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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Tvister är någonting som funnits i alla tider. Människor är tänkande varelser som alltid 

har och alltid kommer att agera på olika sätt och ha skilda uppfattningar om saker och 

ting runtomkring dem. Olika typer av tvistlösningar kan spåras årtusenden tillbaka i 

världen och har lösts antingen med enkla medel ad hoc eller genom någon form av 

förbestämda regler i stor eller liten skala. Här bortses från våld som får antas vara den 

allra äldsta formen av tvistlösning, både med och utan regler som grund.1 

Vid sidan av det ordinarie tvistlösningssystemet har under årens lopp även 

alternativa tvistlösningsformer vuxit fram i Sverige. De mest uppenbara och välanvända 

är skiljeförfarande och olika typer av medling. Dessa används idag i vad som förefaller 

vara moderna och dagsanpassade former såsom i affärslivet, arbetslivet, familjerättsliga 

förhållanden, m.fl. Dessa institut är dock långt ifrån moderna till sina grunder, utan kan 

tvärtom spåras århundraden tillbaka i tiden. De första spåren av skiljeförfarande 

återfinns i lagstadganden redan under 1300-talet, och arbetet med en särskild 

lagstiftning på området påbörjades i början av 1800-talet. Särskilda regler om medling 

märks i lagstiftningen kring sekelskiftet 1900, och djupa diskussioner om särskilda 

förlikningskommittéer fanns redan under tidigt 1800-tal. Därtill kan domstolens 

inomprocessuella förlikningsverksamhet spåras århundraden tillbaka. 

Grunderna för de flesta alternativa tvistlösningsmetoderna återfinns således långt 

tillbaka i tiden, även om samhällsutvecklingen naturligtvis har tvingat fram en hel del 

anpassningar i lagtexten.  

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att göra en rättshistorisk undersökning av användningen av 

de alternativa tvistlösningsmetoderna i Sverige genom åren. Detta innebär att studera 

lagstiftningen under århundradena mot bakgrund av de rådande samhällsförhållandena 

vid rättsinstitutens tillkomst och utveckling. Det blir härvid även centralt att försöka 

utröna hur stor del av dagens alternativa tvistlösningsmetoder som i princip är 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Den tidigast daterade lagstiftningen i Sverige som berör våld som tvistlösningsform är ett stadgande om 
tvekamp i den s.k. hednalagen i Västergötland, daterad någon gång kring 1200-talets början. Se vidare 
Carlsson, Handsken är kastad – Tvekamp och rättssymbolik, 1957, s 151. Naturligtvis har dock våld i 
icke förutbestämda former och utan grund i några regler används under årtusenden i världen.!
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oförändrade kvarlevor från svunna tider och som det inte funnits anledning att ändra. 

Skiljeförfarande används exempelvis ofta i moderna affärssammanhang och vid en 

första anblick kan det vara lätt att få intrycket att det är en rättslig konstruktion som 

tillkommit i modern tid. Detta stämmer dock inte och det blir därför intressant att se hur 

mycket av de regler om skiljeförfaranden som idag används i det moderna affärslivet 

som egentligen använts i kommersiella sammanhang långt tidigare. 

Vissa rättsområden är mer känsliga för samhällsförändringar än andra och i större 

behov av att kontinuerligt ses över och anpassas. Straff- och familjerätten kan här 

nämnas som exempel. Andra områden såsom avtalsrätten är mer tidlösa och 

anpassningsbara till sin natur och inte i lika stort behov av kontinuerliga förändringar. I 

uppsatsen ska genom en rättshistorisk tillbakablick undersökas var processrättens 

alternativa tvistlösningsmetoder befinner sig på denna skala, det vill säga hur känsliga 

dessa rättsinstitut har varit av samhällets förändringar.  

 

1.3 Metod och källmaterial 

Ämnet har angripits genom en rättsvetenskaplig metod där såväl juridisk som 

samhällsvetenskaplig och historisk forskning har använts. I centrum för undersökningen 

står lagtext och förarbeten från tidig medeltid fram till våra dagar. De äldsta utgörs av 

enstaka medeltida lagstadganden medan 1800- och 1900-talet erbjuder långa 

välarbetade förarbeten och lagstiftningar. Dessa förarbeten och de rättsliga motiven däri 

har tjänat som utgångspunkt för en rättshistorisk analys om varför rätten utformades 

som den gjorde. Förutom rent juridisk analys har hänsyn tagits till exempelvis sociala, 

ekonomiska och politiska faktorer. Juridisk litteratur såväl som annan historisk litteratur 

har använts för att förstå den sociala, ekonomiska och politiska kontexten. 

Vidare redogörs löpande i texten på ett övergripande sätt hur den ordinarie 

processrätten och rättegångsförfarandet såg ut, i syfte att synliggöra den större rättsliga 

kontexten kring alternativa tvistlösningsformer. Även i dessa avsnitt har förarbeten, 

doktrin och i förekommande fall även praxis använts för att illustrera lagstiftningens 

utveckling. 
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1.4 Tidigare forskning  

Den övervägande delen av den rättshistoriska forskningen som berör ämnet processrätt 

har kretsat kring den ordinarie processrätten. Bland de rättshistoriska verk som givit 

processrätten stort utrymme bör främst nämnas Svensk rättshistoria2 av Inger, 

Kompendium i svensk rättshistoria3 av Hasselberg samt Historiska rättskällor4 av 

Modéer. Processrätten under 1600-talet har särskilt belysts av såväl Inger som av 

Jägerskiöld i omfattande arbeten publicerade i Rättshistoriska studier.5  

Vad särskilt gäller rättshistorisk forskning om alternativa tvistlösningsmetoder är 

denna avsevärt mer sparsam. Äldre samtida analyser av skiljeförfarande under 1800- 

och 1900-talen har dock gjorts av t.ex. Trygger6 och Bolding7, vilka är användbara i den 

rättshistoriska forskningen på området. I övrigt kan med fördel den allmänna juridiska 

litteraturen konsulteras för en övergripande rättshistorisk bild. Här måste 

lagkommentarerna av Lindskog8 samt Cars & Hassler9 särskilt framhållas, som båda 

innehåller inledande rättshistoriska tillbakablickar. 

Forskningen rörande skiljeförfarande och förlikning går ofta hand i hand, och i 

diskussioner om förlikning och medling är ovan nämnda litteratur också användbar. 

Medling såsom vi känner det idag är dock ett tämligen sent infört institut och någon 

rättshistorisk forskning är svår att finna. Framstående forskning på området idag har 

dock gjorts av Lindell10, Norman & Öhman11 samt Nyström12.  

 

1.5 Disposition och avgränsning 

Uppsatsens fokus kommer att ligga på skiljeförfaranden samt olika typer av medling 

och förlikningar då dessa utgör den absoluta majoriteten av alternativa 

tvistlösningsformer. Det finns även andra alternativa tvistlösningsformer, såsom 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Inger, Svensk rättshistoria, 2011. 
3 Hasselberg, Kompendium i svensk rättshistoria – svensk rättsutveckling och rättskällor från medeltid till 

nutid, 1989. 
4 Modéer, Historiska rättskällor – en introduktion i rättshistoria, 1997. 
5 Inger, Studier rörande den svenska processrättens utveckling under 1600-talet och Jägerskiöld, Rätt och 

rättsskipning i 1600-talets Sverige, bägge publicerade i Rättshistoriska studier, band 9, 1984. 
6 Trygger, Skiljeaftal och skiljeförfarande enligt svensk rätt, 1895. 
7 Bolding, Skiljeförfarande och rättegång, 1956. 
8 Lindskog, Skiljeförfarande: en kommentar, 2012. 
9 Cars & Hassler, Lagen om skiljeförfarande: en kommentar, 2001. 
10 Lindell, Alternativ tvistlösning, 2000. 
11 Norman & Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, 2011. 
12 Nyström, Medling i arbetstvister, 1990. 
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exempelvis mini-trials, partnering, m.fl.13 Dessa är dock till grunden väldigt lika 

skiljeförfarande och medling och utgör närmast moderna 2000-talsvarianter av dessa. 

