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Sammanfattning 

På senare tid har skiljemannens skadeståndsansvar aktualiserats i ett antal avgöranden runt om 

i Europa. För att tvistelösning genom skiljeförfarande ska behålla sin ställning som en 

attraktiv tvistelösningsform är det önskvärt att skiljemannens roll och ansvar tydliggörs. I 

denna uppsats behandlas några aspekter utav skiljemannens skadeståndsansvar i förhållande 

till parterna enligt svensk rätt.  

 

Först diskuteras hur rättsförhållandet mellan skiljemannen och parterna ska klassificeras i 

syfte att identifiera tillämpliga ansvarsgrunder. Utredningen utgår ifrån ett antal teorier som 

inom doktrinen används som utgångspunkt för att klassificera rättsförhållandet. Det slås fast 

att skiljemannen står i ett kontraktuellt förhållande till parterna och att skiljemannen är att 

betrakta som en syssloman. Skiljemannens skyldigheter att upplysa om omständigheter som 

kan rubba förtroendet för skiljemannens opartiskhet, skyldigheten att meddela skiljedom inom 

viss tid och skyldigheten att döma enligt gällande rätt eller enligt den lag som parterna anvisat 

behandlas sedan i förhållande till skadeståndsansvar.  

 

Några utav de vanligaste argumenten för respektive emot begränsningar av skiljemannens 

skadeståndsansvar i olika situationer presenteras och analyseras. Den ståndpunkten som intas 

är att skiljemannen kan ådra sig skadeståndsansvar i samtliga typfall som studeras. Det 

argumenteras också för att det sakans skäl för att begränsa skiljemannens skadeståndsansvar i 

avsaknad av uttryckliga bestämmelser. Främst eftersom att alla civilrättsliga principer om 

skadeståndsansvar och sysslomän talar för att dessa även bör tillämpas på skiljemän.  
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1 INLEDANDE AVSNITT 

1.1 Introduktion 

De fördelar som tvistelösning genom skiljeförfarande för med sig gör att många kommersiella 

tvister idag avgörs genom skiljedom. Eftersom denna tvistelösningsform inte sker genom det 

allmännas försorg intar skiljemannen i detta sammanhang en unik position. Trotts detta har 

skiljemännens rättsliga ställning och förhållande till parterna åtdragit sig förhållandevis lite 

uppmärksamhet i svensk rätt. Skiljemannens skadeståndsskyldighet utgör i detta sammanhang 

inget undantag. Ämnet har endast behandlats summariskt i den juridiska doktrinen och det 

saknas både lagreglering och praxis på området. Fram tills för ett tiotal år sedan hade ämnet 

främst teoretisk relevans. Men sedan frågor om skiljemäns skadeståndsansvar har avgjorts av 

högsta instans i domstolar i Frankrike1, Finland2 och Österrike3 har ämnet även fått en ökad 

praktisk betydelse. 

 

Frågor om en skiljemans skadeståndsansvar rör centrala delar av skiljemannarätten som 

exempelvis skiljemannauppdragets rättsliga natur, skiljemannens rättsliga förhållande till 

parterna samt vilka skyldigheter en skiljeman har vid utförandet av sitt uppdrag. Eftersom 

betydande värden ofta står på spel i ett skiljeförfarande är det av intresse att klarlägga 

skiljemannens ställning i skadeståndsrättsligt hänseende, när skiljemannen begår fel under 

förfarandet som resulterar i att skiljedomen klandras med framgång eller på annat sätt 

åsamkar parterna skada. 

 

För att skiljeförfarandet även fortsättningsvis ska framstå som en attraktiv tvistelösningsform 

är det också viktigt att det finns en balans mellan de olika intressen som gör sig gällande.  

Skiljeförfarandet måste även i framtiden resultera i slutliga avgöranden av tvister som endast i 

undantagsfall blir föremål för prövning i domstol, antingen genom klander- och 

ogiltighetstalan eller genom att skiljemannens handlande blir föremål för en 

skadeståndsprocess. Viljan att behålla effektiviteten får dock inte ske på bekostnad av de 

civil- och skadeståndsrättsliga regler som normalt sätt är tillämpliga när avtalsparter gör sig 

skyldiga till kontraktsbrott och orsakar skada. 

                                                
1 Frankrikes högsta domstols (Cour de cassation) dom i mål nr. 1660 FS-P+B, meddelad den 6 december 2005. 
2 Urho Sirkka & Jukka Ruola mot Professor J. Tepora, KKO 2005:14. 
3 Österrikes högsta domstols beslut i mål nr. 9 Ob 126/04a, meddelat den 6 juni 2005. 
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Samtidigt måste skiljemannen kunna utföra sitt uppdrag utan att parterna utövar påtryckningar 

som kan skiljemannen vid avgörandet av tvisten. Detta ska samtidigt vägas emot parternas 

intresse av tillgång till effektiva rättsmedel för att kunna tillvarata sin rätt. 

 

Eftersom det saknas vedertagna och allmänt accepterade lösningar på dessa frågor är det av 

intresse att försöka utreda rättsläget.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Effektiv tvistelösning är en utav många förutsättningar för ett fungerande affärsliv. För att 

skiljeförfarande ska fortsätta att vara ett attraktivt och väl fungerande instrument för att lösa 

tvister är det av vikt att utreda vilka regler som omgärdar skiljemannens uppdrag.  Syftet med 

denna uppsats är att närmare studera skiljemannens roll och förhållande till parterna i avsikt 

att utreda i vilken utsträckning skadeståndsskyldighet kan aktualiseras när skiljemannen 

bryter mot sina förpliktelser.  

 

Eftersom skiljemannens skadeståndsansvar på senare år har aktualiserats i såväl nordiska som 

kontinentala rättsordningar är det av intresse att närmare behandla ämnet även utifrån ett 

svenskt perspektiv. För att uppfylla sitt syfte är denna uppsats uppdelad i ett antal delfrågor: 

 

1. Hur ska rättsförhållandet mellan skiljemannen och parterna klassificeras? 

 

2. Under vilka förutsättningar kan en skiljeman bli skadeståndsskyldig? 

 

Den första frågan behandlas i kapitel två medans den andra frågan behandlas främst i kapitel 

fyra. Den första frågan besvaras genom en kort introduktion till de problem som frågan 

aktualiserar. Därefter presenteras de vanligaste teorierna på området. Sedan följer en 

utredning i syfte att finna gällande rätt. Den andra frågan besvaras genom en fallstudie där tre 

utav skiljemannens skyldigheter behandlas i förhållande till rättsföljden skadestånd.  

1.3 Metod och material 

Denna uppsats bygger på den rättsdogmatiska metoden. Det medför att det i första hand är de 

klassiska rättskällorna som används, det vill säga lagar, förarbeten, praxis samt doktrin. Det 

innebär rent konkret att de frågor som behandlas angrips med utgångspunkt i lagen om 

skiljeförfarande (LSF). Men eftersom LSF endast delvis reglerar de frågeställningar och 
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problem som undersöks i detta arbete läggs i vissa delar större vikt vid förarbeten och doktrin 

än vad som kanske normalt är utmärkande för ett rättsdogmatiskt arbete.  

 

Eftersom skiljemannarätt är ett rättsområde med många internationella influenser används i 

viss utsträckning också utländsk doktrin och praxis.  Antingen för att påvisa kontraster och 

problem eller för att ge förslag på lösningar avseende de problem och frågeställningar som 

aktualiseras i detta arbete. Framställningen är för den sakens skull inte att betrakta som 

komparativ. Det finns däremot en uttalad strävan inom den svenska skiljemannarätten att 

förhålla sig konformt till hur rättsområdet utvecklas på det internationella planet.4 Därför är 

internationella utblickar ett ganska vanligt inslag i många skiljemannarättsliga sammanhang. 

 

De frågeställningar som behandlas i uppsatsen utreds i syfte att fastställa gällande rätt. Analys 

och slutsatser presenteras dels löpande vart efter det är påkallat och dels i det avslutande 

kapitlet där också några utav de reflektioner som framställningen ger upphov till presenteras.  

 

De flesta källor har uppsökts och studerats i sin ursprungliga form. Det finns emellertid några 

undantag. De utländska rättsfall som introduceras har, på grund av språkbarriärer studerats i 

översatt och ibland också i sammanfattad form. Därutöver har vissa källor också studerats i 

digital form. Stefan Lindskogs lagkommentar till LSF och Bertil Bengtssons lagkommentar 

till Skadeståndslagen (1972:207) (SKL) har uteslutande studerats via Zeteo eftersom de 

versionerna är de senast uppdaterade.  

 

1.4 Avgränsningar 

Som angivits är uppsatsen uppdelad i flera frågeställningar. I den del som behandlar 

skiljemannens skyldigheter identifieras först ett flertal skyldigheter.  Därefter görs en 

avgränsning genom att tre specifika skyldigheter blir föremål för en mer ingående behandling. 

Dessa skyldigheter utgör sedan utgångspunkten för utredningen av förutsättningarna 

skiljemannens skadeståndsansvar. De skyldigheter som väljs ut är i tur och ordning: 

skyldigheten att upplysa om förtroendeskadliga förhållanden, skyldigheten att meddela 

skiljedom inom viss tid och skyldigheten att döma enligt gällande rätt eller enligt den lag 

parterna bestämt. 

 
                                                
4 Prop. 1998/99:42. 
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Eftersom skiljemännen har en rad skyldigheter att iaktta är det, mot bakgrund av att uppsatsen 

avgränsas till ett fåtal utav dessa, påkallat att motivera varför. Skälen till avgränsningen är 

flera. Dels praktiska såtillvida att samtliga skyldigheter inte kan behandlas inom ramarna för 

ett examensarbete, dels framställningstekniska eftersom det inte är nödvändigt att behandla 

alla skyldigheter för att kunna diskutera skiljemannens skadeståndsansvar. Det skulle 

dessutom tynga framställningen mer än nödvändigt. 

 

Något ska också sägas om valet av skyldigheter. Skyldigheten att upplysa om förhållanden 

som kan rubba förtroendet för skiljemannens opartiskhet är intressant ur praktisk synvinkel. 

Det har förekommit två fall på senare tid i Sverige där en skiljedom upphävts på denna 

grund.5 I ett finskt och ett österrikiskt fall har detta dessutom lett till att en skiljeman dömts att 

betala skadestånd. Den andra skyldigheten är att meddela skiljedom inom viss tid. Denna 

skyldighet kan liknas vid en utfästelse från skiljemannens sida och studeras i syfte att 

undersöka om en skiljeman kan ha strikt ansvar för vissa utfästelser. Den tredje skyldigheten 

består i att döma enligt gällande rätt eller att annars följa vad parterna bestämt. I detta fall rör 

det sig om fall där skiljemannen begår misstag eller fel i den rent dömande verksamheten. 

Frågan om sådana misstag kan leda till skadeståndsskyldighet och förutsättningarna för ett 

sådant ansvar är omdebatterad och såväl praktiskt som teoretiskt intressant att studera 

närmare.  

 

  

                                                
5 NJA 2007 s. 841 och Svea hovrätts dom i mål T 1085-11 meddelad den 27 september 2011. 
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2 RÄTTSFÖRHÅLLANDET MELLAN SKILJEMANNEN OCH PARTERNA 

2.1 Introduktion 

För att kunna utreda i vilken utsträckning skiljemannen kan ådra sig skadeståndsansvar 

behövs en grund att stå på. Grunden består i detta sammanhang utav två delar. För det första 

måste skiljemannauppdragets rättsliga natur definieras. Det kan också uttryckas som att 

rättsförhållandet mellan skiljemannen och parterna måste klassificeras på något sätt. För det 

andra måste de skyldigheter som skiljemannen har att förhålla sig till identifieras. Först när 

dessa båda bitar finns på plats finns det underlag för att närma sig uppsatsens kärna. Den 

senare delen är föremål för behandling i nästa kapitel. Syftet i detta kapitel är istället att 

undersöka hur det rättsliga förhållandet mellan skiljemännen och parterna kan klassificeras.  

 

Först presenteras och analyseras några teorier om rättsförhållandet mellan skiljemannen och 

parterna. Därefter undersöks i vad mån det ör möjligt att fastställa gällande rätt. Resultatet av 

utredningen i detta kapitel kommer sedan att tjäna som utgångspunkt för den fortsatta 

framställningen. 

2.2 Problembilden 

Hur rättsförhållandet mellan skiljemännen och parterna ska klassificeras regleras varken i lag 

eller praxis.6 Frågan berörs inte heller närmare i förarbetena.7 Därmed kanske det finns visst 

utrymme för slutsatsen att ämnet främst är av akademiskt intresse. Så är emellertid inte alltid 

fallet. I vilken utsträckning skiljemannen kan ådra sig skadestånd ansvar och vilka 

möjligheter parterna har att kräva skadestånd av skiljemannen styrs i högsta grad av 

rättsförhållandet mellan parterna och skiljemannen.  

 

De flesta skador en skiljeman kan vålla en part faller under kategorin rena 

förmögenhetsskador. Av 2 kap. 2 § SKL följer dock att rena förmögenhetsskador som 

utgångspunkt endast ersätts vid brott. Det innebär att om skiljemännen och parterna inte står i 

ett avtalsförhållande med varandra måste skadeståndstalan föras på utomobligatorisk grund 

där möjligheterna till ersättning då är betydligt snävare. Om rättsförhållandet å andra sidan är 

att betrakta som kontraktuellt inställer sig andra frågor. Eftersom skiljemannens uppdrag bär 

                                                
6 Lindskog, Skiljeförfarande, del II, avsnitt 1.2.2. 
7 Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 130. 
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vissa särdrag kan det finnas anledning till undantag. Finns det anledning att också låta andra 

hänsyn eller ändamålsskäl än de rent civilrättsliga spela in och påverka? 

 

2.3 Hur ska rättsförhållandet klassificeras? 

Hu rättsförhållandet mellan parterna och skiljemannen ska klassificeras diskuteras främst i 

doktrinen, det finns också en del utländsk praxis. I internationell doktrin görs ofta en 

distinktion mellan två olika typer av teorier.8  Den ena typen bygger på att rättsförhållandet 

mellan skiljemännen och parterna vilar på avtal och brukar kallas kontraktsteorier.9 Den andra 

typen utgår istället ifrån att skiljemannens uppdrag är att jämställa med domarens, dessa 

teorier brukar benämnas statusteorier.10 Kontraktsteorierna har vunnit stöd inom många civil 

law-jurisdiktioner medans statusteorierna erkänts främst i de länder som tillämpar common 

law.11  Även i Sverige har diskussionen i doktrinen haft dessa två typer av teorier som 

utgångspunkter.  I det följande kommer teorierna att närmare presenteras och analyseras.  

 

Först behandlas några teorier som bygger på att rättsförhållandet mellan skiljemännen och 

parterna vilar på civilrättsliga kontrakt. Dessa är i tur och ordning mellanmansteorin, 

sysslomannateorin, en teori som bygger på att rättsförhållandet är ett sysslomannaavtal sui 

generesis och slutligen den modell som konstruerats av Patrik Schöldström. Därefter 

behandlas statusteorierna. 

2.3.1 Skiljemannen som mellanman 

Mellanmansinstitutet används ibland för att förklara hur avtalet mellan parterna och 

skiljemannen kommer till stånd.12 Teorin bygger då på att när en part utser en skiljeman så 

har parten blivit befullmäktigad att utse skiljemannen för båda parters räkning eftersom 

parterna tidigare har ingått ett skiljeavtal. I de fall skiljenämnden består av tre skiljemän anses 

dessutom de båda partsutsedda skiljemännen befullmäktigade att, för parternas räkning, utse 

nämndens ordförande. Men mellanmansinstitutet kan också användas för att klassificera det 

rättsliga förhållandet mellan skiljemannen och parterna i sig. Då anses nämligen skiljemannen 

agera mellanman, som fått i uppdrag att lösa tvisten mellan parterna.13 Avtalskonstruktionen 

                                                
8 Redfern & Hunter, Redfern & Hunter on International Arbitration, s. 327-328. 
9 Born, International Commercial Arbitration, s. 1966-1967. 
10 Born, International Commercial Arbitration, s. 1968. 
11 Redfern & Hunter, Redfern & Hunter on International Arbitration, s. 328-329. 
12 Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 206. 
13 Alessi, Journal of International Arbitration, vol 31, s. 751 och Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 206. 
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är då uppbyggd på följande vis. Den påkallande parten (huvudmannen) ger skiljemannen 

(mellanmannen) i uppdrag att för dennes räkning lösa den uppkomna tvisten med den andra 

parten (tredje man).  

 

Styrkan i denna teori är att förhållandet mellan skiljemannen och parterna i vissa avseenden 

liknar det mellan en huvudman och en mellanman.14 I båda fallen rör det sig om att 

mellanmannen har givits befogenhet och behörighet att utföra ett uppdrag för huvudmannens 

räkning. Huvudmannen kan också avsluta avtalsförhållandet under vissa förutsättningar. 

Några andra fördelar har också lyfts fram.15 Dels tillvaratas kärandens intresse av att ensidigt 

kunna påkalla ett skiljeförfarande. Detta ska liknas vid att en huvudman ensidigt kan utse en 

mellanman som kan rättshandla för huvudmannens räkning med bindande verkan mot tredje 

man. För det andra tillvaratas också skiljemannens intresse av att inte bli utsedd mot sin vilja 

eftersom det krävs att skiljemannen aktivt godtar uppdraget, oavsett vad parterna meddelat 

varandra om vem de valt att utse som skiljeman. Detta kan i sin tur liknas vid att en 

mellanman endast kan bli bunden genom att själv acceptera uppdraget. Teorin har emellertid 

också kommit att kritiseras med motiveringen att mellanmansinstitutet är otillräckligt för att 

förklara förhållandet mellan skiljemannen och parterna fullt ut.16  

 

Exempelvis har teorin svårt att på ett logiskt sätt redogöra för hur lika avtal mellan båda 

parterna och skiljemannen uppstår, förutom i de fall då båda parter utser skiljemannen 

gemensamt.17 Men det är inte nödvändigt att gå så långt för att finna skillnader. Exempelvis 

kan inte skiljemannen anses ha en skyldighet att iaktta ”sin parts” intressen på samma sätt 

som en mellanman i varje läge har att göra i förhållande till sin huvudman.18 Det kanske till 

och med kan åligga en skiljeman att döma emot den part som utsåg honom. För att förklara 

förhållandet mellan parterna och skiljemannen med hjälp av mellanmansteorin krävs med 

andra ord att man är beredd att kompromissa med vissa utav de grundläggande elementen som 

karakteriserar ett mellanmansförhållande.19  

 

                                                
14 Alessi, Journal of International Arbitration, vol 31, s. 751-752. 
15 Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 245-246. 
16 Born, International Commercial Arbitration, s. 1976-1977 och Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 245-246. 
17 Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 200. Att båda parter måste stå i identiska avtalsförhållanden med samtliga skiljemän framgår 
bland annat av 39 § LSF. 
18 Born, International Commercial Arbitration, s. 1976-1977. 
 



 13 

2.3.2 Skiljemannen som syssloman 

Idén om att avtalet mellan parterna och skiljemännen är att klassificera som ett 

sysslomannaavtal, där skiljemannen är kontrakterad utav båda parter likt vilken syssloman 

som helst, bär vissa likheter med föregående teori. Den stora skillnaden teorierna emellan är 

dock att sysslomannateorin ser parterna som en enhet. Teorin bygger på att det rör sig om ett 

sysslomannaavtal med båda parterna gemensamt på den ena sidan, i detta sammanhang sett 

som en processassociation, och skiljemännen på den andra.20 Därmed uppnås identiska 

rättsförhållanden mellan båda parter och samtliga skiljemän. 21  Genom avtalet har 

skiljemännen i egenskap av sysslomän åtagit sig att utföra juridiska tjänster i utbyte mot ett 

arvode. Att svensk rätt möjligen ger uttryck för detta förhållande vinner visst stöd genom att 

37 § LSF stadgar att parterna är solidariskt ansvariga för skiljemännens arvode. 

 

En kritik som riktats mot såväl denna teori som mellanmansteorin är att de i någon mening 

duckar för de problem som skiljemannauppdragets särdrag för med sig. Nämligen att 

skiljemannauppdraget innefattar mer än ett vanligt tjänsteuppdrag, närmare bestämt också en 

dömande verksamhet.22 Huruvida detta är en svaghet beror dock på om man är beredd att 

tillerkänna skiljemannauppdraget några särdrag. En annan kritik som framförts är att teorin, 

likt mellanmansteorin, endast går att applicera friktionsfritt avseende de partsutsedda 

skiljemännen. Det har ansetts aningen krystat att se de båda partsutsedda skiljemännen som 

befullmäktigade att för båda parters räkning utse den tredje skiljemannen.23 Lindskog menar 

dock att det utgör en fullgod lösning att betrakta de partsutsedda skiljemännen som utrustade 

med ett mandat från parterna att utse den tredje skiljemannen.24  

2.3.3 Skiljemannen som en syssloman sui generesis 

Denna teori har som utgångspunkt att varken mellanmansteorin eller sysslomannateorin fullt 

ut förklarar skiljemannens förhållande till parterna.25 Istället förespråkas en kombination av 

de olika teorierna.26 Kärnan i denna teori är att det inte går att bortse från de särdrag som 

karakteriserar ett skiljeförfarande. Exempelvis hävdas det att varken mellanmansteorin eller 

sysslomannateorin tar skiljemannauppdragets dömande funktion i tillräcklig beaktning.  
                                                
20 Lindskog, Skiljeförfarande, del II, avsnitt 1.2.2. 
21 Lindskog, Skiljeförfarande, del II, avsnitt 1.2.2. 
22 Heuman, Skiljemannarätt, s. 216 ff. 
23 Lindskog, Skiljeförfarande, del II, avsnitt 1.2.2. 
24 Lindskog, Skiljeförfarande, del II, avsnitt 1.2.2. 
25 Born, International Commercial Arbitration, s. 1976, Heuman, Skiljemannarätt, s. 219-220 och Hobér, International Commercial 
Arbitration in Sweden, s. 160. 
26 Heuman, Skiljemannarätt, s. 219 f. 
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Eftersom en skiljeman i någon mening utövar en funktion som vanligtvis är förbehållen det 

allmänna, det vill säga staten genom de allmänna domstolarna, bygger denna teori på att det 

inte fullt ut går att jämställa förhållandet mellan skiljemannen och parterna med vilket 

kommersiellt avtalsförhållande som helst.27 Ett problem med att tillskriva en skiljeman en mer 

eller mindre diffus status är att det försvårar möjligheterna att dra slutsatser kring vilka 

rättigheter och skyldigheter som skiljemannen har.28 En sådan slutsats svarar helt enkelt inte 

på den grundläggande frågan. Med anledning av att denna teori i viss mån beaktar det faktum 

att skiljemannen utövar en dömande funktion över parterna har den också kommit att kallas 

hybridteorin. Essensen utav denna teori är att skiljemannen både är en anlitad juridisk expert 

och i viss mån en domare. Teorin utgör således en blandning av de kontraktsteorier som 

redogjorts för ovan och de statusteorier som snart ska studera lite närmare. 

