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Sammanfattning 

Utifrån ett handelsrättsligt perspektiv har skiljeförfarandet som tvistelösningsmetod alltjämt 

varit att föredra. Kommersiella aktörers speciella krav på handläggningen upprätthålls med 

hjälp av en stark partsautonomi som möjliggör en insynsfri, snabb, effektiv och ändamålsenlig 

handläggning. Effektiviteten aktualiseras inte minst på grund av uppbyggnaden som ett 

eninstansförfarande. Ett förfarande utan en generell överprövningsmöjlighet medför vissa 

inskränkningar i parternas rättssäkerhet. Den inskränkta rättssäkerheten i ett skiljeförfarande 

anses dock kompenseras av att parterna är medvetna om förfarandets uppbyggnad och av att 

det står dem fritt att välja varsin skiljeman de har förtroende för. Förtroendet för såväl 

skiljemän som allmänna domare är en fundamental beståndsdel för respektive verksamhets 

fortskridande. För att bibehålla allmänhetens förtroende för domstolsverksamheten ansågs det 

viktigt att gemene man fick insikt i domares förhållningssätt i etiska dilemman. Det ansågs 

därför nödvändigt att domarkårens yrkesetik, den goda domarseden, analyserades och 

tydligare definierades. Trots motargumentet att det redan existerade en god etisk standard 

inom domarkåren, ansågs det viktigt att arbeta för att ytterligare förstärka allmänhetens 

förtroende. Att etik är något man har och inte något man skaffar sig med hjälp av ett regelverk 

ansåg inte heller eliminera behovet av att försöka definiera en överenskommen standard. 

Skiljeförfarandets uppbyggnad som ett insynsfritt eninstansförfarande tillsammans med en 

otydlig innebörd av de krav som ställs på skiljemäns etiska ansvar torde tala för ett införande 

av en överenskommen etisk standard även för skiljemän. Hitintills finns dock ingen synlig 

diskussion om yrkesetiken för skiljedomsverksamheten likt den som ansågs behövlig för 

domare. Det finns ingen känd etisk kravbeskrivning för skiljemän i Sverige. En kodifiering av 

god skiljemannased saknas, trots en befarad ökning av skiljeförfaranden och trots en 

svårdefinierad yrkesgrupp och avsaknaden av kompetenskrav för den. Det hade möjligtvis 

varit rimligt om en vägledning till innebörden av den goda skiljemannaseden funnits i svensk 

gällande rätt men de svenska rättskällorna ger inget tydligt svar vad gäller innebörden av en 

sådan sed. När rättvisa ska skipas i ett eninstansförfarande är det viktigt att på alla tänkbara 

sätt försöka säkra att etiska värden upprätthålls innan en slutgiltig dom meddelas. Det måste 

anses finnas ett allmänt intresse i att på alla sätt försöka förstärka parters rättssäkerhet oavsett 

val av förfarande. En kodifierad god skiljemannased skulle utgöra ett starkare preventivt 

skydd för ett rättvist förfarande. En etisk kod är således viktig för att bibehålla förtroendet för 

skiljedomsverksamheten i stort.  
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

Etik och moral. Två beaktansvärda begrepp och kanske de mest omdiskuterade begreppen 

genom tiderna, inte minst inom juridiken. Etik definieras ofta som en morallära och moral 

som en absolut definition av vad som är rätt och fel.
1
 Med etik åsyftas även de för vissa 

verksamheter uppställda krav, en så kallad yrkesetik. Innebörden av moral och därmed etik 

förändras över tiden. Ett etiskt korrekt handlande för 100 år sedan behöver inte innebära 

detsamma idag. Samhällets värderingar förändras och påverkas av samhällets konstruktion, 

kultur, människorna i det, politiska strömningar, krig, grad av välstånd och kanske även på 

grund av oförutsebara händelser under årens lopp. Vissa författare menar till och med att 

dagens samhälle saknar etik. De menar att det beror på samhällets globalisering samt den 

minskade vikten och ökade ifrågasättandet av traditioner (med tillhörande normer) som 

människor under historiens lopp baserats sitt handlande på.
2
 Trots etikens förgänglighet 

kvarstår människors behov av att skipa rättvisa, moraliskt och omoraliskt. Vad kan vi då 

förlita oss på? Vad, eller vem, kan definiera den samtida uppfattningen av moraliskt 

handlande? I ett demokratiskt rättssamhälle förlitar vi oss på domarnas kompetens och 

förmåga att definiera rätt (och orätt). För domare finns, förutom lagregler, etiska normer som 

ska följas för att yrkesetiken inom domarkåren ska upprätthållas. De etiska reglerna för 

domare benämns god domarsed. 

Vissa domarregler finns uttryckta i lag, exempelvis i rättegångsbalken (1942:740) (RB) och i 

regeringsformen (1974:152) (RF), men den huvudsakliga etiska vägledningen för domare har 

fram tills nyligen varit Olaus Petri Domarregler som sedan år 1734 återfinns i början av 

lagboken.
3
 I april 2010 fick Domstolsverket ett regeringsuppdrag med uppgiften att utreda och 

upplysa om den i Sverige gällande goda domarseden. Utredningen mynnade ut i en 

dokumentserie i tre delar som behandlar domarrollen, domarens ansvar och god domarsed 

utgiven av Sveriges domstolar och Sveriges domareförbund. Framställningen ansågs behövlig 

eftersom domare de senaste decennierna har fått en ökad makt, bland annat efter att den 

Europeiska konventionen om skydd för mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna 

                                                 
1
 Leijonhufvud, M., Etiken i juridiken, 4:1 uppl., Nordstedts Juridik AB 2010, s. 11. 

2
 Wilhelmsson, T., Senmodern ansvarsrätt – Privaträtt som redskap för mikropolitik, Iustus Förlag 2001, s. 103 

ff. 
3
 God domarsed – om etik och ansvarstagande, rapport utgiven 16 december 2011 av Sveriges domstolar och 

Sveriges domareförbund, s. 56. 



2 

 

(Europakonventionen) inkorporerats i svensk rätt. På grund av den ökade domarmakten 

ansågs det viktigt att minimera risken för ifrågasättande av domare ur ett etiskt perspektiv.
4
 

Förutom att agera i vanliga, traditionella domstolsprocesser anlitas ofta domare som skiljemän 

i skiljeförfaranden. Skiljeförfarandet är en privat tvistelösningsmodell som framförallt är 

populär bland kommersiella aktörer. Fördelarna med skiljeförfarandet, i förhållande till ett 

ordinärt förfarande i domstol, är flera. Flexibiliteten för parterna, den så kallade 

partsautonomin, samt snabbheten och effektiviteten i förfarandet är de mest framträdande. 

Tvistande parter kan i skiljeavtalet exempelvis bestämma efter vilka lagregler tvisten ska 

dömas och kan själva utse varsin skiljeman som tillsammans utser en ordförande. Skiljemän 

väljs ofta efter den juridiska, ofta affärsrättsliga, kompetens de antas besitta men i teorin kan i 

princip vem som helst över 18 år och som inte är i konkurs vara skiljeman.
5
 Kraven på en 

skiljemans yrkeskompetens och goda omdöme är således egentligen låga, till skillnad från de 

krav som ställs på domares juridiska kompetens och omdöme. Visserligen finns rent 

administrativa riktlinjer för skiljemän men skiljedomsinstitutens riktlinjer och reglementen är 

ingenting en skiljeman är tvungen att följa. En avgränsad yrkeskår för skiljemän finns inte 

heller och därmed är det svårt att definiera en yrkesetik likt den som finns för domare.  Att en 

god skiljemannased trots allt existerar, uttrycks bland annat i NJA 2009 s. 128. I domskälen 

angav Högsta domstolen (HD) följande: 

”Från vad parterna med eller utan fog förväntar sig beträffande motivering och vad som i det 

hänseendet kan anses vara god sed bland skiljemän måste dock skiljas från frågan huruvida 

skiljenämndens domskäl är så bristfälliga, att de utgör klandergrund.” 

Bland erfarna skiljemän verkar det finnas en så kallad tyst kunskap om vad som utgör en god 

skiljeman. Med tyst kunskap åsyftas den yrkesetik som mer eller mindre är överenskommen i 

branschen utan att något formellt stadgats om dess innebörd. En sådan tyst kunskap ansågs 

även finnas hos domarkåren, vilket garanterade etiska värdens efterlevnad i viss grad.
6
 När 

Sveriges domarkår gavs större makt fanns ändock enligt många röster skäl för en skriftlig 

sammanställning av den goda domarseden för att säkra allmänhetens förtroende för domarna.
7
 

Användandet av skiljeförfarande som tvistelösningsmetod kommer med all sannolikhet att 

fortsätta att öka, förmodligen inte minst på grund av att globaliseringen och 

                                                 
4
 God domarsed del II, s. 7. 

5
 7 § Lag (1999:116) om skiljeförfarande (LSF). 

6
 Sandgren, C., Etiska riktlinjer för domare och åklagare?, Juridisk Tidsskrift (JT) 2009/2010, s. 757. 

7
 God domarsed del II, s. 7 samt Sandgren, C., Inför etiska riktlinjer för domare!, publicerad på Dagens Juridik 

2009-10-09. 
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internationaliseringen av företag fortsätter att öka.
8
 Således utvidgas svenska skiljemäns roll 

och handlingsområde samtidigt som förväntan på den rättskipande maktens etiska handlande 

består. Är det då inte underligt att den svenska skiljemannakåren inte arbetar efter någon 

överenskommen etisk kravbeskrivning? Är det inte i just en svårdefinierad yrkesgrupp som 

kodifierade etiska riktlinjer är extra viktiga för att inte riskera tillförlitligheten för hela 

verksamheten?  

1.2. Problemformulering 

Kan en god skiljemannased definieras med hjälp av de svenska rättskällorna? Är det rimligt 

att Sveriges skiljemannakår inte omfattas av en kodifierad god skiljemannased som försäkrar 

etiska värdens efterlevnad under ett skiljeförfarande? 

1.3. Syfte  

Uppsatsens syfte är att försöka definiera innebörden av god skiljemannased enligt svensk rätt. 

Syftet är även att utreda rimligheten i att en kodifierad etisk sed inte finns och att den svenska 

skiljemannakåren således inte är underkastad att följa några allmänt etablerade riktlinjer som 

försäkrar att etiska värden respekteras under ett skiljeförfarande. Förhoppningen är även att 

genom denna uppsats väcka nyfikenhet kring skiljemäns åtaganden i allmänhet eftersom ett 

allmänt intresse inte sällan leder till en öppen diskussion och kanske en sporre till de mer 

bildade inom området att fundera över uppsatsens frågeställning.  

1.4. Metod och källmaterial 

Metoden som använts för att uppnå uppsatsens syfte har sitt ursprung i en traditionell juridisk 

metod. Med traditionell juridisk metod åsyftas att det i uppsatsen görs en studie av de 

juridiska rättskällorna
9
 för att fastställa gällande rätt (de lege lata) och sedermera diskutera 

önskvärda förändringar (de lege ferenda) i en avslutande analys. De traditionella rättskällorna 

som är representerade i uppsatsen klargör dock inte innebörden av begreppet god 

skiljemannased och behövde därför kompletteras med internationella reglementen och 

riktlinjer, så kallad soft law
10

. De internationella reglementena och riktlinjerna definierar i 

större utsträckning centrala begrepp för en god sed, såsom opartiskhet och oberoende 

gentemot parter och var därför till viss del vägledande för att uppnå uppsatsens syfte. För att 

ta reda på hur praktiker ser på den uppfattade problematiken kring avsaknaden av etiska 

                                                 
8
 Madsen, F., Skiljeförfarande i Sverige – En kommentar till lagen (1999:116) om skiljeförfarande och reglerna 

för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, 2 uppl., Jure Förlag AB 2009, s. 43. 
9
 Lagstiftning, förarbeten, rättspraxis, sedvänja och doktrin. 

10
 Med soft law avses regler och reglementen som inte är rättsligt bindande men som ändå kan inverka på 

tolkningen av bindande rättsregler. Internationella reglementen och riktlinjer är exempel på soft law. 
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riktlinjer för skiljemän har även en för juridiska uppsatser kontroversiell metod använts, 

nämligen intervjuer. Avsikten med intervjuerna var att få en inblick, om än en väldigt 

begränsad sådan, i skiljemäns verklighet. Intervjuerna har naturligtvis endast ett begränsat 

värde och är inte ensamma ämnade att utgöra en grund för att dra några generella slutsatser 

angående skiljemannaverksamheten. Samtliga intervjuade personer samtyckte till en 

inspelning av intervjun.  

Den traditionella juridiska metoden som varit utgångspunkten i uppsatsen är således utvidgad 

till att innefatta slutsatser de lege lata från andra källor än de traditionella rättskällorna. Den 

avslutande analysen och slutsatserna de lege ferenda bygger följaktligen på en gällande rätt 

som fastställts med en anpassad version av den traditionella juridiska metoden.  

1.5. Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar problematiken kring avsaknaden av en kodifierad god skiljemannased i 

förhållande till svensk rätt. Som nämnts i avsnitt 1.4. fanns ett behov av att presentera vissa 

internationella reglementen och riktlinjer för att få en klarare bild av vad som borde innefattas 

i en god skiljemannased. Uppsatsen har dock inte till syfte att komparera enskilda 

rättssystems uppfattning av god skiljemannased även om det nog kan sägas likna en svensk 

uppfattning då många inhemska lagar om skiljeförfaranden anpassats till samma 

internationella konventioner och internationell praxis. 

Uppsatsen avgränsas till att framför allt jämföra god skiljemannased med god domarsed. 

Därmed utesluts en närmare utredning av god advokatsed och andra yrken där goda seder kan 

förekomma. Det huvudsakliga fokus med en jämförelse med domarkåren är relevant på grund 

av att uppsatsen behandlar skiljemän, det vill säga de dömande aktörerna i ett skiljeförfarande. 

Uppsatsen avgränsas ytterligare till att endast fokusera på de etiska riktlinjerna för skiljemän. 

Därav görs ingen närmare beskrivning av de administrativa riktlinjer för skiljemän som redan 

finns. Av den anledningen jämförs de etiska riktlinjerna för skiljemän endast med de etiska 

riktlinjer som står att finna för domare. 

Inhämtandet av praxis är begränsat till tiden för införandet av LSF år 1999 med undantag av 

NJA 1981 s. 1205 som än idag är vägledande i bedömningen för en skiljemans opartiskhet. 

Uppsatsen begränsas även till att behandla publicerade fall där HD uttryckt en etisk 

ståndpunkt som skulle kunna utgöra grund för en god skiljemannased. Undantaget från HD 

praxis är ett opublicerat fall från Svea Hovrätt, mål T 1085-11, som presenteras eftersom det 

belyser de fortsatta oklarheterna kring den objektiva bedömningen av ett rubbat förtroende för 
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en skiljemans opartiskhet. Av nyssnämnda anledningar blev antalet presenterade fall 

förhållandevis få. 

1.6.  Disposition  

Uppsatsen inleds med kapitel ett där problemställningen presenteras i ett större sammanhang. 

Förutom problembakgrund och uppsatsens problemställning innehåller även kapitel ett 

uppsatsens syfte, metod, avgränsningar och disposition. I kapitel två ges en allmän 

beskrivning av skiljeförfarandet som tvistelösningsmetod. Här inryms en kort presentation av 

skiljeförfarandets historia samt för- och nackdelar med användandet av skiljeförfarandet som 

tvistelösningsmetod.  Kapitel två efterföljs av kapitel tre där det svenska rättsläget vad gäller 

god skiljemannased presenteras. Här presenteras LSF, relevanta skiljedomsreglementen och 

riktlinjer samt svensk rättspraxis. Det efterföljande kapitlet behandlar god domarsed där även 

för- och motargument för införandet av etiska riktlinjer för domare presenteras. I kapitel fem 

återfinns sammanfattningar av intervjuerna som gjordes med verksamma och tidigare 

verksamma skiljemän. I samma kapitel presenteras även en artikel av Stefan Lindskog som 

behandlar god skiljemannased. I kapitel sex analyseras uppsatsens problemformulering. 

Uppsatsen avslutas med kapitel sju där slutsatserna av den i kapitel sex förda diskussionen 

presenteras. 
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2. Kort om skiljeförfarande som tvistelösningsmetod 

2.1. Allmänt 

Istället för att avgöra en tvist i en allmän domstol kan parter i förväg, eller under 

affärsrelationens lopp, avtala om att tvister ska avgöras av skiljemän. Sådana 

skiljeförfaranden, vilka föregås av ett avtal, kallas för konventionella skiljeförfaranden. En 

annan typ av skiljeförfarande är legalt skiljeförfarande, vilket föranleds av föreskrift i lag eller 

annan författning. Lag (1999:116) om skiljeförfarande (LSF) har framför allt utformats för att 

reglera konventionella skiljeförfaranden men gäller även i tillämpliga delar för legala 

skiljeförfaranden, exempelvis aktiebolagslag (2005:551) 14 kap 31 §.
11

  

Ett konventionellt skiljeförfarande grundar sig på principen om partsautonomi, det vill säga 

att parterna själva bestämmer hur förfarandet ska gå till genom ett skiljeavtal. Med andra ord 

grundas skiljeförfarandets existens på principen om avtalsfrihet. Samma princip är även 

anledningen till varför den svenska staten godtar att rättskipningen sker på andra sätt än i de 

allmänna domstolarna.
12

 Skiljeförfarandet är en privat rättskipningsform och anses vara 

snabbare, effektivare och mer flexibelt än vanliga domstolsprocesser eftersom skiljemännen 

inte är bundna av processprinciper om koncentration, omedelbarhet och muntlighet. 

Förfarandet har därför ansetts speciellt lämpat för kommersiella aktörer eftersom som de ofta 

är i behov av snabba beslut. Dessutom kräver inte förfarandet allmän insyn.
13

  

Ett konventionellt skiljeförfarande grundas, som nämnts ovan, på ett avtal mellan parterna, ett 

så kallat skiljeavtal. Skiljeavtalet kan exempelvis ange plats för skiljeförfarandet och vilka 

som ska agera skiljemän. Ett skiljeförfarande handläggs oftast av en skiljenämnd bestående av 

tre skiljemän, varav varje part utser en skiljeman och dessa väljer en ordförande (den tredje 

skiljemannen). I skiljeavtalet bestämmer parterna även en så kallad handläggningsordning. 

Det finns i huvudsak två kategorier; ad hoc förfaranden och institutionella förfaranden. Ett ad 

hoc förfarande innebär att en tillfällig skiljenämnd upprättas och att något särskilt organ 

såsom skiljedomsinstitut inte medverkar i processen. I Sverige regleras ad hoc förfaranden av 

LSF eller av andra reglementen utan koppling till visst institut. Institutionella förfaranden 

kännetecknas av att ett så kallat skiljedomsinstitut på ett eller annat sätt medverkar under 

förfarandets gång. Parterna kan även välja att avtala om att använda det av skiljeinstitutet 

                                                 
11

 Heuman, L., Skiljemannarätt, 1 uppl., Nordstedts Juridik AB 1999, s. 17 och s. 21f.   
12

 Statens offentliga utredningar 1994:81. Ny lag om skiljeförfarande. Delbetänkande av Skiljedomsutredningen 

(SOU 1994:81) s. 67 och Proposition 1998/99:35.  Ny lag om skiljeförfarande (prop. 1998/99:35) s. 40. 
13

 SOU 1994:81 s. 68 och prop. 1998/99:35 s. 41. 
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utarbetade reglementet som komplement till den nationella lagstiftningen, för att underlätta 

utformandet av det för parterna ultimata skiljeavtalet.
14

  

Parterna kan välja att få administrativ hjälp redan från början av ett så kallat skiljedomsinstitut 

som exempelvis kan föreslå skiljemän till parterna. Några exempel på skiljedomsinstitut är 

International Chamber of Commerce (ICC) och Stockholms Handelskammares 

Skiljedomsinstitut (SHS). Väljs de av skiljedomsinstitutets utarbetade skiljedomsregler som 

grund för förfarandet är självfallet institutet mer involverat under hela förfarandet. 

