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Summary 
The role of legal sources is to inform the interpretation of the law and to 
contribute to predictability and transparency in the justice system by helping 
practicing lawyers to interpret current law. A source of law can be 
summarized as the material that practicing lawyers use and reference in their 
legal argumentation. The question whether arbitral awards should be 
recognized as sources of law must therefore be answered based on the fact 
that practicing lawyers in areas where arbitration is common nowadays refer 
to arbitral awards to support their arguments. It can also be assumed that 
courts take into account arbitral awards that are being referred to. 
 
The appropriateness of recognizing arbitral awards as sources of law can be 
assessed by looking at the aspects of arbitration and the arbitral award that 
serve to enable legally secure and legally correct decisions. There have been 
efforts made to ensure the rule of law in the arbitral process which have 
been considered sufficient to allow arbitral awards to be implemented by 
executive authorities. The state's withdrawal from its justice making 
monopoly in favor of arbitration has had consequences in the form of lack 
of precedent in legal areas where arbitration is the dominating dispute 
settlement arrangement. 
 
Swedish arbitration is made on the basis of current law and parties can 
expect the tribunal to seek guidance in recognized Swedish legal sources. 
The parties own the arbitration and can instruct the tribunal as to which 
grounds they want the dispute to be resolved upon. There are no guarantees 
that the tribunal reaches a "legally correct" decision. In principle, however, 
the tribunal is very competent to handle commercial disputes and have 
incentives to reach a final and correct decision. The grounds in arbitral 
awards contain such legal arguments that can be of importance for law 
enforcement also concerning other decisions. The value of the legal 
argument depends on who has been the arbitrator and which issue has been 
considered.  
 
The fact that arbitral awards are not public is the foremost argument against 
arbitral awards as sources of law. The increasing access to legal sources has 
however a direct impact on legal practice and arbitral awards can thus come 
to be considered meaningful as legal sources.  
 
The conclusion is therefore that arbitral awards are sources of law that may 
be considered by courts and that arbitral awards are also appropriate as legal 
sources. Arbitral awards can also be seen as a positive contribution to the 
formation of law within legal areas where guiding precedent are lacking. 
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Sammanfattning 
Rättskällornas uppgift är att belysa rättsordningen och att bidra till 
förutsebarhet och transparens i rättsystemet genom att hjälpa 
yrkesverksamma jurister att uttolka gällande rätt. En rättskälla kan 
sammanfattas som det material yrkesverksamma jurister beaktar och 
hänvisar till i sin rättsliga argumentation. Frågan om huruvida skiljedomar 
kan utgöra en rättskälla bör därför besvaras utifrån det faktum att jurister 
inom de områden där skiljeförfaranden är vanliga numera refererar till 
skiljedomar som stöd för sin argumentation. Det får även antas att 
domstolen beaktar de skiljedomar som refereras till. 
 
Lämpligheten i att erkänna skiljedomar som rättskälla kan utläsas av de 
aspekter av skiljeförfarandet och skiljedomen som syftar till att möjliggöra 
ett rättssäkert förfarande och ett materiellt korrekt avgörande. Det åtgärder 
som vidtagits för att säkerställa rättssäkerheten i skiljeförfarandet har ansetts 
tillräckliga för att tillåta att skiljedomar verkställs genom exekutiva 
myndigheter. Statens avkall på sitt rättskipningsmonopol till förmån för 
skiljeförfarandet har fått konsekvenser i form av prejudikatsbrist på de 
rättsområden där skiljeförfarandet är den dominerande tvistelösningsformen.  
 
Svenska skiljeförfaranden avgörs med utgångspunkt i gällande rätt och 
parterna kan räkna med att skiljenämnden söker vägledning i erkända 
svenska rättskällor. Parterna disponerar över skiljeförfarandet och kan 
instruera skiljenämnden om på vilka grunder de vill att tvisten ska avgöras. 
Det finns inga garantier för att skiljenämnden kommer fram till ett rättsligt 
korrekt avgörande. I regel är dock skiljenämnden mycket kompetent att 
behandla kommersiella tvister och det föreligger incitament för 
skiljenämnden att fatta ett slutligt och korrekt avgörande. Domskälen i 
skiljedomar innehåller ett sådant rättsligt resonemang som kan vara av 
betydelse för rättstillämpningen även i andra avgöranden. Det rättsliga 
resonemanget värderas olika högt beroende på vem som har varit skiljeman 
och vilken fråga som behandlats.  
 
Att skiljedomar inte är offentliga är det främsta argumentet mot skiljedomar 
som rättskälla. Den ökade tillgängligheten på rättskällor får en direkt 
påverkan på vilket material yrkesverksamma jurister använder sig av i sin 
rättsliga argumentation och skiljedomar som är offentliga kan således 
komma att tillmätas betydelse som rättskälla. 
 
Slutsatsen är därför att skiljedomar bör betraktas som en rättskälla som 
domstolen får beakta och att skiljedomar också lämpar sig för att vara en 
rättskälla. Skiljedomar kan också ses som ett positivt bidrag till 
rättsbildningen, särskilt inom de rättsliga områden där det saknas 
vägledande prejudikat. 
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1 Inledning  
Dagens samhälle utvecklas mycket fort och det ställs höga krav på 
rättsordningen att anpassa sig efter nya samhällsförhållanden och nya behov. 
Att vända sig till erkända rättskällor för att söka vägledning i juridiska 
frågor är en grundläggande del i den juridiska metoden, och den ökade 
spridningen av juridiskt material, framförallt genom digitala medier, 
påverkar juristernas sätt att arbeta. Dagens jurister har ett betydligt bredare 
och framförallt mer lättillgängligt utbud av rättskällor till hands än tidigare. 
Att jurister numera inkluderar underrättspraxis som stöd för sin 
argumentation är ett exempel på detta. Frågan är om de traditionella 
rättskällorna räcker för att vägleda jurister i nutidens snabba rättsutveckling. 
 
Jurister söker i dag även stöd för sin rättsliga argumentation i 
offentliggjorda skiljedomar. Förutom enstaka kommentarer om att 
skiljedomar inte kan anses vara prejudikat, diskuteras frågan i princip inte 
alls i doktrinen. Frågan om skiljedomar kan vara rättskällor aktualiserar 
relationen mellan den offentliga och privata rättsbildningen, och vem som 
har rätt att påverka rättsbildningen och varför. Den offentliga 
tvistelösningen är utsatt för hård konkurrens av skiljeförfarandet, och 
skiljeförfarandet dominerar helt på vissa rättsliga områden. Näringslivet 
sköter sitt och det offentliga sköter sitt. Vad är då problemet? Ett konkret 
problem är att skiljeförandets dominans leder till bristande vägledning om 
vad som utgör den kommersiellt gällande rätten. Domstolarnas tvistelösning 
väljs bort i de stora kommersiella tvisterna och detta leder till en bristande 
kompetens inom de statliga domstolarna. Mer allvarligt är dock att det också 
leder till en brist i rättsbildningen genom att det inte bildas några prejudikat 
inom dessa områden.   
 
Det verkar föreligga en diskrepans mellan hur de yrkesverksamma juristerna 
värderar skiljedomar som rättskälla och hur de värderas i exempelvis 
doktrinen. Tendensen verkar vara att de mer insatta värderar skiljedomar 
högre, än de värderas doktrinen. En anledning till detta är att det handlar om 
privata avgöranden som inte syftar till att vara rättsbildande, men bristen på 
prejudikat gör frågan om skiljedomar som rättskälla mycket aktuell. Kan 
bristen i den offentliga rättsbildningen i viss mån vägas upp av att 
skiljedomar i stället får agera vägvisare, eller skulle detta leda till en 
urholkning av rättsordningen? Är skiljedomar lämpliga att använda som 
rättskällor och vilket värde ska i så fall tillmätas dem? Dessa frågor kommer 
att behandlas i denna uppsats. 

1.1 Syfte och avgränsningar  
Mitt grundläggande syfte är att utreda huruvida skiljedomar bör anses 
utgöra en rättskälla. Jag kommer vidare att utreda om skiljedomar är 
lämpliga som rättskälla, samt vilka konsekvenser ett erkännande av 
skiljedomar som rättskälla skulle få för rättsbildningen. Eftersom 
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rättsbildning och rättsligt inflytande är en politisk fråga kommer jag belysa 
ämnet ur ett rättspolitiskt perspektiv. Jag kommer vidare föra mitt 
resonemang på ett övergripande plan och har därför inte fördjupat mig i det 
rättsliga regelverk som gäller för skiljeförfaranden och inte heller tittat på 
specifika skiljedomar.  
 
Eftersom frågeställningen rör skiljedomar som rättskälla i Sverige, har jag 
fokuserat på svenska skiljeförfaranden. Internationella skiljeförfaranden 
kommer därför endast att lyftas fram som jämförande exempel. Jag syftar 
inte heller till att göra en fördjupande analys av rättskällebegreppet och 
kommer därför inte att behandla de olika typerna av rättskällor mer 
ingående.  
 
Uppsatsen behandlar tre övergripande frågeställningar: 

• Är skiljedomar en rättskälla?  
• Lämpar sig skiljedomar för att vara en rättskälla?  
• Hur påverkas rättsbildningen av att skiljedomar erkänns som 

rättskälla?  

1.2 Metod och material  
Det finns mycket litet skrivet som konkret behandlar skiljedomar som 
rättskälla. Relevanta delar ur material som belyser skiljeförfarandet i 
allmänhet har därför behandlats i en rättspolitisk kontext.  
 
Klassisk rättsfilosofisk litteratur har studerats för att definiera 
rättskällebegreppet och denna definition utgör en grund för den fortsatta 
framställningen. 
 
Såväl offentlig och privat rättsbildning har studerats för att ge en 
grundläggande förståelse för hur rättssystemet fungerar och vem som har 
mandat att påverka rättsutvecklingen. Prejudikat har särskilt lyfts fram som 
exempel eftersom en jämförelse mellan prejudikat och skiljedomar ligger 
nära till hands. Vidare har fokus legat på de perspektiv av skiljeförfarandet 
som dels syftar till att verka för en materiellt korrekt utgång av tvisten, och 
dels är av stor vikt för att skiljedomar överhuvudtaget ska kunna anses vara 
vägledande.  
 
För att utreda dessa frågor har klassiska juridiska källor såsom lagstiftning, 
praxis, förarbeten och doktrin studerats. Även Stefan Lindskogs 
lagkommentar till LSF och relevanta artiklar på området har använts för att 
belysa frågeställningen. För att få en mer praktisk uppfattning om 
skiljedomar och skiljeförfarande har jag den 14 november 2011 i Malmö, 
deltagit i Lunds Domarakademis och Skiljedomsföreningen i Södra Sveriges 
seminarium ”Om praxis i skiljedomar”. Jag har vidare varit i kontakt med 
Advokat Finn Madsen, Generalsekreteraren för SCC, Annette Magnusson, 
Advokat Eric M. Runesson och Professor Christina Ramberg, som samtliga 
är mycket kunniga inom skiljeförfaranden, och fått deras syn på 
skiljedomars värde som rättskällor och övriga aspekter av skiljeförfarandet.  
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1.3 Disposition  
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i en förklaring av rättskällebegreppet (kap. 
2). För att ge en grundläggande förståelse om hur rättsystemet fungerar 
följer därefter en övergripande redogörelse för offentlig och privat 
rättsbildning (kap. 3). För att vidare belysa relationen mellan privat och 
offentligt rättsskipning har jag sedan gjort en jämförelse mellan domstolars 
och skiljenämnders olika uppdrag. Jag har även valt att lyfta fram 
konkurrensen mellan den offentliga och privata rättskipningen, samt vilka 
konsekvenser detta får för rättsbildningen (kap. 4). Jag har därefter valt att 
gå djupare in på de delar i skiljeförfarandet som har påverkan för utgången 
av målet. Dessa aspekter är exempelvis skiljenämndens sammansättning och 
tillgängligheten på skiljedomar (kap 5). Jag fördjupar mig därefter 
ytterligare i frågor som rör själva skiljedomen (kap. 6). Därefter illustreras 
skiljedomars eventuella påverkan på rättsbildningen genom ett NJA-fall, 
samt ett exempel om tidigare avgörandens betydelse i internationella 
investeringstvister (kap. 7). Uppsatsen avslutas sedan med en analys och 
slutsats (kap. 8). Jag har valt att, utöver den avslutande analysen, även 
avsluta varje kapitel med en sammanfattande kommentar, som syftar till att 
föra en mer löpande diskussion genom uppsatsen. 
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2 Rättskälleläran  
Det finns olika uppfattningar om vad som utgör en rättskälla. En uppfattning 
är att rättskällorna utgörs av allt material som kan användas till stöd för en 
rättslig argumentation. En annan uppfattning är att rättskällor är det material 
som är erkänt av rättsordningen och som i någon mån är bindande för 
rättstillämparen. Syftet med rättskällorna är att kartlägga och uttolka 
rättsordningen.  
 
I ljuset av den ökade internationaliseringen och samhällsutvecklingen finns 
det skäl att ställa sig frågan om rättskällebegreppet bör utvidgas. Den 
rättsliga utvecklingen har på vissa områden inneburit en ökning av 
specialregler som kräver en kompetens som endast finns inom 
branschorganisationer. Internationaliseringen har exempelvis lett till 
utformningen av allmänna principer som syftar till öka samstämmigheten 
och förutsebarheten inom den internationella rättstillämpningen. 
Rättskälleläran är underkastad samma förändring som rättsordningen.  
 
Detta kapitel syftar till att med utgångspunkt i den s.k. Erkänningsregeln1 
erbjuda en grundläggande redogörelse för vad rättskällebegreppet innebär. 
Denna redogörelse kommer därefter att utgöra grunden i den vidare 
diskussionen om skiljedomars eventuella status som rättskälla.  

