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FÖRFARANDET I SKILJETVISTER
På spaning efter ett billigare och förenklat

skiljeförfarande - möjligheter och begränsningar

Av advokat Kaj Hobér, Sverige

1. Bakgrund

Skiljeförfarande som metod för lösande av tvister har lång tradition i de
nordiska länderna. Redan under 1300-talet förekommer lagstadganden i
Sverige som medger parter att hänskjuta tvister till av dem utsedda perso-
ner.1 Skiljeförfaranden omnämns i 1667 års sjölag och 1669 års exekutions-
stadga. Spridda bestämmelser av denna karaktär fanns kvar fram till 1887
då lagen om skiljemän antogs. Lagen utgör den första regleringen i Sverige
av själva skiljeförfarandet. 1887 års skiljemannalag levde - efter en partiell
ändring 1919 - kvar fram till 1929 då den nu gällande lagen om skiljemän
antogs. Under våren 1992 tillsattes i Sverige en offentlig utredning avse-
ende skiljemannalagstiftningen ("Skiljedomsutredningen") som presente-
rat två betänkanden, varav det första bl.a. avsåg en översyn av skiljemanna-
lagen.2 Dessa har tyvärr ännu inte avsatt några spår i den svenska lagstift-
ningen.

I Sverige är sedan lång tid skiljeförfaranden en mycket utbredd form av
tvistlösning inom näringslivet. Den allmänna uppfattningen har länge varit

1 Även i detta sammanhang kan vi konstatera att "redan de gamla grekerna" an-
vände sig av skiljeförfaranden, se Phillipson, The International Law and Custom of
Ancient Greece and Rome (1911) vol. 2, s. 129. Den första skiljeklausulen sägs
dock ha återfunnits i en traktat år 3100 f.Kr. mellan de mesopotamiska staterna
Lagash och Umma, se Nussbaum, A Concise History of the Law of Nations (1954)
s. 1.
2 SOU 1994:81 (delbetänkande) Ny lag om Skiljeförfarande, överlämnad till justitie-
departementet i juni 1994 ("Delbetänkandet") och SOU 1995:65 (slutbetänkande)
Näringslivets tvistlösning, överlämnad till justitiedepartementet i augusti 1995 ("Slut-
betänkandet").
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att de allra flesta affarstvister avgörs genom skiljeförfarande.3 Eftersom
skiljeförfaranden inte är offentliga saknas emellertid tillförlitlig statistik
avseende den faktiska utbredningen av skiljeförfaranden. Inom ramen för
Skiljedomsutredningens arbete har dock genomförts vissa statistiska under-
sökningar.4 På grundval av dem har utredningen konstaterat att det årliga
antalet skiljeförfaranden i Sverige kan uppskattas till 300-400 vilket utred-
ningen har karaktäriserat som en "tämligen begränsad omfattning".5 Bety-
delsen av skiljeförfaranden som metod för slitande av tvister kan emellertid
inte endast mätas i antalet förfaranden. Hänsyn måste även tas till bruket av
skiljeklausuleri förmögenhetsrättsliga avtal. Genom en enkätundersökning
har Skiljedomsutredningen kartlagt bruket av skiljeklausuler inom olika
branscher. Resultaten av denna undersökningen ger vid handen att skilje-
klausuler är mycket vanliga i ett stort antal branscher.6

Alldeles oavsett vilka slutsatser man vill dra av dessa statistiska under-
sökningar, torde man våga påståendet att skiljeförfaranden utgör en mycket
viktig del av slitandet av affårsrättsliga tvister. Förklaringen till detta är att
skiljeförfarandet som tvistlösningsform anses ha vissa fördelar framför ett
traditionellt domstolsförfarande.

En av de viktigaste fördelarna med skiljeförfarandet är att parterna har
möjlighet att själva välja skiljedomare och därmed utse personer som de
hyser förtroende för. Detta möjliggör vidare utseende av personer med sär-
skild kompetens inom vissa rättsområden eller fackområden. Det faktum
att parterna själva väljer skiljedomare torde även - typiskt sett - öka sanno-
likheten för att de frivilligt fullgör de skyldigheter som kan komma att åläg-
gas dem i skiljedomen.

En annan mycket viktig fördel med skiljeförfaranden är snabbheten. Detta
sammanhänger framför allt med att skiljeförfarandet är ett eninstans-
förfarande. För många näringsidkare är snabbheten sannolikt den viktigaste
fördelen med skiljeförfaranden, då pågående tvister ofta verkar förlamande

31 direktiven till Skiljedomsutredningens arbete - redovisade som Bilaga 1 till Del-
betänkandet - sägs t.ex. på s. 329: "De flesta förmögenhetsrättsliga tvister som av-
ser näringslivsförhållanden .... avgörs sedan gammalt genom skiljeförfarande", och
på s. 333: "Som jag tidigare nämnde avgörs näringslivets tvister regelmässigt i
privata skiljeförfaranden".
4 Dessa utredningar redovisas i Bilaga 3 (Enkätundersökning om skiljeförfarande
och rättegång) och Bilaga 4 (Skiljeförfarandet i Sverige) till Slutbetänkandet.
5 Slutbetänkandets. 51.
6 Denna undersökning redovisas i Bilaga 3 till Slutbetänkandet.
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på affärsförbindelser mellan tvistande parter. Med snabbheten samman-
hänger även kostnaderna för ett skiljeförfarande; ett skyndsamt genomfört
skiljeförfarande innebär ofta kostnadsbesparingar för de tvistande parterna,
särskilt om man jämför med ett treinstansförfarande i domstol, även om
man beaktar att parterna själva bekostar skiljemännen. Snabbheten och
kostnaderna påverkas i positiv riktning av att handläggningen av en tvist
inom ramen för ett skiljeförfarande ofta kan göras smidig och anpassas till
tvistens omfattning och karaktär enligt parternas önskemål på ett sätt som i
regel inte är möjligt i en domstolsprocess.

Ytterligare en fördel med skiljeförfaranden är att de inte är offentliga.
Många affärsrättsliga tvister är av sådan karaktär att de tvistande parterna
vill förhindra insyn från utomstående - t.ex. konkurrenter - i sina ekono-
miska förhållanden. Dessutom är det vanligt att de tvistande parterna vill
förhindra kännedom redan om tvistens existens.

Beträffande internationella affärstvister bör även tilläggas att skilje-
förfarande ofta är det enda realistiska alternativet att lösa tvister. Parterna
är ofta skeptiskt inställda till ett domstolsförfarande i varandras respektive
hemländer.

De ovan nämnda fördelarna till trots har skiljeförfarandet under senare
år utsatts för viss kritik. Den har riktats från såväl privat som offentligt håll.
Kritiken har oftast fokuserats på kostnaderna för skilj eförfarandet. På grund-
val av den tidigare omnämnda enkätundersökningen,7 konstaterar t.ex.
Skiljedomsutredningen att "många av näringslivets aktörer hyser uppfatt-
ningen att skiljeförfarandet är en dyr tvistlösningsform och att denna uppfatt-
ning motverkar användningen av skiljeförfarandet".8

I de direktiv som låg till grund för Skiljedomsutredningens arbete tycks
utgångspunkten ha varit att skiljeförfaranden är förknippade med höga kost-
nader. I direktiven sägs t.ex.: "De invändningar som brukar anföras gäller
främst vad som uppfattas som brister i rättssäkerheten och de höga kostna-
der som är förenade med att anlita en skiljenämnd".9 Längre fram i direkti-
ven, när det talas om reformbehovet, sägs bl.a.: "Många näringsidkare m.fl.
finner det inte meningsfullt att driva sina rättsliga anspråk till avgörande i
skiljeförfarande, om inte tvisteföremålets värde uppgår till flera hundra tu-

7 Se not 6 ovan.
8 Slutbetänkandet s. 49.
9 Delbetänkandets. 331-332.
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sen kronor. Andra parter anser sig förhindrade av ekonomiska skäl att driva
anspråken på grund av de höga kostnaderna".10