Skiljedomar har liksom avgöranden i domstolar rättskraftsverkan och är exigibla, det vill säga 

verkställbara genom exekution av behörig myndighet. Exigibiliteten utmärker 

skiljeförfarandet jämfört med andra privata rättskipningsmetoder, så som beslut i olika 

nämnder. Gör någon av parterna gällande att ett skiljeavtal skulle finnas mellan dem utgör det 

ett rättegångshinder mot en prövning i domstol, se 4 § 1 st. LSF. Eftersom skiljeförfarandet är 

ett eninstansförfarande är det även svårt att få domen överprövad i allmän domstol. En 

skiljedom kan inte under några omständigheter överklagas på materiella grunder men ett visst 

utrymme för överprövning finns exempelvis då skiljemännen enligt 8 § LSF kan anses ha 

varit partiska eller beroende i förhållande till parterna i målet eller om ett påstått 

handläggningsfel eller uppdragsöverskridande ligger som grund för klandertalan.
15

 

2.2. En historisk tillbakablick 

Skiljeförfarande benämns ofta som en alternativ tvistelösningsmetod i förhållande till en 

tvistemålsprocess i allmän domstol. Den juridisk oerfarne läsaren kan därför, med all rätt, få 

uppfattningen att skiljeförfarandet är en förhållandevis ny, revolutionerande metod. I själva 

verket är dock det här sättet att slita tvisten långt ifrån ny. Faktum är att skiljeförfarande går 

att spåra ända till 2100 år f. Kr. där handelstvister enligt en lagsamling skulle avgöras med 

hjälp av ett publikt skiljeförfarande.
16

 

Under 1100-talet fanns de så kallade Pie Powder Courts i England. Besökare på marknader 

runt om i England kunde på plats få hjälp med en snabb tvistelösning, så kallade ”fast track 

arbitration”, av dessa temporära domstolar. Tvisten avgjordes mot en summa pengar av 

sakkunniga som grundade sina avgöranden på ”lex mercatoria” eller ”law merchant”. På den 

tiden ansågs de ordinära domstolarna sakna sakkunnighet om handelns speciella 

                                                 
14

 Heuman, s. 22 ff. 
15

 Ibid., s. 17 ff. Se även Elofsson, N., Skiljemäns uppdragsöverskridande och handläggningsfel – En analys med 

utgångspunkt i klandrade skiljedomar under perioden 1999-2009, Examensarbete i processrätt, Uppsala 

universitet, 2010. 

 
16

 Madsen, s. 26. 
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förutsättningar vilket förklarar Pie Powder Courts vikt. Redan här kan några av 

skiljeförfarandets främsta fördelar urskiljas, nämligen dess flexibilitet, sakkunnighet och 

snabba process och mycket riktigt har just Pie Powder Courts jämförts med moderna 

skiljeförfaranden.
17

   

För Sveriges del omnämns skiljeförfaranden för första gången i Visby stadslag från 1300-

talet. Visby var på den tiden bas för Hansans handel på Östersjön. Tidsepoken var viktig för 

Sveriges handel i stort och det var också under den tiden som de första svenska 

skiljemannareglerna skrevs ned. På grund av det ovan sagda, kan nog påstås att 

skiljeförfarandet redan från början haft en stark koppling till kommersiella aktiviteter, ty där 

handel fanns uppkom tvister som endast med de sakkunnigas kompetens kunde lösas på ett 

snabbt och tillfredsställande sätt.
18

 

2.3 Skiljeförfarandets för- och nackdelar 

De huvudsakliga fördelarna med att välja skiljeförfarande som tvistelösningsmetod är att 

principen om partsautonomi präglar hela förfarandet, processen är snabb och kräver inte 

offentlig insyn.
19

 Det är således lättförståeligt varför många kommersiella aktörer väljer 

skiljeförfarande som tvistelösningsmetod framför vanlig domstolsprövning.
20

 Partsautonomin, 

vilket rättfärdigar parternas totala frihet i val av skiljemän och möjligheten att påverka 

skiljeavtalets utformning och därför processens gång, är grunden till skiljeförfarandets 

flexibilitet. Även om det är sällsynt, är det fullt möjligt för parterna att avtala om att 

skiljemännen ska avgöra tvisten efter skälighet (ex aequo et bono). Skiljemännen skall då 

sträva efter att båda parter ska bli nöjda.
21

 

Förfarandets snabba process förklaras av att skiljenämnden inte är bunden av de 

processrättliga principer som annars gäller vid prövning av en tvist i allmän domstol.  Att 

processen är snabb och fri från insyn är inte bara viktigt ur ekonomisk synpunkt, utan även för 

att skydda väletablerade företags goda anseende. Enligt Lindell bidrar även valet av 

skiljeförfarande istället för vanlig domstolsprövning, till en bättre atmosfär mellan parterna. 

Den goda atmosfären, menar Lindell, beror på skiljeförfarandets mer informella utformning 

och på skyddet från offentlig insyn. Det är inte ovanligt att parter med ombud och 

                                                 
17

 Madsen, s. 33 ff. 
18

 Ibid. 
19

 Lindell, B., Alternativ tvistlösning – särskilt om medling och skiljeförfarande, Iustus Förlag AB 2000, s. 140. 
20

 Kvart, J., och Olsson, B., Tvistlösning genom skiljeförfarande – En handledning till lagen om skiljeförfarande, 

3 uppl., Nordstedts Juridik AB 2012, s. 36. 
21

 Madsen, s. 41. 
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skiljenämnd stämmer träff i ett vanligt mötesrum, vilket kan till en mer avslappnad dialog än 

den dialog som förs i en tingssal.
22

 

Partsautonomins inverkan på skiljeförfarandeprocessen medför att parterna fritt kan välja 

varsin skiljeman som tillsammans med den av de partsutsedda skiljemännen valda 

ordföranden utgör skiljenämnden för målet. Parternas fria val av skiljeman har ansetts 

generera i en hög sakkunnighet inom det omtvistade ämnesområdet eftersom parterna genom 

sina val reglerar vilken kompetens som krävs för att lösa den omtvistade frågan på ett 

tillfredsställande sätt.
23

 I vart fall bör skiljemän ha förmågan och tid att skaffa sig sådan 

specialkompetens för tvistefrågan.
24

 Eftersom lagstiftaren inte begär några kompetenskrav är 

det även möjligt att utse skiljemän utan juridisk bakgrund.
25

 

Den främsta nackdelen vad gäller skiljeförfaranden är det faktum att specialkompetens och 

professionalitet kostar. Kostnaden för de (oftast) tre skiljemännen samt för parternas ombud, 

betalas av parterna själva i enlighet med vad som bestämts i skiljeavtalet. Finns ingen 

bestämmelse i skiljeavtalet som reglerar betalningsfördelningen, svarar parterna solidariskt 

för en ”(…)skälig ersättning till skiljemännen(…).”, enligt 37 § LSF. Risken finns dock att 

motpartens ekonomi är begränsad eller har försämrats vilket kan leda till att en av parter får 

stå för samtliga kostnader om en skiljedom ska kunna utfärdas.
26

 

Till nackdelarna hör även att skiljeförfarandet inte anses garantera en rättssäker prövning på 

grund av dess uppbyggnad som eninstansförfarande.
27

 Vissa författare, exempelvis Madsen, 

menar dock att rättssäkerheten för parterna, i alla fall till viss del, kan upprätthållas på andra 

sätt än genom överprövningsmöjlighet i den materiella frågan. Parternas medvetenhet om att 

skiljedomen är slutgiltig, menar Madsen, leder till att parterna redan från början fokuserar på 

att presentera all relevant bevisning och alla relevanta omständigeter som kan vara avgörande 

i målet. Dessutom bör det fria valet av skiljemän anses kompensera det rättsosäkra i att endast 

kunna pröva tvisten i en instans.
28

 

En av fördelarna som nämnts ovan, är att skiljedomar generellt sett inte offentliggörs. Den 

sekretessen är dock inte helt vattentät. Parterna behöver endast iaktta sekretess om särskilt 

                                                 
22

 Lindell, s. 140. 
23

 Kvart & Olsson II, s. 36. 
24

 Lindskog, S., ”Diskretionära beslut, skiljemans integritet och god skiljemannased”, Festskrift till Gustaf 

Möller, Tidsskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland (JFT) 4-5/2011, s. 522. 
25

 7 § LSF. 
26

 Madsen, s. 42. 
27

 Exempelvis Lindell, s. 140. 
28

 Madsen, s. 40. 



10 

 

avtal om det finns.
29

 Förs en klandertalan mot skiljedomen är det även mycket svårt att 

upprätthålla sekretessen i allmän domstol eftersom sådana avgöranden publiceras.
 

Skiljeförfarandet har även ansetts utgöra en nackdel i flerpartsförfaranden. LSF och 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsreglemente (SHS-reglerna) har kritiserats för att 

inte behandla flerpartsförfaranden i tillfredsställande mån, trots att sådana förfaranden är 

vanliga.
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 NJA 2000 s. 538. 
30

 Madsen, s. 41 f. 
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3. Rättsläget ur ett svenskt perspektiv 

3.1. Den svenska lagstiftningens framväxt 

3.1.1. En historisk tillbakablick 

Dagens LSF har sitt ursprung i 1887 års lag om skiljemän, som var den första egentliga 

lagstiftningen om skiljemannarätt.
31

 Efter en lagändring år 1919 tillsattes en ny utredning som 

hade till uppgift att se över hela dåvarande skiljemannalagen. Resultatet blev 1929 års 

skiljemannalag, lagen (1929:145) om skiljemän (SML). Samma år trädde lagen (1929:147) 

om utländska skiljeavtal och skiljedomar (LUSK) i kraft som ett resultat av Sveriges 

ratificering av Genèveprotokollet av 1923
32

 och av Genèvekonventionen av år 1927
33

. År 

1966 anslöt sig Sverige till den så kallade Washingtonkonventionen
34

, även kallad 

ICSIDkonventionen. Washingtonkonventionen behandlar erkännande och verkställighet av 

vissa internationella investeringstvister mellan en stat och en medborgare i en annan stat. 

Genom den svenska lagen, lag (1966:735) om erkännande och verkställighet av skiljedomar i 

vissa internationella investeringstvister, blir skiljedomar som avkunnats i enlighet med 

Washingtonkonventionen giltiga i Sverige.
35

  

År 1972, efter Sveriges ratificering av New Yorkkonventionen
36

 (som ersatte 

Genèveprotokollet och Genèvekonventionen), anpassade lagstiftaren såväl SML som LUSK 

efter de nya reglerna. För Sveriges del har New Yorkkonvention påverkat utformningen av 

flertalet paragrafer gällande internationella förhållanden i LSF, förhållanden som tidigare 

reglerades i LUSK. LSF innefattar dåvarande LUSK och har även utarbetas med inspiration 

av den så kallade UNICITRAL 1985, även kallad modellagen.
37

  

3.1.2. Modellagen 

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, den så kallade modellagen, 

har sitt ursprung i ett skiljedomsreglemente som utarbetades av Förenta Nationernas 

handelskommission (UNCITRAL) under 1970-talet. UNCITRAL:s skiljedomsreglemente 

benämndes UNCITRAL Arbitration Rules (UNCITRAL-RoA) och vann bred internationell 

                                                 
31

 Madsen, s. 37.  
32

 The Geneva Protocol on Arbitration Clauses of 1923. 
33

 The Geneva Convention on the Execution of Foreign Awards of 1927. 
34

 The Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States 

(Washington, 1965). 
35

 SOU 1994:81 s. 62 och prop. 1998/99:35 s. 38. 
36

 The New York Arbitration Convention of 1958. 
37

 Madsen, s. 49. 
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acceptans. UNCITRAL-RoA lades därför till grund för projektet som skulle resultera i 

modellagen, en förebild för lagstiftning om internationella skiljeförfaranden.
38

 Tack vare New 

Yorkkonventionen och modellagen spreds sig användandet av skiljeförfarande som 

tvistelösningsmetod till länder där det tidigare inte varit lika vanligt. På grund av att Sverige 

haft en lång tradition med skiljeförfarande som tvistelösningsmetod valde Sverige, liksom 

många andra europeiska länder med liknande tradition, att inte lägga modellagen som direkt 

grund för lagstiftningen. Skiljedomsutredningen som presenterade SOU 1994:81 konstaterade 

att Sverige borde ha ”en för nationella och internationella tvister enhetlig lagstiftning”
39

. 

Eftersom modellagen endast är utformad för internationella förhållanden, ansåg 

Skiljedomsutredningen att det visserligen var viktigt att beakta modellagens bestämmelser i 

varje delfråga vid utformandet av den nya lagen men att Sverige borde utforma ett eget 

innehåll och en egen disposition som frångick modellagens förslag. Utredningsförslaget vann 

medhåll och således är Sverige, liksom exempelvis Frankrike och Nederländerna, en av de 

stater som valt att reglera internationella skiljeförfaranden med den inhemska traditionen, och 

inte modellagen, som grund. 
40

  

3.2. Lag (1999:116) om skiljeförfarande, LSF 

3.2.1. Allmänt 

Det ovan nämnda arbetet med att konstruera en ny lag som skulle reglera skiljeförfaranden 

resulterade sedermera i LSF. I förarbetena
41

 framhålls att lagstiftningen för skiljeförfaranden 

inte ska reglera förfarandet fullt ut, istället ska flertalet frågar lämnas till antingen parternas, 

skiljemännens eller rättstillämpningens bedömning. Lagreglerna i LSF är till stor del 

dispositiva.
42

 Vilken dispositionsrätt parterna har i förfarandet ska enligt förarbetena 

bestämmas i förhållande till bestämmelsens art, avvikelsens innebörd och tidpunkten för när 

avvikelsen kom till. I vissa lagrum anges att parterna kan avtala om annat. Det ska inte tolkas 

motsatsvis, således är inte lagrum utan sådana formuleringar automatiskt indispositiva.
43 

 

3.2.2. Yrkesetisk vägledning i LSF 

För att LSF ska bli tillämplig måste tvisten vara förlikningsbar (1 §).  Här inryms kravet på att 

tvistefrågan måste vara skiljedomsmässig, det vill säga att en skiljenämnd är behörig att 

                                                 
38

 SOU 1994:81 s. 62 och prop. 1998/99:35 s. 38. 
39

 SOU 1994:81 s. 73. 
40

 SOU 1994:81 s. 73 f. Se även prop. 1998/99:35 s. 46. 
41

 Med ”förarbetena” avser jag hädanefter SOU 1994:81 och prop. 1998/99:35. 
42

 Lindskog, S., Skiljeförfarande – En kommentar, Nordstedt Juridik AB 2012, s. 75 med hänvisning till SOU 

1994:81 s. 255 och prop 1998/99:35 s. 44 f. 
43

 Heuman, s. 271 med hänvisning till SOU 1994:81 s. 255 och prop. 1998/99:35 s. 44. 
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avgöra den.
44

 Andra paragrafen behandlar tillsammans med 7 § behörighetskraven för 

skiljemän vid skiljeförfaranden. Skillnaden är att 2 § tar sikte på en skiljenämnds behörighet 

medan 7 § beskriver de allmänna behörighetsvillkoren för en enskild skiljeman, vilket i och 

för sig kan medföra obehörighet för en skiljenämnd. Lindskog har efterlyst ett förtydligande 

på området. Han menar att en särskild term för tillfällen då en skiljeman kan diskvalificeras 

att meddela skiljedom skulle tydliggöra skillnaden mellan en enskild skiljemans behörighet 

respektive en skiljenämnds behörighet.
45

 

 

I en behörighetsbedömning för en skiljenämnd kontrolleras skiljenämndens domförhet och 

kompetens. Även om skiljenämnden är domför kan emellertid dess kompetens vara bristfällig. 

En utredning om en skiljenämnds kompetens innefattar en bedömning om huruvida 

skiljebundenhet föreligger för parterna, med andra ord ska tvisten omfattas av ett skiljeavtal. 

Vidare ska tvistefrågan vara skiljedomsmässig, med andra ord ska 1 § vara uppfylld.
46

 

Skiljemännen är enligt 2 § berättigade att pröva sin egen behörighet vilket inte bara främjar 

skiljeförfarandets effektivitet eftersom den vinnande parten inte behöver invänta ett 

domstolsavgörande för att skiljenämndens behörighet erkänns. Den tidiga prövningen av 

skiljemännens behörighet medför också en ökad rättssäkerhet.
47

 En skiljenämnds 

behörighetsprövning binder inte parterna och är inte slutgiltig men den förhindrar att en part 

åberopar behörighetsbrister för att förhala förfarandet. En skiljenämnd har nämligen rätt till 

fortsatt arbete med tvistefrågan i avvaktan på ett avgörande i allmän domstol.
48

  

 

Sjunde paragrafen stadgar de allmänna behörighetskraven för en enskild skiljeman. En 

skiljeman måste vara habil, det vill säga inneha självrådighet och egendomsrådighet. Med 

andra ord måste personen i fråga vara fri från förvaltarskap enligt föräldrabalken (1949:381) 

(FB) 11 kap 7 § och får inte vara i konkurs.
49

 Skiljemännen ska ex officio pröva sin 

behörighet enligt behörighetsvillkoren i 7 § men för att en skiljedom ska bli ogiltig på grund 

av att en skiljeman anses obehörig måste en part väcka klandertalan inom föreskriven tid. 

Kravet på att skiljemännen själva ska pröva sin behörighet kan anses framgå av skiljemäns 

upplysningsplikt i 9 § LSF.
50

 Sjunde paragrafen är enligt Lindskog indispositiv på grund av 

                                                 
44

 Lindskog, s. 75. 
45

 Ibid., s. 269.  
46

 Heuman s. 265 och Lindskog s. 274 med hänvisning till SOU 1994:81 s. 258, prop. 1998/99:35 s. 213. 
47

 Lindskog, s. 269. 
48

 Heuman, s. 366. 
49

 Lindskog, s. 402 f. 
50

 Madsen, s. 116. 
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dess självklara minimikrav för ett giltigt avtal. Utan dem hade allmänhetens förtroende för 

skiljemannaverksamheten brustit.
51

  

 

Åttonde paragrafen stipulerar det viktiga kravet på skiljemännens opartiskhet under 

skiljeförfarandet. Enligt förarbetena vilar ansvaret för skiljemäns sakkunskap och opartiskhet i 

första hand på parterna själva.
52

 Paragrafen presenterar endast fyra exempel på när förtroendet 

för skiljemannens opartiskhet är rubbat och är således inte uttömmande. Lagregeln är 

”abstrakt indispositiv” men ”konkret dispositiv”, vilket innebär att parterna inte i förväg kan 

avtala om att skiljemännen får vara partiska. Däremot kan de i efterhand godkänna att en 

skiljeman handlägger tvisten trots att det finns omständigheter som kan anses rubba 

förtroendet för skiljemannens opartiskhet.
53

 Ett avtal om att godkänna en partisk skiljeman 

förutsätter att parterna är medvetna om vari partiskheten består.
54

 Kravet på opartiskhet tar 

sikte på skiljemäns mentala inställning till uppdraget och parterna. En subjektiv partiskhet, 

som tar sikte på om skiljemannen i det enskilda fallet faktiskt låtit sig påverkas av 

partsförhållanden, är svår att bevisa. Bedömningen av ett rubbat förtroende för en skiljemans 

opartiskhet ska därför ske på objektiva grunder eftersom kravet på opartiska skiljemän syftar 

till att skydda rättskipningens objektiva handhavande enligt svensk praxis
55

. En skiljeman 

diskvalificeras således inte bara om han rent faktiskt varit opartisk, utan även om det finns 

omständigheter i fallet som objektivt kan tolkas som förtroenderubbande. Enligt Andersson 

m.fl. måste svensk domstolspraxis studeras för att få en fullgod definition av begreppet 

opartiskhet. En praxis som på senare tid tagit större hänsyn till internationella reglementen 

och riktlinjer än tidigare.
56

  

Lagrummet anger förhållanden då skiljemän är att anses som partiska, men som ovan nämnts 

framgår det av förarbetena att exemplen inte är uttömmande; en skiljemans förtroende kan 

vara rubbat utan att någon av de uppräknade omständigheterna föreligger.
57

 En skiljeman får 

självklart inte själv vara part i målet eller på något sätt ha sådan koppling till målet att 

utgången påverkar skiljemannen själv. En skiljeman får inte heller vara kopplad till någon 

juridisk person i målet såsom att ha uppdrag som ledamot i en parts styrelse. Detsamma gäller 

                                                 
51

 Lindskog, s. 401 f. 
52

 SOU 1994:81 s. 58 och prop. 1998/99:35 s. 35.  
53

 Lindskog, s. 74 ff. 
54

 Lindell, s. 163 med hänvisning till SOU 1994:81 s. 119 och prop. 1998/99:35 s. 219. 
55

 Se NJA 1981 s. 1205 och NJA 2010 s. 317 i avsnitt 3.4.1. respektive 3.4.5. 
56

 Andersson, F./Isaksson, T./Johansson, M./Nilsson, O., Arbitration in Sweden, Jure Förlag AB 2011, s. 84 f. Se 

även avsnitt 3.4. 
57

 SOU 1994:81 s. 265 och prop. 1998/99:35 s. 218. 
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för närstående till skiljemannen. Skiljemannen är även att se som partiskt om han eller hon 

tagit ställning i tvisten på något sätt eller hjälpt en av parterna att förbereda målet. 

Skiljemannen brister likväl i sin opartiskhet om skiljemannen mottagit extra ersättning från en 

utav parterna. I sammanhanget kan påpekas att advokater i vissa fall kan vara förhindrade att 

åta sig skiljemannauppdrag eftersom det skulle strida mot god advokatsed. Det behöver inte 

innebära att advokaten är att se som partisk enligt förevarande paragraf.
58

 

Åttonde paragrafen är tydligt inspirerad av modellagen. I modellagens artikel 12 ”Grounds 

for challenge” angående en skiljemans ”impartiality or independence” stadgas följande: 

1. When a person is approached in connection with his possible appointment 

as an arbitrator, he shall disclose any circumstances likely to give rise 

to justifiable doubts as to his impartiality or independence. An arbitrator, 

from the time of his appointment and throughout the arbitral proceedings, 

shall without delay disclose any such circumstances to the parties unless 

they have already been informed of them by him. 