Detta gör relevansen avsevärt mindre i ett rättshistoriskt arbete likt detta, och då dessa 

tvistlösningsformer dessutom mycket sällan används i Sverige utan är mer populära i 

exempelvis USA, har de lämnats därhän. 

Uppsatsen syftar till att ge en översikt över lagstiftningen i Sverige från det att 

instituten dök upp i större lagstiftningssammanhang som en stor del av befolkningen 

berördes av. Detta innebär att det bortses från eventuella lokala föreskrifter och regler 

som funnits långt dessförinnan. Dessutom berörs utländsk rätt inte i någon större 

omfattning. Mot bakgrund av att svensk rätt influerats i betydande mån av flera andra 

rättskulturer kommer dock en del komparativa jämförelser ändå att göras. Slutligen kan 

nämnas att framställningen syftar till att behandla de mer betydande förändringarna på 

området, det vill säga granskningar av de grundläggande elementen för tvistlösningen. 

Mindre formella skillnader i lagtext genom åren lämnas därför utanför framställningen.  

Dispositionen i framställningen är kronologisk. Detta, i kombination med att 

alternativ tvistlösning är möjlig inom många olika rättsområden, gör att vissa kapitel 

naturligt nog behandlar flera helt olika rättsområden. Eftersom någon form av alternativ 

tvistlösning dock alltid finns som en röd tråd i granskningarna är förhoppningen att 

dispositionen trots de stundtals mycket skiftande rättsområdena ändå upplevs som 

logisk och stringent. 

I kapitel 2 ges först en översikt över själva institutet alternativ tvistlösning och 

gällande rätt på området. Den rätthistoriska genomgången och den parallella analysen 

tar sedan sin början i kapitel 3 som behandlar den medeltida tvistlösningen. Kapitel 4 

omfattar vasatiden och stormaktstiden fram till 1734 års lag. I kapitel 5 analyseras sedan 

1826 års förslag till allmän civillag som innehöll genomgripande reformförslag på flera 

viktiga områden, däribland skiljemannarätten (förslagen genomfördes dock inte förrän 

senare i partiella reformer). Kapitel 6 redogör för 1887 års lag om skiljemän som 

innebar den första specialregleringen på området och vars stora betydelse för 

skiljemannarätten måste betonas. I kapitel 7 behandlas 1900-talet främst i form av en 

genomgång av medlingens stora inträde i lagstiftningen såsom vi ser på institutet idag. 

Framställningen sammanfattas sedan i kapitel 8. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Norman & Öhman 2011, s 22 ff. 



 9!

2 Allmänt om alternativ tvistlösning 

Innan den rättshistoriska genomgången och analysen tar sin början ska under denna 

rubrik institutet alternativ tvistlösning samt gällande rätt kring skiljeförfarande och 

medling att ges en kort översikt. Detta i syfte att ge läsaren en bild av vad instituten 

innebär samt hur det rådande rättsläget på området ser ut. En avslutande diskussion 

behandlar förhållandet mellan de alternativa och de ordinarie tvistlösningsformerna. 

2.1 Huvudprinciperna för skiljeförfarande 

Ett skiljeförfarande innebär att parterna i en tvist överenskommer om att låta skiljemän 

lösa tvisten istället för att ge denna uppgift till de statliga domstolarna.14 Staten har inte 

något självständigt intresse av att alla tvister prövas av allmän domstol och det har 

därför ansetts motiverat att skiljemän kan användas, förutsatt att det rör sig om en sådan 

fråga där förlikning är möjlig.15 Således kan skiljeförfarande inte användas i 

indispositiva tvistemål såsom exempelvis vårdnadstvister. 

Den nuvarande regleringen kring skiljeförfarande finns i lagen (1999:116) om 

skiljeförfarande (LSF) som kan tillämpas på alla skiljeförfaranden. Det är dock mycket 

viktigt att skilja det legala skiljeförfarandet från det konventionella.16 Det legala 

skiljeförfarandet sker när en författning stadgar att en viss tvist ska avgöras av 

skiljemän, exempelvis i 22 kap. 5 § aktiebolagen (2005:551). Det konventionella 

skiljeförfarandet grundar sig istället på ett frivilligt avtal mellan parterna och är det 

vanligast förekommande. LSF kan dock tillämpas i båda fallen. Historiskt har 

stadganden om legala skiljeförfaranden inte varit särskilt förekommande utan tycks ha 

skett främst under 1900-talet. Möjligheter till konventionellt skiljeförfarande har dock 

funnits länge, vilket kommer visas i framställningen. 

I ett konventionellt skiljeförfarande står skiljeavtalet i centrum. Avtalet kan vara ett 

helt eget avtal eller utgöras av en skiljeklausul i ett större kommersiellt avtal där det 

hänvisas till ett regelverk såsom LSF eller Stockholms Handelskammares 

Skiljedomsinstituts regler. Genom att underteckna avtalet godkänner parterna att en 

framtida tvist mellan dem löses av skiljemän. Ett skiljeavtal kan även undertecknas vid 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Själva termen skiljeförfarande introducerades inte förrän under 1800-talet men begreppet används i 
denna framställning även när det handlar om äldre rätt eftersom innebörden väsentligen är densamma. 
15 Prop. 1998/99:35, s 33 f. 
16 Terminologin vad gäller skiljeförfarande på frivillig grund skiljer sig genom åren, men ”konventionellt” 
skiljeförfarande används i förarbetena till nuvarande lagstiftning, se prop. 1998/99:35, s 34. 
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en tvists början, det vill säga utan några tidigare förehavanden mellan parterna. 

Skiljeavtalet tar inte sikte på parternas materiella förehavanden utan är närmast att se 

som en processuell reglering över hur dessa materiella förehavanden ska behandlas.17 

Viktigt att uppmärksamma är att trots den förhållandevis omfattande lagstiftningen som 

finns äger parterna att fritt disponera över skiljeavtalets utformning. Detta innebär att 

grundläggande omständigheter såsom gällande rättsordning och regelverk kan skilja sig 

åt helt i olika skiljeförfaranden.  

Om ett skiljeförfarande kommer till stånd avslutas detta oftast genom en skiljedom 

som parterna ska rätta sig efter. Skiljedomen kan inte överklagas (förutom vid formella 

fel) och vinner precis som en dom vid allmän domstol rättskraft och får exigibel verkan. 

Vid ett legalt skiljeförfarande, som ju grundas på lag och inte på ett avtal, kan dock det 

aktuella lagstadgandet ibland medge att domen kan överklagas även på materiell grund 

eller stipulera alternativa regler beträffande domens laga kraft och exigibilitet. 

Ett skiljeförfarande kan dock även avslutas innan någon skiljedom kommit till 

stånd, exempelvis om parterna förliks eller att skiljemännen avvisar talan. Enligt 27 § 

LSF ska dock ett sådant avslut också benämnas skiljedom, vilket t.ex. får till 

konsekvens att en förlikning kan få samma rättsverkningar som en skiljedom eftersom 

denna får samma klassificering. 