Vad är det som gör att kritik har riktats mot kostnaderna för skilje-
förfaranden, som av vissa uppfattas som höga? Höga jämfört med vad?
Typiskt sett görs jämförelsen med domstolsprocesser. Det som skiljer rätte-
gång och skiljeförfarande åt i kostnadshänseende är skiljemännens arvode.
Arvodet till dem erläggs av parterna och i regel av den förlorande parten.
Skiljedomsutredningen har inom ramen för sitt uppdrag sökt jämföra kost-
naderna för skiljeförfarande med kostnaderna för en domstolsprocess. Utred-
ningen konstaterar sammanfattningsvis att man bör "kunna dra slutsatsen
att även om en tvist sakprövas i och går till dom i hovrätten så är parternas
kostnader i allmänhet lägre för domstolsalternativet än för skilj eförfaran-
det".11 Efter att ha diskuterat prövning även i Högsta domstolen drar Skilje-
domsutredningen slutsatsen att "skiljeförfarandet endast undantagsvis med-
för lägre kostnader än en rättegång vid allmän domstol".12 Professor Lars
Heuman kritiserar emellertid i sitt särskilda yttrande utredningens jämfö-
relser på den grunden att kostnaderna i domstol till stor del beror på om
överklagande förekommer eller inte. Efter att ha gjort vissa egna beräk-
ningar konstaterar professor Heuman: "Även om dessa siffermässiga
uppskattningar måste bedömas med stor skepsis i olika avseenden visar de
på möjligheten av att ett tvåinstansförfarande inför domstol kan bli dyrare
än ett skiljeförfarande och att ett skiljeförfarande med en enmansnämnd är
det bästa alternativet".13

Uppfattningarna är således delade om huruvida skiljeförfaranden fak-
tiskt är dyrare än domstolsförfaranden. Några entydiga belägg för att så
skulle vara fallet finns inte. Icke desto mindre måste konstateras att det
finns en tämligen utbredd uppfattning av innebörd att skiljeförfarande som
tvistlösningsform är "dyrt". I den fortsatta framställningen förutsattes där-
för att det finns behov och intresse av att förenkla och därmed förbilliga
skiljeförfarandet. Under det arbete som Stockholms Handelskammare

10 Delbetänkandet s. 333-334.
11 Slutbetänkandet s. 66.
12 Ibid.
13 Slutbetänkandet s. 252 - I det särskilda yttrande som avgivits av Ulf Franke,
Gunnar Lindgren och Göran Ramberg instämmer dessa i professor Heumans be-
dömningar avseende kostnadsjämförelserna. Dessa framför dessutom synpunkten
att varken professor Heuman eller utredningen fullt ut beaktat den tidsutdräkt som
vidlåder domstolsförfaranden, Slutbetänkandet s. 257.

Kaj Hober
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genomfört för framtagande av regler för förenklade skiljeförfaranden blev
den kommitté som utarbetade reglerna övertygad om att det hos näringsid-
kare finns "ett djupt känt behov av regler som direkt syftar till att åstad-
komma ett billigt och snabbt skiljeförfarande".14

2. Möjligheter

2.1. Inledning

Som nämnts ovan är det skiljemännens arvode som i kostnadshänseende
utgör skillnaden mellan domstolsprövning och skiljeförfaranden. I Sverige
finns ej någon lagreglering av skiljemännens arvode annat än att det skall
vara skäligt.15 Enligt § 23, andra stycket i skiljemannalagen fastställer skilje-
männen själva sina arvoden, dock med möjlighet för part att klaga på ersätt-
ningen hos domstol i första instans. Det saknas empiriska undersökningar
om vad som styr skilj emännens arvoden. I de allra flesta fall är den avgö-
rande faktorn den tid som skiljemännen lägger ned på arbete i målet och
den ersättning som de betingar sig för nedlagd tid. Värdet av det omtvistade
kan också tänkas påverka arvodet.16 Ofta - men långt ifrån alltid - torde det

14 Hobér, Handelskammarens regler om förenklade skiljeförfaranden, Juridisk Tid-
skrift 1995/1996 No. 1 s. 153. - Handelskammarens regler om förenklade skilje-
förfaranden antogs av Stockholms Handelskammares styrelse den 7 juni 1995 och
trädde i kraft den 1 juli 1995. Kommittén som utarbetade reglerna bestod av advo-
kat Lars Edlund, advokat Lars Göthlin, professor Lars Heuman, advokat Kaj Hobér,
ordförande, bolagsjurist Hans Sandberg, direktör Torbjörn Spector, sekreterare;
dessutom deltog direktör Ulf Franke i kommitténs arbete. - De s.k. Göteborgs-
klausulerna utgör ytterligare vittnesbörd om behovet av att i vissa fall förenkla och
förbilliga skiljeförfarandet; Göteborgsklausulen för förenklat skiljeförfarande - som
utarbetats av de fem största advokatbyråerna i Göteborg i samarbete med kommu-
nens näringslivssekretariat - hänvisar till skiljeregler som syftar till ett förenklat
och billigare skiljeförfarande. För en jämförelse mellan Stockholms Handelskamma-
res regler om förenklade skiljeförfaranden och Göteborgsklausulerna, se Welamson,
Förenklat skiljeförfarande, Advokaten (Nr 2 1996) s. 22.
15 23 § skilj emannalagen; där föreskrivs att parterna skall, i avsaknad av uppgörelse
om skiljemännens ersättning, "gälda skiljemännen skälig ersättning för deras ar-
bete och omkostnader".
16 Enligt vissa skiljedomsreglementen, t.ex. Internationella Handelskammarens
Förliknings- och Skiljedomsreglemente, fastställs skiljemännens arvode på grund-
val av en tabell som utgår från det omtvistade värdet.
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väl finnas ett visst samband mellan det omtvistade värdet och nedlagd tid.
Bland de faktorer som styr omfattningen av den nedlagda tiden inkluderas
målets karaktär och storlek som sådant, dvs processmaterialets omfång,
målets komplexitet och det sätt på vilket målet sköts av parterna.

I sökandet efter ett billigare och förenklat förfarande måste således dessa
"kostnadsdrivande" faktorer angripas. Härvidlag står olika möjligheter till
buds. I detta sökande måste utgångspunkten vara den inom skiljedomsrätten
grundläggande principen om partsautonomin, dvs till syvende og sidst är
det parterna som bestämmer hur förfarandet skall bedrivas. Om parterna är
överens om den processuella formen och ramen för ett skiljeförfarande har
skiljemännen att följa parternas instruktioner.17 Parternas överenskommelser
i dessa hänseenden kan ha många olika former, t.ex. en detaljerad skilje-
klausul, hänvisning till regler antagna av skiljedomsinstitut eller överens-
kommelser under förfarandets gång. All praktisk erfarenhet visar att det i
regel är mycket svårt - för att inte säga omöjligt - för tvistande parter att
enas om någonting överhuvudtaget sedan tvist väl uppstått. Ofta anser sig
part - rätt eller fel - vinna eller förlora på att acceptera respektive inte
acceptera överenskommelser av detta slag. I praktiken innebär detta oftast
att den form och ram för skiljeförfarandet som parterna överenskommit om
innan tvist uppstått, är den som skiljemännen är hänvisade till. Detta med-
för att det är svårt för skiljemännen att åstadkomma ändringar härvidlag, i
vart fall ändringar som typiskt sett kan ha väsentlig inverkan på kostnader-
na för förfarandet. Skiljemännen har dock vissa möjligheter i dessa avseen-
den inom ramen för den processledning som de kan - och förväntas - ut-
öva. Mer om detta nedan.18

Slutsatsen av det ovan sagda är att de kostnadsbesparande åtgärder som
kan vidtagas rörande skiljeförfarandets form och omfattning i praktiken
måste åstadkommas innan tvist uppstått mellan parterna. En nära till hands
liggande åtgärd av detta slag är att minska antalet skiljemän. Huvudregeln
enligt svensk rätt är att skiljemännen skall vara tre, om parterna ej avtalat
annat.19 Många mindre tvister är emellertid av sådan karaktär att de mycket
väl kan avgöras av en skiljeman i stället för tre. I praktiken har det emeller-
tid visat sig mycket svårt för parter att enas om en sådan åtgärd, sedan tvist
väl uppstått. Ibland kan det också vara så att den ena parten - oftast svar-

17 Jfr 13 § skiljemannalagen.
18 Se sid. 11 ff nedan.
19 6 § skilj emannalagen.
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anden - inte alls aktivt deltager i skiljeförfarandet, varigenom inte ens möj-
ligheten till sådan överenskommelse längre finns.

Nedan diskuteras olika möjligheter att åstadkomma förenklade och billi-
gare skiljeförfaranden, varvid följande aspekter ställs i fokus:

- antalet skiljemän
- föreskrifter om inlagor och skrifter
- avgörande av tvist utan muntlig förhandling
- skiljedomen och dess meddelande
- fastställande av skiljemännens arvode.