 

2. An arbitrator may be challenged only if circumstances exist that give rise 

to justifiable doubts as to his impartiality or independence, or if he does not 

possess qualifications agreed to by the parties. A party may challenge an arbitrator 

appointed by him, or in whose appointment he has participated, only for 

reasons of which he becomes aware after the appointment has been made. 

 

Artikel 12 i modellagen talar således om både opartiskhet och oberoende medan den svenska 

lagstiftaren endast nämner begreppet ”opartisk”. Kravet på oberoende finns även i svensk 

lagstiftning om än implicit. Enligt lagstiftaren var begreppet ”opartisk” tillfredsställande 

eftersom en beroende skiljeman självklart även är partisk.
59

 

Det finns ingen motsvarighet till det svenska begreppet ”jäv” i artikel 12 modellagen. I stället 

berör artikeln omständigheter som skulle kunna innebära ett ifrågasättande av en skiljemans 

                                                 
58

 Kvart, J., & Olsson, B., Lagen om skiljeförfarande – En kommentar, 1:1 uppl., Nordstedt Juridik AB 2000 s. 

73. Se även Gunnarsson, J., Skiljemäns (o)partiskhet, Masteruppsats i affärsjuridik (skiljedomsrätt), 

Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, 2012. Gunnarsson avser utreda skiljemäns 

(o)partiskhet enligt 8 § LSF med fokus på partiskhet i relationen mellan skiljeman och partsombud. Uppsatsen 

beskriver i viss utsträckning hur en bedömning av skiljemäns opartiskhet i svensk rätt går till. I uppsatsen 

diskuteras inte behovet av etiska riktlinjer för skiljemän. En uppsats om innebörden och behovet av en kodifierad 

god skiljemannased är därför behövlig.   
59

 Andersson m.fl., s. 84. 
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opartiskhet eller oberoende. Den svenska lagstiftaren följde samma linje och valde att ändra 

begreppet ”jäv” som tidigare använts i den svenska lagstiftningen. Enligt 

Skiljedomsutredningen som presenterade SOU 1994:18 skulle användandet av termen ”jäv” 

kunna föra tankarna till RB:s regler om jäv. Skiljedomsutredningen menade att det skulle vara 

missvisande eftersom det som för domare skulle kunna utgöra jäv inte nödvändigtvis behöver 

utgöra jäv för skiljemän och vice versa.
60

 Ett avsteg från tidigare vägledande praxis måste 

därför enligt Madsen ha skett. I NJA 1981 s. 1205 ansågs nämligen en skiljedomare jävig just 

på grund av att han ansågs jävig enligt reglerna i RB. Avstampet från andra jävsregler, menar 

Madsen, visar på skiljeförfarandets särskilda yrkesgrupp och lagstiftningen bör därför anses 

stå på egna ben.
61

  

Nionde paragrafen i LSF infördes för att möjliggöra en granskning av skiljemännens 

behörighet (7 §) och opartiskhet (8 §) under själva förfarandet. Den som åtar sig ett 

skiljeuppdrag har enligt 9 § en informationsplikt angående omständigheter som skulle kunna 

utgöra hinder för honom eller henne att åta sig uppdraget eller att fortsätta utreda tvisten. 

Paragrafen tillsammans med 10 § är utformad efter artikel 13 i modellagen som stadgar hur 

och när en part kan ifrågasätta en skiljemans opartiskhet och oberoende. Informationsplikten 

stadgas i artikel 12 (1) i modellagen.
62

 Bestämmelsen är inte direkt sanktionerad men ett 

förtigande om viktiga faktorer kan påverka prövningen av 8 § samt skiljemannens rätt till 

ersättning för uppdraget.
63

 För att ytterligare försäkra att alla relevanta uppgifter presenteras i 

förfarandet, kan parterna enligt Heuman välja att tillämpa den av International Bar 

Association (IBA) utformade ”Rules of Ethics for International Arbitrators” (IBA Rules of 

Ethics). I detta regelverk finns mer precisa regler om vad skiljemannen ska presentera för 

uppgifter, exempelvis sociala relationer med såväl parter som vittnen.
64

 I NJA 2010 s. 317 

slog HD fast att en åsidosatt upplysningsplikt inte utgör en självständig klandergrund.  HD 

menade att betydelse skulle medges endast om jävsfrågor enligt 8 § var särskilt svårbedömda, 

det vill säga vid så kallade gränsdragningsfall.
65

 

 

Tionde paragrafen ger inga direkta etiska riktlinjer till skiljemän. Paragrafen stadgar inom 

vilken tidsram ett yrkande om att en skiljeman ska skiljas från sitt uppdrag, grund av 8 § 
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lydelse, ska framställas. Lagparagrafen tar sikte på sådana invändningar som åberopas innan 

skiljedom har meddelats. När skiljedomen är meddelad måste en part föra klandertalan med 

hjälp av 34 § och yrka på att förtroenderubbande omständigheter föreligger enligt 8 §.
66

  

 

I 21 § stadgas de allmänna riktlinjer skiljemän ska följa under processens gång. Skiljemännen 

ska enligt paragrafens ordalydelse handlägga tvisten opartiskt, ändamålsenligt och snabbt. De 

ska även följa vad parterna har bestämt, om det inte finns något hinder för det. Nedan följer en 

redogörelse för innebörden av rekvisiten i 21 § enligt förarbetena och doktrin. 

Opartisk handläggning 

Kravet på opartiskhet innebär att parterna ska behandlas lika och rättvist. Liknande lydelse 

återfinns i modellagens artikel 18:”The parties shall be treated with equality and each party 

shall be given a full opportunity of presenting his case.”. Med andra ord ger paragrafen 

uttryck för att likhetsprincipen ska respekteras. En part ska exempelvis få tillgång till samma 

information som den andre parten och ska ha rätt till samma förmåner som beviljats den 

andra.
67

 

Det bör påpekas att kravet på en opartisk handläggning även gäller en partutsedd skiljeman. 

Enligt Lindskog finns det hos vissa praktiker en direkt felaktig inställning till förhållandet 

mellan en partsutsedd skiljeman och parten. Dessa praktiker menar att en partsutsedd 

skiljeman ska verka för ett fullt beaktande av den part som utsett skiljemannen.
68

 

Ändamålsenlig handläggning 

Skiljeförfarandet är en smidig tvistelösningsmetod eftersom det anpassas efter parternas 

önskemål och den avtalade tvistefrågan. Skiljemännen ska även handlägga tvisten 

ändamålsenligt. Här innefattas krav på en handläggning som förverkligar skiljeförfarandets 

funktion i samhället, det vill säga en avtalsbaserad tvistelösningsmetod som går snabbt och 

smidigt utan insyn utifrån. De i allmän domstol normala processprinciperna om koncentration, 

omedelbarhet och muntlighet behöver inte följas av skiljemännen vilket underlättar fokus på 

den för sakfrågan mest ändamålsenliga och effektivaste handläggningen.
 69
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Snabb handläggning 

Snabbheten realiseras av det faktum att skiljeförfarandet är ett eninstansförfarande. 

Skyndsamheten är särskilt viktigt inom näringslivet såväl för att undvika för stora störningar i 

verksamheten som att söka hålla kostnaderna för förfarandet låga.
70

 Man kan tycka att en 

tidsfrist för meddelande av skiljedom borde vara på sin plats men faktum är att lagstiftaren 

valt att undvika en sådan. Enligt förarbetena fanns ingen anledning att hålla kvar vid 

tidsfristen som fanns i SML dels på grund av att det i praxis visats att en förlängning av 

fristen var lätt att uppnå och dels för att regleringen ansågs klumpig eftersom samma frist 

gällde alla tvister oberoende av art och omfattning. En realistisk tidsfrist måste bestämmas 

utifrån den aktuella tvistens karaktär menade Skiljedomsutredningen och en lagstiftning som 

undvek ett stipulerande om tidsfrist skulle vara bättre anpassad till internationella regleringar 

såsom modellagen. Lagstiftaren valde även bort möjligheten att få en skiljedoms frist bestämd 

av allmän domstol eftersom det skulle innebära en allt för stor tidspåverkan på hela 

skiljeförfarandet. Inget hindrar dock att parterna själva avtalar om att skiljedom ska utfärdas 

innan ett visst datum. I ett sådant fall skulle en försent meddelad skiljedom kunna vara 

föremål för klander enligt 34 § 1 st 2 p eftersom skiljemännen då inte följt partsviljan.
71

 

Partsviljan 

Förutom ovan presenterade rekvisit stadgar 21 § att skiljemännen därutöver ska ”följa vad 

parterna bestämt, om det inte finns något hinder mot det”. Vad som utgör ”hinder” är inte helt 

klart. Huvudprincipen är att skiljemännen genomgående ska följa samtliga direktiv från 

parterna, både muntliga och skriftliga, så länge de är förenliga med lag och är genomförbara. 

Den principen återfinns även i modellagen artikel 19. Vad som i LSF kan avtalats bort måste 

som ovan nämnts avgöras efter en utvärdering av bestämmelsens art, avvikelsens innebörd 

och den tidpunkt vid vilken avvikelsen har tillkommit.
72

  

Materiell processledning 

Den materiella behandlingen av skiljeförfaranden har som ovan nämnts inte givits särskilt 

stort utrymme i LSF; det gäller även regleringen av den materiella processledningen i 

förfarandet. En materiell processledning innefattar skiljemännens arbete med att urskilja 

tvistefrågorna och parternas talan. En allt för aktiv inblandning från skiljemännens sida kan 
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medföra att en part inser omständigheter denne annars inte hade insett vilket i sin tur kan leda 

till insikter om partens egen eller motpartens position i skiljeförfarandet. Om en skiljemans 

inblandning leder till en förändring i parternas processläge kan skiljemannens opartiskhet 

komma att ifrågasättas. Det är således viktigt att skiljenämnden redan från början klargör, för 

sig själva och inför parterna, hur långt den materiella processledningen bör sträcka sig. En 

viss materiell processledning kan vara behövlig för att upprätthålla kraven på en snabb och 

ändamålsenlig handläggning. Vägledningen för skiljemäns tillvägagångssätt i förfarandet ska 

enligt förarbetena hämtas från parternas uttryckliga och underförstådda mening i skiljeavtalet 

samt från tvistens karaktär och parternas val av skiljemän. Avgörande är också hur smalt 

skiljeavtalet är. Har parterna bestämt att skiljemännen endast ska döma efter åberopade 

omständigheter måste så ske; det materiella inflytandet bör då inte vara stort. Har parterna 

däremot bestämt att tvisten ska avgöras efter skälighet (ex aequo et bono), ja, då bör det stå 

skiljemännen fritt att agera obundet av åberopade omständigheter och rättsregler.
73

  

Tjugofjärde paragrafen innefattar parternas rätt att utföra sin talan i erforderlig utsträckning 

och ger uttryck för kommunikationsprincipen samt skiljemännens skyldighet att pröva tvisten 

i sak även om ena parten uteblir. Enligt förarbetena medges även parterna rätt att bemöta av 

motparten anförda argument och omständigheter.
74

 En viss begränsning finns dock. En 

skiljenämnd har rätt att hindra part från att förhala förfarandet: skiljemännen kan bestämma 

frist inom vilken parter måste ha inkommit med bevisning eller dylikt. Även om parterna är 

tillförsäkrade en muntlig förhandling innan slutförhandlingen, ska det inte blandas ihop med 

de i RB gällande principerna om muntlighet, omedelbarhet och koncentration. De reglerna 

gäller inte för skiljeförfaranden. Parterna kan dessutom avtala bort rätten till muntlig 

förhandling. Kommunikationsprincipen innebär att parterna har rätt ta del av inlagor och 

annat material som tillförts skiljemännen av den andra parten eller av någon annan. 

Skiljemännen är dock inte skyldiga att ge ut material som rör deras överväganden sinsemellan 

men får en part del av sådan information ska den andra behandlas på samma sätt. Paragrafen i 

sin helhet överensstämmer med artikel 24 i modellagen.
75

 

 

Enligt 40 § får inte skiljemännen hålla inne skiljedom i väntan på att parterna ska betala in 

ersättning till dem eftersom det framförallt anses missgynna den vinnande parten. 

Skiljemännen har dock rätt att i ett sent skede vägra vidta ytterligare åtgärder för att 
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skiljedomen ska kunna meddelas om inte ersättningen till dem säkras på något vis. 

Gränsdragningen är hårfin men försvaras eftersom en vägran till ytterligare åtgärder innan 

meddelande av skiljedom inte anses utgöra ett obehörigt påtryckningsmedel. I modellagen 

återfinns ingen liknande bestämmelse som förbjuder skiljenämnden att hålla inne en 

skiljedom.
76

 

3.3. Skiljedomsreglementen och riktlinjer 

3.3.1. Allmänt 

Till skillnad från lagregler blir ett skiljedomsreglemente endast tillämpligt och gällande i ett 

skiljeförfarande om avtal träffats om det. Som ovan nämnts, utgör de flesta bestämmelser i 

samtliga reglementen regler för hur en skiljenämnd rent administrativt bör gå tillväga. Många 

institut har utformat reglementena så att de överensstämmer med konkurrerande institut.
77

 Ett 

av de mest kända instituten är International Chamber of Commerce (ICC) som givit ut ett 

skiljedomsreglemente vid namn ICC Arbitration and ADR Rules (ICC-RoA). Även SHS:s 

reglemente, Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SHS-

reglerna), har vunnit bred internationell acceptans och presenteras nedan tillsammans med 

SHS:s Riktlinjer för skiljemän.
78

 Vissa reglementen är utgivna av institutioner som inte själva 

administrerar skiljeförfaranden. Ett exempel på en sådan organisation är International Bar 

Association (IBA) som givit ut riktlinjer och en etisk kod för skiljemän. Riktlinjerna benämns 

IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration (IBA Guidelines) och 

anses utgöra ”best practice” och praxis för internationella skiljesammanhang.
79

 Den etiska 

koden från 1987 heter Rules of Ethics for International Arbitrators (IBA Rules of Ethics). 

Samtliga reglementen och riktlinjer som nämnts ovan presenteras i den mån innehållet är 

relevant för uppsatsens frågeställning.
80

 Med andra ord görs ingen genomgång av de 

administrativa bestämmelserna i reglementena och riktlinjerna.  

3.3.2. ICC Arbitration and ADR Rules 

ICC självt förklarar ICC-RoA på följande sätt. Bestämmelserna är avsedda att reglera 

skiljedomsmässiga tvister som inkommit till ICC. Parterna är försäkrade en neutral ram vid 

användandet av ICC-RoA vid internationella kommersiella tvister. ICC-RoA reglerar ett 
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sådant förfarande från början till slut och tillförsäkrar parterna säkerhet och förutsebarhet i 

processen.
81

 Skiljeförfaranden som handläggs med hjälp av skiljemän som utsetts av ICC är 

speciella eftersom ICC kräver en granskning av förslaget till domen innan skiljedomen 

fastställs. Det anses kunna bidra till att i större utsträckning försäkra en materiellt riktig 

dom.
82

 

Artikel 11 i ICC-RoA förklarar att alla ICC:s skiljemän måste vara och förbli ”impartial and 

independent” från parterna i förfarandet. Dessutom måste skiljemännen skriva under ett 

”statement of acceptance, availability, impartiality and independence”. Regeln innebär att 

skiljemannen ska styrka att han eller hon accepterar att anta tvisten och att skiljemannen har 

tid och förmåga att åta sig uppdraget. Dessutom ska skiljemannen uppge alla omständigheter 

som skulle kunna leda till att hans eller hennes opartiskhet och oberoende ifrågasätts. Genom 

att acceptera att stå till tjänst, ”[b]y accepting to serve”, ansvarar skiljemännen för att utföra 

skiljemannauppdraget i enlighet med ICC-RoA. Artikel 14 och 15 reglerar när en part kan 

åberopa en skiljemans partiskhet och beroende som skäl för att få denne utbytt på grund av 

oförmåga att utföra sitt uppdrag. 

I övrigt reglerar inte ICC-RoA några etiska aspekter för en skiljemans uppdrag vid 

internationella skiljeförfaranden.  

3.3.3. Regler och riktlinjer från Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut 

3.3.3.1. SHS-reglerna 

Även SHS har utformat SHS-reglerna så att de ska vägleda skiljenämnden genom hela 

förfarandet vid många tänkbara situationer. Liksom ICC-RoA stadgas i SHS-reglerna om 

skiljemäns opartiskhet och oberoende samt hur invändningar mot dessa egenskapar ska gå till. 

I § 14 behandlas en skiljemans opartiskhet och oberoende samt att skiljemannen skriftligen 

ska styrka dessa krav. Regeln överensstämmer enligt min mening till mångt och mycket med 

artikel 11 i ICC-RoA. Termen ”opartisk” har sagts reglera att ingen subjektiv koppling till 

parterna eller tvisten får förekomma medan termen ”oberoende” tar sikte på att det objektivt 

sett inte får förekomma några oönskade relationer.
83

 I § 15 och § 16 meddelas regler för 

invändningar mot en skiljemans opartiskhet och oberoende respektive entledigande av 

skiljeman, vilka överensstämmer med reglerna i ICC-RoA (artikel 14 respektive artikel 15 
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ICC-RoA). Innan en skiljeman utses av SHS, undersöker SHS om det föreligger 

omständigheter som gör den tilltänkta skiljemannen opassande för uppdraget. 

Undersökningen innefattar en bedömning av om förtroenderubbande relationer mellan 

skiljeman och parter eller ombud i målet finns samt om skiljemannen på något annat sätt är att 

anses som olämplig för uppdraget.
84

 

Resterande delar av reglementet består mestadels av administrativa riktlinjer som på en mer 

detaljerad nivå utvecklar den svenska LSF. SHS-reglerna stipulerar exempelvis en tidsfrist för 

meddelande av slutlig skiljedom, vilket inte LSF gör. I § 37 bör en skiljedom meddelas inom 

sex månader men tidsfristen kan under särskilda omständigheter förlängas. Vissa av reglerna 

motsvaras helt av paragrafer i LSF, exempelvis § 34 som reglerar att en part i skälig 

omfattning ska få utföra sin talan. Som nämnts ovan är den här omständigheten lagreglerad i 

24 § LSF. I övrigt reglerar inte SHS-reglerna några etiska riktlinjer för en skiljemans uppdrag 

vid svenska och internationella skiljeförfaranden. 

3.3.3.2. SHS:s Riktlinjer för skiljemän 

SHS:s Riktlinjer för skiljemän reglerar endast det administrativa förfarandet, exempelvis hur 

betalning förslagsvis ska gå till och vad momspliktiga skiljemän ska tänka på.
85

 SHS:s 

Riktlinjer innehåller inga etiska riktlinjer för skiljemän. 

3.3.4. IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration 

Innan IBA Guidelines trädde i kraft år 2004 fanns en osäkerhet kring hur intressekonflikter 

för skiljemän i förhållande till parterna i internationella skiljeförfaranden skulle regleras. Det 

fanns ingen internationellt erkänd standard som gav vägledning angående hur långt en 

skiljemans upplysningsplikt kunde sträckas och vilka situationer som kunde leda till 

jävsinvändningar. IBA medgav att vissa bestämmelser kunde hämtas på från nationella 

lagstiftningar men att de saknande en detaljerad och unifierad vägledning för internationella 

skiljeförfaranden. IBA Guidelines är inte att se som legalt tvingande bestämmelser och är inte 

ägnade att åsidosätta nationell lag men utvecklades för att ge ett generellt tillvägagångssätt vid 

hanteringen av frågor om opartiskhet, oberoende och upplysningsplikt.
86

  

IBA Guidelines är konstruerad i två delar. Den första innehåller sju generella principer. Den 

andra delen är uppbyggd av fyra avsnitt vid namn ”Non-Waivable Red List”, ”Waivable Red 
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List”, ”Orange list” och ”Green list”. De olika avsnitten graderar med andra ord situationer på 

en skala mellan absolut förbjudna företeelser till omständigheter som inte är att anse som 

intressekonflikter. Nedan sammanfattas huvudpunkterna i de olika delarna.  

Part I: Genereal Standards Regarding Impartiality, Independence And Disclosure 

(1) General Principle 

Den generella principen stipulerar att en skiljeman ska vara opartisk och oberoende när 

skiljemannen accepterar uppdraget och ska även förbli opartisk och oberoende under hela 

förfarandet till dess skiljedom har meddelats.
87

 

(2) Conflicts of Interest 

Artikel 2 reglerar när en skiljeman generellt sätt ska avstå eller avsäga sig ett uppdrag. 