2.3.4 Schöldströms modell 

Denna ganska omfattande modell gör anspråk på att förklara hur rättsförhållandet mellan 

skiljemännen och parterna i sin helhet kan regleras och förklaras genom civilrättsliga 

kontrakt. För att inte tynga framställningen mer än nödvändigt återges den något summariskt i 

detta sammanhang. Teorin har som utgångspunkt att förhållandet mellan parterna och 

skiljemannen huvudsakligen vilar på avtal. 29  Teorin identifierar de intressen som en 

fungerande modell bör ta hänsyn till.30 Dessa är: (i) Kärandens intresse av att åstadkomma ett 

skiljeförfarande, (ii) skiljemannens intresse av att inte bli bunden av ett förpliktande avtal som 

ingåtts över hans huvud av de båda parterna, (iii) skiljemannens intresse av att kunna 

verkställa de krav som han ställde när han åtog sig uppdraget, trots att han kanske bara 

förhandlade med den part som utsåg honom, (iv) svarandens intresse av att inte bli bunden att 

tillmötesgå orimliga krav gentemot skiljemannen som skiljemannen ingick med den andra 

parten och (v) svarandens intresse av att inte bli utsatt för en process med orättvisa villkor.  

 

Dessa intressen identifieras som delvis motstående varandra och delas sedan in i tre grupper. 

Intresse (i) och (iii) rör ”kontraktuell effektivitet” 31  och bygger främst på 

effektivitetsöverväganden. Påkallande part måste kunna initiera skiljeförfarande utan 

                                                
27 Born, International Commercial Arbitration, s. 1977. 
28 Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 207 och Heuman, Skiljemannarätt, s. 219. 
29 Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 261. 
30 Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 247. 
31 Min översättning (conteractual effectiveness). 
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motpartens samtycke, annars skulle motparten allt för lätt kunna förhindra en rättslig 

prövning. Skiljemannen måste också kunna ställa vissa villkor i samband med att han åtar sig 

uppdraget utan att dessa först godkänns av motparten. Intresse (ii) och (iv) rör ”avtalets 

subjektiva begränsning”32 och bygger på att två parter aldrig kan träffa ett avtal som förpliktar 

tredje man. Och slutligen intresse (v), som rör ”rättvis rättskipning”33 som helt enkelt går ut 

på att svaranden inte ska kunna dras in i ett skiljeförfarande där käranden och skiljemannen 

avtalat om villkor som ter sig ofördelaktiga eller rent utav orimliga för svaranden.  

 

Intressena i de två första grupperna identifieras som rent kontraktuella och bör därför kunna 

beaktas med hjälp av kontraktsrättsliga principer.34 Intresse (v) anses dock kunna tas till vara 

genom såväl kontraktuella principer som processuella regler som ytterst är reglerade genom 

lag. Antingen kan skiljeavtalet sägas upp på kontraktuell grund eller så kan skiljedomen 

klandras och undanröjas i ett senare skede om detta intresse inte beaktats. Anledningen till 

denna tudelning avseende intresset ”rättvis rättskipning” är att det innefattar en del 

rättspolitiska överväganden. Men även rättspolitiska skäl anses kunna beaktas med hjälp av 

kontraktsrättsliga lösningar.   

 

Rättspolitiska hänsyn kan alltså beaktas utan att det allmänna begränsar parternas avtalsfrihet 

genom lagstiftning. Enligt Schöldströms modell skulle detta lika gärna kunna åstadkommas 

genom att en part kan häva avtalet med motparten och på så vis undgå orättvis behandling. 

 

Modellen utgår också ifrån att flera utav de ovan nämnda intressena står emot varandra och 

därmed inte går att förena om alla tillmäts samma tyngd. Istället förespråkas en sorts frihet 

under ansvar där parterna är fria att avtala, med såväl varandra med bindande verkan mot 

skiljemannen, som var för sig med den ena skiljemannen med bindande verkan mot den andra 

parten, så länge de inte rör sig utanför avtalsfrihetens gränser. Exempelvis förordar 

Schöldström att den ena parten i viss utsträckning måste kunna träffa avtal med endast den 

ena skiljemannen, av rent praktiska skäl, utan att skiljemannen omedelbart ska anses vara 

jävig.35 Gränsen anses passerad först när något utav de motstående intressena kränks i sådan 

utsträckning att det kan resultera i orättvis rättskipning. Då löper nämligen de avtalande 

                                                
32 Min översättning (privity of contract). 
33 Min översättning (fair administration of justice). 
34 Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 274. 
35 Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 261. 
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parterna risken att den tredje parten, det vill säga den ena parten eller skiljemannen, som 

förfördelas av ett visst villkor, kan komma att häva skiljeavtalet eller skiljemannaavtalet. Men 

det råder enligt denna modell inget tvivel om att samtliga relationer mellan de olika aktörerna 

i skiljeförfarandet kan hanteras på ett rättssäkert sätt med hjälp av kontraktsrättsliga principer. 

 

Styrkan i denna teori är att den inte duckar för det faktum att rättsförhållandet mellan 

skiljemännen och parterna rymmer frågor och överväganden som inte uteslutande bygger på 

civil- och skiljemannarättslig grund. Genom att medge ett det också finns rättspolitiska 

överväganden att ta hänsyn till kan denna teori användas för att förklara 

skiljemannauppdragets särdrag på ett ganska övertygande sätt. Därtill begränsar sig inte teorin 

genom att försöka passa in rättsförhållandet mellan skiljemännen och parterna i någon redan 

existerande rättsfigur.  

2.3.5 Statusteorierna 

Statusteorierna kan i någon mening sägas utgöra en motreaktion mot kontraktsteorierna. 

Statusteorierna menar istället att rättsförhållandet mellan skiljemannen och parterna har sin 

grund i någonting annat än ett avtal, främst bestämmelser i lag.36 Kärnan i dessa teorier är 

istället att skiljemannens roll och förhållande till parterna i olika avseenden ska jämställas 

med en vanlig domares.37 Teorin bygger på uppfattningen att skiljemannen intar inte bara en 

dömande utan också en rättskipande funktion gentemot parterna och därigenom erhåller 

samma status som en domare i allmän domstol. Denna status grundar sig ytterst på att staten 

har delegerat en del av sitt rättskipningsmonopol till skiljemannen genom lag.38   

 

Teorin tycks ha två huvudsakliga premisser, dels att skiljemannauppdraget bör liknas vid en 

domares och dels att skiljemannen i någon mening härleder sitt mandat från staten. Den första 

premissen kan vid första anblick framstå som en tilltalande tanke, onekligen finns många 

likheter mellan skiljemannens och domarens uppdrag. Såväl domaren som skiljemannen har 

att förhålla sig opartiska och att avgöra tvisten genom att meddela en dom. Men vid en 

närmare granskning uppträder också många olikheter. Till skillnad från domaren kan en 

skiljeman när som helst skiljas från sitt uppdrag utav parterna. En skiljeman får också sitt 

                                                
36 Heuman, Skiljemannarätt, s. 219. 
37 Redfern & Hunter, Redfern & Hunter on International Arbitration, s. 328. 
38 Alessi, Journal of International Arbitration, vol 31, s. 741-742. 
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arvode från parterna medan domaren är avlönad av staten. Dessutom är det parterna själva 

som utser skiljemannen.  

 

Vad gäller den andra premissen kan följande sägas. Givetvis är ett skiljeförfarande i Sverige i 

viss utsträckning reglerat i lag. Lagen innehåller också vissa tvingande regler. Men reglerna är 

i stor utsträckning utformade för att främja partsautonomin. Ett argument som nyligen 

användes ovan för att särskilja skiljemannens roll från domarens har bäring även i detta 

sammanhang, nämligen det faktum att parterna själva kan välja att avsätta skiljemannen 

närhelst de vill. Detta rimmar illa med idén om att skiljemannen har givits en viss status 

gentemot parterna som kan härledas från staten. Det är svårt att komma ifrån det faktum att 

skiljemannen och parterna faktiskt har ingått ett avtal. 

 

Genom utgångspunkten att skiljemannens mandat kan härledas från staten undviker 

statusteoretikerna de delvis komplicerade resonemang om hur parterna på civilrättslig väg ska 

anses bundna till varandra. Om skiljemännens skyldigheter istället anses grundade på lag är 

det onekligen enklare att klassificera rättsförhållandet, men kanske inte dess innehåll.39 En 

kritik som riktats mot statusteorierna är att de inte anger konkreta rättigheter och skyldigheter 

skiljemännen och parterna emellan.40 Exempelvis innehåller LSF ingen sådan bestämmelse. Å 

andra sidan finns även positiva aspekter av en sådan ordning. Det kan exempelvis tänkas att 

avsaknaden av detaljreglering öppnar upp möjligheterna för en flexibel och smidig 

handläggning av tvister.41  

2.3.6 Statusteorierna och immunitet 

Slutligen bör något också sägas om den yttersta konsekvensen av statusteorin. Den som är 

helt fundamental kring synen på skiljemannen som en domare är nämligen ofta villig att 

tillerkänna skiljemannen immunitet i någon utsträckning. Detta synsätt förekommer inom 

flera common law-jurisdiktioner. Som exempel kan nämnas att i USA anses en skiljeman ha 

full immunitet medan i England kan en skiljeman bli skadeståndsskyldig endast om han 

agerat i ”bad faith”.42 Av vad som framkommit hittills förespråkas inom svensk doktrin främst 

olika varianter av kontraktsteorierna. Dock förekommer även spår av att rättsförhållandet till 

viss del kan beskrivas med hjälp av statusteorierna i så måtto att det finns bestämmelser i LSF 

                                                
39 Heuman, Skiljemannarätt, s. 219. 
40 Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 207. 
41 Heuman, Skiljemannarätt, s. 219. 
42 Redfern & Hunter, Redfern & Hunter on International Arbitration, s. 329. 
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som ålägger skiljemannen vissa rättigheter och skyldigheter. Däremot är det svårt att hitta 

stöd i svensk rätt för att skiljemän skyddas av immunitet. Tvärt om finns en uttrycklig 

bestämmelse i SCC:s skiljedomsregler som friskriver skiljemannen från ansvar. Dessutom 

kan till och med domare bli personligen ansvariga enligt 4 kap. 1 § SKL. Som kommer 

framgå i det senare kan dock skiljemannens skadeståndsansvar begränsas på olika sätt men 

detta utgör inte en produkt av immunitet i egentlig mening. 

2.4 Gällande rätt 

Eftersom frågan om hur rättsförhållandet mellan skiljemännen och parterna inte regleras i lag 

eller förarbeten och då det inte heller finns någon praxis på området blir utredningen i stor 

utsträckning utelämnad till hur de olika teorierna har behandlats i doktrinen.  

 

I äldre rätt har framhållits att när skiljemannen åtar sig uppdraget uppstår såväl rättigheter 

som skyldigheter för skiljemannen och att vad som stadgas i 18 kap HB om sysslomän i 

princip är tillämpligt.43 I 18 kap 1 § HB stadgas att mellan sysslomannen och huvudmannen 

gäller ett vanligt civilrättsligt avtal till vilket skiljemannen blir bunden genom att acceptera ett 

anbud från huvudmannen. Denna uppfattning har till synes vunnit stöd i ett efterkommande 

arbete som uttalar att: ”civilrättsliga regler om uppdrag i princip är tillämpliga på 

rättsförhållandet”.44  

 

Det finns alltså fog för slutsatsen att det i Sverige tidigt fanns en uppfattning om att 

rättsförhållandet mellan skiljemännen och parterna är av kontraktsrättslig natur.45 Denna 

uppfattning har sedermera kommit att såväl vidareutvecklas som differentieras. Det har dels 

ansetts att rättsförhållandet är att klassificeras som ett renodlat uppdragsförhållande, där det 

inte är motiverat att behandla skiljemannen annorlunda än andra sysslomän.46 Och dels att 

rättsförhållandet bäst låter sig förklaras som en blandning av ett kontraktsrättsligt förhållande 

och ett förhållande som regleras av lag.47 

 

Av det hittills sagda framgår att det främst råder delvis olika uppfattningar om i vilken 

utsträckning rättsförhållandet mellan skiljemännen och parterna är att klassificera som 
                                                
43 Trygger, TfR 1895, s. 259. 
44 Hassler & Cars, Skiljeförfarande, s. 79 not 2. 
45 För en delvis avvikande mening se Holmbäck, SvJT 1978, s. 375 f, som menar att skiljemannen inte kan jämställas med en yrkesman 
såsom exempelvis en advokat eller revisor.  
46 Se Lindskog, Skiljeförfarande, del II, avsnitt 1.2.3. 
47 Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 216 ff. och Hobér, International Commercial Arbitration in Sweden, s. 160. 
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kontraktuellt. Däremot synes statusteorin i sin renaste form inte ha förespråkats i någon större 

utsträckning. Inte heller mellanmansteorin har givits något nämnvärt utrymme i doktrinen. 

Detta är kanske desto mer förvånande. Mellanmanskonstruktioner används på många sätt 

inom civilrätten för att klassificera olika rättsförhållanden och till att göra analogier där mer 

än två parter är inblandade. Därför hade det inte, i vart fall initialt, uppfattats som främmande 

att applicera detta synsätt även på förhållandet mellan skiljemannen och parterna.  

 

Då varken mellanmansteorin eller statusteorin verkar vara accepterade utgångspunkter för 

diskussionen om det rättsliga förhållandet mellan skiljemännen och parterna tycks 

vattendelaren i svensk doktrin snarare vara om rättsförhållandet ska klassificeras som ett 

renodlat sysslomannaavtal eller som ett rättsförhållande som regleras både genom avtal och 

lagbestämmelser, det vill säga som ett sysslomannaavtal sui generesis. 

 

I det renodlade sysslomannaförhållandet betraktas parterna som en processassociation som 

rättshandlar gentemot var skiljeman gemensamt. Emellertid går det alltjämt att argumentera 

för att teorin inte riktigt gör upp med problemet avseende hur parternas förhållande till den 

tredje skiljemannen ska klassificeras. Möjligen kan man applicera synsättet att de 

partsutsedda skiljemännen är befullmäktigade att utse den tredje skiljemannen och binda 

denne till parterna på samma villkor som de övriga skiljemännen.48 Därmed uppnås identiska 

rättsförhållanden mellan skiljemännen och båda parterna. Lindskog, som konsekvent 

förespråkar synsättet att parternas förhållande med skiljemännen utgör ett vanligt 

sysslomannaförhållande,49 är också av uppfattningen att gällande ordning är väl fungerande 

och menar att  eftersom parterna ingått skiljeavtalet gemensamt så gäller skiljemannaavtalet 

inte bara mellan den ena parten och skiljemannen utan mellan båda parterna och skiljemannen 

gemensamt eftersom avtalet sluts för bådas räkning.  

 

Det är egentligen inget fel på detta betraktelsesätt men det är inte heller svårt att tänka sig 

situationer där det lätt kan framstå som konstlat. Om ett avtal till exempel uttryckligen 

tillerkänner endast den ena parten vissa rättigheter eller skyldigheter gentemot skiljemannen 

skulle man med Lindskogs sätt att se på saken behöva bortse från ordalydelsen och på fiktiv 

väg tolka avtalet som lika bindande för båda parter. 

                                                
48 Lindskog, Skiljeförfarande, del II, avsnitt 1.2.2. 
49 Se exempelvis Lindskog, Skiljeförfarande, del II, avsnitt 1.2.3. 
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Vad gäller sysslomannaavtalet sui generesis kan främst Heumans och Hobérs uppfattningar 

hänföras till denna kategori.50 Schöldströms omfattande modell innefattar visserligen en 

lösning som innebär att rättsförhållandet mycket väl kan regleras delvis genom lag men menar 

samtidigt att rättsförhållandet i sin helhet kan styras av avtal  utan att rättssäkerheten för 

någon aktör äventyras.  

 

Heuman tycks vara av uppfattningen att såväl kontraktsteorierna som statusteorierna har sina 

brister.51 Precis som vid andra typer utav sysslomannaavtal regleras rättsförhållandet mellan 

parterna både genom avtal och av lagregler. 52  Därmed skulle rättsgrunden för 

skiljemannaavtalet inte skilja sig nämnvärt från andra typer utav sysslomannaavtal.53 Särskilt 

vad gäller skiljemannens skyldigheter menar Heuman att det dessutom är en fördel att 

förhållandet inte är reglerat eftersom det möjliggör analogier med vad som gäller för andra 

typer utav sysslomannauppdrag och vad som gäller för domare. Med andra ord förespråkas en 

pragmatisk syn på rättsförhållandet mellan skiljemännen och parterna. Även Hobér är av 

uppfattningen att det gällande rätt verkar utgöra en blandning av flera teorier och att detta bör 

ses som en tillgång snarare än ett problem eftersom det möjliggör flera tänkbara lösningar på 

de praktiska problem som kan tänkas uppstå.54  

 

Problemet med detta synsätt är att det inte leder närmare svaret på hur rättsförhållandet mellan 

skiljemannen och parterna ska klassificeras. Fördelarna med avsaknad av reglering i syfte att 

möjliggöra pragmatiska lösningar i det enskilda fallet rättfärdigar inte den osäkerhet som 

oundvikligen blir den andra sidan utav myntet. Det för anses vara av stor vikt att skiljemannen 

har definierade skyldigheterna gentemot parterna i ett skiljeförfarande.  

2.5 Slutsatser 

Av utredningen ovan framgår att det inom svensk doktrin i vart fall råder enighet om att 

förhållandet mellan skiljemännen och parterna i någon utsträckning vilar på ett civilrättsligt 

kontrakt. Däremot är det svårare att se att någon befintlig rättsfigur i sin helhet anses svara 

mot rättsförhållandet mellan skiljemännen och parterna. Utredningen ger inte stöd för att 

                                                
50 Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 219 f. och Hobér, International Commercial Arbitration in Sweden, s. 160. 
51 Heuman, Skiljemannarätt, s. 219 f.  
52 Jfr exempelvis lag (1991:351) om handelsagentur och kommissionslag (2009:865). 
53 Heuman, Skiljemannarätt, s. 220. 
54 Hobér, International Commercial Arbitration in Sweden, s. 160. 
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varken statusteorin eller mellanmansteorin vunnit stöd inom svensk rätt. Till den del 

rättsförhållandet mellan skiljemännen och parterna anses vila på civilrättslig grund råder det 

däremot enighet om att det rör sig om ett sysslomannaförhållande. Däremot går meningarna 

något isär om i vilken utsträckning rättsförhållandet också låter sig påverkas av andra regler 

eller skiljemannauppdragets speciella karaktär.  

 

De skäl som talar för att undvika en klassificering av rättsförhållandet har fog för sig i den 

meningen att det möjliggör flexibla lösningar. Men detta sker på bekostnad utav 

förutsägbarheten. Eftersom det råder enighet om att rättsförhållandet som utgångspunkt är ett 

sysslomannaförhållande krävs tungt vägande skäl för att avvika ifrån de civilrättsliga regler 

som gäller för avtal och sysslomän i allmänhet. Att tillåta rättspolitiska argument forma 

undantag för just de sysslomän som är skiljemän kan inte ses som sen godtagbar ordning. 

 

Utgångspunkten för den fortsatta framställningen blir därför att skiljemannen är en syssloman. 

Däremot kommer de rättspolitiska argumenten som exempelvis kan förorda lagreglering att 

vägas in i de bedömningar som görs i syfte att undersöka om det finns skäl att ta sådana 

hänsyn. 
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3 SKILJEMANNENS SKYLDIGHETER 

3.1 Introduktion 

I föregående avsnitt behandlades rättsförhållandet mellan skiljemannen och parterna ur ett 

förhållandevis abstrakt perspektiv. Syftet var att på ett övergripande plan försöka klassificera 

rättsförhållandet som sådant. På bekostnad utav denna övning fick rättsförhållandets 

materiella innehåll träda åt sidan för att inte tynga framställningen allt för mycket. I detta 

avsnitt står istället själva innehållet i centrum.  I denna del undersök vilka konkreta 

skyldigheter som uppstår för skiljemannen i samband med att en tvist hänskjuts till 

skiljeförfarande och skiljemannen åtar sig att avgöra tvisten för parternas räkning. Beroende 

på hur långt och ingående allmänt hållna stadganden och specifika bestämmelser tolkas kan 

en mycket stor mängd mer eller mindre välgrundade skyldigheter anses föreligga. Det ska 

därför poängteras att denna framställning endast utgår en översiktlig genomgång av några 

utav de grundläggande skyldigheterna. 

 

För den skiljeman som inte iakttar de skyldigheter som följer av uppdraget inträder en eller 

flera rättsföljder. Eftersom det i föregående kapitel konstaterats att gällande rätt synes vara att 

skiljemannen är att betrakta som en syssloman som står i ett avtalsförhållande med parterna, 

har detta kapitel två huvudsakliga teman. Först studeras de konkreta skyldigheter som anses 

följa av skiljemannauppdraget. Därefter studeras också de allmänna skyldigheter som anses 

följa av sysslomannauppdraget.  