Som utgångspunkt för diskussionen tas de regler om förenklade skilje-
förfaranden som antogs av Stockholms Handelskammare den 7 juni 1995
("Reglerna").20 Reglerna utgör ett komplement till de regler som gäller för
ordinära skiljeförfaranden i Stockholms Handelskammares regi. Reglerna,
liksom reglerna för ordinära förfaranden, förutsätter att parterna har kom-
mit överens om deras tillämpning; de grundar sig således ytterst på den
grundläggande skiljedomsrättsliga principen om partsautonomi. Innan de
ovannämnda aspekterna behandlas, finns det skäl att fundera på vad som
kan åstadkommas i förenklande och förbilligande syfte inom ramen för den
processledning som skiljemän har möjlighet att utöva. Utgångspunkten är
då att parterna själva inte har träffat - eller är villiga att träffa - någon
överenskommelse i dessa hänseenden.

2.2 Skiljenämndens processledning

Ovan har nämnts olika åtgärder som kan tänkas vara lämpliga för att åstad-
komma ett billigare och förenklat skiljeförfarande. Kan samma eller mot-
svarande resultat åstadkommas redan inom ramen för de sedvanliga reg-

20 Reglerna har utarbetats med det direkta syftet att åstadkomma ett snabbt och
billigt skiljeförfarande. Det förslag som utarbetades av den i not 14 omnämnda
kommittén har underställts såväl svenska som utländska jurister med omfattande
erfarenhet av skiljeförfaranden. På grundval av dessas synpunkter utarbetades ett
reviderat förslag som bl.a. diskuterades i styrelsen för Stockholms Handelskamma-
res Skiljedomsinstitut. Det slutliga förslaget antogs av styrelsen den 4 maj 1995.
Reglerna är främst avsedda för mindre tvister men innehåller inte några belopps-
begränsningar med avseende på tvisteföremålets värde. Parter har emellertid full
frihet att överenskomma om sådana begränsningar som villkor för Reglernas till-
lämplighet.
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lerna för skiljeförfaranden, dvs på grundval av skiljemannalagen, om par-
terna inte har kommit överens om, eller inte kunnat komma överens om,
särskilda regler för förfarandet?

Understundom har gjorts gällande att särskilda regler om förenklade för-
faranden, eller regler som syftar till att förbilliga skiljeförfaranden, inte är
nödvändiga, eftersom skiljemännen redan har tillräckliga medel till sitt för-
fogande för att åstadkomma billigare och förenklade förfaranden. Om par-
terna är ense om särskilda förfaranderegler torde knappast problem uppstå
i praktiken, eftersom skiljemännen har att följa sådana parternas överens-
kommelser.

I avsaknad av sådana överenskommelser ger skilj emannalagen inte nämn-
värd vägledning. Vissa hållpunkter finns dock. Huvudstadgandet om förfa-
randet återfinns i 13 § som bl a föreskriver att skiljemännen skall hand-
lägga tvisten "opartiskt, ändamålsenligt och skyndsamt". Enligt 14 § skilje-
mannalagen skall parterna beredas erforderlig tillgång att muntligen eller
skriftligen utföra sin talan. I detta sammanhang måste även 15 § i lagen
nämnas, vilken bestämmelse ger skiljemännen rätt att vidtaga åtgärder för
utredningens främjande. Denna bestämmelse har idag inte någon praktisk
betydelse och betraktas i det närmaste som obsolet.21 Den tillkom på den
gamla rättegångsbalkens tid då domstolsprocessen var av närmast inkvisi-
toriskt slag. Bestämmelsen förblev emellertid oförändrad vid den nya rätte-
gångsbalkens införande. Den allmänna meningen idag är dock att 15 § inte
ger skiljemän rätten att bedriva efterforskningar på egen hand eller att be-
driva materiell processledning som går längre än vad som är tillåtet i svensk
domstol.22

Förutom dessa bestämmelser saknas vägledning om hur skiljemännen
skall administrera och leda skiljeförfarandet.23 För att erhålla vägledning i
dessa frågor anses det i Sverige allmänt accepterat att skiljemännen sneglar

21 Arbitration in Sweden (2.u 1984) s. 117; Heuman, Court Assisted Testimony
Taking in Arbitration; Current Issues in Swedish Arbitration (1990) s. 84.
22 Nordenson, Materiell processledning i skiljeförfarande, Juridisk Tidskrift (1993/
94) s. 212.
23 Frågan om materiell processledning har endast i mycket begränsad utsträckning
diskuterats i den skiljedomsrättsliga litteraturen. Se dock Nordenson, not 22 ovan,
samt Wetter, (MS) Procedures for avoiding unexpected legal issues; (artikeln pre-
senterades vid ICCA:s möte i Wien, november 1994). Jfr även Arbitration in Sweden
(2 u 1984) s. 152 och Heuman, not 21 ovan s. 172.
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på rättegångsbalkens regler om materiell processledning;24 ibland sägs att
rättegångsbalkens regler är analogivis tillämpliga i skiljeförfaranden.25 Det
ligger i öppen dager att skiljemännens processledning har betydelse för
skiljeförfarandets effektivitet. En ändamålsenlig och smidig handläggning
av tvisten från skiljemännens sida medför typiskt sett att slitandet av tvist-
en påskyndas och att förfarandet därmed blir billigare. Den avgörande frå-
gan i detta sammanhang är i vilken utsträckning ett skiljeförfarande kan
påskyndas och förbilligas genom skiljemännens processledning, vilket i sin
tur beror på de ramar och begränsningar som uppställs för skiljemännen i
detta avseende.

Den praktiska och formella processledningen måste naturligtvis i prin-
cip utövas av skiljemännen. Härmed avses t.ex. bestämmande av tid och
plats för sammanträden och tidsfrister för ingivande av inlagor, jfr 12 § 2 st
skilj emannalagen.

24 Rättegångsbalken innehåller endast ett fåtal bestämmelser om materiell process-
ledning. Dessa är RB 42:8 andra stycket och RB 43:4 andra stycket.

RB 42:8 andra stycket lyder:
"Rätten skall, allt efter målets beskaffenhet, vid förberedelsen verka för att tviste-
frågorna blir klarlagda och att parterna anger allt som de vill åberopa i målet.
Rätten skall genom frågor och påpekanden försöka avhjälpa otydligheter och
ofullständigheter i parternas framställningar."

RB 43:4 andra stycket lyder:
"Rätten skall se till att målet blir utrett efter vad dess beskaffenhet kräver och att
inget onödigt dras in i målet. Genom frågor och påpekanden skall rätten försöka
avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i de uttalanden som görs."

Dessutom har RB 17:3 har betydelse för den materiella processledningen, även
om den inte direkt behandlar denna aspekt. RB 17:3 föreskriver:
"Dom må ej givas över annat eller mera, än vad part i behörig ordning yrkat. Är
saken sådan att förlikning därom är tillåten, må dom ej grundas å omständighet,
som icke av part åberopats till stöd för hans talan."

Även rättspraxis beträffande materiell processledning är mager. Däremot har mate-
riell processledning i domstolsförfaranden diskuterats tämligen omfattande i litte-
raturen, framför allt i Ekelöf, Rättegång V och Westerberg, Domstols official-
prövning. En civilprocessuell studie i anslutning till RB 17:3 p. 1 (1988).
25 Även om det kan ifrågasättas om RB:s bestämmelser äger analogisk tillämpning
i skiljeförfaranden, kvarstår faktum att de flesta svenska skiljemän låter sig vägle-
das av dem när skilj emannalagen eller parterna ej reglerar en viss fråga; Arbitration
in Sweden (2 u 1984) s. 94-96; jfr Westerling, Svensk och Internationell Skiljedom
(1981) s. 17.
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Genom en stram formell processledning kan skiljemännen åstadkomma
åtskilligt för att hålla ett skiljeförfarande inom rimliga tidsmässiga ramar.
En begränsning härvidlag ligger dock i att detta i praktiken förutsätter båda
parternas medverkan; om båda parter är ense om ett visst tidsschema är
skiljemännen i princip skyldiga att följa detta. Ytterligare en begränsning
är att den formella processledningen nödvändigtvis måste anpassas till tvist-
ens karaktär och materiella innehåll såsom presenterat av parterna. Det är i
detta sammanhang som skiljemännens materiella processledning kommer
in i bilden. Genom frågor och påpekanden till parterna kan skilj emännen
sörja för att parternas yrkanden, ståndpunkter och grunder blir klargjorda
och anpassade till varandra, t.ex. genom att klar ställning tas av respektive
part till motpartens samtliga yrkanden, till yrkade belopp och till åberopade
grunder. Därigenom åstadkommes att tvisten och dess handläggning kon-
centreras till och fokuseras på de relevanta frågorna. På samma sätt kan
skiljemännen i stor utsträckning sörja för att endast sådan bevisning åbero-
pas som är relevant för tvisten i fråga. Den avgörande frågan för effektivitets-
graden i den materiella processledningen är hur ingripande densamma får
vara; hur kraftfull processledning kan utövas av skiljemännen?