Som huvudanledningar till att skiljeförfarandet väljs som tvistlösningsmetod brukar 

framhållas expertisen hos de som avgör tvisten, frånvaron av insyn från det allmänna 

vilket gör att negativ publicitet undviks, processens effektivitet som följer av att det är 

ett eninstansförfarande, samt anpassningen till den aktuella tvisten, som gynnas av att 

man inte är bunden till domstolens processuella principer.18 

2.2 Medling som tvistlösningsmetod 

En medling i tvistemål är en form av förlikningsförfarande, där man söker att förlika 

parterna istället för att avgöra saken i domstol. En lyckad medling utmynnar i en 

förlikning (som oftast stadfästs av rätten), där en eller flera av de tvistande parterna 

genom en ensidig rättshandling i form av ett erkännande, ett medgivande eller en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Lindskog 2012, s 90. 
18 Prop. 1998/99:35, s 39 f och Lindskog 2012, s 41 f. 
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eftergift gör så att det inte längre finns någon betydande meningsskiljaktighet mellan 

parterna. En förlikning är således inte att se som en dom utan istället som ett avtal.19  

Terminologiskt nära anknutet till medlingen är förhandlingen som å ena sidan kan 

ses som en särskild tvistlösning då det oftast är parterna själva eller deras ombud som 

förhandlar och det saknas en mellanpart. Förhandling kan dock också ses som en del av 

medlingsprocessen eftersom medlaren försöker få parterna att förhandla med varandra.20  

Det är viktigt att påpeka att den enda egentliga rättskällan inom medling är 

litteraturen.21 Därmed inte sagt att medling helt saknar lagregler. En medling kan ske 

antingen innan en rättslig process startar om parterna frivilligt önskar det, men också 

genom någon form av rättsligt beslutad medling under förberedelsen eller i första 

instans. Innan saken processats i domstol kan rätten besluta om särskild medling enligt 

42 kap. 17 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740) (RB), om parterna samtycker till detta. 

Tvistemålet överlämnas då till en av rätten utsedd medlare som försöker få parterna att 

förlikas. Lagrummet korrelerar med 42 kap. 6 § RB om förberedelse i tvistemål där 

rätten åläggs att snabbt klarlägga om det finns förutsättningar för förlikning. Själva 

medlingsförfarandet i sig saknar dock rättsregler. Detta har med stor enighet ansetts 

onödigt i förarbeten.22 Medlaren får istället genomföra medlingen på valfritt sätt utifrån 

förutsättningarna i varje enskilt fall, såväl rättsliga sådana som ekonomiska, sociala, 

psykologiska, etc. Någon rapporteringsskyldighet till rätten finns inte. 

I speciallagstiftningen finns också vissa bestämmelser om både särskild och 

frivillig medling. Förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister fastslår vissa 

formella regler om hur medlare i dessa tvister ska sköta sin verksamhet. Särskild 

medling är också möjligt i hyrestvister och vårdnadstvister.23. Lagen (2011:860) om 

medling i vissa privaträttsliga tvister behandlar fall av frivillig medling, det vill säga 

annan medling än den särskilda medling som kan beslutas av domstol, annan myndighet 

eller skiljenämnd. Lagens innehåll syftar främst till att fastslå förutsättningar för rättslig 

verkställbarhet av en överenskommelse, eftersom denna typ av medling sker utom 

rättens försorg. Gemensamt för lagarna i speciallagstiftningen är, precis som i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Jfr Larsson, Förlikning i tvistemål, 1958, s 21, som konstaterar att detta synsätt torde vara det allmänt 
vedertagna i den svenska juridiska doktrinen. 
20 Lindell 2000, s 43. 
21 A a s 69. 
22 Prop 1986/87:89, s 115. 
23 Se 7 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder respektive 6 kap. 18a § föräldrabalken 
(1949:381). Ett lyckat resultat av medlingen kallas i det senare fallet inte förlikning utan 
samförståndslösning eftersom dessa tvistemål är indispositiva och förlikning därom således inte är tillåtet. 



 12!

rättegångsbalken, att medlarens arbete i stort sett är oreglerat. Endast formella 

stadganden om tidsfrister, tillsättande, arvodering, etc. går i princip att finna. 

Det bör slutligen påpekas att medling och skiljeförfarande kan kombineras. 

Medlingsklausuler kan intas i skiljeavtal rörande t.ex. hur en eventuell tvist om tolkning 

av skiljeavtalet ska lösas. Medling kan även, som nämndes ovan, i praktiken ske i form 

av ett skiljeförfarande, vilket medför att rättsföljden av medlingen blir en skiljedom. 

2.3 Förhållandet mellan alternativ och ordinär tvistlösning 

Begreppet alternativ tvistlösning är relativt modernt och återfinns sällan i äldre 

litteratur. Mot bakgrund av detta, samt det faktum att uppsatsen genomgående även 

redogör för förändringarna i den ordinarie rättegångsprocessen i syfte att kontrastera 

mot den alternativa, kan det vara lämpligt att göra en kortare jämförelse mellan dessa 

båda tvistlösningsformer för att se vad som egentligen skiljer dem åt.  

Gränsen för vad vi kallar ordinarie tvistlösning går att diskutera. Tar man 

utgångspunkt från det ordinarie rättegångssystemet kan rättegångsbalkens 

tillämpningsområde tjäna som gräns. Det som till huvudsaklig del faller utanför 

rättegångsbalkens tillämpningsområde eller som inte slutligt avgörs av domstol bör inte 

anses utgöra en ordinarie tvistlösning.  

Själva juridiska området processrätt kan också tas som utgångspunkt och frågan blir 

då om det som bör kallas alternativ tvistlösning faller inom området civilprocess. 

Kallenberg menar att exempelvis skiljeförfarande inte bör ses som en del av 

civilprocessen, med utgångspunkt i att process bör ses som den av staten genom 

domstolarna utövade rättsskipande verksamheten. Skiljemän handlar inte på statens 

vägnar utan bör betraktas som parternas förtroendemän som kan avgöra tvister med 

tillämpning av andra medel och mot bakgrund av andra ändamål än vad en domare 

kan.24 Bolding invänder häremot att frågan är mer komplicerad än så och att 

skiljeförfarande och förlikningsförsök kan ske i form av en mängd processuella 

varianter, där en del är nästan likartade med den ordinarie processen medan en del 

tvärtom har ytterst lite gemensamt med denna.25 

Enligt min mening är det något missvisande att enbart utgå från domstolens 

inblandning i tvistlösningen. Vid ordinarie tvistlösning vid domstol enligt RB blandas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Kallenberg, Svensk civilprocessrätt, 1917, s 23 ff. 
25 Bolding 1956, s 31. 



 13!

det nämligen inte sällan in i någon alternativ form av tvistlösning, exempelvis beslut om 

särskild medling eller legalt skiljeförfarande, stadsfästelse av skiljedom eller förlikning, 

mm. Det viktigaste för att bestämma huruvida en tvistlösning ska anses som ”ordinarie” 

eller ”alternativ” borde enligt min mening snarare vara att jämföra tvistlösningarnas 

grundläggande element. 

Tillämpningen av rättegångsbalken respektive annan lagstiftning, som nämndes 

ovan, är givetvis en uppenbar vattendelare. Reglerna om skiljeförfarande fastslås i LSF 

vilket med all önskvärd tydlighet särskiljer denna tvistlösningsform från 

rättegångsbalkens regler (speciallagstiftning på skiljemannaområdet har funnits ända 

sedan 1887). I 42 kap 17 § 2 st.  RB stadgas domstolens bestämmanderätt vad gäller 

beslut om särskild medling, men rättens beslutsområde omfattar endast att förordna en 

medlare och upprätta en tidsfrist. Själva medlingen – den faktiska tvistlösningen – är, 

som anfördes ovan, inte rättens sak utan medlarens, och denne är i princip inte är 

bunden av några rättsregler.  

 Vidare bör själva resultatet av tvistlösningen nämnas. En förlikning, en skiljedom 

och en dom i domstol löser alla tvisten, möjligen till och med genom en ganska likartad 

procedur i form av partstalan, bevisning, etc., men här finns en mycket viktig skillnad. 