3.2 Huvudsakliga skyldigheter i LSF 

I ett ad-hoc skiljeförfarande som äger rum i Sverige är en naturlig utgångspunkt för att 

undersöka vilka skyldigheter som åläggs en skiljeman de bestämmelser som finns i LSF. I 21 

§ LSF finns en bestämmelse som har karaktären av ett portalstadgande: ”Skiljemännen skall 

handlägga tvisten opartiskt, ändamålsenligt och snabbt. De skall därvid följa vad parterna 

har bestämt, om det inte finns något hinder mot det”. Detta stadgande ger uttryck för att  

skiljemannen ska följa vad parterna har bestämt och annars för parternas räkning se till att 

skiljeförfarandet drivs opartiskt, ändamålsenligt och snabbt samt att avgöra tvisten genom att 

prestera en rättskraftig dom.55  

                                                
55 Se Lindskog, Skiljeförfarande, del II, avsnitt 2.6.1, Tirkkonen, Skiljemannaförfarandet, s. 84, Heuman, Skiljemannarätt, s. 216 och 507 not 
64, Hobér, International Commercial Arbitration in Sweden, s. 159, Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 143 med vidare hänvisningar 
till Hassler och Cars, Skiljeförfarande, s. 79 och NJA II 1887 nr 4 s. 31. 
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Från detta allmänt hållna stadgande har det ansetts framgå ett flertal skyldigheter som 

skiljemannen har mot parterna. Det faktum att skiljemännen ska följa vad parterna har 

bestämt innebär oundvikligen att bedömningen av om en skiljeman uppfyller sina 

skyldigheter delvis får ske från fall till fall. Det allmänt hållna stadgandet i 21 § LSF ger 

därutöver inte mycket konkret vid handen utifrån sin ordalydelse. Enligt motiven ger dock 

stadgandet uttryck för att det är parterna som disponerar över förfarandet och att skiljemännen 

främsta uppgift är att handlägga tvisten enligt deras önskemål.56  

 

Det faktum att skiljemännen har att följa vad parterna har bestämt innebär att parterna kan 

anvisa skiljemännen vilka förfaranderegler respektive materiella regler som skiljemännen har 

att förhålla sig till under skiljeförfarandet. Det innebär att skiljemännen har en skyldighet att 

till exempel tillämpa LSF på förfarandet och kanske materiell engelsk rätt när de avgör 

rättsfrågorna om parterna har kommit överens om detta.  Detta gäller dock endast inom vissa 

gränser, en skiljeman är inte skyldig att följa föreskrifter som är omöjliga att efterkomma eller 

rent utav olagliga.57  

 

Att förfarandet ska drivas opartiskt anses bland annat innebära att skiljemannen inte ska 

uppträda som representant för den ena eller andra parten samt att båda parter ska kallas till 

sammanträden för muntlig förhandling.58 Vad gäller kravet på att förfarandet ska skötas 

snabbt och ändamålsenligt är inte mycket mer att säga än att bedömningen får göras i 

förhållande till tvistens svårighetsgrad och omfattning.59 Av såväl förarbeten som doktrin 

framgår också att skiljemännen, när parterna inte avtalat om annat, har en skyldighet att 

avgöra tvisten enligt gällande rätt.60 

 

Utöver 21 § LSF finns ett antal bestämmelser som ålägger skiljemännen skyldigheter av 

skiftande slag. En praktiskt viktig regel är 9 § LSF som ålägger skiljemannen en skyldighet att 

uppge de omständigheter som kan rubba förtroendet för hans opartiskhet. I 24 § LSF finns en 

                                                
56 Prop. 1998/99:35 s. 109. 
57 Prop. 1998/99:35 s. 109. 
58 Prop. 1998/99:35 s. 109 och NJA II 1929 s. 33. 
59 Prop. 1998/99:35 s. 109. 
60 SOU 1994:81 s. 89 och 153, Prop. 1998/99:35 s. 121, Heuman, Skiljemannarätt, s. 495, Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 192 f. och 
Dillén, SvJT 1933, s. 15, 27-28. 
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bestämmelse som stadgar att skiljemännen skall ge parterna tillfälle att i all behövlig 

omfattning utföra sin talan skriftligen eller muntligen. Vidare finns också en bestämmelse av 

mer perifer karaktär i 31 § LSF om att skiljemännen ska meddela skriftlig dom samt 

underteckna densamma. Dessutom finns ytterligare ett antal bestämmelser i 7-18 §§ LSF som 

också tar sikte på skiljemännen, men dessa bestämmelser reglerar främst hur skiljenämnden 

ska konstitueras. 

3.3 Andra skyldigheter 

Eftersom LSF innehåller få bestämmelser om skiljemannens skyldigheter får blickarna riktas 

mot doktrin och i viss mån också praxis. I doktrinen har ytterligare ett antal skyldigheter 

ansetts följa av det allmänna stadgandet i 21 § LSF. Bland annat att skiljemännen har en 

skyldighet att meddela en rättskraftig dom, vilket i sin tur har ansetts medföra att 

skiljemännen, vid behov, också ska pröva sin egen jurisdiktion ex officio när det finns skäl för 

en sådan prövning.61 En sådan situation kan vara för handen beroende på vilket lands lag som 

är tillämplig på skiljeförfarandet eller om domen ska verkställas i ett annat land. Av 

skyldigheten att meddela en dom ligger också ett implicit krav på att skiljemannen faktiskt 

också fullföljer sitt uppdrag.62 Visserligen kan en skiljeman inte tvingas fullfölja uppdraget 

mot sin vilja.63 Men skyldigheten visar sig genom att skiljemannen förmodligen har att ersätta 

parterna för de merkostnader som uppkommer till följd av att han frånträder uppdraget utan 

tillräckliga skäl.64  

 

Skiljeförfarandet har länge ansetts vara konfidentiellt.  I konsekvens därmed har det i såväl 

doktrin som praxis ansetts att skiljemannen har tystnadsplikt och inte får sprida vidare vad 

han fått kännedom om genom skiljeförfarandet.65  

 

Skiljemännen har också en skyldighet att meddela skiljedom inom en viss tid om parterna 

kommit överens om detta. Meddelar skiljemännen skiljedom efter utsatt tid utgör det grund 

för klander enligt 34 § 1 st. 2 p. LSF. Av det allmänna stadgandet i 21 § LSF följer också 

                                                
61 Lindskog, Skiljeförfarande, del II, avsnitt 2.6.1. 
62 Lindskog, Skiljeförfarande, del II, avsnitt 2.2.4. 
63 Se bl.a. Prop. 1998/99:35 s. 223, NJA II 1929 s. 28, Heuman, Skiljemannarätt, s. 256 och Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 157 
och Trygger, TfR 1895, s. 24. 
64 Lindskog, Skiljeförfarande, del II, avsnitt 2.5.3 och Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 148. 
65 Hassler & Cars, Skiljeförfarande, s. 79, Tirkkonen, Skiljemannaförfarandet, s. 92 och NJA 2000 s. 538.  
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skyldigheter av mer perifer karaktär såsom att intyga en skiljedoms autenticitet när denna är 

föremål för verkställighet i ett annat land.66  

 

I nästa del av detta kapitel ska tre utav de ovan nämnda skyldigheterna studeras lite närmare. 

Nämligen skyldigheten att upplysa om förhållanden som kan rubba förtroendet för 

skiljemannens opartiskhet, skyldigheten att meddela skiljedom inom viss tid och skyldigheten 

att följa parternas instruktioner med fokus på att tillämpa gällande rätt eller de materiella 

rättsregler som parterna kommit överens om. Med detta som underlag kommer diskussionen 

om skadestånd att kretsa kring just dessa skyldigheter.  

3.4 Upplysningsskyldigheten 

Enligt 8 § LSF ska en skiljeman vara opartisk. I 9 § LSF finns en bestämmelse som ålägger 

skiljemannen en skyldighet att upplysa om förhållanden som kan rubba förtroendet för hans 

opartiskhet. Detta kommer fortsättningsvis kallas för upplysningsskyldighet. 9 § LSF har 

följande lydelse: ”Den som ombeds att åta sig ett uppdrag som skiljeman skall genast uppge 

alla omständigheter som enligt 7 eller 8 § kan tänkas hindra den vidtalade från att vara 

skiljeman. En skiljeman skall upplysa parterna och övriga skiljemän om sådana 

omständigheter så snart alla skiljemän har utsetts och därefter under skiljeförfarandet så 

snart skiljemannen har fått kännedom om någon ny omständighet.” Att skiljemannen har en 

upplysningsplikt avseende förtroendeskadliga förhållanden är också en internationellt utbredd 

princip och det finns liknande bestämmelser i flera skiljedomsreglementen.67 Vad som ska 

upplysas om enligt 9 § LSF framgår närmare när bestämmelsen läses tillsammans med 

reglerna i 7 och 8 §§ LSF.  

 

Bestämmelsen i 9 § LSF:s främsta syfte är att effektivisera skiljeförfarandet och motverka 

obstruktion genom att eventuella förtroendeskadliga omständigheter tas upp till behandling på 

tidigast möjliga stadium. 68  I lagkommentaren utpekas ytterligare tre goda skäl för 

bestämmelsen.69 För det första, minskar genom att upplysningarna lämnas, risken för en 

senare klandertalan, som den utseende parten generellt sett vill kunna undvika i ett tidigt 

skede. För det andra bereds parterna möjlighet att själva ta ställning till om en viss 

                                                
66 Lindskog, Skiljeförfarande, del II, avsnitt 2.6.2. 
67 Se exempelvis 14 § SCC:s skiljedomsregler, ICC Rules of Arbitration art 11.2 och UNCITRAL Rules of Arbitration art 9. 
68 Lindskog, Skiljeförfarande, kommentaren till 9 § LSF. 
69 Lindskog, Skiljeförfarande, kommentaren till 9 § LSF. 
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omständighet är jävsgrundande och för det tredje kan upplysningen i sig eliminera risken för 

en eventuell klandertalan.  

 

Att det föreligger en omständighet som kan rubba förtroendet för skiljemannens opartiskhet 

utgör i första hand grund för en jävsprövning av skiljenämnden eller i domstol. Men om en 

sådan omständighet blir känd först efter att skiljedomen meddelats kan det också utgöra grund 

för att klandra skiljedomen enligt 34 § 1 st. p. 5 LSF. När detta sker med framgång innebär 

det att ett nytt skiljeförfarande måste genomföras, vilket medför ytterligare kostnader för de 

inblandade parterna. Det faktum att skiljedomen kan klandras om skiljemannen inte iakttar 

denna skyldighet kan tas till viss intäkt för att skyldigheten som sådan anses som väsentlig för 

skiljemannens utförande av uppdraget. 

 

Att en skiljedom klandras under åberopande av 34 § 1 st. 5 p. LSF förekommer med jämna 

mellanrum. Mellan åren 2004 och 2014 har det väckts 190 klandermål i Sverige.70 I 25 utav 

dessa mål har denna grund åberopats,71 och i två utav de tio mål där en skiljedom har 

klandrats med framgång har 34 § 1 st. 5 p. LSF åberopats som klandergrund.72 Risken att 

skiljemannens misslyckande att iaktta den nu diskuterade skyldigheten kan leda till 

konsekvenser för parterna kan därmed sägas vara praktiskt relevant. 

3.5 Skyldighet att meddela skiljedom inom avtalad tid 

En skyldighet som ibland kan åligga skiljemännen är att meddela skiljedom inom en viss tid. 

Denna skyldighet följer inte explicit av LSF utan uppstår genom att parterna har uppställt ett 

sådant villkor. Även om någon sådan skyldighet inte uttryckligen följer av LSF så kan den 

dock härledas från det faktum att om skiljemännen underlåter att meddela skiljedom inom 

utsatt tid så utgör detta grund för att klandra skiljedomen enligt 32 § 1 st. 2 p. Mellan åren 

2004 och 2014 åberopades denna grund i ett antal klandermål.73 Däremot tycks ingen 

skiljedom ha klandrats med framgång på grund av att skiljemännen meddelat skiljedom efter 

utsatt tid.74  

 

                                                
70 SOU 2015:37 s. 67. 
71 SOU 2015:37 s. 73. 
72 SOU 2015:37 s. 79 ff. 
73 SOU 2015:37 s. 73. I sammanhanget bör dock tilläggas att flera omständigheter kan åberopas avseende denna grund, exempelvis så kan 
denna grund också åberopas när skiljemännen överskridit sitt uppdrag.  
74 SOU 2015:37 s. 79 ff. 
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Skyldigheten att meddela skiljedom inom viss tid är även intressant av andra skäl. För det 

första är det i de flesta fall enkelt att avgöra huruvida skiljemännen har brutit mot 

skyldigheten eller inte. Undantagen är de fall där det finns skäl att anse att parterna i någon 

mening kan anses medvållande till tidsutdräkten. För det andra liknar villkoret att meddela 

skiljedom inom viss tid något utav en särskild utfästelse från skiljemännens sida. Det som 

intresserar i detta sammanhang är om ett misslyckande att uppfylla villkoret utgör ett sådant 

kontraktsbrott som skulle kunna medför strikt ansvar, vilket kommer diskuteras senare. 

3.6 Skyldigheten att döma ”rätt” 

Rubriken till detta avsnitt utgör en ganska grov förenkling av den skyldighet som ska 

behandlas i detta avsnitt. Rubriken kanske till och med kan uppfattas som både felaktig och 

provocerande. Därmed är ett förtydligande på sin plats. Med skyldigheten att döma ”rätt” 

avses i detta sammanhang dels skyldigheten att avgöra tvisten enligt gällande rätt, om inte 

annat avtalats. Dels avses också skyldigheten att följa parternas instruktioner om enligt vilken 

materiell rätt skiljemännen ska döma i tvisten. Det dessa två skyldigheter har gemensamt är 

att de i första hand rör de delar av skiljemannauppdraget som avser den dömande 

verksamheten. Det vill säga det som resulterar i de materiella delarna av skiljedomen. 

 

Skiljemännen har som sagt en skyldighet att i avsaknad av andra instruktioner avdöma tvisten 

enligt gällande rätt eller i enlighet med de regler parterna bestämt i den mån det går att förena 

med tvingande lag. Skyldigheten att följa parternas instruktioner kan till och med sträcka sig 

så långt som att innefatta hur en dispositiv rättsregel ska tolkas.75 Men som nämnts ovan har 

skiljemännen ingen skyldighet att följa instruktioner som medför lagbrott. Förutsatt att det rör 

sig om ett svenskt skiljeförfarande med svenska parter är utgångspunkten således att gällande 

svensk rätt ska ligga till grund för skiljemännens avgöranden i de rättsfrågor de har att ta 

ställning till. Om någon utav de inblandade parterna inte är svensk kan vissa avsteg tänkas 

vara motiverade, det är exempelvis tveksamt om skiljemännen i en sådan tvist ska tillämpa 

principen om iura novit curia, som kanske uppfattas leda till oväntade resultat för den part 

som inte är bekant med innehållet i svensk rätt.76  

 

LSF innehåller dock inte bestämmelser om enligt vilka specifika regler skiljemännen ska 

avgöra tvisten. En utav anledningarna till detta synes vara att skyldigheten att tillämpa 

                                                
75 Lindskog, Skiljeförfarande, del II, avsnitt 2.2.2. 
76 Hobér, International Commercial Arbitration in Sweden, s. 213. 
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gällande rätt eller de regler som parterna bestämt följer av allmänna rättsliga principer.77 En 

annan anledning som uttryckligen nämns i motiven är att om det skulle finnas en lagstadgad 

skyldighet för skiljemännen att tillämpa vissa materiella regler så skulle det också behövas 

införas en möjlighet till klandertalan för de fall en sådan skyldighet inte efterlevs av 

skiljemännen.78 Men det faktum att avsteg från skyldigheten inte är sanktionerat i lag innebär 

inte nödvändigtvis att skyldigheten som sådan inte existerar.79 Det främsta skälet till att ändå 

upprätthålla denna skyldighet, om ej genom någon uttrycklig bestämmelse, anses vara att det 

skapar förutsebarhet för parterna.80 Om parterna inte avtalat om annat bör de helt enkelt 

kunna förvänta sig att skiljemännen ska avgöra tvisten i enlighet med gällande rätt. 

3.7 Skyldigheter för Sysslomän  

Hittills har skyldigheter specifika för skiljemannauppdraget lyfts fram. Men eftersom en utav 

de uttalade premisserna för den fortsatta framställningen är att skiljemannauppdraget kan 

liknas vid ett sysslomannauppdrag finns det anledning att närmare studera de skyldigheter 

som gäller för sysslomän i allmänhet. Syftet med denna övning är att introducera ytterligare 

instrument eller utgångspunkter för att sedan i följande kapitel applicera dessa på 

diskussionen om skadeståndsansvar.  

 

Med sysslomannaskap menas vanligtvis olika åtaganden som avser immateriella prestationer, 

i motsats till uppdrag som avser fysiska föremål såsom exempelvis köp eller hyra.81 Exempel 

på sådana som utför sysslomannauppdrag är advokater, revisorer, arkitekter eller andra 

konsulter. 82  Den rättsliga utgångspunkten avseende förhållandet mellan syssloman och 

huvudman återfinns i 18 kap. HB ”om sysslomän eller ombudsmän”. Av särskilt intresse i 

detta sammanhang är reglerna i 18 kap. 3-4 §§ HB. I 3 § regleras den situationen att 

sysslomannen agerar illojalt mot huvudmannen genom att exempelvis vidaresälja anförtrodd 

egendom eller agerar i huvudmannens namn för egen räkning. Dessa typer av handlingar är 

nog idag snarast att betrakta som brottsliga och hanteras företrädelsevis inom ramarna för 

                                                
77 Prop. 1998/99:35 s. 121 f. 
78 Prop. 1998/99:35 s. 121. 
79 Dillén, SvJT 1933, s. 26 f. 
80 Hobér, International Commercial Arbitration in Sweden, s. 256. 
81 Bengtsson, Särskilda Avtalstyper I, s. 149 ff. och Hellner m.fl., Speciell Avtalsrätt II:1H., s. 234. 
82 Tiberg & Dotevall, Mellanmansrätt, s. 26. 
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straffrätten.83 I 4 § regleras däremot den för detta arbete praktisk mer relevanta situationen att 

sysslomannen vållar huvudmannen skada genom försummelse vid utförande av sitt uppdrag.  

 

Eftersom lagstiftningen i 18 kap. HB tillkom år 1734 är reglerna måhända en aning 

föråldrade, dessutom har de i viss utsträckning kommit att minska i betydelse i takt med att 

andra lagar såsom kommissionslagen och lagen om handelsagentur har tillkommit i syfte att 

reglera vissa specifika mellanmansrättsliga förhållanden. Dessa lagar har i sin tur kommit att 

tillämpas analogt på uppdrag av liknande karaktär.84 Detta till trots är det nog korrekt att påstå 

att reglerna om sysslomannens ansvar och skyldigheter som återfinns i 18 kap. 3-4 §§ HB kan 

anses ge uttryck för allmänna rättsgrundsatser.85 Dessa stadganden anses allmänt ge uttryck 

för ett antal skyldigheter som åligger sysslomannen.  

 

Gemensamt för de uppdragstagare som är att klassificera som sysslomän är att de på ett eller 

annat sätt har i uppdrag att företa olika rättshandlingar. Ytterligare ett kännetecknande drag 

för sysslomannaskapet i allmänhet är att uppdraget till sin karaktär utgör ett 

förtroendeförhållande mellan uppdragstagare och uppdragsgivare. 86  Generellt utför 

sysslomannen någon form av ärende som är av stor ekonomisk betydelse för huvudmannen. 

Huvudmannen har ofta små möjligheter till kontroll och insyn i hur uppdraget utförs. Detta 

anses betinga högt ställda krav på att sysslomannen utför uppdraget med stor omsorg och 

redlighet.87  

 

Sysslomannens skyldigheter är i stor utsträckning beroende av hur avtalet är utformat och 

vilken typ av uppdrag sysslomannen har att utföra i det enskilda fallet. Men generellt har 

framhållits att det åligger sysslomannen att utföra uppdraget enligt givna instruktioner och på 

ett omsorgsfullt sätt.88 Det brukar i detta sammanhang uttryckas som så att sysslomannen har 

en omsorgsplikt som i praktiken innefattar flera olika skyldigheter. Ett exempel som lyfts 

fram i doktrinen är att som en konsekvens av att sysslomannen har att följa givna 

                                                
83 Att vidaresälja anförtrodd egendom eller att tillägna sig sådan egendom utgör olovligt förfogande (BrB 10 kap 4 §) alternativt förskingring 
(BrB 10 kap 1 §). En annan sak är att även civilrättsligt skadestånd kan aktualiseras vid brottsliga gärningar. 
84 Tiberg & Dotevall, Mellanmansrätt, s. 27. 
85 Bengtsson, Särskilda Avtalstyper I, s. 150. 
86 Bengtsson, Särskilda Avtalstyper I, s. 150 och Tiberg & Dotevall, Mellanmansrätt, s. 26. 
87 Bengtsson, Särskilda Avtalstyper I, s. 150. 
88 Bengtsson, Särskilda Avtalstyper I, s. 158. 
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instruktioner torde han kunna hållas ansvarig för eventuella befogenhetsöverskridanden i den 

utsträckning det medför skada för huvudmannen.89  

 

                                                
89 Bengtsson, Särskilda Avtalstyper I, s. 157 och Tiberg & Dotevall, Mellanmansrätt, s. 23. 
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4 SKILJEMANNENS SKADESTÅNDSANSVAR 

4.1 Introduktion 

Med skiljemannens skadeståndsansvar kan flera frågor avses. I detta kapitel undersöks mer 

specifikt under vilka förutsättningar skiljemannen kan ådra sig skadeståndsansvar. Det 

innebär att en del frågor faller utanför framställningen. Exempelvis behandlas inte 

skadeståndets omfattning. Eftersom det i allt väsentligt saknas bestämmelser om formerna för 

ansvar inom skiljemannarätten måste lämpliga lösningar sökas på annat håll. Därför kommer 

ett antal utgångspunkter införas i detta kapitel. Med premissen att skiljemannen står i ett 

kontraktuellt förhållande till parterna är den naturliga startpunkten allmänna regler om 

skadestånd i kontraktsförhållanden. Därför inleds kapitlet med en genomgång av några 

allmänna skadeståndsrättsliga principer. Först presenteras huvuddragen för hur ansvar 

uppstår. Därefter introduceras de olika typer av ansvar som kan aktualiseras inom 

avtalsförhållanden. Eftersom skiljemannen som utgångspunkt är att betrakta som en 

syssloman diskuteras också regler om ansvar vid sysslomannaskap. Slutligen berörs också 

domares ansvar.  