2.1 Allmänt om rättsordning och 
rättskällor 

Rättsordningen är det system av regler för utövning av den offentliga 
makten som tillämpas av olika samhälleliga organ.2Rättskällornas funktion 
är att belysa vad som ingår i rättsordningen och hur den ska tolkas. 
Rättsordningens syfte i sig är att bidra till fred och ordning i samhället.3  
 
Den juridiska metoden som används för att tolka och tillämpa 
rättsordningen syftar till att fastställa normer för innehållet i en rättsregel. 
Regeln ska sedan tillämpas i det enskilda fallet och tolkningen rättskällorna 
ser olika ut beroende på vilken typ av rättskälla den avser.4  
 
Den juridiska tolkningsmetoden utgår från en bred kontext som består av 
accepterade värderingar i samhället och juridisk argumentation. För att 
komma fram till en riktig tolkning av en rättsfråga byter lagtolkaren därför 
ständigt kontext och detta tillåter lagtolkaren att förbättra rättsordningen.5 
 

                                                 
1 2.2 Erkänningsregeln, s. 9 
2 Finna rätt, s. 33 
3 Frändberg, s. 567 
4 Strömberg, s. 568ff.  
5 Peczenik, s. 190 
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Rättskälleläran utgörs av det material som domstolarna får, respektive bör, 
förhålla sig till i frågor som rör gällande rätt och lagtolkning. Vad som utgör 
en rättskälla bestäms av den juridiska traditionen som i sin tur vilar på en 
allmän uppfattning om vilket material som kan åberopas.6 
 
Rättskällorna kan delas in i tre grupper utifrån om de ska, bör eller får 
beaktas. Lagar är rättskällor som ska beaktas. Prejudikat, förarbeten och 
vissa sedvanerättsliga regler bör beaktas. Rättskällor som får beaktas är 
domar som inte är prejudikat från Högsta domstolen, prejudikat och 
förarbeten som inte hör direkt till den aktuella lagregeln men som ändå kan 
ge vägledning på området, doktrin, traditionella tolkningsregler och 
rättsprinciper, lagförslag, upphävda lagar, utländska lagar och avgöranden 
från privata eller halvprivata organisationer, privata uttalanden från 
lagberedningens medlemmar, riksdagsmän och statsråd samt värderingar 
som anses vara ledande i relevanta grupper i samhället.7  

2.2 ”Erkänningsregeln” 
Rättsfilosofen Herbert Harts Erkänningsregel kan användas för att närmare 
belysa vad som kan sägas utgöra grunden i rättskälleläran.  
 
Enligt Hart måste man se rättsordningen som en introduktion till, eller 
modifikation av, generella beteendenormer som följs av samhället i 
allmänhet.8 En rättsordning påverkar det mänskliga beteendet genom att i 
viss mån begränsa friheten eller göra visst beteende obligatoriskt och 
rättsordningens kärna utgörs av primära och sekundära regler.9 
 
Erkänningsregeln erbjuder ett auktoritärt kriterium som kan användas för att 
identifiera primära regler av förpliktelse. Kriteriet kan ha olika form och 
utgöras av såväl lagar och sedvana som doktrin och praxis.10 
Erkänningsregeln talar således om vad som utgör rättskällor i den aktuella 
rättsordningen.11 Internt uttrycks erkänningsregeln genom att någon, som 
accepterar erkänningsregeln, utan att hänvisa till den, applicerar den genom 
att erkänna en specifik regels giltighet.12 Ett exempel på ett sådant internt 
uttryck inom den svenska rättsordningen är en hänvisning till ett avgörande 
från HD gällande en viss tolkning av en lagregel, utan att hänvisningen 
innehåller en förklaring om varför HD:s praxis skulle vara vägledande. I 
Sverige erkänns HD:s avgöranden som en rättskälla utan att detta särskilt 
behöver påpekas, och detta utgör således ett exempel på hur 
erkänningsregeln tar sig i uttryck i svensk rätt. Erkänningsregeln kan också 
uttryckas externt av en utomstående part som inte lyder under den interna 

                                                 
6 Peczenik, s. 47 
7 Peczenik, s. 50 
8 Hart, s. 43 
9 Hart, s. 80 
10 Hart, s. 97 
11 Dahlman, s. 21 
12 Hart, s. 99 
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rättsordningen.13 Detta sker, enligt exemplet ovan, genom att den 
utomstående parten erkänner och accepterar att HD:s praxis utgör en 
rättskälla inom den svenska rättsordningen som ett faktum. 
 
Enligt erkänningsregeln består den svenska rättsordningen av följande 
kriterier: grundlagar, regler i internationella överenskommelser som Sverige 
tillträtt, regler utfärdade av internationella organisationer där Sverige är 
medlem, lagar, förarbeten, praxis från internationella domstolar som Sverige 
har erkänt, svensk domstolspraxis, svensk och internationell sedvana samt 
doktrin.14 
  
Erkänningsregeln existerar i och med att juristerna i sin yrkesutövning 
identifierar rättsordningen genom att hänvisa till ett särskilt kriterium. 
Erkänningsregeln existerar som ett faktum i sig.15 Beviset för att det i ett 
samhälle finns en rättsordning med bindande regler är att dessa regler, av 
medborgarna, behandlas som att de är bindande.16 Erkänningsregeln 
utvecklas i takt med rättsordningen och rättskällor får sin status vid den 
tidpunkt jurister börjar behandla dem som sådana.17 
 
Erkänningsregeln avgör också rättskällornas inbördes rangordning. 
Rangordningen bestäms utifrån vilket värde de tillmäts av de verksamma 
juristerna. Finns det ingen tydlig gemensam hållning kan det därför vara 
oklart i vilket förhållande vissa rättskällor står till varandra.18   

2.3 Rättsordningens och rättskällorna 
auktoritet 

Rättskällornas auktoritet ligger i att de ersätter den egna moraluppfattningen 
med den normativa uppfattning som tillhör rättsamhället. Ett exempel på 
detta är när en domare tillämpar en rättsregel för att lösa en tvist i stället för 
att lösa tvisten utifrån sitt eget omdöme.19 Med auktoritet menas förmågan 
att ändra skäl för någon att utföra en handling. Rättsordningen har auktoritet 
om den kräver att en viss handling företas, och själva rättsordningen i sig 
utgör skäl för någon att företa en sådan handling samt att bortse från 
överväganden som står i konflikt med kravet på att handlingen utförs. 
Skälen ska vara berättigade eftersom de definierar legitimiteten hos den 
auktoritära rättsordningen.20  
 
Rättsordningen har således auktoritet om de som är underställda den, ser 
dess existens som ett skäl att anpassa sina handlingar efter den.21 Rättskällor 
                                                 
13 Hart, s. 99 
14 Dahlman, s. 22 
15 Hart, s. 107 
16 Hart, s. 226 
17 Dahlman, s. 22 
18 Dahlman, s. 24 
19 Dahlman, s. 23 
20 Raz, s. 19 
21 Raz, s. 29 
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är de källor som ligger till grund för rättsordningens giltighet och som 
identifierar dess innehåll.22 Rättskälleläran kan därför aldrig utgöras av en 
enskild bestämmelse. I stället inkluderar den allt relevant material som kan 
användas för att tolka rättsordningen.23  
 
Genom att stötta eller begränsa uppkomsten och utövandet av andra normer 
i samhället utgör rättsordningen ett ramverk inom vilket samhället fungerar. 
Rättsordningens uppgift är att reglera beteenden och lösa tvister där andra 
institutioner, som inte besitter rättsordningens auktoritet, saknar rätt att 
påverka.24  
 
En lagregel är bara giltig om den har de normativa konsekvenser den utger 
sig för att ha. Den legala giltigheten är beroende av att regeln ingår i ett 
lands gällande rättsordning eller att den är verkställbar inom landet. 
Giltighet förutsätter således tillhörighet och verkställighet till en 
rättsordning.25    
 
Rättsfilosofen Joseph Raz menar att skyldigheten att följa lagen inte är 
absolut, utan endast en prima facie-skyldighet. 26 Prima facie är ett latinskt 
uttryck som betyder ”vid första anblick”. Inom juridiken används uttrycket 
för att exempelvis beskriva en situation där bevisen för en fällande dom är 
tillräckliga såtillvida dessa inte motbevisas. Enligt Raz finns således endast 
en skyldighet att följa lagen om inte annat talar däremot. Rättsordningen 
måste därför alltid avvägas mot konkurrerande krav om andra värden, 
eftersom syftet med en rättsordning är att verka för social välfärd, och inte 
rättsordningen i sig.27          

2.4 Sammanfattande kommentar 
Rättskällornas uppgift är att belysa rättsordningen och att bidra till 
förutsebarhet och transparens i rättsystemet som kan hjälpa jurister att 
uttolka gällande rätt. För att kunna uppfylla detta syfte i ett komplext 
rättssystem finns det många olika typer av rättskällor. De enda formellt 
bindande rättskällorna är lagreglerna. Därefter sorteras de andra 
rättskällorna i olika grupper av material som domstolen antingen bör eller 
får beakta.  
 
Enligt erkänningsregeln får rättsligt material status som rättskällor vid den 
tidpunkt som de yrkesverksamma juristerna börjar behandla dem som 
sådana. Jurister som arbetar inom områden där skiljeförfaranden är vanliga 
refererar i dag till skiljedomar som stöd för sin talan. Skiljedomar har 
därmed fått erkännande som rättskälla, i alla fall från de jurister som arbetar 
med skiljeförfarande och den juridiska traditionen kan i denna aspekt anses 
                                                 
22 Raz, s. 47f 
23 Raz, s. 48 
24 Raz, s. 121 
25 Raz, s.153 
26 Raz, s. 59 
27 Raz, s. 228f. 
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ha ändrats i takt med rättsutvecklingen. Det ska dock tilläggas att 
skiljedomar inte har vunnit erkännande som en traditionell rättskälla, och 
det föreligger svårigheter i att avgöra i vilken utsträckning skiljedomar, i 
allmänhet, accepterats som en rättskälla av jurister.  
 
Den juridiska metoden går ut på att söka stöd och vägledning i juridiska 
källor, även om dessa sedan inte följs. Den rättsliga argumentationen är 
central i rättsutövningen, och skiljedomar kan utgöra ett viktigt komplement 
inom de områden där det finns mindre domstolspraxis.  
 
Som tidigare nämnts syftar inte denna uppsats till att placera in skiljedomar 
i en bestämd kategori av rättskällor. Det kan dock konstateras att de precis 
som de flesta andra rättskällor torde hamna i den kategori som domstolen 
får betrakta. Det vore anmärkningsvärt att binda domstolen att ta hänsyn till 
privata avgöranden. Rättskällor kan sägas vara allt som är vägledande inom 
juridiken. Hur starka skäl olika källor utgör för rättstillämparen att handla 
annorlunda beror på. En jämförelse kan göras med doktrin som på inget sätt 
är bindande, men som ändå kan få ett stort inflytande över 
rättstillämpningen beroende på vilken auktoritet författaren har inom ett 
visst rättsområde.   
 
Det är viktigt att utvecklingen inte leder till användandet av rättskällor som 
urholkar rättsordningen. Rättskällor är material som domstolen bör eller får 
referera till i sina domskäl. Och de kan därmed få en direkt påverkan på 
rättsbildningen. Det är därför av intresse att vidare i uppsatsen undersöka 
om skiljedomar utgör sådant material som domstolar rimligtvis kan ta 
hänsyn till. 
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3 Rättsbildning  
Om skiljedomar erkänns som rättskälla innebär detta i förlängningen att de 
kan komma att påverka rättsbildningen. Domstolar och skiljenämnder fyller 
olika funktioner i rättsbildningen. Man skiljer därför på offentlig och privat 
rättbildning och skiljeförfarandet hör till den privata sfären. Följande kapitel 
syftar till att ge en sammanfattande beskrivning av vad som menas med 
offentlig och privat rättsbildning och hur de skiljer sig åt.  

3.1 Offentlig rättsbildning 
Lagstiftarens kompetens utgörs av förmågan att stifta bindande lagar som 
får en rättslig effekt. Denna kompetens tillfaller inte vem som helst utan 
dem som tilldelas kompetensen genom reglerna för hur lagar blir till.  
 
Lagstiftarens monopol utgörs inte bara av det faktum att vissa har rätt att 
stifta lagar men också av ett förbud för domstolar och myndigheter att 
tillämpa lagar som inte är ”giltiga” enligt den svenska rättsordningen.28  
Rättstillämpningen är vidare en handling som utgör maktutövning och som 
utförs av domstolar eller myndigheter i kraft av sin rättsliga kompetens.29  
Domstolarnas dömande verksamhet syftar till mer än att skipa rättvisa.  
 