Den avgörande faktorn vid besvarandet av denna fråga är enligt min
mening det förhållandet att tvister som slits genom skiljeförfaranden alltid
är dispositiva tvistemål, dvs tvister i vilka parterna alltid har möjlighet att
när som helst förlikas.26 Parterna förfogar över tvisteföremålet. Av detta
följer enligt min uppfattning att skiljemännen har att avgöra tvisten såsom
den har presenterats av parterna; skiljemännen kan vid sin prövning av tvis-
ten ej gå utanför den ram som dragits upp av parterna. Detta leder i sin tur
till slutsatsen att skiljemännens materiella processledning i allt väsentligt
måste begränsas till klarlägganden av vad parterna har anfört i tvisten.27

När materiell processledning diskuteras i samband med domstols-
förfaranden, hävdas ibland att det yttersta syftet med ett judiciellt förfa-
rande är att uppnå en materiellt riktig dom.28 Det är svårt att ha någon prin-
cipiell invändning mot detta synsätt. Å andra sidan torde synsättet i princip
leda till en mer ingripande materiell processledning än den som endast sik-
tar mot klarlägganden av parternas ståndpunkter. En sådan mer ingripande
materiell processledning kan - åtminstone teoretiskt - leda till att tvistens

26 Jfr 1 § skilj emannalagen där det talas om "Fråga av tvistemåls beskaffenhet varom
förlikning kan träffas...".
27 Nordenson not 22 ovan s. 215 förordar denna form av materiell processledning.
28 Jfr Nordenson not 22 ovan s. 213.
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omfattning och innehåll blir annorlunda än vad parterna avsett och förut-
sett. Parterna riskerar därigenom att förlora herraväldet över tvisten. En
sådan situation skulle bjärt kontrastera mot den grundläggande skilje-
domsrättsliga principen om partsautonomin. Något tillspetsat kan sägas att
det är parterna själva som styr hur materiellt riktig skiljedomen blir.

En kraftfull processledning från skiljemännens sida riskerar även att sätta
deras opartiskhet i fråga. Även om denna risk inte skall överdrivas, är det
inte sällan så att alltför ingående frågor och påpekanden från skiljemännens
sida av parterna kan uppfattas så att skiljemännen redan bildat sig en upp-
fattning avseende den aktuella frågan. Vidare kan frågor och påpekanden
avseende den ene partens talan av denne uppfattas som "hjälp på traven" åt
den andre parten.

Enligt min mening bör den materiella processledning som skiljemän utö-
var i skiljeförfaranden vara inriktad på klarlägganden av parternas stånd-
punkter. Följaktligen torde möjligheterna att genom materiell processledning
åstadkomma förenklade och billiga skiljeförfaranden vara tämligen begrän-
sade. För att uppnå detta mål krävs andra åtgärder.

2.3 Antalet skiljemän

Den största skillnaden i kostnadshänseende mellan skiljeförfaranden och
domstolsförfaranden är att parterna i ett skiljeförfarande bekostar skilje-
männen. Därav följer typiskt sett att ju färre skiljemännen är desto lägre
blir kostnaderna för skiljeförfarandet. Med hänsyn till att skiljeförfaranden
inte är offentliga, går det inte att med någon säkerhet fastställa hur höga
kostnaderna för skiljemännen faktiskt är. Skiljedomsutredningen har emel-
lertid genom bl.a. sin enkätundersökning och genom förfrågningar till skilje-
män sökt fastställa dessa kostnader. Utredningens slutsats är att kostnaden
för en skiljenämnd kan beräknas till parternas totala ombudskostnader i
skiljeförfarandet.29

Huvudregeln enligt svensk rätt är att skiljemännen skall vara tre om par-
terna ej enats om antalet skiljemän.30 Trots att tillförlitlig statistik saknas,
torde man våga påståendet att de flesta skiljeförfaranden i Sverige avgörs
av skiljenämnder bestående av tre skiljemän. Det är säkerligen så att många
tvister avgörs av tre skiljemän helt enkelt därför att parterna ej uppmärk-

29 Slutbetänkandet s. 65. Dessa beräkningar torde utgå från en nämnd bestående av
tre skiljemän.
30 6 § skiljemannalagen.
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sammat, eller kanske inte ens känt till, möjligheten att utse en ensam skilje-
man. Å andra sidan tycks det bli vanligare att parter redan i avtalets skilje-
klausul överenskommer om en ensam skiljeman. Ett praktiskt problem där-
vidlag är vem som skall utse den ensamme skiljemannen, särskilt i de fall
då parterna ej kan enas om valet. En vanlig lösning är att parterna anger att
skiljemannen skall utses av en viss skiljedomsorganisation, av ordföranden
i landets högsta domstol eller av viss befattningshavare i annan organisa-
tion, t.ex. ordföranden i landets advokatsamfund.

En av huvudpunkterna i Reglerna är att skiljenämnden alltid skall bestå
av en skiljeman som alltid skall utses av Skiljedomsinstitutet.31 Flera andra
skiljedomsinstitut har regler som medger utseende av en ensam skiljeman.
I de av American Arbitration Association antagna reglerna för kommersi-
ella skiljeförfaranden är vissa av bestämmelserna avsedda för s.k. expedited
procedures (§§ 53-57). Av § 54 framgår att American Arbitration Associa-
tion utser en ensam skiljeman, efter det att de tvistande parterna fått vissa
möjligheter att lämna förslag på lämpliga skiljemän. Bestämmelserna om
expedited procedures är tillämpliga om krav eller motkrav, exklusive ränta
och skiljedomskostnader, ej överstiger USD 50,000. Reglerna däremot är
tillämpliga oavsett tvistens storlek, förutsatt att parterna avtalat om Regler-
nas tillämpning.32

Möjlighet för parterna att avtala om att en skiljeman skall slita tvisten
finns även enligt reglerna antagna av London Court of International
Arbitration33 och enligt de s.k. Short Form Arbitration Rules antagna år
1991 av Chartered Institute of Arbitrators.34 Denna möjlighet finns även
enligt Internationella Handelskammarens regler, vilka som huvudregel fö-
reskriver att skiljenämnden skall bestå av en skiljeman om parterna inte har
avtalat om antalet skiljemän.35

Även om stora kostnadsfördelar obestridligen kan vinnas genom att utse
endast en skiljeman, är det samtidigt så att inte alla tvister lämpar sig för

31 § 1 i Reglerna.
32 Det står naturligtvis parterna fritt om att avtala att Reglerna skall användas endast
om tvisten understiger visst belopp, jfr not 20 ovan.
33 § 3 Arbitration Rules
34 § 2 Short Form Arbitration Rules.
35 § 2.3 och § 2.5 Rules of Conciliation and Arbitration. Om parterna inte avtalat om
antalet skiljemän har emellertid the International Court of Arbitration vid Interna-
tionella Handelskammaren diskretionär rätt att bestämma att skiljenämnden skall
bestå av tre skiljemän under förutsättning att tvistens omfattning och karaktär moti-
verar detta (§ 2.5 Rules of Conciliation and Arbitration).
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sådant avgörande. Om exempelvis omfattande bevisning - muntlig och/
eller skriftlig - förebringas i tvisten i fråga anses det vanligtvis vara en
fördel om bevisvärderingen utföres av mer än en skiljeman. Samma förhål-
lande råder i regel om tvisten innefattar många och komplicerade rätts-
frågor. Detta är omständigheter som parterna måste söka beakta när de över-
väger att använda endast en skiljeman. Det säger sig självt att det kan vara
svårt för parter att i förväg bilda sig en uppfattning om en eventuell fram-
tida tvists karaktär när de diskuterar skiljeklausulen i ett avtal. Saken ställer
sig naturligtvis annorlunda när tvist redan uppstått. I en sådan situation är
det emellertid erfarenhetsmässigt mycket svårt för parter att enas i en sådan
fråga. Det kan således konstateras att parter i viss mån måste göra en "risk-
bedömning" när de överväger att använda endast en skiljeman: låga kostna-
der och snabbhet ställs mot en långsammare och dyrare, men ofta fullödig-
are prövning av tvisten. I de allra flesta kommersiella sammanhang vågar
man nog utgå från att parterna är kapabla att göra denna riskbedömning.
Dessutom är det oftast så att de antydda nackdelarna med att använda en
ensam skiljeman kan avsevärt reduceras - och inte sällan elimineras - ge-
nom att "rätt" person utses till ensam skiljemän. Såvitt angår Reglerna kan
således konstateras att ett tungt ansvar vilar på Skiljedomsinstitutet i sam-
band med utseendet av skiljemän.

