörande förfarandet ska 

således separeras från principen om partsautonomi. Principen om partsautonomi har företräde 

framför skiljemännens diskretionära rätt. Det är därför av stor vikt att skiljemännen gör klart för 

sig om det föreligger en partsöverenskommelse gällande förfarandet, eftersom de i första hand 

har en skyldighet att följa en sådan.44 

																																																								
38  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 270.  
39  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 267; Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentaren till 21 § under 5.2.2; 
Öhström, En handbok, s. 44.  
40  Se Kvart & Olsson, Lagen om skiljeförfarande, s. 97.  
41  Se Cars, Lagen om skiljeförfarande, s. 106-107; Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentaren till 21 §, 
Heuman, Översyn av LSF, s. 440. 
42  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 267. 
43  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 279; SOU 1994:81 s. 75 och prop. 1998/99:35 s. 44; Nilsson & Rundblom m.fl., 
International Arbitration in Sweden, s. 20.  
44  Se Heuman, Domstols prövning av skiljedom, s. 291.  



  19 

 Skiljemännens frihet att handlägga förfarandet begränsas i första hand av vissa 

grundläggande rättssäkerhetsprinciper, vilka regleras genom tvingande bestämmelser i LSF.45 För 

de fall skiljenämnden inte begränsas av rättssäkerhetskrav eller parternas instruktioner stadgas i 

21 § LSF riktlinjer om hur skiljenämnden ska handlägga skiljeförfarandet. Bestämmelsen ger 

således uttryck för skiljemännens formella processledning. 46 Bestämmelsen har följande lydelse; 

 

”Skiljemännen ska handlägga tvisten opartiskt, ändamålsenligt och snabbt. De ska därvid följa vad 

parterna har bestämt, om det inte finns något hinder mot det.” 

 

Skiljenämnden har således en diskretionär rätt att handlägga skiljeförfarandet efter vad den finner 

lämpligt, även om detta inte framgår uttryckligen av 21 § LSF. Detta följer även av Modellagen 

art 19(2).47 Kravet på att skiljenämnden ska vara opartisk har samma innebörd oavsett tvist och 

innebär bl.a. att parterna ska behandlas i enlighet med likabehandlingsprincipen.48 Huruvida 

skiljemännen ska anses ha uppfyllt kraven på en snabb och ändamålsenlig handläggnings av 

tvisten varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Skiljenämnden får därför 

anpassa handläggningen av tvisten till det aktuella fallet. Kravet på att handläggningen ska vara 

ändamålsenlig syftar främst till att upprätthålla vissa krav på rättssäkerhet, samt till att en 

efterföljande klanderprocess kan undvikas.49 Klandergrunderna kan därför sägas ange den yttersta 

gränsen för vad som är en godtagbar handläggning.50 I kravet på snabbhet följer att skiljemännen 

ska handlägga tvisten på ett så effektivt sätt som möjligt så att ett avgörande snabbt kan komma 

till stånd.51 

 

3.4  Due process  

Skiljeförfarandet kan som framhållits ses som en form av privat rättsskipning eftersom staten inte 

har något ansvar, eller i vart fall ett begränsat ansvar, för administrationen av skiljeförfaranden 

eller att ett förfarande blir rättvist. Trots att parterna har stor frihet att utforma förfarandet efter 

egna önskemål, och trots att skiljemännen kan besluta om processuella frågor om inte parterna 

har beslutat något annat, finns det en övergripande princip om att parterna ska tillgodoses due 

process. Parternas och skiljemännens friheter begränsas därför av en övergripande princip, vilket 

																																																								
45  Se 19-26 §§ LSF; Hobér, Arbitration in Sweden, s. 204.   
46  Se Heuman, Skiljemannarätt, s.281 
47  Se Heuman, Skiljemannarätt, s.285. Se även Heuman, Översyn av LSF, s. 440.  
48  Se Heuman, Skiljemannarätt, s.280. 
49  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 265; Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentaren till 21 § under 4.2.1.  
50  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 281-282.   
51  Se Hobér, Arbitration in Sweden, s. 204.   
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innebär att förfarandet inte får stå i strid med vissa grundläggande rättssäkerhetsprinciper.52 Av 

principen följer exempelvis att parterna har rätt att behandlas lika och att skiljemännen ska vara 

opartiska. Parterna kan inte på förhand avtala bort rätten att behandlas lika eller att skiljemännen 

ska vara opartiska, men de kan avtala bort visst mått av due process. Den kanske praktiskt 

viktigaste konsekvensen av due process är parternas rätt att i behövlig omfattning utföra talan, 

dvs. kontradiktionsprincipen.  

 

3.4.1  Kontradiktionsprincipen  

Av 24 § 1 st. LSF följer den kontradiktoriska principen. Principen är en fundamental princip för 

skiljeförfarandet, och motiveras av att parterna ska garanteras just due process. Principen innebär 

att en part ska få möjlighet att utföra sin talan i behövlig omfattning. Parterna ska även få 

möjlighet att bemöta motpartens yrkanden och bevisning och skiljenämnden ska se till att 

parterna får ta del av varandras inlagor. Principen hänger därför samman med 

kommunikationsprincipen. Parterna ska emellertid endast ges möjlighet att utföra talan i behövlig 

omfattning, vilket innebär att det finns en begränsning i rätten att utföra talan.53 Skiljemännen ska 

verka för att parterna inte för in onödigt processmaterial i förfarandet såsom onödig bevisning, 

som skulle fördröja det slutliga avgörandet. Skiljemännen ska således förhindra att parterna 

obstruerar förfarandet. 54  För att begränsa detta kan skiljemännen införa ett s.k. 

stupstocksföreläggande, vilket innebär att parterna efter en viss tidsfrist inte får föra in mer 

processmaterial i förfarandet. Föreläggandet innebär att parterna uppmanas att slutföra sin talan.55 

En förutsättning för tillämpningen av bestämmelsen är emellertid att parten varit vårdslös i 

processföring.56 

 Det är av stor vikt att principen upprätthålls eftersom skiljeförfarandet är ett 

eninstansförfarande. Parterna har så att säga endast en chans på sig att utföra sin talan samt 

försvara sig mot motparten. Eftersom processmaterialet många gånger är omfattande i ett 

skiljeförfarande stadgas således en möjlighet för skiljemännen att besluta om att parterna ska 

slutföra sin talan med konsekvensen att skiljenämnden inte kommer att beakta visst 

processmaterial efter en viss tidpunkt. Skiljemännen har en motsvarande rätt att kräva att 

																																																								
52  Se Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 23. 
53  Se SOU 1994:81 s. 278 och prop. 1998/99:35 s. 228. 
54  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 416 ff.; Cars, Lagen om skiljeförfarande, s. 116-117, Madsen, Skiljeförfarande i 
Sverige, s. 206, prop. 1998/99:35 s. 111.  
55  Se prop. 1998/99:35 s. 227; Cars, Lagen om skiljeförfarande, s. 117; Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 182 och 
207 ff. 
56  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 417. Se RB 42:15 och RB 42:15a.  
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parterna ska slutföra sin talan,57 men eftersom skiljemännen endast har skyldighet att se till att 

parterna får utföra sin talan i behövlig omfattning, bör det inte förutsättas att parten har försökt 

obstruera förfarandet för att skiljemännen ska förelägga parterna att slutföra sin talan.58 För de 

fall att skiljenämnden underlåter parterna att utföra sin talan i behövlig omfattning, kan detta 

utgöra grund för klander på grund av skiljenämndens handläggningsfel enligt 34 § 1 st. 6 p. LSF.  

 

3.5   Processledning  

En fråga som sammanhänger med hur skiljemännen ska styra förfarande är frågan om 

processledning. Parterna kan vara otydliga och ofullständiga i sin processföring, vilket kan leda till 

en skyldighet för skiljenämnden att försöka klargöra parternas positioner i tvisten. I motiven till 

LSF framgår att det får avgöras i varje enskilt fall hur aktiva skiljemännen ska vara i 

skiljeförfarandet och att det är svårt att formulera någon generell regel.59 Skiljemännen bör 

emellertid verka för att parterna får möjlighet att utföra sin talan i så stor utsträckning som möjligt, 

vilket motiveras av kontradiktionsprincipen. Den materiella processledningen bör därför i första 

hand säkerhetsställa att parterna har överblick och kontroll över tvisten.  

 RB:s bestämmelser om materiell processledning är vanligen vägledande i ett 

skiljeförfarande.60 Processledning i domstol syftar till att skapa ett bättre underlag för att domen 

blir materiellt riktig, vilket kan minska risken för att domen senare överklagas. Vidare syftar 

processledningen till att hålla nere processkostnader samt till att parterna utnyttjar alla de 

dispositionsmöjligheter som finns tillgängliga. 61 En uppfattning inom doktrinen är att det inte 

finns några skäl att göra skillnad på sättet ett bedriva processledning i ett skiljeförfarande och i 

allmän domstol. Det finns emellertid skäl som talar för att skiljemännen inte bör bedriva alltför 

långtgående processledning, eftersom att skiljeförfarandet till skillnad från ett dispositivt tvistemål 

allmän domstol baseras på avtalsfrihet gällande förfarandet. Det finns till skillnad från domstol 

vidare inte något samhällsintresse som motiverar att inskränkning av parternas rätt att själva välja 

hur talan ska utformas. Skiljemännen bör iallafall låta bli att utöva processledning som leder till 

att tvistefrågan som hänskjutits till skiljenämnden ändrar innehåll. Så länge skiljenämndens 

processledning syftar till att reda ut parternas positioner, borde det emellertid inte finnas 

anledning att inte driva långtgående processledning i ett skiljeförfarande.62 Processledningen bör 

																																																								
57  Se Kvart& Olsson, Lagen som skiljeförfarande, s. 107.  
58  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 417.  
59  Se prop. 1998/99:35 s. 122.   
60  Se Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 189. Domstolens materiella processledning regleras i RB 42 kap. 8 § 2 st. 
gällande förberedelsen samt i 43 kap. 4 § 2 st. gällande huvudförhandlingen. 
61  Se Lindell, Partsautonomins gränser, s. 15 och 21; SOU 1982:26 s. 113, 116 och 124.  
62  Se Nordenson, Materiell processledning i skiljeförfaranden, s. 213 - 215.  
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vidare precis som i domstol inte vara så pass långtgående att parterna får uppfattningen att de bör 

göra nya processuella dispositioner. 63  Skiljemännen bör således inte uppmana parterna att 

framställa nya yrkanden och grunder under förfarandet. En sådan processledning kan lätt leda till 

att parterna uppfattar skiljenämnden som partisk. Skiljemännen måste således hålla sig på rätt sida 

gränsen, å ena sidan genom att klargöra frågetecken och å andra sidan att inte verka opartisk.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
63  Se Calissendorf, Jura novit curia i svenska skiljeförfaranden, s. 141.  
64  Se Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentaren till 21 § under 6.1.2. 
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4.      Klander av skiljedom 

 

4.1   Inledning 

Följande avsnitt kommer att handla om klander av skiljedom. Inledningsvis kommer avsnittet att 

beröra under vilka förutsättningar som en skiljedom kan klandras samt varför det finns skäl att 

undvika en efterföljande klanderprocess. Framställningen kommer sedan redogöra för den 

specifika klandergrunden i 34 § 1 st. 2 p. LSF gällande skiljenämndens uppdragsöverskridande. I 

detta sammanhang är det relevant att redogöra för vad som utgör skiljemännens uppdrag och hur 

vi fastställer detta. Slutligen kommer även redogöras för betydelsen av en recit i samband med 

skiljemännens uppdrag.   

 

4.2   Förutsättningar för klander av skiljedom 

Förutsättningarna för att klandra en skiljedom regleras i 34 § LSF. Bifall till en klandertalan 

innebär att skiljedomen upphävs, helt eller delvis, och kan därför inte göras gällande i den del 

som är felaktig.65 En skiljedom kan inte klandras på materiella grunder, vilket innebär att en 

skiljedom inte kan upphävas på grund av exempelvis skiljenämndens bevisvärdering eller felaktiga 

rättstillämpning. En skiljedom kan enbart klandras på processuella grunder. 66  Syftet med en 

klandertalan är att parterna ska ges en möjlighet att få domen överprövad om det förekommit 

allvarliga processuella fel under förfarandet, eftersom parterna avsagt sig materiell rättssäkerhet. 

Klander syftar således till att parterna försäkras processuell rättssäkerhet och bestämmelsen är 

därför uppställd främst i parternas intresse.67  

 Klander av en skiljedom innebär att många av de fördelar som följer av ett skiljeförfarande 

går förlorade. Om en skiljedom klandras i domstol i Sverige blir målet offentligt, vilket leder till 

att en eventuellt avtalad sekretess gällande förfarandet undanröjs. En efterföljande klanderprocess 

fördröjer vidare tvistens slutliga avgörande. Domstolen prövar som sagt inte målet materiellt i 

klanderprocessen vilket innebär att det krävs ett nytt skiljeförfarande för ett slutligt avgörande av 

tvisten.68 Det finns även en möjlighet, om än ovanligt, att överklaga domen till HD vilket således 

																																																								
65 Se Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 266-267; Hobér, Arbitration in Sweden, s. 310. Heuman menar att det kan 
vara teoretiskt möjligt att upphäva en skiljedom i en viss del helhet men att i praktiken vara så att frågorna går in så 
mycket i varandra att de inte går att dela upp. Se även Svea hovrätt T 1106-02 där skiljedomen inte kunde upphävs 
delvis, eftersom att detta skulle innebära att hovrätten skulle behöva göra en materiell prövning av frågorna, vilket 
går emot grundtanken i ett skiljeförfarande. Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 590 och 610 ff. 
66  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 641; Cars, Lagen om skiljeförfarande, s. 155; prop. 1998/99:35 s. 139. 
67  Se Heuman, Skiljemannarätt, s.584; Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 266-267; prop. 1998/199:35 s. 128.  
68  Se Elofsson, Inverkandekravet vid skiljedomsklander, s. 829. Om parterna förliks kan emellertid ett nytt 
skiljeförfarande undvikas. 
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innebär ytterligare en instans.69 Förfarandet blir härigenom inte längre ett eninstansförfarande. 

Därmed tappar parterna fördelen med en snabb och effektiv lösning av tvisten. Vidare leder en 

klanderprocess till ökade kostnader. Det finns därför ett flertal anledningar till att parter vill 

undvika en efterföljande klanderprocess. Klander av en skiljedom kan emellertid vissa fall vara 

motiverat mot bakgrund av rättssäkerhetsskäl just av den anledningen att förfarandet är ett 

eninstansförfarande och att vissa rättssäkerhetsgarantier har avtalats bort genom skiljeavtalet. 70  

   

4.3  Skiljenämndens uppdragsöverskridande 

Som framhållits inledningsvis har det i praxis visat sig att klandergrunden gällande skiljemännens 

uppdragsöverskridande i 34 § 1 st. 2p. LSF är en vanligt åberopad grund för klander och även 

den grunden som parter ofta har framgång med i en klanderprocess.71 Många viktiga principer 

och intressen aktualiseras vid mål som rör skiljemännens uppdragsöverskridande. Dessa fall rör 

nästan alltid frågan om rätten att få utföra talan, samtycke till att lösa tvisten genom 

skiljeförfarande, respekten för principen om partsautonomi, skiljenämndens diskretionära rätt 

samt strävan efter tvistens slutliga avgörande. I dessa situationer uppstår även frågor om de 

motstående intressena av att skipa rättvisa och få till stånd ett juridiskt korrekt avgörande eller att 

få till en kommersiell lösning. Det krävs en balans mellan dessa två intressen.72 I 34 § 1 st. 2 p 

LSF framgår följande;  

 

”En skiljedom som inte kan angripas enligt 36 § skall efter klander helt eller delvis upphävas på talan 

av en part (…) 

2. om skiljemännen har meddelat dom efter utgången av den tid som parterna bestämt eller om de 

annars har överskridit sitt uppdrag.” 