För de fall domstolen hanterar frågor som saknar svar i den gällande rätten, 
eller för fall där det verkar nödvändigt att ändra rättspraxis, har domstolen 
mandat att utföra en uppgift som normalt endast tillkommer politikerna, 
d.v.s. att genom prejudikat och praxis verka rättsskapande och bilda ny 
rätt.30  

3.1.1 Prejudikat och stare decisis  
När rättsordningen inte täcker en uppkommen situation är domstolen 
tvungen att avgöra målet utan uttryckligt stöd i lag. För dessa fall söks stöd 
istället i bl.a. prejudikat. Många rättsordningar använder sig därför av stare 
decisis-principen eller prejudikat för att utveckla lagen.31  
 
Principen om stare decisis förekommer inom rättsordningar som tillämpar 
common law och innebär att en domare måste respektera tidigare 
avgöranden och inte störa det som redan avgjorts. På detta sätt utvecklas 
rättsordningen till att även omfatta de situationer som behandlats i 
domstol.32 Rättsordningen blir normativ genom att domstolar rättfärdigar 

                                                 
28 Strömberg, s. 106ff. 
29 Strömberg, s. 156 
30 Lindblom, s. 112 
31 Raz, s.174 
32 Raz, s.174 
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sina domslut genom domskäl där de förklarar hur de förhåller sig till 
lagen.33  
 
Genom att skapa prejudikat statuerar domstolarna exempel. Det räcker 
således inte med att domstolen i sitt dömande endast tar hänsyn till det 
enskilda fallet. Prejudikatets framtida påverkan måste även beaktas.34 Syftet 
med en domstolsprövning är ändå inte att befästa lagreglerna generellt, utan 
att tillämpa en lagregel på ett specifikt fall. Därför kan prejudikat bäst 
beskrivas som bevis för hur en domstol tillämpar lagen, snarare än lag i sig 
självt.35 
 
Prejudikat möjliggör för en domare att i sitt dömande stödja sig på ett beslut 
fattat av högre instans och därmed minimera risken för att domen blir 
ändrad. Detta ställer dock ett krav på att den högsta instansen själv följer 
sina tidigare avgöranden.36 Antalet prejudikat som pekar i samma rikting är 
avgörande för möjligheten att utvinna en allmän regel ur dessa. Enbart ett 
prejudikat är inte tillräckligt för att utvinna en allmän tolkning av en 
lagregel.37 Enhetlighet i rättskipningen har ett egenvärde och HD:s 
prejudikat innebär att domstolar och enskilda parter inte behöver spendera 
tid på att utreda frågor som HD redan har löst.38 
 
Det är dock inte enbart HD som skapar praxis. Tidigare avgöranden från 
andra instanser tas också hänsyn till, även om det är av stor betydelse om 
avgörandet kommer från en underrätt eller en överrätt. Argumentation i ett 
notisfall från HD, dvs. ett fall som inte har refererats och därmed inte är 
tänkt att få ett prejudikatsvärde, kan ändå få genomslagskraft beroende på 
vem som lyfter fram det och vilken spridning det får.39  
 
Prejudikat kan också vara bindande i den aspekten att domstolen känner sig 
bunden, och faktiskt använder sig av dem som grund för sina avgöranden.40 
I den svenska rättsordningen föreligger inte någon formell skyldighet att 
följa HD:s prejudikat, trots detta följs dessa i mycket hög utsträckning.41 
Uppfattningen om att prejudikat inte är bindande uttrycktes av lagutskottet 
1947 efter att JO anmärkt på en underrättsdomare som inte följt ett av HD:s 
avgöranden. Lagutskottet menade att ”endast tyngden av de skäl, som av 
HD åberopats till motivering för domsluten bör vara avgörande för HD:s 
inflytande på rättstillämpningen i de lägre instanserna”, och att underrätterna 
således inte var bundna av att följa HD:s prejudikat.42   

                                                 
33 Raz, s. 89 
34 Duxbury, s. 5 
35 Duxbury, s. 17 
36 Strömberg, s. 62f. 
37 Peczenik, s. 134 
38 Finna rätt, s. 132 
39 Finna rätt, s. 130 
40 Duxbury, s. 12ff.  
41 Finna rätt, s. 129 
42 Juridisk argumentation, s. 159 
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3.1.2 Stare decisis ur ett historiskt perspektiv  
Framväxten och etableringen av stare decisis-principen i England är en 
intressant illustration av hur rättsordningen kan förändras i takt med 
juristernas yrkesutövning.    
 
Det första och viktigaste steget i stare decisis-principens etablering var att 
domarna började ange domskäl som grund för sina beslut.43 Anledningen till 
detta var att man hade börjat avgöra parternas tvister innan förhandling. 
Avgörandena grundade sig på de inlagor, innehållande yrkanden och 
försvar, parterna inkommit med till domstolen. Tidigare hade domstolens 
roll varit mer av en medlare och rådgivare snarare än som beslutsfattare. 
Denna utveckling ledde till att riktigheten i domstolens prövning av 
inlagorna kom att prövas i efterhand, och detta ökade kraven på domstolen 
att ange skälen för sitt avgörande.44  
 
För att utbilda yrkesverksamma jurister och studenter i denna nya process 
började det skrivas årsböcker om mål som avgjorts. Trots att dessa 
lagrapporter ofta var av mycket dålig kvalitet drog de ändå 
uppmärksamheten till enskilda beslut som rättskällor, och de blev med tiden 
allt bättre.45   
 
Det var mycket som talade emot att fastslå stare decisis som princip. Bland 
annat den romerska maximen judicandum est legibus non exemplis, som 
betyder prövning ska ske enligt lag, inte prejudikat.46 Ett annat argument 
emot var att de slutliga rättsinstanserna kan ha fel. Även om detta inte var 
vanligt förekommande ansågs det ändå inte vara klokt att vara bunden av 
avgöranden för lång tid framöver.47 Ytterligare kritik mot principen om 
bindande prejudikat rörde svårigheten att applicera det identifierade 
förhållandet i ett avgörande, som ofta inte bara var ett förhållande eller i alla 
fall inte okomplicerat, på andra fall.48         
 
Även innan stare decisis blev gällande som princip ansågs tidigare 
avgöranden vara viktiga att överväga, för såväl domare som advokater, som 
grund för en korrekt juridisk argumentation.49 Stare decisis-principen 
etablerades först när de yrkesverksamma juristerna började erkänna den och 
rättsutvecklingen ledde till ett nytt sätt att se på vad som skulle utgöra 
rättsordningen.50  

                                                 
43 Duxbury, s. 25 
44 Duxbury, s. 52 
45 Duxbury, s. 53f.  
46 Duxbury, s. 34 
47 Duxbury, s. 40 
48 Duxbury, s. 108 
49 Duxbury, s. 51 
50 Duxbury, s. 36, 38 
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3.2 Privat rättsbildning 
Privat rättsbildning handlar om de rättsverkningar som växer fram genom 
privata sedvanor. Till detta hör exempelvis de goda seder som vuxit fram i 
näringslivet såsom god advokatsed och god redovisningssed. Erkännandet 
av den privata rättsbildningen kommer till uttryck i t.ex. 3 § KöpL. 
 
Av 3 § KöpL framgår det att lagen är dispositiv och kan åsidosättas genom 
avtal. Denna princip utgör sedan länge den allmänna utgångspunkten för 
köprätten. Vidare fastställs att även praxis som bildats mellan parterna samt 
handelsbruk och sedvana kan ges företräde framför lagen. Vad som ska 
gälla mellan parterna ska i första hand således utläsas av avtalet och 
innehållet i avtalet kan utläsas med hjälp av avtalsrättsliga principer.51 
 
Det är svårt att generellt slå fast vad som fordras av praxis mellan parterna 
och regleringen avser att lämna visst utrymme för en skönsmässig 
bedömning. För att handelsbruket ska få företräde framför lagen ska det röra 
sig om ett generellt bruk som följs inom branschen. En närmare definition 
av innebörden av begreppen har lämnats till rättstillämpningen. Det ska 
dock röra sig om sedvana och bruk som uppfattas som bindande av parterna 
för att det ska ges företräde framför lag i domstol. Detta betyder inte att det 
även är bindande för domstolen, som kan välja att sätta det åt sidan om den 
uppfattar det som oskäligt.52 Rättsläget inom den svenska handelsrätten 
utgörs främst av sedvanerätt som uttolkats av domstolarnas praxis. För att få 
reda på vilken kommersiell praxis som finns kan yttranden inhämtas från 
branschorganisationer, och denna typ av yttrande hänvisas det ofta till i 
rättsfall från HD.53 
 
Den privata normbildningen utgörs av handelsbruk och sedvana som 
utvecklats inom vissa näringsgrenar eller inom näringslivet generellt, och 
koder och uttalanden av organisationer och särskilda bedömningsorgan 
inom näringslivet samt normbildning genom standardavtal.54 Koderna hos 
branschorganisationer har som syfte att inom branschen uppnå en så hög 
etisk standard att särskild lagstiftning för det aktuella området blir onödig.55 
På detta sätt behåller näringslivet sitt självbestämmande. Denna 
självreglering kan leda till att det skapas en alternativ lagstiftning som har 
som syfte att uppnå en ännu högre standard än vad som kanske varit möjligt 
med lagstiftning. De koder som uppkommit i nära samarbete med 
exempelvis statliga myndigheter kallas internationellt för soft law. På 
svenska talar man om mjuk normbildning och syftar till att koderna 
tillkommer och tillämpas utanför den statliga lagstiftningen och 
rättstillämpningen.56 

                                                 
51 Prop. 1988/89:76, s. 65 
52 Prop. 1988/89:76, s. 66 
53 Finna rätt, s. 161f. 
54 Finna rätt, s. 159 
55 Finna rätt, s. 165 
56 Finna rätt, s.160 
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3.3 Rättssäkerhet 
Rättsäkerhet är ett centralt begrepp inom rättsordningen och kan definieras 
som förutsebarhet i rättsliga angelägenheter. Individen ska åtnjuta ett 
rättsligt skydd mot kränkningar genom statens maktutövning. Att en 
rättsordning kan sägas vara rättsäker innebär att rättssystemet tillhandahåller 
klara, tydliga och tillförlitliga svar på rättsliga frågor.57 
 
För att uppnå ett sådant system krävs det tydliga och adekvata regler, 
tillgång till dessa regler, samt att de rättstillämpande organen tillämpar 
reglerna lojalt och korrekt.58 För de fall det saknas regler inom ett 
rättsområde har den statliga rättstillämparen en skyldighet att i lagens anda 
konstruera en regel för det specifika fallet. Kravet på tillgänglighet innebär 
inte enbart att reglerna ska vara offentliga utan även att de distribueras på ett 
tillfredställande sätt samt att ändringar aviseras i god tid. Myndigheterna 
måste även upprätthålla rättsordningen på ett trovärdigt sätt för att inte 
medborgarnas förtroende för den ska urholkas.59  

3.4 Sammanfattande kommentar 
Inom den offentliga rättsbildningen har domstolen i uppdrag att vid behov 
skapa ny rätt. Samma uppdrag har inte getts den privata rättsbildningen. 
Beröringspunkterna och skillnaderna mellan den privata och offentliga 
rättsbildningen är intressanta för diskussionen om skiljedomar som 
rättskälla, och kommer därför att behandlas närmare i nästa kapitel. 
 
Syftet med prejudikat, förutom att vara rättsbildande, är att skapa 
enhetlighet och förutsebarhet i rättstillämpningen. Samstämmigheten i 
prejudikaten är därför mycket viktig. Även antalet samstämmiga prejudikat 
spelar roll, eftersom de speglar hur etablerad den rättsliga uppfattningen är 
gällande en viss fråga. För att uppnå sådana avgöranden krävs det att 
rättsskiparen är medveten om det faktum att avgörandet kan komma att få 
inflytande. Medvetenheten får antas påverka utformningen av domskälen så 
sätt att de kan tillämpas mer generellt.  
 
Exemplet om hur HD:s notisfall kan få spridning och inflytande över 
rättsbildningen visar hur rättsbildning kan fungera i praktiken. Vad som ges 
inflytande över rätten behöver inte nödvändigtvis vara det som rättsskiparen 
har tänkt. I praktiken måste det också göras en åtskillnad mellan vilket 
rättsligt material som är formellt bindande och vad som är bindande rent 
faktiskt. I Sverige följer underrätterna i praktiken överrätternas avgöranden, 
även om de inte är bundna av dem. Lagutskottets uttalande om att det är 
tyngden av de skäl som HD åberopat som stöd för sitt domslut uttrycker 
dock en idé om att underrätterna ska vara fria att göra en bedömning om 
huruvida ett prejudikat är lämpligt att följa i det enskilda fallet.  
                                                 
57 Om rättsäkerhet, s. 270ff.  
58 Om rättsäkerhet, s. 274 
59 Om rättssäkerhet, s. 275ff. 



18 
 

Exemplet om hur stare decisis etablerades i England visar hur en 
rättsordning kan utvecklas i takt med samhället. Centralt för principens 
etablering var att domstolarna började skriva domskäl och att avgöranden 
blev tillgängliga. Dessa två faktorer är även av stor vikt i det vidare 
resonemanget om skiljedomar som rättskälla.  
 
Existensen av privat rättsbildning visar på det behov som finns inom den 
privata sfären att inte bara ta vara på avtalsfriheten, men också att kunna 
skapa ett eget normsystem inom sin bransch. Denna funktion skulle 
omöjligen kunna uppfyllas av lagstiftaren eftersom denne saknar 
specialistkunskap, och eftersom det offentliga lagstiftandet skulle ta alldeles 
för lång tid. Den offentliga rättsbildningen och den privata hör ändå ihop 
eftersom de verkar inom samma system, och som det framgått tidigare 
använder sig HD ofta av uttalanden eller avgöranden från privata 
organisationer för att klargöra rättsläget. 
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4 Skiljeförfarandet 
För att reda ut om skiljedomar är lämpliga som rättskällor kommer jag i 
detta kapitel kort att redogöra för skiljeförfarandet och dess syfte (4.1). Jag 
kommer även att på ett övergripande plan redogöra för skiljeförfarandet i 
förhållande till vissa rättssäkerhetsaspekter (4.2). Tillgängligheten på 
skiljedomar som är en förutsättning för att de ska kunna utgöra rättskällor 
kommer även att belysas (4.2) Det är vidare av vikt för frågeställningen att 
utreda kvaliteten på innehållet i skiljedomar och jag kommer därför bl.a att 
redogöra för skiljenämnders förhållande till gällande rätt (4.4-4.4.2) och 
göra en närmare undersökning av skiljenämnden (4.3) 

4.1 Allmänt om skiljeförfarande 
Parternas val av tvistelösning mellan skiljeförfarande och domstol avgörs av 
partsförhållandet och vilken typ av tvist som kan tänkas uppkomma mellan 
dem. Skiljeklausuler är exempelvis särskilt vanliga inom områden som 
regleras av standardavtal, avtal om företagsförvärv och inom sjörättens 
område. Det kan dels handla om att tvisterna anses för komplicerade för att 
hanteras av en domstol, dels att man, i internationella förfaranden, inte vill 
underkasta sig domstolsprövning i den andra partens hemland.60  
 
Skiljeförfarandets kärnområde är näringslivstvister mellan generellt 
betraktat jämbördiga parter. Förfarandet kan enkelt sammanfattas som ett 
snabbt och slutligt avgörande av en tvist, utan insyn utifrån. Om parterna 
utser en duktigt skiljenämnd kan detta verka för att förfarandet påskyndas, 
kostnaderna minskas och att avgörandet blir mer tillfredsställande för 
parterna. Ett av de bakomliggande syftena med skiljeförfarandet är att så 
gott det går undvika störningar i parternas verksamhet och möjliggöra en 
fortsatt affärsrelation efter tvisten.61 
 