En stadfäst förlikning, antingen efter ett medlingsförfarande eller på annat sätt, utgör 

inte någon exekutionstitel, vilket en domstolsdom och en skiljedom gör. Det är endast 

att se som en avtalsrättslig överenskommelse mellan parterna, vilket definitivt bör 

placera förlikningen under rubriken alternativ tvistlösning. En skiljedom innebär 

förvisso en exekutionstitel men resultatet skiljer sig ändå processuellt mot 

domstolsdomen eftersom skiljedomen inte kan överklagas på materiell grund.  

Förutom att skiljeförfarande regleras i en egen lag bör även uppmärksammas de 

många grundläggande processuella principer som domstolsprocessen tillämpar och som 

saknas vid alternativ tvistlösning. Här bör främst nämnas omedelbarhetsprincipen och 

muntlighetsprincipen och självfallet rätten till överklagande som nämndes ovan. 

Dessutom finns inga föreskrifter om vilka materiella regler som ska tillämpas, och även 

om utgångspunkten dock måste vara att det ska dömas efter gällande rätt kan ändå vissa 

särskilda aspekter i detta hänseende aktualiseras.26 Mot bakgrund av dessa betydande 

skillnader i kombination med den särreglering som finns torde det finnas all anledning 

att sortera in även skiljeförfarandet under alternativa tvistlösningsformer. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Lindskog 2012, s 709. 
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3 Den medeltida tvistlösningen i Sverige 

3.1 Översikt över det ordinarie rättegångssystemet 

Vad gäller reglering av tvistlösning i allmänhet i det medeltida Sverige återfinns alltid 

kyrkan och kungamakten i centrum då det var dessa maktcentra som fanns. De första 

nedtecknade reglerna kom i och med inrättandet av de första landskapslagarna kring 

1200-talets början. Den tidigaste lagen var den äldre Västgötalagen som brukar dateras 

till 1220-talet. I alla dessa landskapslagar fastslogs processuella regler för olika typer av 

ting, såsom underrätterna häradsting, hundaresting och sockenting och överrätterna 

lagmansting. Tingets form berodde på vilket geografiskt område det rörde sig om.27  

Tinget var en sammankomst som, beroende på vilken landskapslag det rörde sig 

om, ägde rum alltifrån varje vecka till två gånger per år.28 Tingens överhuvud var 

häradshövdingarna och lagmännen som skulle lag säga, lag tälja och lag göra. Detta 

innebar att upplysa om lagen och dess innebörd för tinget, att slutligt döma i respektive 

mål, samt att uttolka, ordna och sammanfatta de i samhället gällande rättsliga 

normerna.29 Det rörde sig således om både en lagstiftande och en dömande verksamhet. 

Det bör dock noteras att själva dömandet inte primärt innebar att avgöra själva 

sakfrågan och så att säga utreda ”sanningen”. Detta avgjordes på andra sätt beroende på 

om målet var ett vittnesmål, då saken avgjordes genom vittnen, dulsmål, genom ed, eller 

nämndmål, genom en för ändamålet tillsatt nämnd, vanligen tolv personer. Efter att 

detta gjorts var det upp till häradshövdingen eller lagmannen att tillämpa rätten på 

grundval av given fakta och sedan ”döma”.30 

Tinget utgjorde den folkliga rättsskipningen men det fanns också en kunglig 

rättsskipning som började redan under 1100-talet. Kungen eller någon i kungens ställe 

skulle exempelvis närvara vid ett flertal av de folkliga tingen, ofta kallat för 

räfsingating eller konungsting, där handläggning av vissa mål skulle ske och där kungen 

och ingen annan utövade sin domsmakt.31 Kungen fick så småningom även det slutliga 

avgörandet när det kom till utnämnande av häradshövdingar och lagmän. Den kungliga 

rättsskipningen var onekligen ett tidigt exempel på en central högsta domsmakt likt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Inger 2011, s 52 f. Exempelvis delades Götaland upp i land och härader, Svealand i land och hundaren 
och större delen av Norrland i land och socknar. 
28 A a s 53. 
29 Modéer 1997, s 61. 
30 Inger 2011, s 60. 
31 A a s 54. 
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Högsta domstolen med en vidsträckt domsrätt, i jämförelse med lokala underrätter med 

begränsad domsrätt. 

Den romerska kanoniska rätten influerade tidigt det rättsliga systemet. Vid 

Skänninge möte 1248, ett kyrkomöte på initiativ av dåvarande påven Innocentus IV, 

fastslogs att Sverige skulle hålla sig till kanonisk-rättslig praxis och sedvänja. Detta 

hade även tidigare influerat rättssystemet men blev nu stadfäst och kom att influera både 

den folkliga och den kungliga rättsskipningen.32 Illustrativa exempel på detta är den 

förändrade bevisbördan som tidigare helt legat på svaranden men som nu även lades 

över på käranden, samt införandet av inkvisitionsprocessen. Inkvisitionsdomstolar 

inrättades vid sidan av de ordinarie domstolarna med uppgift att bekämpa kätteriet. En 

verksamhet som innehöll högst okonventionella metoder med bland annat tortyr.33 Vid 

sidan av de ordinarie domstolarna fanns också, förutom inkvisitionsdomstolen, andra 

specialdomstolar med särskild domsrätt såsom de kyrkliga domstolarna inom sina 

respektive stift och sedermera universitetens egna domstolar.34  

Under 1200- och 1300-talet började Sverige gå från ett primitivt decentraliserat 

bondesamhälle till ett mer centralstyrt och urbant samhälle. Denna enorma samhälleliga 

förändring avspeglas tydligt i utvecklingen av det processrättsliga systemet. 

Tvistlösning genom offentliga tingsförhandlingar istället för våld och familjefejder, 

tagande av pant genom utsökning istället för att själv egenmäktigt ta panten, och så 

småningom övergången från edgärdsmannasystemet, där edgärdsmän genom egen ed 

skulle styrka svarandens ed eller kärandens påstående, till nämndemannasystemet är 

tydliga exempel på detta.35  

Omkring 1350 kom Magnus Erikssons landslag och stadslag, vilka ersatte alla de 

gamla landskapslagarna och innebar en övergång från en regional lagstiftning till en 

mer central sådan. En del gamla stadslagar fanns dock fortfarande kvar i vissa delar av 

landet, framförallt bör nämnas Bjärköarätten från slutet av 1200-talet som var gällande 

lag i Stockholm och i vissa andra städer, samt Visby stadslag som tros ha utarbetats 

ungefär vid samma tidpunkt som Magnus Erikssons landslag. Landslagen och 

stadslagen hade betydande skillnader och vissa viktiga områden såsom gifto-, arvs- och 

testamentsrätt samt vissa delar inom fastighetsrätten reglerades totalt olika.36 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Inger 2011, s 415 ff. 
33 Modéer 1997, s 59. 
34 A a s 60. 
35 Inger 2011, s 52. Angående övergången från edgärdsmannaprocessen, se nedan avsnitt 4.1. 
36 Hasselberg 1989, s 27. 



 16!

Processuellt fanns en särskild tingsmålabalk i landslagen och en rådstugubalk i 

stadslagen som reglerade det processuella förfarandet i städerna och på landsbygden. 