 

Det är svårt att generellt uttala sig om vad ett uppdragsöverskridande är.73 En skiljemans uppgift är 

att med stor omsorg leda förfarandet mot ett effektivt och korrekt avgörande, samtidigt som 

skiljemannen måste undvika att antingen överskrida sitt uppdrag eller misslyckas med 

fullgörandet av det.74 Om skiljenämnden överskrider sitt uppdrag finns det risk för att den 

kontradiktoriska principen inte upprätthålls. En av funktionerna med klanderbestämmelsen är 

därför att upprätthålla denna princip.75  

																																																								
69  Se 43 § 2 st. LSF.  
70  Se prop. 1998/99:35 s. 128.  
71  Se Elofsson, Klandrade skiljedomar mellan 1999 och 2009, s. 738.  
72  Se Ramberg & Shaughnessy, Excess of mandate, s. 641.  
73  Se Ramberg & Shaughnessy, Excess of mandate, s. 629.  
74  Se Ramberg & Shaughnessy, Excess of mandate, s. 628.   
75  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 606. 
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 Ett överskridande bör i princip föreligga om skiljenämnden prövar sådant om den enligt 

parternas processhandlingar inte ska pröva. 76  Ett överskridande tar i första hand sikte på 

prövningen av själva saken i målet. 77  Enligt denna uppfattning utgörs således ett 

uppdragsöverskridande av ett kvantitativt överträdande av processens ram som parterna har satt 

upp.78 I doktrin och hovrättspraxis framgår att det finns två situationer som tydligt visar när 

skiljemännen ska anses ha skiljenämnden överskridit sitt uppdrag. Den ena situationen rör när 

skiljenämnden dömt utanför parternas yrkanden, dvs. dömt ultra petitia. 79 Den andra situationen 

är när skiljenämnden har överskridit sitt uppdrag genom att grunda skiljedomen på 

omständigheter som inte ansetts åberopade av parterna. 80 I doktrin framgår att klandergrunden 

därför tar sikte på när skiljenämnden har agerat i strid med dispositionsprincipen.81 Även fast det 

inte uttryckligen framgår av bestämmelsen så utgör således dom över omständigheter som inte 

åberopats en klandergrund.  Det har föreslagits i doktrin att en sådan uttrycklig regel bör införas i 

LSF där skiljemännen endast ska döma över åberopade omständigheter, så länge inte parterna har 

avtalat om något annat.82 En sådan bestämmelse föreslås nu även av Skiljeförfarandeutredningen. 

Utredningen föreslår en uppdelning av bestämmelsen, där en del tar sikte på när skiljedomen 

meddelats för sent och ett annat när skiljenämnden överskridit sitt uppdrag gällande innehållet i 

skiljedomen.83 

 

4.3.1  Gränsdragningsproblematik  

I vissa fall kan det vara svårt att avgöra om skiljenämndens agerande är att bedöma som ett 

uppdragsöverskridande eller ett handläggningsfel.84 Situationen när skiljemännen har begått ett 

handläggningsfel regleras istället i 34 § 1 st. 6 p. och har följande lydelse  

 

”En skiljedom som inte kan angripas enligt 36 § skall efter klander helt eller delvis upphävas på talan 

av en part (…) 

6. om det annars, utan partens vållande, i handläggningen har förekommit något fel som sannolikt 

har inverkat på utgången.” 

																																																								
76  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 612. 
77  Se Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 270.  
78  Se Lindskog, Zeteo, kommentaren till 34 § under 4.2.3.  
79  Se NJA 1989 s. 247; Lindskog, En - kommentar, Zeteo kommentaren till 34 § under 4.2.2; Cars. S. 164, Kvart & 
Olsson, Tvistlösning genom skiljeförfarande, s. 134-134;H obér, Arbitration in Sweden, s. 313;  
80  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 618; Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentar till 34 §, under 4.2.5; SOU 
19894:81 s. 176 och prop. 1998/99:35 s. 145 f och 313.  
81  Se Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentar till 34 §, under 4.2.2.  
82  Se Calissendorf, Jura novit curia i internationella skiljeförfaranden i Sverige, s. 148-149.  
83  Se SOU 2015:37 s. 129.  
84  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 605; Hobér, Arbitration in Sweden s. 328; SOU 1994:81 s. 154.  
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Bestämmelsen är liksom övriga klandergrunder uppställd av rättssäkerhetsskäl. 85 Ett 

handläggningsfel bör föreligga om skiljemännen har handlagt tvisten felaktigt, till skillnad från 

grunden om uppdragsöverskridande som tar sikte på när skiljemännen har prövat sådant som de 

enligt sitt uppdrag inte ska pröva. Ett handläggningsfel skulle därför kunna beskrivas som ett 

kvalitativt överträdande av processens ram, istället för ett kvantitativt överträdande. 86  Ett 

typexempel när skiljenämnden har begått ett handläggningsfel är när parterna inte har fått utföra 

sin talan i tillräcklig omfattning dvs. agerat i strid med due process.87  

 Gränsdragningssvårigheter mellan 2 och 6 p. uppstår främst i situationer när parter har 

lämnat en gemensam instruktion till skiljenämnden gällande förfarandet. Om skiljemännen prövat 

en del av tvisten som de inte skulle prövat anses detta i princip utgöra ett 

uppdragsöverskridande.88 Ett exempel på när det kan föreligga ett handläggningsfel men även ett 

uppdragsöverskridande är när skiljenämnden dömt infra petita dvs. underlåtit att pröva en del av 

tvisten.89 Skiljemännens uppgift är att döma över alla frågor som hänskjutits till dem. Det är 

därför möjligt att när skiljenämnden underlåtit att pröva alla yrkanden eller invändningar, detta 

likväl kan anses som ett uppdragsöverskridande, även fast det i själva verket egentligen innebär 

att skiljenämnden underlåtit att fullgöra sitt uppdrag.90 Detta bedöms emellertid oftast som ett 

handläggningsfel.91 Situationen belyser emellertid gränsdragningssvårigheter.  

 Den största skillnaden mellan bestämmelsen om handläggningsfel och uppdrags-

överskridande är att det i den förra ställs upp ett uttryckligt krav på att det processuella felet 

sannolikt ska ha påverkat utgången i målet. Detta krav kallas ibland för inverkandekravet. 92 

Handläggningsfelet måste ha orsakat ett visst resultat, och domstolen gör därför en 

kausalitetsbedömning om utgången i målet hade blivit annorlunda om felet inte hade begåtts.93 

Inverkandekravet tar således sikte på kvalificerade fel som visar ett samband mellan felet och 

utgången i målet. Det är därför inte vilket fel som helst som kan leda till att skiljedomen upphävs 

																																																								
85  Se prop. 1998/99:35 s. 148.   
86  Se Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentaren till 34 § under 4.2.3.  
87  Se Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentaren till 34 § under 5.2.1., Hobér, Arbitration in Sweden, s. 330., 
prop. 1998/99:35 s. 148.  
88  Se Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 270. Lindskog menar att detta alltid anses utgöra ett handläggningsfel, 
men att det är tveksamt om det kan utgöra ett uppdragsöverskridande. Se Lindskog, En - kommentar, Zeteo, 
kommentaren till 34 § under 4.2.3 och 5.2.6, 
89  Se Hobér, Arbitration in Sweden, s. 328.  
90  Se Hobér, Arbitration in Sweden, s. 314.  
91   Se Hobér, Arbitration in Sweden, s. 328.  
92  Se Elofsson, Inverkandekravet vid skiljedomsklander, s. 829 ff.  
93  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 607. Det som ska kunna påvisas är huruvida utgången är målet hade blivit 
annorlunda eller mer fördelaktigt för den klandrande parten. Se Elofsson, Inverkandekravet vid skiljedomsklander, s. 
830 
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utan bestämmelsen ska tillämpas restriktivt.94 En part som åberopar 6 p. har därför en bevisbörda 

för att felet påverkat utgången i målet. Detta kan leda till att parten måste lägga fram omfattande 

bevisning.95 Det är därför av stor vikt att en klandrande part är medveten om detta beviskrav när 

han eller hon överväger att klandra domen på grund av uppdragsöverskridande eller 

handläggningsfel.   

   

4.3.2   Inverkandekrav vid uppdragsöverskridande 

I doktrinen finns det vissa uppfattningar om att det även finns ett inverkandekrav vid 

skiljenämndens uppdragsöverskridande trots att detta inte framgår uttryckligen av bestämmelsen. 

Det finns både för- och nackdelar med ett inverkandekrav. Ibland kan kravet leda till att 

hovrätten måste göra en materiell prövning av målet på grund av tvistefrågornas komplexitet. 

Detta går emellertid mot syftet bakom skiljeförfarandet att domstolen inte ska pröva materiella 

frågor, eftersom det anses vara skiljemännen som är bäst lämpade att göra denna prövning.96 

Denna nackdel kan leda till att prövningen blir mer omfattande. Inverkandekravet verkar 

emellertid för att skiljedomen blir slutlig eftersom inverkandekravet endast är uppfyllt vid vissa 

kvalificerade krav. En klanderprocess som ändå inte leder till någon annan utgång är det ingen 

som tjänar på, speciellt inte ur processekonomisk synpunkt.97 

 Ett argument som framförs är att om lagstiftaren avsett att det skulle finnas ett sådant krav 

så hade det ställts upp vi LSF:s införande. Det framgår inte heller av varken förarbeten eller 

praxis att bestämmelsen ställer upp ett sådant krav.98 Detta talar därför mot att det inte finns 

något krav. Mot detta framhålls emellertid i sin tur i doktrin att skiljenämndens 

uppdragsöverskridande på grund av dom över omständigheter som inte åberopats inte är en 

uttrycklig klandergrund i LSF, vilket är förklaringen till varför det inte finns något uttryckligt 

inverkandekrav.99 Heuman menar att det finns ett sådant implicit krav, men att kravet inte kan 

tillämpas i alla situationer. Heuman tar situationen när skiljemännen underlåtit att pröva en parts 

invändning som exempel. I denna situation är det svårt att visa hur utgången i målet hade blivit 

för de fall skiljemännen faktiskt prövat invändningen. Hur ska ett sådant hypotetiskt prov göras? 

Detta leder till ett flertal bevissvårigheter. En klandrande part måste dels visa hur utgången i 

målet hade blivit om skiljenämnden inte underlåtit att pröva invändningen. Vidare måste parten 

																																																								
94  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 637; SOU 1994:81 s. 291 och prop. 1998/99:35 s. 148; Hobér, Arbitration in 
Sweden, s. 328.  
95  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 635.  
96  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 636, 
97  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 608 och 635. 
98  Se Elofsson, Inverkandekravet vid skiljedomsklander, s. 830- 831.  
99  Se Sjövall, En kommentar till artikeln inverkandekrav vid skiljedomsklander, s. 96.  
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visa vilken del av skiljedomen som har påverkats av felet och som därför ska upphävas. Det ställs 

i en sådan situation stora krav på en klandrande part i bevishänseende.100 Lindskog menar vidare 

att ett sådant krav finns men endast i kombination med ett krav på uppenbarhet eftersom en 

skiljedom generellt sett inte ska upphävas om det domen inte påverkat utgången i målet. 

Lindskog menar att ett utan ett sådant krav skulle det vara svårt upprätthålla syftet bakom 

klandergrunderna, vilka är uppställda av rättssäkerhetsskäl och i parternas intressen.101 Elofsson 

menar vidare att ett sådant krav vuxit fram i praxis sen LSF trädde i kraft men att det definieras 

negativt. Kravet innebär således att skiljedomen inte ska upphävas om det är uteslutet att detta 

har påverkat utgången i målet.102 Huruvida det finns ett sådant krav eller inte är således oklart och 

det råder olika uppfattningar i doktrin om vad det har för innebörd.  

 

4.4  Bestämmandet av skiljenämndens uppdrag  

För att klandergrunden i 34 § 1 st. 2p LSF ska aktualiseras krävs att skiljenämnden har gått 

utanför sitt uppdrag såsom det har bestämts av parterna, antingen gemensamt eller av deras 

processrättsliga dispositioner. För att överhuvudtaget kunna avgöra om skiljemännen har 

överskridit sitt uppdrag är således det första steget att bestämma skiljemännens uppdrag.103 Vid 

bestämmandet av skiljemännens uppdrag ska två övergripande principer beaktas. Den första rör 

principen att ett skiljeförfarande baseras på samtycke och att skiljemännens uppdrag bestäms och 

begränsas av principen om partsautonomi. Skiljemännen inte har några rättigheter utöver vad 

parterna direkt eller indirekt har beslutat.  Den andra övergripande principen är att parterna ska 

ges lika möjlighet att utföra sin talan i tillräcklig omfattning. Skiljenämnden ge parterna möjlighet 

att presentera sina ståndpunkter och basera skiljedomen på dessa, och undvika att skiljedomen på 

omständigheter som inte berörts i förfarandet vilket kan överraska parterna. Vidare ska 

skiljemännen verka för att meddela ett verkställbart avgörande och att inte föreligger grund för 

verkställighetshinder.104 

 I doktrinen framgår uppfattningen att skiljenämndens uppdrag i första hand bestäms av 

skiljeavtalet.105 Det får därför göras en avtalstolkning för att avgöra om den aktuella tvistefrågan 

																																																								
100  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 607 och 614.  
101  Se Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentaren till 34 § under 4.2.9. 
102  Se Elofsson, Inverkandekravet vid skiljedomsklander, s. 829 ff. med hänvisningar till Svea hovrätts dom mål nr T 
8016-04 och Svea hovrätts dom mål nr T 4548-08.  
103  Se Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentaren till 34 § under 4.2.2; Heuman, Skiljemannarätt, s. 605; 
Elofsson, Klandrade skiljedomar mellan 1999 och 2009, s. 738-739.  
104  Se Ramberg & Shaughnessy, Excess of mandate, s. 639.   
105  Se Hobér, Arbitration in Sweden, s. 312; Cars, Lagen om skiljeförfarande, s. 163; Bolding, Skiljedom, s. 149-150. 
Heuman menar att med uppdrag måste avses en uppfattning som båda parter är överens om. Se Heuman, 
Skiljemannarätt, s. 617. 
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faller inom skiljeavtalet.106 Som exempel kan nämnas att parterna i skiljeavtalet endast vill att 

skiljenämnden ska döma över vissa specifika delar av tvisten.107 Skiljeavtalet fixerar emellertid inte 

skiljemännens uppdrag exakt.108 Gränsen för skiljemännens uppdrag fixeras även av parternas 

överenskommelser och processrättshandlingar under själva förfarandet. Även parternas yrkanden 

och omständigheter till stöd för dessa sätter gränsen för skiljemännens uppdrag.109 Skiljemännens 

uppdrag kan därför beskrivas med en inre och en yttre ram, där den yttre ramen för uppdraget 

bestäms av det ursprungliga skiljeavtalet.110 Med den inre ramen för uppdraget avses istället att 

skiljenämndens uppdrag bestäms och begränsas av parternas processrättsliga dispositioner under 

förfarandet.111 Av praxis framgår även att parternas sätt att utföra sin talan kan ha betydelse för 

hur skiljemännens uppdrag bestäms gällande tvistefrågan.112  

 Mot bakgrund av att skiljemännens uppdrag styrs dels av skiljeavtalet, men även av parternas 

sätt att utforma talan och processrättsliga dispositioner under förfarandet är det svårt att sätta en 

generell gräns för skiljemännens uppdrag. En konsekvens av detta är vidare att det är svårt att 

exakt specificera vad ett uppdragsöverskridande är. 113 

 

4.4.1  Recit  

I skiljedomen bör parternas yrkanden och grunder, förnekanden, erkännanden samt medgivande 

framgå. Genom detta kan både skiljemännen och parterna kontrollera att skiljemännen har hållits 

sig inom processens ram inom sitt uppdrag. Det är därför vanligt att skiljenämndens ordförande 

upprättar en recit, där parternas yrkanden och omständigheter till stöd för yrkandena 

specificeras.114 I reciten kan skiljenämnden klargöra sin uppfattning gällande parternas rättsliga 