LSF syftar till att tillhandahålla en enkel och flexibel ram för 
skiljeförfarandet. Det har i avvägningarna om lagens tillkomst inte funnits 
något intresse av att åstadkomma en fullständig reglering. LSF har utformats 
för att kunna tillämpas även av icke-jurister och för att parterna fritt ska 
kunna utse skiljemän som de anser vara mest lämpliga att döma i tvisten. 
Skiljenämndens handläggning av tvisten ska vara snabb, opartisk, 
ändamålsenlig och rättssäker och parterna ska ges så lite utrymme som 
möjligt att obstruera.62 
 
Skiljeförfarandet är ett eninstansförfarande. Att skiljedomen inte går att 
överklaga på materiella grunder ökar rimligen incitamenten för att göra en 

                                                 
60 Ramberg, s. 628f. 
61 SOU 1994:81, s. 68ff. 
62 Madsen, s. 41 
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uttömmande utredning av relevanta fakta under processens gång då 
innehållet inte sedan kan ändras.63  
 
Att skiljeförfarandet är privat är ofta av stor vikt för parterna. Även om 
sekretess inte föreligger såvida parterna inte avtalat om det, är förfarandet 
ändå skyddat från allmänhetens insyn. Först när skiljedomen klandras vid 
allmän domstol blir den offentlig. Det finns möjlighet, om än en begränsad 
sådan, att begära att förfarandet ska vara sekretessbelagd även under 
domstolsprocessen.64 
 
En av nackdelarna med skiljeförfarandet är de höga kostnaderna för 
parterna. Skiljeförfarandet är därför ofta olämpligt för tvister som rör 
mindre värden eftersom kostnaderna då blir oproportionerliga stora. Risken 
för obstruktion under förfarandet och svårigheten att sammanlägga mål är 
också nackdelar. Att skiljedomen är slutlig kan ses som skiljedomens största 
fördel men det kan också vara den största nackdelen eftersom rättsäkerheten 
i förfarandet helt lämnas i händerna på skiljenämnden.65 

4.2 Rättsäkerhetsaspekter 
Frågan om rättssäkerheten i skiljeförfaranden blir särskilt intressant när 
skiljedomar som rättskälla diskuteras. Nedan följer därför en allmän 
redogörelse för rättssäkerhetsaspekter i skiljeförfarandet. Reglerna som 
syftar till att säkerställa rättsäkerheten i avgörandena kommer närmare att 
redovisas i kapitel 6 om skiljedomen.  
 
Det kan hävdas att intresset för rättssäkerhet i skiljeförfarande inte är så stort 
då allmänhetens intresse inte är lika viktigt när skiljedomarna inte är 
offentliga.66 Det är dock sällan som skiljeförfarandet kritiseras för att leda 
till materiellt oriktiga avgöranden. Skiljenämnderna är i allmänhet 
kvalificerade för att avgöra tvisten. 
 
Statens uppgift har ansetts vara att försöka tillgodose objektiviteten i 
skiljeförfarandet, och att göra detta utan att ta på sig hela ansvaret för 
förfarandet eller inskränka på avtalsfriheten. Staten har därför ställt upp 
vissa formella krav som syftar till att ge möjligheter för skiljenämnden att 
träffa materiellt riktiga avgöranden.67 LFS:s är, förutom några 
grundläggande krav, i stort dispositiv. 
 
Parterna har själva ansvar för skiljenämndens kompetens. För att uppfylla de 
grundläggande krav som annars ställs inom den offentliga 
tvistelösningsprocessen har det därför införts regler om opartiska skiljemän 

                                                 
63 Commercial Arbitration in Sweden, s. 25 
64 Commercial Arbitration in Sweden, s. 26 
65 Ramberg, s. 628, 636 
66 Lindell, s. 209 
67 Prop. 1998/99:35, s. 35 
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och domstolskontroll. Parterna ska även beredas möjlighet att lägga fram sin 
sak framför skiljenämnden och dessa regler anses ha förebyggande effekt. 68 
 
De eventuella negativa konsekvenserna ur ett rättsäkerhetsperspektiv, att 
skiljeförfarandet är ett eninstansförfarande, kan i viss mån uppvägas av att 
parterna får välja sina egna domare. Detta kan säkra en tillbörlig kompetens 
hos skiljenämnden som ofta består av en senior domare som ordförande och 
advokater som partsföreträdare. Skiljenämnden har på ett helt annat sätt än 
domstolar också möjlighet att noggrant studera materialet i tvisten innan 
förfarandet. Detta ger en möjlighet att identifiera viktiga frågor i ett tidigt 
skede och nämnden och parterna träffas vanligtvis även vid ett förberedande 
möte, där uppkomna frågor kan diskuteras. Ett snabbare förfarande innebär 
också att bevisningen är färskare, vilket kan verka gynnande för en korrekt 
dom.69  

4.3 Tillgänglighet 
Det främsta argumentet mot skiljedomar som rättskälla är att de inte är 
offentliga. Bristen på tillgängliga avgöranden gör det omöjligt att utreda om 
det finns någon samstämmighet mellan de skiljedomar som faktiskt har 
blivit offentliga, och de som inte publicerats, och det blir därmed svårt att 
fastställa om det föreligger något mönster i rättstillämpningen i skiljedomar.   
 
Detta betyder dock inte att det helt saknas tillgängliga skiljedomar och att 
dessa inte kan tänkas ha en påverkan på rättbildningen. Den ökade 
tillgängligheten på rättskällor i allmänhet har stor påverkan på vad som 
används i den juridiska argumentationen. Den ökade tillgången på 
underrättspraxis, genom t.ex. de juridiska databaserna, har exempelvis 
inneburit att jurister nu även inkluderar dessa avgöranden i sin rättsliga 
argumentation. Numera ingår det i yrkesverksamma juristers uppdrag att se 
till såväl underrättspraxis som offentliga skiljedomar för att söka svar på vad 
som utgör gällande rätt och hitta goda juridiska argument. 
 
De skiljedomar som yrkesverksamma jurister hänvisar till är sådana som 
blivit offentliga genom klander, alternativt publicerats på 
Skiljedomsföreningens hemsida eller via SCC. SCC gav tidigare ut 
Stockholm Arbitration Review (SIAR) som innehöll anonymiserade 
skiljedomar som avgjorts inom institutet. SIAR slutade ges ut 2009 och för 
tillfället planeras dess efterföljare som syftar till att utgöra ett mer 
uppdaterat och lättillgängligt digitalt alternativ. För tillfället publicerar SCC 
därför endast sammanställningar av skiljedomspraxis. SCC frågar inte 
parterna innan skiljedomar publiceras, utan anonymiserar dem istället så att 
parterna inte går att identifiera. För SCC handlar publiceringen av 
skiljedomar om att öka förståelsen för hur ett skiljeförfarande inom institutet 
fungerar och parternas kunskap om förfarandet ökar effektiviteten i 

                                                 
68 Prop.1998/99:35, s. 42 och Heuman, s. 17f. 
69 Commercial Arbitration in Sweden, s. 23ff. 
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processen. SCC väljer att publicera avgöranden som kan vara av större 
intresse och som belyser frågor av betydelse.  
 
Skiljemålen är precis som målen i domstol mycket individuella. Det finns 
ändå mycket att vinna på en ökad publicering eftersom det kan leda till ökad 
förutsebarhet i tolkningen. Ett exempel är de skiljedomar som kan erbjuda 
hjälp att tolka oprecisa internationella traktat. Avgöranden i internationella 
investeringstvister publiceras alltid, och dessa får därmed en stor 
genomslagskraft på området. Skiljedomar i internationella 
investeringstvister kan därför utgöra ett gott exempel på att skiljedomar 
faktiskt används som rättskällor när de är tillgängliga.  
 
Internationella skiljedomar publiceras exempelvis i ICCA Yearbook of 
Commercial Arbitration, ICC International Court of Arbitration Bulletin och 
i Collection of ICC Arbitration Awards. Internationella skiljedomar finns 
även tillgängliga i ett antal juridiska databaser. De internationella 
avgörandena är inte irrelevanta för de svenska avgörandena. En 
internationell skiljenämnd bestående av framstående jurister kan ge 
vägledning för liknande problem i ett skiljeförfarande i Sverige.70 

4.4 Skiljenämnden 
Enligt 8 § LSF ska en skiljeman vara opartisk. Innebörden av kravet är att 
en skiljeman ska genomföra sitt uppdrag utan att agera med hänsyn till 
parternas processintresse. Bestämmelsen om oberoende skiljeman innebär 
också att denne inte ska låta sig påverkas av andra ovidkommande 
hänsynstaganden under processen.71 Vanligtvis utses skiljenämnden genom 
att parterna väljer varsin skiljeman, som i sin tur väljer en tredje person som 
ordförande för förfarandet. Om parterna inte lyckas utse en skiljenämnd 
finns det regler för hur detta ska lösas.72 
 
Det finns inget krav på att skiljenämnden ska bestå av jurister. Parterna får 
själva bestämma vilka de anser vara mest lämpliga att lösa tvisten utifrån 
vad den rör, och vilken expertis som behövs. Den allmänna uppfattningen 
tycks ändå vara att ordföranden för nämnden bör vara jurist. Det kan krävas 
att nämnden under förfarandet gör svåra processrättsliga bedömningar vars 
utgång är beroende av lagval och tillämpliga rättsregler, och dessa 
överväganden kan kräva gedigen juridisk kunskap.73 Partsombudens 
bevisföring och skiljenämndens övriga personliga kvaliteter är ofta av stor 
betydelse för rättssäkerheten i förfarandet.74 Parterna avgör vilket typ av 
förfarande de vill ha utifrån den nämnd de väljer och parternas kännedom 
om olika juristers uppfattning och inställning till exempelvis vilken vikt som 
läggas vid förutsebarhet och skälighet, påverkar valet.75 Den civilrättsliga 
                                                 
70 Commercial Arbitration in Sweden, s. 55 
71 Lindskog, LSF  8 § 
72 Lindskog, LSF 12 § 
73 Ramberg, s. 632 
74 Heuman, s. 494 
75 Ramberg, s. 636 
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kompetensen hos skiljenämnder får i allmänhet anses vara mycket hög, till 
och med kanske bättre än kompetensen i allmän domstol. Detta innebär 
dock ingen garanti för rättslig kompetens i förfarandet eftersom det står 
parterna fritt att välja en icke-jurist till skiljeman.76 
 
Som tidigare nämnts är skiljeförfaranden en lukrativ bransch som hanterar 
stora tvister, vilket gör den intressant för många jurister. Det är därför inte 
anmärkningsvärt att det håller på att växa fram en särskild kår av 
skiljedomare.77 Förfarandet bygger i stort på parternas förtroende för 
skiljemännen och det organiseras särskilda utbildningar för dem som vill 
skapa sig en karriär inom området.78 

4.5 Incitament för korrekta beslut 
Den bristande tillgängligheten leder som tidigare nämnt till svårigheter att 
klarlägga huruvida det råder någon samstämmighet mellan 
skiljenämndernas avgöranden. Skiljenämnder har större frihet att ta hänsyn 
till andra intressen parterna kan ha i tvisten utöver de rent legala. Eftersom 
skiljedomen är slutlig på ett bindande sätt för parterna är det viktigt att 
avgörandet grundas i en omsorgsfull rättstillämpning och noggrann 
bevisbedömning. Det är också viktigt att skiljenämnden inte begår några 
processuella misstag som kan läggas till grund för parterna att klandra 
domen.79  
 
Skiljenämndens huvudsakliga uppgift blir därför att göra en noggrann 
prövning av de materiella frågorna och redovisa sin bedömning på ett tydligt 
sätt för parterna. Reglerna om beslutsfattande och domens innehåll bidrar 
till att en tvist får en materiellt riktigt utgång. Skiljenämndens målsättning är 
att producera en verkställbar dom och den måste därför anstränga sig för att 
undvika alla tänkbara verkställighetshinder. 80  Det kan innebära en mycket 
prekär situation för skiljenämnden som valts utifrån sin kompetens, att få sin 
skiljedom underkänd i domstol.81  

4.5.1 Förhållandet till gällande rätt 
Den allmänna uppfattningen är att skiljenämnden ska döma enligt gällande 
rätt i fall parterna inte kommit överens om något annat. Skiljenämnden ska i 
första hand döma enligt de regler som parterna bestämt. Om parterna 
underlåtit sig att bestämma tillämpligt regelverk, ska skiljenämnden döma 
enligt det regelverk de anser vara mest lämpligt. Tvisten ska alltid avgöras i 
överstämmelse med avtalets villkor och utifrån handelsbruk.82   
 
                                                 
76 Kleineman, s. 111 
77 Westberg, s. 576 
78 Westberg, s. 576 
79 Heuman, s. 493 
80 Heuman, s. 493 
81 Heuman, s. 493 
82 SOU 1994:81, s. 153f. 
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Den primära processuella utgångspunkten för skiljeförfarandet är parternas 
önskemål såsom de framgår av skiljeavtalet. Skiljenämnden får sedan fritt 
söka de lösningar på procedurfrågor som stämmer överrens med 
förfarandets principer om en handläggning som är opartisk, snabb och 
ändamålsenlig.83 
 
Lagstiftaren har undvikit att ställa upp krav på att tvisten ska avgöras enligt 
lag. En sådan bestämmelse skulle nämligen öppna möjligheten för parterna 
att överklaga domen på materiell grund, om de anser att nämnden inte på ett 
korrekt sätt tillämpat gällande rätt. Genom att parterna väljer skiljenämnd 
utifrån kompetens väljer parterna också hur juridiskt korrekt de vill att 
domen ska vara.84 
 
Skiljenämndens tillämpning av i förväg kända regler och principer är en 
förutsättning för att parterna ska ha en möjlighet att förutse utgången av 
tvisten.85 Det är som tidigare nämnts, fullt möjligt för skiljenämnden att ta 
hänsyn till andra frågor än de rättsliga om parterna så önskar. Det är möjligt 
att nå ett avgörande som båda parterna är nöjda med.86 Det påstås ibland att 
skiljenämnder är mer benägna att kompromissa än allmänna domstolar och 
att detta kan vara ett tecken på en önskan hos nämnden att vara båda 
parterna till lags. Om parterna är nöjda ökar det möjligheten för 
skiljenämnden att få uppdrag i framtiden.87 Det saknas dock belägg för att 
skiljenämnden skulle vara mer benägen än domstol att döma till fördel för 
båda parterna. Undersökningar tyder snarare på att skiljenämnden dömer till 
förmån för en part. Det kan dock vara så att skiljenämnder tar sig lite större 
friheter än domstolar vid tolkning av lagar och prejudikat.88 Det kan finnas 
incitament från parterna att skiljenämnderna ska nå kommersiellt rimliga 
lösningar. Detta innebär inte nödvändigtvis ett intrång på gällande rätt utan 
används mest i förhållande till innehållet i avtalet. Och denna typ av 
kommersiellt resonemang kan vara värdefullt som inspirationskälla, då en 
domstol antagligen skulle kommit fram till samma beslut men utan ett 
sådant resonemang. 