2.4 Föreskrifter om inlagor och skrifter

En möjlighet att förenkla skiljeförfaranden är att föreskriva regler om den
skriftliga handläggningen av tvisten i fråga. Sådana föreskrifter förutsätter
parternas samtycke på ett eller annat sätt. Utan sådant samtycke är det tvek-
samt i vilken utsträckning skiljemännen kan genomdriva sådana regler. En
grundläggande princip inom skiljedomsrätten- stadfäst i 14 § skiljemanna-
lagen - är att parterna skall beredas tillfälle att muntligen eller skriftligen
utföra sin talan. Part kan mycket väl tänkas åberopa denna bestämmelse om
skiljemännen - utan parternas samtycke - uppställer särskilda regler för
tvistens handläggning. Invändning från part om att han inte haft möjlighet
att utföra sin talan kan vidare leda till hävning av skiljedom på grundval av
21 § p 4 i skiljemannalagen. Bestämmelsen avser de grunder på vilka en
skiljedom kan klandras och hävas; en sådan grund anges i punkt 4, som
behandlar processuella fel i handläggningen av ärendet som kan antagas ha
inverkat på målets utgång.

De föreskrifter om handläggningen av tvisten som i förstone kommer i
fråga avser antalet inlagor, dessas omfång och tidpunkten för inlagornas
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ingivande. Reglerna innehåller föreskrifter i dessa avseenden. Syftet med
dessa föreskrifter är att koncentrera - förenkla - skiljeförfarandet. Före-
skrifterna återfinns i 12 § i Reglerna.

Där sägs att part får inge en skrift vardera, inklusive bevisuppgift, utöver
käromål respektive svaromål. Innehållet i käromål respektive svaromål reg-
leras i 14 § i Reglerna; framför allt talas där om preciserade yrkanden och
grunderna för yrkandena. Sammanlagt kan vardera parten således avge två
skrifter inom ramen för förfarandet inför skiljemannen.36 Dessutom före-
skrivs i 12 § i Reglerna att skrift skall vara "kortfattad". Det kan natur-
ligtvis ifrågasättas om det är någon större mening med att ange att skrift
skall vara "kortfattad". Det är inte svårt att föreställa sig att parterna har
olika uppfattningar om vad "kortfattad" innebär eller att skiljemannen har
en annan uppfattning än parterna i frågan. Den kommitté som utarbetade
Reglerna föreslog till en början att varje skrift skulle begränsas till högst tio
maskinskrivna sidor, exklusive bilagor. Under det informella remissförfa-
rande som föregick Reglernas antagande blev denna bestämmelse utsatt för
åtskillig kritik. Bestämmelsen ansågs alltför fyrkantig. Det påpekades även
att den moderna ordbehandlingstekniken kunde leda till att en inlaga om tio
sidor i själva verket kunde utformas på många olika sätt. Dessutom restes
frågan vad skiljemannen skulle göra om en inlaga uppgick till elva sidor -
skulle han vara tvungen att sluta läsa på sidan 10? Under intryck av dessa
synpunkter slopades begränsningen till antalet sidor i den slutliga versio-
nen av Reglerna. I stället angavs att skrift skulle vara "kortfattad". Såsom
regeln slutligen blev utformad är den närmast att uppfatta som en anvisning
och uppmaning till parterna. Om parterna inte följer denna anvisning torde
det vara svårt för skilj emannen att vidtaga direkta sanktioner däremot. Det
finns dock en möjlighet för skiljemannen att ta hänsyn till att part ingivit
omfattande inlagor trots att parten genom hänvisning till Reglerna godtagit
att inge "kortfattade" inlagor. I § 24 i Reglerna föreskrivs nämligen att skilje-
mannen vid bestämmandet av vem av parterna som skall svara för ersätt-
ningarna till honom och till Skiljedomsinstitutet och betala för motparts
kostnader kan beakta "om part genom vårdslöshet föranlett onödig tidsut-
dräkt eller på annat sätt föranlett onödig kostnad". Denna sanktion står även

36 Innan målet hänskjuts till skiljemannen kan skriftväxling förekomma med
Skiljedomsinstitutet, till vilket påkallelseskriften skall ställas, 5 § i Reglerna.
Påkallelseskriften skall innehålla uppgifter om parterna, en redogörelse för tvisten
och preliminär uppgift om den påkallande partens yrkande. Svaranden uppmanas
därefter att yttra sig över påkallelseskriften, § 7 i Reglerna.
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till buds om part av någon anledning givit in mer än två inlagor och skilje-
mannen ej funnit skäl att avvisa skriften i fråga.

För egen del har jag svårt att förstå att en uttrycklig begränsning av sidan-
talet skulle vara oacceptabel. Det torde inte vara okänt i processuella sam-
manhang att parter i olika hänseenden får vidkännas inskränkningar i sin
möjlighet att utföra talan. I Förenta Staternas Högsta domstol har parterna
vid muntlig förhandling enligt uppgift endast trettio minuter till sitt förfo-
gande för att utföra sin talan och svara på domarnas frågor.37 Regeln har
utan tvivel många kritiker, men den tycks fungera i praktiken. En frivillig
begränsning av sidantalet i skiljeförfaranden skulle säkerligen leda till en
mängd tillämpningsproblem. Enligt min mening skulle dessa emellertid
knappast vara av så svårartad natur att de inte skulle kunna bemästras av en
skicklig och erfaren skiljedomare. För egen del tror jag inte heller att par-
terna skulle ha nämnvärda problem med en sådan regel som de trots allt
själva har valt i akt och mening att åstadkomma ett förenklat skiljeförfarande.

Som nämnts ovan är Reglerna i första hand avsedda för mindre tvister
och utgör ett alternativ för parter som vill åstadkomma en snabb och billig
lösning av tvisten. Inget hindrar emellertid att parterna hänvisar till Reg-
lerna även i mer omfattande avtal som kan ge upphov till större tvister.
Även om ett avtal kan förväntas leda till endast en mindre tvist, är det erfa-
renhetsmässigt så att mindre kontrakt också kan leda till omfattande och
rättsligen komplicerade tvister. Om så skulle bli fallet kan de ovan beskriv-
na reglerna om antalet inlagor och dessas omfattning måhända upplevas
som en alltför långtgående begränsning av möjligheterna att pröva tvisten.
I syfte att råda bot på sådana och andra liknande situationer har i 12 § i
Reglerna införts en s.k. säkerhetsventil av innebörd att skiljemannen får
bestämma annorlunda om målets handläggning, förutsatt att "särskilda skäl"
föreligger. Reglerna innehåller inte några anvisningar om när sådana "sär-
skilda skäl" skall anses föreligga, utan det förutsattes att skiljemannen av-
gör detta från fall till fall mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda
fallet. För att Reglerna inte skall förlora sin karaktär av regler för förenk-
lade skiljeförfaranden, torde man kunna förutsätta att skiljemannen kom-
mer att utöva åtskillig restriktivitet i detta hänseende.