Skiljemannen bör avstå eller, om uppdraget redan är påbörjat, avsäga sig uppdraget om 

skiljemannen själv ifrågasätter sin förmåga att förbli opartiskt och oberoende. Skiljemannen 

ska även avstå då det kan sägas att en ”reasonable third person” skulle kunna ifrågasätta 

skiljemannens ovan nämnda egenskaper på ett rättmätigt sätt. Tvivlen är berättigade om det 

kan anses att skiljemannen influerats av andra faktorer än de av parterna åberopade 

omständigheterna i fallet. Berättigade tvivel föreligger även när gemensamma faktorer 

mellan skiljemannen och en part kan identifieras såsom att skiljemannen har kopplingar till 

en advokatbyrå som representerar en av parterna i förfarandet.
88

 

Kravet på att en skiljeman ska avstå uppdrag där skiljemannen anser sig vara partisk har i 

flera nationella lagar utelämnats på grund av att det ansetts så självklart. IBA valde dock att 

vara extra tydlig för att få så klara riktlinjer som möjligt.
89

  

(3) Disclosure by the Arbitrator 

Artikel 3 behandlar huruvida och när en skiljeman omfattas av en upplysningsplikt gentemot 

parter, skiljedomsinstitut, andra organ och medskiljemän. Tvekar skiljemannen om en 

upplysning är av intresse för parterna bör skiljemannen välja att dela informationen med 

parterna. All information som skulle kunna orsaka att parterna tvivlar på skiljemannens 

mentala inställning ska alltså föras fram i ljuset. Har skiljemannan gjort det och dessförinnan 
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ansett sig behörig att åta sig uppdraget bör skiljemannen kunna fullfölja förfarandet och 

meddela dom om parterna godtagit omständigheterna.
90

 

(4) Waiver by the Parties 

Enligt artikel 4 har parterna 30 dagar på sig att invända mot en skiljemans opartiskhet och 

oberoende efter det att parterna fått vetskap om de aktuella omständigheterna. Åberopas inte 

omständigheterna i tid, förlorar parterna rätt att meddela samma omständigheter som grund 

för en klandertalan. Parterna anses då på grund av deras passivitet ha avstått från rätten till en 

sådan talan. Ett sådant avstående, en så kallad ”waiver”, kan endast bli möjlig genom ett 

aktivt handlande. Riktlinjerna förespråkar att skiljemän ska avstå uppdrag som innebär 

intressekonflikter enligt Red List som presenteras nedan. Regeln är dock dispositiv. 

Skiljemän kan fullfölja uppdraget även med sådana starka klandergrunder om parterna, 

medskiljemännen och institutet innehar full kunskap om dessa förhållanden. Parterna blir 

bundna av en skiljedom med klandervärda omständigheter om de träffat avtal om att 

skiljemannens partiskhet och beroende inte spelar någon roll i förfarandet. 
91

 

(5) Scope 

IBA Guidelines omfattar skiljeförfarandets ordförande, enskilda skiljemän och partsutvalda 

skiljemän. Riktlinjerna är inte tillämpliga på icke neutrala skiljemän av självklara skäl med 

tanke på riktlinjernas huvudinnehåll.
92

 

(6) Relationships 

Artikel 6 fokuserar på vikten av att utreda skiljemannaförhållanden i varje enskilt fall. En 

skiljemans koppling till en advokatbyrå eller juridisk person behöver inte i sig innebära en 

intressekonflikt eller omfattas av en skiljemans upplysningsplikt. I kommentaren till regeln 

stadgas att en skiljeman i princip måste anses som en del av advokatfirman han är anställd på. 

IBA medger dock att advokatfirmans andra aktiviteter inte automatiskt ska anses som 

intressekonflikter.
93

 

 

 

                                                 
90

 IBA Guidelines, s. 9 f. 
91

 Ibid., s. 12.  
92

 Ibid., s. 14. 
93

 Ibid., s. 14 f. 



25 

 

(7) Duties of Arbitrator and Parties 

Parterna har enligt artikel 7 en upplysningsplikt gällande information om direkta eller 

indirekta förhållanden mellan dem och skiljemännen. Upplysningarna ska ske på parternas 

egna initiativ. Skiljemännen ska också ge sådana upplysningar på eget initiativ. Skiljemännen 

har vidare även en plikt att undersöka de förhållanden som parterna åberopat så att 

skiljemännens opartiskhet eller oberoende inte kan misstros.
94

 

Part II: Practical Application of the General Standards 

Andra delen i IBA Guidelines presenterar potentiella förtroenderubbande situationer för 

skiljemän som enligt IBA sannolikt skulle kunna bli aktuella vid internationella 

skiljeförfarandesammanhang. Som ovan nämnts listas situationerna i en speciell skala; ”Non-

Waivable Red List”, ”Waivable Red List”, ”Orange List” och ”Green List”. Nedan ges endast 

exempel på de i listorna angivna situationerna. 

1. Non-Waivable Red List 

Non-Waivable Red List utgår från principen om att ingen kan vara sin egen domare. Listan 

anger situationer då skiljemannen blir diskvalificerad för uppdraget. I sådana situationer kan 

problemet inte avhjälpas genom upplysningar från skiljemannen. Alla situationer i den här 

listan utgör exempel på när en skiljeman har direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i någon 

av parternas organisation. Ett sådant intresse föreligger om skiljemannen exempelvis är 

medlem i styrelsen i någon av parternas företag.
 95

 

2. Waivable Red List 

Waivable Red List innehåller situationer som är så pass allvarliga att de endast kan 

accepteras i ett skiljeförfarande om parterna uttryckligen godkänner valet av en så allvarligt 

ifrågasatt person som skiljeman. En typisk situation som faller under den här listan är då en 

skiljeman innan förfarandet givit en part juridisk ledning i tvistefrågan.
96

 

3. Orange List 

Orange List innehåller situationer som faller under skiljemannens upplysningsplikt eftersom 

de, utifrån ett partsperspektiv, kan föranleda ifrågasättande av skiljemannens opartiskhet och 

                                                 
94

 IBA Guidelines, s. 16.  
95

 Ibid., s. 17 och artikel 1.2. 
96

 Ibid., s. 17 och art 2.1.1.  



26 

 

oberoende. Åberopar inte någon av parterna situationerna i tid, det vill säga inom tidsfristen 

om 30 dagar, anses parterna genom sin passivitet accepterat situationen. En skiljeman som 

tidigare åtagit sig fler än tre uppdrag från samma advokatbyrå under de senaste tre åren är ett 

exempel som faller under den här listan. 
97

 

4. Green List 

Green List är lite speciell eftersom den beskriver situationer som objektivt sett inte utgör 

intressekonflikter och som skiljemän inte är skyldiga att upplysa om. IBA ansåg att en sådan 

lista ändå var viktig för att påvisa vikten av att genomföra testet med en ”reasonable third 

person” som nämnts ovan, och inte stanna vid en subjektiv bedömning av situationen. Ett 

exempel från den här listan är då en skiljeman uttryckt en åsikt om ett liknande fall i ett 

tidigare skede.
98

 

3.3.5. IBA Rules of Ethics for International Arbitrators 

I introduktionen till IBA Rules of Ethics från 1987 stadgas att reglerna är tänkta att definiera 

hur skiljemäns etiska egenskapar ska värderas och bedömas i internationella skiljeförfaranden. 

Introduktionen inleds med en uppräkning av sådana egenskapar som en skiljeman, enligt IBA, 

bör ha. En skiljeman bör vara opartisk, oberoende, kompetent, flitig/arbetsam och diskret. 

IBA Rules of Ethics konstruerades genom en sammanställning av internationellt accepterade 

regler enligt praktiserande advokater från hela världen.
99

 I IBA Rules of Ethics används 

”bias” (partiskhet) som ett centralt begrepp. Begreppet verkar ha ersatts i IBA Guidelines av 

mer konkreta exempel på vad partiskhet innebär.  IBA Rules of Ethics ersattes av IBA 

Guidelines i berörda delar. 

1. Fundamental Rule 

Skiljemännen ska enligt den första regeln bidra flitigt/arbetsamt och effektivt för att bestå 

parterna med en rättvis och effektiv lösning av tvisten och ska vara och förbli fri från ”bias” 

(partiskhet) under hela förfarandet. Huvudregeln i IBA Rules of Ethics innehåller alltså även 

kraven på arbetsvilja och effektivitet vilka saknas i ” (1) General Principle” i IBA Guidelines 

(se ovan).
100
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2. Acceptance of Appointment 

Den andra regeln stadgar när en skiljeman ska anses sig kapabel till att godta ett uppdrag. 

Regeln överensstämmer med innehållet i ”(2) Conflicts of Interest” i IBA Guidelines men 

tillägger även andra egenskaper som skiljemannen bör ha innan godtagandet av uppdraget. 

Skiljemannen ska enligt regeln känna sig fullt kompetent i det använda språket och i 

sakfrågan i övrigt. Skiljemannen ska även ha tid att fullfölja uppdraget på ett 

tillfredsställande sätt. Skiljemannen bör därför avböja om han är medveten om att den tiden 

inte finns.
101

 

3. Elements of Bias 

Den tredje regeln beskriver de två kriterier (opartiskhet och oberoende) som bör utgöra grund 

för bedömningen av huruvida förtroendet för en skiljemans opartiskhet är rubbat eller inte. 

Regelns innehåll exemplifierar vidare situationer, om än mer abstrakta än IBA Guidelines, 

som skulle kunna utgöra grund för ifrågasättande av en skiljemans förmåga till opartiskhet 

och oberoende.
102

 

4. Duty of Disclosure 

Fjärde bestämmelsen reglerar en skiljemans upplysningsplikt och kan jämföras med (3) 

Disclosure by the Arbitrator i IBA Guidelines (se ovan). Samtliga kriterier och situationer i 

förevarande bestämmelse regleras nu i IBA Guidelines om än utspridda på samtliga färgade 

listor.
103

 

5. Communications with Parties 

Femte bestämmelsen reglerar en skiljemans egen behörighetsbedömning och motsvaras till 

viss del av ”(7) Duty of Arbitrator and Parties” i IBA Guidelines (se ovan). Båda 

bestämmelserna beskriver skiljemannens plikt att utreda och samla sådan information som 

kan försäkra skiljemannen om att han eller hon varken är direkt eller indirekt partisk och/eller 

beroende. Bestämmelsen beskriver även vilken typ av kommunikation som kan ske och/eller 

kan ha skett mellan skiljemannen och en part. Generellt sett kan sägas att en skiljeman bör 

undvika unilateral kommunikation. Om en skiljeman blir medveten om en annan skiljemans 

olämpliga kommunikation, ska skiljemannen informera övriga skiljemän om detta. Regeln 
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avslutas med en bestämmelse om att skiljemän inte får motta mutor. En motsvarande 

(uttalad) regel finns inte i IBA Guidelines.
104

  

6. Fees 

Sjätte regeln stadgar att om inget annat är avtalat parterna emellan får inga unilaterala beslut 

om avgifter eller kostnader göras. Någon motsvarande bestämmelse förekommer inte i IBA 

Guidelines.
105

 

7. Duty of Diligence 

Alla skiljemän ska enligt sjunde regeln avsätta skälig tid och uppmärksamhet för processen 

och de ska även leda processen på ett sätt som inte ökar kostnaderna för förfarandet på ett 

oproportionerligt sätt i förhållande till förfarandets och tvistens karaktär. Någon motsvarande 

regel i IBA Guidelines finns inte.
106

 

8. Involvement in Settlement Proposals 

Åttonde bestämmelsen stadgar att en skiljenämnd kan ge förlikningsförslag på uppdrag av 

parterna eller då parterna har samtyckt till det. Sådana förslag bör ges då båda parter är 

närvarande men parterna kan avtala om andra procedurer. Skiljemän bör dock inte diskutera 

förlikningsförslag med endast en part eftersom det kan diskvalificera honom från att 

ytterligare medverka i förfarandet. Liknande regler om förlikningsförfaranden finns inte i 

IBA Guidelines.
107

 

9. Confidentiality of the Deliberations  

Enligt regeln ska skiljenämndens överlägganden hållas hemliga om inte parterna avtalar om 

annat. En enskild skiljeman ska inte röja någon information om överläggningen om inte 

skiljemannen anser att det är dennes plikt att upplysa parterna om ett materiellt 

missförhållande som begåtts av medskiljemännen. Ingen motsvarande regel finns i IBA 

Guidelines.
108
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3.4.  Rättspraxis 

3.4.1. NJA 1981 s. 1205 - Suppleantmålet 

Målet gällde en klandertalan med frågor om giltigheten av en skiljeklausul i villkoren för en 

på kollektivavtal grundad tjänstegrupplivförsäkring samt huruvida skiljemännen var att anse 

som opartiska.
109

 Parterna i målet var Ingela C respektive Kommunernas 

Försäkringsaktiebolag (KFA). Alla tre instanser menade att ett giltigt skiljeavtal mellan 

parterna förelåg. Däremot menade tingsrätten att skiljemännen varit opartiska under 

förfarandet medan hovrätten menade de motsatta. HD klargjorde rättsläget genom stadganden 

som ännu är vägledande för bedömningen av huruvida förtroendet för en skiljemans 

opartiskhet ska anses vara rubbat. Jävighetsbedömningen i målet gällde framförallt en av 

skiljemännen som var suppleant i KFA:s styrelse innan och under förfarandet. Liksom 

jävsreglerna om domarjäv i RB syftar motsvarande bestämmelser för skiljemän till att skydda 

rättskipningens objektiva handhavanden. Omständigheter som objektivt sätt är 

förtroenderubbande leder således till att skiljemannen är att se som partisk även om det saknas 

anledning att tvivla på skiljemannens förmåga att hålla sig opartisk i det enskilda fallet, när 

kopplingar till ena parten finns. HD menade att kravet på objektivitet och opartiskhet måste 

ställas högt, inte minst för skiljemän, på grund av omöjligheten att föra klandertalan på grund 

av fel i bevisvärderingen eller rättstillämpningen. HD menade att en av skiljemännens 

koppling till ena partens företagsstyrelse var att se som en förtroenderubbande omständighet 

som ledde till att den för målet aktuella skiljedomen upphävdes.  

3.4.2. NJA 2000 s. 538 - Bulbankmålet 

Målet gällde en klandertalan av skiljedom. Parterna i målet var Bulgarian Foreign Trade Bank 

Ltd (Bulbank) och GiroCredit Bank Aktiengesellschaft der Sparkassen (GiroCredit). 

Klandertalan omfattades bland annat av yrkanden om att ett ogiltigt skiljeavtal förelåg, att en 

av skiljemännen varit obehörig och att ett avtalsbrott begåtts på grund av brott mot 

tystnadsplikten. HD beviljade endast prövningstillstånd gällande frågan om hävning av 

skiljeklausulen på grund av avtalsbrott (brott mot tystnadsplikten). Tingsrätten och hovrätten 

konstaterade att det i svensk lagstiftning inte finns några bestämmelser om sekretess i den 

svenska LSF. HD angav att det torde råda en i princip enhällig uppfattning om att skiljemän, 

på grund av det uppdrag som givits dem, har att iaktta diskretion om skiljeförfarandet; det 

gäller även för en skiljeman som har utsetts av domstol. Ett partsombud torde anses ha en 
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liknande skyldighet gentemot huvudmannen grundad på det erhållna uppdraget. Av dessa 

förhållanden, menade HD, kunde dock ingen slutsats dras beträffande frågan om en rättsligt 

sanktionerad tystnadsplikt gällde även för parterna i målet. Enligt HD fanns ingen entydig 

uppfattning i lagförarbeten och doktrin gällande tystnadsplikten för parter. HD fann att 

parterna i ett skiljeförfarande inte omfattas av en tystnadsplikt om de inte avtalat om det. 

3.4.3. NJA 2007 s. 841 - Jilkénmålet 

Klandertalan gällde en skiljedom avseende en tvist mellan Ericsson AB och en tidigare 

anställd hos bolaget, A.J. De partsutvalda skiljemännen valde tillsammans f.d. justitierådet 

J.L. som ordförande i skiljenämnden. A.J. menade att J.L. varit partisk under skiljeförfarandet 

på grund av att det mellan J.L. och Mannheimer Swartling Advokatbyrå fanns ett 

konsultavtal. J.L. hade inte kontakt med några av advokatbyråns klienter men hade gjort vissa 

utlåtanden om andra bolag inom Ericssonkoncernen. Mannheimer Swartling Advokatbyrå 

hade vid tillfället under en längre tid haft uppdrag för Ericssonkoncernen (där Ericsson AB 

inkluderas) som var en mycket viktig klient för byrån. Hovrätten menade att J.L:s uppdrag för 

Mannheimer Swartling inte i sig kunde utgöra grund för förtroenderubbning och att det inte 

heller framkommit några omständigheter i målet som skulle kunnat ändra den uppfattningen. 

J.L:s skiljedomsverksamhet och utlåtande kunde inte heller anses rubba förtroendet för hans 

opartiskhet.  

HD gjorde följande bedömning. Kravet på opartiskhet måste ställas högt för skiljemän efter 

fel i bevisvärderingar och i rättstillämpningen inte kan utgöra grund för klander. Både 

Advokatsamfundets disciplinnämnd och SHS menade att J.L. borde avböjt uppdraget som 

skiljeman respektive att jäv med största sannolikhet förelåg. HD menade att Ericsson AB var 

likställd med Ericssonkoncernen. HD framhöll att bedömningen av ett eventuellt rubbat 

förtroende för en skiljemans opartiskhet ska göras på objektiva grunder vilket redan stadgats i 

NJA 1981 s. 1205. Således spelar det ingen roll huruvida skiljemannen i det enskilda fallet i 

och för sig inte låtit sig påverkas av ett förhållande mellan en advokatbyrå och en part i målet. 

HD menade att det fanns anledning att se på tillämpningen av internationella reglementen, 

såsom SHS:s reglemente och IBA Guidelines, även om prövningen skulle ske utifrån LSF 

eftersom skiljeförfaranden ofta har en internationell anknytning. Vidare poängterade HD att 

IBA Guidelines har till syfte att sammanfatta vad som internationellt anses gälla om jäv och 

potentiella intressekonflikter, de ansågs således långtgående. Det påpekades även att IBA 

Guidelines inte är direkt tillämpliga på svenska förhållanden men att det inte hindrar att de 

kan inverka på bedömningen av huruvida jäv föreligger enligt LSF.  
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Objektivt sett förelåg omständigheter som kunnat rubba förtroendet för J.L:s opartiskhet 

eftersom Ericsson AB var en viktig klient för Mannheimer Swartling Advokatbyrån. J.L. hade 

en stark koppling till byrån och enligt Advokatsamfundets regler och IBA Guidelines förelåg 

en jävsituation. Den klandrade skiljedomen upphävdes. 

3.4.4. NJA 2009 s. 128 - Soyakmålet 

Målet gällde en klandertalan där en av parterna menade att de domskäl som skiljenämnden 

lämnat var så bristfälliga att de utgjorde klandergrund. Parterna i målet var Hochtief AG och 

Soyak International Construction & amp; Investment Inc. HD framhöll att det visserligen inte 

finns några regleringar i lag angående att en skiljedom ska innehålla domskäl men att svenska 

skiljedomar enligt praxis är försedda med en motivering. HD menade även att parternas 

förväntningar på motiveringen och vad som i det hänseendet kan anses var god sed bland 

skiljemän dock måste skiljas från frågan huruvida skiljenämndens domskäl är så bristfälliga, 

att det utgör en klandergrund.  

Enligt HD är en redovisning av tillräckliga domskäl en rättssäkerhetsgaranti eftersom det 

tvingar skiljenämnden att analysera rättsfrågorna och bevisningen. Mot detta värde ställs 

intresset av en skiljedomens slutgiltighet. En kvalitativ bedömning av domskälen skulle enligt 

HD ge upphov till stora gränsdragningssvårigheter mellan vad som kan klandras (formella fel) 

och vad som inte kan klandras (materiella fel). Därför, avslutade HD, kan bara en total 

avsaknad av domskäl eller domskäl som med hänsyn till omständigheterna måste anses vara 

så ofullständiga att det kan likställas med att domskäl saknas medföra att ett handläggningsfel 

föreligger. HD ogillade klandertalan eftersom inga sådana brister ansågs föreligga. 

3.4.5. NJA 2010 s. 317 - Korsnäsmålet 

Målet gällde en prövning av en av skiljemännens opartiskhet och oberoende enligt 8 § LSF 

samt samma skiljemans upplysningsplikt enligt 9 § LSF. Parterna i målet var Korsnäs AB och 

Fortum Värme (samägt med Stockholms stad). Skiljemannen B.G.H.N. ansågs partisk 

eftersom han flera gånger tidigare blivit partsutsedd som skiljeman av parter som företrätts av 

ombud från advokatbyrån i målet. B.G.H.N. hade inte upplyst om dessa förhållanden. Den 

klagande parten åberopade delar från Orange List i IBA Guidelines
110

, där förslag på 

omständigheter som kan ge upphov till befogad tvekan i fråga om skiljemannens opartiskhet 

eller oberoende ges.  
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I enlighet med NJA 2007 s. 841
111

, menade HD att bedömningen av förtroenderubbande 

förhållanden för en skiljeman måste göras på objektiva grunder och framhöll att kravet på 

objektivitet och opartiskhet måste ställas högt när det gäller skiljemän på grund av den 

begränsade möjligheten till överprövning. HD menade dock att det är viktigt att man i varje 

enskilt fall gör en helhetsbedömning av omständigheterna i fallet även om tidigare uppdrag 

från samma advokatbyrå i sig kan vara förtroenderubbande. I domen framhölls även att 

antalet tidigare uppdrag från den aktuella byrån får betydelse. HD konstaterade att B.G.H.N., 

under treårsperioden som föregick uppdraget, endast hade haft två uppdrag som partsutsedd 

skiljeman där ombudet för parten var anställd hos advokatbyrån. Under en tioårsperiod 

motsvarade det tio procent av B.G.H.N:s uppdrag.  