4.5.2 Avgörande från the Supreme Court 
Den hänsyn till kommersiell rimlighet som skiljenämnder kan beakta i 
skiljeförfarandet, behandlades nyligen i målet Rainy Sky SA v Kookmin 
Bank, av Storbritanniens Supreme Court. Målet rörde två motstridiga och 
möjliga tolkningskonstruktioner av ett kommersiellt kontrakt. Parterna 
medgav att båda tolkningarna var möjliga. Frågan blev därför till vilken 
grad det var godtagbart för domstolen att förlita sig på övervägningar om 
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kommersiell rimlighet som grund för vilken av tolkningarna den skulle 
välja.89  
 
The Supreme Courts slutliga avgörande grundades i avtalets ordalydelse och 
inte på kommersiella hänsyn. Det intressanta i domen är därför domstolens 
replik till underrättens avgörande om hur domstolen ska beakta 
kommersiella hänsyn. 90  
 
The Supreme Court förde följande resonemang om domstolens 
avtalstolkning. Domstolen ska först se till avtalets ordalydelse och tolka 
denna utifrån vad en förnuftig person skulle förstå att parterna menade. En 
sådan förnuftig person får anses ha sådan bakomliggande kunskap som det 
kan antas att parterna haft vid avtalets ingående. Om ordalydelsen är entydig 
måste domstolen följa denna, även om tolkningen strider mot vad som är 
affärsmässigt sunt förnuft. Föreligger det däremot flera motstridiga 
tolkningsmöjligheter kan domstolen välja den tolkning som är kommersiellt 
mest rimlig. Även om en sådan tolkning rent språkligt kan verka mindre 
naturlig.91 

4.6 Sammanfattande kommentar  
Staten har ansett att de åtgärder som vidtagits för att säkerställa 
rättssäkerheten i skiljeförfarandet tillräckliga, också för att göra skiljedomar 
verkställbara. Det verkar inte heller som det i praktiken är särskilt vanligt 
med materiellt felaktiga avgöranden. Svenska skiljeförfaranden avgörs som 
utgångspunkt enligt gällande rätt och parterna kan räkna med att 
skiljenämnden söker vägledning i erkända svenska rättskällor. 
 
Det ska dock framhållas att parterna styr över förfarandet och att de kan 
instruera skiljenämnden om på vilka grunder de vill att tvisten ska lösas. Det 
finns heller inga garantier för att skiljenämnden kommer fram till ett rättsligt 
korrekt avgörande. 
 
I regel är skiljenämnden mycket kompetent att behandla kommersiella 
tvister. Skiljeförfarandet är en attraktiv bransch för jurister och det är hög 
konkurrens om uppdragen. Incitamentet för skiljenämnden att komma till ett 
slutligt och korrekt avgörande är därför högt. Att avgörandet är slutligt gör 
detta extra viktigt. En skiljedomare som begår fel som leder till att ett 
avgörande ogiltigförklaras förlorar sitt goda rykte som skiljeman och 
kommer att få svårigheter att få nya uppdrag. 
 
Att skiljedomar inte är offentliga är det främsta argumentet mot att de kan 
användas som rättskälla eftersom en rättskälla måste vara tillgänglig. 
Tillgängligheten på rättskällor ökar emellertid, vilket får en konkret effekt 
på juristers yrkesutövning Idag är det vanligt förekommande att 
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yrkesverksamma jurister refererar till relevanta skiljedomar i sin 
argumentation.  
 
Skiljenämnder tycks vara mer benägna att motivera sina avgöranden utifrån 
kommersiella hänsyn och detta är något som kan lyftas som ett argument 
mot att skiljedomar skulle kunna vara vägledande. Domen från 
Storbritanniens Supreme Court om kommersiella hänsyn öppnar dock för att 
detta kanske inte enbart är en hänsyn som borde tas av skiljenämnder, utan 
även av allmänna domstolar. 
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5 Förhållandet mellan 
skiljeförfarande och 
domstolsförfarande 
Skiljeförfarande är vanligast i tvister mellan näringsidkare. Staten motsätter 
sig inte att parter löser tvister om frågor de kan träffa förlikning om och har 
inte heller något egenintresse av att alla tvister som uppkommer i samhället 
prövas i domstol. Principen om pacta sunt servanda gäller även för 
skiljeavtal.92 Om man accepterar att parterna ingår avtal måste man också 
acceptera tvistelösning gällande avtalet. Staten stöder avtalsfriheten mellan 
enskilda och gör därför ett undantag i sitt rättsskipningsmonopol. 
Domstolars och skiljenämnders avgöranden är därför de enda avgöranden 
som kan verkställas genom exekutiva myndigheter.93 
 
Skiljeförfarandet är ett eninstansförfarande och detta kan vara till stor 
nackdel för den part som är missnöjd med skiljedomen. Skillnaden mellan 
skiljeförfarandet och domstolprocessen har dock minskat efter att de nya 
reglerna om prövningstillstånd även i hovrätten infördes. 
 
I detta kapitel jämför jag skiljeförfarandet och domstolsförfarandet sett till 
konkurrens (5.1), domstolens funktion utöver den faktiska tvistelösningen 
(5.2-4) samt den prejudikatsbrist som har uppstått till följd av konkurrensen 
(5.4.1).  

5.1 Konkurrens  
Trots att staten frivilligt gett avkall på sitt rättskipningsmonopol föreligger 
det ändå en viss konkurrens mellan domstolsprocessen och skiljeförfarandet 
och det allmänna har under senare år gjort utredningar om domstolarnas 
konkurrenskraft.94 
 
Det har sedan länge arbetats för att komma till rätta med den offentliga 
civilprocessens brister. Kritiken handlar om att den offentliga civilprocessen 
är för offentlig, långsam, dyr, komplicerad och att domarna brister i 
kompetens. Det har vidtagits åtgärder för att öka den offentliga 
civilprocessen konkurrenskraft, men trots det har denna inte kommit att slå 
igenom som fullvärdigt alternativ till skiljeförfarandet. De kommersiella 
aktörerna avtalar ofta bort den insyn och kontroll som den statliga 
rättskipningen utövar över rättsutvecklingen, genom att avtala om att tvister 
ska lösas genom skiljeförfarande istället.95  
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Det har på senare tid även framförts kritik mot skiljeförfarandet på samma 
grunder som mot civilprocessen och man menar att även skiljeförfarandet 
har blivit för långsamt och dyrt samt att det är svårt att förutse 
skiljenämndens avgörande.96 Alla delar dock inte denna uppfattning och 
kritiken har inte inneburit att skiljeförfarandet blivit mindre populärt.  
 
Den privata tvistelösningen har inom vissa rättsområden blivit så 
dominerande att den offentliga snarare har blivit ett undantag. Eftersom 
skiljeförfaranden vanligtvis inte blir offentliga och det inte heller sker någon 
registrering av avgörandena, är det svårt att säga hur många det rör sig om.97 
Enligt en undersökning utförd av Statistiska centralbyrån 1995 förekom det 
som mest mellan 300 och 400 skiljeförfaranden per år.98 Enligt SCC:s 
uppgifter inkom det år 2010, 197 nya mål till institutet, och antal mål har 
under senare år varierat mellan runt 100 och 200 om året.99 
 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) grundades 1917 
och har som huvuduppgift att utse skiljemän och att erbjuda hjälp med 
handläggning och administration av skiljeförfaranden. SCC har även tagit 
fram ett eget regelverk för skiljeförfarande som kan tillämpas på tvisten om 
parterna så önskar. Stockholm har under de senaste åren blivit en mycket 
populär skiljedomsort för internationella affärstvister. En av anledningarna 
till detta kan vara möjligheten att välja aktiva justitieråd som ordförande för 
skiljenämnderna.100 Att den privata tvistelösningen utgör en lukrativ bransch 
med stor växande ekonomisk potential kan förklara varför den också har 
blivit så populär bland advokater. Även domare gynnas av att bli avlastade i 
rättskipningen, och inte minst av möjligheten att själva agera skiljedomare 
på sin fritid.101 Konkurrensen mellan domstol och skiljeförfarande kan på 
detta sätt även hänföras till den juridiska yrkeskåren. Det kan tänkas att 
attraktiva uppdrag som skiljeman försämrar rekryteringen av skickliga 
advokater till domstolarna. Konkurrensen kan också leda till svårigheter att 
behålla de skickligaste domarna inom den offentliga rättsskipningen.102 
 
Skiljeförfarandet står sig således mycket bra i konkurrensen med den 
offentliga tvistelösningen och det finns inte heller anledning att tro att detta 
kommer ändras. Framgången har mycket att göra med den ökade 
internationaliseringen av handel, ett rättsområde inom vilket skiljeförfarande 
traditionellt sett föredragits. Skiljeförfarandets största konkurrenter ser 
därför ut att vara andra typer av tvistelösningar snarare än den offentliga 
domstolsprocessen.103 
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Det är dock viktigt att inte reducera förhållandet mellan skiljeförfarande och 
domstolsprocessen till endast en fråga om konkurrens. Välfungerande 
skiljeförfaranden förutsätter ett välfungerande domstolssystem.104 

5.2 Handlingsdirigering 
Den offentliga civilprocessen har, precis som skiljeförfarandet individuell 
konfliktlösning som primär funktion, men som tidigare lyfts fram har den 
offentliga civilprocessen också en handlingsdirigerande effekt som saknas 
hos den privata tvistelösningen. Domstolens avgöranden syftar till att verka 
moralbildande eller avskräckande i och med att värderingarna bakom den 
materiella rätten får genomslagskraft genom dem. Domstolen har en uppgift 
att verka rättsbildande genom att professionella juridiska beslutsfattare ser 
till rättsliga faktorer, fastställer vad som utgör gällande rätt och styr 
allmänhetens uppfattning om det. 105 
 
Skiljedomars syfte är inte att vara handlingsdirigerande. Om skiljenämnden 
består av erfarna jurister som fattar beslut om rättsliga frågor kan 
avgörandet, precis som domstolens avgöranden, utöva en allmän påverkan. 
Det finns dock en risk att avgöranden som ändå får inflytanden och som 
träffats av beslutsfattare som icke-jurister, på andra faktorer än rättsliga, kan 
bidra till oklarhet om gällande rätt och ha ett negativt inflytande över den 
materiella rättens styrfunktion.106 De negativa konsekvenserna som 
skiljeförandets dominans inom förmögenhetsrättens område haft på 
handlingsdirigeringen, kan dock inte anses vara så allvarliga, eftersom den 
materiella rätten på förmögenhetsrättens område fortfarande respekteras.107 

5.3 Kontroll 
Civilprocessen har även till uppgift att utgöra en kontrollfunktion gentemot 
den lagstiftande och verkställande makten. Genom lagprövning och 
lagtolkning prövar domstolen om den aktuella normen är förenlig med 
grundlagarna och denna politiska kontrollfunktion är inte möjlig att 
genomföra genom den privata rättsskipningen.108 

5.4 Prejudikat och rättsbildning 
Civilprocessen har även till uppgift att skapa vägledande praxis och 
behandla frågor som inte kan besvaras med hjälp av gällande rätt, samt 
ändra gällande rätt genom ny praxis.109 Domstolarnas attraktionskraft hör 
således till viss del ihop med HD:s prejudikatsbildning.110 
                                                 
104 Ramberg, s. 639 
105 Lindblom, s. 111 
106 Lindblom, s. 111 
107 SOU 1995:65, s. 109f. 
108 Lindblom, s. 112f.  
109 Lindblom, s. 111 
110 SOU 1995:65, s. 195f. 
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Skiljedomar som blivit offentliga kan ha en belysande och klargörande 
verkan om vad som utgör gällande rätt men en skiljenämnd har inte i uppgift 
att bidra till rättsbildningen. Det kan hävdas att privat rättsbildning, om den 
sker, kan angripas från en demokratisk synvinkel eftersom privat 
rättsbildning kan leda till bristande demokratisk insyn och förlorad kontroll 
över rättsskydd och rättsutveckling. Samtidigt kan det hävdas att det är bra 
med ökad konkurrens, och att detta i sig främjar demokratin eftersom det 
leder till att politisk makt överförs till enskilda aktörer på marknaden.111 
 
I skiljeförfarandet väljer parterna själva vilka som ska avgöra tvisten och det 
finns ingen garanti för att beslutsfattarna träffar korrekta rättsliga 
avgöranden. Möjligheten för parterna att välja sina egna skiljemän innebär 
också att den objektivitet som en domare har i allmän domstol saknas i 
förfarandet.112  
 
Bristen på domstolsavgöranden inom förmögenhetsrättens område resulterar 
i bristande praxis och detta påverkar rättsbildningen negativt. Det är därför 
från statens sida eftersträvansvärt att fler tvister ska prövas i domstol istället 
för genom skiljeförfarande.113 
 
Skiljeförfarandet kan inte uppfylla domstolarnas rättsbildande funktion 
genom att tillgodose att det bildas prejudikat eftersom skiljedomar inte är 
offentliga och inte heller kan överprövas i domstol på materiella grunder. 
Det har således uppkommit en prejudikatstorka inom de rättsområden som 
traditionellt behandlas genom skiljeförfarande. Detta leder till en splittring i 
rättstillämpningen och osäkerhet hos såväl de rättsliga beslutsfattarna som 
berörda enskilda och företag.114 
 
Bristen på prejudikat inom centrala delar av förmögenhetsrättens område är 
en av anledningarna till varför det talats mycket om att göra domstolarnas 
tvistelösning mer attraktivt för näringslivet. Frågan om hur problemet ska 
lösas kvarstår dock, då det sällan ligger i parterna intresse att bidra till 
prejudikatsbildningen genom en mångårig process utan snarare att nå ett 
snabbt avslut på tvisten.115 
 
Bristen på mål leder till att domstolen saknar inblick i de berörda områdena, 
när de väl ska behandla dem i en process. Näringslivets fördomar om 
domstolarnas bristande kompetens riskerar således att besannas och detta 
leder till att domstolen i än mindre utsträckning får förtroendet att pröva de 
stora kommersiella tvisterna. Det är av intresse för samhället att 
domstolarna kan erbjuda en konkurrenskraftig tvistelösning med mycket 
god kvalitet.116  

                                                 
111 Lindblom, s. 112 
112 Lindblom, s. 115ff. 
113 SOU 1998/99:35, s.34f. 
114 SOU 1995:65, s. 110f. 
115 SOU 1995:65, s. 106 
116 SOU 1995:65, s. 111 
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5.5 Sammanfattande kommentar 
Domstolar och skiljenämnder har olika uppdrag och fyller olika funktioner i 
rättssystemet. Domstolens uppgifter kan således aldrig delegeras till en 
skiljenämnd, vars enda egentliga mandat är det som den fått av parterna.  
 