																																																								
106  Se Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 270. Se även s. 66 ff. om tolkning av skiljeavtal.  
107  Se Hobér, Arbitration in Sweden, s. 313. Se exempelvis Svea hovrätts dom T 8016-04 (If ./. Securitas). I målet 
hade den ena parten uttryckligen sagt att skiljenämnden inte skulle beakta omständigheter gällande återförsäkring, 
eftersom detta inte hade kunnat fastställas ännu. Trots detta baserade skiljenämnden skiljedomen på ett hypotetiskt 
resonemang gällande återförsäkring. Skiljedomen upphävdes därför delvis på grund av att skiljenämnden hade 
överskridit sitt uppdrag.  
108  Se Bolding, Skiljedom, s. 150.  
109  Se Hobér, Arbitration in Sweden, s. 313. Se även NJA 1979 s. 527 där skiljeförfarandet hade genomförts i 
enlighet med ICC:s skiljedomsreglemente. Där bestämde HD skiljenämndens uppdrag utifrån både parternas 
yrkanden och terms of reference.  
110  Om skiljemännen går utanför detta anses detta vara ett klanderbart fel enligt 34 § 1 st. 1 p LSF. Det kan 
emellertid vara svårt att gränsen mellan 1 och 2 p. LSF men detta saknar praktiskt betydelse. Se Kvart & Olsson, 
Lagen om skiljeförfarande, s. 133.  
111  Se Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentaren till 34 § under 4.2.2. 
112  Se Svea hovrätts dom den 2005-11-03 T 8016-04 där hovrätten uttalar att det kan vara svårt att avgöra om 
skiljenämnden fullgjort sitt uppdrag eller hur ett domslut ska utformas, om inte uppdraget kan kontrolleras mot en 
parts yrkande.  
113  Se Elofsson, Klandrade skiljedomar mellan 1999 och 2009, s? 
114  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 528; Edlund, Några synpunkter på ordförandeskapet i skiljeförfarande, s. 670.  
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inställningar, för att säkerställa att motparten får chans att bemöta dessa på ett korrekt sätt. 115 

Det finns många fördelar med att upprätta en recit. En av de största fördelarna med reciten är att 

den är ett lämpligt hjälpmedel för att undvika att domen kommer att klandras, eftersom 

skiljenämnden vet vad prövningen ska omfatta.116 Genom reciten måste skiljenämnden vidare 

sätta sig in i parternas argumentation. Reciten blir därför ett instrument för skiljenämndens 

processledning, genom att ordföranden lätt kan se om parterna svävar iväg. Reciten skapar 

därigenom en fast utgångspunkt i förfarandet.  Genom att upprätta en recit upprätthålls även 

kravet på rättssäkerhet genom att det blir förutsebart vad parterna avsett att föra fram i 

processen. Vidare blir parterna väl medvetna om vad tvisten rör. Slutförhandlingen blir vidare 

oftast mer effektiv om parternas yrkanden och grunder har klargjorts i en recit.117 För att reciten 

ska fylla sin funktion bör reciten upprättas på ett så tidigt stadie i förfarandet som möjligt, iallafall 

senast innan slutförhandlingen. Reciten är således ett lämpligt instrument för både skiljemännen 

och parterna, och är motiverad mot bakgrund av rättssäkerhetsskäl och ur effektivitetsskäl. Trots 

dessa fördelaktiga funktioner är det emellertid av stor vikt att skiljenämnden är uppmärksamma 

på om de gått utanför sitt uppdrag eller underlåtit att pröva något yrkande eller fråga som 

hänskjutits till dem för prövning. 118 

 

4.5   Avslutande synpunkter 

Det är svårt att fastställa vad som exakt utgör ett uppdragsöverskridande, vilket hänger ihop med 

att gränsen för skiljenämndens uppdrag inte är helt definitiv. Eftersom skiljemännens inre ram 

bestäms av parternas processrättsliga dispositioner under förfarandet kommer skiljemännens 

uppdrag att variera från fall till fall. Huruvida ett uppdragsöverskridande och således grund för 

klander föreligger kommer därmed att variera. Reciten är i detta sammanhang ett lämpligt 

instrument, så länge den upprättas på ett tidigt stadie under förfarandet eftersom det annars är 

lätt att den förlorar sin funktion.  

 Gränsdragningssvårigheterna mellan uppdragsöverskridande och handläggningsfel tycks 

främst ha betydelse i det hänseende att den sistnämnda grunden ställer upp ett högt beviskrav. 

Skiljeförfarandeutredningen föreslår emellertid att det bör ställas upp ett inverkandekrav även i 

bestämmelsen om skiljenämndens uppdragsöverskridande. Utredningen mötte under arbetets 

gång synpunkten att den part som klandrar skiljedomen på denna grund även måste visa att 

																																																								
115  Se Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentar till 21 § under 6.1.2. 
116  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 528; Edlund, Några synpunkter på ordförandeskapet i skiljeförfarande, s. 670; 
Hobér, Arbitration in Sweden, s. 315. 
117  Se Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentar till 21 § under 6.1.2. 
118  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 528.  
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tvistens utgång påverkat. Utredningen motsatte sig emellertid detta argument med hänsyn till att 

det skulle vara ett alltför strikt synsätt att kräva fullständig bevisning för ett framtida hypotetiskt 

utfall.119  Enligt min uppfattning skulle det vara ändamålsenligt mot bakgrund av att skiljedomens 

slutliga avgörande att införa ett sådant krav även vid uppdragsöverskridande. Ett sådant krav 

skulle kunna undvika att parter slentrianmässigt överklagar en skiljedom och att alla berörda 

parter lägger ännu mer fokus på att skiljeförfarandet genomförs korrekt när detta väl genomförs.    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
119  Se SOU 2015:37, s. 130.  
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5.     Dom över omständigheter som inte åberopats 

 

5.1  Inledning 

Ett typexempel på när skiljemännen anses ha gjort ett uppdragsöverskridande är som nämnts 

ovan när skiljemännen har lagt icke åberopade omständigheter till grund för skiljedomen.120 

Utgångspunkten i ett skiljeförfarande är att den påkallande partens grunder binder skiljemännen, 

och att skiljemännen inte får gå utanför för de omständigheter som den påkallande parten och 

svaranden har åberopat under förfarandet. Det kan emellertid vara svårt att avgöra vilka 

omständigheter som sätter ramen för skiljemännens prövning i tvisten. Det är vidare oklart hur 

dessa ska presenteras av parterna för att skiljenämnden ska kunna lägga dessa till grund för 

avgörandet.121 Det är omdiskuterat när ett uppdragsöverskridande ska föreligga i denna situation, 

vilket beror på att det inte är helt klart när en skiljenämnd får beakta en omständighet vid 

avgörandet av tvisten. En uppfattning är att det föreligger en gråzon mellan vad av det som 

åberopats som får beaktas och vad som utgör ett uppdragsöverskridande. Lindskog är av 

uppfattningen att det inte föreligger en sådan gråzon, utan att ett felaktigt beaktande av något 

som är åberopat i målet även utgör ett uppdragsöverskridande.122 Ramberg drar resonemanget 

ännu längre och menar att ett åsidosättande av dispositionsprincipen från skiljemännens sida är 

olämpligt, men att detta överhuvudtaget inte bör vara grund för klander ens om underlåtenheten 

att tillämpa principen påverkat utgången i målet. Ramberg menar istället att klander på grund av 

bestämmelsen ska tillämpas restriktivt, och att bedömningen ska göras utifrån en samlad 

bedömning gällande om skiljemännen underlåtit att låta en part utföra sin talan i tillräcklig 

omfattning. 123  Detta eftersom att ett upphävande av en skiljedom kan få stora negativa 

konsekvenser.124 

 

5.2  Praxis  

Som framhållits i det inledande kapitlet är utgångspunkten för framställningen två stycken 

hovrättsavgöranden där skiljedomen upphävdes efter att hovrätten funnit att skiljenämnden 

överskridit sitt uppdrag. Fallen ger upphov till vissa frågor och problem gällande vilka 

omständigheter som ska presenteras av parterna för att skiljenämnden ska få grunda skiljedomen 

på dessa. I båda fallen menade hovrätten att skiljenämnden dömt över rättsfakta som inte 

																																																								
120  Se prop. 1998/99: 35 s. 145, NJA 2009 s. 128, Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 271. 
121  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 337  
122  Se Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentaren till 34 § under 4.2.5. 
123  Se Ramberg, Sverige som skiljedomsland, s. 610.  
124  Se Ramberg, s. 33, Informell handläggning i skiljeförfaranden, SAR 1988, s. 33  
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åberopats av parterna och ansåg därför att skiljenämnden gått utanför sitt uppdrag, med följden 

av skiljedomen upphävdes. För att förstå varför framställningens frågeställningar överhuvudtaget 

kan uppstå och för att sätta problemen i ett sammanhang, kommer i det följande presenteras 

utförliga refererat av hovrättsavgörandena. Avgörandena visar vilken betydelse som domstolarna 

ger RB i ett skiljeförfarande. Fallet visar även på att de grundläggande principerna i ett 

skiljeförfarande kan komma i konflikt med varandra. Slutligen visar även fallen betydelsen av en 

recit avseende processens ram och därigenom vad skiljenämnden får döma över.  

 I det första fallet var parterna, ombuden, skiljemännen ifrån Sverige. I det andra fallet var det 

parter och skiljemän från Ryssland respektive USA, medan ombuden och skiljenämndens 

ordförande var ifrån Sverige. I det andra fallet hade således tvisten internationella inslag.  Båda 

förfarandena ägde emellertid rum i Sverige. Vad detta har för betydelse kommer även att 

diskuteras. Framställningen kommer återkomma till gällande rätt mer i detalj efter referaten.   

 

5.2.1  Systembolagsdomen125 

 

5.2.1.1   Bakgrund 

Mellan Vin & Sprit Aktiebolag (”V&S”) och Systembolaget Aktiebolag (”Systembolaget”) fanns 

ett avtal avseende leverans av drycker från V&S till Systembolaget. Mellan parterna gällde 

övergripande avtalsbestämmelser och dessutom fanns det särskilda inköpsavtal för varje produkt 

som V&S sålde till Systembolaget. Parternas avtalsförhållande inleddes 1995 och reglerades i de 

villkor som upprättades samma år (”1995 års inköpsvillkor”). I detta avtal framgick att 

Systembolaget hade en ensidig rätt att ändra avtalsvillkoren, vilket Systembolaget också gjorde 

2002 (”2002 års inköpsvillkor”). Efter att anställda på V&S blivit åtalade för bestickning, hävde 

Systembolaget 2006 vissa inköpsavtal med V&S. V&S ansåg att Systembolaget inte haft rätt att 

häva avtalen, och påkallade därför skiljeförfarande och krävde skadestånd.  

 

5.2.1.2   Skiljeförfarandet 

I skiljeförfarandet hävdade Systembolaget att det haft rätt att häva avtalet med stöd av 1995 och 

2002 års inköpsvillkor och på grund av den allmänna avtalsrättsliga principen om rätt till hävning 

på grund av motpartens väsentliga avtalsbrott. Skiljenämnden fann emellertid att Systembolaget 

inte haft hävningsrätt på grund av avtalsbestämmelserna och att parterna avtalat bort den 

allmänna avtalsrättsliga principen. Skiljenämnden fann således att Systembolaget obefogat hävt 

avtalen och utdömde skadestånd till V&S.  

																																																								
125 Se Svea hovrätt mål nr T- 4548-08 Systembolaget ./. Vin & Sprit.  
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5.2.1.3 Klandertalan 

Systembolaget klandrade sedan skiljedomen till Svea hovrätt på den grunden att skiljenämnden 

överskridit sitt uppdrag enligt 34 § 1 st. 2p. LSF. Systembolaget baserade sin talan på två grunder. 

Dels menade Systembolaget att skiljenämnden hade tolkat avtalsbestämmelsen i 1995 års 

inköpsvillkor på ett sådant sätt som ingen av parterna åberopat. Vidare menade Systembolaget att 

skiljenämnden överskridit sitt uppdrag genom att pröva om principen vid väsentligt avtalsbrott 

hade avtalats bort mellan parterna, trots att V&S inte hade påstått att något sådant avtal hade 

ingåtts. Systembolaget menade därför att skiljenämnden lagt ett rättsfaktum till grund för 

avgörandet, som V&S inte hade åberopat. V&S bestred Systembolagets talan och hävdade  att 

skiljenämnden överhuvudtaget inte prövat om parterna avtalat bort den avtalsrättsliga principen 

om rätt till hävning vid motpartens väsentliga avtalsbrott., utan att skiljenämnden kommit till 

slutsatsen att Systembolaget inte hade haft rätt att häva på grund av förfarandet som föranlett 

hävningen. I skiljeförfarandet hade även upprättats en recit, som parterna godkänt. Systembolaget 

menade att reciten omfattade alla de rättsfakta som skiljenämnden hade att grundat sitt avgörande 

på medan V&S menade att reciten inte omfattade alla de rättsfakta som parterna åberopat, utan 

att skiljenämnden skulle beakta allt processmaterial vid avgörandet. 

 

5.2.1.4  Hovrätten 

Hovrätten konstaterade inledningsvis att en recit typiskt sett omfattar allt som parterna åberopar 

och att det är en allmän utgångspunkt att parternas åberopade rättsfakta också framgår av reciten 

som godkänts av parterna.126 Hovrätten gick därför vidare och analyserade V&S talan jämfört 

med reciten. Hovrätten konstaterade att det var ostridigt att V&S aldrig uttryckligen åberopat att 

parterna hade ingått ett avtal om att den allmänna principen hade avtalats bort, utan V&S hade 

åberopat inköpsvillkoren i ett helt annat avseende. Hovrätten ansåg dock att V&S som rättsfaktum 

inte hade åberopat att inköpsvillkoren uteslutande reglerade vad som skulle gälla mellan parterna i 

form av civilrättsliga sanktioner, för de fall att någon av parterna bröt mot inköpsvillkoren. 

Hovrätten konstaterade därför, i enlighet med Systembolagets talan, att skiljenämnden lagt ett 

rättsfaktum, dvs. att den allmänna principen avtalats bort, trots att det som rättsfaktum inte hade 

åberopats i målet. Skiljenämnden ansågs därför ha överskridit sitt uppdrag och skiljedomen 

upphävdes.  

 

 

																																																								
126  Systembolagsdomen s. 17. 
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5.2.1.5  Slutsatser Systembolagsdomen 

Systembolagsdomen visar i viss mån vad som krävs för att skiljenämnden ska få beakta en 

omständighet som åberopats av parterna. I målet hade V&S visserligen åberopat inköpsvillkoren, 

men hovrätten ansåg inte att V&S åberopat det som just ett rättsfaktum för att Systembolaget 

inte haft hävningsrätt. Detta tyder på att hovrätten tillämpade rättegångsbalkens reglering 

gällande rättsfakta och krav på att omständigheter ska åberopas på ett visst sätt, i bedömningen 

om skiljenämnden skulle anses ha överskridit sitt uppdrag. Fallet tyder således på att ett svenskt 

skiljeförfarande i viss mån följer processen i domstol, i vart fall när det kommer till vilka krav 

som ställs på parterna gällande omständigheter som de vill att skiljenämnden ska grunda 

avgörandet på. Det räcker inte med att parterna endast åberopar omständigheter som visserligen 

utgör rättsfakta, utan dessa måste även klassificera som just ett rättsfakta. 