HD slog fast att den övervägande delen av skiljemannens uppdrag kom från andra 

advokatbyråer. Omständigheten att skiljemannen tidigare fått uppdrag från advokatbyrån i 

fallet ansågs således inte utgöra en tillräcklig grund för partiskhet.  

Gällande upplysningsplikten stadgade HD följande. Upplysningsskyldigheten är inte 

sanktionerad med någon påföljd varken i LSF eller i IBA Guidelines och utgör därför ingen 

självständig klandergrund. HD menade dock att i fall där en jävsfråga är svårbedömd och 

skiljemannen underlåtit att upplysa om förtroenderubbande omständigheter kan den bristande 

upplysningsplikten leda till att skiljemannen anses partisk och beroende. Upplysningsplikten 

kan med andra ord fungera som ett argument för att skiljemannen ska anses som partisk och 

beroende i svåra gränsdragningsfall men utgör inte en självständig klandergrund. 

3.4.6. Svea hovrätts mål T 1085 – 11, KPMG-målet  

Klandertalan gällde en skiljedom mellan KPMG och ProfilGruppen. KPMG yrkade att 

skiljedomen skulle upphävas eftersom skiljemannen A.C., som KPMG själva utsett, enligt 

dem varit partisk under skiljeförfarandet och därmed obehörig som skiljeman enligt 8 § LSF. 

Advokatbyrån som A.C. var anställd hos hade under samma tid som A.C. varit skiljeman i 

förvarande mål mottagit ett annat skiljeuppdrag där KPMG var en av motparterna till 

advokatbyråns klient. A.C. menade att han inte kände till att KPMG var part i det nya målet 

under tiden skiljeförfarandet pågick. Hovrätten ansåg det bevisat att A.C. kände till att 

advokatbyrån fått en förfrågan om ett uppdrag med bland annat KPMG som motpart men inte 

att A.C. visste om att uppdraget accepterats. Hovrätten hänvisade till HD:s uttalanden i NJA 
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2010 s. 317
112

 om att bedömningen av en skiljemans opartiskhet ska ske på objektiva grunder 

eftersom jävsreglerna syftar till att skydda rättskipningens objektiva handhavande. Det 

innebär att en skiljeman ska anses som partisk i skiljeförfarandet även om det i det enskilda 

fallet inte kan antas att skiljemannen låtit sig påverkas av sitt förhållande till den ena parten. 

Slutsatsen blev således att det, utifrån sett och oavsett A.C.:s subjektiva inställning och 

förmåga att förhålla sig opartisk, måste ha förlegat omständigheter som rubbat förtroendet för 

A.C.:s opartiskhet. Hovrätten medgav att domen kunde överklagas. ProfilGruppen 

överklagade hovrättens dom men överklagan drogs tillbaka.
113
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4. God domarsed 

4.1. Allmänt  

”You know, I’m not really intrested in law, but I’m jolly keen on justice.” – Lord Denning 

Domaryrket är ett yrke utöver det vanliga, men samtidigt ett yrke som vi alla på något sätt har 

en relation till. Var och en kan nog känna igen sig i lättnaden eller ilskan över en slutgiltig 

dom från HD som flitigt diskuteras i media. En domares grundläggande plikter kan 

sammanfattas på följande vis. En domare ska vara lojal mot lagstiftaren, opartisk och saklig 

samt främja rättssäkerheten i samhället. Utöver kravet på den här formella rättvisan bör även 

domare bidra till den materiella rättvisan genom att verka för samhällets nytta och visa 

humanitet.
114

 Idealbilden av en domare, enligt ett synsätt, är en person som kan göra en 

common sense-baserad moralbedömning inom en professionell ram; en moraldebattör med ett 

gott bondförnuft helt enkelt.
115

 I kommande avsnitt presenteras regler och lagregler för 

domare samt en sammanställning av den goda domarseden.  

4.2. Olaus Petri Domarregler 

Som redan nämnts i avsnitt 1.1, har Olaus Petri Domarregler från omkring 1540 utgjort 

grunden för domares yrkesetik eftersom ingen annan sammanställning av god domarsed 

funnits inom svensk rätt förrän 2011 (se nedan). Det huvudsakliga syftet med Domarreglerna 

vid dess tillkomst var att söka skydda medborgare från en godtycklig rättstillämpning samt 

från att bli oskyldigt dömda.
116

 Domarreglerna bifogades intill lagtexten redan när 1734 års 

lag trycktes för första gången men de har aldrig, trots förslag om detta, intagits i lag. 

Domarreglerna har dock ansetts utgöra gällande rätt och har till viss del även utgjort grund för 

moderna framställningar.
117

  

Domarreglerna kan sägas vara uppdelad i fem delar. Inledningsvis finner man generella regler 

för domarämbetet och flera etiska regler en domare, enligt Olaus Petri, bör följa. Den 

inledande delen efterföljs av några korta ordspråk som i sin tur leder fram till avsnittet som 

mer liknar en predikan än några generella regler. Näst sista delen behandlar processrättsliga 

regleringar som senare mynnar ut i den avslutade delen som innehåller ordspråk och en 

slutvers. Här nedan presenteras förslaget till uppdelningen av Domarreglerna som gjordes i 
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utredningen om domaretik från 2011.
118

  Utredningen ville påvisa de tidlösa domarregler som 

stadgades på Olaus Petris tid och understryka användbarheten av dem för samtida etiska 

riktlinjer för domare.
119

  

Ideal för domaren 

 Domarämbetet är insatt för den menige mans bästa och inte för domarens bästa 

(Domarregel nr.3). 

 Domaren ska hålla sig informerad om vad lagen innebär. Lagen ska vara honom för 

en rättelse (Domarregel nr 1 och 6). Reglerna uttrycker principerna om jura novit 

curia
120

 och att domaren ska döma efter lagarna. 

 En god och beskedlig (förståndig) domare är bättre än god lag eftersom han alltid kan 

laga efter lägligheten (omständigheten) (Domarregel nr 8). Regeln uttrycker en 

princip om domarens rätt att göra bedömningar. 

 Domaren ska inte ta emot mutor (Domarregel nr 39). 

Domaren och lagtillämpning 

 All lag bör med beskedlighet driven varda (brukas med förståndighet) (Domarregel nr 

10). 

 Domaren ska ta hänsyn till lagstiftarens syfte med lagen (Domarregel nr 12). 

Domarens beteende i rätten 

 Domaren ska tala saktmodeligen (lugnt, milt) med dem som komma för rätten 

(Domarregel nr 22). 

 När domaren sitter för rätta ska han inte vara vred på någon part (Domarregel nr 23). 

 Domaren ska inte vara för hastig till att döma, förrän han saken väl begrundat 

(Domarregel nr 24). 

 Domaren ska söka förlika parterna (Domarregel nr 28). 
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Bevisfrågor 

 Domaren ska vid tvivel om en tilltalads skuld hellre fria än fäll (Domarregel nr 31). 

 Domaren ska fria vid otillräckliga bevis (Domarregel nr 33-35). 

Domaren och domen 

 Lika brott kräver lika straff (Domarregel nr 21). Regeln uttrycker principen om likhet 

inför lagen. 

Den uppmärksamme läsaren ser nog redan här kopplingen mellan de nästan 500 år gamla 

Domarreglerna och dagens lagstiftning och etiska grundsatser. Låt oss analysera denna 

klokskap något närmare. 

4.3. Regleringar i lag 

En domares yrkesområde är i hög grad preciserat i lag Faktum är att även några av de etiska 

kraven för domaryrket är lagreglerade.
121

 Redan i 1 kap 9 § RF stadgas att 

domstolsverksamheten ska värna om allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och 

opartiskhet. I 11 kap RF regleras hur Sveriges rättskipning ska gå till. Här finns regler om hur 

ordinarie domare utses, på vilka grunder de kan avsättas och att en ordinarie domare måste 

vara svensk medborgare. I samma kapitel proklameras regler om rättskipningens 

självständigt, det vill säga att varken riksdag eller annan myndighet får bestämma hur en 

domstol ska döma eller tillämpa en rättsregel. 

Även i RB finns bestämmelser om domare. I 4 kap RB stadgas att en lagfaren domare måste 

vara svensk medborgare och genomfört ett kunskapsprov. Med kunskapsprov i sammanhanget 

menas en avlagd juristexamen i något av de nordiska länderna. I 4 kap 11 § RB redogörs den 

svenska domareden, vilken utgör en central etisk norm för domare. Den snart nyblivna 

domaren svär enligt denna ed på att med bästa förstånd döma rätt enligt Sverige lag, vara 

opartisk, inte vara jävig och inte motta mutor. Personen i fråga svär också på att inte röja det 

som sagts i rättegång bakom stängda dörrar.
122

 I efterföljande paragraf, 4 kap 12 § RB, 

stadgas att två domare som på något sätt är närstående inte får handlägga samma mål. I 4 kap 

13 § listas under vilka grunder en domare kan vara jävig. En domare får exempelvis inte själv 

vara part i målet eller på något sätt vara besläktad med part eller ombud i målet. Han eller hon 

får inte heller såsom sakkunnig biträtt målet i fråga. I 4 kap 13 § p. 10 RB fångas så kallat 
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delikatessjäv upp. Med delikatessjäv avses andra omständigheter som kan rubba förtroendet 

för domares opartiskhet än de som mer detaljerat räknas upp i paragrafen. Övriga 

bestämmelser i 4 kap RB reglerar hur domare och nämndemän utses, vilken ledighet de har 

rätt till, på vilka grunder de kan stängas av från sitt arbete och hur en domare eller 

nämndeman bör agera om påstående om jäv har väckts. 

4.4. Dokumentserien rörande god domarsed utgivet av Domstolsverket  

4.4.1. Allmänt 

I avsnitt 4.2. och 4.3. har regler och lagregler för domaryrket presenterats. För att fånga hela 

domarrollen måste även en annan infallsvinkel närmare presenteras nämligen de egenskaper 

hos domare som garanterar medborgaren rättvisa; med andra ord den etiska och den 

medmänskliga aspekten av domaryrket. Personliga egenskaper så som empati, gott omdöme 

och människokännedom värderas exempelvis högt inom domarkåren liksom egenskaper som 

integritet, öppenhet och nyfikenhet.
123

 Efter ett uppdrag av Domstolsverket i april 2010, vilket 

föranleddes av ett regeringsuppdrag om domaretik, finns numera en dokumentserie i tre delar 

rörande domaretik. Uppdraget gavs till före detta hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt som 

med hjälp av en arbetsgrupp från Sveriges Domareförbund genomförde uppdraget och i 

december 2011 presenterade dokumentserien om god domarsed.
124

 De tre delarna benämns 

God domarsed – grundsatser och frågor (God domarsed del I), God domarsed – om etik och 

ansvarstagande (God domarsed del II) och God domarsed – om tjänsteansvar och tillsyn 

(God domarsed del III). Innehållet i samtliga delar kommer att presenteras nedan. 

4.4.2. God domarsed – grundsatser och frågor 

I den första delen presenteras sammanställningen av domaretik i sin helhet. I inledningen 

framhåller arbetsgruppen vikten av att allmänheten hyser stort förtroende för domarna och 

domstolarna. Det är ju trots allt domarna och domstolarna som genom en objektiv och 

oberoende handläggning ska upprätthålla rättsordningen samt tillförsäkra samtliga 

medborgare deras rättigheter och skyldigheter.
125

 Just allmänhetens förtroende, menar 

arbetsgruppen, bygger på domares agerande och kanske framförallt på hur de etiska 

aspekterna i agerandet behandlas och värderas av dem. Förhoppningen var att dokumentserien 

skulle främja domares etiska agerande så att allmänhetens förtroende skulle upprätthållas 
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liksom att informera allmänheten om domares syn på etiska grundsatser.
126

 Syftet var även att 

hålla diskussionen om god domarsed levande och anpassa seden till samtida etiska 

förhållningssätt. Som ett led i det senare nämnda syftet, valde arbetsgruppen att i stället för 

riktlinjer presentera frågor som de ansåg att en domare i olika situationer och skeden bör ställa 

sig. Frågorna är kategoriserade efter vad en domare bör överväga i egenskap av domare, jurist 

i andra funktioner och som privatperson.  

Först och främst presenteras dock de fyra grundsatserna (oavhängighet, opartiskhet och 

likabehandling, gott uppträdande och bemötande samt god kompetens och effektivitet) som 

reglerar en domares förhållningssätt till etiskt komplicerade frågeställningar. Grundsatserna 

presenteras redan i detta avsnitt men diskuteras närmare i God domarsed – om etik och 

ansvarstagande och därmed i avsnitt 4.4.3.  

I samband med de fyra grundsatserna aktualiseras en annan egenskap som en domare bör 

besitta, nämligen integritet. I domstolsverkets framställning anses integritet vara ett 

överordnat värde som genomgående påverkar de fyra grundsatserna. I andra, internationella 

framställningar har integritet dock ansetts vara ett eget, centralt värde. Att en domare uppvisar 

integritet innebär att han har förmågan att vara oberoende och opartisk. Det innebär också att 

domaren innehar ett kurage att våga fatta även obekväma beslut och hela tiden självständigt 

arbeta fritt från otillbörlig påverkan.
127

  

Oavhängighet 

Begreppet oavhängighet innefattar två aspekter i domarens yrkesroll, en intern och en extern. 

Den interna oavhängigheten belyser domarens förhållande till chefer och kollegor. I 

förhållande till dem ska domaren sköta sina rättskipande uppgifter självständigt. Domstolar 

och domare ska även kunna uppvisa ett externt oberoende, med andra ord ska domaren fatta 

beslut oberoende av såväl politisk påverkan som av organ såsom riksdag och regering. 

Definitionen av oavhängighet återfinns i artikel 6 Europakonventionen bland de kriterier som 

krävs för en rättvis rättegång.
128
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Opartiskhet och likabehandling 

En domare ska vara opartisk i förhållande till parter och ombud; domaren ska med andra ord 

inte under några omständigheter vara jävig. Samma krav på opartiskhet, fast för skiljemän, 

återfinns i 8 § LSF. I NJA 2010 s. 274 definierade HD partiskhet som att ”domaren låter 

partställningen påverka utgången av målet”. Således är en domare opartiskt om han eller hon 

hade handlat på samma sätt om partställningen hade varit den omvända. Men en domare 

måste även vara opartisk i förhållande till sakfrågan. Fördomar och förutfattade meningar om 

sakfrågan anses därför vara tecken på partiskhet. Artikel 6 Europakonventionen gör skillnad 

på objektiv respektive subjektiv opartiskhet. Båda villkoren måste vara uppfyllda för att en 

domare ska anses som opartisk. Med subjektiv opartiskhet menas att domaren rent faktiskt är 

opartisk. En objektiv opartiskhet är uppnådd då någon utan relation till målet eller större 

vetskap om det otvivelaktigt skulle definiera domaren som opartisk. Kravet på opartiskhet går 

hand i hand med grundläggande etiska värden såsom människors lika värde och 

likabehandling inför lagen. Det är domstolars och domares uppgift att till varje pris 

upprätthålla sådana värden i en rättsstat.
129

 

Gott uppträdande och bemötande 

Kraven på ett gott uppträdande och bemötande för domare grundar sig i de ovan nämnda 

målen för domarverksamheten, nämligen att upprätthålla och förstärka allmänhetens 

förtroende för den. Ett gott uppträdande likställs med ett korrekt, värdigt och respektgivande 

bemötande. Givetvis har en domare likväl rätt att agera utifrån sin personlighet när han eller 

hon arbetar samt fritt välja tillvägagångssätt i privaträttsliga överväganden. En domare måste 

dock alltid ha i åtanke hur ett enskilt agerande kan komma att påverka dennes position samt 

tillförlitligheten till domstolsverksamheten i stort.
130

 

God kompetens och effektivitet 

Liksom i ett ordinärt uppdragsförhållande ska även domaren, som utövar sitt yrke på uppdrag 

av medborgarna, söka prestera efter bästa förmåga och inom rimlig tid. Här inryms krav på 

noggrannhet och förmågan att handlägga ett ärende snabbt. Domarens arbetsresultat ska hålla 

hög kvalitet och han eller hon ska därför alltid sträva efter att upprätthålla en hög 

kunskapsnivå. En kompetent domare är således någon som inte stagnerar i ett 
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utbildningshänseende utan ständigt söker ny bildning och som sedermera kan förmedla den 

kunskapen på ett begripligt sätt.
131

 

4.4.3. God domarsed – om etik och ansvarstagande 

I och med medlemskapet i den Europeiska unionen (EU) och på grund av inkorporeringen av 

Europakonventionen i svensk rätt, anses svenska domare ha fått mer makt än vad de tidigare 

haft. Den här europeiseringen har även lett till en ökad judikalisering. Med andra ord har 

juridiken fått ett större inflytande på samhällsutvecklingen än tidigare. Det är judikaliseringen 

som i det långa loppet givit mer makt till domarna och som enligt arbetsgruppen flaggade för 

en gemensam ståndpunkt kring begreppet god domarsed.
132

 

En ökad makt ger ett ökat ansvar. Enligt utredningen ställs idag fler krav på de svenska 

domarna. Samhället kräver att domare avverkar fler antal avgöranden samtidigt som kvalitén 

på dessa avgöranden ska förbättras. Situationen med en resultatmätning som avgörande roll 

kan enligt utredningen leda till etiska dilemman vilket i sin tur ställer högre krav på domarnas 

integritet.
133

 

Dagens domarkår är inte lika sluten som tidigare generationer av domarkåren. Idag kan 

jurister som helt saknar traditionell domarutbildning anställas som domare. Samtidigt sker ett 

stort generationsskifte i domarkåren. Dessutom, menar arbetsgruppen, är vårt samhälle mer 

mångkulturellt än det tidigare varit. Det beror på invandringen men även på nya livsstilar. 

Dessa nya mönster kan öka antalet konfliktgrunder. I det hela sammantaget ansåg 

arbetsgruppen att det var väl motiverat att på nytt väcka frågan om domaretiska riktlinjer.
134

 

Claes Sandgrens artikel ”Etiska riktlinjer för domare och åklagare?” har utgjort en 

betydande grund i arbetsgruppens arbete med denna del av dokumentserien. Sandgren menade 

att det finns en så kallad tyst kunskap inom domarkåren om vad som utgör god domarsed och 

att det råder en mer eller mindre samstämmighet kring denna uppfattning. Här ryms frågor om 

förhållandet till media, vilka sidouppdrag som är acceptabla och hur domaren ska förhålla sig 

till delikatessjäv. Det var därför viktigt, menade Sandgren, att fundera kring om inte den tysta 

yrkesetiken redan reglerade det mesta och om riktlinjer verkligen skulle tillföra något.
135

 

Nedan presenteras de för- och motargument för domaretiska riktlinjer som arbetsgruppen 
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valde att presentera i God domarsed del II.
136

 De argument som är irrelevanta för en 

diskussion om etiska riktlinjer för skiljemän presenteras i parantes.  

Argument för införande av etiska riktlinjer
137

 

1. En självreglering i form av skrivna etiska regler manifesterar domarkårens självständighet 

gentemot andra offentliga organ. Domarna kan söka ledning i riktlinjerna utan att behöva 

rådfråga något sådant organ. 

 

2. Allmänheten kan definitionsmässigt inte ha kännedom om den nämnda tysta kunskapen. 

Etiska riktlinjer upplyser allmänheten – och omvärlden i övrigt – om de etiska krav som 

domarna ställer på sig själva. 

 

3. Processen att skapa skriftliga riktlinjer ger domarna ökad medvetenhet om de etiska 

frågorna och ger dem kurage att stå emot påtryckningar, t.ex. en obefogad jävsinvändning.  

 

4. Processen att skapa riktlinjer har alltså ett egenvärde. Detta syfte är samtidigt en 

påminnelse om vikten av att processen har bred förankring i domarkåren. Det är tänkbart att 

arbetet med att utforma riktlinjer kan lägga i dagen svagheter i gängse syn inom domarkåren 

om vad som utgör god domarsed. Det kan bidra till att tänkandet systematiseras. 

 

5. Domarkulturen kan skilja sig mellan domstolsslagen, mellan mellaninstansernas 

domkretsar liksom mellan domstolar inom samma domkrets. Skriftliga riktlinjer kan föra 

dessa divergenser till ytan och leda till ökad enhetlighet. 

 

6. Etiska riktlinjer kan vara ett stöd för den enskilde domaren – som t.ex. befinner sig i en 

ansträngd arbetssituation – och skapar en plattform för diskussion av och utbildning i 

domaretiska frågor. 

 

(7. Skrivna riktlinjer kan vara till nytta i den mån som domarkåren ställs inför beslut att 

managementmetoder som hämtas från näringslivet skall tillämpas på den dömande 

verksamheten.) 
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8. Unga domare, sidorekryterade domare och de ca 8 500 nämndemännen är inte inskolade i 

den rådande (tysta) domarkulturen. Etiska riktlinjer underlättar denna inskolning vilket inte 

hindrar att den dagliga socialiseringen in i domaryrket behåller sitt värde. 

 

9. Riktlinjer kan ge en grund att stå på för den som är missnöjd med en domare och därför vill 

framföra klagomål. 

 

10. Riktlinjer skulle kunna ge bättre förutsebarhet till gagn för domarnas rättssäkerhet. Det 

innebär dock inte att de etiska riktlinjerna skall avgöra vad som skall föranleda 

disciplinpåföljd – de är rekommendationer – men handlar en domare i överensstämmelse med 

riktlinjerna skulle det tyda på att det saknas skäl för disciplinära åtgärder. 