Att staten gjort avkall på sitt rättskipningsmonopol till förmån för 
skiljeförfarandet är dock inte helt okomplicerat. Staten har genom denna 
delegation erkänt skiljeförfarandet som en godtagbar tvistelösningsform och 
även erkänt skiljedomens riktighet, genom att göra den verkställbar av 
exekutiva myndigheter. Detta innebär dock inte att det inte föreligger en 
reell konkurrens mellan den allmänna och privata tvistelösningen.  
 
Staten har inget intresse att helt lämna över hela tvistelösningen eftersom 
detta skulle innebära att domstolens inte kan utföra sina viktiga uppgifter. 
Prejudikatsbristen på förmögenhetens område är ett tydligt resultat av 
skiljeförfarandets dominans. Detta är problematiskt av många anledningar. 
Parterna i ett skiljeförfarande har inget intresse av att medverka till 
prejudikatsbildning och skiljenämnden har således, inte heller av den 
anledningen, i uppdrag att producera vägledande avgöranden. 
Skiljeförfarandets dominans leder också till att försämrad kompetens inom 
domstolen att avgöra tvister som traditionellt löses genom skiljeförfarande 
eftersom de sällan får möjligheten. 
 
Att staten gjort ett undantag i sitt rättsskipningsmonopol är inte samma sak 
som att den godkänt att skiljeförfarandet påverkar rättsbildningen. 
Argumentet att det skulle vara odemokratiskt att ge sådant inflytande till den 
privata rättsskipningen måste vägas mot den brist i rättsbildningen som 
uppkommer genom domstolens bristande kompetens, och avsaknaden av 
vägledning på området. 
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6 Skiljedomen 
För att vidare reda ut om skiljedomar är lämpliga som rättskällor kommer 
följande kapitel ta upp några specifika aspekter kring skiljedomar som syftar 
till att verka för ett korrekt rättsligt resultat.  
 
En skiljedom föreligger när en skiljenämnd avgör en tvist eller en specifik 
fråga i en tvist. Detta sker antingen genom skiljedom, del- och mellandom, 
stadfästelse av förlikning eller när nämnden genom beslut skiljer frågor ifrån 
sig genom avvisning eller avskrivning.117  
 
Skiljedomen har precis som en domstols tvistelösningsavgörande endast 
rättskraft mellan parterna och kan inte binda tredje man eller det allmänna. 
Dessa intressen kan därför sällan kränkas av en skiljedom men hänsyn till 
utomståendes intressen kan ändå påverka huruvida en tvist kan anses vara 
skiljedomsmässig eller inte.118 
 
Förutsättningen för att en tvist ska vara skiljedomsmässig är att den rör 
frågor som parterna har full förfoganderätt över. Det kan förekomma 
indispositiva inslag i en annars skiljedomsmässig tvist som ska beaktas 
självmant av domstolen. En tvist som direkt syftar till att uppnå något 
olagligt är enligt allmänna rättsgrundsatser ogiltig.119 
 
Skiljenämnden får inte grunda sitt avgörande på andra faktiska 
omständigheter än de parterna åberopat och inte heller meddela dom över 
annat än parterna yrkat. Detta innebär att skiljenämndens påverkan på 
utgången ligger i bevisvärderingen och bedömningen av rättsfrågor. Den 
part som lägger fram det mest övertygande processmaterialet vinner därför 
tvisten. 120  

6.1 Grundläggande krav 
LSF innehåller minimikrav om vad en skiljedom ska innehålla för att vara 
verkställbar. Dessa innebär i princip endast bindande krav på skriftlighet 
och undertecknande. Kravet på skriftlighet har införts för att svenska 
skiljedomar ska kunna verkställas i enlighet med New York-konventionen 
om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar.121 
 
Även om det finns få formella krav på skiljedomar minskar dessa risken för 
en felaktig dom.122  

                                                 
117 Lindell, s. 194 
118 Heuman, s. 160 
119 Heuman, s. 160f. 
120 Ramberg, s. 638 
121 Madsen, s. 209 
122 Heuman, s. 494 
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6.2 Ogiltighet och klander 
Ett av skiljeförfarandets huvudsyften är att komma till ett snabbt avslut. För 
att säkerställa slutligheten går det därför inte att överklaga domen på den 
grund att part tycker att den är materiellt felaktig. Skiljedomar kan däremot 
klandras om skiljenämnden överskridit sin befogenhet utifrån vad som 
framgår av avtalet eller om skiljenämnden gjort sig skyldiga till en felaktig 
handläggning av tvisten. Skiljedomen kan också klandras om 
skiljenämndens sammansättning står i strid med skiljeavtalet eller om en 
skiljeman funnits jävlig i sin relation till part eller till tvisten som sådan. Det 
är således endast formella brister som utgör en grund för omprövning av 
skiljedomen.123 
 
En skiljedom som är uppenbart oförenlig med grunderna i rättsordningen 
eller som rör en icke skiljedomsmässig fråga är ogiltig. Så är även en 
skiljedom som tillkommit genom muta av skiljeman eller liknande som 
påverkat avgörandet, eller skiljedom som syftar till att ålägga någon att 
utföra en enligt lag förbjuden handling. Skiljenämnden är redan innan 
skiljedom meddelats, skyldig att avvisa sådana.124 

6.3 Domskäl 
Befintligheten av domskäl är avgörande för om skiljedomar ska anses kunna 
utgöra en rättskälla. Detta beror på att det är domskälen som utgör den 
rättsliga argumentationen som kan vara vägledande för framtida 
avgöranden. Det saknas krav på att en skiljedom ska motiveras. 
Anledningen till detta är, förutom att det skulle öppna för en ny 
klandergrund, att det saknas anledning för staten att lägga sig i parternas 
mellanhavanden. Kvalitetskrav på motivering skulle också riskera att öka 
kostnaderna för förfarandet. Det uteblivna kravet utgör vidare inte heller ett 
egentligt problem då skiljedomar i regel ändå innehåller en motivering.125 
SCC har anpassat sina regler för skiljeförfarande efter internationella regler. 
Därför innehåller SCC:s regler för skiljeförfarande krav på att domen ska 
vara motiverad.  
 
Parterna har naturligtvis ett stort intresse av att skiljedomen förses med 
domskäl och det står parterna fritt att kräva att nämnden ska motivera sitt 
beslut.126 Noggrant författade domsskäl leder även till att kvaliteten på 
rättstillämpningen höjs. Skiljenämnder utformar i regel sina domskäl 
utförligare än domstolar. I kommersiella tvister förutsätts det av parterna att 
skiljenämnden inte gör svepande skälighetsbedömningar när de rättsliga 
frågorna kräver mer precisa svar.127 Att utförliga domskäl är fördelaktiga ur 
ett rättsäkerhetsperspektiv måste vägas mot vilken tid och kostnad det 
                                                 
123 Ramberg, s. 628 
124 Heuman, s. 159 och Lindell, s. 206 
125 Prop. 1998/99:35 s. 134f. 
126 Lindell, s. 200f. 
127 Heuman, s. 509f. 
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innebär för parterna. För att parterna ska förstå hur skiljenämnden resonerat, 
bör skiljedomen innehålla motiverade ställningstaganden till samtliga 
grunder och invändningar som framkommit i tvisten såvida detta inte är 
obehövligt. Även grunder och invändningar som saknar fog bör åtminstone 
kommenteras av skiljenämnden. Annars riskerar domen att undanröjas 
genom en klandertalan, eftersom det inte i efterhand går att bevisa att den 
uteblivna bedömningen inte beror på förbiseende av skiljenämnden.128 
Skiljenämnden ska således anpassa domskälen så att de på ett tydligt sätt 
förmedlar motiveringen till parterna, och då särskilt för den förlorande 
parten.129  
 
Ytterligare något som talar för domskäl är den självkontroll som 
skiljenämnden ägnar sig åt när den skriver skälen. De som främst kan sägas 
komma att kontrollera domen är de personer inför vilka skiljenämnden 
känner ett moraliskt ansvar för sitt avgörande.130  
 
Det ska dock tilläggas att domskäl inte nödvändigtvis behövs för att 
skiljedomens rättskraft ska kunna utläsas av domen.131 Det kan i 
undantagsfall finnas anledning att domskäl skulle behövas med tanke på 
domens betydelse för framtida avgöranden. Men skiljedomar har vanligtvis 
inte något erkänt prejudikatsvärde.  
 
Domskälens utformning påverkas i hög grad av vem som ingår i 
skiljenämnden. Om ett justitieråd utses till ordföranden märks detta ofta i 
det rättsliga resonemanget. Domskälen är i dessa fall ofta mer utförliga och 
de rättsliga resonemangen kan komma att föras längre än parterna förväntat 
sig och HD:s intresse av funktionella överväganden i syfte att nå 
balanserade lösningar kan komma att lysa igenom i resonemang om 
konsekvenser och ändamål. Om skiljenämnden endast består av erfarna 
advokater inom kommersiell rätt ser resonemangen annorlunda ut jämfört 
med om exempelvis en domare ingått i skiljenämnden.132  
 
Vem som sitter i skiljenämnden påverkar skiljedomens värde som rättskälla. 
En skiljenämnd där exempelvis ett justitieråd ingår ökar sannolikheten för 
att avgörandet ska bli vägledande. Detta är inte mer anmärkningsvärt än det 
tidigare nämnda exemplet om att författare inom doktrinen tillmäts olika 
värden.  

6.4 Jura novit curia 
Principen om jura novit curia i skiljeförfaranden är intressant ur ett 
rättsäkerhetsperspektiv eftersom den, om den är tillämplig, fördelar det 
rättsliga ansvaret mellan parterna och skiljenämnden. 
 
                                                 
128 Heuman, s. 529 
129 Heuman, s. 529f. 
130 Bolding, s. 198ff. 
131 Bolding, s. 198 
132 Heuman, s. 495 
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Det råder olika uppfattningar om hur principen om jura novit curia ska 
tillämpas på skiljeförfaranden. Jura novit curia, domstolen känner rätten är 
en av principerna bakom den traditionella rollfördelningen mellan parter och 
domstol. Principen speglar lagstiftningens handlingsdirigerande funktion 
och syftar bland annat till att främja rättsäkerheten. En part ska enligt denna 
princip inte gå miste om sin rätt bara för att parten missat att åberopa en 
regel.133 Rättstillämpningen är domstolens ansvar. 
 
Utgångspunkten för svenska skiljeförfaranden är att Jura novit curia ska 
tillämpas, dock har parterna i ett skiljeförfarande betydligt större 
dispositionsrätt över förfarandet än parterna i en domstolsprocess.134 
Partsautomin i skiljeförfarande kan därmed sätta principen ur spel eftersom 
den även gäller rättsanvändningen i förfarandet.135 Det kan dock hävdas att 
principen ändå av rättsäkerhetsskäl ska vara tillämplig också på 
skiljeförfarandet såvida inte mycket starka skäl talar däremot.136 
 
Principen utgår från att en domare i domstol är lagfaren och känner rätten. 
Det kan därför inte ställas samma krav på en skiljenämnd som inte består av 
jurister även om det föreligger samma lojalitetsplikt för domaren som för 
skiljemannen att meddela ett så rättsligt korrekt beslut som möjligt. Detta 
förhindrar dock inte att parterna gett skiljenämnden sådana instruktioner 
som hindrar en tillämpning av jura novit curia.137  
 
Skiljenämnder har alltid som målsättning att meddela skiljedomar som inte 
med framgång kan klandras och undanröjas. Detta får också anses ingå i 
skiljenämndens uppdrag och skiljenämnden har ett självständigt ansvar för 
de processuella hänsynstaganden som ska göras utan att parterna har 
åberopat dem.138 Något som talar emot att jura novit curia skulle vara 
tillämplig på skiljeförfaranden är att en skiljedom inte kan klandras på den 
grund att skiljenämnden inte har tillämpat en icke åberopad relevant 
rättsregel. 139 
 
Skiljenämnden får vid svensk lagtolkning fritt söka ledning i förarbeten, 
doktrin och praxis.140 Utgångspunkten för kommersiella förfaranden är att 
parterna betraktas som jämlika och biträds av experter. Parterna har genom 
sin rättsliga argumentation därför det primära ansvaret för rättsutredningen. 
Parterna kan inte ta för givet att de kan lämna över detta ansvar till 
skiljenämnden. Om part missar att hänvisa till en relevant rättsregel får det 
därför snarare ses som ett förbiseende av parten än ett förtroende för att 
skiljenämnden ändå kommer att beakta den. 141 
 
                                                 
133 Jura novit curia i skiljeförfarande, s. 487 
134 Jura novit curia i skiljeförfarande, s. 486 
135 Jura novit curia i skiljeförfarande, s. 491 
136 Kleineman, s. 108  
137 Kleineman, s. 108ff. 
138 Jura novit curia i skiljeförfarande, s. 493 
139 Jura novit curia i skiljeförfarande, s. 496 
140 Jura novit curia i skiljeförfarande, s. 494 (not 37) 
141 Jura novit curia i skiljeförfarande, s. 497 
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International Law Association har antagit rekommendationer för hur 
skiljenämnder vid internationella skiljeförfaranden ska erhålla kunskap om 
gällande rätt och rekommendationerna pekar ut parterna som 
skiljenämndens primära kunskapskälla. För de svenska förfarandena kan 
parterna utifrån vad som framgår av förarbeten och praxis, förvänta sig att 
skiljenämnden tar mer hänsyn till svenska rättstraditioner och fritt söker 
ledning i erkända rättkällor.142 
 
Det kan konstateras att principen om Jura novit curia ändå har bäring för 
rättsäkerheten i de svenska skiljeförfarandena, oberoende av vilken 
utgångspunkt man har. 