En ny landslag, Kristofers landslag (efter unionskungen Kristofer av Bayern som 

regerade i Sverige, Norge och Danmark under 1440-talet), kom 1442 och innebar 

ändringar och tillägg i Magnus Erikssons landslag. De båda landslagarna överensstämde 

dock ganska väl och kom att användas parallellt fram till mitten av 1500-talet då 

Kristofers landslag blev den alltmer gällande (se vidare nedan 4.1).37
  

3.2 De första spåren av alternativa tvistlösningar 

3.2.1 Skiljeförfarandets begynnelse 

Det är inte känt var och när i världen man först började lösa tvister på andra sätt än att ta 

till våld eller använda sig av det allmänna rättegångsväsendet. Det råder dock inga 

tvivel om att grunderna återfinns långt tillbaka i tiden. Spår av skiljeförfarandeliknande 

procedurer har återfunnits såväl hos de gamla grekerna som i romarriket, och det är 

rimligt att anta att dessa sammanfaller med uppkomsten av människans rättssystem.38 

Många menar till och med att skiljeförfarandet förmodligen är äldre än själva 

domstolsprocessen, med motiveringen att tvister löstes långt innan 

samhällsutvecklingen nått så långt som att inrätta domstolar.39 Detta är förvisso sant, 

även om rättegångsliknande förfaranden torde ha funnits lika länge som 

samhällsbildningar och hierarkier funnits. Någon form av kritisk tidpunkt för när 

alternativa tvistlösningar först användes torde därför enligt min mening vara när 

möjligheten att låta en tredje man från samma hierarkiska nivå avgöra eller medla i en 

tvist skapades. Även om möjligheten att låta en tredje man avgöra en tvist fanns redan 

innan samhällsbildningar och hierarkier uppkom är detta på ett sådant oerhört tidigt 

skede i historien att det näst intill är omöjligt att svara på om dessa tidiga tvistlösningar 

överhuvudtaget utgjorde en ordinarie eller en alternativ tvistlösning.40 Därför bör enligt 

min mening den hierarkiska aspekten och det allmänna tvistlösningssystem som 

uppkom genom detta kunna användas som en utgångspunkt i en diskussion om den 

alternativa tvistlösningens begynnelse. Det är frångåendet från detta ”normala” 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 A a s 28. 
38 Wolaver, The historical background of commercial arbitration, 1934, s 132. 
39 Se t.ex. Cars, Lagen om skiljeförfarande – en kommentar, 2001, s 13. 
40 Jfr Lindskog 2012, s 29, som menar att skiljeförfarande och domstolsprocess snarast är olika grenar på 
samma stamträd. 
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tillvägagångssätt i form av att låta en tredje man avgöra eller medla i tvisten som 

snarare markerar vad det faktiskt är fråga om – en alternativ tvistlösning jämfört med 

det ordinarie. 

Utvecklingen av skiljeförfaranden i världen tog fart på allvar när människan under 

medeltiden började handla i allt större utsträckning. Vid sidan av de ordinarie 

domstolarna, i syfte att snabbt skipa rättvisa mellan människor som kommit från när och 

fjärran, utvecklades särskilda domstolsliknande handelsinstitut som följde universell 

praxis och sedvänja; en uppgift som de ordinarie domstolarna inte ansågs kunna utföra 

på ett lika bra och rättvist sätt.41 Det blev enkelt talat en tvistlösningsform skapad av 

handelsmän, för handelsmän, i frågor som uppstod mellan handelsmän. 

För svensk rätts del återfinns de första spåren av skiljeförfarande i Visby stadslag 

från 1340-talets slut. Där finns i avsnitt 2:9 ett stadgande med innebörd att om två 

avtalskontrahenter tvistar kan de få denna tvist avgjord av goda män.42 Stadgandet 

möjliggör alltså lösandet av en tvist genom en form av skiljeförfarande istället för 

genom det ordinarie rättegångsförfarandet. Detta synes vara det första tecknet på ett 

lagfäst sätt att lösa tvister genom ett annat rättsligt förfarande än det ordinarie 

tvistlösningssystemet. För tydlighetens skull ska dock påpekas att det har återfunnits 

vissa svenska urkunder ända tillbaka till 1200-talet med innebörd att tvistande parter 

kan underkasta sig tredje mans domslut.43 Någon större systematik eller stöd i lag i dess 

urkunder torde dock inte kunna skönjas.  

3.2.2 Tillkomsten av skiljemannainstitutet i en samhällelig kontext 

Man kan fråga sig hur ett stadgande som möjliggjorde för tvistlösning med hjälp av 

skiljemän var möjligt just i Visby stadslag, när övriga delar av Sverige synes ha 

tillämpat ett reglerat processuellt system där endast kyrkan, kungamakten och domstolar 

– ordinarie och specialdomstolar – stod för den dömande makten. Detta har att göra 

med tyskt inflytande och Visby stadslags särställning jämfört med övriga lagar. 

Sverige hade under 1200- och 1300-talet en stor tysk handelsexpansion och från 

framförallt Lübeck och Hamburg kom köpmän och andra yrkesutövare i mycket stor 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Wolaver 1934, s 136. 
42 Schlyter har översatt stadgandet i Visby stadslag 2:9 enligt följande: ”Tvista två män eller flere om en 
sak, och vare det äskat, det vare av hvilken part det vara må (att de) vilja lemna sin sak (till afgörande) åt 
gode män, så skall man nämna de männen, innan de låta det komma derhän”, se Schlyter, Wisby stadslag 

och sjörätt, 1853, s 82. 
43 Trygger 1895, s 1. 



 18!

omfattning.44 Detta fick ett stort inflytande på många delar av samhället och det blev 

nödvändigt med ändringar och tillägg i landskapslagarna och sedermera även i 

landslagen och de olika stadslagarna för att anpassa rätten till hur det faktiska samhället 

såg ut. Exempelvis infördes regler om tyskarnas skyldigheter vid ankomst och avresa, 

hur de skulle förfara vid eldsvåda vad gällde att hjälpa folket rädda sin egendom samt 

att de ifall de övervintrade skulle vara helt underställda svensk lag.45 De tyska 

influenserna var påtagliga och faktum är att de flesta rättshandlingarna som 

nedtecknades i städerna skrevs oftare på tyska än på svenska.46   

Inte minst på Gotland bedrevs under denna hansatid en omfattande 

affärsverksamhet med tyskar. Tyskarna hade inflyttat till staden redan i slutet av 1100-

talet och var den största bidragande orsaken till att Visby blev medelpunkten för hela 

Östersjöhandeln.47 Rikliga mängder tyska dokument av skiftande slag som har 

återfunnits bekräftar ytterligare detta.48 Detta gjorde att Visby stadslag till stor del 

influerades av tysk och framförallt hanseatisk rätt och staden fick därmed en mycket 

självständig, tyskpräglad och speciellt utvecklad stadslag. Stadslagens särställning 

framgår också av dess inledning där det fastslås att konung Magnus Eriksson stadfäst 

visbyborgarnas rätt och frihet, samt bestämt att de skulle ha två likalydande lagböcker, 

en på tyska och en på gutniska.49  

Mot bakgrund av detta samt att något liknande stadgande inte återfunnits i någon av 

de samtida landskapslagarna eller stadslagarna får det antas att konstruktionen av 

stadgandet i Visby stadslag härstammar från tysk rätt. Det har förvisso påpekats att 

Visby stadslag även bar influenser från rättsutvecklingen i Riga, Ryssland och den 

tidiga gotländska rätten.50 Dessa kan mycket väl tänkas ha influerat exempelvis den 

allmänna sjörätten, men mot bakgrund av de enorma tyska influenserna vad beträffar 

just handeln i Visby under denna tid bör det tämligen säkert kunna antas att just det 

aktuella skiljeförfarandestadgandet har en tysk härkomst. 