 

Med de ovan angivna utgångspunkterna som grund studeras tre typfall där skiljemannen brutit 

mot de skyldigheter som åligger honom. De skyldigheter som studeras är samma skyldigheter 

som behandlats något mer ingående i tidigare kapitel. Det vill säga upplysningsskyldigheten, 

skyldigheten att meddela skiljedom i tid och skyldigheten att döma enligt gällande rätt eller 

att följa vad parterna har avtalat. I samband med att typfallen presenteras också ett antal 

utländska avgöranden i syfte att bredda diskussionen och ge förslag på möjliga lösningar. 

Framställningen av de tre typfallen föregås också av en summarisk redogörelse för hur 

diskussionen om skiljemannens skadeståndsansvar har utvecklat sig i doktrinen.  

4.2 Allmänt om skadestånd 

4.2.1 Skadeståndet och dess funktion  

Med skadeståndets funktion avses i detta sammanhang de verkningar som förklarar varför 

reglerna anses nyttiga och lämpliga.90 Annorlunda uttryckt handlar det helt enkelt om hur 

skadeståndet fungerar och vilka följder det leder till. Lite grovt kan skadeståndets funktion 

                                                
90 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 36. 
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sägas vara att ersätta eller reparera en uppkommen skada.91 Skadeståndet innebär rent konkret 

att den som är skadelidande får ersättning i form av pengar som ska anses motsvara den 

förlust som skadan inneburit. Utan denna funktion skulle den som lidit skada på sin egen 

person, egendom eller lidit ren förmögenhetsskada stå utan möjlighet att tillvarata sin rätt. 

Men skadeståndet rymmer ytterligare ett antal funktioner.  

 

Eftersom det i vårt samhälle numera är tämligen vanligt med olika typer av ansvars- och 

olycksförsäkringar är det i praktiken ofta ett försäkringsbolag som i slutändan står kostnaden 

för en uppkommen skada. Skadeståndet fyller då även funktionen att bestämma vems 

försäkring som i slutändan utnyttjas för att täcka skadan.  

 

Mer kontroversiell är frågan huruvida skadeståndet också har en preventiv funktion. Det har i 

äldre doktrin argumenterats för att så skulle vara fallet.92 Tanken bygger på att vetskapen om 

att ett visst handlande, eller underlåtenhet, kan leda till ersättningsskyldighet har en 

avhållande effekt. Denna uppfattning har dock kommit att kraftigt kritiseras på senare tid.93 

Främst med motiveringen att antagandet om att någon avhållande effekt finns är svår att mäta 

eftersom vi inte har tillgång till ett samhälle där skadestånd inte existerar att jämföra med. Att 

den primära funktionen är att reparera skada stöds också av det faktum att den grundläggande 

principen för beräkning av skadestånd i svensk rätt är att ersättningen ska försätta den 

skadelidande i samma ekonomiska situation som om skadan inte hade inträffat.94 Hade 

skadeståndsinstitutet varit ämnat att verka preventivt hade kanske den ersättning som utgår 

varit högre. 

4.2.2 Kontraktuellt skadestånd 

Av 1 kap. 1 § skadeståndslagen (SKL) framgår att lagen är tillämplig även i kontraktuella 

förhållanden men att vad parterna avtalat sinsemellan har företräde. Det innebär att parterna 

kan disponera över sina inbördes möjligheter att kräva ersättning av varandra. En praktiskt 

viktig skillnad mellan kontraktuellt och utomobligatoriskt skadestånd är att ren 

förmögenhetsskada ersätts oavsett om skadan vållats genom brott eller inte.95 Det förutsätter 

                                                
91 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 36. 
92 Se Lundstedt, Grundlinjer i skadeståndsrätten, s. 27 ff. 
93 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 40. 
94 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 331. 
95 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II:2H., s. 204. Jfr också SKL 2 kap. 2 §. 
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dock som huvudregel att det vid bedömningen av om vållande föreligger finns konkreta 

skyldigheter som någon utav parterna kan anses ha brutit emot.  

 

Skadeståndet kan även i kontraktuella förhållanden ha skiftande funktioner. Den primära 

funktionen är den samma som nämnts ovan, det vill säga att försätta den skadelidande i 

samma situation som om skada inte inträffat.96 Därutöver kan skadeståndet i vissa fall sägas 

utgöra ett påtryckningsmedel för att få en part att uppfylla de skyldigheter som följer av 

kontraktsförhållandet.  

 

4.3 Olika typer av ansvar  

4.3.1 Culpaansvar 

Utgångspunkten för ansvar inom svensk skadeståndsrätt återfinns i 2 kap. 1 § SKL, som 

stadgar att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta 

skadan. Detta stadgande ger uttryck för den så kallade culparegeln.97 Det samma gäller även i 

kontraktuella förhållanden.98 För att kunna konstatera att någon är skadeståndsskyldig måste 

dock en rad förutsättningar vara uppfyllda. Dessa kan delas in i objektiva respektive 

subjektiva förutsättningar.  

 

Som objektiva förutsättningar räknas att någon annan än skadevållaren ska ha drabbats av 

skada och att skadevållaren ska ha orsakat skadan. Det brukar uttryckas som så att det måste 

finnas ett orsaksförhållande, eller kausalitet, mellan orsakandet och den inträffade skadan.99 

Dessutom är en nödvändig förutsättning att skadan inte är en direkt slumpmässig följd av 

vållandet, kausaliteten måste därför också vara adekvat.100  

 

Till de subjektiva omständigheterna hänförs sådant som har med skadevållaren personligen att 

göra. Skadevållaren måste helt enkelt ha agerat vårdslöst vid utförande av den skadegörande 

handlingen. Huvudregeln är att vårdslöshet föreligger om den skadegörande avvikit ifrån 

givna handlingsnormer eller, vid en fri culpabedömning, inte uppträtt som en hänsynsfull och 

                                                
96 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II:2H., s. 200.  
97 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen-en kommentar m.m., kommentaren till 2 kap. 1 § SKL. 
98 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II:2H., s. 221 f. 
99 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 184. 
100 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 193. 
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förnuftig person av samma kategori kan antas ha handlat om denne varit i skadevållarens 

situation.101  

 

Som kommer visas i det följande finns det dock betydande undantag ifrån culparegeln. 

4.3.2 Strikt ansvar 

Strikt ansvar utgör den strängaste formen av ansvar. Det innebär helt enkelt att skadevållaren 

svarar för skadan oberoende av vållande. 102  Ansvarsformen har kanske sitt största 

tillämpningsområde inom den utomobligatoriska skadeståndsrätten där strikt ansvar genom 

lagstiftning åläggs aktörer som bedriver verksamheter som till sin natur är förenad med större 

risker för skador.103 I kontraktsförhållanden kan strikt ansvar istället motiveras av att en part 

har gjort särskilda utfästelser i form av garantier, vilket i allmänhet medför strikt ansvar.104 

Sådana bestämmelser finns också införda i 40 § 3 st. köplagen (KöpL) och 30 § 3 st. 

konsumentköplagen (KköpL). En annan sak är att det ibland kan vara svårt att avgöra om en 

utfästelse verkligen har karaktären av en sådan särskild utfästelse som medför strikt ansvar.105  

 

Exempel på strikt ansvar genom lagstiftning inom kontraktsrättens område är säljarens 

skyldighet att frånträda fastigheten enlig 4 kap. 13 § JB. Utanför det lagreglerade området är 

det osäkert i vilken utsträckning en part i ett avtal kan åläggas strikt ansvar vid sidan om 

garantier. HD har i ett antal fall tillämpat strikt ansvar men samtidigt påtalat att det inte finns 

någon generell princip för ansvarsformens tillämpning.106 

4.3.3 Kontrollansvar 

Mellan culpaansvaret och det strikta ansvaret finns några mellanformer. En utav dessa är 

kontrollansvaret. Det innebär att den som inte utför en avtalad prestation svarar strikt för 

skada om utförandet av prestationen inte hindrats av någon omständighet utom den 

förpliktigades kontroll.107 Ett exempel är ansvar för avlämnande av lös egendom enligt 27 § 

KöpL och 14 § KköpL. Kontrollansvaret är i detta sammanhang infört främst med 

avlämnande av generisk egendom i åtanke. Skälet bakom denna reglering är att det ofta ligger 

                                                
101  Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen-en kommentar m.m., kommentaren till 2 kap. 1 § SKL och Hellner & Radetzki, 
Skadeståndsrätt, s. 129. 
102 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 162. 
103 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 162. 
104 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II:2H., s. 206. 
105 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II:2H., s. 110. 
106 Se NJA 2002 s. 477, NJA 1991 s. 217 och NJA 1987 s. 835. 
107 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II:2H., s. 212. 
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närmare till hands att lasta säljaren för eventuella produktionsavbrott i form av exempelvis 

tekniska fel och att denna lösning därför utgör en rimlig avvägning mellan parternas 

intressen.108 Precis som är fallet med strikt ansvar är det tveksamt i vilken utsträckning 

kontrollansvar kan tillämpas utanför det lagreglerade området.109 

4.3.4 Presumtionsansvar 

En annan mellanform utav ansvar är presumtionsansvaret. Det bygger på ett culpaansvar med 

omkastad bevisbörda. Ansvar aktualiseras om den som orsakat skadan inte förmår visa att han 

inte varit vårdslös.110 Även presumtionsansvaret förekommer inom civillagstiftningen. Såväl 

34 § lagen om handelsagentur (HagL) som 43 § kommissionslagen (KomL). 

Presumtionsansvar har ansetts bättre avpassat för varaktiga avtalsförhållanden än det 

kontrollansvar som gäller vid exempelvis köp. 111  Presumtionsansvaret kan exempelvis 

motiveras med att det är enklare för den part som exempelvis omhänderhar egendom för 

annans räkning att visa att vållande inte föreligger än vad det är för den skadelidande att 

styrka vållande på den skadevållandes sida.112 

4.4 Ansvar för Sysslomän 

Angående själva ansvarsfrågan kan diskuteras vilka principer som är tillämpliga. Till synes 

mot bakgrund av att 18 kap. 4 § HB uttryckligen föreskriver att ansvar endast aktualiseras vid 

vållande verkar det i doktrinen förespråkas en konsekvent tillämpning av culparegeln.113 Detta 

stämmer delvis överens med tvingande regler i andra mellanmansrättsliga lagar. Exempelvis 

föreskriver såväl 43 § KomL och 34 § 1 st. HagL att kommissionären respektive 

handelsagenten undgår skadeståndsansvar vid hävning av avtalet om de kan visa att 

underlåtenheten att fullgöra uppdraget inte beror på vållande. Som redogjorts för ovan utgör 

detta den variant på culpaansvaret som kallas för presumtionsansvar. 

 

Förutsatt att culparegeln ligger till grund för ansvarsbedömningen, om än att det i vissa fall 

förekommer omvänd bevisbörda, inställer sig frågan vilka krav som kan ställas på 

sysslomannen i det enskilda fallet. Det har i detta sammanhang framförts att man vid 

culpabedömningar i kontraktsförhållanden bör tillmäta i vilken egenskap sysslomannen har 

                                                
108 Prop. 1988/89:76, s. 44. 
109 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II:2H., s. 213. 
110 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II:2H., s. 213. 
111 Prop. 1990/91:63 s. 45. 
112 Jfr NJA 1983 s. 701. 
113 Bengtsson, Särskilda Avtalstyper I, s. 157-158 och Tiberg & Dotevall, Mellanmansrätt, s. 30. 
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ingått avtalet.114 Det torde exempelvis vara möjligt att ställa förhållandevis höga krav på en 

jurist eller advokat som åtar sig att utföra juridiska tjänster. Som exempel kan nämnas 

rättsfallet NJA 1957 s. 621 där en jurist för sin klients räkning hade lånat ut pengar men tagit 

säkerhet i egendom som visade sig sakna förmånsrätt. Efter att låntagaren gått i konkurs 

ansågs juristen ansvarig för den skada som klinten led i form av att det inte fanns säkerhet för 

lånet. Juristen ansågs vållande delvis mot bakgrund av att det inom den juridiska 

standardlitteraturen tydligt framgick att det sätt på vilket juristen handlat inte medförde 

förmånsrätt för klienten i en framtida konkurs.   

 

I övrigt kan ansvar aktualiseras när sysslomannen i någon mening kan sägas ha avvikit från de 

instruktioner för uppdraget som givits av huvudmannen. Det tjänar dock ingenting till att vara 

allt för fundamental kring kravet på att efterkomma givna instruktioner. Eftersom 

sysslomannen i regel anlitas för sin kompetens och sakkunskapers skull bör han också ha ett 

visst utrymme att agera självständigt och fatta egna beslut så länge han i varje läge verkar för 

att ta tillvara huvudmannens intressen.115 Av betydelse torde därför snarare vara avvikelser 

från instruktioner som är väsentliga för uppdragets genomförande. Bedömningen kan därför 

variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Som exempel kan nämnas NJA 

1951 s. 639 och NJA 1965 C 147, som båda gällde banker som agerat i strid med syftet för 

uppdraget. I NJA 1951 s. 639 hade en bank gjort utbetalningar till en förmånstagare trots att 

villkoren för utbetalningen som var uppställda av huvudmannen inte var uppfyllda. I NJA 

1965 C 147 hade en bank istället lämnat ut egendom tillhörande ett dödsbo till en 

boutredningsman i strid med dödsbodelägarnas instruktioner. I dessa rättsfall ansågs 

vårdslöshet föreligga. 

4.5 Ansvar för det allmänna och domare 

I detta arbete har slutsatsen dragits att skiljemannens uppdrag är att betrakta som ett 

sysslomannauppdrag. Det har också påståtts att de teorier som förespråkar immunitet och 

jämställer skiljemannen med en domare inte vunnit stöd i svensk rätt. Därmed kan det kanske 

framstå som inkonsekvent att prata om domares skadeståndsansvar. Men i detta sammanhang 

är det dock relevant att göra så utav flera skäl. Eftersom det onekligen finns likheter mellan 

skiljemannen och domaren är det av intresse att studera vilka principer och ändamålsskäl som 

ligger bakom de regler som styr domarens personliga ansvar såväl som det allmännas ansvar 

                                                
114 Bengtsson, Särskilda Avtalstyper I, s. 158. 
115 Bengtsson, Särskilda Avtalstyper I, s. 159 ff. 
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för av domaren begångna fel. Vad gäller det allmännas och domares ansvar så finns det viss 

reglering. Frågan blir då i vilken utsträckning denna reglering kan tillämpas i ett 

skiljemannarättsligt kontext. Denna fråga kommer vidröras senare, i det närmast följande ska 

några huvuddrag introduceras. 

 

Av SKL 3 kap. 2 § följer att staten ska ersätta ren förmögenhetsskada som vållas genom fel 

eller försummelse vid myndighetsutövning. Det har i praxis uppställts relativt höga trösklar 

för att en domstol i sin rättstillämpning ska anses ha agerat försumligt.116 Däremot ställs 

samtidigt höga krav särskilt på domstolar. Om en underrätt exempelvis avviker från ett 

prejudikat kan detta vara att anse som försumligt om domstolen ej anför goda skäl för sitt 

agerande.117 Däremot räcker det inte att domstolen gjort en bedömning som kan ifrågasättas, 

endast uppenbart oriktiga bedömningar kan föranleda ansvar.118 Bedömningen blir härvidlag 

av naturliga skäl ganska flytande. 

 

Enligt 3 kap. 2 § SKL ska alltså staten ersätta ren förmögenhetsskada som vållats genom fel 

eller försummelse vid myndighetsutövning. I första hand är det då staten som hålls ansvarig 

och inte någon enskild befattningshavare, såsom exempelvis en domare. Av 4 kap. 1 § SKL 

följer dock att även enskilda befattningshavare kan ådra sig skadeståndsansvar. Detta 

aktualiseras endast i den mån det föreligger synnerliga skäl med hänsyn till handlingens 

beskaffenhet, befattningshavarens ställning, den skadelidandes intresse samt övriga 

omständigheter.  

 

I det första fallet räcker det alltså med culpa av normalgraden medan det för personligt ansvar 

krävs ytterligare skäl. Bestämmelsen i 4 kap. 1 § SKL bör enligt lagkommentaren endast 

tillämpas i undantagsfall och främst när preventiva skäl gör sig gällande.119 Möjligen har art 

48 i SCC:s skiljedomsregler tagit intryck av denna reglering. Däri föreskrivs nämligen att en 

skiljeman endast är skadeståndsskyldig i den utsträckning han varit grovt vårdslös eller agerat 

med uppsåt. Intressant i sammanhanget är att ett utav de bärande skälen som ibland lyfts fram 

för denna ordning är att arbetstagare normalt, till skillnad från arbetsgivaren, har begränsade 

möjligheter att försäkra sig mot fel eller försummelse i tjänsten. En utav få yrkesgrupper som 

                                                
116 Se NJA 1994 s. 194 med hänvisningar till prop. 1972:5 s. 518. 
117 NJA 1994 s. 194. 
118 NJA 2003 s. 527. 
119 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen-en kommentar m.m., Kommentaren till 4 kap. 1 § SKL. 



 38 

dock har en sådan möjlighet är advokater.120 Det innebär att skälen väger olika tungt i ett 

skiljemannarättsligt kontext beroende på om skiljemannen är advokat eller exempelvis 

rättsvetenskapsman eller en teknisk expert. 

4.6 Bakgrund 

4.6.1 Historisk bakgrund 

Mot bakgrund av att skiljemannauppdraget bygger på ett sysslomannaavtal och att 

skiljemannen därmed står i ett kontraktuellt förhållande till parterna ligger det nära till hands 

att utgå ifrån att den gängse påföljdskatalogen, där skadestånd utgör ett alternativ,121 är 

tillämplig på förhållandet mellan parterna och skiljemannen.  

 

Skiljemannens skadeståndsansvar regleras dock inte i LSF,122 det finns inte heller någon 

svensk praxis på området. Frågan om en skiljeman över huvud taget kan ådra sig 

skadeståndsansvar kan i den bemärkelsen anses vara en öppen fråga i svensk rätt.123 Skälen 

för denna avsaknad av reglering är svåra att finna. I äldre förarbeten stadgas dock att ingen 

skiljeman ska hållas skadeståndsansvarig för utförandet av sitt uppdrag.124 Detta ansågs i 

samband senare lagstiftningsarbete vara så självklart att det inte var nödvändigt att införa 

någon uttrycklig bestämmelse.125  

 

Uppfattningen att skiljemän inte kan ådra sig skadeståndsansvar kritiserades dock tidigt i 

doktrinen. Det ansågs att det sakandes bärande argument för att helt utesluta möjligheten att 

föra skadeståndstalan mot skiljemän.126 Uppfattningen synes istället ha varit att skiljemän 

visserligen kunde ådra sig skadeståndsansvar men att detta förutsatte att skiljedomen kom att 

klandras med framgång förutsatt att skadan gick att beräkna. Vad gällde ansvar för felaktiga 

avgöranden ansågs ansvar endast kunna aktualiseras om skiljemannen gjort sig skyldig till 

brottsliga gärningar inom ramen för sitt uppdrag.127 På senare tid har även denna hållning 

kommit att luckras upp ytterligare. Det har skett en gradvis förskjutning där ett antal 

                                                
120 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen-en kommentar m.m., Kommentaren till 4 kap. 1 § SKL. 
121 En annan intressant fråga är i vad mån prisavdrag också kan aktualiseras, se Lindskog, Skiljeförfarande, del II, avsnitt 3.1.3 med 
omfattande hänvisningar. 
122 Däremot finns en bestämmelse i art. 48 i SCC:s regler som stadgar att skiljemän endast kan hållas skadeståndsskyldiga vid grov 
vårdslöshet. 
123 Hobér, International Commercial Arbitration in Sweden, s. 160 och Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 139. 
124 Förslag till allmän civillag, s. 269. 
125 Nya Lagberedningens förslag till lag om skiljemän, s. 28.  
126 Dillén, SvJT 1933, s. 27 f. 
127 Trygger, TfR 1895, s 258 f., Hassler & Cars, Skiljeförfarande, s. 81 och Tirkkonen, Skiljemannaförfarandet, s. 89 f. 
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anhängare slutit sig till uppfattningen att skiljemän kan hållas skadeståndsskyldiga i betydligt 

större utsträckning.128 De äldre förarbetenas relevans får därför idag antas vara begränsad. 

4.6.2 Rättspolitiska influenser 

Att det råder enighet om att skiljemannen står i ett kontraktuellt förhållande till parterna har 

alltså inte per automatik medfört att samma enighet råder angående skadeståndsansvaret som 

sådant. Denna splittring kan bero på flera saker. En anledning synes vara att även 

rättspolitiska argument och skiljemannarättsliga ändamålsskäl som inte är direkt kopplade till 

allmänna civilrättsliga principer tillmäts betydelse.129 Dessa argument har lyfts fram och 

diskuterats i olika sammanhang och ska som grund för den fortsatta diskussionen introduceras 

i det närmast följande.130  

 

Kortfattat kan dessa argument sägas vara: (i) att skadeståndsansvaret skulle göra det svårt att 

hitta lämpliga skiljemän, (ii) om skadestånd förekom mer frekvent skulle skiljemän ändå 

friskriva sig, (iii) skiljemannen skulle vilja försäkra sig mot skadeståndsanspråk, vilket skulle 

medföra ökade kostnader för parterna, (iv) det skulle öppna fältet för ett stort antal, både mer 

och mindre välgrundade, skadeståndsanspråk mot skiljemän, (v) möjligheten att kräva 

skadestånd från skiljemannen strider mot principen att skiljedomen är att betrakta slutlig och 

inte kan klandras på materiell grund131 och slutligen (vi) att skiljemannen ska kunna känna sig 

fri i sin dömande verksamhet, skiljemannen kan tänkas påverkas av risken att ådra sig 

skadeståndsansvar.  

 

De vanligaste argumenten för att tillåta skadeståndsanspråk mot skiljemän är istället: (i) 

eftersom skiljemannen är att jämställa med en syssloman finns ingen anledning att göra ett 

undantag, (ii) det skulle höja kvalitén på skiljedomen och slutligen (iii) att den part som 

drabbas av en skiljemans vårdslöshet i vissa fall skulle stå utan möjlighet att tillvarata sin rätt.  