6.5 Sammanfattande kommentar 
De grundläggande kraven på skiljedomar främjar rättssäkerheten i 
avgörandena och möjligheten att klandra skiljedomar säkrar att skiljedomar 
som strider mot allmänna rättsgrundsatser eller som tillkommit genom en 
felaktig handläggning inte verkställs.  
 
Skiljenämnden har ett ansvar inför parterna att tydligt förklara hur den har 
löst tvisten. Att domskälen redovisar hur skiljenämnden tagit ställning till 
parternas yrkande och grunder är också viktigt för att undvika klander. 
Skiljedomars domskäl får därför antas innehålla ett sådant rättsligt 
resonemang som även skulle kunna vara relevant att tillämpa på andra 
liknande problem. Utformningen av skälen beror på vem som ingår i 
nämnden. Det får också antas att skiljedomar tillmäts olika värde beroende 
på vilket auktoritet skiljenämnden har inom det aktuella rättsområdet. Ett 
justitieråd får exempelvis anses ha stor auktoritet utifrån sin rättsliga 
kompetens, men också utifrån sannolikheten att HD skulle kommit fram till 
samma slutsats som skiljenämnden om frågan prövats där.   
 
Att jura novit curia är tillämplig på svenska skiljeförfaranden såvida 
parterna inte önskat något annat bidrar till rättssäkerheten i förfarandet. 
Principen i skiljeförfarandet betyder att parterna inte är ensamt ansvariga för 
att lyfta fram gällande rätt och att skiljenämnden har ett ansvar att inte mot 
bättre vetande, döma materiellt felaktigt, bara för att part missat att åberopa 
en relevant rättsregel.  

                                                 
142 Jura novit curia i skiljeförfarande, s. 498ff. 
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7 Skiljedomar som rättskälla 

7.1 NJA 2000 s. 538  
HD fastslog i NJA 2000 s. 538 att parterna inte är bundna av tystnadsplikt 
beträffande i skiljeförfaranden såvida de inte träffat överkommelse därom.  
Domen är viktig då den klargör rättsläget rörande skiljeförfarande och 
sekretess. Skiljeförfarandets privata natur ses som en av förfarandets största 
fördelar. Domen kan kanske i viss mån bidra till en ökad tillgänglighet, även 
om det troligaste resultatet är att parterna fortsättningsvis blir mer 
noggranna med att inkludera sekretess i skiljeavtalet. Domen illustrerar 
också hur skiljedomar kan få spriding och hur de i detta fall, rent faktiskt, 
kan påverka rättsbildningen.  
 
Tvisten uppkom efter att rätten till betalning av vissa lån som part (Bulbank) 
beviljats genom avtalet, överlåtits från den fordringsägare som ingått avtalet 
(GiroCredit) till en annan (AIT). Av avtalet framgick att en eventuell tvist 
skulle lösas genom skiljeförfarande.  
 
Bulbank invände mot skiljeförfarandet och hävdade att skiljenämnden 
saknade behörighet att pröva tvisten samt att det inte förelåg något giltigt 
skiljeavtal mellan Bulbank och AIT. Dessutom invände Bulbank att det 
skiljeavtal som förelegat mellan Bulbank och GiroCredit inte var bindande 
för Bulbank i förhållande till AIT. Skiljenämnden fattade i mars 1997 beslut 
om att den var behörig att pröva tvisten och om att det förelåg ett giltigt 
skiljeavtal mellan Bulbank och AIT.143 
 
Några månader senare publicerades beslutet som skiljenämnden fattat i mars 
i den amerikanska tidskriften Mealey’s International Arbitration Report. 
Beslutet hade gjorts tillgängligt för tidsskriften genom en företrädare för 
AIT.144 Kort därefter informerade ett av ombuden ordföranden för nämnden, 
ett f.d. justitieråd, om publiceringen. Senare under våren 1997 deltog det f.d. 
justitierådet i en middagsbjudning där han berättade om beslutet och 
publiceringen för ett då sittande justitieråd. Det sittande justitierådet höll 
precis på att arbeta med ett mål som också handlade om överföring av 
rättigheter i ett avtal till tredje man. I oktober 1997 kom HD med sitt 
avgörande (NJA 1997 s 866) som refererade till den publicerade artikeln. 
Domslutet var också överensstämmande med det beslut som fattats av 
skiljenämnden.145 
 
Bulbank inkom i november 1997 med en skiftlig inlaga som innehöll krav 
på hävning av skiljeavtalet och hävdade vidare att ordföranden för 
skiljenämnden var jävig. Bulbank menande att AIT och ordförandens 
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avslöjande av beslutet ledde till att skiljeavtalet skulle förklaras ogiltigt.146 
Skiljenämnden avslog Bulbanks invändningar och meddelade skiljedom i 
tvisten i december 1997.147 
 
Bulbank klandrade skiljedomen genom att väcka talan mot AIT vid 
Stockholms tingsrätt. Bulbank åberopade i första hand att det inte förelåg 
något giltigt skiljeavtal mellan parterna och i andra hand att Bulbank hade 
hävt det skiljeavtal som AIT åberopat. Bulbank ansåg att AIT hade gjort sig 
skyldig till ett väsentligt avtalsbrott genom att, utan Bulbanks medgivande, 
medverka till att skiljenämndens beslut publicerades. AIT bröt därmed mot 
den grundläggande sekretess som gäller för skiljeförfarande. Bulbank ansåg 
även att ordföranden för skiljenämnden var jävig eftersom denne avslöjat 
beslutet, utan Bulbanks medgivande, och med vetskap om att publiceringen 
låg i AIT:s intresse.148 
 
Tingsrätten dömde till fördel för Bulbank och menade att tystnadsplikt som 
huvudregel gäller för skiljeavtal om inte parterna avtalat om annat samt att 
tystnadsplikten enligt tillämpliga regler omfattade hela förfarandet. 
Ordförandens eventuella jäv diskuterades inte.149  
 
AIT överklagade domen till Svea Hovrätt som ändrade tingsrättens dom. 
Svea Hovrätt ansåg inte att det förelåg någon generell uppfattning om att 
tystnadsplikt skulle gälla för skiljeförfarandet. Svea Hovrätt ansåg därför 
inte att AIT begått ett väsentligt avtalsbrott som gett Bulbank rätt att häva 
avtalet. Angående ordförandens jäv menade domstolen att avslöjandet av 
informationen endast var ett uttryck för en vilja att delta i rättsutvecklingen 
och att ordföranden därför inte skulle anses vara jävig.150 
 
HD meddelade endast prövningstillstånd i frågan om tystnadsplikt i 
skiljeförfarandet. HD undersökte huruvida det förelåg någon tystnadsplikt 
enligt de tillämpliga reglerna och fann att så inte var fallet. HD fastslog 
sedan att det inte fanns något stöd för en generell tystnadsplikt i svensk 
lagstiftning. Inte heller skiljeförfarandets natur av avskildhet kunde utgöra 
grund för att tystnadsplikt skulle föreligga för parterna. HD gick därför 
vidare och frågade sig om det utifrån skiljeförfarandets natur hade 
utvecklats en allmän uppfattning om att tystnadsplikt gäller för parterna. HD 
fann att så inte var fallet. Snarare var den allmänt rådande uppfattningen att 
tystnadsplikt inte gäller såvida parterna inte kommit överens om det.151 HD 
gick därför vidare och undersökte utländsk rätt och praxis för att se om det 
fanns något som kunde belysa det svenska rättsläget. Slutsatsen blev att 
olika principer för sekretess i skiljeförfaranden gäller i olika länder. HD 
ansåg därför att parterna i ett skiljeförfarande inte är bundna av 
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tystnadsplikt, såvida de inte avtalat om det. AIT hade således inte begått 
något avtalsbrott och Bulbank saknade därför grund att häva avtalet.152  
 
Att det inte föreligger någon tystnadsplikt för parterna i skiljeförfarandet är 
ett viktigt klargörande av gällande rätt. Domen innebär dock inte att 
skiljeförfaranden på något sätt skulle vara offentliga, utan endast att parterna 
får lov att berätta om förfarandet, om de inte avtalat om annat. Även om 
skiljeförfarandets privata natur är en stor anledning till att parterna väljer 
denna typ av tvistelösning, verkar det i praktiken som om parterna 
nuförtiden tycker att det är mindre allvarligt att det kommer till 
allmänhetens kännedom att det föreligger en tvist. En ny tendens som i sig 
kan verka mer gynnande för offentliggörandet av skiljedomar än HD:s dom.  
 
HD:s utredning om huruvida det föreligger en tystnadsplikt eller inte visar 
hur rättskällor används för att få vägledning. HD sökte till och med ledning i 
utländsk rätt och utländska avgöranden för att hitta något som kunde belysa 
den svenska rätten. Detta är en illustration av den juridiska metoden som i 
stort går ut på att hitta stöd och argument för ett ställningstagande i olika 
rättskällor. Det blir således problematiskt för rättstillämpningen när det 
saknas material att utgå ifrån. Prejudikatsbristen på förmögenhetsrättens 
område är ett exempel på en sådan brist. 
 
Avgörandet visar på hur skiljedomar kan få spridning, och att sådan 
spridning är tillåten. Det visar även tydligt på hur skiljedomar faktiskt kan 
användas för att påverka rättsbildningen. Skiljenämnden bestod av 
ordförande f.d. justitierådet Lars Welamson, advokaten Stefan Lindskog 
(numera justitieråd) och professor Christian Nowotny. Det är naturligt att ett 
avgörande från en skiljenämnd som består av så framstående jurister tillmäts 
ett högt värde. Och i detta fall refererade HD till och med direkt till 
skiljedomen i sitt avgörande. Samtalet mellan ordförande Welamson och det 
då sittande justitierådet visar också på hur rättsbildning kan gå till i 
praktiken.  

7.2 Stare decicis i internationella 
investeringstvister 

Diskussionen om stare decisis i internationella investeringstvister är ett 
illustrativt exempel på problematiken i att försöka tillämpa principer som 
växt fram inom det allmänna domstolsväsendet på skiljeförfarande. Den 
utgör också ett exempel på när skiljedomar faktiskt används som rättskällor 
och är vägledande för efterföljande avgöranden. 
 
Skillnaden mellan internationella investeringstvister och andra 
kommersiella tvister är att avgörandena publiceras. Även om skiljenämnden 
har som primär uppgift att lösa den enskilda tvisten måste därför 
skiljenämnden ändå vara medveten om att skiljedomen kommer att 
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publiceras och att andra skiljenämnder kan komma att referera till den. 
Hänsyn till tidigare avgöranden skapar ringar på vattnet och sannolikheten 
att även efterföljande skiljenämnder följer är därför stor.153 Att hänsynen till 
tidigare avgöranden i internationella investeringstvister inte leder till en total 
samstämmighet eftersom avgörandena spretar, ska inte överskattas. De 
flesta skiljenämnder överväger noggrant tidigare avgöranden.154 
 
Det finns ingen fastslagen princip om stare decisis i internationell 
skiljemannarätt. Detta blir dock en intressant fråga i takt med den ökade 
tillgängligheten och den ökade betydelsen av tidigare avgöranden.155 För att 
införa ett prejudikatsystem krävs det att avgörandena publiceras i sin helhet, 
att skiljenämnden ska kunna hållas ansvariga i högre utsträckning än nu, 
eller att det åtminstone finns något slags system med ackreditering av 
skiljedomare, att intresserade parter får ta del i förfarandet, och att det finns 
möjlighet att överklaga skiljedomen till en högre instans.156 
 
Svårigheterna med att införliva ett stare decisis- liknande system för 
internationella investeringstvister är att det inte finns någon fastslagen 
hierarki mellan de olika skiljenämnderna. Det finns inte heller något system 
för överklagande, men än viktigare inget system för översyn och reglering 
av skiljedomar. Det saknas krav på att skiljenämnden ska förklara hur den 
förhåller sig till tidigare avgöranden och varför den exempelvis valt att inte 
följa ett tidigare avgörande. Det föreligger inte heller någon formell process 
i vilken skiljemän utses som sedan ska skapa prejudikat och därmed ägna 
sig åt rättsbildning. Slutligen ska tilläggas att internationella investeringar 
inte bara berör common law-system i vilket stare decisis- principen har sina 
rötter, utan även ett civil law- system. Om man skulle införa stare desisis 
skulle rättssystemen krocka eftersom det handlar om olika typer av 
prejudikat och man får inte föredra det ena rättssystemet framför det 
andra.157  
  
Men trots att skiljenämnder inte är bundna av tidigare avgöranden håller det 
på att utvecklas en de facto-bundenhet på området.158 I praktiken ökar 
antalet referenser till skiljedomar. En undersökning som gjordes under 
2000-talet visade att antalet referenser ökade i stadig takt. Anledningen till 
detta är att antalet avgöranden stadigt har ökat de senaste 40 åren. Det är 
inte förvånande att en skiljenämnd som ställs inför ett särskilt problem vill 
veta vad andra i samma situation har gjort. Det är dock en sak att vilja veta 
och en annan är att faktiskt förlita sig på tidigare avgöranden. Det har 
upprepade gånger påpekats av skiljenämnder att de inte är bundna att följa 
tidigare avgöranden, utan att detta innebär något förbud att erkänna och 
överväga dem. Skiljenämndernas allmänna uppfattning tycks vara att de 
analyserar, överväger, och refererar till tidigare avgöranden utan att vara 
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bundna av dem.159Tidigare avgöranden har således fått en central roll som 
vägledare på området för internationella investeringstvister, snarare än som 
auktoritet.160  
 
Diskussionen ovan visar på hur svårt det kan vara att tillämpa samma 
principer i skiljeförfarande som i allmän domstol. Den offentliga 
rättsskipningen ingår i ett system som konstrueras för att exempelvis säkra 
förutsebarhet, rättssäkerhet och möjlighet till överprövning. 
Skiljeförfarandet står utanför detta system och det går därför inte alltid att 
överföra domstolsprinciper till skiljeförfarandet. Det är inte heller meningen 
att man ska göra det. Skiljeförfarandet och domstolen har som tidigare 
berörts, helt olika uppgifter.  
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8 Analys och slutsats 

8.1 Analys 
Rättsordningens syfte är att skapa fred och ordning i samhället och det får 
således anses ligga i rättsordningens natur att anpassa sig efter 
samhällsutvecklingen. De klassiska rättskällorna är inte tillräckliga som 
tolkningshjälp inom de områden där tvistelösning genom skiljeförfarande 
traditionellt dominerar. När rätten utvecklas och förändras påverkar detta 
rättskällorna eftersom de ska tolka gällande rätt. Det är därför inte 
anmärkningsvärt att nya rättskällor kan komma att aktualiseras. När 
rättsbildningen inte hinner med blir det i stället upp till de aktörer som har 
den nödvändiga specialkompetensen att forma regler på ett område.  
 