 

11. Riktlinjer om domaretik kan vara värdefulla som komplement till lagstiftningen och 

användas som hjälpmedel för tolkningen av denna. 

 

Argument mot införande av etiska riktlinjer
138

 

1. Varför laga något som inte är trasigt (förtroendet för domstolarna är relativt gott)? 

2. Alla domare ska inte vara stöpta i en form – etiska riktlinjer kan verka uniformerande på ett 

negativt sätt. 

(3. I Sverige är domstolarnas verksamhet i hög grad styrd av lagstiftningen. Ytterligare 

”reglering” är inte önskvärd.) 

(4. I Sverige är domarna föremål för en omfattande tillsyn med bl.a. disciplinärpåföljder. Det 

räcker och ytterligare riktlinjer för uppträdandet bör inte tillskapas.) 

5. Det finns en ovilja bland vissa domare att tala och skriva om etik: ”etik har man”. 

6. Det är svårt att ena sig om riktlinjer som ger reell vägledning. 

7. Etiska riktlinjer förenklar den etiska problematiken och förmår inte fånga upp alla de 

aspekter som bör beaktas. 
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8. Etiska riktlinjer kan bli ett substitut för kontinuerlig diskussion vilket får till följd att 

domarkåren slår sig till ro med riktlinjerna. 

9. Skrivna regler är möjligen mindre flexibla än oskrivna och är därför svårare att anpassa till 

ändrade förhållanden. 

Resterande del av God domarsed II presenterar internationella dokument och riktlinjer från 

andra länder, Olaus Petri reglerna, en beskrivning om arbetet och uppdraget samt 

bestämmelser och frågor som antingen redan behandlats eller som är irrelevanta för 

uppsatsens fokus.  

4.4.4. God domarsed – om tjänsteansvar och tillsyn 

I den tredje delen av utredningen presenteras en praxisgenomgång av avgöranden i tillsyns- 

och ansvarsfrågor med huvudsaklig inriktning på domstolar och domare. Anmälningarna till 

Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK) rör bland annat frågor om långsam 

handläggning och felaktigt bemötande, det vill säga anklagelser om förbrytelser mot de etiska 

grundsatser som beskrivits i avsnitt 4.4.2.  
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5. God skiljemannased – Vad anser skiljemännen själva? 

5.1. Intervjuer 

5.1.1. Intervju med f.d. justitieråd Bo Svensson  

Intervjun hölls den 5 februari 2013 i Lagrådets lokaler på Riddarholmen i Stockholm. 

Presentation 

Bo Svensson inledde sin domstolskarriär i oktober 1964 med en tingstjänstgöring vid Umeå 

tingsrätt. Allt sedan dess har Bo arbetat med juridik, som fiskal och assessor i Svea Hovrätt, 

sakkunnig och departementsråd i justitiedepartementet samt som kanslichef på 

Brottsförebyggande rådet. År 1987 blev Bo Svensson utnämnd till justitieråd i Högsta 

domstolen och var ordförande i domstolen under åren 2002-2007. Under sina mest intensiva 

yrkesår hann Bo Svensson även med att vara ordförande i Aktiebolagskommittén, 

Bokföringsnämnden, Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet och 

Ombudskostnadsnämnden. Numera arbetar Bo emellanåt i Lagrådet och innehar 

ordförandeposten i Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi, disciplinnämnden hos 

Nordic Growth Market och disciplinnämnden hos Burgundy. Han utreder också åt 

Regeringskansliet och har i dagarna överlämnat ett betänkande om skyldigheten för dem som 

anordnar offentliga tillställningar, t.ex. seriematcher i fotboll och ishockey, att ersätta staten 

kostnaderna för polisbevakning av matcherna. Bo åtog sig sitt första skiljemannauppdrag i 

början på 1990-talet, och hade då nästan 30 års erfarenhet av domstolsväsendet. Merparten av 

de cirka 40 skiljenämnder som han därefter har deltagit i har organiserats av Stockholms 

Handelskammares Skiljedomsinstitut (SHS) men han har också fått skiljemannauppdrag 

genom bl.a. Finlands Handelskammares skiljedomsinstitut i Helsingfors (FCC). 

Valda delar av intervjun 

Vad anser du vara den största skillnaden med att vara domare respektive skiljeman? 

Vad jag tycker är roligt med skiljemål jämfört med målen i HD, det är att jag får göra allting 

själv. Framförallt så träffar jag alla parter. Som justitieråd träffade jag aldrig parterna. Målen i 

HD förbereddes av revisionssekreterare och justitieråden hade inte annat än undantagsvis ett 

ansvar för hur målen bereddes för avgörande. Domstolsverket tycker nog det är alldeles 

besynnerligt när jag säger att jag tycker det är så roligt med skiljeuppdrag för att jag får träffa 

parterna och handlägga målet från början till slut. 
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En annan aspekt är skiljemannens förhållande till parterna. Jag ser mycket jävsinvändningar 

efter utfärdad skiljedom. Upptäcker tappande part att en avlägsen släktrelation eller 

yrkesrelation föreligger mellan en skiljeman och någon part i förfarandet så kommer parten att 

klandra domen. Ett exempel är ett mål där Ericsson var en av parterna och där domen vräktes 

efter att det uppdagats att en av skiljemännen var anställd på advokatbyrån som hade Ericsson 

som klient. 

Hur gick det till när du blev skiljeman?  

Förr började många skiljemän som sekreterare vid Arbetsdomstolen (AD). AD har alltid haft 

mycket skiljemål eftersom parterna på arbetsmarknaden har tvister de vill lösa och då anlitar 

de domare vid AD. Sekreterare och hovrättsfiskaler vid AD började ofta som sekreterare åt en 

AD-domare och växte på så sätt in i skiljemålsbranschen. Jag gick inte den vägen. Jag trodde 

att jag skulle få många skiljemål när jag 1990 blev ordförande i Aktiebolagskommittén men 

så blev det inte. En bit in på 1990-talet blev jag rekommenderad av en skiljeman som inte 

hade tid för ett förfarande. Det blev mitt första uppdrag som skiljeman. Ombudet i det målet 

återkom senare och den gången blev jag vald till ordförande. Fallet gällde parketten i en 

byggnad i Kremlin som president Jeltsin hade låtit renovera. Skriftväxlingen och 

huvudförhandlingen fördes på engelska men med vittnesmål på även italienska och ryska. 

Det blev nästan inte några skiljemål med bolagsrätt trots mitt arbete i Aktiebolagskommittén. 

Det blev inte så många mål med bolagsrätt i HD heller men jag var referent i ett mål i HD, 

Balken II, där domstolen lade fast en ny praxis om tvångsinlösen av aktier. Rättsfallet var 

mycket betydelsefullt men också väldigt omdiskuterat. Bland annat begärde Aktiespararna 

prövning i Europadomstolen
139

 av frågan om utgången i målet var förenlig med 

Europakonventionens bestämmelser till skydd för äganderätten. Som skiljeman måste man 

hela tiden försöka marknadsföra sig själv om man ska få några uppdrag. Det är inte helt 

lätt att göra som ledamot i HD eftersom många är kritiska när det gäller justitieråd som åtar 

sig skiljeuppdrag. Skiljemännens arvoden sticker i ögonen. Nästan varje år höjs en kritisk röst 

som undrar var justitieråden har sin lojalitet någonstans eftersom de tjänar mer på skiljemål än 

i HD. Jag anser inte att det är fel om justitieråd åtar sig skiljeuppdrag. Justitieråd är erfarna, 

särskilt processrättsligt, och det behövs i skiljemål. Erfarenhet av skiljemål kan även tillföra 

HD värdefull kompetens. Kommersiella mål kommer sällan till HD men när det undantagsvis 

sker är det bra om några justitieråd har arbetat med materian. 
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Vad anser du utgör ett gott skiljemannaskap? 

Det ska gå fort. Man måste vara klar, redig, juridiskt korrekt och ganska trevlig. Man får inte 

reta parterna. Parterna ska känna att de får ett professionellt bemötande och snabba reaktioner. 

Det är en himmelsvid skillnad mot handläggningen i en tingsrätt. Snabbheten tycker jag är en 

avgörande kvalité i ett skiljeförfarande. Det är viktigt att man som ordförande 

inte fördröjer handläggningen. Det kommer ofta att gå trögt ändå eftersom den part som håller 

på att förlora (ofta den svarande parten) inte sällan försöker att förhala förfarandet så mycket 

det går. Det gäller för skiljemännen att hantera sådana försök. En skiljeman ska alltså ha ett 

gott omdöme, vara smidig i umgänget med parterna och ska vara inriktad på resultat. Det 

goda omdömet innebär inte bara en god juridisk teknik utan även en portion sunt förnuft. 

Anser du att regleringarna för skiljeförfaranden är tillfredsställande eller är det något du 

skulle vilja tillföra eller ändra på? 

Jag tycker att skiljeförfarandet i Sverige fungerar väl.  

Anser du att det finns en generell kravbeskrivning av god skiljemannased? 

Skillnaden mellan god domarsed och god skiljemannased är inte så stor. Man får hålla på 

formalia i skiljeförfarandet i minst lika hög grad som i ett traditionellt tvistemål. Parterna ska 

känna sig nöjda, det ska få ett professionellt bemötande av såväl en statlig domstol som av en 

privat skiljenämnd. En skiljeman ska precis som en domare i en statlig domstol vara snabb, 

effektiv, korrekt och artig och se till att det är en bra stämning under förhandlingen. Parter och 

förhörspersoner ska våga yttra sig. De ska gå från förhandlingen och känna att de har fått 

lägga fram sin sak som de önskat. 

Tycker du att det behövs en kodifiering av god skiljemannased med tanke på de låga 

behörighetskraven och det faktum att skiljedomsverksamhetens handlingsområde utvidgas? 

Jag behöver det inte i alla fall! Det som hänt under min livstid är att regelfloran har 

exploderat. Det gäller alla områden. Det blir allt mindre utrymme för sunt förnuft. På ett sätt 

kan man säga att det på grund av EG:s enorma lagstiftningsproduktion blir mer och mer 

regelstyrt och på det viset får juristerna mera makt. Men samtidigt, om man ser till 

utvecklingen i de allmänna domstolarna, så tycker jag inte att de enskilda domarna har fått 

någon större makt. Det mäts produktivitet på ett sätt som inte skedde förut. Förr hade man ett 

ämbetsansvar och folk litade på en. Man behövde inte dokumentera allt man gjorde. Idag 
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måste allt utvärderas. Det måste rapporteras och det är bara det som går att mäta som kan 

rapporteras. Det innebär att man inte kommer åt kvalitén vare sig det är domarprestationer 

eller andra prestationer. Vill du ha mera regler så börjar man kräva rapporter kring det och om 

regeltillämpningen. Jag är skeptisk till att vi har så mycket regler men nu är det förmodligen 

omöjligt att backa. Varje generation av byråkrater vill sätta sitt avtryck i 

författningssamlingen. 

5.1.2. Intervju med advokat Jonas Benedictsson  

Intervjun hölls den 5 februari 2013 på Baker & McKenzies kontor i Stockholm. 

Presentation 

Jonas Benedictsson började sin juridiska karriär i domstol efter sin examen år 1983 vid 

Stockholms universitet. Han var intresserad av processrätt men inte av att fortsätta i domstol. 

Jonas hoppade därför av domarbanan och sökte till advokatbyrå. Två år i rad, år 2011 och år 

2012, blev han av International Law Office (ILO) utsedd till Sveriges bästa advokat inom 

tvistelösning. Han arbetar i skrivande stund för Baker & McKenzie Advokatbyrå i Stockholm. 

Hans första kontakter med skiljeförfaranden var som sekreterare till en senior partner på 

advokatbyrån som var flitigt anlitad som skiljeman. Under sin tid som sekreterare vid 

skiljenämnder hjälpte Jonas till att sköta administrationen av skiljeförfarandet men 

medverkade även under hela förfarandet och under överläggningar. Det gav honom erfarenhet 

och god lärdom för förfarandets speciella utformning. Idag mottar han uppdrag från både SHS 

och internationella skiljedomsinstitut men medverkar även i ad hoc förfaranden världen över.  

Valda delar av intervjun 

Anser du att regleringarna för skiljeförfaranden är tillfredsställande eller är det något du 

skulle vilja tillföra eller ändra på? 

Det är en ganska komplex fråga. Det finns en svensk lag om skiljeförfaranden och den 

fungerar bra tycker jag. Den är inte så detaljerad som man kanske skulle önska utan den 

lämnar mycket öppet för partsautonomin och för att man i samarbete med skiljemännen ska 

kunna bestämma hur man vill att förfarandet ska bedrivas. SHS-reglerna fungerar också bra. 

Där finns inte heller särskilt detaljerade regler och det fungerar på motsvarande sätt så att 

mycket lämnas till parterna och skiljemännen att komma överens om. 
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Skiljemännen som sådana, de har regler att hålla sig till. Till att börja med har de en nationell 

lag. Sedan finns IBA Rules of Ethics och IBA Guidelines som visserligen huvudsakligen 

handlar om intressekonflikter. Där utöver bestämmer parterna hur de vill att förfarandet ska 

bedrivas. Det gäller att försöka hitta skiljemän som man har erfarenhet av eller som kommer 

med bra rekommendationer. Det är den typen av information som vi delar advokater emellan 

när man komponerar en skiljenämnd. Det är väldigt viktigt. Det finns i den här världen, 

liksom inom varje yrkeskategori, både bra och dåliga skiljemän.  

Problemen uppkommer, som jag ser det, med internationella skiljeförfaranden och framför allt 

i kollisionen mellan olika traditioner. Den stora vattendelaren går mellan den anglosaxiska 

traditionen, på ena ytterkanten, och den som vi har tillämpat här i Sverige och i viss 

utsträckning här i Norden. De skiljer sig väsentligt från varandra. I internationella 

skiljeförfaranden kommer parterna från helt olika traditioner vad gäller disposition, 

bevisföring och så vidare. Där tycker jag att det kan bli ganska bökigt helt enkelt. Problem 

uppstår även ibland när ordföranden kommer från ett annat land. Det finns en ”klubb” av 

väldigt ofta anlitade, ganska självupptagna, herrar (oftast är det herrar, det finns några enstaka 

kvinnor) i internationella skiljeförfaranden. De jag tänker på mest är centraleuropéer; 

schweizare, tyskar och fransmän som har en väldigt hög uppfattning om sig själva. De tycker 

att de närmast är nedsända från Gud för att skipa rättvisa. De driver sina skiljeförfaranden på 

ett ganska hårdhänt sätt, vilket kan vara ett problem. 

Vad anser du utgör ett gott skiljemannaskap? 

Förutom att man ska vara en duktig jurist så ska man ha erfarenhet, inte bara juridisk. 

Skiljemannen ska vara en god jurist och ha erfarenhet av den typen av tvister som hamnar i 

skiljeförfaranden. Handlar det om internationella förfaranden och internationell handel då 

måste skiljemannen ha erfarenhet av det. Det handlar om att ha konfronterats med utländska 

kulturer och förstå hur exempelvis ryssar fungerar eller hur amerikaner tycker och tänker för 

att kunna skapa en fungerande arbetsmiljö i skiljenämnden. Om man talar om personlighet så 

vill man ha en person som är noggrann och relativt snabb. Skiljemannen ska även vara lyhörd 

för parternas uppfattning men samtidigt ta på sig ett tydligt ansvar att faktiskt driva målet till 

slut. Skiljemannen ska inte sitta i knät på parterna och bara skyffla papper utan faktiskt driva 

målet med fast hand.  
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Tycker du det är svårt att hålla dig opartiskt när du blivit vald som medskiljeman av viss 

part? 

Nej, det tycker jag inte är problematiskt. Ser man på skiljeuppdrag som att man står i 

tacksamhetsskuld för att man blivit utsedd då är man ute på ett väldigt farligt sluttande plan.  

Har du upplevt att en skiljeman känt sig bunden till en part i målet? 

Ja, partisaner finns överallt, det springer man på hela tiden.  

Även juridiskt utbildade? 

Ja det finns! Det kanske inte är lika vanligt i Sverige som det är i vissa andra länder att 

skiljemän utses för att det anses vara just partens förlängda arm eller partens röst i 

skiljenämnden. Det är väldigt vanligt, eller har i alla fall varit väldigt vanligt, i förfaranden 

med ryska eller kinesiska parter. De har utsett konstiga professorer eller andra som de tycker 

de har om inte ”koll på” så åtminstone som de så att säga ”litar på”. Men även i Sverige 

förekommer den här mentaliteten. Man utser en advokat på en byrå i hopp om att man ska få 

ett uppdrag tillbaka. Det där är inte riktigt bra. Det här skulle man kunna undvika om det blir 

svårare för skiljemännen att spekulera i om den här typen av omständigheter kommer fram 

eller inte. SHS befinner sig i en position där de kan gå i fronten för att bli mer öppet med vilka 

personer som faktiskt förekommer i de skiljeförfaranden som administreras av SHS. SHS 

skulle kunna publicera vilka skiljemän de utser och också vilka advokatbyråer som företräder 

utseende part, utan att tala om vilka parterna är. Då får man en känsla av vad skiljemannen är 

för en person. Om SHS skulle börja med det tror jag att andra institut skulle följa samma 

mönster. Allt man har att förlita sig till idag är skiljemännens egen upplysningsvilja. De har 

en upplysningsskyldighet men jag anser att det många skiljemän som inte fullgör den. De 

upplyser inte om allt sådant som de borde upplysa om.  

Anser du att det finns någon generellt vedertagen kravbeskrivning av god skiljemannased?  

Nja, det finns inte något kodifierat annat än IBA:s Rules of Ethics och det som just rör 

oberoende och opartiskhet. Den påstår jag att alla känner till. Alla håller sig dock inte till det, 

det är ju ett obestridligt faktum. Det förekommer jävsbeskyllningar både högt och lågt och i 

många fall skiljemän som skiljs från sina uppdrag för att de inte hållit sig till reglerna. Det 

finns ingen kodifiering som talar om för en skiljeman hur han ska fullgöra uppdraget i vidare 

mån än det som skiljedomsinstituten då tillhåller dem med avseende på tidsramar, att se till att 



50 

 

kopiera instituten på handlingar mm. Eller som i ICC:s fall där man ska upprätta terms of 

reference och man ska underställa ICC domen för granskning och hur avräkning och sådant 

ska gå till. Hur man ska driva själva processen utöver det som redan framgår av reglerna, det 

finns inte reglerat.   

Vad tror du är anledning till att en sådan inte finns? 

Skiljemän ska liksom domare vara opartiska och oberoende. Skiljemannen ska liksom 

domaren tillämpa sina juridiska kunskaper på tvistefrågan och ska utan sidoblickar försöka 

lösa tvisten på ett opartiskt och skickligt sätt. Skillnaden är att en skiljeman får parten själv 

välja, domare lottas. När en part ska välja en skiljeman får man använda sig av sitt kontaktnät 

eller den information som finns för att se till att man väljer en skiljeman som man tror har 

goda förutsättningar att utföra uppdraget. Att kodifiera det där vidare än det som nu gäller tror 

jag skulle bli svårt. Huvudsaken är att det är en människa man har anledning att tro på eller 

som man vet är en skicklig yrkesman och som dessutom är oberoende och opartisk. Mer än så 

kan man väl kanske inte kräva.  

Tycker du att det behövs en kodifiering av god skiljemannased? 

Jag tycker faktiskt inte det. Är man så dum att man utser en person som man inte vet är 

yrkesskicklig eller låter sin advokat ha så fritt spelrum, då får man skylla sig själv. Det blir 

självreglerande. Folk som är dumma eller är omöjliga att ha att göra med; hopplösa, 

oskickliga, otrevliga eller inkompetenta skiljemän, det sprider sig väldigt fort. De får inte 

skiljeuppdrag.  

En skiljeman med självbevarelse drift måste också ställa sig frågorna: är det här någonting jag 

kan? Är det är någonting jag har tid med? Är det här någonting jag orkar med? Förutom det är 

det upp till uppdragsgivarna att bestämma hur de vill ha det. Det går aldrig att kontrollera vad 

motsidan utser för skiljeman, det kan bli en stolle. I ett sådant fall får man hoppas att institutet 

i vart fall utser en bra ordförande. 
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5.1.3. Intervju med professor Christina Ramberg 

Intervjun hölls per telefon den 6 februari 2013. 

Presentation 

Christina Ramberg tog juristexamen år 1984 vid Stockholms universitet, vilken följdes av en 

tingstjänstgöring vid Kristianstads tingsrätt. Christina blev juris doktor år 1992. Christina har 

varit professor vid Göteborgs universitet, vid Handelshögskolan i Stockholm och vid 

universitetet i Utrecht. Christina har även arbetet som ledamot i hovrätten för västra Sverige 

och som biträdande jurist vid advokatfirman Vinge. Christina har även representerat Sverige i 

FN-organet UNCITRAL angående frågor rörande modellagen. I skrivande stund är Christina 

professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Christina påbörjade sin karriär som skiljeman 

i mitten av nittiotalet och är sedan dess flitigt anlitad som skiljeman i svenska och 

internationella skiljeförfaranden. 