 

Även om ämnet varit föremål för viss behandling i doktrinen har diskussionen snarare kretsat 

kring skadeståndets vara eller icke vara på ett allmänt plan. Det har däremot inte, ens utav de 

                                                
128 Bolding, SvJT 1958, s. 82 f., Nordenson, SvJT 1977, s. 716 f., SvJT 1986, s. 208 f. och SAR 1990, s. 29-30 och Lindskog, Skiljeförfarande, 
del II, avsnitt 3.2.5. 
129 Hobér, International Commercial Arbitration in Sweden, s. 161. 
130 Jag har i detta sammanhang utgått ifrån den sammanställning av argument som står att finna i Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 
335 ff. 
131 Detta argument är i egentlig mening inte rättspolitiskt utan skiljemannarättsligt. 
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som förespråkar skadestånd, i någon större utsträckning diskuterats hur konkreta principer bör 

tillämpas vid en bedömning av om skadeståndsskyldighet föreligger i det enskilda fallet. 
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5 TRE TYPFALL 

5.1 Upplysningsskyldigheten 

Enligt 9 § LSF är en skiljeman skyldig att upplysa parterna om de omständigheter som kan 

rubba förtroendet för hans opartiskhet. Om skiljemannen underlåter att lämna sådana 

upplysningar kan det medföra att skiljemannen på yrkande av någon utav parterna skiljs ifrån 

sitt uppdrag om detta kommer till parternas kännedom under förfarandets gång. Det innebär 

generellt att förfarandet på ett eller annat sätt kan komma att fördyras. Vanligen genom att en 

ny skiljeman måste utses som behöver tid för att sätta sig in i tvisten. Det kan i sin tur 

medföra att förfarandet fördröjs vilket också kan medföra ökade kostnader. Dessutom utgör 

den omständigheten att en skiljeman underlåtit att upplysa om eventuella förtroendeskadliga 

förhållanden en klandergrund enligt 34 § 1 st. 5 p. LSF. För de fall att klandertalan blir 

framgångsrik har båda parter lidit en ekonomisk förlust i form av att de nedlagda kostnaderna 

blivit onödiga. 

 

Det finns inga kända fall i Sverige där en upphävd skiljedom till följd av brusten 

upplysningsplikt har medfört skadestånd för skiljemannen. Att så kan ske stöds dock av 

uttalanden i både förarbeten och doktrin.132 Trots att ett antal skiljedomar klandrats i Sverige 

med framgång just på grund av att skiljemän inte upplyst parterna om eventuella 

förtroendeskadliga förhållanden har frågan alltså aldrig ställts på sin spets i allmän domstol. 

Ett utav dessa fall, NJA 2007 s. 841, har prövats av HD och ett annat av Svea hovrätt och de 

förtjänar, om inte annat för diskussionens skull, att återges här. 

 

I NJA 2007 s. 841, som från början rörde en arbetstvist mellan Ericsson AB och en tidigare 

anställd, klandrade den förlorande parten skiljedomen och anförde som grund att en utav 

skiljemännen var jävig. Anledningen till detta var att skiljemannen hade nära anknytning till 

Ericsson AB på så vis att den advokatbyrå där skiljemannen var verksam som konsult hade 

Ericsson AB som en utav sina största klienter. HD upphävde också skiljedomen och anförde 

bl.a. att åtminstone när förhållandet mellan advokatbyrån och klienten är av affärsmässig 

betydelse för advokatbyrån så måste det anses att intresse- och lojalitetsbindningen mellan 

advokatbyrån och dess anställda och klienten är en sådan omständighet som kan rubba 

                                                
132 Prop. 1998/99:35 s. 217, Hobér, International Commercial Arbitration in Sweden, s. 161, Lindskog, Skiljeförfarande, del II, avsnitt 3.2.3 
och Heuman, Skiljemannarätt, s. 232. 
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förtroendet för opartiskheten hos en skiljeman som är anställd av advokatbyrån är verksam i 

ett skiljeförfarande där klienten är en utav parterna.  

 

Svea hovrätts avgörande gällde den numera uppmärksammade skiljedomen mellan 

Profilgruppen och KPMG.133 Kortfattat kan omständigheterna i relevanta delar sammanfattas 

enligt följande. En utav skiljemännen var delägare på en advokatbyrå som under 

skiljeförfarandets gång antog ett uppdrag från en utav de bolag som var part i 

skiljeförfarandet. Skiljemannen var själv inte inblandad i ärendet men ansågs ändå jävig av 

Svea hovrätt. Detta trots att det inte ansågs visat att skiljemannen hade haft faktisk vetskap 

om omständigheten som rubbade förtroendet för skiljemannens opartiskhet. Detta motiveras 

av att prövningen enligt ett antal HD-avgöranden ska baseras på om det objektivt sett 

föreligger en sådan omständighet.134 Efter att Svea hovrätt medgett överklaganderätt till HD 

återkallades talan och målet avskrevs.  

 

I båda fallen synes det föreligga ett tydligt och klart samband mellan skiljemännens agerande 

och den skada som drabbat parterna. Huruvida dessa fall i något sammanhang har medfört 

ersättningsskyldighet för de inblandade skiljemännen är inte känt. De inblandade 

skiljemännens ansvar har dock inte blivit föremål för prövning i allmän domstol. Det faktum 

att dessa situationer ändå aktualiseras medför att det är av intresse att undersöka hur en 

skadeståndstalan mot en skiljeman skulle falla ut i allmän domstol. Innan ett förslag till 

lösning enligt svensk rätt presenteras ska ett finskt rättsfall, där en skiljeman dömdes att 

betala skadestånd, återges och analyseras. Syftet med denna övning är att undersöka vilka 

principer och överväganden som den finska domstolen baserade sina bedömningar på. Med 

avstamp i denna dom kommer sedan svensk rätt att behandlas.  

5.1.1 Finlands högsta domstols avgörande 

Finlands högsta domstol, Korkein oikeus (KKO), fann år 2005 att en skiljeman var skyldig att 

betala skadestånd till en utav parterna avseende kostnaderna för skiljeförfarandet sedan 

skiljedomen klandrats med framgång på grund av att skiljemannen brustit i sin 

upplysningsskyldighet.135 Omständigheterna var att skiljemannen tidigare i sin egenskap av 

professor hade avlagt rättsutlåtanden i utbyte mot höga arvoden på uppdrag av den ena parten 

                                                
133 Svea hovrätts dom i mål T 1085-11meddelad den 27 september 2011. 
134 Se NJA 2010 s. 317 med hänvisningar till NJA 1981 s. 1205 och NJA 2007 s. 841. 
135 Urho Sirkka & Jukka Ruola mot Professor J. Tepora, KKO 2005:14. 
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i skiljeförfarandet, detta hade dock skett i sammanhang som inte hade med den aktuella 

tvisten att göra.  

 

Precis som i Sverige saknas i Finland bestämmelser i lag eller tidigare praxis som reglerar 

skiljemäns skadeståndsskyldighet.136 Och även i finsk doktrin har uppfattningen länge funnits 

att skiljemän kan ådra sig skadeståndsansvar i liknande situationer.137 Det är därmed rimligt 

att anta att fallet kan ha viss bäring även på svenska förhållanden.  

 

KKO:s avgörande innehåller flera intressanta uttalanden som förtjänar att nämnas i detta 

sammanhang.138 KKO hade tre huvudsakliga frågor att ta ställning till. För det första om en 

skiljeman kan hållas skadeståndsskyldig för den eventuella ekonomiska skada som parterna i 

ett skiljeförfarande åsamkats genom att skiljedomen har klandrats med framgång, och om 

detta skulle avgöras med ledning av kontraktsrättsliga principer eller principer för 

utomobligatoriskt skadestånd. För det andra om skiljemannen i det aktuella fallet hade en 

skyldighet enligt bestämmelser i den finska lagen om skiljeförfarande att meddela parterna 

om det förtroendeskadliga förhållandet, och om den skada som sedermera uppstod utgjorde en 

förutsägbar följd av skiljemannens underlåtenhet att inte meddela om de förtroendeskadliga 

omständigheterna. Slutligen hade KKO också att ta ställning till om den uppkomna skadan 

berodde på vållande från skiljemannens sida. 

 

KKO konstaterade inledningsvis att det huvudsakliga syftet med skiljeförfarandet måste anses 

vara att lösa tvisten. Med anledning av att skiljedomen hade upphävts kvarstod detta 

huvudsakliga syfte ouppfyllt. Detta faktum hade lett till att ett nytt skiljeförfarande vilket 

resulterat i ytterligare kostnader för parterna. Angående en skiljemans skadeståndsskyldighet i 

allmänhet uttalade domstolen att utgångspunkten är att en skiljeman endast kan hållas 

skadeståndsskyldig i exceptionella fall. Detta motiverades av KKO med att skiljemannens 

opartiskhet och objektivitet kan garanteras bäst om han inte känner sig tvingad att döma åt ett 

visst håll för att undvika en framtida skadeståndstalan. Däremot vad gäller klara fall av 

processuella fel framhölls att skadestånd måste kunna dömas ut.  

 

                                                
136 Möller, Journal of International Arbitration volume 23, s. 94. 
137 Se Tirkkonen, Skiljemannaförfarandet, s. 89 ff. 
138  Eftersom uppsatsförfattaren inte behärskar det finska språket återges rättsfallet i relevanta delar i detta arbete utifrån den engelska 
sammanfattningen som finns publicerad i SAR 2007:1, s. 119 ff. 
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Vad sedan gällde valet av grund för bedömningen konstaterade KKO att finsk rätt saknar 

uttryckliga lagbestämmelser i frågan och att det råder delade meningar i doktrinen.  Men mot 

bakgrund av att domstolen ansåg att skiljemannens främsta uppgift i skiljeförfarandet är att 

avgöra tvisten mellan parterna så ansågs rättsförhållandet mellan skiljemannen och parterna 

vara jämförbart med ett kontraktuellt förhållande i skadeståndsrättsligt hänseende. Vad gäller 

reglerna om utomobligatoriskt skadestånd så kan dessa, enligt KKO, inte tillämpas eftersom 

det rör sig om ett kontraktuellt förhållande. Däremot ansåg KKO att det faktum att 

skiljemannens uppdrag liknar domarens bör tas i beaktning vid bedömningen av om 

skadeståndsskyldigheten bör begränsas något sätt. 

 

Domstolen konstaterade vidare att skiljemän generellt har en skyldighet enligt bestämmelser i 

finsk rätt att upplysa parterna om den omständighet som sedermera kan leda till att domen kan 

klandras med framgång. Därefter övergick domstolen till att göra en culpabedömning varvid 

följande konstaterades. Avgörande för om adekvat kausalitet ska anses föreligga är om den 

uppkomna skadan hade kunna undvikas om skiljemannen hade fullgjort sin skyldighet att 

upplysa parterna om det förtroendeskadliga förhållandet. Om skiljemannen hade kommit med 

relevanta upplysningar hade antingen parterna kunnat välja att tolerera förhållandet, eller så 

hade frågan åtminstone kunnat prövas av antingen skiljenämnden eller en domstol på ett 

tidigare stadium.  

 

Därmed ansåg KKO att oavsett de möjliga alternativa scenarierna så hade en upplysning från 

skiljemannen förhindrat den inträffade skadan och därmed förelåg adekvat kausalitet. 

Slutligen prövade domstolen också om skiljemannen hade vållat skadan genom vårdslöshet.  

Vid denna bedömning uttalade domstolen att vårdslöshet anses föreligga i den mån 

skiljemannen under rådande omständigheter borde förstått att uppdraget att avge 

rättsutlåtanden låg inom ramarna för hans upplysningsplikt. Mot bakgrund av att några utav 

rättsutlåtandena dessutom hade avgivits under skiljeförfarandet och att skiljemannen var en 

erfaren och utbildad professor samt med beaktande av syftet bakom de regler som ålägger 

skiljemän en skyldighet att upplysa om potentiellt förtroendeskadliga förhållanden ansåg 

KKO att skiljemannen hade vållat skadan. 
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5.1.2 Vilka principer tillämpade domstolen? 

Inledningsvis kan noteras att KKO synes ha utgått ifrån att skiljemän kan ådra sig 

skadeståndsansvar enligt finsk rätt eftersom frågan om immunitet aldrig behandlades som en 

nödvändig förutsättning för ansvar. Domstolen inledde med att uttala att 

skadeståndsskyldighet endast kan komma i fråga i exceptionella fall. Argumentet för detta var 

inte civilrättsligt utan snarare rättspolitiskt och byggde på att vetskapen om risken för en 

framtida skadeståndstalan kan inverka negativt på skiljemannens förmåga att förhålla sig 

opartisk och döma efter eget huvud. I övrigt ansåg dock domstolen att det rörde sig om ett 

kontraktuellt förhållande där civilrättsliga regler är tillämpliga. Men domstolens uttalanden 

måste dock i någon mening sägas innebära en begränsning av skadeståndsskyldigheten. 

Därefter vidtog domstolen en till synes traditionell culpabedömning varvid skiljemannen 

ansågs ha agerat vårdslöst.  

 

Mot bakgrund av att domstolen uttalat att skadeståndsansvar endast kan komma på fråga i 

exceptionella fall men samtidigt tillämpade en vanlig culpabedömning där vårdslöshet av 

normalgraden ansågs räcka för ansvar uppstår frågor om på vilket sätt 

skadeståndsskyldigheten är begränsad. Det tycks i vart fall inte röra sig om en begränsning i 

form av krav på högre former av vårdslöshet. Det framstår snarare som att de situationer som 

är att bedöma som vårdslösa i sig ges en snäv tolkning. Domstolen uppställde inget uttryckligt 

krav på att en skiljedom måste ha klandrats med framgång men kombinationen av 

resonemanget med exceptionella omständigheter och konstaterandet att skiljedomen blivit 

helt onyttig kan möjligtvis tas till viss intäkt för att det kanske är däri begränsningen består. 

5.1.3 Förslag till lösning enligt svensk rätt 

Om parterna avtalat om att LSF ska vara tillämplig på skiljeförfarandet föreligger en konkret 

skyldighet att upplysa om sådana omständigheter som på ett eller annat sätt kan rubba 

förtroendet för skiljemannens opartiskhet. Precis som vid andra typer av civilrättsliga avtal 

utfylls parternas avtal i detta fall utav bestämmelser i lag i de fallen inte annat avtalats. Det rör 

sig i detta fall om en processuell skyldighet som skiljemannen har att iaktta i den bemärkelsen 

att det inte finns någon direkt koppling till skiljemannens avgörande av tvisten i sak. Av 

förarbetena framgår att förtigandet av en omständighet som kan rubba förtroendet för 
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skiljemannens opartiskhet kan föranleda skadeståndsansvar.139 Frågan i denna del är därmed 

delvis redan besvarad. Däremot utvecklas inte detta uttalande vidare i förarbetena. Under 

vilka förutsättningar skadestånd kan komma att utgå får därmed anses vara oklart.  

 

Eftersom det tidigare i detta arbete har dragits slutsatsen att rättsförhållandet mellan 

skiljemannen och parterna är ett kontraktuellt förhållande i form av ett sysslomannaavtal är 

detta den givna premissen. I avsaknad av vidare vägledning utgör allmänna civil- och 

skadeståndsrättsliga principer den naturliga utgångspunkten. Det innebär att om skiljemannen 

bryter mot skyldigheten att meddela de omständigheter som kan rubba förtroendet för hans 

opartiskhet så är det att betrakta som ett kontraktsbrott. Om kontraktsbrottet leder till skada 

kan det medföra skadeståndsskyldighet förutsatt att det föreligger adekvat kausalitet mellan 

den skadegörande handlingen eller underlåtenheten från skiljemannens sida och den skada 

som åsamkats den skadelidande parten. Därefter blir frågan i vilken utsträckning och på vilket 

sätt andra argument än de rent civil- och skadeståndsrättsliga ska tillåtas spela in i 

bedömningen. 

 

Om skiljemannen gör sig skyldig till ett kontraktsbrott innebär det att grunden för ett 

eventuellt skadestånd bygger på att skiljemannen och parterna står i ett kontraktuellt 

förhållande till varandra och inte på principer om utomobligatoriskt skadestånd. Det innebär 

därmed att även ren förmögenhetsskada är skadeståndsgrundande oavsett om skadan vållats 

genom brott eller inte.   

 

En första fråga man kan ställa sig är vilken ansvarsform som är tillämplig. I det finska fallet 

tillämpades exempelvis ett culpaansvar. Men som redogjorts för ovan kan även andra 

ansvarsformer aktualiseras i kontraktuella förhållanden. Exempelvis kan skadeståndsansvar 

aktualiseras oberoende av vårdslöshet till följd av att någon utav parterna gjort en utfästelse 

eller lämnat felaktiga uppgifter. Rättsfallet NJA 2002 s. 477 utgör ett exempel på att det kan 

förhålla sig på det viset. I fallet hade en hyresvärd felaktig uppgett att storleken på en lägenhet 

var större än vad som sedermera visade sig vara fallet. En fråga HD hade att ta ställning till 

var om den felaktiga uppgiften medförde att det förelåg “ett på utfästelse grundat 

skadeståndsansvar för hyresvärden” trots att hyresvärden inte medvetet lämnat den felaktiga 

uppgiften, eller med andra ord, om det förelåg ett strikt ansvar. HD fann att så var fallet bland 

                                                
139 Prop. 1998/99:35 s. 217. 
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annat med motiveringen att “uppgiften om en lägenhets storlek har så stor betydelse för 

fastställandet av hyran, att den i normalfallet bör anses vara en utfästelse av sådant slag att 

den som lämnat uppgiften ... skall svara strikt för dess riktighet”.  

 

På motsvarande sätt skulle de vara möjligt att betrakta ett försäkrande från en skiljeman om 

att det inte föreligger någon omständighet som kan rubba förtroendet för hans opartiskhet som 

en utfästelse för vilken skiljemannen svarar strikt.140 Det skulle innebära att om skiljedomen 

klandras och upphävs skulle skiljemannens ansvara oberoende av vållande.  

 

En annan variant är att tillämpa presumtionsansvaret. Detta kan motiveras med att parterna 

har små möjligheter till insyn och kontroll över vilka andra uppdrag skiljemannen har eller 

har haft. Därtill är det skiljemannen som själv kan avgöra vilka uppgifter han vill upplysa om. 

Därmed finns en rimlighet i att skiljemannen måste visa att det inte var förenat med 

vårdslöshet att inte lämna en given uppgift. I detta sammanhang måste hänsyn kanske också 

tas till vilket det förhållande som skiljemannen inte upplyst om är. Om förhållandet är någon 

utav de exempel som räknas upp i LSF eller i IBA-guidelines kan det finnas skäl att tillämpa 

en strängare ansvarsform. 

 

Hur ansvar konstrueras för andra typer utav sysslomän och de som i övrigt tillhandahåller 

immateriella tjänster torde kunna utgöra viss vägledning. 

 

Som ovan konstaterats gäller för sysslomän i allmänhet att ansvar förutsätter vållande enligt 

18 kap. 4 § HB. Detta stadgande kan anses ge uttryck för en allmän princip. Av 43 § KomL 

och 34 § 1 st. HagL följer emellertid som sagts att kommissionären respektive handelsagenten 

undgår skadeståndsansvar först om de kan visa att de ej varit vårdslösa, det vill säga ett 

presumtionsansvar. För domare gäller istället, enligt 3 kap. 2 § och 4 kap. 1 § SKL, att det 

måste föreligger culpa och synnerliga skäl för att skadestånd ska kunna utgå.  

 

Frågan blir då vad som framstår som mest lämpligt. Att kräva synnerliga skäl framstår som 

mindre ändamålsenligt. Det skulle inte vara förenligt med sysslomannarättslig lagstiftning och 

principer. Om skiljemannen är en syssloman krävs tungt vägande skäl för att göra undantag. 

Mellan vanlig culpa och presumtionsansvar är det svårare att finna avgörande skäl för den ena 
                                                
140 I detta sammanhang kan man också ställa sig frågan om det spelar någon roll ifall skiljemannen förhåller sig helt passiv eller aktivt fyller i 
en blankett om att det inte finns förtroenderubbande omständigheter. 
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eller andra lösningen. Å ena sidan kan 18 kap. 4 § HB anses ligga närmare till hands av den 

anledningen att lagstiftningen är generell och ger uttryck för allmänna rättsprinciper. Å andra 

sidan utgör bestämmelserna 43 § KomL och 34 § 1 st. HagL modernare lagstiftning som kan 

antas vara bättre avpassad för nutida förhållanden. Samtidigt är huvudregeln att ansvar 

förutsätter vållande. De flesta fall där en annan ansvarsform är tillämplig har uttryckligt 

lagstöd. Därmed kan det vara vanskligt att analogvis ålägga en part ett strängare ansvar i 

avsaknad av författningsstöd eller praxis. I avsaknad av reglering framstår därför 

culpaansvaret som den lämpligaste utgångspunkten. Det stöds också utav den finska 

domstolens avgörande. 

 

Vid själva culpabedömningen förutsätts för enkelhetens skull att objektiva förutsättningar för 

ansvar föreligger i form av att skiljemannen inte upplyst parterna om en omständighet som 

sedermera har medfört skada för parterna genom att skiljedomen har klandrats med framgång. 

Varje culpabedömning tar därefter sin utgångspunkt i en bedömning av om den som orsakat 

skadan har agerat i strid mot tillämpliga regler och handlingsnormer. Normalt görs denna 

jämförelse i första hand med hjälp av rättskällorna. Det innebär i praktiken en undersökning 

av om det finns lagregler, uttalanden i förarbetena, praxis eller doktrin som kan ge vägledning 

om vad som kan anses utgöra ett godtagbart handlande i det enskilda fallet. I detta fall ger 9 § 

LSF tydlig vägledning på så vis att det däri uttryckligen föreskrivs att en skiljeman har en 

skyldighet att upplysa om omständigheter som kan rubba förtroendet för hans opartiskhet. Om 

den omständighet som inte upplysts om uttryckligen nämns i 8 § LSF blir bedömningen 

enkel. Men i annat fall får vägledning sökas på annat håll. Möjligen kan vikt också fästas vid 

de omständigheter som förekommer i IBA-guidelines. Därutöver kan jämförelser göras med 

de regler som gäller för sysslomän.  

 

En skiljeman, likt andra sysslomän, anlitas inte sällan på grund av sin specifika kompetens. 