 Målet visar även vilken betydelse reciten får för hovrättens bedömning om en part kan anses 

ha åberopat ett rättsfaktum, men som inte framgår av reciten. En recit fungerar normalt som ett 

hjälpinstrument i tvisten för att klargöra de mest väsentliga omständigheterna och bevisningen i 

målet, och syftar bl.a. till att undvika en eventuell klanderprocess. Genom att parterna ges 

möjlighet att kommentera recitens utformning blir det svårare för en part att senare hävda att 

skiljenämnden underlåtit att ta hänsyn till omständigheter eller argument som inte finns med i 

skiljedomen.127  Eftersom hovrätten ansåg att reciten omfattade alla av parternas åberopade 

rättsfakta, blev det dock istället väldigt tydligt i målet att skiljenämnden överskridit sitt uppdrag 

genom att grunda skiljedomen på omständigheter som V&S inte hade åberopat. En tolkning är 

därför att reciten i detta fall fick motsatt effekt.128 Från målet kan därför dras slutsatsen att 

parterna bör se till att de rättsfakta som de vill åberopa i målet också framgår av reciten, eftersom 

skiljenämnden inte ska beakta dem annars. Om en viss omständighet inte finns med i reciten 

riskerar parterna att inte få göra gällande en viss omständighet, trots att den framgår av övrigt 

processmaterial.129 Även fast det inte uttryckligen framgår i hovrättens domskäl kan därför reciten 

tolkas som att den utesluter parternas övriga inlagor från skiljenämndens prövning. Om reciten 

skulle ha denna betydelse skulle parterna vidare behöva be skiljenämnden att inkludera alla 

omständigheter och argument som förs fram under förfarandet.130  

 Det aktuella skiljeförfarandet skulle förmodligen klassificeras som ett nationellt svenskt 

skiljeförfarande eftersom skiljeförfarandet genomfördes mellan svenska parter, vilka företräddes 

av svenska ombud och skiljenämndens bestod enbart av svenska skiljemän. Reciten är dessutom 

																																																								
127  Se Hobér, Arbitration in Sweden, s. 316. 
128  Se James Hope, Fighting in Fog; Hobér, Arbitration in Sweden s. 315.  
129  Se Elofsson, Klander av skiljedom från 1999-2009, s. 739-740.  
130  Se Hobér, Arbitration in Sweden, s. 316.  
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ett vanligt svensk instrument vilket talar för att förfarandet var utformat med inspiration från 

svensk processrätt. Det kan emellertid ifrågasättas om samma bedömning hade gjorts om 

skiljeförfarandet hade varit att anse som internationellt. En uppfattning är att svaret troligtvis är 

nej, eftersom domstolen förmodligen i ett sådant fall inte hade tillämpat ett lika strikt synsätt. 

Skiljenämnden hade förmodligen inte upprättat en recit och förfarandets utformning hade 

förmodligen inte inspirerats av svensk processrätt. Parterna hade vidare inte ansett sig bundna av 

att åberopa faktiska omständigheter såsom krävs enligt svensk rätt. Argumenten för att upphäva 

skiljedomen hade således förmodligen inte varit desamma. Om skiljenämnden i ett internationellt 

förfarande dömt över omständigheter som överhuvudtaget inte förts på tal eller behandlat under 

förfarandet, hade emellertid utgången med största sannolikhet blivit densamma.131 

 

5.2.2   Oljemålet132 

 

5.2.2.1 Bakgrund 

Bakgrunden till tvisten var ett samarbetsavtal mellan ett amerikanskt bolag (”FNP”) och ett ryskt 

bolag (”TNG”) gällande exploatering av ett oljefält i Ryssland. FNP hävdade i skiljeförfarandet 

att TNG hade brutit mot avtalet på ett antal punkter och krävde därför skadestånd på grund av 

avtalsbrott. Skiljenämnden bestod av en amerikansk och en rysk skiljeman samt av en svensk 

ordförande. Skiljeförfarandet ägde rum i Sverige.  

 

5.2.2.2  Skiljeförfarandet 

I skiljeförfarandet tog skiljenämnden initiativ till att upprätta en Joint Summary of Legal Grounds 

(”Summary”), en sammanställning för att sätta ramen för processen. Parterna reserverade sig mot 

Summary och ville inte att sammanställningen skulle utesluta eller ersätta några grunder, 

argument eller omständigheter som förekommit i parternas tidigare inlagor. Detta klargjorde 

parterna tillsammans i ett gemensamt brev till skiljenämnden. Skiljenämndens ordförande 

accepterade emellertid inte detta eftersom den ville vara helt på det klara med vad den skulle 

döma över och gjorde klart för parterna att den enbart skulle beakta vad som framgick av 

Summary. Vid den första förhandlingsdagen togs Summary upp igen, där ordförande 

informerade parterna om skiljenämndens ståndpunkt i frågan. Den slutliga versionen lämnades in 

av parterna sista förhandlingsdagen på skiljeförfarandet. 

																																																								
131  Se James Hope, Fighting in Fog, GAR; Hobér, Arbitration in Sweden, s. 315-316. 
132  Se Svea hovrätt mål nr T 2289-14 OAO Tyumenneftegaz ./. First Nationel Petroleum Corporation.  
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 Dagen efter skiljeförfarandets sista dag skickade skiljenämndens ordförande ett e-mail till 

parterna där ordföranden återigen tydliggjorde Summary’s avsedda funktion. Parterna 

protesterade inte mot detta och skiljenämnden meddelade senare dom. Skiljenämnden kom fram 

till att TNG begått alla de avtalsbrott som FNP påstått och utdömde skadestånd.  

 

5.2.2.3  Klandertalan 

TNG väckte sedan klandertalan i Svea hovrätt och hävdade att skiljenämnden överskridit sitt 

uppdrag enligt 34 § 1 st. 2 p. LSF, eller i vart fall begått handläggningsfel enligt 34 § 1 st. 6 p. 

LSF, genom att döma över omständigheter som inte åberopats i målet. Klandertvisten kom 

främst att handla om ett av de påstådda avtalsbrotten, nämligen det att TNG lämnat vilseledande 

information om oljereserver vid ett möte i Paris (”Parisbrottet”). I Summary fanns det emellertid 

endast uppgifter om att TNG lämnat vilseledande uppgifter om oljeflöden. I hovrätten menade 

TNG att skiljenämndens uppdrag och prövning framgick av Summary, och att nämnden enbart 

skulle pröva vad som framgick där. Eftersom Summary endast innehöll uppgifter om att TNG 

lämnat uppgifter om oljeflöden, och inte oljereserver, menade TNG att skiljenämnden gått 

utanför sin prövning genom att lägga omständigheter gällande oljereserver till grund för 

avgörandet. FNP menade istället att Summary inte bestämde skiljenämndens uppdrag eller 

prövning, utan att allt processmaterial i målet skulle beaktas.  

 

5.2.2.4  Hovrätten 

Hovrättens prövade inledningsvis om skiljenämnden, genom att grunda skiljedomen på 

omständigheter gällande oljereserver, hade överskridit sitt uppdrag. I detta hänseende gick 

hovrätten in på rättegångsbalkens betydelse i ett skiljeförfarande. Hovrätten ansåg att eftersom 

tvisten hade så stark anknytning till Sverige, så borde parterna och skiljenämnden ha varit väl 

insatta i RB:s terminologi om rättsfakta och vikten av att dessa åberopas tydligt. Vidare menade 

hovrätten att det var tydligt att skiljenämnden avsåg att dra upp processens ram och sitt uppdrag 

genom Summary och att parterna, trots protester, slutligen accepterade detta.133 

 Hovrätten gick sedan vidare och prövade om FNP åberopat rättsfakta om oljereserver i 

förfarandet. FNP menade att olja i oljefältet omfattade både oljeflöden och oljereserver, men att 

skiljenämnden inte gjort något skillnad på dessa begrepp under förfarandet. Hovrätten ansåg 

dock inte framgick av vare sig FNP:s utveckling av talan eller av skiljedomen att begreppet 

oljeflöden i Summary även täckte in oljereserver och kom därför fram till slutsatsen att FNP:s 

																																																								
133  Se Oljemålet s. 39. 
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åberopande om vilseledande uppgifter i Paris, endast avsåg uppgifter om oljeflöden och inte 

oljereserver.134  

 Hovrätten gick sedan vidare för att pröva vad i Summary som utgjorde rättsfakta. Hovrätten 

gjorde bedömningen att när det gäller vilseledande information i fråga om ”oljan i oljefältet” var 

de konkreta rättsfakta som FNP åberopat enligt Summary information om oljeflöden. I Summary 

framgick endast att FNP påstod att TNG lämnat vilseledande information om oljeflöden ("oil 

flow rates") samt att skiljenämnden dels håller isär flöden och reserver, dels fortsatte att uttala sig 

om oljereserver. Slutligen konstaterade hovrätten att uppgifterna gällande oljereserverna var nya 

rättsfakta, som inte åberopats av FNP. Eftersom skiljenämnden därför prövat uppgifter om 

oljereserver, hade den lagt omständigheter till grund för avgörandet som inte åberopats av 

parterna och därmed överskridit sitt uppdrag.  

 

5.2.2.5  Slutsatser Oljemålet 

I detta fall kan Summary likställas med en recit. Hovrätten uttalar i likhet med hovrätten i 

Systembolagsdomen att det får förutsättas att alla de rättsfakta som parterna avsett att åberopa 

också framgår av den godkända reciten. Fallet visar således ytterligare på vikten att parterna 

inkluderar alla de rättsfakta som de vill åberopa i reciten, eftersom skiljenämnden genom att 

beakta annat överskrider sitt uppdrag. Enligt min uppfattning är det emellertid inte helt klart i 

detta fall att parterna verkligen godkände reciten. Parterna protesterade visserligen inte efter 

Summary’s slutliga utformning eller förfarandet, men det är tydligt att parterna under förfarandet 

inte ville ha en recit utan att skiljenämnden skulle beakta allt processmaterial i målet.  

Här uppstår frågan om skiljenämnden genom sin diskretionära rätt eller processledning kan 

tvinga fram en recit, trots att parterna inte vill ha en sådan? Som framhållits i avsnitt 3.3 ska 

principen om partsautonomi gå före, men det är enligt min uppfattning tveksamt om principen 

om partsautonomi respekterades i tillräckligt stor utsträckning i detta fall.   

 Skiljenämnden motiverade reciten med att de ville vara helt på det klara med vad de skulle 

döma över, vilket visserligen är viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt och syftet var säkerligen att 

undvika en klandertalan. Reciten fick emellertid motsatt effekt även här. Eftersom hovrätten 

ansåg att reciten omfattade alla parternas åberopade rättsfakta, och således endast rättsfakta 

avseende oljeflöden, blev det tydligt att skiljenämnden överskridit sitt uppdrag genom att lägga 

rättsfakta gällande oljereserver till grund för skiljedomen. Om reciten ska ges denna avgörande 

betydelse och således utesluta parternas övriga processmaterial är det av avgörande betydelse att 

skiljemännen faktiskt håller sig till denna, eftersom det annars uppenbarligen leder till ett 

																																																								
134  Se Oljemålet s. 40.  
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uppdragsöverskridande. Det kan därför mot bakgrund av Oljemålet ifrågasättas om reciten ska 

ges denna avgörande betydelse för om något är åberopat eller trots, trots att det finns med i 

parternas övriga material. Recitens avgörande betydelse ledde i princip till en ökad risk för 

klandertalan i Oljemålet eftersom skiljenämnden dömde över annat än vad som framgick. Det 

borde mot bakgrund av skiljeförfarandets natur och principen om partsautonomi i sådana fall 

ställas höga krav på att parterna är medvetna om vad reciten kommer att ha för funktion och att 

denna verkligen godkänns av parterna. I annat fall riskerar parterna att bli överraskade i alla fall, 

trots att reciten är ett försök att undvika överraskningsmoment i skiljedomen och förebygga en 

klandertalan.  

 

5.3  Avslutande synpunkter 

Av hovrättsavgörandena framgår att hovrätten gjorde bedömningen att skiljenämnden hade 

överskridit sitt uppdrag genom att döma över rättsfakta som inte åberopats i målet. I 

Systembolagsdomen blev det dessutom tydligt att det inte räcker med att parterna åberopar en 

viss omständighet, utan parterna måste åberopa den som ett rättsfaktum för att skiljenämnden ska få 

grunda avgörandet på det. I Oljemålet uttalade även hovrätten att parterna, mot bakgrund av 

tvistens starka anknytning till Sverige, borde ha varit väl införstådda med begreppet och vikten av 

att dessa åberopas tydligt. Hovrättsavgörandena tyder alltså på att vi tillämpar RB:s reglering även 

i ett skiljeförfarande. Det finns emellertid anledningar, vilka framställningen återkommer till 

nedan, att ha ett kritiskt synsätt vid en tillämpning av RB:s begrepp och terminologi i ett 

skiljeförfarande. Det följande kapitlet kommer därför att handla om uppfattningen i doktrin om 

RB:s betydelse i ett skiljeförfarande och hur det förhåller sig till de nu redovisade avgörandena.  
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6.  Rättegångsbalkens betydelse i ett skiljeförfarande 

 

6.1   Inledning 

Det har länge varit en omdiskuterad fråga vilken betydelse som RB har i ett skiljeförfarande. 

Hovrättsavgörandena ovan tyder på att vi ska tillämpa RB:s system och terminologi när vi 

bestämmer vad skiljenämnden får döma över och vilka krav som det ställs på parterna för att 

skiljenämnden ska få beakta en presenterad omständighet, utan att göra ett 

uppdragsöverskridande. En domstolsprocess och ett skiljeförfarande tillgodoser olika intressen 

vilket leder till att ändamålsskälen bakom den rättsliga reglering som gäller på dessa områden 

skiljer sig från varandra. Det finns därför anledning att iaktta försiktighet vid en tillämpning av 

den civilrättsliga regleringen i ett skiljeförfarande. Det följande kommer därför att beröra RB:s 

betydelse i ett skiljeförfarande och huruvida dess betydelse varierar när skiljeförfarandet anses 

vara svenskt och när det anses vara internationellt.  

 

6.2   Skillnader mellan domstolsprocessen och skiljeförfarandet 

Skiljeförfarandet skiljer sig i många hänseenden från en domstolsprocess. Ett skiljeförfarande är 

avsett att vara friare än en domstolsprocess. Utmärkande för skiljeförfarandet är möjligheterna att 

skräddarsy förfarandet efter den aktuella tvisten, genom exempelvis möjligheterna att välja antal 

skiljemän, plats för förfarandet och språk. Denna frihet gällande förfarandet finns inte i lika stor 

utsträckning i ett dispositivt tvistemål och RB:s regler är inte anpassade för denna flexibilitet.135 

Många gånger är skiljeförfarandets fördelar dock så stora att de väger upp aspekten att 

skiljedomen materiellt inte får samma utformning, som det kanske hade fått i en domstolsprocess 

efter mer formbundna regler. Med detta sagt ska emellertid påpekas att skiljemännen naturligtvis 

ska sträva efter ett materiellt riktigt avgörande.136 

 Skiljeförfarande är en tvistlösningsmetod där hänsyn måste tas till andra intressen än i 

domstol. Det är ofta dessa, ibland motstående intressena, som står mot varandra när vid 

avgörandet huruvida RB:s mer formella reglering bör gälla i ett skiljeförfarande.137  De formella 

krav som ställs upp i domstolsförfarandet syftar till att uppnå ett korrekt rättsligt avgörande, 

medan det i ett skiljeförfarande inte är säkert att parterna bara har rättsliga intressen. Många 

																																																								
135  Se Cars, Lagen om skiljeförfarande, s. 14. 
136  Se Solerud, Har skiljemannalagen och rättegångsbalken ett förhållande? s. 412. 
137  Solerud menar att genom att parterna erhåller dessa fördelar genom ett skiljeförfarande, kan det tyckas att 
parterna måste offra något annat. Med detta menar han att parterna får ha överseende med att förfarandet inte är lika 
formbundet som i en domstolsprocess och att avgörandet kommer att skilja sig från en domstolsprocess. Se Solerud, 
Har skiljemannalagen och rättegångsbalken ett förhållande? s. 413. Se även NJA II 1918 s. 889 ff.  
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gånger syftar skiljeförfarandet istället till att uppnå ett slutligt avgörande så att kommersiella 

aktörer kan fortsätta sin verksamhet utan att behöva vänta en längre tid på att tvisten avgörs i 

domstol.138 I detta hänseende är det en fördel att skiljeförfarandet är ett eninstansförfarande. 

Eftersom skiljeförfarandet är ett eninstansförfarande uppkommer emellertid frågan om ett 

skiljeförfarande är mindre rättssäkert? Så behöver inte vara fallet. Parter som väljer att lösa tvisten 

genom ett skiljeförfarande är medvetna om att domen inte kan klandras på materiella grunder, 

varför större fokus istället kan läggas på att utreda faktiska relevanta omständigheter. Dessutom 

har parterna möjlighet att välja skiljemän som är har stor sakkunskap om den aktuella frågan. 