En annan viktig komponent i tillskapandet av ett förenklat och billigt

37 Jfr Prettyman, Supreme Court Advocacy: Random Thoughts in a Day of Time
Restrictions; The Litigation Manual (2 u. 1989) s. 848. En liknande regel firms
beträffande muntliga förhandlingar inför EU-domstolen, jfr Gündisch, Rechtsschutz
in der Europäischen Gemeinschaft (1994) s. 138.
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förfarande är regleringen av tidpunkten för inlagors avgivande. 112 § punkt
c) i Reglerna sägs att skrift skall avgivas inom 10 arbetsdagar. Denna frist
dikteras i sin tur av den tid inom vilken skiljedom skall meddelas. Denna
tid anges i 21 § i Reglerna till tre månader efter det att målet hänskjutits till
skiljemannen. Bestämmande av frister för avgivande av skrifter hör till skilje-
männens uppgifter i alla skiljeförfaranden, varvid de har att sörja för att
tidsutdräkten inte blir större än vad som motiveras av målet i fråga. Samti-
digt måste skiljemannen tillse att parterna får erforderlig tillgång att utföra
sin talan. Med hänsyn till Reglernas syfte - att åstadkomma ett snabbt och
riktigt förfarande i mindre tvister - kan knappast invändningar riktas mot
fristen. Man kan emellertid utan svårighet konstruera exempel där tio ar-
betsdagar kan framstå som för kort tid. Enligt Reglerna - 12 § - finns även
i en sådan situation möjligheten att förlita sig på den ovan nämnda säkerhets-
ventilen. Den ger skiljemannen rätt att föreskriva annan frist om "särskilda
skäl" anses motivera detta. Det är inte osannolikt att skiljemän, som agerar
på grundval av Reglerna, kommer att konfronteras med en rik flora av
anståndsskäl i detta sammanhang, alltifrån semesterresor till bristande till-
gänglighet hos ombud. För att Reglerna inte skall förlora sin karaktär av
regler för förenklade förfaranden och omvandlas till "ordinära" skiljeför-
faranden förutsattes att skiljemannen intar en restriktiv hållning till propåer
om anstånd med skrifters ingivande. Det är enligt min mening svårt att
föreställa sig att de tillämpningsproblem som skiljemannen därvidlag kan
komma att ställas inför skulle vara oöverstigliga.

Vad som hittills sagts om inlagor och skrifter kan sägas beröra den for-
mella sidan av dessas omfattning och ingivande. Som antytts ovan torde en
reglering av dessa formella aspekter vara bäst ägnad att åstadkomma ett
snabbt och billigt förfarande. Reglerna innehåller emellertid även - i 12 §
sista stycket - möjligheten för skiljemannen att förelägga part att slutligt
ange sitt yrkande samt de omständigheter och bevis som åberopas till stöd
därför. Ett sådant föreläggande syftar till att bringa ordning i den materiella
sidan av tvisten. Om skiljemannen meddelar sådant slutföreläggande kan
part efter den i föreläggandet angivna fristens utgång inte ändra sitt yr-
kande eller åberopa ny omständighet eller nytt bevis. Även i detta hänse-
ende har dock skiljemannen möjlighet att göra undantag om särskilda skäl
föranleder till detta.

Samtliga ovan berörda föreskrifter i Reglerna är enligt min mening väl
ägnade att åstadkomma en koncentration av förfarandet och därigenom sörja
för att den skriftliga handläggningen av tvisten blir snabb och smidig. De
praktiska tillämpningsproblem som otvivelaktigt kommer att uppstå torde
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oftast kunna lösas på ett ändamålsenligt sätt, framför allt med hänsyn till att
parterna och skilj emannen måste förmodas känna till dessa föreskrifter -
och syftet med dem - när ett skiljeförfarande enligt Reglerna påbörjas.

2.5 Avgörande av tvist utan muntlig förhandling

I allmänhet torde man våga påståendet att ett skiljeförfarande som hand-
läggs uteslutande i skriftlig form - dvs utan muntliga förhandlingar - är
billigare och snabbare än ett förfarande där muntlig förhandling förekom-
mer. Detta förklaras av de kostnadsbesparingar som görs genom att parter,
ombud, vittnen och skiljenämnd inte behöver inställa sig till förhandling
vid ett och samma tillfälle. I praktiken är det även svårt att finna tidpunkter
vid vilka alla dessa kategorier av medverkande kan samlas till en muntlig
förhandling. Sådana svårigheter leder ofta till att tvistens avgörande för-
dröjs.

Reglerna har tagit fasta på de kostnadsbesparingar som kan göras genom
ett skriftligt förfarande. Reglerna föreskriver således i 16 § att muntlig för-
handling skall äga rum endast om part begär detta och om skiljemannen
finner detta erforderligt. Huruvida muntlig förhandling kommer att äga rum
eller ej beror ytterst på skiljemannens bedömning, begäran av part är inte
tillräcklig. En fråga som naturligen uppstår i detta sammanhang är om denna
föreskrift i Reglerna står i överensstämmelse med skiljemannalagen, en-
kannerligen dess 14 §. I denna bestämmelse föreskrivs att vardera parten
skall beredas erforderlig möjlighet att utföra sin talan. Kan part anses ha
haft sådan möjlighet om muntlig förhandling inte har förekommit? Den
aktuella bestämmelsen i skilj emannalagen är emellertid dispositiv och är
således underordnad parternas eventuella överenskommelse i detta hänse-
ende. Detta innebär att 16 § i Reglerna är helt och fullt förenlig med skilje-
mannalagen. Dessutom bör framhållas att 14 § skilj emannalagen föreskriver
att part skall beredas tillfälle att muntligen eller skriftligen utföra sin talan.
Redan detta uttryckssätt antyder att en uteslutande skriftlig handläggning
av en skiljetvist är tillfyllest.

I dag torde det förhålla sig så att de allra flesta skiljetvister avgörs efter
muntlig förhandling. Detta förklaras inte nödvändigtvis av att sådan för-
handling är erforderlig, utan torde i stor utsträckning kunna hänföras till
tradition, eller kanske till och med slentrian. I många tvister åberopas muntlig
bevisning vilket i regel leder till att muntlig förhandling förekommer. I skilje-
förfaranden som handläggs enligt Reglerna finns emellertid möjlighet att
åberopa vittnesberättelser. Enligt 17 § 2 st i Reglerna avgör skiljemannen
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om sådana berättelser far åberopas. I domstolsförfaranden betraktas vittnes-
berättelser med stor skepsis - och är i princip förbjudna38 - men de anses
allmänt kunna fylla en funktion i skiljeförfaranden. Med ett förnuftigt ut-
nyttjande av vittnesberättelser är det inte omöjligt att skiljeförfaranden kan
avgöras enbart på grundval av ingivna handlingar, även då vittnen i och för
sig hade kunnat höras. I den typ av enklare tvister som Reglerna i första
hand är avsedda för torde det heller inte bli ovanligt att tvisten avgörs helt
utan vittnesbevisning, dvs utan hörande av vittnen och utan vittnesberättelser.
Enligt min mening vore det olyckligt om § 16 i Reglerna skulle tillämpas så
att det i det närmaste funnes en presumtion för att förhandling vore erfor-
derlig.

Möjligheten att avgöra en skiljetvist endast på grundval av ingivna hand-
lingar förutses i förfarandereglerna antagna av ett antal ledande skiljedoms-
institutioner. Förfarandereglerna för American Arbitration Association fö-
reskriver i § 37 att parterna kan skriftligen överenskomma om att avstå från
muntlig förhandling i alla typer av tvister. En motsvarande bestämmelse
finns intagen i § 10.1 i förfarandereglerna för London Court of International
Arbitration. I de regler om förenklat förfarande som antagits av Chartered
Institute of Arbitrators - Short Form Arbitration Rules 1991 - är utgångs-
punkten i § 5 att parterna skall överenskomma om muntlig förhandling skall
äga rum eller inte. Om de inte kan komma överens ligger avgörandet av
denna fråga hos den ensamme skiljemannen.

2.6 Skiljedomen och dess meddelande

En av de fördelar som skiljeförfaranden anses ha framför domstolsprövning
är, som tidigare nämnts, snabbheten. Detta sammanhänger främst med att
skiljeförfarandet är ett eninstansförfarande. För att ytterligare påskynda
avgörandet av en tvist har parter möjlighet att i skiljeklausulen, eller på
annat sätt, komma överens om att skiljedom skall meddelas inom viss be-
stämd tid. Som nämnts ovan är ett snabbt avgörande av en tvist oftast av
vital betydelse inom näringslivet.39

Enligt 18 § skiljemannalagen kan parterna bestämma viss tid för skilje-
domens meddelande. Om parterna inte avtalat viss tid skall skiljedom med-
delas inom sex månader från påkallelsen av förfarandet, om fristen inte
förlängs av tingsrätt. En av parterna överenskommen frist kan förlängas

38 Jfr RB 35:14.
39 Se s. 5 ovan.
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genom ny överenskommelse mellan parterna. Om skiljedom inte meddelas
inom angiven tid förfaller skiljeavtalet.