Precis som andra sysslomannauppdrag bygger skiljemannauppdraget på förtroende mellan 

uppdragstagare och uppdragsgivare. Inom sysslomannarätten anses vissa faktorer, såsom att 

sysslomannen har att utföra ett uppdrag som är av stor ekonomisk betydelse för huvudmannen 

som denne dessutom har små eller inga möjligheter att påverka eller ha insyn i, betinga att 

höga krav kan ställas på sysslomannen vid utförandet av uppdraget. Detsamma torde vara 

direkt överförbart på skiljemän.  Tvister som hänskjuts till skiljeförfarande avser inte sällan 

betydande värden och parterna har per definition begränsade möjligheter till insyn i eller 

möjlighet att påverka hur skiljemännen utför sitt uppdrag när de väl är tillsatta. 
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Förutsatt att skiljemannen är en domare, en advokat, en kvalificerad rättsvetenskapsman eller 

annars anlitad för sin särskilda juridiska kompetens torde det vara möjligt att ställa 

långtgående krav vad gäller skyldigheten att uppge omständigheter som kan rubba förtroendet 

för skiljemannens opartiskhet. Inte minst mot bakgrund av att avsaknaden av omständigheter 

som kan rubba förtroendet för skiljemannens opartiskhet är en nödvändig förutsättning för 

utförandet av skiljemannauppdraget eftersom domen annars kan komma att klandras. 

Skiljemannen förutsätts ha anlitats i egenskap av expert och bör vara väl förtrogen med de 

regler som gäller i detta avseende. 

 

Eftersom ansvar förutsätter culpa kan det diskuteras om skiljemannen måste ha haft faktisk 

vetskap om den omständighet som han borde upplyst om. Det är dock inte svårt att tänka sig 

fall där vårdslösheten består i att skiljemannen borde ha vetat om att en sådan omständighet 

förelåg om han bara hade gjort rimliga ansträngningar och efterforskningar. Ett sådant 

exempel skulle kunna vara att en advokat som agerar skiljeman underlåtit att göra en 

sedvanlig jävsprövning inkluderandes advokatbyråns samtliga klienter. Om faktisk vetskap 

krävs för culpa kan det resultera i att vissa fall där en skiljedom klandras med framgång inte 

kan resultera i skadestånd för skiljemannen. Detta eftersom att bedömningen av om en 

förtroendeskadlig omständighet föreligger görs på objektiva grunder och inte utgår ifrån 

skiljemannens faktiska vetskap därom.141  

 

Nästa fråga blir om det finns andra än rent civil- och skadeståndsrättsliga skäl eller argument 

som motiverar någon form av begränsning. I detta sammanhang lyfte exempelvis KKO fram 

argumentet att skiljemannens opartiskhet och objektivitet kan garanteras bäst om han inte 

känner sig tvingad att döma åt ett visst håll för att undvika en framtida skadeståndstalan. Detta 

tycks dock främst vara ett uttalande av mer allmän karaktär eftersom skyldigheten att upplysa 

om förtroenderubbande omständigheter inte är kopplade till hur en skiljeman i slutändan 

dömer i tvisten. Reglerna om upplysningsplikt har snarare karaktären av att uppmuntra 

skiljemän att upplysa parterna om allt som kan vara av relevans.  

 

Andra rättspolitiska argument kan dock tänkas passa bättre i detta sammanhang. Exempelvis 

kan det inte uteslutas att fler jurister skulle tveka att agera skiljemän om det ansågs finnas en 

                                                
141 Se exempelvis NJA 2010 s. 317. 
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allmän risk för att bli skadeståndsskyldig. På samma tema kan det tänkas att fler parter skulle 

rikta skadeståndsanspråk mot skiljemän om detta ansågs som en framkomlig väg. Mot detta 

ska vägas in att en skiljeman är att betrakta som en syssloman och därför bör svara mot 

parterna som en sådan. I de fall där skiljedomen dessutom klandrats med framgång är ett tungt 

argument att parterna inte skulle kunna tillvarata sin rätt om de inte kunde kräva ersättning för 

sina kostnader. Eftersom förtroendeskadliga omständigheter utgör en klandergrund kan inte 

heller det skiljemannarättsliga argumentet att skadestånd skulle innebära att skiljedomen kom 

att kunna angripas bakvägen genom en skadeståndstalan anses vara relevant i detta 

sammanhang. 

 

De rättspolitiska argument som talar för att göra avsteg ifrån allmänna principer synes i detta 

fall inte väga särskilt tungt. Dess överensstämmelse med verkligheten är dessutom osäker.  

Precis som diskuterats ovan angående om skadeståndet som sådant har en återhållande effekt 

på antalet skador så vet vi ingenting om hur många skadeståndsanspråken skulle bli och om 

hur många jurister som faktiskt skulle avstå skiljemannauppdrag. Vad som dock kan 

konstateras är att det finska avgörandet inte verkar ha resulterat i något utav detta. Därmed 

framstår det som mer angeläget att skiljemannen inte ges någon särställning i sin egenskap av 

syssloman. Skiljemannen kan dessutom antingen försäkra eller friskriva sig. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att när det gäller skyldigheten att upplysa om omständigheter 

som kan rubba förtroendet för skiljemannens opartiskhet så bör höga krav kunna ställas. Detta 

motiveras av att skiljemannen har anlitats i sin roll som expert och förväntas vara väl 

förtrogen med de grundläggande reglerna för förfarandet. Därtill utgör avsaknaden av en 

sådan omständighet en nödvändig förutsättning för att kunna utföra uppdraget i den meningen 

att domen i annat fall kan komma att klandras. Trots att ansvar förutsätter culpa torde 

emellertid i vissa fall samma resultat uppnås som om strikt ansvar hade förelegat eftersom 

utrymmet för att inte anses agerat vårdslöst är begränsat. De argument som generellt anförs 

emot skadeståndsansvar motiverar inte avsteg ifrån de grundläggande principer om 

skadeståndsansvar som är tillämpliga i ett sysslomannaförhållande.  

5.2 Meddela skiljedom inom viss tid 

Eftersom skiljemännen har att följa vad parterna bestämt kan de åläggas att meddela 

skiljedom inom viss tid. Som redogjorts för ovan kan en dom som skiljemännen meddelat 

efter utsatt tid komma att klandras enligt 34 § 1 st. 2 p. LSF. Det innebär att de kostnader som 
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parterna lagt ned på skiljeförfarandet i allt väsentligt blir onyttiga. För den part som vunnit i 

skiljeförfarandet visar detta sig genom att det inte längre finns någon exigibel dom med vilken 

parten kan tillvarata sin rätt. Parten måste då påkalla ett nytt skiljeförfarande där kostnader 

liknande dem i det tidigare förfarandet ånyo kan uppstå. För den tappande parten innebär en 

klandrad dom visserligen en i vart fall tillfällig befrielse ifrån att behöva utge vad som 

fordrades i den klandrade domen. Men det innebär också en påtaglig risk för att bli indragen i 

ett nytt skiljeförfarande med ytterligare kostnader som följd. 

 

Det finns inga kända fall i Sverige där en skiljeman har varit föremål för en skadeståndstalan 

för att ha meddelat skiljedom efter utsatt tid. Däremot finns ett sådant exempel från utländsk 

rätt. I ett franskt fall fann Frankrikes högsta domstol, Cour de Cassation (CCS), att tre 

skiljemän var skyldiga att betala skadestånd efter att ha misslyckats med att meddela 

skiljedom inom utsatt tid.142 Fallet är av intresse för den fortsatta framställningen utav flera 

skäl.143 

5.2.1 Frankrikes högsta domstols avgörande 

Enligt art. 1456 i den franska motsvarigheten till rättegångsbalken måste skiljemän meddela 

skiljedom inom sex månader om inte annat har avtalats. Skiljemännen har sedan en möjlighet 

att få denna tidsfrist förlängd, antingen genom att ansöka om detta vid domstol eller genom att 

komma överens med parterna om en ny tidsfrist. Om så inte sker och skiljedomen meddelas 

för sent kan den enligt art. 1484 i samma lag klandras, precis som enligt 34 § 1 st. 2 p. LSF. I 

det aktuella fallet meddelade skiljemännen skiljedom efter den utsatta tidsfristen och domen 

kom av denna anledning att klandras med framgång.  

 

CCS fann att skiljemännen hade en skyldighet att uppnå ett specifikt resultat i form av att 

meddela skiljedom inom viss tid eller att ansöka om att få tidsfristen förlängd. Eftersom att 

skiljemännen inte gjort något utav detta ansåg domstolen att skiljemännen hade gjort sig 

skyldiga till ett kontraktsbrott enligt art. 1142 i den franska civillagen, som stadgar att varje 

skyldighet att handla eller att underlåta att handla leder till skadestånd om den förpliktigade 

inte handlar eller underlåter att handla. Domstolen ansåg att skyldigheten att meddela 

skiljedom inom viss tid var att jämställa med en utfästelse som oberoende av vållande 

resulterar i ersättningsskyldighet om den inte följs.  
                                                
142 Frankrikes högsta domstols (Cour de cassation) dom i mål nr. 1660 FS-P+B, meddelad den 6 december 2005. 
143 Eftersom att uppsatsförfattaren inte behärskar det franska språket återges fallet från den engelska sammanfattningen som finns publicerad 
i SAR 2006:1. 
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5.2.2 Förslag till lösning enligt svensk rätt 

Precis som att en upplysning från en skiljeman om att det inte föreligger någon omständighet 

som kan rubba förtroendet för skiljemannens opartiskhet kan skyldigheten att meddela 

skiljedom inom viss tid i någon mening liknas vid en garanti. Huruvida en sådan utfästelse 

utgör en garanti lämnas i detta sammanhang därhän. Syftet är istället att på ett principiellt plan 

lyfta frågan om särskilda utfästelser som sådana kan motivera avsteg ifrån culpaansvaret. 

Inom avtalsförhållanden kan förekomsten av utfästelser föranleda skadestånd på grund av 

strikt ansvar.144 I det franska avgörandet som redogjorts för kortfattat ovan fann domstolen att 

skiljemännens misslyckande att meddela skiljedom inom viss tid föranleder strikt ansvar för 

den skada som kan uppstå om skiljedomen klandras med framgång. 

 

Som visats ovan talar mycket för att det enligt svensk rätt förmodligen skulle krävas att en 

skiljeman varit vållande till en skada för att bli skadeståndsskyldig. Detta är säkert riktigt i 

många fall. Men en intressant fråga är om det enligt svensk rätt skulle uppställas ett krav på 

vållande även i de fall då skiljemannens kontraktsbrott består i ett misslyckande att 

efterkomma en skyldighet som är att betrakta som en särskild utfästelse.  

 

Som huvudregel står det parterna i ett avtalsförhållande fritt att uppställa strängare villkor 

angående ansvar och ersättning än vad som följer av dispositiva bestämmelser. Av praxis 

följer att strikt ansvar kan föreligga för en part som gjort en utfästelse om att prestera en 

definierad prestation inom viss tid utan stöd i lag. 145  Strikt ansvar som grund för 

skadeståndsansvar i avtalsförhållanden har prövats av HD i rättsfallen NJA 2002 s. 477, NJA 

1991 s. 217 och NJA 1987 s. 835. 

 

I NJA 2002 s. 477, som omnämnts ovan, ansågs en hyresvärd ha strikt ansvar för en uppgift 

om en lägenhets storlek. Detta ansågs motiverat eftersom att uppgiften om lägenhetens storlek 

var av stor betydelse för bestämmandet av hyresavgiften. HD lade dock in en brasklapp 

genom att också uttala, om än ej genom att ange konkreta exempel, att det avgörandet inte ger 

uttryck för någon generell princip. 

 

                                                
144 Se exempelvis 40 § 3 st. KöpL, 30 § 3 st. KköpL och 4 kap. 19 § 1 st. 2 JB. 
145 Se NJA 2002 s. 477 och NJA 1991 s. 217. 
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I NJA 1991 s. 217 ansågs en bank ha försummat sin skyldighet att betala ut pengar vid avtalad 

tidpunkt. HD anförde angående skadeståndsskyldigheten att skälen var särskilt starka att 

ålägga banken skadeståndsskyldighet eftersom särskilt stränga krav avseende punktlighet bör 

ställas på en utbetalning från en bank. 

 

I NJA 1987 s. 835 ansågs strikt ansvar kunna föreligga avseende att innehållet av en viss 

ingrediens i djurfoder utan att en uttrycklig utfästelse gjorts därom av säljaren. Fodret såldes 

som foder för minkar men innehöll en ingrediens som visade sig vara skadlig för djuren. 

 

Vad ger då dessa tre rättsfall vid handen? Klart är att det finns fall där strikt ansvar för 

utfästelser förekommer men det verkar inte finnas någon generell princip att deducera från 

fallen. Dessutom är alltjämt huvudregeln i svensk skadeståndsrätt att skadeståndsskyldighet 

förutsätter vållande.146 Därtill kan också anföras att HD också ofta uppställer lagstöd som 

krav för strikt ansvar.147 Det tre återgivna rättsfallen kan i det avseendet anses som avsteg från 

huvudregeln. Viktigt att notera är också det första fallet avser hyra, det andra fallet avser 

bankverksamhet och det tredje avser köp. Därmed är det svårt att med säkerhet säga vilka 

slutsatser som kan dras beträffande immateriella tjänster. 

 

Vid kontraktsbrott, särskilt för garantier förekommer dock strängare former av ansvar genom 

olika bestämmelser i lag. Så är fallet enligt både 40 § 3 st. KöpL och 30 § 3 st. KköpL, om 

varan avviker ifrån vad säljaren särskilt utfäst. Det har ansetts att dessa ställningstaganden i 

lagstiftningen är av generell karaktär och därför ger uttryck för principer som kan tillämpas 

analogvis på avtalstyper som inte är lagreglerade.148  

 

Att göra analogier till vad som gäller för fel i vara framstår dock inte som en fullt godtagbar 

lösning. Det beror på att skyldigheten att meddela skiljedom inom viss tid snarare är att 

beteckna som dröjsmål med att uppfylla en viss prestation. Liknelsen med fel kan därför 

framstå som krystad.  

 

Rent strikt ansvar vid dröjsmål är relativt sällsynt inom civilrätten. En utav få konkreta 

exempel är att enligt 4 kap. 13 § jordabalken (JB) är säljarens ansvar strikt vid underlåtenhet 

                                                
146 Se exempelvis NJA 1996 s. 104. 
147 Se exempelvis NJA 1993 s. 764 och NJA 2007 s. 663 
148 Hellner, m.fl., Speciell avtalsrätt II:2H., s. 206. 
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att avträda fastigheten. Enligt 4 kap. 14 § JB är ansvaret även strikt för de fall säljaren 

underlåter att medverka till utfärdandet av köpebrev. Anledningen till detta ganska stränga 

förhållningssätt anses vara att det sällan finns godtagbara skäl för säljaren att inte uppfylla 

dessa skyldigheter.149 

 

Vid dröjsmål med avlämnande av lös egendom gäller däremot ett kontrollansvar enligt 27 § 

KöpL respektive 14 § KköpL. Det innebär att ansvaret är strikt om förseningen inte beror på 

omständigheter eller händelser som bedöms vara utom säljarens kontroll. Detta motiveras, 

som nämnts ovan, av att det är rimligt att lasta säljaren för eventuella avbrott i produktionen. 

Regeln tar dock sikte på leverans av generiskt bestämd egendom. En första fråga är om de 

regler som medför kontrollansvar vid dröjsmål, likt reglerna i KöpL och KköpL ger uttryck 

för allmänna principer eller om det är motiverat att analogisera ifrån dessa bestämmelser.  

 

Likheterna med att inte meddela skiljedom i tid ligger främst i att det i båda fallen är klart att 

det rör sig om dröjsmål. Därutöver är det svårare att dra träffande paralleller. Även om en 

skiljedom meddelad för sent är att betrakta som dröjsmål är skiljemannauppdraget i första 

hand att betrakta som ett sysslomannauppdrag vilket normalt får anses fall under kategorin av 

immateriella tjänster. För sådana uppdrag saknas liknande bestämmelser. Vad gäller reglerna i 

4 kap. 13-14 §§ JB kan det på relativt goda grunder argumenteras för att de inte äger samma 

generalitet som bestämmelserna i. KöpL och KköpL. De tycks snarare ha karaktären av 

särregleringar. Att HD uttalat att de fall där strikt ansvar har ansetts föreligga utan lagstöd inte 

ger uttryck för någon generell princip manar till ytterligare försiktighet. Dessutom pekar den 

enda lagreglering som i någon egentlig mening kan sägas vara direkt tillämplig på skiljemän 

utanför LSF, 18 kap. 4 § i motsatt riktning eftersom den bestämmelsen uttryckligen 

föreskriver att sysslomän endast svarar vid vårdslöshet. Slutligen bör också tilläggas att den 

franska domstolens avgörande grundade sig på en uttrycklig bestämmelse i lag, någon sådan 

bestämmelse finns inte i LSF.  

 

Mot bakgrund av allt det ovan sagda framstår det alltså som mycket tveksamt om det är 

möjligt att som princip ålägga skiljemän strikt ansvar för särskilda utfästelser. Inte heller de 

ändamålsskäl som ligger bakom kontrollansvaret gör sig gällande i detta fall Det är möjligt att 

speciella omständigheter i något enskilt fall kan motivera ett undantag men som utgångspunkt 

                                                
149 Hellner, m.fl., Speciell avtalsrätt II:2H., s. 212. 
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bör även skadeståndsskyldighet för en skiljedom som meddelas efter utsatt tid förutsätta 

vållande från skiljemännens sida. Har skiljemännen väl förfarit vårdslöst är det svårt att finna 

hinder för att skadeståndsskyldighet ska kunna aktualiseras avseende skyldigheten att 

meddela dom som sådan. Slutsatsen blir alltså även avseende denna skyldighet att det saknas 

tillräckliga skäl för att göra avsteg ifrån huvudregeln om att ansvar förutsätter vårdslöshet. 

 

Eftersom en skiljedom kan klandras om den är meddelad efter utsatt tid kan det anses utgöra 

en snarast naturlig följd att skiljemannen hålls ansvarig i samband med detta. Däremot synes 

ingen av de rättspolitiska argument som lyfts fram tidigare göra sig gällande i detta fall. Att 

vara ålagd att meddela skiljedom inom viss tid lär knappast påverka skiljemannens förmåga 

att förhålla sig opartisk. Det är också svårt att se att skiljemän skulle avstå ifrån att åta sig 

uppdrag av rädsla för skadeståndsskyldighet. Skiljemän har dessutom en möjlighet att avtala 

med parterna om att något sådant villkor inte uppställs. Parterna framstår däremot i detta 

sammanhang som klart skyddsvärda. Om en skiljedom klandras med framgång på grund av 

att skiljedomen inte meddelats i tid utan att det finns försvarliga skäl därtill bör de kunna ta 

tillvara sin rätt genom att kräva skadestånd från skiljemännen. 

5.3 Felbedömningar 

5.3.1 Introduktion 

Så långt har det framgått att rättsförhållandet mellan skiljemännen och parterna kan rymma 

vitt skilda skyldigheter. De skyldigheter som hittills har behandlats i förhållande till 

skadeståndsskyldighet har haft karaktären av förfaranderegler i den meningen att de inte har 

att göra med hur skiljemännen avgör tvisten i sak. Men även när skiljemän dömer kan de begå 

fel eller misstag. I denna del diskuteras, utifrån några givna exempel, om skiljemän även kan 

bli skadeståndsskyldiga för fel i sin dömande verksamhet. Och under vilka förutsättningar. 

 

Med de skyldigheter som diskuteras i detta avsnitt kan flera möjliga situationer avses. För att 

förenkla framställningen en aning är utgångspunkten i nu relevant hänseende att 

skiljemannens skyldighet är att döma enligt gällande rätt eller enligt den lag som parterna har 

bestämt. Genom att konkretisera skyldigheter är förhoppningen att ämnet ska bli något 

enklare att behandla och överskåda.  

 

Båda dessa skyldigheter utgör några utav skiljemännens huvudsakliga och mest centrala. 

Skiljemän, likt andra sysslomän, får anses ha ett särskilt ansvar att iaktta instruktioner och 
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villkor från uppdragsgivaren. På samma sätt bör de ha att iaktta gällande rätt. Om parterna 

inte avtalat om annat skulle ett avsteg därifrån inte utgöra ett förutsägbart agerande från de 

skiljemän parterna utsett. Svårigheten ligger samtidigt i att eftersom en skiljeman anlitats för 

sin expertis och sakkunskaps skull så bör skiljemannen också ha ett relativt betydande 

utrymme att agera självständigt och fatta egna beslut så länge det övergripande syftet är att 

tillvarata uppdragstagarens intressen. Detta gäller i allra högsta grad avseende hur 

skiljemannen väljer att behandla rättsfrågor.  

 

I det närmast följande ska en skiljedom och ett domstolsavgörande introduceras. Syftet är att 

påvisa konkreta exempel där skiljemännen har tillämpat fel lag eller dömt i strid med gällande 

rätt och hur detta fick konsekvenser för parterna. 

5.3.2 En avvikande skiljedom 

I en skiljedom meddelad av Torgny Håstad som ensam skiljeman dömdes tvärt emot vad som 

uttryckligen framgick av förarbetena till 2 kap. JB.150 Tvisten gällde giltigheten av ett 

äganderättsförbehåll avseende en trätorksanläggning som säljaren ville göra gällande i 

köparens konkurs. I tvisten aktualiserades frågan om vad som ska klassas som 

byggnadstillbehör respektive industritillbehör. Säljaren gjorde gällande att hela anläggningen 

alternativt endast själva torkutrustningen utgjorde industritillbehör enligt 2 kap. 3 § JB, vilket 

generellt sett medför separationsrätt. Konkursboet å sin sida invände att byggnaden vari 

anläggningen fanns hade tillförts fastigheten för stadigvarande bruk och därmed utgjorde 

allmänt fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1 § JB och att själva anläggningen därmed utgjorde ett 

byggnadstillbehör enligt 2 kap.  2 § JB bland annat mot bakgrund av att anläggningen ansågs 

ha samma livslängd som byggnaden som omslöt den, vilket medför att separationsrätten går 

förlorad för säljaren. 