Dessa kan sätta sig in i processmaterialet mer ingående och därigenom få fördjupad kunskap om 

tvisten. Detta leder till större koncentration av tvisten och där skiljemännen har parternas 

argumentationer färskt i minnet när de ska meddela skiljedom.139 Det finns således ett flertal 

särdrag i skiljeförfarandet som ändå upprätthåller rättssäkerheten. Skiljeförfarandet behöver 

därför inte vara mindre rättssäkert än en domstolsprocess på grund av att det är ett 

eninstansförfarande, utan rättsäkerheten upprätthålls genom andra medel.  

 

6.3   Generellt om rättegångsbalkens betydelse i ett skiljeförfarande 

Det kan ses som självklart att svenska jurister faller tillbaka på RB:s reglering i ett skiljeförfarande 

mot bakgrund av att parterna kan antas ha utgått från detta. Det är därför normalt att RB:s 

reglering tillämpas i skiljeförfaranden mellan svenska parter som företräds av svenska ombud.140 

Uppfattningen enligt doktrin är dock att skiljemän inte bör falla tillbaka på RB:s reglering så fort 

lösning saknas i LSF eller i parternas gemensamma instruktioner.141 Genom att tillämpa RB kan 

parterna gå miste om fördelarna av ett flexibelt förfarande. LSF är vidare utformad att kunna 

tillämpas självständigt, och i förarbetena uttalas att det i många situationer finns skäl till att hitta 

andra lösningar än de som stadgas i RB. 142  Lagstiftaren har således uppmärksammat att 

skiljeförfarandet och domstolsprocessen är två olika tvistlösningsmekanismer.143 Vidare finns det 

i ett skiljeförfarande möjlighet att välja skiljemän som inte är jurister. Det finns inte något krav på 

att en skiljeman ska vara juridiskt skolad. Skiljemännen har därför inte alltid erfarenhet eller 

kunskap av varken RB eller en domstolsprocess, vilket talar för att det inte alltid är lämpligt att 

																																																								
138  Se Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 38- 39.  
139  Se Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 40-41.  
140  Se Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 60. 
141  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 306; Solerud, Har skiljemannalagen och rättegångsbalken ett förhållande? s. 414.   
142  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 306; SOU 1994:81 s. 74 och prop. 1998/99:35 s. 47; Hobér, Arbitration in 
Sweden, s. 198; Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 61.  
143  Se Hobér, Arbitration in Sweden, s. 199.  
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falla tillbaka på RB i ett skiljeförfarande.144 Skiljemännen bör därför inte göra varken analogier 

eller tillämpa RB generellt, inte ens i helt nationella förfaranden.145 Inom doktrin är emellertid 

uppfattningen att det inte finns något som hindrar skiljemännen från att använda RB som 

inspirationskälla, när LSF saknar lösning och parterna inte har kommit överens om något 

annat.146 Det bör emellertid undvikas att i juridisk teknisk mening prata om att RB:s reglering 

även ska gälla i ett skiljeförfarande, på ett sådant sätt att RB:s regler i själva verket framstår som 

intagna i LSF. 147 

 När det uppstår processuella frågor ska skiljemännen istället försöka hitta lösningar som 

stämmer överens med grundläggande kraven som stadgas i 21 § om att handläggningen av ett 

skiljeförfarande ska ske opartiskt, ändamålsenligt och snabbt och även med beaktande av 

rättssäkerhetsprinciper. 148  Vägledande för skiljemännen bör även alltid vara principen om 

partsautonomi och att handläggningen anpassas efter tvistens beskaffenhet. Är parterna överens 

om att RB ska tillämpas i vissa avseenden, finns det emellertid inte något hinder för skiljemännen 

att tillämpa RB.149  

 

6.4   Rättegångsbalkens betydelse i internationella skiljeförfaranden 

Försiktighet gällande RB:s reglering gör sig främst gällande i internationella skiljeförfaranden när 

parterna, skiljemännen eller ombuden kommer från olika jurisdiktioner.150 Många gånger är den 

svenska processrätten okänd för utländska parter eftersom denna reglering är så speciell för 

svensk rätt. Vidare kan parterna till skillnad från parter i nationellt (svenskt) förfarande inte antas 

ha utgått ifrån att RB:s reglering ska gälla.151 Uppfattningen doktrinen är därför att man i 

internationella skiljeförfaranden bör göra undantag från att hämta ledning i RB, speciellt om det 

finns andra normer att hämta vägledning ifrån.152 Skiljemännen bör således vara uppmärksamma 

																																																								
144  Se Solerud, Har skiljemannalagen och rättegångsbalken ett förhållande? s. 415, Westerling, Rättegångsbalken och 
skiljeförfarandet, s. 11.  
145  Se Hobér, Arbitration in Sweden, s. 198,  
146  Se Solerud, Har skiljemannalagen och rättegångsbalken ett förhållande? s. 413-414; Heuman, Skiljemannarätt, 
1999, s. 306; Hobér, Arbitration in Sweden, s. 198.  
147  Se Solerud, Har skiljemannalagen och rättegångsbalken ett förhållande? s. 413. 
148  Se Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, 2009, s. 61  
149  Se Hobér Arbitration in Sweden, s. 198; Solerud, Har skiljemannalagen och rättegångsbalken ett förhållande? s. 
414, Westerling, Rättegångsbalken och skiljeförfarandet, s. 11.   
150  Se Hobér, Arbitration in Sweden, s. 198, Solerud, Har skiljemannalagen och rättegångsbalken ett förhållande? s. 
414.   
151  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 338 och 675.  
152  Se Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentaren till avsnittet om Allmänna anmärkningar, under 4.3.2. 
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på om parterna avsett att RB:s regler ska gälla eller något annat, samt om parterna är införstådda 

med den svenska processrätten.153  

 Enligt Ramberg kan det anses stå i strid med att tvisten ska handläggas opartiskt och 

rättvist enligt 21 §, om skiljemännen tillämpar den nationella processrätt som gäller där 

förfarandet äger rum. Detta beror på att parterna normalt väljer ett visst land som forum på 

grund av att detta är ett neutralt forum mellan parterna. Det är således egentligen bara en slump 

vart parterna väljer att förlägga förfarandet.154 Platsen för förfarandet har endast formell betydelse 

och betyder inte att själva förfarandet faktiskt äger rum på den avtalade platsen. En fransk och en 

tysk part kan exempelvis avtala om att platsen för skiljeförfarandet ska vara i Sverige, medan alla 

förhandlingar i själva verket äger rum i London. Detta leder till att LSF blir tillämplig, eftersom 

avtalad plats för förfarandet är i Sverige.  Parterna behöver dock inte nödvändigtvis ha någon 

faktisk anknytning till Sverige.155 Om skiljemännen skulle tillämpa den nationella processrätten, 

dels under förfarandet och vid avgörandet av skiljedomen, kan utländska parter bli överraskade 

av en rättstillämpning som för dem är helt okänd. Detta skulle minska förutsebarheten och leda 

till rättsosäkerhet.156 I ett internationellt förfarande är det således lämpligt att skiljenämnden 

avviker från den svenska processrätten och RB, och istället följer en ordning som normalt 

tillämpas i ett internationellt förfarande.157 Numera finns det exempelvis flera internationella 

regelverk att hämta inspiration ifrån, såsom exempelvis Modellagen eller UNCITRAL Arbitration 

Rules. Det framgår även av internationell litteratur, att det under senare vuxit fram någon slags 

”arbitration practice”, som kan tillämpas tillsammans med nationella skiljemannalagar, istället för 

att tillämpa nationell processrätt.158 Uppfattningen om RB:s betydelse varierar således beroende 

på om tvisten anses vara svenskt eller internationellt. Därmed uppstår frågan – när är ett 

skiljeförfarande internationellt? 

 

6.4.1  Definitionen av ett internationellt förfarande   

 Det finns ingen självklar definition i LSF vad ett internationellt skiljeförfarande är och bestämmandet 

om en tvist är nationell eller internationell avgörs på olika sätt i olika rättsordningar. Det finns 

inte heller någon uttrycklig definition av vad ett svenskt skiljeförfarande är.  Ett förfarande anses 

normalt vara internationellt om det finns internationella inslag, som att parterna har olika 

																																																								
153  Se Solerud, Har skiljemannalagen och rättegångsbalken ett förhållande? s. 416.  
154  Se Ramberg, Informell handläggning i skiljeförfaranden, s. 30 
155  Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentaren till 46 § under 4.1.1; Heuman, Översyn av LSF, s. 463; NJA 
2010 s. 508.,  
156  Se Ramberg, Informell handläggning i skiljeförfaranden, s. 30.  
157  Se Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentaren till avsnittet om Allmänna anmärkningar, under 4.3.2. 
158  Se Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 61-62.  
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nationaliteter eller om olika rättsordningar gäller för olika frågor.159 Lagstiftaren uttalar istället att 

ett skiljeförfarande är svenskt när svensk rätt är tillämpligt på förfarandet. Enligt 46 § LSF blir 

svensk rätt tillämplig på förfarandet när förfarandet äger rum i Sverige. Från bestämmelsens 

ordalydelse skulle den slutsatsen kunna dras att det är den geografiska anknytningen som avgör 

om skiljeförfarandet är svenskt, men så är inte fallet. Platsen för förfarandet styr därför inte om 

förfarandet anses vara svenskt och bestämmelsen leder därför lätt till förvirring. 160  Enligt 

bestämmelsen kan LSF nämligen även bli tillämplig när tvisten har internationell anknytning.161 

Tvisten anses ha internationell anknytning om en av parterna är utländsk, men även när tvisten 

rör verksamhet eller transaktioner utomlands.162 Att tvisten har internationell anknytning har 

emellertid betydelsen av att vissa bestämmelser i LSF blir tillämpliga.163 Den viktigaste av dessa 

regler är förmodligen 51 § LSF gällande undantagsavtal. Ett sådant avtal innebär att de avtalat 

bort eller begränsat rätten till klander enligt 34 §. En väsentlig förutsättning för detta är att ingen 

av parterna har hemvist eller driftsställe i Sverige.164 Föreligger ett giltigt undantagsavtal är 

normalt parterna även utländska rättssubjekt.165  

 Ingen av de ovannämnda bestämmelserna klargör emellertid hur det avgörs om tvisten är 

internationell, vilket som framhållits ovan är av betydelse för RB:s betydelse i ett internationellt 

skiljeförfarande som äger rum i Sverige. Som Lindskog framhåller skulle det vara lämpligt om 

lagstiftaren i början av LSF hade en definition av om tvisten ska anses vara nationell eller 

internationell.166 Denna problematik har även uppmärksammats av Skiljeförfarandeutredningen i 

betänkandet gällande översyn av LSF. Utredningen påpekar att det verkar finnas olika sätt att 

tillämpa RB beroende på om tvisten är nationell eller internationell, vilket leder till 

gränsdragningssvårigheter och rättsosäkerhet. Den uttalar vidare att detta inte är någon lämplig 

lösning. Gränsdragningssvårigheter uppstår exempelvis i situationer när en part är svensk och en 

från utlandet, eller när parterna är svenska men skiljemännen är från utlandet. Vidare är det 

vanligt att utländska parter företräds av svenska ombud.167  

 Trots att problematiken uppmärksammas av utredningen tar de inte ställning till hur en 

definition om tvisten är svensk eller internationell bör se ut. Utredningen nöjer sig endast med att 

konstatera att denna problematik finns. Enligt min uppfattning hade det varit lämpligt om 

																																																								
159  Se Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentaren till avsnittsindelning 46-51 §§ 1.1.2, not 1.  
160  Se Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentaren till avsnittsindelning 46-51 §§ 1.3.1.    
161  Se Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s.50.  
162  Se Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, 2009, s. 50.  
163  Se Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentaren till avsnittsindelning 46-51 §§ 1.1.2, not 1. 
164  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 723. 
165  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 726. 
166  Se Lindskog, En - kommentar, Zeteo, kommentaren till avsnittsindelning 46-51 §§ 1.1.2, not 1. 
167  Se SOU 2015:37 s. 130-131.  
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utredningen hade tagit upp förslag på hur denna gränsdragningsproblematik skulle kunna lösas, 

för att i framtiden undvika att parter som processar här blir överraskade av att skiljemän tillämpar 

svensk nationell processrätt vid avgörandet av skiljedomen eller att skiljedomen klandras på 

grund av att skiljemännen inte tillämpat denna rätt korrekt. Osäkerhet gällande skiljemäns 

rättstillämpning i skiljeförfaranden som äger rum i Sverige leder knappast till förutsebarhet och 

kan riskera att utländska parter undviker att förlägga förfarandet till Sverige, på grund av risken 

att bli överraskade av nationell processrätt.  

 

6.4.2  Internationellt förfarande enligt internationell litteratur  

Eftersom det i svensk rätt inte finns någon klar och tydlig definition om vad ett internationellt 

skiljeförfarande är, finns det anledning att se hur övriga rättsordningar har löst problematiken. 

Det finns enligt internationell litteratur tre olika kriterier som rättsordningar brukar använda för 

att fastställa om en tvist är internationell eller nationell. Dessa kriterier brukar benämnas det 

objektiva kriteriet, det subjektiva kriteriet samt det kombinerade kriterier. 168  Det objektiva 

kriteriet fokuserar på tvisteföremålet eller den underliggande transaktionen. Enligt detta kriterium 

anses tvisten vara internationell om transaktionen är gränsöverskridande, medan parternas 

nationalitet, lagen som styr skiljeavtalet eller förfarandet eller förfarandets säte är irrelevanta 

faktorer för bedömningen. Detta kriterium används exempelvis i Frankrike.169 Det subjektiva 

kriteriet fokuserar istället på parternas nationalitet, hemvist, och verksamhetsställe. Detta 

kriterium tillämpas exempelvis i Scheweiz. Slutligen finns det kombinerade kriteriet, som bl.a 

framgår av Modellagen art. 1(3).170 Bestämmelsen har följande lydelse; 

 

“(3) An arbitration is international if: 

(a) the parties to an arbitration agreement have, at the time of the conclusion of that agreement, their places 

of business in different States; or  

(b) one of the following places is situated outside the State in which the parties have their places of 

business:  

(i) the place of arbitration if determined in, or pursuant to, the arbitration agreement;  

(ii) any place where a substantial part of the obligations of the commercial relationship is to be 

performed or the place with which the subject-matter of the dispute is most closely connected; or 

(c) the parties have expressly agreed that the subject matter of the arbitration agreement relates to more 

than one country.” 

 

																																																								
168  Se Lew & Mistelis, s. 57.  
169  Se Lew & Mistelis, s. 58.  
170  Se Lew & Mistelis, s. 59.  
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Bestämmelsen innehåller alternativa kriterier och erbjuder stor flexibilitet när vid avgörandet om 

tvisten är nationell eller internationell, genom att den stadgar en blandning av det subjektiva och 

det objektiva kriteriet, inklusive en hänvisning till platsen för förfarandet.171 Eftersom Modellagen 

har beaktats vid utformningen av LSF och att det i förarbetena uttalas för de fall Modellagen har 

en lösning så ska denna ges ett betydande egenvärde.172 Vidare är en strävan i Sverige att 

skiljeförfaranden följer enhetliga regler. Modellagens definition av ett internationellt förfarande 

skulle således kanske kunna vara lämplig att luta sig emot i svensk rätt när vid bestämmandet av 

om skiljeförfarandet är nationellt eller internationellt.  