Synpunkterna varierar angående det ändamålsenliga med att ha en sär-
skilt angiven tid för skiljedoms meddelande. Det grundläggande syftet är
naturligtvis att söka säkerställa ett snabbt avgörande av tvisten i fråga. Detta
syfte kan lätt omintetgöras om t.ex. praxis hos domstolarna är generös be-
träffande förlängning av gällande frist. Dessutom kan en sådan tidsfrist in-
bjuda till taktiska manövrer, framför allt från svarandeparten, t.ex. genom
att förhala ett förfarande till dess att slutdagen närmare sig och på så sätt
komplicera förfarandet. Överväganden av detta slag ledde till att Skiljedoms-
utredningen föreslog ett slopande av den lagstadgade fristen för medde-
lande av skiljedom.40

Vid sökandet efter olika åtgärder för att åstadkomma ett förenklat - och
framför allt snabbt - skiljeförfarande, utgör emellertid enligt min mening
en särskild frist för skiljedoms meddelande en viktig komponent. En sådan
tidsfrist drar upp den yttersta ramen för skiljeförfarandet i fråga och påver-
kar därmed utformningen och handläggningen av hela förfarandet. Parter
som väljer korta tidsfrister får antas vara medvetna om de krav på tillgäng-
lighet och koncentrerade - oftast intensiva - arbetsinsatser från ombud och
skiljemän som detta medför.

Reglerna föreskriver i 21 § att skiljedom skall meddelas inom tre måna-
der efter det att målet av skiljedomsinstitutet hänskjutits till skiljemannen.
Denna frist kan måhända uppfattas som väl kort. Som nämnts ovan är dock
Reglerna i första hand avsedda för mindre tvister. För sådana tvister torde
tre månader i normalfallet vara tillräckligt. En förutsättning är att de skilje-
män som accepterar utnämningar enligt Reglerna är beredda att avsätta den
tid som krävs för att meddela skiljedom inom denna frist. Den nämnda
bestämmelsen i Reglerna medger visserligen möjlighet till förlängning av
fristen genom beslut av Skiljedomsinstitutet på begäran av skiljemannen,
under förutsättning att särskilda skäl föreligger, men utgångspunkten måste
rimligtvis vara att restriktivitet kommer att utövas därvidlag från Skiljedoms-
institutets sida. I annat fall riskerar det förenklade förfarandet att omvand-
las till ett "ordinärt" förfarande. Det är således Skiljedomsinstitutet som
slutligen avgör om särskilda skäl föreligger. Det förutsattes dock att skilje-
mannen i sin begäran anger vad som enligt hans mening utgör särskilda
skäl.

40 Delbetänkandet s. 156 ff.
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Som nämnts ovan kommer tremånadersfristen att påverka hela handlägg-
ningen av skiljetvisten, vilket ju också är syftet. Detta innebär att frågor
rörande förlängning av frist för ingivande av inlagor och tillåtande av muntlig
förhandling rimligtvis måste påverkas av den yttersta tidpunkten för med-
delande av dom. Som beskrivits ovan finns dock möjlighet för skiljemannen
att medge förlängning respektive att tillåta muntlig förhandling. I sådana
fall kan man nog räkna med att skiljemannen ofta kommer att begära för-
längning av tremånadersfristen. Eftersom man torde kunna förvänta sig viss
restriktivitet från Skilj edomsinstitutets sida beträffande sådana förlängningar,
är det viktigt att skiljemannen inte slentrianmässigt tillåter förlängning av
tidsfrist eller hållande av muntlig förhandling.

I ordinära skiljeförfaranden åtgår vanligtvis en beaktansvärd del av skilje-
männens arvode till själva författandet av skiljedomen. I åtskilliga skilje-
tvister utgör detta den allt överskuggande delen av skiljemännens arbete,
och därmed dessas ersättning. Enligt skiljemannalagen krävs inte att skilje-
dom innehåller domskäl. Icke desto mindre torde det sällan förekomma i
affärstvister av någon betydenhet att skiljedomen saknar domskäl.

Domskäl fyller en viktig funktion genom att skiljemannen vid författan-
det av skälen tvingas underkasta sina egna tankegångar skriftlig - och för-
nyad - kontroll. För parter är domskäl av stor betydelse för att övertyga
dem om att skiljedomen är korrekt, vilket ökar sannolikheten för att förlo-
rande part frivilligt ställer sig domen till efterrättelse. Domskäl ger också
förlorande part möjlighet att avgöra om klandergrund föreligger, t.ex. att
skiljedomen grundats på en omständighet som part inte åberopat.

Den balansgång mellan snabbhet och författande av domskäl som Reg-
lerna i § 23 anvisar innebär att skiljedom skall innehålla domskäl endast
om part begär detta. Sådan begäran - det är tillräckligt med begäran från
den ena parten - skall framställas senast när part slutför sin talan. Det bör
noteras att skiljemannen är skyldig att författa domskäl om sådan begäran
framställs. Om begäran om domskäl inte framställs skall skiljedomen i vart
fall, utöver domslutet, innehålla parternas namn, deras yrkanden och åbe-
ropade grunder. Bestämmelsen ger således parter möjlighet att spara ytter-
ligare kostnader och tid.

2.7 Skiljemännens arvode

Som nämnts inledningsvis är den stora skillnaden i kostnadshänseende
mellan skiljeförfaranden och domstolsförfaranden det faktum att skilje-
männen bekostas av parterna. Det är framför allt skiljemännens arvoden
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som stått i fokus för senare års kritik. Redan genom att minska antalet skilje-
män kan betydande kostnadsbesparingar åstadkommas.

Enligt skiljemannalagen är det skiljemännen själva som bestämmer sin
ersättning. Part som är missnöjd med skiljemännens ersättning kan dock
begära prövning av densamma hos allmän domstol. Detta innebär att parter
har små möjligheter att i förväg - innan skiljeförfarande påkallas - bedöma
storleken på skiljemännens arvode. Ett sätt att öka förutsebarheten i detta
hänseende - och även kontrollen över skiljemännens ersättning - är att
använda sig av förutbestämda taxor för ersättningen. Denna metod används
bl.a. av Internationella Handelskammaren och av London Court of Interna-
tional Arbitration.

I det förra fallet är skiljemännens ersättning knuten till det omtvistade
beloppet,41 i det senare till en schabloniserad timersättning för olika arbets-
moment.42 Invändning kan resas mot båda dessa metoder såsom varande
alltför oprecisa för fastställande av skiljemännens ersättning. Något obrytbart
samband mellan det omtvistade värdet och det arbete skiljemän nödgas lägga
ned i en tvist finns ej; likaså är det svårt att ange för alla och envar god-
tagbara ersättningsnormer baserade på dag och/eller timarvoden. Trots dessa
brister har de ovan nämnda skiljedomsinstitutionerna hållit fast vid sina
respektive bestämmelser om skiljemännens ersättning.

Vid utarbetandet av Reglerna diskuterades olika möjligheter att reglera
ersättningen till skiljemannen. Den slutliga lösningen innebär att ersätt-
ningen till skiljemannen fastställs i en till Reglerna fogad tabell som utgår
från det omtvistade värdet.43 I 24 § i Reglerna fastslås vidare att det är
Skiljedomsinstitutet som fastställer ersättningen på grundval av tabellen.

41 Tabellen återfinns som Bilaga 3 till Internationella Handelskammarens Förliknings-
och Skiljedomsreglemente. Även de av Zürichs Handelskammare antagna
skiljedomsreglerna innehåller en tabell utgående från det omtvistade värdet. - För
värdefulla jämförelser av olika skiljedomsorganisationers kostnadsbestämmelser,
se Wetter och Priem, Costs and their allocation in international commercial
arbitration, The American Review of International Arbitration, vol. 2 No. 3 (1991)
s. 298 ff.
42 § 18.1 i Arbitration Rules föreskriver att skiljedomskostnaderna skall fastställas
enligt en till reglerna fogad Schedule of Costs, vilken anger dels kostnader per dag
då förhandling äger rum, dels timkostnader då skiljemännen utför annat arbete.
431 tabellen talas om "tvisteföremålets värde", varmed avses käromål och genkäro-
mål, med undantag för ränteyrkanden. En minimumersättning om SEK 15.000 ut-
går alltid om tvisteföremålets värde understiger SEK 100.000.
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Fördelen för parterna med denna reglering är framför allt att de har möjlig-
het att på förhand beräkna skiljemannens ersättning och att Skiljedoms-
institutet har viss kontroll över ersättningens storlek.