 

I förarbetena till de ovan nämnda bestämmelserna i jordabalken uttalade departementschefen 

att om en byggnad helt skräddarsys för att inrymma en viss typ av maskin eller anläggning 

och byggnaden och anläggningen har samma livslängd, eller om byggnaden utgör ett 

”värdelöst skal” runt anläggningen så kan anläggningen vara att klassa som ett 

byggnadstillbehör.151 Detta förutsätter dock att maskinen eller anläggningen i byggnaden kan 

                                                
150 Håstad, Skiljedom meddelad i Uppsala den 25 juni 1998. 
151 Prop. 1966:24 s. 91. 
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användas för stadigvarande bruk i en industriell rörelse i allmänhet.152 Om lös egendom 

infogas i en byggnad medför det under alla omständigheter enligt gällande svensk rätt att 

separationsrätten går förlorad och att återtagandeförbehåll inte är giltiga. Det intressanta är 

hur denna situation hanterades av skiljemannen. 

 

I skiljedomen konstateras inledningsvis att syftet med lagregleringen i 2 kap. JB, som 

möjliggör att viss branschanknuten industriell utrustning blir byggnadstillbehör, är att denna 

utrustning därmed kan belånas som fastighetspant istället för företagshypotek, vilket medför 

en bättre förmånsrätt för den som innehar säkerhetsrätten. Därefter konstateras att det 

samtidigt framgår av samma förarbeten att det är av vikt att en köpare inte fråntas möjligheten 

att köpa utrustning på avbetalning med återtagandeförbehåll som säkerhet. Av dessa 

uttalanden dras slutsatsen att en tillämpning av departementschefens uttalanden skulle leda till 

att virkestorken är att anses som byggnadstillbehör och äganderättsförbehållet därmed 

ogiltigt. Ett sådant avgörande hade, som angivits ovan, varit i linje med gällande rätt.153 

 

Istället menar skiljemannen att departementschefens uttalanden står i strid med det uttalade 

ändamålet att vidga fastighetspanten utan att detta sker på bekostnad av avbetalningssäljarens 

separationsrätt. Därtill uttryck åsikten i domskälen att departementschefens uttalande var allt 

för formalistiskt och att det naturliga istället vore att pröva huruvida anläggningen som sådan 

anbragts för stadigvarande bruk enligt 2 kap. 1 § JB i fall som det i målet aktuella, det vill 

säga när byggnaden runt anläggningen endast är ett värdelöst skal. Därvidlag fann 

skiljemannen att en virkestork inte är av tillräckligt generell karaktär för att kunna klassas 

som fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1 § JB. Och eftersom byggnaden ansågs utgöra ett 

värdelöst skall utan torkanläggningen ansågs även denna utgöra industritillbehör. Bland annat 

mot bakgrund av detta tillerkänds säljaren separationsrätt till såväl anläggningen som 

byggnaden.   

 

Istället för att i enlighet med förarbetena pröva om torkanläggningen utgjorde 

byggnadstillbehör prövade skiljemannen alltså istället om anläggningen i sig kunde anses 

utgöra fastighetstillbehör och när så inte var fallet nåddes slutet att anläggningen var ett 

                                                
152 NJA II 1966 s. 44 f. 
 
153 Det ska sägas att det dock i viss utsträckning kan bero på hur stor vikt som fästs vid förarbetena. 
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industritillbehör. Därmed fick fallet motsatt utgång än om skiljemannen dömt i enlighet med 

den vedertagna uppfattningen om gällande rätt.  

5.3.3 Österrikes högsta domstols avgörande154 

I detta fall stämde den tappande parten (käranden) i ett skiljeförfarande två utav skiljemännen 

och yrkade på skadestånd. Grunden för talan var att skiljemännen hade begått såväl 

processuella såväl som materiella fel. Det materiella felet bestod, enlig käranden, i att 

skiljemännen hade tillämpat ungersk materiell rätt trots att parterna uttryckligen hade avtalat 

om att österrikisk rätt var tillämplig. Därtill hävdade käranden att avgörandet stred mot 

tvingande ungersk rätt i och för sig. Käranden yrkade vidare att eftersom grunden för 

skadeståndet ytterst utgjordes av ett kontraktsbrott från skiljemännens sida så var 

skiljemännen ersättningsskyldiga oberoende av om de förfarit vårdslöst eller inte. 

 

Domstolen uttalade inledningsvis att rättsförhållandet mellan skiljemännen och parterna är 

kontraktuellt och att allmänna kontraktsrättsliga regler därmed som utgångspunkt är 

tillämpliga.  Därefter konstaterade domstolen att det endast finns en uttrycklig bestämmelse i 

österrikisk rätt som stadgar att skiljemän kan bli skadeståndsskyldiga, nämligen om de inte 

utför de uppdrag de åtagit sig eller om de inte utför uppdraget inom utsatt tid. Denna 

bestämmelse ska dock inte ses som uttömmande men däremot som en indikation att den 

österrikiska lagstiftaren velat begränsa skiljemannens skadeståndsansvar. Vidare uttalade 

domstolen att eftersom en skiljedom inte kan klandras på materiell grund bör inte heller en 

skiljeman kunna ådra sig skadeståndsansvar i andra fall än när skiljedomen blir helt onyttig 

genom att den klandrats med framgång. Domstolen menade dock att detta gäller såväl 

avseende processuella som materiella fel. Mot bakgrund av att skiljedomen inte hade 

klandrats gick inte domstolen vidare för att pröva om något materiellt fel förelåg och om detta 

i så fall kunde medföra skadeståndsansvar för skiljemännen.  

5.3.4 Utgör klander en nödvändig förutsättning för skadeståndsansvar? 

Mot bakgrund av det österrikiska avgörandet är det på kallat att diskutera betydelsen av att 

skiljedomen klandrats med framgång. Domstolen antyder att det skulle vara en nödvändig 

förutsättning att skiljedomen har klandrats med framgång för att rättsföljden skadestånd över 

huvud taget ska kunna inträda. En klandrad skiljedom har relevans i skadeståndsrättsligt 

hänseende ur främst två aspekter. För det första medför en skiljedom som klandrats med 
                                                
154  Österrikes högsta domstols beslut i mål nr. 9 Ob 126/04a meddelat den 6 juni 2005. Eftersom uppsatsförfattaren inte behärskar det tyska 
språket är rättsfallet hämtat ifrån den sammanfattning som står att finna i SAR 2007:3, s. 72 ff. 
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framgång att skadan är enklare att fastställa, i vart fall avseende kostnaderna för 

skiljeförfarandet. För det andra kan diskuteras om den skadelidande har en skyldighet att 

begränsa sin skada genom att i första hand klandra skiljedomen.155  

 

Vad gäller den första aspekten kan sägas att det även går att beräkna skadans storlek utan att 

skiljedomen klandrats med framgång. Därmed utgör inte klander en nödvändig förutsättning 

för skadestånd av det skälet. Vad gäller den andra aspekten är det lättare att finna argument 

för att uppställa ett krav på klander. I de fall grunden för skadeståndstalan sammanfaller med 

en befintlig klandergrund framstår det motiverat med en sådan ordning.  

 

Vad däremot gäller materiella fel, eller fel som enbart fördyrar förfarandet, saknas 

klandergrund. Det framstår då inte som ändamålsenligt att belasta rättsväsendet med 

utsiktslösa klandermål i syfte att möjliggöra en senare skadeståndstalan. Det synes inte heller 

välmotiverat att inte tillåta skadeståndsanspråk avseende materiella fel enbart på den grunden 

att dessa fel inte kan bli föremål för en klandertalan. 

5.3.5 Utgångspunkter 

Detta arbete har som utgångspunkter att skiljemannen är en syssloman som utför en 

immateriell tjänst för parternas räkning och att skiljemannen och parterna står i ett 

kontraktuellt förhållande till varandra. Genom avtal, bestämmelser i lag eller allmänna 

principer anses skiljemannen ha en rad skyldigheter att beakta.  

 

Om det föreligger en konkret skyldighet att tillämpa en viss lag alternativt att tillämpa 

gällande rätt är det, åtminstone i vissa fall, förhållandevis enkelt att också konstatera om 

skyldigheten följts eller inte. Om skyldigheten inte följts är det inte heller svårt att konstruera 

ett kontraktsbrott eller att göra en culpabedömning. Låt vara att parterna normalt har 

begränsad insyn i hur skiljemannen faktiskt går tillväga vid avgörandet av rättsfrågor och 

därför kan vara utlämnad till skiljemannens egen utsaga och medverkan.  

 

Vad som däremot kan tänkas vara svårare är att identifiera de objektiva förutsättningarna för 

skadestånd och då främst vad som anses utgöra själva skadan. När en skiljedom klandrats 

med framgång är detta faktum ett enkelt mått på uppkommen skada men eftersom skiljedomar 

                                                
155 Jfr Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 339. 
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inte kan klandras på materiell grund måste skada konstateras på annat sätt. I klara fall torde 

dock skadan ganska enkelt gå att identifiera. Om skiljemannen dömt tvärt emot gällande rätt 

kan det till exempel skadan bestå i att en part förlorar en tvist som han annars hade vunnit.  

 

Det torde således vara möjligt att konstruera ett skadeståndsansvar för skiljemän även 

avseende felbedömningar i klara fall med tillämpning av allmänna kontraktsrättsliga- och 

sysslomannarättsliga principer. Detta är dock någonting som stött på hårt motstånd i den 

juridiska doktrinen.  

5.3.6 Kan skiljemän bli skadeståndsskyldiga om de dömer fel? 

Frågan om skiljemän kan ådra sig skadeståndsskyldighet för rena bedömningsfel regleras inte 

genom någon bestämmelse LSF. Däremot har frågan varit föremål för en ganska omfattande 

diskussion i den juridiska doktrinen.156 Uppfattningarna går brett isär och det förespråkas 

såväl betydande undantag från skadestånd som fullt ansvar vid vanlig vårdslöshet.157 Dock 

verkar det alltjämt råda enighet om att ansvar för bedömningsfel kan aktualiseras i de fall då 

skiljemannen gjort uppsåtliga felbedömningar eller handlat brottsligt.158  

 

Att skadeståndsansvar kan aktualiseras då skiljemannen begår felaktigheter avseende rena 

förfaranderegler, såsom att ej meddela om förtroendeskadliga förhållanden eller avträda 

uppdraget utan giltiga skäl och på så sätt fördyra förfarandet, är en uppfattning som har brett 

stöd.159 Med bedömningsfelen förhåller det sig som sagt annorlunda. Uppfattningen att 

skiljemän inte kan hållas ansvariga för den materiella delen av avgörandet annat än vid brott, 

anses, för svenskt vidkommande, ha introducerades av Trygger i slutet på 1800-talet.160 Detta 

ställningstagande måste dock ses mot bakgrund av att tidigare gällande rätt begränsade 

möjligheterna att ånyo värdera innehållet eller bedömningarna i en tidigare dom i en senare 

process.161 Detta bör numera inte anses utgöra gällande rätt. Schöldström ger som exempel att 

numera torde det vara självklart att den som för skadeståndstalan mot en advokat måste kunna 

                                                
156 Se Trygger, TfR 1895, s. 259, Hassler & Cars, Skiljeförfarande, s. 81, Nordenson, SAR 1990, s. 30, SvJT 1977, s. 716 f. och SvJT 1986, s. 
208 ff., Holmbäck, SvJT 1978, s. 375 f., Tirkkonen, Skiljemannaförfarandet, s. 89, Hobér, International Commercial Arbitration in Sweden, 
s. 161 och Lindskog, Skiljeförfarande, del II, avsnitt 3.2.5.  
157 För exempel på den första uppfattningen se Hobér, International Commercial Arbitration in Sweden, s. 161 och för exempel på den andra 
se Lindskog, Skiljeförfarande, del II, avsnitt 3.2.5. 
158 Se Hobér, International Commercial Arbitration in Sweden, s. 161, Trygger, TfR 1895, s. 259, Hassler & Cars, Skiljeförfarande, s. 81 och 
Lindskog, Skiljeförfarande, del II, avsnitt 3.2.5.  
159  Hobér, International Commercial Arbitration in Sweden, s. 161, Lindskog, Skiljeförfarande, del II, avsnitt 3.2.5 och Heuman, 
Skiljemannarätt, s. 232 och 256. 
160 Se såväl Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 338 som Holmbäck, SvJT 1978, s. 375 f. som båda anser att Trygger var först med att 
hävda denna ståndpunkt genom Trygger, TfR 1895, s. 241 och 258-259. 
161 Se Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 338 med hänvisningar till NJA 1898 s. 247. 
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använda sig av de omständigheter som givit upphov till skadeståndstalan om de är hänförliga 

till en process där advokaten företrädde den som nu riktar skadeståndsanspråk mot 

advokaten.162 Detsamma skulle i så fall även gälla en skiljeman. Om skiljemannen vållat en 

skada genom försummelse inom ramarna för sitt skiljemannauppdrag måste den del av 

försummelsen som är hänförlig till hur skiljemannen dömt i tvisten kunna läggas till grund för 

en ansvarsprövning. 

 

Att det idag finns större möjligheter att pröva innehållet i en dom är inte samma sak som att 

det därmed är fritt fram att kräva skadestånd av skiljemän på materiell grund. Istället har på 

senare tid andra argument lyfts fram. Det numera huvudsakliga argumentet emot 

skadeståndsansvar för bedömningsfel är rent skiljemannarättsligt.  

 

Skiljedomar kan inte klandras på materiell grund 

Argumentet går ut på att det inte anses förenligt med de ändamålsskäl som ligger till grund för 

reglerna om klander av skiljedomar att hålla skiljemannen ansvarig för bedömningsfel. 

Skiljeförfarandet anses ha som en viktig funktion att snabbt och effektivt skapa ett slutligt 

avgörande av tvisten.163 De klandergrunder som återfinns i LSF utgör därför ytterst en 

balansgång mellan att tillförsäkra att skiljedomen blir just slutlig och att parterna fortfarande 

ska ha en möjlighet att angripa allvarliga fel.164 En ytterligare konsekvens av detta är att en 

skiljedom endast kan upphävas och inte överprövas i de materiella delarna.165 Eftersom 

skiljedomar inte kan klandras på materiell grund kan det ses som att en skadeståndstalan mot 

en skiljeman i praktiken skulle ha samma effekt.166  

 

Det är ett konsekvent synsätt att om inte domen kan angripas på materiell grund så bör inte 

heller skiljemannen kunna angripas. Men kanske är argumentet mer logiskt och ett slag för att 

värna systematiken än ett argument för att inte tillåta en ordning som strider mot 

ändamålsskälen. Samma argument kan nämligen appliceras även på de fall där grunden för 

skadestånd också utgör en befintlig klandergrund. Dessutom är partsställningen en annan vid 

klander än vid skadestånd. Ändamålsskälen tar snarare sikte på skiljedomen och inte på 

skiljemannen. 
                                                
162 Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 338. 
163 Prop. 1998/99:35 s. 146. 
164 Prop. 1998/99:35 s. 146. 
165 Prop. 1998/99:35 s. 137 f. 
166 Hobér, International Commercial Arbitration in Sweden, s. 161. 
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Ett utav de huvudsakliga syftena med skiljeförfarandet är att snabbt och effektivt åstadkomma 

ett slutligt avgörande av tvisten. Eftersom det saknas möjligheter till överprövning utgör 

klanderreglerna i sig en avvägning av motstående intressen. Tanken är att klander ska vara det 

enda sättet, vid sidan av ogiltighet, att rätta till fel som begåtts av skiljemännen under 

förfarandet. Det bör rimligen innebära att varje form av skadeståndsanspråk mot en skiljeman 

i någon mening kan anses strida mot ändamålsskälen med klanderreglerna. Men som 

redogjorts för tidigare är det fullt möjligt att på olika grunder kräva skadestånd av en 

skiljeman. 

 

Ställningstagandet att domens materiella innehåll inte kan underkastas en överprövning vållar 

också gränsdragningsproblem. Vissa klandergrunder kan nämligen anses röra sig i 

gränslandet av vad som utgör skillnaden mellan handläggnings- och bedömningsfel. 

Exempelvis föreskriver 34 § 1 st. 6 p. LSF att en skiljedom är klanderbar om skiljemannen 

begår fel i handläggningen som sannolikt påverkar utgången. Det kan tänkas den situationen 

att en skiljeman gör bedömningen att viss bevisning inte ska få åberopas av olika skäl. Detta 

utgör i någon mening en bedömningsfråga som ligger de materiella delarna av tvisten nära. 

Frågan är vilka tungt vägande skäl det finns för att tillåta klander vid sådana 

bedömningssituationer men inte vad gäller de bedömningar som tar sikte på övriga 

rättsfrågor.  

 

I detta sammanhang kan det vara belysande att säga något om vad som gäller för vanliga 

domare. Som redogjorts för ovan är domare inte immuna enligt svensk rätt. De är i 

skadeståndsrättsligt hänseende att betrakta som tjänstemän vars arbetsgivare i första hand 

svarar för den skada de orsakar i tjänsten. Föreligger synnerliga skäl kan dock domaren bli 

personligen ansvarig. Man kan fråga sig varför skiljemän skulle vara förtjänta av en annan 

behandling. Dessutom har skiljemannen, om han är advokat, möjlighet att försäkra sig mot fel 

och försummelse i sin yrkesutövning. Det är, som sagts, avsaknaden av en sådan möjlighet 

som ansetts motivera det förstärkta skyddet för domare. 
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Skiljemannen bör i alla avseenden behandlas som en syssloman 

Ett tungt argument som lyfts fram för att hålla skiljemannen skadeståndsskyldig även för 

bedömningsfel är att om skiljemannen är att betrakta som en syssloman bör han också 

behandlas som en sådan.167 Det krävs helt enkelt skäl för att avvika ifrån huvudreglerna. Vad 

som också kan tala för denna hållning är att det skulle skapa ojämnvikt i avtalsförhållandet 

mellan skiljemannen och parterna om skiljemannen tilläts spela efter delvis andra regler och 

bedömas efter en annan måttstock. Parterna torde exempelvis svara fullt ut mot skiljemannen 

rent civilrättsligt. Vad är det egentligen som gör skiljemannen mer skyddsvärd än parterna i 

detta avseende? 

 

Inte heller domare är immuna vid bedömningsfel 

Detta är ett argument som till synes inte lyfts fram i debatten, i vart fall inte i någon större 

utsträckning. Argumentet bygger i all sin enkelhet på det faktum att eftersom domare i 

praktiken inte är immuna så bör inte skiljemän heller vara det. Skillnaden mellan domare och 

skiljemän ligger dock i att det allmänna och inte domaren svarar personligen vid vanlig culpa. 

Det skulle kunna tala emot att hålla skiljemannen ansvarig redan vid vanlig culpa eftersom 

denne saknar en arbetsgivare som kan hållas ansvarig. Däremot är det svårare att finna skäl 

för att det förstärkta skydd som gäller för domarens personliga ansvar även skulle kunna 

överföras på skiljemän. 

 

Färre jurister skulle vara villiga att åta sig skiljemannauppdrag 

Därutöver finns även också ett antal rättspolitiska argument. Exempelvis har det ansetts att en 

ordning där skiljemannen skulle kunna bli skadeståndsskyldig för bedömningsfel skulle kunna 

leda till att färre jurister skulle vara beredda att åta sig skiljemannauppdraget.168 De som ändå 

gjorde det skulle då väga in i avgörandet av saken vilken part som med störst sannolikhet 

skulle kunna komma att väcka en skadeståndstalan om utgången gick honom emot.169 Detta 

argument får anses väga lätt av flera skäl. 

 

Trots att det finns en generell möjlighet att kräva skadestånd av skiljemän enligt svensk rätt, 

låt vara att meningarna går isär om på vilka grunder det är möjligt, finns det inget som pekar 

på att jurister idag tvekar att åta sig skiljemannauppdraget. Ett annat skäl för att inte fästa 

                                                
167 Lindskog, Skiljeförfarande, del II, avsnitt 3.2.5. 
168 Dillén SvJT 1933, s. 27 f. 
169 Holmbäck, SvJT 1978, s. 375 f. 
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någon större vikt vid detta argument är att advokater idag inte synes tveka att åta sig uppdrag 

som boutredningsmän och konkursförvaltare trots att dessa i egenskap av sysslomän svarar 

redan vid vanlig culpa.170 

 

Parterna måste kunna tillvarata sin rätt 

Precis som tidigare kan detta argument även appliceras på frågan om skadestånd ska tillåtas 

avseende bedömningsfel. I detta fall synes dock detta argument väga tyngre än tidigare. 

Eftersom det saknas möjlighet att klandra skiljedomen på materiell grund går det att 

argumentera för att skadestånd i detta fall utgör den enda möjliga vägen för en part att 

tillvarata sin rätt. Samtidigt kan anföras att parterna själva valt tvistelösning som 

tvistelösningsform. De är således medvetna om att de gett sig in på ett eninstansförfarande 

utan möjligheter att överklaga eller ompröva utgången. Därmed är frågan om vem som ska stå 

risken inte given. 

 

Övriga argument 

Det finns säkert betydligt fler argument som kan tillföras denna diskussion. I detta 

sammanhang har huvudsakligen de argument som lyfts fram i doktrinen presenterats och 

analyserats. Precis som i tidigare avsnitt går det att applicera de flesta andra rättspolitiska 

argument även på denna fråga. Exempelvis går det att argumentera för att ett 

skadeståndsanspråk för hur skiljemannen dömt i större utsträckning kan tänkas påverka hans 

förmåga att döma efter eget huvud än vad som kan tänkas vara fallet avseende de andra 

skyldigheterna som har behandlats i detta arbete.  

 

Därtill finns ytterligare aspekter. Skadeståndet kan avseende denna skyldighet komma uppgå 

till mycket stora belopp. Det kan tänkas att det inte är rimligt att skiljemannen personligen ska 

drabbas på ett så fundamentalt sätt. I den utsträckning skiljemannen kan försäkra eller 

friskriva sig väger argumentet dock inte lika tungt. Eftersom det rör sig om ett civilrättsligt 

förhållande parterna och skiljemannen emellan har skiljemannen alltid möjligheten att 

friskriva sig från eventuella skadeståndsanspråk.171 Med en sådan möjlighet kan det framstå 

som alltför långtgående att helt utesluta möjligheten att hålla en skiljeman ansvarig för 

bedömningsfel. 