 

6.5   Avslutande synpunkter  

Det finns mycket som talar mot att tillämpa RB i ett skiljeförfarande. I grund och botten är 

domstolsprocessen och skiljeförfarandet två olika tvistlösningsmekanismer och det är inte 

meningen att dessa ska följa samma reglering. Däremot finns det inget hindrar att skiljemännen 

hämtar inspiration från RB, för de fall processuella frågor uppstår. Skiljemännen bör emellertid i 

första hand hämta inspiration från andra rättskällor och kommunicera med parterna vad deras 

uppfattningar i frågor är. I förarbetena uttalas att RB bör kunna tillämpas eftersom parterna kan 

antas ha utgått från detta. Detta är emellertid inte helt självklart, varför skiljemännen bör vara 

uppmärksamma på vad parterna avsett. Ett antagande om kunskap om svensk processrätt gör sig 

emellertid inte gällande i internationella förfaranden som äger rum i Sverige och det är därför inte 

självklart att tillämpa RB. Alla rättsordningar har olika processrättsliga system och som Ramberg 

påpekar väljs platsen för förfarandet många gånger baserat på att det är ett neutralt säte. Det 

skulle därför bli problematiskt om parterna skulle behöva sätta sig in i nationell svensk 

processrätt.  

 Huruvida en tvist definieras som ett internationellt skiljeförfarande tycks vidare saknas i 

svensk rätt. I Oljemålet bedömde hovrätten att tvisten hade så stark anknytning till Sverige att 

ombuden och ordföranden borde ha varit väl insatt i RB:s terminologi. Tvisten har emellertid ett 

flertal internationella inslag. Enligt min mening kan ifrågasättas om inte förfarandet i detta fall 

borde ha klassificerats som ett internationellt skiljeförfarande och hovrätten i enlighet med 

doktrin och förarbeten borde ha tillämpat ett mindre strikt synsätt gällande skyldigheten att vara 

väl insatt i RB:s terminologi, speciellt gällande begreppet rättsfakta.  

 Det kan emellertid ifrågasättas om det verkligen är lämpligt att skilja på ett nationellt och 

internationellt skiljeförfarande eftersom LSF ska tillämpas enhetligt på både nationella och 

																																																								
171 Se Lew & Mistelis s. 60;  Redfern & Hunter, under punkt 1. 26.  
172 Se prop. 1998/99:35  s. 47. 
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internationella skiljeförfaranden. Att göra skillnad på ett nationellt och internationellt förfarande 

kan leda till osäkerhet vid avgörandet om en part eller en tvist ska karaktäriseras som nationellt 

eller internationellt. Dessutom är det svårt för utländska parter att sätta sig in och göra en 

ingående analys av svenska avgöranden, doktrin och förarbeten mot bakgrund av att dessa till 

stor del är författade på svenska. För att Sverige ska kunna fortsätta att stärka sin starka ställning 

som forum för internationella skiljeförfaranden krävs det att parter som tvistar kan räkna med 

förutsebarhet. Om skiljemannarätten i stor utsträckning ska påverkas av svensk processrätt bidrar 

inte till förutsebarhet utan snarare rättsosäkerhet för utländska parter. Om en skillnad ska göras 

mellan nationella och internationell skiljeförfaranden bör denna definition och dess konsekvenser 

vara lagfäst, tydlig och konsekvent tillämpad.173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
173  Se Ramberg & Shaughnessy, Excess of mandate, s. 643.  
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7.   Processen ram i ett skiljeförfarande 

 

7.1   Inledning 

Följande avsnitt kommer att beröra hur processens ram dras upp i ett skiljeförfarande och vad 

skiljenämnden ska döma över. Detta har betydelse för att kunna avgöra om skiljemännen 

överskridit sitt uppdrag och att det därmed föreligger grund för klander. Eftersom ett centralt 

inslag i skiljeförfarandet är att parterna har stor frihet att utforma skiljeförfarandet, innehåller 

LSF ett fåtal principer och lösningar gällande vissa processuella frågor har lämnats öppna.174 I 

detta hänseende har emellertid generella och grundläggande processrättsliga principer viss 

påverkan på skiljeförfaranden i Sverige.175 I ett dispositivt tvistemål har domstolen en skyldighet 

att tillämpa dispositionsprincipen och genom detta kan parterna dra upp processens genom sina 

yrkanden och grunder. Eftersom utgångspunkten i ett skiljeförfarande är att parterna styr över 

både tvisteföremålet samt förfarandet talar mycket för att dispositionsprincipen även gäller i ett 

skiljeförfarande.176 I samband med dispositionsprincipens tillämpning uppkommer ofta frågan 

om RB:s betydelse och tillämpning i ett skiljeförfarande. Detta ger upphov till frågor om vi drar 

upp processens ram på samma sätt i ett skiljeförfarande som i domstolsprocessen. Vad är det för 

omständigheter som presenteras av parterna och som sätter upp processens ram? Är 

skiljenämnden skyldiga att enbart döma över omständigheter som är omedelbart relevanta för en 

viss rättsföljd dvs. rättsfakta? Det följande avsnittet kommer därför att beröra hur processens ram 

ser ut i domstol för att sedan belysa eventuella skillnader gentemot ett skiljeförfarande. 

Avslutningsvis kommer Skiljeförfarandeutredningens synsätt på dessa frågor att diskuteras.  

 

7.2   Processens ram i allmän domstol 

 

7.2.1  Dispositionsprincipen  

Dispositionsprincipen är en processrättslig princip som regleras i RB 17:3. Principen innebär att 

domstolen inte får döma utöver vad parterna har yrkat. Domstolen får vidare inte döma över 

andra omständigheter än vad parterna har åberopat som grund för talan.177 Parterna anses 

därigenom dra upp processens ram genom sina yrkanden och grunder.178  

																																																								
174 Se Solerud, Har skiljemannalagen och rättegångsbalken ett förhållande?, s. 414; Hobér, Arbitration in Sweden, s. 
198. 
175  Se Madsen, Om principen jura novit curia i skiljeförfaranden, s. 485.  
176  Se Hobér, Arbitration in Sweden, s. 211.  
177  Se Fitger, Rättegångsbalken – en kommentar, se kommentaren till RB 17:3.  
178  Se Lindell, Partsautonomins gränser, s.11. 
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 Det finns flera ändamålsskäl bakom dispositionsprincipens tillämpning i ett dispositivt 

tvistemål. I ett samhälle där avtalsfrihet råder, har parterna rätt att ta tillvarata sina ekonomiska 

intressen. Det är därför upp till parterna att bestämma om det är värt den tid och de kostnader 

som kan föranledas av en process i domstol. För att kunna bedöma detta måste parterna kunna 

veta vilka frågor som domstolen kommer pröva, vilket de medelbart kan styra över genom sina 

yrkanden och grunder.179 Genom detta vet även motparten vad han ska försvara sig mot och hur 

han eller hon ska utforma sin talan. 180  Dispositionsprincipen har således både en 

samhällsekonomisk och processekonomisk funktion.181  Ett dispositivt tvistemål utmärks vidare 

av att tvisten rör en fråga som parterna får träffa förlikning om, vilket innebär att parterna har 

förfoganderätt över tvistemålet på det civilrättsliga planet. Det anses därför rimligt att de även får 

processrättslig förfoganderätt över tvistemålet.182 Parterna har emellertid inte förfoganderätt över 

själva förfarandet i domstol och när en tvist väl är avhängig i domstolen är det i princip rätten 

som styr själva förfarandet.183  

 

7.2.2  Rättsfakta, bevisfakta och hjälpfakta 

Med omständigheter som domstolen får grunda sitt avgörande på avses rättsfakta.184 Inom den 

svenska civilprocessen finns det olika uppfattningar om vad den exakta innebörden av ett 

rättsfaktum är. Den mest förekommande definitionen är att ett rättsfaktum är en omständighet 

som har omedelbar betydelse för utgången i målet.185 Annorlunda uttryckt är det en omständighet 

som har betydelse för att en viss rättsföljd enligt gällande rätt ska inträda.186 Enligt detta synsätt 

ges således svar på vad som är ett rättsfaktum genom att undersöka gällande rätt.187 Vidare delar 

man upp rättsfakta i abstrakta och konkreta rättsfakta.188 Abstrakta rättsfakta avser rekvisit i olika 

bestämmelser. Dessa utgörs med andra ord av rättsregler. Ett konkret rättsfaktum är de faktiska 

omständigheter som har ägt rum i verkligheten som en part grundar sin talan på.189 En part har 

ingen skyldighet att åberopa abstrakta rättsfakta, utan domstolen ska tillämpa rättsregler på 

																																																								
179  Se Lindell, Partsautonomins gränser, s.11.  
180  Se Ekelöf II, s. 125-126.  
181  Se Ekelöf I s. 60.  
182  Se Ekelöf I s. 59-60, Boman, Om åberopande och åberopsbörda i dispositivt tvistemål, s. 18.  
183  Se Ekelöf I s. 61.  
184  Se Fitger, Rättegångsbalken – en kommentar, se kommentaren till RB 17:3. 
185  Se Heuman, Skyldigheten enligt RB 17:3 att göra förnekanden och kontradiktoriska och konträra åberopanden, 
JT 2007/08, s. 910. 
186  Se Ekelöf I, s. 40. 
187  Detta kan emellertid vara problematisk om en part har felaktig uppfattning om rättsläget. Se Heuman, 
Skyldigheten enligt RB 17:3 att göra förnekanden och kontradiktoriska och konträra åberopanden, s. 910.  
188  Se Nordh, Processens ram i tvistemål, s. 45 
189  Se Fitger, Rättegångsbalken – en kommentar, se kommentaren till RB 17:3. 
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parternas rättsfakta utan att parten har gjort något särskilt åberopande om just dessa.190 Detta 

följer av principen om jura novit curia som innebär att rätten känner lagen, varför parterna inte 

behöver åberopa rättsregler till stöd för sin talan.191  

 En omständighet kan även ha medelbar betydelse. Denna medelbara omständighet fungerar 

som ett bevis för att den omedelbart relevanta omständigheten existerar, och brukar benämnas 

bevisfakta. Bevisfakta är ett faktiskt förhållande som bevisar om rättsfaktumet faktiskt finns eller 

inte finns.192 Till stöd för bevisfaktumet kan sedan anföras vissa hjälpfakta. Hjälpfakta å sin tur 

utgörs av ett sakförhållande, vilket ger bevisfaktumet bevisvärde i viss riktning. Hjälpfaktumet 

bevisar emellertid inte om rättsfaktumet finns eller inte finns.193  

 Det kan ibland vara svårt att dra en gräns mellan rättsfakta och bevisfakta. Om en part 

åberopar existensen av ett visst avtal, kommer detta avtal att utgöra ett rättsfaktum. Om parten 

åberopar en vittnesutsaga, där ett vittnet har återberättat vad som behandlades vid det möte där 

det påstådda avtalet ingicks, utgör vittnesutsagan ett bevisfaktum. Som hjälpfaktum skulle då 

exempelvis kunna föra fram ett läkarutlåtande där vittnets hörselförmåga framgår. Detta ger 

bevisfaktumet ett visst värde. Vid tillämpning av dispositionsprincipen i RB 17:3, är det av stor 

vikt att en skillnad görs på rättsfakta och bevisfakta. Med omständighet i RB 17:3 avses enbart 

konkreta rättsfakta, och en part har således endast en skyldighet att åberopa konkreta rättsfakta. 

En part ingen skyldighet att åberopa ett bevisfaktum. För att kunna tillämpa 

dispositionsprincipen krävs således en separering mellan rättsfakta och andra fakta.194  

 

7.2.3  Kravet på att åberopa 

För att rättsfakta ska kunna beaktas av domstolen räcker det inte med att det förts in i processen, 

utan det måste ha åberopats av parten. Ett åberopande kan ses som en begäran om att domstolen 

ska beakta en viss omständighet till stöd för domslutet. Ett åberopande ska därför ge uttryck för 

att domstolen ska lägga rättsfaktumet till grund för domen och är en förutsättning för att 

rättsföljden ska kunna inträda.195 Frågan är då vad som krävs för att något ska anses åberopat 

överhuvudtaget.  

 Det föreligger en skillnad mellan att åberopa något och att föra in något i en process. Ett 

åberopande kan princip endast göras av en part eller dess ombud. Att föra in något i processen, 

																																																								
190  Se Madsen, Om principen jura novit curia vid skiljeförfarande, s. 486. 
191  Principen finns lagfäst i RB 35:2 1 m. där det anges att parterna inte behöver föra fram bevisning om vad lagen 
stadgar.  
192  Se Ekelöf I, s. 40; Nordh, Processens ram i tvistemål, s. 43-44. 
193  Se Nordh, Processens ram i tvistemål, s. 43-44. 
194  Se Nordh, Processens ram i tvistemål, s. 43 
195  Se Boman, Robert, Om åberopande och åberopsbörda i dispositivt tvistemål s. 13. 
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kan emellertid göras av vilket rättssubjekt som helst såsom ett vittne, rättens ordförande eller en 

sakkunnig. Att föra in något i processen är inte heller begränsat till rättsfakta, utan omfattar även 

andra processuella dispositioner. Det är emellertid endast som rättsfakta som kan åberopas enligt 

RB 17:3 2 p.196 Skillnaden mellan olika åberopanden är syftet bakom det. Rättsföljden av RB 17:3 2 

p. är att domstolen lägger ett visst rättsfaktum till grund för avgörandet. Det är således endast 

åberopanden som tar sikte på att en viss omständighet, kvalificerat som ett rättsfaktum, ska läggas 

till grund för domen som faller in under bestämmelsen. 

 Eftersom syftet bakom åberopandet är avgörande för om det faller in under RB 17:3 2 p 

inställer sig frågan om hur tydligt det måste framgå att parten avsett att åberopa ett visst 

rättsfaktum. 197  Det räcker inte med att en part nämner omständigheten någonstans i 

processmaterialet eller under processen, utan det ställs krav på viss tydlighet från parternas sida.198 

Boman menar att tydlighetskravet är uppfyllt om det står klart för rätten och är uppenbart för 

motparten att syftet har varit att åberopa ett visst rättsfaktum. Om en part nämner ett rättsfaktum 

under processen bör emellertid domstolen kunna acceptera det som ett rättsfaktum, om det 

framgår av andra omständigheter i målet att parten avsett att åberopa det som just ett 

rättsfaktum. För att avgöra om syftet framgår tillräckligt tydligt görs en objektiv bedömning efter 

vad parten har anfört, och inte efter vad han kan ha avsett. Om det är oklart vad parten menat är 

det lämpligt att domstolen utövar processledning för att få klarhet. I regel bör rätten kunna 

förutsätta att parten har avsett att åberopa något, om det han anfört är att klassificera som ett 

rättsfakta. Det finns därför ett visst tolkningsutrymme för domstolen att bedöma något som 

rättsfakta utan att parten preciserat om omständigheten som ett rättsfaktum eller bevisfaktum. 