Valda delar av intervjun 

Anser du att regleringarna för skiljeförfaranden är tillfredsställande eller är det något du 

skulle vilja tillföra eller ändra på? 

Jag tycker det är lagom reglerat. 

Vad anser du utgör ett gott skiljemannaskap? 

Det är viktigt att en skiljeman förstår vad ansvaret är. Ansvaret är att en skiljeman ska avgöra 

en tvist snabbt och att han ska avgöra tvisten på ett sådant sätt att den inte kan klandras. Det är 

de två stora skyldigheterna som en skiljeman har. Sedan är det klart att skiljemannen har ett 

ansvar i förhållande till hela skiljedomssamhället att försöka döma rättvist och lyssna på 

parterna så att parterna känner sig trygga i förfarandet. 

Anser du att det finns en generell vedertagen kravbeskrivning för god skiljemannased? 

Väldigt mycket finns beskrivet i IBA-reglerna. Det handlar om personer med omdöme. Det 

som är bra med skiljeförfaranden är att personer som får rykte om sig att ha gott omdöme blir 

anlitade som skiljemän. Det är en skillnad i förhållande till domare eftersom det vid allmän 

domstol inte är parternas känsla för ett gott omdöme som är avgörande utan det är någon sorts 

fast anställningssystem. Sannolikheten att man får omdömesgilla skiljemän är således större 
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än att man får omdömesgilla statsanställda domare. Det finns samtidigt en risk att parter utser 

skiljemän som de vet kommer döma till deras fördel, alltså som inte är omdömesgilla. Men i 

ett sådant fall gäller det bara en av tre skiljemän. Om du utser en skiljeman som alla vet är 

korrupt så kommer han inte kunna övertyga sina medskiljemän.  

Har du erfarenhet av en skiljenämnd med en partisk skiljeman? 

Jag har varit med om skiljeförfaranden där jag fått en misstanke om att skiljemannen inte 

förmår vara helt neutral. Men jag tror inte det handlar om att skiljemannen medvetet går mot 

sitt eget samvete. Det har jag inte varit med om. Däremot tycker jag att jag varit med om att se 

en tendens att en skiljeman omedvetet dömer till förmån för den part som utsett honom.  

Tycker du att det behövs en kodifiering av god skiljemannased? 

Nej, det behövs inte, jag tror till och med det skulle vara skadligt. 

Varför tror du det? 

För att då läser man plötsligt de här etiska reglerna som fan läser bibeln och anser att man 

följt dem; jag har varit djupt omdömeslös, jag har varit djupt oetisk – men jag har följt alla 

reglerna, så ni kan inte komma åt mig! Det är bättre att man istället själv får ta ansvar för att 

man är omdömesgill, då tror jag att man blir mer omdömesgill än om man plötsligt har ett 

regelverk. 

Tycker du att det behövs en kodifiering av god skiljemannased med tanke på de låga 

behörighetskraven och det faktum att skiljedomsverksamhetens handlingsområde utvidgas? 

Nej, jag har ett stort förtroende för att folk har ett eget omdöme. När man är tre skiljemän så 

finns det alltid någon med pondus eller auktoritet som kan berätta för de andra att de inte får 

glömma bort att de ska vara neutrala domare. Det har hänt att jag som ordförande har fått säga 

till mina medskiljemän när de varit oerfarna. Det är mycket bättre att jag säger till dem direkt 

än att sticka i handen ett, världens tråkigaste, etiskt regelverk. 

Har du haft erfarenhet av en skiljenämnd där icke juridiskt utbildade har suttit som 

skiljemän? 

Nej, det har jag inte. 
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5.2. ”Diskretionära beslut, skiljemans integritet och god skiljemannased”
140

 

Det hör till ovanligheterna att innebörden av ett gott skiljemannaskap diskuteras inom 

doktrinen men även regeln har sina undantag. Ett undantag är Stefan Lindskogs bidrag 

(”Diskretionära beslut, skiljemans integritet och god skiljemannased”) till verket ”Festskrift 

till Gustaf Möller” som publicerades i Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 

(JFT). En av Lindskogs slutsatser är: 

”Ett gott skiljemannaskap handlar om att förtjäna ett förtroende. Ett förtjänat förtroende 

behöver inte vara ett av alla vunnet förtroende.”
141

 

Ett sådant förtroende för skiljemannen uppnås enligt Lindskog om skiljemannen är 

kompetent, effektiv och har integritet. Med andra ord ska skiljemannen vara en skicklig jurist 

som är väl insatt i det för skiljefrågan aktuella verksamhetsområdet. Dessutom måste 

skiljemannen veta med sig att han har den tid, ambition och förmåga som krävs för att slutföra 

förfarandet på ett tillfredsställande sätt och inom en rimlig tid.
142

 

Särskilt integriteten menar Lindskog är nyckeln till ett gott skiljemannaskap. Skiljemän har 

liksom allmänna domare ett stort materiellt bedömningsansvar. Skiljemännens 

beslutsutrymme är dock betydligt bredare och kräver därför ett större ansvar. Ett sådant 

beslutsutrymme får exempelvis inte användas godtyckligt. För att skiljemannen ska agera så 

oberoende och opartiskt som möjligt ska skiljemannen fortlöpande ställa sig frågan huruvida 

han eller hon tänkt annorlunda om det exempelvis varit den andra parten som velat åberopa ny 

bevisning. Vad gäller tidsaspekten frågar sig Lindskog om den fått en för stor tyngd i 

sammanhanget. Lindskog menar att det finns en risk att skiljemännen driver skiljeförfarandet 

snabbt och avvisar bevisning för att de vill behålla sitt rykte som goda och effektiva ”case-

managers”. En god skiljeman ska bortse från sådan påverkan på det egna ryktet men det är 

lättare sagt än gjort menar Lindskog.
143

 

En god skiljeman ska även inför sig själv och inför sina medskiljemän upplysa om den egna 

bekvämlighetsaspekten. Tidsaspekten har redan nämnts men Lindskog menar även att beslut 

som förlänger förfarandet kan påverka skiljemannens personliga planering vilket skulle kunna 

påverka beslutsfattandet. Det är viktigt att samtliga skiljemän medverkar i en sådan 
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diskussion. När det gäller hinder för om en viss skiljeman kan medverka ska även parterna 

informeras.
144

 

En skiljeman kan även tidigare tagit ställning i en fråga. Det medför inte att skiljemannen är 

beroende, tvärtom menar Lindskog. I kravet på oberoende och integritet ligger också 

förmågan att våga hålla fast vid sin ståndpunkt. Lindskog menar att det har ett värde att agera 

konsekvent och att det värdet har en större vikt än att skiljenämnden är enig i det enskilda 

fallet. Som Lindskog uttrycker det: 

”Det kan kosta att stå fast vid sin åsikt men ingen har sagt att det skall vara lätt att vara 

skiljeman.”
145

 

Lindskog förespråkar även en viss transparens under skiljeförfarandet och diskuterar i 

synnerhet behovet respektive icke-behovet av domskäl i en skiljedom. Han menar att en 

transparens för parterna visar en god juridisk metodologi och en intellektuell hederlighet. 

Motargumentet är ofta att det kan väcka ogillande hos en av parterna. Men det är i just en 

sådan situation som skiljemännen enligt Lindskog bör visa lite extra integritet och vara 

obekväma mot sig själva.
146

 

”God skiljemannased innebär en skyldighet att vara obekväm mot sig själv, trots det formellt 

öppna beslutlandskap som disktetionära beslut avtecknar”.
147

 

En skiljeman ska alltid utgå från principen om parternas rätt till en rättvis prövning och inta 

ett kritiskt förhållningssätt samtidigt som han eller hon ska uppvisa integritet, det vill säga 

vara okänslig för personliga konsekvenser. Därför ska skiljemannens egna och 

medskiljemännens bekvämlighetsaspekter luftas och oberoendet och opartiskheten 

fortlöpande testas.
148
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6. Analys 

6.1. Inledning 

Redan i skiljeförfarandets begynnelse, i vilket fall så långt bak vi har bevis, har 

skiljeförfarandet haft en speciell karaktär. Istället för att försäkra sig om rättvisa genom 

allmänt kända och mer reglerade metoder har människor valt att slita vissa tvister med hjälp 

annan expertis än den rent juridiska. I samtliga fall har juridiska kunskaper valts bort och 

istället har förtroendet för aktörens sakkunnighet och förnuft prioriterats. Människor hade 

exempelvis större förtroende för Pie Powder Courts förmåga att lösa handelstvister på ett 

tillfredsställande sätt än vad de hade för de allmänna domstolarnas tillvägagångssätt.  

Även Sverige har byggt sin inhemska tradition av skiljemannaregleringar på historiska 

mönster. Liksom många andra länder utgår de flesta reglerna från vad som ur ett 

handelsrättsligt perspektiv är mest fördelaktigt. Tvister rörande ekonomiska intressen kräver 

ofta snabba, ändamålsenliga beslut men framför allt ett förfarande där parterna själva får 

bestämma hur dessa kommersiella intressen bäst tas till vara. Den så kallade partsautonomin 

är, och har alltid varit, A och O i utformandet av lag och regleringar för skiljeförfarandet. 

Partsautonomins inverkan har resulterat i allmänt accepterade inskränkningar, exempelvis 

omöjligheten till materiell överprövning. Partsautonomin verkar även utgöra den tyngsta 

ursäkten för att skiljemän inte behöver kodifierade etiska riktlinjer som oavsett valt regelverk 

alltid ska följas i Sverige. Enligt förarbetena vilar ansvaret för skiljemäns sakkunskap och 

opartiskhet i första hand på parterna själva. Saknar du förnuft vid val av skiljeman, får du så 

att säga skylla dig själv.
149

 Det är ett intressant faktum. Efter månader av studier i ämnet är jag 

fortfarande inte riktigt vän med denna acceptans. Vad beror det på? Trots inskränkningar i 

rättssäkerhetskravet om överprövning fungerar ju systemet! LSF skyddar det som behöver 

skyddas, partsautonomin öppnar för fantastiska möjligheter som bara parter som gör 

oförnuftiga val kan begränsa och görs sådana val har de bara sig själva att skylla. Praktikerna 

har rätt; skiljeförfaranden är lagom reglerade och alla berörda parter vet spelreglerna vilket 

gör att området till viss del är självreglerande. 

Här skulle min uppsats kunna avslutas. Det hade till och med varit förnuftigt av mig att stanna 

här. Det är sant, mina kunskaper kring ämnet är långt ifrån jämförbara med mina erfarna 
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förebilder. Men jag råkar vara student. Jag råkar ha blivit övertygad om att trots övertygelse i 

doktrin och uttalanden av specialister så går gamla, fungerande system att ha en åsikt om. Det 

är till och med helt ”okej” att kritisera dem. Det finns enligt min mening behov av och 

möjlighet till förbättring av etiska principers efterlevnad under ett skiljeförfarande. 

Möjligheter som i vart fall måste luftas innan studenten återigen ställer sig frågan som 

förpestat stora delar av uppsatsskrivandet; vad kan jag bidra med som ingen av praktikerna 

och doktrinförfattarna redan har tänkt på?  

6.2. Kan en god skiljemannased definieras med hjälp av de svenska 

rättskällorna? 

Låt oss börja från ett internationellt perspektiv. Internationaliseringen av handel är historiskt 

sett inte särskilt ny. Däremot är utbredningen och fördjupandet av den nyare. Internationella 

aktörer är idag inte begränsade till några få hamnar utan agerar ofta globalt i olika 

konstellationer och bolagsformer. Med en fördjupad internationell handel avser jag handel 

inom ett samarbetsområde, exempelvis inom EU. Handelsrelationer inom den inre marknaden 

är nästintill inte att anse som internationell handel längre även om begreppet självklart syftar 

till handel utanför en nations gränser. Ökad globaliseringen mynnar ut i ökade, tidigare 

otippade, handelsrelationer. För att underlätta hanteringen av sådana relationer, där olika 

handelstraditioner möts, är det inte ovanligt att utforma internationella standarder för olika 

delmoment i de internationella relationerna. Problematiken ligger i att komponera ett system 

som inte retar inhemska traditioner i alltför stor utsträckning. 

Ekonomiska aktörer med ett vinstsyfte hamnar inte allt för sällan i konflikt med andra 

ekonomiska aktörer i internationella affärsrelationer. Majoriteten av sådana tvister slits i 

internationella skiljeförfaranden. I årtionden har olika institut och organisationer arbetat med 

att utveckla olika standards för sådana tvistlösningsmetoder. Problemet ligger i de vidträckta 

möjligheterna parterna har genom partsautonomin. Oavsett hur många reglementen, riktlinjer 

och etiska dokument som skrivs blir de endast gällande om parterna kommer överens om att 

tillämpa dem. Samtidigt som flera av dem anses vägledande för internationell praxis behöver 

de alltså inte följas. Samtidigt som behovet av en harmonisering på området finns på grund av 

skiljeförfarandets internationella karaktär, präglas det behovet av oviljan att på något sätt 

inskränka partsautonomin. Första steget i den här analysen blir således att reda ut om 

regleringarna för skiljeförfaranden idag är tillräckliga för att försäkra att etiska värden 

respekteras vid skiljeförfaranden. Finns den goda skiljemannaseden dold i redan existerande 

verk och praxis? 
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Lagreglerna i LSF är inte uttömmande, varken enligt lagförarbetena eller enligt praktikerna. 

De regler som finns ska som utgångspunkt ses som dispositiva även om vissa av dem kan 

inskränka partsautonomin. Till och med behörighetsparagrafer (där opartiskhetskravet ingår) 

är delvis dispositiva (konkret dispositiva) eller utgör inte en självständig klandergrund (såsom 

upplysningsplikten i 9 §). Partsautonomin, möjligheternas förtrogne, genomsyrar hela LSF 

och har således lett till att ett skiljeförfarande, om parterna vill, alltid går att ”rädda” så att en 

skiljedom kan utfärdas och ekonomiska intressen skyddas. Huvudresonemanget bakom LSF 

är således inte att skydda etiska värden enligt min mening. LSF tar i stället sikte på att 

tillfredsställa kommersiella intressen genom ett snabbt och effektivt förfarande. Lagregler i 

LSF stadgar visserligen i viss mån vad som är ett önskvärt beteende av skiljemän ur ett 

allmänt intresse om rättssäkerhet och utifrån ett tredjemannaperspektiv. 

Inskränkningsmöjligheten i nästintill samtliga lagrum gör dock att innebörden av den goda 

skiljemannaseden blir svårdefinierad och motsägelsefull. Bedömningen av etiska aspekter, där 

opartiskhet är den mest framträdande i sammanhanget, samt arbetet med att definiera 

innebörden av ett önskat agerande för skiljemän verkar i stället ha lämnats åt 

rättstillämpningen. Oavsett vad som kan avtalas bort eller vad som i efterhand kan godkännas 

är utgångspunkten att skiljemän ska vara opartiska under skiljeförfarandet. Kravet på att 

skiljemän (och domare) ska vara opartiska under ett förfarande utgör ett rättssäkerhetskrav för 

parterna och är således av allmänt intresse samt en säkerhetsventil för tredjemannaintressen. 

Kan LSF anses utgöra ett preventivt skydd mot att partiska skiljemän? Med anledning av ovan 

nämnda diskussion ställer jag mig mycket frågande till det. 

Har då rättstillämpningen lyckats med att utveckla ett preventivt skydd, en god sed, för 

skiljedomsverksamheten? Det än idag vägledande rättsfallet, Suppleantmålet
150

, slog 

visserligen fast att bedömningen av huruvida förtroendet för en skiljemans opartiskhet ska 

anses rubbat ska göras på objektiva grunder. Enligt min mening torde en sådan objektiv 

bedömningsmall vara enklare att förhålla sig till än en subjektiv. Står det klart att samtliga 

förhållanden till en part eller partsombud ska redovisas, som objektivt sett kan föranleda till 

tveksamheter hos parterna, finns mindre utrymme för spekulation kring vad som borde falla 

under upplysningsplikten i 9 §. Med tanke på senare praxis
151

 och praktikernas erfarenheter 

om att jävsinvändningar förekommer ”både högt och lågt”, verkar dock 

opartiskhetsbedömningen för skiljemän fallera någonstans. HD hänvisar, direkt eller indirekt, 
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tillbaka till Suppleantmålets
152

 objektivitetsbedömning. Huvudregeln är således klar men 

uppenbarligen inte innebörden av den, inte ens för HD. I Jilkénmålet gavs IBA Guidelines 

utrymme i jävsbedömningen. I samma domskäl nämns även att SHS-reglerna och ICC-RoA 

liknar LSF:s bedömning av opartiskhet. I ett yttrande från SHS sades även att IBA Guidelines 

är viktiga i en bedömning av skiljemäns opartiskhet. I Korsnäsmålet nämns IBA Guidelines i 

föredragandet inför HD:s domslut men inte direkt i domskälen. Här tillägger HD även att det 

tillsammans med en objektivitetsbedömning måste göras en helhetsbedömning av 

omständigheterna i målet. Det behövdes inte varken i Suppleantmålet
153

 eller i Jilkénmålet
154

. 

Tidsperioden om tre år och antalet uppdrag inom den tidsperioden nämns men inte att den 

valda tidsperioden härrör från Orange List i IBA Guidelines. Inte heller att det där stadgas att 

fler än tre uppdrag från samma advokatfirma kan utgöra grund för ett rättfärdigat tvivel 

angående en skiljemans opartiskhet. Däremot hänvisar HD till IBA Guidelines i samma 

domskäl vad gäller upplysningsplikten för skiljemän. HD menade att en bristande 

upplysningsplikt inte utgör en självständig klandergrund eftersom den inte är sanktionerad, 

varken i LSF eller i IBA Guidelines. Enligt min mening är det på grund det ovan redovisade 

oklart i vilken utsträckning IBA Guidelines, som tydligare definierar när partiskhet föreligger, 

ska ges utrymme i svensk rättstillämpning. Det är även oklart i vilken utsträckning andra 

internationella reglementen ska ges betydelse. 

Övrig presenterad praxis ger klarare besked vad gäller skiljemäns önskvärda agerande. I 

Bulkanmålet
155

 nämner HD i anslutning till diskussionen om parters tystnadsplikt att 

skiljemän ska iaktta diskretion vad gäller det accepterad uppdraget. Det torde även gälla för 

partsombud. I Soyakmålet
156

 stadgas att en skiljedom bör innehålla domskäl. På grund av 

gränsdragningsproblematiken mellan materiella fel och formella fel kan dock inte en 

skiljedom klandras på grund av bristfälliga domskäl så länge domskäl inte saknas helt eller är 

så bristfälliga att de är att se som en avsaknad av dem. 

Av allt att döma ger praxis i dag viss vägledning till en kravbeskrivning av en god 

skiljemannased. Vägledningen är dock begränsad till krav om iakttagen diskretion, som redan 

på grund av förfarandets karaktär måste ses som självklart, samt till att en total avsaknad av 

domskäl kan vara klanderbart. I övrigt, vad gäller rent etiska aspekter såsom opartiskhet, ger 
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praxis inget tydligt svar. Det verkar dock finnas tendenser som pekar på att IBA-Guidelines 

ska ges utrymme i bedömningen, frågan är i vilken utsträckning. IBA-Guidelines är 

tillämpbara riktlinjer men ingenting som egentligen måste följas. HD är måhända försiktiga 

med alltför stora ord om tillämpningen av riktlinjerna då det möjligtvis skulle kunna anses 

som en inskränkning av partsautonomin. Trots sådana möjliga reaktioner, anser jag att det 

finns en välbefogad anledning för HD att tydliggöra opartiskhetsbedömningen för skiljemän 

vilket jag återkommer till i avsnitt 6.3. 

Vad gäller övriga presenterade reglementen som liksom IBA Guidelines inte är bindande men 

som likväl skulle kunna ge viss vägledning på området kan följande sägas. SHS-reglerna, som 

till mångt och mycket överensstämmer med ICC-RoA, ger i princip samma etiska vägledning 

som LSF, om än något mer preciserade. De valda termerna i SHS-reglerna har ansetts ge 

uttryck för såväl subjektiv som objektiv opartiskhet. Utvalda skiljemän ska även skriftligen 

bekräfta sin opartiskhet tillsammans med upplysningar som skulle kunna ge fog för 

jävsinvändningar. Förtydliganden är visserligen bra, så även ett skriftligt bekräftelsekrav som 

måste indikera vikten av sådana upplysningar. SHS-reglerna ger dock ingen vägledning kring 

vad som innefattas i begreppet opartisk respektive oberoende.  

Om nu varken LSF eller praxis och inte heller SHS-reglerna ger någon klar bild av den goda 

skiljemannaseden, var finns då vägledning?  Praktikerna anser att erfarenheten av och därmed 

kunskapen om god skiljemannased finns inom den svenska skiljemannakåren. Det skulle 

därför, enligt dem, inte finnas något behov av att kodifiera etiska riktlinjer för skiljemän. 