Det kan vidare konstateras att själva anledningen till att ett dylikt stadgande 

överhuvudtaget togs in i Visby stadslag från första början var att tvistande parter i 

Visbyområdet mycket väl kunde vara tyska handelsresande. Det framstår därför som 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Kumlien, Stadslag, statsmakt och tyskar i senmedeltidens Stockholm – några problem, 1988, s 1 f. 
45 A a s 13. 
46 Modéer 1997, s 36. 
47 Hasselberg, Studier rörande Visby stadslag och dess källor, 1953, s 2. 
48 Kumlien 1988, s 15. 
49 Hasselberg 1989, s 25 
50 Hasselberg 1953, s 20 ff. 
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mycket fördelaktigt att möjliggöra lösandet av förmögenhetsrättsliga tvister snabbt och 

effektivt eftersom ena parten (eller för den delen båda) sannolikt inte var stadigvarande 

bosatt inom någon svenskt område. Denna part kunde därför inte lagsökas, kallas till 

ting, osv. på samma enkla sätt som svenskar kunde. Att påbörja en process i tinget 

kunde dessutom tänkas dra ut på tiden vilket naturligtvis inte var till någon fördel för de 

handelsresande, och det måste därför ha framstått som avsevärt effektivare att lösa 

saken direkt på plats. Dessutom är det rimligt att anta att ett visst mått av säkerhet kan 

ha spelat in, då risken att någon part avvek från landet i väntan på en utdragen 

domstolsprocess blev betydligt mindre om saken kunde avgöras på plats. 

Till detta kan slutligen läggas kompetensen hos skiljemännen. Eftersom stadgandet 

i stadslagen främst synes ha avsett kommersiella tvister så torde det ha krävts viss 

sakkunnig kompetens för att avgöra dessa tvister. Att då låta goda män, antagligen 

andra handelsmän, med sådan sakkunnig kompetens avgöra saken måste ha gynnat alla 

parter. Som nämndes ovan, grundtanken med skiljeinstitutet var en tvistlösningsform av 

handelsmän, för handelsmän, i frågor som uppkom handelsmän emellan. 

Slutsatsen blir alltså att redan de första tecknen på användandet av skiljeförfarande 

i Sverige, för nästan 700 år sedan, tillkom med samma bärande skäl och motiveringar 

som än idag ligger till grund för användningen av skiljeförfaranden, såväl i Sverige som 

utomlands, det vill säga främst effektiviteten och kompetensen hos skiljemännen. Detta 

kan inte bero på något annat än att handelns grunder är så pass tidlösa, självklara och 

förhållandevis enkla inom olika rättssystem och över tid. Oavsett om vi talar om det 

gamla feodalsamhället där saker byttes, medeltidens handel mellan köpmän eller dagens 

komplicerade affärstransaktioner är tvister tänkbara rörande affärsföremålets värde, 

betalningsform, kompensation, etc. Lösandet av dessa tvister gynnas och har alltid 

gynnats av en tvistlösningsform som innebär stor effektivitet, anpassningsbarhet och 

som avgörs av särskilt kompetenta personer. Detta dessutom mot bakgrund av 

omständigheter såsom upprätthållandet av eventuella fortsatta affärsförbindelser mellan 

parterna, att undvika onödiga störningar i verksamheten, minskad allmän insyn i 

parternas inbördes förhållanden, mm. 

 



 20!

3.3 Medeltida förlikningar  

3.3.1 Inledning 

Förlikning och medling har i historien alltid varit en del av tvistlösningens natur. Det 

har visat sig såväl i stor skala genom diplomati och fredsmäklande i omfattande 

krigssituationer, som i små personliga tvister där en tredje person ställt sig i mitten för 

att medla mellan parterna och undvika våld, kränkningar, skadegörelse, osv. 

Förlikningar aktualiseras, till skillnad från skiljeförfaranden, även i straffrättsliga 

förfaranden och även om straffrätten ligger utanför frågeställningen för denna uppsats 

går det inte att helt bortse från det i detta avsnitt. 

Majoriteten av alla förlikningsförsök som vidtas i tvister sker naturligtvis utan 

någon rättslig inblandning och följer snarare av etik, moral, sunt förnuft, 

samhällsvärderingar, religion, osv. Så har det varit i historien och kommer förmodligen 

alltid att vara. Detta innebär dock inte att förlikningar alltid varit helt oreglerat rättsligt. 

Rättsligt förankrade uppmaningar till förlikningar går nämligen att spåra långt tillbaka.  

3.3.2 Fridlysning mellan tvistande parter enligt Magnus Erikssons stadslag 

I Magnus Erikssons stadslag fanns ett processuellt stadgande i 14:1 rådstugubalken där 

parter som kivade51 sinsemellan på rådstugan eller annorstädes genom påbud av fogde, 

borgmästare eller rådmän kunde förbjudas att ”kvälja [varandra] i ord eller gärningar”.52 

Skedde detta ändå och påbudet alltså inte efterföljdes av någon part utgick böter. 

Institutet kallades ”fridlysning mellan tvistande parter” och tycks närmast ha syftat till 

att inte ytterligare förvärra den ursprungliga tvisten mellan parterna.53 Det var således 

inte uttryckligen fråga om någon förlikning. Emellertid går det att utläsa en hel del om 

synen på förlikning ur stadgandet. 

För att påbudet om fridlysning skulle tillämpas förutsattes alltså att två parter 

tvistade om något på rådstugan. Det kunde mycket väl tänkas ligga något brottsligt 

bakom tvisten såsom misshandel, ärekränkning eller stöld. I fokus för tillämpning av 

påbudet låg att denna tvist riskerade att förvärras och fördjupas på grund av stridigheter 

mellan parterna. Det var alltså fråga om ett ingrepp från offentlig myndighet i preventivt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Enligt Hemmer leder en medeltida språkanalys till att ”kiva” i detta sammanhang har betydelsen 
”tvista”, se Hemmer, Fridlysning mellan tvistande parter enligt Magnus Erikssons stadslag 

rådstugubalken 14:1, 1969, s 105. 
52 Holmbäck & Wessén, Magnus Erikssons stadslag i nusvensk tolkning, 1966, s 176. 
53 Hemmer 1969, s 113. 
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syfte.54 Stadgandet tycks dock inte ha haft det primära ändamålet att underlätta 

processen och hålla parterna isär från varandra fram till det att dom i tvistemålet 

avkunnades. Istället ville domstolen genom denna åtgärd sannolikt uppmuntra parterna 

att försonas och förlikas.  

För denna senare tolkning talar flera omständigheter. Dels har vissa äldre 

handskrifter av stadslagen återfunnits från olika delar av landet där 14:1 rådstugubalken 

ofta uttryckligen inleds med en direkt uppmaning till parterna att upphöra med kivandet 

och istället sämjas.55. Vidare bör uppmärksammas att det förutsattes att påbudet kunde 

gälla bara för en viss tid under det att målet pågick i rådstugan.56 Det var alltså inte fråga 

om någon fridlysning mellan parterna som skulle gälla även efter det att domen 

avfattades. Något som skulle kunna liknas vid dagens besöks- eller kontaktförbud. Det 

sagda måste tolkas som att lagen räknade med att parterna under tiden som påbudet 

gällde skulle försonas och ingå förlikning. Annars hade en fridlysning mellan parterna 

förstås även varit påkallad tills vidare efter domen, eftersom den risk för ”kväljande i 

ord eller gärning” som fanns mellan parterna innan domstolen avkunnat en dom 

sannolikt skulle finnas kvar även efter en dom. Att lagen nu istället uttryckligen 

stadgade att påbudet skulle gälla under en viss utsatt tid måste anses innebära att man 

ansåg att ett långvarigt påbud mellan parterna inte vore nödvändigt eftersom parterna 

ändå skulle bli sams inom den närmaste framtiden.  