Vidare behöver inte en part ordagrant säga att han åberopar något.199  

 Åberopandet ska vidare vara så tydligt formulerat att motparten klart och tydligt får veta 

vilka rättsfakta han ska försvara sig mot. Det därför viktigt att grunden för talan är tydligt angiven 

och individualiserad. Om exempelvis en säljare kräver betalning av en köpare baserat på ett 

mellan parterna upprättat köpeavtal, måste säljaren precisera vilket avtal som köparen grundar sig 

talan på. Det kan i detta fall krävas att säljaren anger vilka parter avtalet avser, när det ingicks 

samt vad avtalet avser.200 

 

 

																																																								
196  Se Boman, Robert, Om åberopande och åberopsbörda i dispositivt tvistemål s. 11. 
197  Se Boman, Om åberopande och åberopsbörda i dispositivt tvistemål, s. 14.   
198  Se NJA 1980 s. 352; NJA 1996 s. 52; Nordh, Processens ram i tvistemål, s. 53. 
199  Se Boman, Om åberopande och åberopsbörda i dispositivt tvistemål, s. 14.   
200  Se Boman, Om åberopande och åberopsbörda i dispositivt tvistemål, s. 70. 
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7.3   Processens ram i ett skiljeförfarande 

 

7.3.1  Dispositionsprincipen i ett skiljeförfarande 

Dispositionsprincipen så som den kommer till uttryck RB finns inte reglerad i LSF, men enligt 

doktrin och bör dispositionsprincipen enligt RB 17:3 vara tillämplig även i ett skiljeförfarande i 

vart fall mellan svenska parter.201 Detta skulle således innebära att processens ram i ett nationellt 

skiljeförfarande dras upp av parternas åberopade rättsfakta. Det föreligger emellertid skillnader 

bakom dispositionsprincipens tillämpning i ett skiljeförfarande och domstol. I en 

domstolsprocess har domstolen en skyldighet att beakta principen om omedelbarhet, 

innebärande att domstolen endast får beaktas sådant som åberopats av parterna under 

huvudförhandlingen. 202  Ett skiljeförfarande är emellertid inte uppdelat i förberedelse och 

huvudförhandling, vilket innebär att skiljemännen även ska tillmäta vad som förekommit i målet 

före slutförhandlingen betydelse vid avgörandet av tvisten.203 Skiljemännen ska således i princip 

beakta allt processmaterial som har presenterats av parterna och är inte förhindrade av att beakta 

inlagor som parterna gett in före slutförhandlingen.204  
 Dispositionsprincipen motiveras i viss mån av olika skäl i skiljeförfarandet och 

domstolsprocessen. Det finns skäl att upprätthålla dispositionsprincipen i ännu högre grad i ett 

skiljeförfarande än i domstol eftersom skiljemännen har fått ett uppdrag av parterna att döma 

över vissa specifika frågor.205 Det skulle vidare stå i strid med skiljeförfarandets grunder om 

skiljenämnden skulle vara bunden av att enbart beakta sådant som förekommit vid 

slutförhandlingen mot bakgrund av att skiljeförfarandet är ett eninstansförfarande.206 Genom ett 

skiljeavtal avtalar parterna dessutom bort rätten att klandra skiljedomen på materiella grunder, 

vilket är en rättssäkerhetsgaranti. Det finns därför skäl i andra avseenden att upprätthålla 

rättssäkerheten i ännu större utsträckning än i en domstolsprocess, vilket kan åstadkommas 

genom att parterna redan före slutförhandlingen preciserar sina positioner och den bevisning 

som de vill föra fram.207  

  

																																																								
201  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 337; Wallin, SAR 2003:1, s.267; Cars, Lagen om skiljeförfarande, s. 125; prop. 
1998/99:35 s. 145. Dispositionsprincipen framgår emellertid av 25 § LSF och i viss mån 34 § 1 st. 2p., Se Öhström, 
En handbok, 2009, s. 87, not 69 och Svea hovrätts dom mål nr T-7866-02. 
202  Se Fitger, Rättegångsbalken – en kommentar, se kommentaren till RB 17:2.  
203  Se Bengt Lindells rättsutlåtande i Svea hovrätts dom mål nr T 5398-05, s 3. 
204  Se Lindskog En - kommentar, Zeteo, kommentar avsnittsindelning till 27-32 §§ under 3.2.2; prop. 1998/99:35  s. 
45., Heuman s. 307-308; Hobér, Arbitration in Sweden, s. 198.  
205   Se Bengt Lindells rättsutlåtande i Svea hovrätts dom mål nr T 5398-05, s. 14.  
206   Se RB 17:2. 
207   Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 337. 
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  Gällande internationella skiljeförfaranden kan det inte utan vidare antas att parterna anser sig 

bundna av den svenska civilprocessen. Parterna och skiljenämnden kan exempelvis dra upp 

processens ram på annat sätt än vad som framgår av RB. Parterna kan exempelvis vilja att 

skiljenämnden ska vara bunden av parternas bevisfakta, vilket rätten inte är i domstol Det är 

således tveksamt om dispositionsprincipen ska tillämpas på samma sätt i ett internationellt 

skiljeförfarande. Förarbetsuttalandena ger inte mer ledning än att det uttalas att viss försiktighet är 

påkallad i ett internationellt förfarande. Det är sällan att parterna i ett internationellt förfarande 

uttryckligen ålagt skiljemännen att endast döma över åberopade omständigheter dvs. rättsfakta 

eller bevisfakta.208 Enligt min uppfattning är det därför oklart hur dispositionsprincipen ska 

tillämpas i ett internationellt skiljeförfarande. Klart är emellertid om tvisten internationell får 

skiljemännen inte döma över något som överhuvudtaget inte förts på tal under förfarandet.209  

 

7.3.2  Påkallelseskriften 

Ett skiljeförfarande inleds med att en part påkallar ett förfarande genom en påkallelseskrift, till 

skillnad från ett dispositivt tvistemål som inleds med en stämningsansökan.210 En stämningsansökan 

ska innehålla kärandens yrkanden och grunder och syftar till att dra upp ramen för domstolens 

prövning.211 En påkallelseskrift behöver emellertid bara innehålla uppgift om vilken tvistefråga 

som skiljenämnden ska pröva.212 Parterna ska först senare inom en viss tid positionera sig 

gällande yrkanden och grunder, vilket följer av 23 § 1 st. LSF första stycket.213 Påkallelsen sätter 

således inte den fullständiga ramen för skiljeförfarandet och skiljemännens uppdrag, utan endast 

preliminärt. Processens ram bestäms på ett senare stadie när parterna preciserat sina yrkanden.214  

 

 

 

																																																								
208 Se Calissendorf, Jura novit curia i internationella skiljeförfaranden i Sverige, s. 148.  
209  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 338 och 675, prop. , Wallin s. 267.  
210  Se Lindskog En - kommentar, Zeteo, kommentaren till 23 § under 3.2.  
211  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 314 och 317.  
212  Tvistefrågan måste emellertid vara så pass preciserad att motparten vet vad han ska försvara sig emot. Se 
Heuman, Skiljemannarätt, s. 314.  
213  Se Lindskog En - kommentar, Zeteo, kommentaren till 23 § under 3.2; Heuman, Skiljemannarätt, s. 314, 333.  
214  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 314. Enligt den tidigare skiljemannalagen fick skiljenämnden enbart pröva sådant 
som framgick av påkallelsen. Processens ram drogs således upp av påkallelseskriften, och om skiljenämndens 
prövning gick utanför denna förelåg ett uppdragsöverskridande. Det var emellertid problematiskt att tolka huruvida 
domslutet låg inom ramen för påkallelsen. Enligt LSF gäller numera att parterna får framställa nya yrkanden och 
grunder under förfarandet. En konsekvens av detta är att påkallelseskriften inte längre anses sätta ramen för 
förfarandet. Se Lindskog En - kommentar, Zeteo, kommentaren till 23 § under 3.2. 
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7.3.3  Yrkanden 

Enligt RB är domstolarnas prövning begränsad till att pröva frågor som har en viss beskaffenhet. 

En domstol får till exempel endast pröva en fastställelsetalan som avser frågan om huruvida ett 

visst konkret rättsförhållande föreligger eller inte. Domstolarna är däremot förhindrade att 

fastställa existensen av en viss omständighet i sitt domslut.215 En skiljenämnds kompetens att 

pröva olika tvistefrågor sträcker sig emellertid enligt doktrin och förarbetena längre än 

domstolarnas.216 Enligt 1 § 1 st. 3 meningen LSF framgår att tvisten i ett skiljeförfarande får avse 

förekomsten av en viss omständighet och skiljemännen har således kompetens att fastställa 

existensen av en viss omständighet utan att den är kopplad till en viss rättsföljd. De har dessutom 

kompetens att göra rättsliga kvalifikationer.217  

 Det finns vidare inga regler i LSF, till skillnad från RB, som styr hur parternas yrkanden ska 

vara utformade. Enligt den svenska processrätten ska besvarandet av ett yrkande framgå så direkt 

som möjligt i domslutet. Heuman menar emellertid att det inom skiljemannarätten inte kan 

krävas att ett yrkande ska vara så pass bestämt att det enkelt kan ogillas eller bifallas, helt eller 

partiellt. Detta hänger ihop med att parterna kan vilja ha svar på ett flertal frågor. Heuman menar 

vidare att det inte finns någon anledning att sätta upp begränsande regler kring yrkandens 

utformning i skiljeförfaranden, så länge svaranden vet vad han eller hon ska försvara sig mot 

samt att skiljenämnden får tillräckligt med underlag så att den vet vad den ska pröva. 

Kontradiktionsprincipen kan upprätthållas genom att svaranden exempelvis kan få ta del av 

motpartens inlagor och bevisning.218 Heuman menar således att det inte kan ställa samma krav på 

precisering och tydlighet på parternas yrkanden som i domstol. Lindskog menar emellertid att 

parternas yrkanden bör vara preciserade av rättssäkerhetsskäl. Yrkandena bör vara så pass 

preciserade att det framgår vilket domslut som parten begär, eftersom det vid ett oklart yrkande 

finns risk att skiljemännen gör en prövning utanför yrkandet vilket kan leda till klander. Vid ett 

oklart yrkande bör därför skiljenämnden utöva processledning. 219  Uppfattningen gällande 

utformningen av parternas yrkanden skiljer sig således åt i detta hänseende. 

 

7.3.4  Omständigheter till stöd för talan 

Utgångspunkten är vidare att skiljemännen blir bundna av de grunder som den påkallande parten 

har åberopat, och att de inte får grunda avgörandet på andra omständigheter än de som parterna 

																																																								
215  Se RB 13:2; Ekelöf II s.110-111.  
216  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 334,  
217  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 334,  
218   Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 334-336; SOU 1994:81 s. 86 och prop. 1998/99:35 s. 60-62, Madsen, 
Skiljeförfarande i Sverige, s. 79; Hobér, Arbitration in Sweden, s. 117; 
219  Se Lindskog En - kommentar, Zeteo, kommentaren till 23 § under 4.1.1; Heuman, Skiljemannarätt, s. 336 
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stödjer sin talan på. Det är emellertid svårt att avgöra vilka omständigheter som sätter processens 

ram och som skiljemännen således ska hålla sig till i ett skiljeförfarande. I doktrinen och 

förarbeten framgår att det i vart fall för svenska parter är naturligt att falla tillbaka på RB:s 

reglering och terminologi vid bestämmandet av skiljemännens uppdrag, och att det även kan 

antas att parterna faller tillbaka på denna reglering. Heuman menar exempelvis att rättsfakta ska 

ges samma innebörd som enligt rättegångsbalken.220 Lindskog uttalar vidare att med grunder 

avses de rättsfakta eller rättsligt relevanta omständigheter som en part åberopat som stöd för att 

en viss rättsföljd ska inträda, men att parterna liksom i domstol inte rättsligt behöver kvalificera 

dessa som just rättsfakta. Eftersom principen om jura novit curia även gäller i ett skiljeförfarande 

kan varken skiljenämnden eller motparten emellertid kräva att parterna framför ett rättsligt 

resonemang för sin talan.221   

 Från doktrin och praxis framgår vidare att i kravet på att en part ska åberopa en viss 

omständighet ligger att parten måste vara tydlig när omständigheter presenteras. Hovrätten 

uttalar följande i ett opublicerat hovrättsavgörande;222 

 

”Med omständighet avses i nu aktuellt hänseende ett konkret rättsfaktum (faktisk eller verklig omständighet) 

som är direkt relevant för den rättsföljd part genom ett formellt korrekt formulerat åberopande har knutit det 

till. Varje rättsfaktum utgör alltså inte en omständighet i denna mening, utan det krävs att rättsfaktumet är 

kvalificerat på nu angivet sätt. En sådan omständighet måste vidare åberopas i viss ordning. Med åberopande 

avses att man på en parts processhandlande ställer vissa krav på avsikt och tydlighet när han presenterar viktiga 

omständigheter i målet. Det innebär bl.a. att just den part som bär den ifrågavarande åberopsbördan på ett 

särskilt markant sätt och med visst eftertryck måste ange att ett omnämnande av en viss omständighet under en 

rättegång är avsett att vara ett rättsfaktum av omedelbar relevans som grund för ett av parten framställt 

yrkande. 

 

Med att en omständighet måste åberopas i behörig ordning avses att åberopandet har gjorts inom ramen för 

den pågående processen och enligt reglerna för processföringen samt - vilket nu är av särskilt intresse - att 

åberopandet av omständigheten har varit ett processuellt krav för att rätten skall fa grunda sin bedömning på  

den. Det är nämligen enbart i dessa fall åberopandet utgör en nödvändig processuell förutsättning för att 

omständigheten skall få beaktas vid rättens bedömning.”   

 

Kravet på att en omständighet ska vara åberopad syftar liksom i domstol till att upprätthålla 

rättssäkerheten för motparten och det avgörande för att se om kravet är uppfyllt är om 

motparten och skiljenämnden förstått att omständigheten legat till grund för den yrkade 

																																																								
220  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 337; SOU 1994:81 s. 176 och prop. 1998/99:35 s. 145 
221  Se Lindskog En - kommentar, Zeteo, kommentaren till 23 § under 5.1.1. Uppfattningen om huruvida jurit novit 
curia gäller i ett skiljeförfarande är omdiskuterat.  
222 Se hovrättens domskäl i Svea hovrätt dom i mål nr T 7866-02.  
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rättsföljden.223 I vissa fall krävs det emellertid inte ett sådant åberopande. Det krävs exempelvis 

inte att en motpart ska åberopa att en viss åberopad omständighet inte existerar. Vidare behöver 

inte parterna åberopa vilka slutsatser som skiljenämnden ska dra av processmaterialet. Slutligen 

behöver parterna inte åberopa abstrakta rättsfakta, dvs. rättsregler eftersom principen om jura 

novit curia råder. Slutligen behöver parterna i ett skiljeförfarande precis som i domstol inte åberopa 

vare sig bevis- eller hjälpfakta.224 Mycket talar därför för att kravet på åberopande motiveras på 

samma sätt i domstol; motparten ska veta vad den ska försvara sig mot och skiljenämnden ska 

veta vad den ska döma över. Doktrin ger emellertid inte mycket ledning på hur åberopandet ska 

vara utformat. Mot bakgrund av att hovrättsavgöranden normalt inte ges prejudikatverkan är det 

vidare oklart om det ovannämnda rättsfallet kan anses ge uttryck för gällande rätt beträffande 

åberopandets utformning. 

 

7.4   Avslutande synpunkter 

Detta kan ifrågasättas om det alltid är rättsfaktum som parterna mot bakgrund av 1 § 1 st. 3 

meningen LSF måste åberopa. Som framhållits i 6.3.3 avsnitt så har skiljemännen enligt lagrummet 

kompetens att pröva existensen av en omständighet utan någon rättsfråga därtill prövas. 

Skiljenämndens kompetens omfattar således inte bara en prövning av rättsförhållanden utan även 

sakförhållanden.225 Omständigheten behöver inte heller vara relaterad till en viss rättsföljd och 

omständigheten behöver därför inte utgöra ett rättsfaktum. Det finns således ingen skyldighet att 

göra skillnad på rättsfaktum och bevisfaktum. 226 Den omständighet som ska prövas kan antingen 

vara en omedelbart eller medelbart relevant omständighet för tvisten mellan parterna. 

Omständigheterna som ska prövas kan således vara rättsfaktum eller bevisfaktum.227  Den påkallande 

parten behöver heller inte visa att en bedömning av omständigheten kan få betydelse för en 

efterföljande civilprocess, vilket var ett krav enligt äldre rätt. 228 Det avgörande är att istället 

förekomsten eller beskaffenheten av omständigheten faller in under skiljeavtalet och att 

skiljeavtalet måste vara kopplat till ett konkret rättsförhållande. 229  Att lagstiftaren inte 

upprätthåller en sådan distinktion ger visst stöd för att processens ram i tvistemål i domstol och i 

skiljeförfaranden behandlas olika. 
																																																								
223  Se Lindskog En - kommentar, Zeteo, kommentaren till 23 § under 5.1.2.  
224 Se Svea hovrätts dom i mål nr T 7866-02. 
225  Se Lindskog En - kommentar, Zeteo, kommentaren till 1 § under 6.1  
226  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 171; SOU 1994:81 s. 257 och prop. 1998/99 s. 212, Jfr Hobér, Arbitration in 
Sweden, s. 117. Hobér uppmärksammar att även fast detta inte är ett krav så är det i praktiken vanligast att parter 
relaterar omständigheten till en specifik rättsföljd.  
227  Se Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 79-80; Hobér, Arbitration in Sweden, s. 117.  
228  Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 171; SOU 1994:81 s. 88 och prop. 1998/99 s. 60-62.  
229  Se prop. 1998/99:35 s. 212.  
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 Om ett yrkande i skiljeförfarande inte bara kan avse rättsfaktum, utan även bevisfaktum och 

hjälpfaktum, är frågan om det beträffande åberopade grunder ska göras en skillnad mellan å ena 

sidan rättsfakta och å andra sidan bevis- eller hjälpfakta. Detta tyder på att det inte ställs samma 

krav på parter i ett skiljeförfarande att stödja sina grunder på rättsfakta. Ytterligare stöd för att 

rättegångsbalkens indelning i rättsfakta, bevisfakta och hjälpfakta inte ska tillämpas i ett 

skiljeförfarande, tycks finnas i det betänkande gällande översyn av LSF som just nu ligger hos 

regeringen. Utredningen påpekar att LSF inte innehåller någon regel motsvarande RB 17:3, och 

ännu mindre används begreppen runt bestämmelsen i LSF. Vad utredningen uttalar kan därför 

anses ge stöd för att begreppet rättsfakta inte ska eller behöver tillämpas i ett skiljeförfarande. 