Privata avgöranden såsom skiljedomar har inte något syfte att vara 
vägledande. Syftet med ett rättsligt avgörande bestämmer dock inte alltid 
vilket inflytande avgörandet får i praktiken. Huruvida skiljedomar kan anses 
utgöra en rättskälla eller inte beror på hur rättskällebegreppet definieras. 
Enligt erkänningsregeln uppnår rättskällor sin status när yrkesverksamma 
juristerna börjar behandla dem som rättskällor. Det starkaste argumentet för 
att skiljedomar utgör en rättskälla är att de yrkesverksamma juristerna 
uppger att de nuförtiden refererar till relevanta skiljedomar som stöd för sin 
rättsliga argumentation. Skiljedomar får därmed anses ha uppnått status som 
rättskälla för åtminstone en del av juristkåren. Det är likväl svårt att avgöra 
hur stor del av juristkåren som erkänt skiljedomar som rättskälla, och hur 
stor del av juristkåren som behöver göra det för att skiljedomar ska få status 
som rättskälla. Det får emellertid anses rimligt att det framförallt rör sig om 
jurister som är verksamma inom de rättsområden där skiljeförfarandet 
dominerar som tvistelösningsform. 
 
Domstolen är inte formellt bunden av några andra källor än lagreglerna. Om 
skiljedomar är en rättskälla utgör den således en sådan typ av källa som får 
betraktas av domstolen. Såväl branschpraxis som uttalanden och avgöranden 
från privata organisationer ingår i de traditionella rättskällorna och om dessa 
typer av källor får beaktas borde domstolen även borde få beakta ett 
avgörande från en skiljenämnd. De skulle i praktiken förmodligen inte 
innebära stora negativa konsekvenser för rättsbildningen att erkänna 
skiljedomar som rättskälla. Ett sådant erkännande skulle visserligen kunna 
möjliggöra att materiellt felaktiga skiljedomar fick ett otillbörligt inflytande 
över rättssystemet. Emellertid måste domstolen anses vara kompetent nog 
att avgöra vilket värde som ska tillskrivas åberopade skiljedomar på samma 
sätt som den bedömer övrigt åberopat material. 
 
Det är svårt att bedöma hur mycket intryck domstolen tar av åberopade 
skiljedomar eftersom den mycket sällan refererar till skiljedomar i sina 
domskäl. Yrkesverksamma jurister menar att skiljedomar som refererats till 
ändå beaktas av domstolen. Domstolen ifrågasätter i alla fall inte att 
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skiljedomar åberopas. Detta kan tyda på att skiljedomar i praktiken är mer 
accepterande som rättskällor än vad som framgår av exempelvis doktrin. 
Det finns en efterfrågan på publicerade skiljedomar som också talar för att 
skiljedomar är av intresse för andra än parterna i målet.  
 
För att skiljedomar ska utgöra rättskällor måste de vara tillgängliga. Det är 
omöjligt att veta om de skiljedomar som har blivit offentliga är 
samstämmiga med de skiljedomar som inte publicerats. Skiljedomar kan 
därför inte sägas redovisa en etablerad rättslig uppfattning på samma sätt 
som domstolsavgöranden. Det bör därför preciseras att det endast är 
skiljedomar som blivit offentliga som kan utgöra en rättskälla, då det inte 
finns möjlighet att beakta de skiljedomar som inte har publicerats. 
 
Skiljedomar är precis som domstolens avgöranden bärare av rättsliga 
argument. Det är dessa rättsliga argument som belyser den gällande rätten 
på ett sätt som kan verka upplysande för efterföljande rättstillämpare som 
befinner sig i en liknande situation. Domskälen utformas generellt sätt 
mycket noggrant och det finns anledning att anta att den rättsliga 
diskussionen i skiljedomar kan vara till stor hjälp för tolkningen av den 
gällande rätten i liknande fall. Det rättsliga resonemanget värderas olika 
högt beroende på vem som har varit skiljeman och vilken fråga som 
behandlats.  
 
Skiljenämndens kompetens är också en viktig faktor för huruvida 
skiljedomar ska ges inflytande som rättskälla, eftersom det är den som står 
för innehållet i skiljedomen. I allmänhet får den civilrättsliga kompetensen 
hos skiljenämnden anses vara mycket god. Skiljeförfarande är en intressant 
och lukrativ bransch som attraherar skickliga jurister från såväl 
advokatbyråer som domstol. Incitamenten för skiljenämnden att fatta 
rättsligt korrekta beslut får också anses vara höga. Skiljenämnden agerar 
utifrån det uppdrag som parterna gett den. Det får anses ingå i uppdraget att 
meddela en slutlig skiljedom som inte undanröjs. Den skiljenämnd som får 
sitt avgörande undanröjt riskerar att förlora sitt goda anseende och i en 
bransch där parternas förtroende för skiljenämnden är av stor vikt kan detta 
leda till att skiljenämnden inte får några nya uppdrag.  
 
Utgångspunkten i skiljeförfaranden är att tvisten ska avgöras enligt gällande 
rätt. Att den gällande rätten står i fokus för tvistelösningen framgår också av 
att principen om jura novit curia är tillämplig på skiljeförfarandet, såvida 
parterna inte kommit överens om annat. Det ska dock tilläggas att parterna 
är fria att disponera över större delen av skiljeförfarandet och detta 
inkluderar även lagval.  Eftersom skiljenämnden ska behandla tvisten utifrån 
parternas önskemål går det inte att garantera att den kommer fram till 
samma beslut som en domstol.  
 
De kommersiella resonemang som förs av skiljenämnder kan utgöra en 
värdefull inspirationskälla för yrkesverksamma jurister eftersom domstolen 
inte på samma sätt för den typen av resonemang, även om den kommer fram 
till samma beslut. Domen från Storbritanniens Supreme Court om 
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kommersiella hänsyn öppnar för att detta inte heller är en hänsyn som 
endast borde tas av skiljenämnder, utan även av allmänna domstolar. 
 
Det är ur rättssäkerhets- och kvalitetsperspektiv intressant att lyfta fram att 
den privata sfären ofta syftar till en högre etisk standard än vad som är 
möjligt genom en allmän lagstiftning. En av anledningarna till detta är att 
man inom den privata sfären måste ta sådana kommersiella hänsyn som gör 
att man är attraktiv på marknaden.  
 
Det har vidtagits åtgärder för att upprätthålla rättssäkerheten i 
skiljeförfaranden. Staten har ansett att dessa är tillräckliga för att möjliggöra 
materiellt korrekta avgöranden och tillåta att skiljedomar verkställs genom 
exekutiva myndigheter. Det tycks finnas en samstämmighet i denna 
uppfattning, och det är ovanligt med kritik om att skiljeförfarandet skulle 
vara rättsosäkert. 
 
Skiljenämnden kan inte ta över domstolens uppgifter. Det finns vissa 
funktioner som endast bör finnas inom den offentliga rättsbildningen. Det 
avkall som gjorts i det offentliga rättskipningsmonopolet har fått 
konsekvenser inom förmögenhetsrättens område i form av prejudikatsbrist 
och förminskad kompetens hos domstolen. Bristen på prejudikat påverkar 
även skiljeförfarandet negativt då det utöver offentliga skiljedomar saknas 
vägledande avgöranden för skiljenämnden att stödja sitt beslut på. En 
förutsättning för att åstadkomma en rättsutveckling på förmögenhetsrättens 
område är således att intryck tas även från andra källor än domstolspraxis. 
Om domstolen skulle börja ta hänsyn till skiljedomar i sina domskäl skulle 
detta kunna leda till en kodifiering av skiljedomspraxis. Denna kodifiering 
skulle innebära att den allmängiltiga rättsliga argumentationen i skiljedomen 
lyftes fram och att skiljedomar skulle få en ökad spridning. NJA 2000 s. 538 
visar på hur skiljedomar rent faktiskt kan få påverkan på rättsbildning. 
 
Att skiljeförandet inte kan leva upp till de krav som ställs på 
domstolsförfarandet betyder inte att skiljedomar saknar värde som 
vägledande avgöranden. Inställningen till skiljedomspraxis i internationella 
investeringstvister visar på hur skiljedomar tillmäts stort värde trots att det 
exempelvis saknas samstämmighet i avgörandena. De internationella 
skiljenämnderna får titta på tidigare avgöranden, och gör det också som ett 
led i den juridiska metoden att söka efter gällande rätt. Därefter är det upp 
till skiljenämnden att bestämma vilket värde som ska tillmätas de tidigare 
avgörandena.  

8.2 Slutsats 
Skiljedomar faller inte in under någon av de rättskällor som i dagsläget 
erkänns av rättsordningen men dagens rättsutveckling förutsätter att hänsyn 
tas till annat material än enbart det traditionella rättskällorna. En rättskälla 
kan sammanfattas som det material yrkesverksamma jurister beaktar och 
hänvisar till i sin rättsliga argumentation. 
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Det har konstaterats att de yrkesverksamma juristerna numera söker stöd i 
skiljedomar samt refererar till dem i sin rättsliga argumentation. Det får 
också antas att domstolen beaktar åberopade skiljedomar, eller åtminstone 
accepterar dem. Skiljedomar ska därför anses utgöra en rättskälla av typen 
som får beaktas av domstol. Detta ställningstagande får anses ha stöd av 
händelseförloppet i NJA 2000 s. 538 som resulterade i att ett 
skiljedomsbeslut fick en faktisk påverkan på rättsbildningen. 
 
Bristen på tillgänglighet utgör det tyngst vägande argumentet mot 
skiljedomar som rättskälla. Att det inte går att avgöra huruvida det 
föreligger samstämmighet i skiljedomarna innebär dock inte nödvändigtvis 
att den rättsliga argumentationen förlorar sitt värde, även om den innebär 
svårigheter att etablera ett mönster i skiljenämndernas rättstillämpning. 
Bristen på domstolspraxis inom förmögenhetsrättens område gör att det blir 
än viktigare att det finns andra källor att beakta. Den offentliga 
rättsbildningen ligger efter och de yrkesverksamma juristerna har att välja 
på att beakta avgöranden i skiljeförfaranden eller inga avgöranden alls. 
Bristen i tillgången på skiljedomar är problematiskt. Tillgången på 
rättskällor ökar i allmänhet och det får antas att denna utveckling även 
kommer påverka tillgången på skiljedomar i en positiv riktning. Den 
bristande tillgången innebär dock inte att det inte finns offentliga 
skiljedomar, och bristen kan därför inte anses vara så fullständig att den 
innebär att offentliga skiljedomar inte kan utgöra en rättskälla. 
 
Skiljenämndens kompetens får anses vara mer än tillräcklig för att utforma 
rättsligt korrekta skiljedomar. Utgångspunkten om att tvisten ska lösas 
enligt gällande rätt innebär inte bara att skiljenämnden belyser gällande rätt 
men också att skiljedomen innehåller ett resonemang kring gällande rätt 
som kan få ett värde för andra avgöranden. Det regelverk som omgärdar 
skiljeförfarandet får också anses fungera genom att bidra till rättsäkerheten i 
förfarandet samt till verkställigheten av skiljedomen. Skiljedomen får 
utifrån dessa aspekter anses vara lämplig som rättskälla.  
 
Ett erkännande av skiljedomar som rättskälla skulle innebära få negativa 
konsekvenser för rättsbildningen. Detta eftersom skiljedomar utgör en 
rättskälla som får beaktas och således inte förpliktar domstolen att följa 
avgörandet. Det är naturligt att skiljedomar är mer vägledande för andra 
skiljenämnder än för allmänna domstolar då det i regel handlar om olika 
typer av tvister. Detta innebär dock inte att en domare i allmän domstol inte 
skulle finna det upplysande att ta del av hur dennes kollegor resonerat i ett 
kommersiellt förfarande. Domstolen får göra en bedömning av vilket värde 
en skiljedom ska ha som rättskälla med hänsyn till vilken auktoritet som kan 
tillmätas skiljenämnden utifrån dess sammansättning, domskälens rättsliga 
innehåll samt huruvida skiljedomen kan sägas visa på ett mönster i 
rättstillämpningen eller på annat ge uttryck för vad som är gällande rätt. 
 
Slutsatsen är därför att skiljedomar utgör en rättskälla som domstolen får 
beakta och att skiljedomar också lämpar sig för att vara en rättskälla. 
Skiljedomar kan också ses som ett positivt bidrag till rättsbildningen, 
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särskilt inom de rättsliga områden där det annars saknas vägledande 
prejudikat. 
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