Det förefaller alltså ha funnits en vilja i lagstiftningen att domstolarna skulle 

uppmuntra till förlikning mellan tvistande parter. Detta måste sägas vara ett av de 

tidigaste tecknen på denna vilja i svensk lagstiftningshistoria. Någon regel eller 

rekommendation om hur detta förlikningsförsök skulle gå till stod dock inte att finna 

någonstans och här kan endast spekuleras. Enligt min mening är det knappast troligt att 

domstolen lämnade åt parterna att diskutera saken och försöka förlikas därom. Detta 

hade förmodligen dels varit fruktlöst i det flesta fallen och dessutom var ju den 

ursprungliga tvistefrågan redan uppe till avgörande i rådsstugan och man hade med 

andra ord redan blandat in rättsväsendet i parternas förehavanden. Det förefaller därför 

rimligt att rätten under processens gång, genom någon form av materiell processledning, 

på något sätt bidrog till att verka för att parterna förliktes. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 A a s 107. 
55 A a s 105. Någon boktryckarkonst var förstås inte att tala om, vilket gjorde att lagarna nedtecknades för 
hand. Dessa handskrifter kunde, av naturliga skäl, skilja sig något åt. 
56 I lagrummet stadgas att böter utgår om någon av parterna bryter mot påbudet ”medan det budet står”. 
Se Hemmer 1969, s 106. 
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3.3.3 Fridlysningsstadgandet i ett större perspektiv 

Av intresse i sammanhanget är varför ett sådant här förlikningsstadgande dök upp i 

lagstiftningssammanhang just vid denna tid. Ett svar kan vara den allmänna 

inställningen till brott och straff i den medeltida rättstillämpningen. Den medeltida 

rättstillämpningen ses i mångas ögon idag ofta som grym och ociviliserad, men faktum 

är att en totalt motsatt uppfattning ofta gjorts gällande. Denna uppfattning framhåller 

den medeltida tvistlösningen som ganska försoningssökande och förhållandevis mild. 

Som exempel kan nämnas omständigheter såsom att böter ofta skrevs ner i förhållande 

till den dömdes betalningsförmåga och att domarna ofta blev mildare än vad lagen 

föreskrev.57 Det var snarare under 1500- och 1600-talet som rättsskipningen blev mer 

brutal, framförallt på grund av det ökade religiösa inflytandet och exempelvis den därtill 

hörande tortyren.58 Det sagda ligger också väl i linje med den medeltida inställningen 

från domstolarnas sida att försöka förlika parterna i en tvist, även om man givetvis bör 

ha i åtanke att hårda och grymma straff var såväl tänkbara som förekommande under 

denna tid. 

Avslutningsvis bör uppmärksammas det faktum att fridlysningsbestämmelsen alltså 

var intagen i Magnus Erikssons stadslag, som tillämpades i städer med stadsprivilegier. 

Någon motsvarande bestämmelse i landslagen fanns inte. Invånarantalen i städerna med 

omnejd under högmedeltiden, som i Sverige inträffade ett drygt sekel innan Magnus 

Erikssons stadslag tillkomst ca 1350, var generellt sett låga och med undantag för Visby 

och Stockholm som nådde upp till 10 000 respektive 6000 invånare hade städerna sällan 

mer än 2000 invånare. Vissa städer, även de mer framträdande, kom också att stanna 

ungefär vid dessa invånarantal under århundraden framöver.59 

Mot bakgrund av att Sveriges totala befolkning vid denna tid (med dåtidens 

gränser) torde ha uppgått till någonstans mellan 750 000 och 800 00060 kan konstateras 

att en stor majoritet av befolkningen bodde på landsbygden och träffades av landslagen. 

I Norrland fanns exempelvis inte ens några städer att tala om.61 Som nämndes ovan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Se Wessnert, Cases om brott och straff och synen på brott under senmedeltiden och idag, 2008, 
researcharbete för Stockholms medeltidsmuseum. 
58 Se t.ex. Jägerskiöld 1984, s 225 ff, samt Inger 1984, s 310 och 314 ff.  
59 Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, 2002, s 113. Som ett exempel kan nämnas Uppsala som 
trots sin framträdande medeltida roll inom handel, religion och sedermera universitetsverksamhet ännu i 
början av 1600-talet alltjämt bara hade ca 2000 invånare. 
60 Siffran har uppskattats av Harrison, främst mot bakgrund av antalet kyrkor och skriftligt material såsom 
listor över skattskyldiga hushåll. Se Harrison, Hur många bodde i Sverige?, http://blog.svd.se/ historia/. 
61 Magnusson 2002, s 108. 
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fanns det inte någon form av fridlysningsbestämmelse i landslagen, och denna möjlighet 

saknades alltså vid tinget; platsen där majoriteten av befolkningen hade sitt laga forum 

för tvistlösning. Möjligen märktes den goda inställningen till förlikningar som fanns i 

rådstugan även vid tinget, men det är viktigt att påpeka att något uttryckligt stadgande 

om detta i landslagen inte fanns. 

En teori om varför någon fridlysningsbestämmelse saknades i Magnus Erikssons 

landslag kan vara att någon liknande förebild i någon av landskapslagarna saknades och 

att det därför aldrig diskuterades i lagstiftningsarbetet. Landslagen var i princip en 

kodifikation av hela det befintliga landskapslagsmaterialet62, vilket möjligen inte 

motiverade några nya rättsinstitut. En liknande teori på samma tema bygger på 

stadgandet härkomst. Som Hemmer funnit härstammar rättsinstitutet fridlysning mellan 

tvistande parter från kontinental rätt, framförallt hanseatisk. Enligt Hemmer var 

bestämmelsen i stadslagen, likt många andra lagstadganden vid denna tid, rakt av 

recipierad därifrån.63 Detta förefaller rimligt mot bakgrund av denna rättskulturs 

influenser på framförallt den svenska stadsrätten där handeln blomstrade (jfr ovan 

3.2.2). Den kontinentala påverkan var dock inte alls lika stor på landsbygden som i 

städerna, något som den allmänt mycket skilda lagstiftningen för städerna och 

landsbygden vittnar om. Det är därför knappast oväntat att detta nya rättsinstitut enbart 

togs in i stadslagen och inte i landslagen. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Hasselberg 1989 s 26.  
63 Hemmer 1969, s 107. 
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4 1500-talet fram till 1734 års lag  

4.1 Betydande förändringar i det ordinarie rättegångssystemet 

Både Kristofers landslag, som tillkom 1442, och Magnus Erikssons landslag hade under 

1400- och 1500-talet använts i praxis. 1608 stadsfästes emellertid Kristofers landslag 

som den primära lagen av Karl IX, och blev den mer dominanta fram till 1734 års lag. 

Domarna gavs dock rätt att alltjämt använda reglerna i de gamla landskapslagarna ifall 

landslagen eller senare lagstiftning inte gav ledning.64 

Den svenska rättsskipningen i högsta instans hade länge varit illa organiserad. 