Trots att det varken framgår av LSF eller Modellagen, måste det emellertid vara gällande rätt att 

skiljenämnden inte får döma över än det som parterna har hänfört sig till. Detta skulle åsidosätta 

dispositionsprincipen som gäller i ett skiljeförfarande. RB 17:3 och begreppen kopplade till 

bestämmelsen tillämpas strängt i domstolsprocessen men begreppen är för många utländska 

rättsordningar helt okända.  

 Enligt RB ska en part ha åberopat en omständighet som en omedelbart relevant 

omständighet för rättsföljden. Det ställs dessutom krav på hur åberopandet ska ske, och det 

räcker inte med att parten haft med de omedelbart relevanta omständigheterna i sin 

argumentation. Det ställs krav på viss tydlighet. Beträffande omständigheter som behöver 

åberopas ifrågasätter utredningen om samma krav ska upprätthållas i domstol. I utredningens 

specialmotivering föreslår utredningen att uttrycket ”hänfört sig till” har valts istället för 

begreppet åberopat för att markera att tillämpningen ska avses vara mindre strikt än vad som 

följer av RB. Detta tyder således på att utredningen i större utsträckning vill avvika från RB:s 

reglering. 230 Utredningen menar därför att bestämmelsen i 34 § LSF § 1 st. 2 p. bör innebära att 

skiljemännen enbart får döma över sådant som parterna hänfört sig till, och den ska ha förts in i 

målet på ett sådant sätt att den står klart för motparten att skiljemännen kan lägga denna till grund 

för domslutet. Utredningen uttalar vidare;  

 

”(…) att tillämpningen bör vara något mera liberal än i ett domstolsförfarande enligt svenska regler 

och således motsvara vad man enligt nuvarande ordning tänkt sig för internationella tvister.”231 

 

																																																								
230  Se SOU 2015:37 s. 186. Se även Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts remissvar avseende Översyn 
av lag, s. 7. Handelskammaren instämmer med utredningen om att lagstiftaren bör frigöra klandergrunden om 
skiljenämndens uppdragsöverskridande från begreppsbildningen runt RB 17:3. Detta är särskilt lämpligt mot 
bakgrund av det internationella användningsområdet av LSF. 
231  Se SOU 2015:37, s. 130-131.  
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Mot bakgrund av praxis och doktrinuttalanden talar mycket för att det idag ställs krav på parterna 

att de ska åberopa rättsfaktum till stöd för den yrkade rättsföljden. Det finns emellertid lagstöd 

och doktrin som uttalar att parterna inte alltid behöver åberopa ett rättsfaktum som är knuten till 

en viss rättsföljd och vidare att uppdelning mellan rättsfakta och bevisfakta inte behöver göras. 

Vad som uttalas i praxis och i Skiljeförfarandeutredningens förslag är motstridigt och det är enligt 

min mening inte helt självklart vad som gäller. Om Skiljeförfarandeutredningens förslag går 

igenom finns det en viss möjlighet att det inte kommer att ställas lika höga krav på parterna i ett 

skiljeförfarande som det gör i domstol gällande åberopandet av just rättsfaktum för att 

skiljenämnden ska få grunda avgörandet på av parterna framföra omständigheter. Beträffande 

kravet på åberopande kommer detta därigenom sättas lägre och att det således räcker med att 

parterna hänfört sig till en viss omständighet så att motparten inser detta.  
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8.  Sammanfattande analys och synpunkter  

 

8.1  Inledning 

Det övergripande syftet med framställningen har varit att utreda klandergrunden gällande 

skiljemännens uppdragsöverskridande i situationen när det påstås att skiljemännen dömt över 

omständigheter som inte åberopats av parterna. Utgångspunkten har varit att utreda vad som 

gäller de lege lata. Bedömningen huruvida ett sådant överskridande har förelegat har i praxis visat 

sig i stor utsträckning påverkas av rättegångsbalkens reglering och begrepp. Av doktrin och 

förarbeten framgår även att RB:s betydelse ska variera beroende RB:s på är svenskt eller 

internationellt. Huruvida RB tillämpas, eller bör tillämpas, i ett skiljeförfarande är emellertid inte 

helt självklart mot bakgrund av att tvistemål i domstol och ett skiljeförfarande är två olika 

tvistlösningsmekanismer. Syftet med framställningen har därmed även varit att utreda gällande 

reglering de lege ferenda. Nedan följer därför sammanfattande analys och slutsatser av 

framställningens frågeställningar.  

 

8.2  Vad är ett uppdragsöverskridande och vad konstituerar 

skiljenämndens uppdrag? 

Ett uppdragsöverskridande innebär att skiljenämnden dömt över sådant som de enligt sitt 

uppdrag inte skulle ha dömt över. Ett skiljeförfarande är baserat på samtycke mellan parterna 

som tar sikte på att tvisten ska avgöras genom ett skiljeförfarande istället för i allmän domstol. En 

skiljenämnd kan ses som en preliminär domstol vars existens vilar på ett mellan parterna 

föreliggande skiljeavtal. Som en naturlig följd därav måste skiljenämnden respektera parternas 

önskemål om förfarandets utformning, vilket baseras på den fundamentala principen om 

partsautonomi. Vidare måste skiljenämnden respektera parternas instruktioner gällande vilken 

eller vilka delar av tvistefrågan som ska prövas. Skiljenämnden måste således respektera 

förfarandets ram så som den bestämts av parterna.  

 Skiljenämndens uppdrag bestäms på två olika sätt. I första hand följer deras uppdrag i sig av 

det ursprungliga skiljeavtalet, där det föreskrivs att tvisten mellan parterna ska lösa genom 

skiljeförfarande i vissa frågor. Den exakta ramen för skiljenämndens uppdrag bestäms emellertid 

under förfarandets gång. Parterna kan exempelvis vilja att skiljenämnden endast prövar en del av 

tvisten. Mot bakgrund av skiljeförfarandets flexibla natur har parterna möjlighet att bestämma 

det, vilket skiljenämnden därför ska respektera.  
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 Parternas önskemål har emellertid en yttersta gräns, nämligen rättssäkerheten. Eftersom 

skiljeförfarandet är en av rättsordningen godkänd tvistlösningsmekanism som leder till en exigibel 

skiljedom måste rättssäkerheten upprätthållas. Skiljeförfarandet är således inte något ”laglöst” 

land trots parternas stora utrymme att styra över förfarandet. En av klandergrundens funktioner 

är att upprätthålla den kontradiktoriska principen och att parterna därigenom säkerställs due 

process. Om skiljenämnden dömer över omständigheter som inte behandlats av parterna under 

förfarandet riskerar parterna att gå miste om chansen att utföra sin talan i tillräcklig omfattning. 

Genom detta upprätthålls inte rättssäkerheten. Vidare är skiljeförfarandet avsett att lösas slutligt 

genom själva förfarandet utan någon ytterligare instans. Mot bakgrund av detta måste parterna 

säkerställas chansen att få utföra talan i tillräcklig omfattning i ännu högre utsträckning. Det är 

således skiljenämndens uppgift att säkerställa att denna upprätthålls.  

 

8.3  Vad för omständigheter ska presenteras av parterna och hur?   

För att bestämma processens ram och således även skiljemännens uppdrag behöver det fastställas 

vad det är för omständigheter som ska föras fram av parterna. Uttalanden i doktrin, förarbeten 

och praxis talar främst för att parterna måste ska presentera rättsfakta eller rättsligt relevanta 

omständigheter för att skiljenämnden ska få grunda avgörandet på dessa. Av Systembolagsdomen 

framgick även att en part inte kan presentera en viss omständighet hur som helst, utan att parten 

måste kvalificera det som just ett rättsfaktum. I Systembolagsdomen hade ju V&S åberopat 

inköpsavtalen, men inte som ett rättsfaktum. Detta tyder vidare på att det är just rättsfakta som 

parterna ska presentera för att skiljenämnden ska få grunda avgörandet på omständigheten utan 

att överskrida sitt uppdrag. Detta tyder på att processens ram liksom i ett tvistemål i domstol dras 

upp genom parternas åberopade rättsfakta i enlighet med dispositionsprincipen i RB 17:3. Att 

principen ska tillämpas i skiljeförfaranden kan även anses vara en allmänt accepterad uppfattning.  

Beträffade kravet på åberopande tyder även praxis på att dessa ska åberopas med stor tydlighet så 

att motparten får klart för sig att avgörandet kan komma att grundas på omständigheten. Det är 

emellertid enligt min mening inte helt klart vad som gäller beträffande kravet på åberopande i ett 

skiljeförfarande.  

 Mot bakgrund av Skiljeförfarandeutredningens uttalanden om att de begrepp som finns runt 

RB 17:3 inte finns i LSF föreligger en viss diskrepans mellan vad som uttalas i doktrin och 

hovrättens bedömning i Oljemålet att parterna ska vara väl insatta i begreppet rättsfakta. Frågan 

är därför om andra bedömningar gällande vilka omständigheter och hur dessa ska presenteras av 

parterna för att skiljenämnden ska kunna döma över dessa, utan att överskrida sitt uppdrag.  
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8.3.1  Recitens betydelse 

En recit är ett lämpligt instrument för att skiljenämnden ska veta vad den ska döma över och för 

att parterna ska veta vad de ska försvara sig mot. Processmaterialet är ofta omfattande och det 

finns därmed en risk för att parterna och skiljemännen inte får en tillfredsställande överblick över 

tvisten. Det borde kunna anses ligga inom ramen för en ändamålsenlig handläggning att upprätta 

en recit. Det kan även antas ligga inom skiljenämndens processledning att upprätta en sådan. 

Reciten kan även hjälpa till att upprätthålla den kontradiktoriska principen eftersom att parterna 

får en större överblick över vad respektive part ska försvara sig emot. Reciten kan således även 

vara lämpligt ur rättssäkerhetssynpunkt. I Oljemålet blev det emellertid tydligt att parterna inte 

vill ha någon recit. Som framhållits ska principen om partsautonomi ha företräde framför 

skiljemännens diskretionära rätt. Enligt min uppfattning uppstår här en konflikt mellan dessa två 

principer. Kan skiljemännen verkligen tvinga fram en recit, om parterna motsätter sig det? Och 

om parterna protesterar, kan skiljenämnden avvika från detta? Enligt min uppfattning ska 

principen om partsautonomi gå före skiljemännen diskretionära rätt, till den gränsen att 

rättssäkerheten upprätthålls. Om skiljenämnden har svårt att få en överblick över tvisten och 

parternas processföring är ostrukturerad kan det anses motiverat att skiljemännen tvingar fram en 

sådan.  

 Reciten fick både i Systembolagsdomen och Oljemålet stor betydelse för bedömningen om 

skiljenämnden hade överskridit sitt uppdrag, eftersom den ansågs omfatta alla av parternas 

åberopade rättsfakta. Det råder ingen tvekan om att en recit är fördelaktig för att upprätthålla 

effektiviteten i ett förfarande och för att både parter och skiljenämnd ska få en överblick över 

tvisten och motpartens ståndpunkter. Detta ger förfarandet en fast punkt när processmaterialet är 

omfattande. Enligt min mening kan det emellertid ifrågasättas om det är rimligt om reciten ska 

ges en avskärande verkan från parternas övriga inlagor. Om reciten ges betydelsen att den 

omfattar alla parternas åberopade rättsfakta och att skiljenämnden endast får grunda avgörandet 

på dessa, trots att dessa rättsfakta både finns med i övrigt processmaterial samt berörts under 

förfarandet, blir det visserligen lätt att avgöra om skiljenämnden överskridit sitt uppdrag. Detta 

bidrar emellertid även till att risken för att skiljenämnden överskrider sitt uppdrag ökar, vilket ju 

faktiskt skedde i Oljemålet. Enligt min uppfattning bör det i alla fall, mot bakgrund av principen 

om partsautonomi, ställas höga krav på att parterna godkänner att reciten får denna funktion och 

att skiljenämnden upplyser om detta. Det är vidare att största vikt att skiljenämnden verkligen 

dömer över de rättsfakta som framgår i reciten om denna ges en sådan innebörd.  
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8.4  Vad får RB för betydelse i ett skiljeförfarande?  

Det går inte att förneka att RB:s begrepp och terminologi har påverkan i ett skiljeförfarande i när 

det kommer till om skiljenämnden överskridit sitt uppdrag vid påstående om att skiljedomen har 

meddelats över omständigheter som inte åberopats. Den generella uppfattningen idag är 

emellertid att RB:s reglering inte bör tillämpas analogt och med försiktighet. Detta eftersom 

skiljeförfarandet och tvistemål i allmän domstol i många avseenden skiljer sig åt. Vägledande i 

detta hänseende bör vara principen om partsautonomi.  

 Det skulle enligt min mening leda till att förutsebarheten i ett skiljeförfarande minskar om en 

skiljedom klandras på grund av RB:s reglering inte tillämpats under förfarandet trots att parterna 

kanske inte ens avsett att tillämpa denna under skiljeförfarandet. Detta skulle kunna leda till att  

Det skulle vara problematiskt att en skiljedom upphävdes på grund av en bedömning som 

parterna inte avsett skulle vara tillämplig. 

 

8.5   RB i ett internationellt förfarande  

Av förarbeten i doktrin framgår att försiktighet bör iakttas när man tillämpar RB i ett 

internationellt skiljeförfarande, mot bakgrund av att den svenska nationella processrätten oftast är 

helt okänd för utländska parter. Det skulle vara problematiskt om det ställdes krav på utländska 

parter att sätta sig in i den nationella processrätt som gäller på platsen för förfarandet. Speciellt på 

grund av platsen för förfarandet oftast väljs av just anledningen att platsen är neutral. Det är mot 

bakgrund av detta som man gör en åtskillnad mellan RB:s betydelse i ett nationellt och ett 

internationellt förfarande.  

 Det är emellertid oklart när ett förfarande är internationellt, vilket leder till att det är oklart 

när denna försiktighet gällande RB:s betydelse ska iakttas. Detta leder till rättsosäkerhet och 

minskar förutsebarheten för utländska parter som väljer att tvista här. Generellt uttalas att det rör 

sig om ett internationellt skiljeförfarande när tvisten har någon slags internationell kontext. 

Oljemålet ansåg hovrätten att tvisten hade stark anknytning till Sverige baserat på att tvisten ägde 

rum här, svensk rätt var tillämplig på skiljeavtalet samt att både ombuden och skiljenämndens 

ordförande var från Sverige. Trots att parterna var från Ryssland och USA, samt att tvisten avsåg 

ett oljefält i Sibirien, ansågs således att tvisten ändå hade en så pass stark anknytning till Sverige 

att begreppet rättsfakta skulle tillämpas. Frågan är därmed vilka faktorer som styrs om 

förfarandet är internationellt. Skiljeförfarandeutredningen föreslår inte heller någon egen 

definition. Rättsläget är mot bakgrund av hovrättens bedömning Oljemålet är enligt min 

uppfattning oklart.   
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