Ramberg menar till och med att det skulle kunna vara skadligt. Jag ställer mig frågande till 

dessa slutsatser. Det som de intervjuade praktikerna och Lindskog är överens om att en god 

skiljeman är skicklig och snabb i sin handläggning av målet. Här innefattas krav på att 

skiljemannen ska vara erfaren och omdömesgill samt att skiljemannen avgör tvisten på ett 

sådant sätt att den inte kan klandras. Nyckeln till ett gott skiljemannaskap är enligt Lindskog 

skiljemannens integritet. En sådan egenskap pressar skiljemannen till att hela tiden ifrågasätta 

sin egen och andra skiljemäns opartiskhet, att våga stå fast vid en obekväm ståndpunkt samt 

att vara okänslig för personliga konsekvenser. Även om de intervjuade praktikerna inte 

uttryckligen använde begreppet integritet tycks det ha vävts in i samtliga uppräknade krav på 

liknande sätt som för de fyra grundsatser vad gäller god domarsed.
157

 Skiljemannen ska enligt 

de intervjuade praktikerna driva processen snabbt och effektivt, trots försök till förhalanden 
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från de processande, samt vara omdömesgill och förnuftig, trots förväntningar från part. Det 

kräver integritet. Lindskog redovisar även en intressant aspekt vad gäller tiden för förfarandet. 

Till skillnad från de intervjuade praktikerna väljer Lindskog att beskriva skiljemannens 

åtagande vad gäller tidsramen som att förfarandet ska slutföras ”inom rimlig tid” istället för 

”snabbt”. Om för mycket vikt läggs på snabbhetsrekvisitet finns risken att skiljemän fokuserar 

på ryktet som goda ”case-managers” och inte på tvisten i sig. Det är olyckligt eftersom även 

skiljemannen har ett stort materiellt bedömningsansvar enligt Lindskog. Utan att dra några 

generella slutsatser av ordvalet bland de intervjuade praktikerna måste nog Lindskogs åsikt på 

den punkten te sig som sann. Oavsett val av litteratur om skiljeförfarande vågar jag påstå att 

något bland det första som stadgas är att skiljeförfarande är en snabb tvistlösningsmetod i 

förhållande till processer i allmänna domstolar. Snabbheten är en grundpelare för hela 

proceduren och är lagstadgat (21 § LSF). Det vore därför inte helt otroligt om 

snabbhetsrekvisitet gavs ett för stort utrymme under förfarandet vilket skulle kunna befaras 

leda till en mindre korrekt materiell bedömning, exempelvis om all väsentligt bevisning inte 

tillåts läggas fram på grund av tidsåtgången.  

Den av praktikerna påstådda tillfredsställande kunskap om god skiljemannased som redan 

finns hos skiljemannakåren torde kunna jämföras med den tysta kunskapen som anses finnas 

hos domarkåren. Det måste ses som klart att innebörden av en god skiljemannased är dold för 

alla utan insikt i skiljemannaverksamheten liksom den goda domarseden till stor del var dold 

för allmänheten innan en utredning om den gjordes. Trots den tysta kunskapen hos 

domstolsverksamheten och motargumenten mot etiska riktlinjer för domare genomfördes 

uppdraget om en presentation av den goda domarseden. 

De intervjuade praktikerna verkar enas om några punkter som kan liknas med de 

motargument som fördes inför sammanställningen av god domarsed.
158 

De verkar anse att etik 

och förnuft ”har man” och ingenting man skaffar sig med etiska riktlinjer; det går inte att ta en 

kurs i gott omdöme. De må vara sant men syftet med etiska riktlinjer är inte enbart att upplysa 

eventuellt ovetandes skiljemän om branschens yrkesetik. Syftet är även att skapa en 

överenskommen grogrund som såväl erfarna som oerfarna skiljemän kan snegla på i snåriga 

situationer. En god sed för en yrkeskår kan även vara av intresse ur ett allmänt perspektiv, 

vilket jag återkommer till i avsnitt 6.3.  
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Svensson menar att fler regler kräver underhåll och minskar utrymmet för sunt förnuft. 

Benedictsson anser att behovet inte finns för att det i stort sett är självreglerande; oförnuftiga 

skiljemän får ett dålig rykte och väljs inte igen. Även Ramberg är inne på samma spår men 

tillägger att ett (tråkigt) etiskt regelverk riskerar att hamna i händer på någon som visserligen 

följt regelverket men som på andra sätt kan vara omdömeslös och oetisk. Visst finns det 

illvilliga människor men de är i så fall inte isolerade till en viss yrkesgrupp. Om Rambergs 

teori hade ansetts utgöra en allmän ståndpunkt vad gäller etiska riktlinjer hade etiska riktlinjer 

i allmänhet ansetts onödiga. Så vitt jag vet delas inte den uppfattningen av majoriteten i ett 

demokratiskt samhälle. Vad Ramberg skulle kunna ha menat med risken för att tyda ett 

regelverk ”som fan läser bibeln” var kanske att etiska riktlinjer kan anses förenkla den etiska 

problematiken och att de inte förmår fånga upp alla de aspekter som bör beaktas. Här anser 

jag i så fall att hon har rätt men enligt min mening syftar inte heller etiska riktlinjer till att 

detaljerat presentera alla tänkbara etiska dilemman. Som ovan nämnts bör de fungera som en 

grogrund för etisk tänkande med möjligtvis vissa detaljerade delar som reglerar frågor som för 

yrkesgruppen är extra väsentliga. För skiljemannakårens del torde det vara bedömningen av 

opartiskhet. Det skulle även kunna finnas en potentiell risk att skiljemannakåren slår sig till ro 

med riktlinjerna så att ytterligare diskussion kring ämnet hämmas. Det har jag dock svårt att 

tro dels på grund av den interna ryktesspridningen vad gäller förnuftiga/oförnuftiga skiljemän 

och dels på grund av att ett etiskt regelverk omöjligt kan reglera alla tänkbara etiska 

dilemman. Visst är det alltid möjligt att påstå att skrivna regler är mindre flexibla än muntliga 

vad gäller anpassning till förändrade situationer. Jag ser dock inte att det skulle förhindra ett 

försök till att förtydliga vad ett önskvärt beteende för skiljemän innebär. 

Av allt att döma menar praktikerna på att förtroendet för skiljemannakåren i 

skiljeverksamheten är stort och regleringen för dem är tillfredsställande. För min egen del 

samlas fortfarande mängder av frågor kring den goda skiljemannaseden trots praktikernas 

övertygelse om att yrkesetiken för skiljemannakåren är lagom reglerad. Hur avgränsas 

skiljemannakåren? Vilka har del av den dolda kunskapen och tipsen om förnuftiga skiljemän? 

Vem är att anse som förnuftig och varför?  Frågan blir därför om det är nödvändigt att sådana 

som jag förstår innebörden av en god skiljemannased och även om oerfarna skiljemän 

behöver förstå, såsom ämnesexperter utan juridisk kompetens och utan erfarenhet i 

skiljedomsverksamheten. Behöver gemene man ha kunskap om en god skiljemannased eller 

räcker det med att de mest anlitade skiljemännen innehar den? Finns det verkligen ett behov 
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av en kodifiering av den goda skiljemannaseden, det vill säga en förklaring till vilka etiska 

riktlinjer som skiljemän ska beakta inför och under ett skiljeförfarande? 

6.3. Behövs en kodifiering av god skiljemannased och i så fall varför? 

Ett förtroende för en skiljemans kompetens och förnuft skapas i förhållande till de 

förväntningar som finns inom skiljedomsverksamheten. Det förtroendet sprids sedermera med 

hjälp av aktörerna inom samma verksamhet. Enligt arbetsgruppen som utarbetade 

sammanställningen om god domarsed bygger förtroendet för domarna på deras agerande och 

hur de etiska aspekterna i ett handlande behandlas och värderas av dem. För att bibehålla detta 

förtroende publicerades dokumentserien om god domarsed. Skillnaden mellan förtroendet för 

domarna respektive för skiljemän är att domstolsverksamheten eftersträvar ett förtroende från 

allmänheten. Utan ett allmänt förtroende för domstolarnas domar och beslut går 

rättssäkerheten förlorad. Därför ansågs det viktigt att informera allmänheten om domares syn 

på etiska grundsatser liksom att hålla diskussionen om god domarsed levande så att den kan 

anpassas till samtida etiska förhållningssätt. Med tanke på skiljeförfarandets privata karaktär, 

parternas ansvar i och med deras valmöjligheter samt avsaknaden av en diskussion om den 

goda skiljemannaseden, verkar inte allmänhetens förtroende för skiljedomsverksamheten vara 

av avgörande vikt. Innebär det nödvändigtvis att det inte finns ett behov av ett sådant 

förtroende över huvud taget?  

Visserligen kan nog inte en privat rättskipningsform sägas ha samma behov av allmänhetens 

förtroende i samma utsträckning som den allmänna domstolsverksamheten eftersom besluten 

som fattas i ett skiljeförfarande inte påverkar gemene man livssfär i samma utsträckning. Vad 

Ericsson eller KPMG tvistar om intresserar alltså inte allmänheten och därför behövs inte 

deras förtroende i samma grad. Är den slutsatsen verkligen korrekt? Det är sant att 

skiljeförfarandet framför allt är en tvistelösningsform för kommersiella aktörer och inte i 

första hand för privatpersoner. Det är vidare sant att privata tvistelösningsmetoder inte är 

lämpade för att skipa rättvisa rörande enskilda individer på grund av utformningen som ett 

eninstansförfarande. Det kan även vara sant att många affärsrättsliga tvister inte intresserar 

gemene man. Jag är dock av uppfattningen att graden av intresse hos allmänheten inte 

nödvändigtvis beror på ett generellt ointresse från gemene man. Däremot, vågar jag påstå, vet 

väldigt få vad ett skiljeförfarande är och desto mindre vilka som figurerar där. En sådan 

bristande kunskap om verksamheten och det faktum att besluten sällan direkt påverkar den 

enskilda individen torde leda till en avsaknad av ett uppenbart intresse. Det är dock inte att 

likställa med ett ointresse. Hade individer haft möjligheten att skaffa sig kunskap om företags 
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tvistefrågor, exempelvis förekomsten av dem och anledningen till dem, tror jag att det skulle 

ha funnits ett allmänt intresse för att det även vid privata rättskipningsmetoder finns 

kodifierade etiska regler att förhålla sig till. Ett uppfattat svagare intresse ur ett 

samhällsperspektiv försvarar således inte avsaknaden av kodifierade etiska riktlinjer för den 

svenska skiljemannakåren. 

I sammanhanget borde även det indirekta allmänintresset för skiljeförfaranden diskuteras. 

Tvister som slits i skiljeförfaranden gäller visserligen frågor som är direkt knutna till parterna 

i målet. Det betyder inte nödvändigtvis att konsekvenserna av skiljedomen endast drabbar 

dem. Raserade affärsrelationer, förändrad budget på grund av kostnadspåverkan och bad will 

(om förfarandet blir offentligt) är några tänkbara konsekvenser som indirekt påverkar andra 

affärsrelationer, anställda och kunder. Även utifrån ett sådant tredjemannaperspektiv anser jag 

att kodifierade etiska riktlinjer för skiljedomsverksamheten med fördel ska diskuteras. 

Grundpelaren för en dömande makt, såväl domstolar som skiljenämnder, är utan tvekan ett 

vunnet förtroende. Utan ett förtroende skulle inte domar och beslut accepteras av kretsen som 

påverkas av dem och den dömande makten skulle mista auktoritet och förmåga att 

upprätthålla ett rättssäkert samhälle. Liksom samhället förlitar sig på att domare dömer 

rättvist, har parterna i ett skiljeförfarande förtroende för att skiljenämnden ska döma förnuftigt 

och riktigt efter de förutsättningar som angetts. Både domare och skiljemän vinner förtroende 

på att med opartisk inställning handla omdömesgillt och förnuftigt. Det finns dock inga 

garantier för att ett sådant förväntat handlande alltid blir realitet. En lottad domare är kanske 

inte tillräckligt specialiserad för att döma rättvist i den för tvisten aktuella frågan. I ett 

skiljeförfarande har parterna rätt att välja en skiljeman med specialkompetens men kan likväl 

känna sig orättvist behandlade. Ett orättvist domslut på grund av otur i lottningen av domare 

kan till viss del kompenseras eftersom en överprövning är möjlig. I ett skiljeförfarande 

återfinns ett skydd i och med partsautonomins möjlighet till att fritt välja skiljeman och i 

medvetenheten hos parterna om skiljeförfarandets uppbyggnad som eninstansförfarande. Om 

nu förtroende till mångt och mycket bygger på ett förnuftigt handlande vore det önskvärt att 

förnuftet var en konstant faktor att förlita sig på. I så fall skulle även det preventiva skyddet 

för ett rättvist skiljeförfarande fungera väl. Jag anser dock att även en förnuftig person med 

gott omdöme ibland kan agera oförnuftigt.  Således behöver man inte vara i grund och botten 

dum för att välja så att säga ”fel” skiljeman, man kan även där ha otur. 
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Det torde även stå klart att skiljemän, till skillnad från domare, har ett vinstintresse att åta sig 

skiljeuppdrag. En handläggning av stora tvister mellan stora aktörer tar tid (vilket kostar) och 

ger det egna varumärket en skjuts i rätt riktning. Det går inte att sticka under stol med att ett 

stort antal skiljeuppdrag ger ökade inkomster och ett förbättrat varumärke, som kan generera i 

fler uppdrag. 

Oavsett hur mycket tilltro vi sätter till allmänna domares förmåga att objektivt skipa rättvisa, 

finns där alltid en subjektiv uppfattning som påverkar beslutstagandet. De är dock tillskillnad 

från många av oss hårt skolade i att inte låta förutfattade meningar styra beslut och kan i 

många fall uppvisa en objektivitet som gemene man inte förmår. Visst är även domare bara 

människor men vi litar på att de utgör en kår av ”specialister på rättvisa”. Trots detta ärvda 

förtroende för domarverksamheten och dess tysta kunskap, trots redan existerande 

domarregler (om än ålderdomliga) och trots rätt till överprövning ansågs information och en 

diskussion om domares etiska åtaganden vara behövlig. En ökad makt, en utökad yrkesgrupp 

och en potentiell ökning av konfliktgrunder ansågs motivera en tydligare definierad god 

domarsed för att bibehålla allmänhetens förtroende för kåren. 

Den svenska skiljemannakåren verkar inte känna av något egentligt behov av en diskussion 

om en motsvarande sed, den goda skiljemannaseden. Trots en förmodad ökning av 

förfaranden, en svårdefinierad yrkesgrupp (utan kompetenskrav) och trots en frihet i 

processledningen (om än en begränsad materiell sådan) som inte kan liknas med en domares. 

De svenska rättskällorna ger ingen vägledning till innebörden av god skiljemannased. 

Undantaget är en av de svenska doktrinförfattarna, Lindskog, som i en finsk tidskrift 

presenterat en ståndpunkt om den goda skiljemannaseden. Avsaknaden av en sådan 

vägledning beror enligt min mening på partsautonomins skyddsvärde. Förarbetena och LSF 

medger därför till och med avtalade inskränkningar av paragrafer som utgör skydd för etiska 

värden. Svensk praxis kan visserligen anses närma sig ett förtydligande men verkar avstå en 

starkare ståndpunkt. Anledningen till ett sådant avstående kräver sannolikt en egen utredning 

för att uppnå ett bevisvärde. Jag vågar dock påstå att en möjlig anledning torde vara det 

faktum domare inte alltför sällan åtar sig uppdrag som skiljemän. Samma domare kan 

teoretiskt sett handlägga just mål om klander av skiljedom i sin roll som allmän domare. Det 

finns därför en möjlighet att domare är ovilliga att reglera en verksamhet som gynnar 

domaren själv och/eller hans domarkollegor i allt för stor utsträckning. En annan anledning 

torde vara det faktum som redan nämnts nämligen att HD avstår en tydligare vägledning för 

att inte kritiseras för att ha inskränkt partsautonomin. 
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Oavsett anledning till avsaknaden av en kodifierad god skiljemannased ställer jag mig frågan 

om det är rimligt att ingen preciserad vägledning kring etiska ställningstaganden står att finna 

i svensk rätt. Enligt min mening är det märkligt. Internationellt sett är en sådan precision 

uppenbarligen önskvärd. Både ICC och IBA har på olika sätt velat precisera en vägledning för 

att därigenom på bästa möjliga sätt säkra etisk efterlevnad. Då skiljeförfarandets 

internationella karaktär är påtaglig och såväl reglementen som nationell lag i stor utsträckning 

bör anpassas till internationell praxis borde en precision om något så grundläggande som 

skiljemäns opartiskhet vara lämplig även i Sverige, inte minst för oerfarna skiljemän. Det bör 

tydligt framgå vad som är ett önskat, opartiskt beteende någonstans i svensk rättsordning, 

förslagsvis i en överenskommen god skiljemannased. Jag medger att ett alltför detaljerat 

regelverk kan undergräva syftet med att precisera en grundläggande etisk standard för 

skiljemannakåren. Jag medger även att en viss del av bedömningen måste lämnas till 

skiljemännens förväntade goda omdöme och sunda förnuft. Det står i linje med 

skiljeförfarandets historiska arv samt partsautonomins möjligheter och risker. Det är omöjligt 

att helt värja skiljemannaverksamheten från, medvetet eller omedvetet, partiska skiljemän. 

Skiljemannen som undermedvetet låter sig påverkas av att blivit partsutsedd liksom 

skiljemannen som medvetet undanhåller partskoppling på grund av målets vikt och storlek, är 

båda exempel på risker som helt enkelt får anses ingå i en partstyrd verksamhet. Jag ser dock 

inget hinder mot att en diskussion om innehållet av en god skiljemannased förs. En god början 

skulle kunna vara att HD preciserar en ståndpunkt vad gäller tillämpandet av IBA Guidelines 

vid bedömning av skiljemäns opartiskhet och upplysningsplikt enligt 8 § respektive 9 § LSF. 

En sådan hänvisning skulle skärpa och markera innebörden av begreppet opartiskhet och 

samtidigt minimera tveksamheter kring vilka omständigheter som faller under 

upplysningsplikten. Det torde i alla fall tydligare upplysa oerfarna skiljemän om de 

partsrelationer som skulle kunna vara förtroenderubbande. Jag menar att en hänvisning till 

IBA Guidelines endast innebär en precision av kravet på opartiskhet och kan således inte 

anses inskränka partsautonomin mer än den i så fall redan är inskränkt.  

Det finns även en poäng för Sveriges del att utforma en nedskriven kod för skiljemän i en 

verksamhet med en sådan stark internationell anknytning. En sådan svensk kod som 

uttryckligen tar hänsyn till internationell praxis och definierar en gemensam ståndspunkt vad 

gäller etiskt agerande skulle enligt min mening gagna Sverige som skiljedomsland. Det skulle 

med största sannolikhet öka förtroendet för att slita tvisten enligt svenska mått ytterligare. 

Konsekvensen av ett ökat internationellt förtroende för den svenska skiljedomsverksamheten 



66 

 

skulle mycket väl kunna öka antalet internationella skiljetvister i Sverige vilket i det långa 

loppet skulle innebära en ökad erfarenhet och därmed ett ökat förtroende för svenska 

skiljemän.  

Det borde därför inte vara för mycket begärt att ur ett svenskt perspektiv och med hjälp av 

svenska experter föra en diskussion kring etiska riktlinjer för skiljemän och på så sätt samla 

en gemensam uppfattning i en kod för skiljemän – en god skiljemannased.  

7. Slutsats 

Uppsatsen syfte var att försöka redogöra för innebörden av god skiljemannased med hjälp av 

de svenska rättskällorna. Med stöd av min analys i avsnitt sex anser jag att innebörden av god 

skiljemannased inte kan utläsas med hjälp av svensk gällande rätt. Syfte var även att utreda 

rimligheten i att svenska skiljemän inte omfattas av en kodifierad god skiljemannased och 

därför inte behöver följa några allmänt etablerade etiska riktlinjer. Ett jakande svar på 

problemställningens andra del förutsätter enligt min mening att etiska värden försäkras en 

efterlevnad på annat sätt i svensk gällande rätt än genom kodifierade riktlinjer. I ett sådant fall 

torde en kodifierad kod för skiljemannakåren kunna vara överflödig då målsättningen om ett 

rättvist förfarande redan måste anses förtydligad. Enligt min mening är svensk gällande rätt 

otydlig i hur etiska värden ska försäkras utan en överenskommen etisk kod. 

Jag anser att det finns ett allmänt intresse (om än indirekt) av att definiera och kodifiera god 

skiljemannased. Enligt min mening finns även internationella indikationer på att en precision 

av etiska förhållningssätt är fördelaktigt. Jag hävdar även att en kodifiering av en god 

skiljemannased skulle kunna gagna Sverige som skiljedomsland. Som diskuterats i analysen 

skipas rättvisa alltid utifrån ett visst subjektivt perspektiv. Det är således omöjligt att uppnå en 

total objektiv rättskipning liksom det är omöjligt att helt värja ett förfarande från partiskt 

agerande. Att för den delen inte försöka försäkra parters rättssäkerhet och rättvisa behandling 

i största möjliga mån anser jag inte vara rimligt, särskilt med tanke på att parternas 

rättssäkerhet till viss del vilar på något så abstrakt som förnuft. För alla som liksom Lord 

Denning är ”jolly keen on justice” torde en kodifiering av god skiljemannased utan tvekan 

vara önskvärd. 
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