Av tabellen framgår dock att dess ersättningsnivåer kan frångås om
handläggningen av ett mål krävt "avsevärt mer eller mindre arbete än nor-
malt". Härigenom åstadkommes flexibilitet i ersättningens fastställande. Å
andra sidan kan hävdas att möjligheten för parterna att förutse skiljemannens
ersättning minskar. Emellertid torde man kunna utgå från att tabellen kom-
mer att följas i de allra flesta fallen. Genom att hänvisa till "avsevärt" mer
eller mindre arbete har tröskeln satts högt för att motivera avvikelser från
tabellen. Vare sig Reglerna eller tabellen innehåller några anvisningar om
vad som skall anses vara "normalt" i detta hänseende. Utgångspunkten måste
enligt min mening härvidlag vara vad som kan anses normalt vid hand-
läggandet av förenklade skiljeförfaranden och inte "ordinära" skiljeförfa-
randen. Även med denna utgångspunkt måste dock konstateras att något
otvetydigt - för alla situationer giltigt - svar på vad som är att betrakta som
"normalt" inte kan ges. Icke desto mindre innebär bestämmelserna om skilje-
mannens ersättning i Reglerna enligt min uppfattning ett betydelsefullt steg
mot ökad förutsebarhet och kontroll av skiljemannens ersättning. De erfa-
renheter som vunnits vid andra skiljedomsinstitutioner - framför allt Inter-
nationella Handelskammaren - antyder att de problem som kan uppstå vid
tillämpningen av en dylik tabell är fullt möjliga att bemästra. Enligt min
mening kan man av Internationella Handelskammarens erfarenheter även
dra slutsatsen att en tabell för skiljemännens ersättning - som i vissa fall
kan leda till en ersättning som är lägre än den som skiljemannen typiskt sett
förväntat sig - inte i nämnvärd utsträckning minskar möjligheten att intres-
sera skickliga och erfarna jurister att åtaga sig uppdrag som skiljemän.

3. Begränsningar

Ovan har diskuterats olika möjligheter att åstadkomma förenklade och bil-
liga skiljeförfaranden. Återstår så att beröra de begränsningar som kan tän-
kas finnas beträffande möjligheten att förverkliga denna ambition. Som
nämnts ovan förutsätter de diskuterade möjligheterna att parterna är ense
därom. Utan parternas överenskommelse är möjligheterna mycket begrän-
sade.44 Bristande partsvilja är således den största begränsningen. Härutöver
är det ur svensk rätts perspektiv framför allt två potentiella hinder som gör

44 Se diskussionen ovan - s. 9 ff.
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sig gällande, också för det fall att parterna överenskommit om särskilda
förfaranderegler.

Dels kan man tänka sig att förlorande part tar sig före att söka klandra en
skiljedom som är meddelad på grundval av Reglerna, eller med tillämpning
av andra regler syftande till ett förenklat och billigare skilje förfarande,dels
är det möjligt att part försöker få en skiljeklausul hänvisande till Reglerna -
eller innehållande andra bestämmelser av nyss angiven karaktär - ogiltig-
förklarad eller jämkad enligt avtalsrättsliga regler, t.ex. 36 § avtalslagen.

3.1 Klander av skiljedom

Som beskrivits ovan innehåller Reglerna bestämmelser om den skriftliga
handläggningen av ett förenklat förfarande och om möjligheten att hålla
muntlig förhandling.45 Troget syftet med Reglerna innebär dessa bestäm-
melser att förfarandet koncentreras på ett sätt som typiskt sett avviker från
ett "ordinärt" skiljeförfarande. Det kan inte uteslutas att förlorande parter
hävdar att de inte haft möjlighet att på erforderligt sätt utföra sin talan,
vilket i så fall skulle innebära en avvikelse från 14 § skilj emannalagen.
Denna bestämmelse måste utan vidare betraktas som en av de mest grund-
läggande i lagen. Avvikelse från denna bestämmelse leder i normalfallet till
att en skiljedom kan hävas med tillämpning av 21 § p. 4 skilj emannalagen.
Det avgörande i detta sammanhang är emellertid att den koncentrerade hand-
läggningen av skiljetvisten är resultatet av parternas överenskommelse. I
sådana fall kan inte skiljedomen hävas. Den skiljedomsrättsliga principen
om partsautonomin tar över skiljemannalagens bestämmelse. Detta fram-
går - i vart fall indirekt - av ordalydelsen i 21 § p. 4 skilj emannalagen där
det talas om fel i ärendets handläggning som "utan partens förvållande"
förekommit.46

Risken för att en skiljedom som är meddelad på grundval av förfarande-
regler som parterna har överenskommit hävs efter klander är således mycket
liten. I och för sig innehåller Reglerna bestämmelser som ger skiljemannen
möjlighet att laga efter läglighet - t.ex. att avgöra om särskilda skäl förelig-
ger och att tillåta muntlig förhandling - vilket åtminstone teoretiskt kan
leda till att part hävdar att skiljemannen fattat beslut av sådan innebörd att
han inte i erforderlig utsträckning kunnat utföra sin talan. Eftersom parter-
na emellertid överenskommit om att ge skiljemannen denna möjlighet -

45 Ses. 18 ffovan.
46 Jfr Delbetänkandet s. 142-144.
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och således medgivit honom att utöva visst skön - torde hävande av skilje-
domen efter klander vara utesluten även i denna situation.

3.2 Ogiltigförklaring eller jämkning av skiljeklausul

I svensk rättspraxis finns ett flertal avgöranden där domstol prövat om en
skiljeklausul skall ogiltigförklaras eller jämkas med tilllämpning av 36 §
avtalslagen.47 I regel har dessa avgöranden berört frågan om en skiljeklausul
kan anses oskälig med hänsyn till de kostnader som är förknippade med ett
skiljeförfarande. Många av dessa avgöranden rör skiljeklausuler mellan
näringsidkare och konsument, men avgöranden finns även rörande skilje-
klausuler mellan näringsidkare. Den huvudregel som utkristalliserat sig i
domstolarnas avgöranden innebär att skiljeklausuler mellan näringsidkare
står sig, medan skiljeklausuler mellan näringsidkare och konsumenter läm-
nas utan avseende med tillämpning av 36 § avtalslagen.

Möjligheten att få en skiljeklausul ogiltigförklarad eller jämkad med till-
lämpning av 36 § avtalslagen står - åtminstone teoretiskt - till buds även
när fråga är om skiljeförfaranden enligt Reglerna eller enligt andra regler
överenskomna mellan parterna i syfte att åstadkomma ett förenklat och bil-
ligare förfarande. Med hänsyn till att syftet med partsöverenskommelser av
angivet slag bl.a. är att åstadkomma billigare skiljeförfaranden torde det bli
svårt att med framgång åberopa betungande kostnader som stöd för tillämp-
ning av 36 § avtalslagen. I de allra flesta fall kan man nog utgå från att
sådana överenskommelser de facto leder till ett skiljeförfarande som är bil-
ligare än ett "ordinärt" förfarande.

Såvitt avser Reglerna torde det snarare vara en annan situation som kan
förväntas leda till åberopande av 36 § avtalslagen. Som tidigare berörts är
Reglerna i första hand avsedda för mindre tvister. Det är framför allt mot
bakgrund härav som parter förväntas föredra den koncentration av skilje-
förfarandet som Reglerna medför. Även om ett avtal framstår som okom-
plicerat och rör mindre värden är det omöjligt att med visshet förutse hur en
eventuell framtida tvist i anledning av avtalet kommer att vara beskaffad.
Tvist i anledning av ett mindre avtal kan mycket väl visa sig vara av kom-
plicerad rättslig natur och för all del även bli tämligen omfattande i vad
avser processmaterialet. Om parter i skiljeklausul hänvisat till Reglerna
kan han sedan tvist väl uppkommit mena att Reglerna inte är lämpliga för

47 Se t.ex. Welamsons rättsfallsöversikt för åren 1980-1987 i Svensk Juristtidning
1989 s. 637 ff.
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slitande av tvisten. Vid avtalets ingående måste parter således göra en
"riskbedömning" i detta avseende. Enligt min mening måste man kunna
utgå från att de allra flesta parter är fullt kapabla att göra denna bedömning.
Om de sedermera omvärderar sin bedömning, menar jag att de får stå sitt
kast. Enbart det faktum att part i efterhand anser att den överenskomna
skiljeklausulen är mindre bra kan knappast motivera att klausulen ogiltig-
förklaras eller jämkas med tillämpning av 36 § avtalslagen.

Enligt min uppfattning är det således osannolikt att 36 § avtalslagen i
större utsträckning kan komma att utgöra någon begränsning i parters möj-
ligheter att åstadkomma förenklade och billigare skiljeförfaranden.