                                                
170 Lindskog, Skiljeförfarande, del II, avsnitt 3.2.5. 
171 Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 341. 



 65 

 

5.3.7 Förslag till lösning enligt svensk rätt 

 Eftersom det synes vara den gängse uppfattningen att skiljemän kan ådra sig 

skadeståndsansvar för felbedömningar när de agerar brottsligt eller i vart fall med uppsåt 

innebär att det som huvudsakligen ska utredas är i vilken utsträckning skadeståndsansvar vid 

vårdslöshet kan aktualiseras. Som introducerats ovan finns det ett antal argument för 

respektive emot skadeståndsansvar för bedömningsfel. I avsaknad av lagreglering och praxis 

är en utredning av gällande rätt därför utelämnad till att undersöka hur tungt de olika 

argumenten väger emot varandra.  

 

Vad går det egentligen att dra för slutsatser om gällande rätt? 

Det bör redan inledningsvis poängteras att eftersom det finns motstridiga uttalanden i 

doktrinen och eftersom det saknas praxis och lagstiftning är det svårt att dra säkra slutsatser. 

Däremot synes det råda konsensus om att skiljemän faktiskt kan ådra sig 

skadeståndsskyldighet för bedömningsfel som är antingen uppsåtliga eller brottsliga. Frågan 

är i vilken mån det är möjligt att utvidga ansvaret. Det är i detta sammanhang argument får 

vägas emot varandra.  

 

Vad gäller de rättspolitiska argumenten har det i ett sammanhang gjorts gällande att dessa i 

allt väsentligt tar ut varandra.172 Detta förutsätter dock att argumenten är uttryck för verkliga 

förhållanden. Som lyfts fram i detta arbete finns det anledning att ifrågasätta vissa utav 

argumenten mot skadestånd. Det beror på att det är svårt att veta om de stämmer i praktiken. 

Att fler jurister inte skulle vilja vara skiljemän eller att skadestånd för bedömningsfel skulle 

påverka skiljemannens opartiskhet negativt saknar empiriskt stöd och får i någon mening 

sägas utgöra spekulationer eller i bästa fall kvalificerade gissningar.   

 

Det rättspolitiska argumentet som talar för skadestånd får däremot betraktas som något 

starkare. Främst eftersom dess riktighet inte är beroende av kvantitativa undersökningar. Att 

parterna inte skulle ha någon som helst möjlighet att tillvarata sin rätt om de inte kunde rikta 

skadeståndstalan mot en skiljeman som begått ett bedömningsfel är mer av ett faktum än ett 

antagande. Vid en samlad bedömning väger de rättspolitiska argumenten för skadestånd något 

tyngre. 
                                                
172 Schöldström, The Arbitrator’s Mandate, s. 335 f. 
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Det huvudsakliga motargumentet är att skadeståndsskyldighet för bedömningsfel strider mot 

ändamålsskälen för klander av skiljedomar. Svagheten med detta argument är att 

skadeståndsanspråk över huvud taget kan sägas strida mot dessa skäl. Om skadestånd redan 

tillåts avseende vissa skyldigheter är det därmed svårt att finna bärande skäl för att undanta 

bedömningsfelen. Konsekvensen i systemet är så att säga redan bruten. Dessutom tar 

ändamålsskälen bakom klanderreglerna sikte på att skydda skiljedomen och inte 

skiljemannen. Sett ur skiljedomens perspektiv utgör skadestånd mot skiljemannen en mindre 

ingripande åtgärd än klander.  

 

Däremot är det svårt att helt bortse från det faktum att det faktiskt finns en skillnad mellan att 

klandra en skiljedom på grund av vad som förekommit under handläggningen av tvisten och 

att klandra en skiljedom på grund av det materiella innehållet. Frågan är snarare om detta 

intresse av att värna skiljedomar från en sorts överprövning väger tyngre än övriga skäl. 

Därtill kan också tillföras att vissa processuella fel som är klanderbara innefattar 

bedömningsfrågor. Därmed infinner sig frågan om varför vissa bedömningsfel kan leda till 

skadestånd medan andra inte kan det. Det kan tyckas att det krävs skäl för att motivera en 

sådan ordning. 

 

Ett av de starkare argumenten för skadestånd är att skiljemannen enligt gällande rätt är att 

betrakta som en syssloman och att det saknas skäl för särbehandling. De jurister som agerar 

sysslomän i form av konkursförvaltare eller boutredningsmän svarar dessutom redan vid 

vanlig culpa. Även en skiljeman anlitas för sin unika expertkunskap och parterna sätter stor 

tilltro till hans förmåga och omdöme. Därmed bör höga krav kunna ställas, även vad gäller 

hur skiljemannen gör rättsliga bedömningar. Möjligheten att försäkra eller friskriva sig synes 

väl avpassad i detta sammanhang.   

 

Argumentet att domare kan ådra sig skadeståndsskyldighet för bedömningsfel talar också med 

viss styrka för skadestånd. Åtminstone i den mån man är beredd att anse domaren som den 

rättskiparen med det mest långtgående skyddet. Dessutom rör det sig i det fallet om ett 

utomobligatoriskt förhållande. Det går att ifrågasätta varför det inte skulle gå att kräva 

skadestånd från en skiljeman då denne står i ett kontraktuellt förhållande till parterna. 
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Slutligen måste också skadeståndets funktion vägas in. Detta argument angränsar delvis till 

det rättspolitiska argumentet som talar för skadestånd. Det går att skönja ett visst mönster i 

debatten. Utgångspunkten synes i mångt och mycket vara hur skadestånd påverkar 

skiljemannen i olika avseenden. Det finns givetvis goda skäl för den vinklingen. Det är 

skiljemannen som drabbas av skadeståndet. Men det är också viktigt att beakta skadeståndets 

grundläggande funktion. Skadeståndet har en reparerande effekt. Den som drabbats av skada 

ska kunna försättas i samma situation som om skadan inte hade inträffat. Det innebär i 

realiteten att den skadelidande ska ha en rimlig möjlighet att ta till vara sin rätt. Det bör 

krävas tungt vägande skäl för att göra avsteg ifrån denna ordning.  

 

De rättspolitiska skälen talar till övervägande del för skadestånd. Det gör även de 

omständigheterna att skiljemannen är att betrakta som en syssloman, att inte heller domare är 

immuna, att parterna måste kunna tillvarata sin rätt samt den grundläggande principen inom 

skadeståndsrätten som säger att en skadelidande ska försättas i samma situation som om skada 

ej inträffat och därför bör få tillvarata sin rätt genom att kräva skadestånd. Därtill har 

skiljemannen en möjlighet att friskriva eller försäkra sig. Mot allt detta ska vägas argumentet 

att skadestånd för bedömningsfel går emot ändamålsskälen för klander av skiljedomar.  

 

Att en skiljeman bör behandlas som en syssloman även i detta avseende kan delvis sägas väga 

jämt med ändamålsskälen för klander. Däremot tar ändamålsskälen i första hand sikte på 

skiljedomen och inte på skiljemannen. Det finns också tunga argument som inte är strikt 

skiljemanna- respektive sysslomannarättsliga. Det framstår exempelvis som aningen märkligt 

att skiljemän skulle vara immuna där domare inte är det. Därutöver talar såväl rättspolitiska 

skäl som grundläggande skadeståndsrättsliga principer för skadestånd även vid 

bedömningsfel. Om skiljemannen inte vill utsätta sig för en sådan risk har han trots allt en 

möjlighet att friskriva sig.  

 

Utredningen visar att nära nog alla civilrättsliga principer vad gäller kontraktsrätt, 

skadeståndsrätt och sysslomannarätt talar för skadestånd. För att frångå en given ordning 

krävs tungt vägande skäl. Om en domstol finner att gällande rätt i mångt och mycket talar för 

skadestånd framstår det som tveksamt att domstolen avstår ifrån att tillämpa gällande rätt på 

exempelvis rättspolitisk grund. Man kan fråga sig om domstolar ens har den möjligheten. Att 

skiljedomar inte kan klandras på materiell grund bör inte heller kunna föranleda ett 

åsidosättande av civilrätten och grundläggande skadeståndsrättsliga principer i detta avseende.  
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De skäl som talar emot skadestånd motiverar inte ett undantag ifrån huvudreglerna. Det finns 

visserligen även skäl för att begränsa skiljemannens skadeståndsansvar. Men att införa ett 

sådant undantag synes snarast vara ett uppdrag för lagstiftaren. Några sådana bestämmelser 

finns inte i LSF. Den enda möjligheten som då återstår är att skiljemannen på rättslig grund 

argumenterar för att vårdslöshet ej föreligger och därigenom begränsar sitt ansvar.  

Sammanfattningsvis talar övervägande skäl och argument för att en skiljeman bör kunna ådra 

sig skadeståndsskyldighet även för bedömningsfel. 

5.3.8 Förslag på ansvarsform 

Om man sluter sig till att skiljemannen kan ådra sig skadeståndsansvar återstår flera frågor. 

Som nämnts tidigare lämnas skadeståndets omfattning utanför denna framställning. En central 

fråga som istället ska behandlas i det följande är vilken ansvarsform som kan tänkas vara 

tillämplig.  

 

Som nämnts ovan råder det bred enighet om att skiljemän svarar för bedömningsfel om detta 

utgör led i en brottslig gärning. Det synes alltså klart att skiljemän svarar vid uppsåt. Frågan 

blir om det kan finnas någon annan ansvarsform som är tillämplig. Att tillämpa gällande rätt 

eller att döma efter anvisad lag kan inte i någon egentlig mening jämställas med särskilda 

utfästelser. Därmed saknas förutsättningar för att ålägga strikt ansvar. Kontrollansvar passar 

inte heller in på de här avsedda situationerna. Det framstår som konstlat att prata i termer av 

omständigheter utanför skiljemannens kontroll vad gäller bedömningsfrågor. Eftersom de 

rättsliga bedömningarna presenteras i skiljedomen framtår det inte heller som ändamålsenligt 

att tillämpa ett presumtionsansvar. Ett sådant ansvar kan, som tidigare diskuterats, bättre 

motiveras när parterna saknar insyn i hur skiljemannen fullföljer sina skyldigheter. Det som 

återstår att pröva är därmed det vanliga culpaansvaret. 

 

Skyldigheter eller förpliktelser kan delas in i olika kategorier. I detta arbete har främst gjort en 

distinktion mellan skiljemannens förpliktelser avseende handläggningen av förfarandet och 

förpliktelser avseende hur skiljemannen ska döma i de materiella delarna. Men förpliktelser 

kan även kategoriseras på annat vis. Ett sätt är att skilja på skyldigheten att åstadkomma ett 

visst resultat och skyldigheten att visa omsorg.173 Den skyldighet som nu diskuteras kan sägas 

bygga på att skiljemannen i första hand har att visa omsorg genom att tillämpa vissa regler. 
                                                
173 Rodhe, Obligationsrätt, s. 20. 
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Det rör sig inte om att uppnå ett visst bestämt resultat. Resultatet är endast definierat som att 

skiljemannen ska hålla sig inom vissa givna ramar. Men därinom har skiljemannen stora 

friheter. Om skyldigheten att döma enligt gällande rätt eller att tillämpa anvisad lag kan ses 

som en skyldighet att visa omsorg kan ett brott mot skyldigheten endast bestå i att 

skiljemannen inte visar erforderlig omsorg. Det har ansetts att vållande då är en förutsättning 

för att avvikelse ifrån skyldigheten ska föreligga.174 Mot bakgrund av att vållande dessutom är 

huvudregeln enligt 18 kap. 4 § HB, framstår det som en möjlig lösning att tillämpa 

culpaansvar som ansvarsform vid bedömningsfel.  

 

I detta sammanhang kan det också vara meningsfullt att studera domares ansvar vid 

bedömningsfel. 4 kap 1 § SKL föreskriver för domare en förhöjd culpatröskel. Frågan blir om 

de skäl som motiverar denna regel även gör sig gällande vid skiljemannens ansvar vid 

bedömningsfel. Det främsta skälet bakom denna ordning är som nämnts ovan att arbetstagare 

normalt sett har små möjligheter att försäkra sig mot fel och försummelse i tjänsten. Därför 

gäller i första hand ett principalansvar där arbetsgivaren hålls ansvarig. Domaren skyddas 

alltså mot anspråk i viss utsträckning.  

 

Skiljemannen saknar arbetsgivare som kan hållas ansvarig av parterna. Å andra sidan har i 

vart fall de skiljemän som är advokater möjlighet att försäkra sig. Det samma gäller dock inte 

för rättsvetenskapsmän eller domare som agerar skiljemän. Därmed kan samma skäl i någon 

mening göra sig gällande även avseende skiljemän. Däremot handlar domare å de allmännas 

vägnar. De har ingen möjlighet att välja vilka situationer och parter de ställs inför. Inte heller 

kan en domare friskriva sig ifrån ansvar. Denna möjlighet står alla skiljemän till buds. Vid en 

närmare granskning framträder alltså betydande skillnader mellan skiljemannen och domaren 

i nu relevant hänseende. Det kan dessutom framstå som väl drastiskt att föreskriva en förhöjd 

culpatröskel där en sådan kan åstadkommas genom avtal som i vilket civilrättsligt förhållande 

som helst.  

 

Sammanfattningsvis talar civil- och skadeståndsrättsliga skäl för att skiljemän bör svara enligt 

huvudregeln om vanligt culpaansvar. Skiljemannen är att betrakta som en syssloman. Han är 

anlitat av parterna i egenskap av expert och utför en tjänst mot vederlag. Därmed bör parterna 

också kunna ställa höga krav. De rättspolitiska skäl som tidigare anförts motiverar inte heller i 

                                                
174 Rodhe, Obligationsrätt, s. 20 f. 
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denna del ett avsteg ifrån huvudreglerna utav samma skäl som anförts tidigare. De skäl som 

ligger bakom reglerna om domares ansvar gör sig inte lika starkt gällande för skiljemän. 

Skiljemän har möjligheten att antingen försäkra sig eller friskriva sig. Utgångspunkten bör 

alltså vara att skiljemän svarar redan vid vanlig culpa även vad gäller bedömningsfel. 



 71 

6 AVSLUTANDE DISKUSSION 

6.1 Återkoppling till syfte och frågeställningar 

6.1.1 Hur ska rättsförhållandet mellan skiljemannen och parterna klassificeras? 

Det har visats att det finns olika synsätt på hur rättsförhållandet mellan skiljemannen och 

parterna kan klassificeras. Skiljelinjen består utav de teorier som bygger på att skiljemannen 

står i ett kontraktuellt förhållande till parterna och de teorier som bygger på att skiljemannen 

har en särskild status som går att härleda från staten och skiljemannen därför ska jämställas 

med en domare. I svensk rätt råder det enighet om att rättsförhållandet i vart fall delvis är 

kontraktuellt och att skiljemannen är att betrakta som en syssloman. I vilken utsträckning det 

finns anledning att göra undantag råder det delade meningar om. De skäl som talar för att 

skiljemannauppdraget motiverar undantag vilar främst på rättspolitisk grund. När allmänna 

civil- och sysslomannarättsliga principer talar för att skiljemannens förhållande till parterna 

bör bedömas enligt huvudreglerna är det svårt att finna övervägande skäl för att göra skillnad 

på skiljemän och andra sysslomän. Rättsförhållandet mellan skiljemannen och parterna ska 

därför klassificeras som ett kontraktuellt förhållande där skiljemannen ska betraktas som en 

vanlig syssloman.  

6.1.2 Under vilka förutsättningar kan skiljemannen bli skadeståndsskyldig? 

 Det kan konstateras att de grundläggande förutsättningarna för ansvar inte skiljer sig ifrån ett 

vanligt kontraktuellt förhållande. Det innebär att det för ansvar krävs att det finns en viss 

skyldighet som skiljemannen bryter emot. Därefter måste såväl objektiva som subjektiva 

förutsättningar för skadestånd vara för handen. Skiljemannen har ett stort antal skyldigheter 

gentemot parterna och endast ett fåtal har behandlats i detta sammanhang. De tre skyldigheter 

som studerats i förhållande till rättsföljden skadestånd är upplysningsskyldigheten, 

skyldigheten att meddela skiljedom inom viss tid och skyldigheten att döma ”rätt”, med vilket 

avses skyldigheten att döma enligt gällande rätt eller att tillämpa den lag som parterna anvisat.  

 

Skiljemannens upplysningsskyldighet har aktualiserats i två uppmärksammade klandermål på 

senare tid. Skiljemannens skadeståndsansvar i anslutning till dessa mål har dock inte prövats i 

allmän domstol. Däremot finns utländska exempel på att skiljemän har ådragit sig 

skadeståndsansvar genom att underlåta att upplysa om förtroendeskadliga förhållanden. Om 

skiljemannen inte iakttar denna skyldighet bör han också kunna ådra sig skadeståndsansvar 



 72 

enligt svensk rätt. Om skiljedomen klandras med framgång på grund av att skiljemannen inte 

iakttagit sin upplysningsskyldighet är det enkelt att fastställa såväl objektiva som subjektiva 

förutsättningar för skadeståndsansvar. Eftersom det finns en klandergrund att tillgripa i detta 

fall går det också att uppställa ett krav på att parten i första hand försöker väcka en 

klandertalan. Eftersom utgångspunkten är att skiljemannen är att betrakta som en syssloman 

som står i ett kontraktuellt förhållande till parterna väger inte de rättspolitiska skäl som kan 

anföras emot skadeståndsskyldighet som sådan och emot olika avsteg ifrån huvudregeln om 

att skiljemannen svarar vid vårdslöshet av normalgraden.  

 

Skyldigheten att meddela skiljedom inom viss tid kan också medföra skadestånd för 

skiljemannen. Det förutsätter dock att ett sådant villkor har uppställts av parterna. Med 

anledning av att Frankrikes högsta domstol har ålagt skiljemän strikt ansvar när en skiljedom 

meddelats för sent är det påkallat att diskutera om skiljemän kan svara strikt emot parterna för 

särskilda utfästelser. Även om skyldigheten att meddela skiljedom inom viss tid möjligen kan 

liknas vid en särskild utfästelse gör sig de ändamålsskäl bakom strikt ansvar och 

kontrollansvar inte gällande med sådan styrka att de bör appliceras på skiljemän. Inte heller 

de rättspolitiska skäl som kan anföras för såväl strängare som mildare ansvarsformer 

motiverar undantag. Eftersom huvudregeln i svensk skadeståndsrätt är att ansvar förutsätter 

vållande krävs ytterst starka skäl för göra avsteg utan stöd i lag. Det lagstöd som föreskriver 

strängare ansvar kan inte utan vidare tillämpas analogt på skiljemannen. Slutsatsen är därför 

att skiljemannen kan bli skadeståndsskyldig om han bryter emot skyldigheten att meddela 

skiljedom inom viss tid endast om ett culpaansvar är för handen. 

 

Skyldigheten att döma enligt gällande rätt eller att döma enligt den lag som parterna anvisat är 

en omdiskuterad grund för skadeståndsansvar. Det finns olika uppfattningar i frågan. De 

argument som lyfts fram emot skadeståndsansvar är bland annat att det skulle strida mot 

ändamålsskälen för klander av skiljedomar och att fler skiljemän skulle avstå ifrån att åta sig 

uppdrag. Mot det första argumentet kan anföras att ändamålsskälen tar sikte på skiljedomen 

snarare än skiljemannen och att alla former av skadestånd för skiljemannen i någon mening 

utgör avsteg ifrån ändamålen med klanderreglerna. Mot det senare kan anföras att samma risk 

står såväl boutredningsmän som konkursförvaltare inför. Dessa har inte visat sig påverkas av 

risken för skadeståndsanspråk trots att de svarar redan vid vanlig culpa.  
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Huvudargumentet för skadestånd är att skiljemannen ska behandlas som andra sysslomän 

även i skadeståndsrättsligt hänseende. Eftersom alla civilrättsliga principer om kontrakt, 

sysslomän och skadestånd talar för en tillämpning av skadeståndsinstitutet på skiljemän även 

vid felbedömningar krävs tungt vägande skäl för att motivera undantag. Att utan stöd i lag gör 

avsteg ifrån huvudreglerna och dessutom delvis på rättspolitisk grund är inte en godtagbar 

lösning. Inte heller det förstärkta ansvar som skyddar domare motiverar ett avsteg ifrån 

culpaansvaret. Eftersom skiljemannen har möjligheten att antingen försäkra sig eller friskriva 

sig saknas skäl för ett förstärkt skydd. Slutsatsen är att skiljemän även bör kunna ådra sig 

skadeståndsansvar för bedömningsfel redan vid vårdslöshet av normalgraden. 

6.2 Avslutande reflektioner 

I detta arbete har endast ett fåtal skyldigheter undersökts i förhållande till skiljemannens 

skadeståndsansvar. Men mot bakgrund av att skiljemannen och parterna står i ett 

avtalsförhållande med varandra är det svårt att tänka sig att inte de flesta skyldigheter som 

kan åläggas en skiljeman också kan leda till skadeståndsansvar med tillämpande av 

civilrättsliga principer. Oavsett situation så kommer de flesta motargument att vila på 

rättspolitisk grund. Som sagts tidigare är det sällan lämpligt att avvika ifrån gällande civilrätt 

av rättspolitiska skäl. 

 

Den diskussion som förts i doktrinen om skiljemannens skadeståndsansvar kretsar i allt 

väsentligt kring om skiljemannen kan ådra sig skadeståndsansvar. Det verkar också vara en 

vedertagen uppfattning att skiljemannen numera kan hållas ansvarig. Trots detta har det inte 

förts någon egentlig diskussion om de närmare förutsättningarna för en skiljemans 

skadeståndsansvar. Sådana bidrag är önskvärda i framtiden. 

  

Att diskussionen företrädelsevis förts i doktrinen kan tas till viss intäkt för att ämnet i vart fall 

tidigare främst varit av akademisk relevans. Ett antal utländska fall från senare tid indikerar 

dock att ämnet i högsta grad också är praktiskt intressant, låt vara att antalet fall är få. Att det 

rör sig om så pass få fall kan också tala för att de flesta skiljemän gör ett bra jobb och utför 

sitt uppdrag med omsorg. Skiljemännen är trots allt beroende av ett gott renommé för att 

erhålla nya uppdrag.  
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