Kungamakten hade sedan medeltiden utgjort en högsta rättsskipning och det fanns även 

särskilda ting ledda av s.k. stormän i landskapen där mål från underrätterna kunde 

överprövas. Det ansågs dock att det krävdes en fastare och mer kvalificerad jurisdiktion 

som dessutom kunde kontrollera underrätternas verksamhet. Detta ledde 1614 till 

instiftandet av en fast högsta överklagandeinstans i Stockholm, Svea hovrätt, vilket 

innebar att Sverige fick en fast instansordning.65 Som underinstanser räknades på landet 

häradsrätten och dess första överklagandeinstans lagmansrätten, och i städerna var 

första instans kämnärsrätterna vars mål kunde överklagas till rådhusrätten.66 

Egentligen var även Svea hovrätt en mellaninstans eftersom kungen hade möjlighet 

att revidera hovrättens domar om den överklagande ansökte om sådant tillstånd, men 

rent formellt var för första gången en domstol den högst dömande myndigheten och det 

förefaller därför lämpligt att se denna tidpunkt som den där den fasta instansordningen 

först infördes.67 Det slutliga frigörandet av den högsta domsmakten från kungamakten 

till ett helt självständigt kollegium får för övrigt sägas infalla mycket sent i historien 

mot bakgrund av att kungen hade två röster i Högsta domstolen ända fram till 1910 och 

att kungen var tvungen att skriva under varje domslut i HD ända fram införandet av den 

nuvarande regeringsformen 1975.68  

Vidare kan nämnas övergången i Sverige från edgärdsmannaprocessen till 

nämndprocessen som skedde under 1600-talet. Edgärdsmannaprocessen innebar att den 

svarande genom ed försökte bestrida kärandens påstående. En ed vars riktighet sedan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Inger 2011 s 87 f och Hasselberg 1989 s 56. 
65 Jägerskiöld 1984, s 217 f. 
66 Inger 2011, s 137. 
67 Jfr Jägerskiöld 1984, s 218 ff. 
68 Se härtill SFS 1909 nr 38 den 26 maj respektive prop. 1973:90, s 112. 
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skulle bekräftas av s.k. edgärdsmän; personer som kände svaranden och som kunde 

intyga att denne talade sanning. Istället infördes nu alltså nämndprocessen vilket 

medförde en materiell bevisprövning med undersökningsprincipen i centrum.69 Detta 

medförde i sin tur flera saker, främst att processförfarandet i brottmål fick en stark 

inkvisitorisk prägel och att mottagandet av den legala bevisteorin blev större i Sverige. I 

flera lagar märks gradering av bevismedlen i fulla bevis, halva bevis samt indicier.70 

Hur den legala bevisteorin påverkade den alternativa tvistlösningen kan endast 

spekuleras i. Det vore å ena sidan ologiskt om dess inträde skedde helt utan påverkan på 

dessa förfaranden. Det rörde sig trots allt om en tämligen revolutionerande processuell 

princip. Å andra sidan behövde t.ex. ett skiljeförfarande inte nödvändigtvis följa några 

exakta bevisregler i lagen. Lagen stadgade oftast regler för hur domare skulle se på 

bevisningen, men skiljemän var inga domare och kan inte ha träffats av alla dessa 

bestämmelser. Tvärtom får det antas att parterna i en alternativ process på avtalsrättslig 

basis kunde överenskomma om exempelvis att skiljemännen fick döma efter egen 

erfarenhet i frågan eller efter något annat eget skön. 

I ett uttalande från 1646 konstaterade riksdrotsen Per Brahe att man i civilprocesser 

skulle hålla sig till skrifter och dokument som bevisning.71 Ett tydligt tecken på 

mottagandet av den legala bevisteorin och en gradering av bevismedlen efter olika 

bevisvärde. Det får dock sägas vara tveksamt om ”civilprocess” i detta fall inkluderade 

skiljeförfarande. Detta hade förringat skiljeförfarandets natur något, då processens 

effektivitet torde ha hämmats om endast skriftlig dokumentation var godkänt som 

bevismedel. Eftersom rätten dessutom inte hade någon insyn i skiljeavgörandena lär det 

dessutom ha varit lätt för parterna att överenskomma om någon annan bevisföring. 

Slutsatsen torde därför bli att den legala bevisteorins inträde i det svenska 

processystemet hade en stor påverkan på den ordinarie tvistlösningen men en mycket 

liten sådan på den alternativa. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Inger 1984, s 307. 
70 A a s 308. 
71 A a s 311. 
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4.2 En ökad användning av skiljeförfarandet 

Under 1600-talet märks ett antal nya lagstadganden i svensk rätt rörande alternativ 

tvistlösning, särskilt vad gäller skiljeförfarande.72 Här kan främst noteras 1667 års sjölag 

och 1669 års exekutionsstadga. 

4.2.1 1667 års sjölag 

1667 års sjölag, med rötterna delvis i skipsmålabalken i Magnus Erikssons stadslag, var 

ett gediget lagarbete och var vid tillkomsten att se som den främsta i Europa och blev en 

stor förebild internationellt.73 Detta förefaller rimligt mot bakgrund av Sveriges position 

som stormakt under 1600-talet, vilket innebar en successiv utvidgning av de svenska 

gränserna från Gustav II Adolfs tillträde 1611 fram till freden i Roskilde 1658. Sverige 

hade då territorium runt nästan hela Östersjön och en välutvecklad sjölag torde därför ha 

legat väl i tiden mot bakgrund av handeln och den kontakt mellan territorierna som ägde 

rum på Östersjön. 

Lagen innehöll en särskild skepsmåhlabalk med stadganden om hur processen vid 

sjörättsmål skulle gå till. 1 kap. 1 § fastslog att förutom de ordinarie instanserna, 

exempelvis häradstinget, kunde parterna i tvister härrörande från sjölagen ”ända sine 

twister igenom gode mäns uthwälliande, antingen til wänligh förlikning eller 

fullkomligit uthslagh, ther the så willia och sin emellan samtyckia […]”.74 

Den terminologiska benämningen av rättsskiparna som ”gode män” för omedelbart 

tankarna till skiljemannastadgandet i Visby stadslag. Gemensamt för dessa bägge 

stadganden är även att sjörätten blev central i tillämningen. Detta torde inte vara någon 

tillfällighet. 1667 års sjölag hade framförallt drag av den holländska sjörätten, men det 

fanns också tydliga influenser av den hanseatiska och romerska sjörätten samt Visby 

sjörätt.75 Dessa rättskulturer influerade även Visby stadslag, och således var stadslagen 

och 1667 års sjölag till stor del sprungna ur samma rättskulturer. 

Vidare kan en parallell dras mellan Visbys centrala position som handelsplats under 

den tidiga medeltiden och den nya handelspolitiska inriktning som inleddes i Sverige 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Liksom tidigare användes i lagtexten ännu inte begreppen skiljeförfarande, skiljemän, skiljedom, etc. 
För tydlighetens skull använder dock framställningen ändå dessa begrepp när det refereras till lagarnas 
innehåll, då det närmast är en terminologisk fråga. Så kallade ”compromissarier”, som tycks ha varit en 
annan välanvänd term vid denna tid, används endast vid citering av lagtext. 
73 Modéer 1997, s 104. 
74 Sweriges Rikes Siö-Lagh 1667, s 59.  
75 Inger 2011, s 133. 
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under 1600-talet. Vasakungarnas styre under 1500-talet hade kännetecknats av en tydlig 

protektionistisk inställning till handel, där man genom en strikt tullpolitik försökte 

skydda den egna handeln och försvåra utländsk import. Under 1600-talet försökte man 

dock nästintill åstadkomma det motsatta, det vill säga en underlättad utländsk import 

genom låga eller helt obefintliga importtullar i kombination med höga exporttullar.76 

Den svenska handeln blev följaktligen mycket mer utåtriktad och merkantilistisk, vilket 

är närmast en spegelbild av hur handeln i Visby under 1200- och 1300-talet såg ut (i en 

förminskad skala). Detta torde också vara en anledning till att välvilligheten till 

skiljeförfarande låg i tiden. 

Slutligen bör uppmärksammas de många klagomål som förekom under 1600-talet 

rörande hur komplicerat och tidskrävande det var att genom en domstolsprocess få 

någon att betala det denne var skyldig. Detta berodde till stor del på att det svenska 

betalningsväsendet inte höll jämna steg med den allt stegrande och intensifierade 

handeln, vilket gav upphov till flertalet tvister i handelssituationer.77 Bland annat 

infördes växelstadgan från 1671 i syfte att underlätta den komplicerade användningen 

av växlar som betalningsmedel, vilket var den odiskutabelt mest använda 

betalningsformen inom utrikeshandeln.78  

Detta processuella missnöje vid tvister – sannolikt främst handelsrättsliga sådana – 

för naturligtvis tankarna till skiljeförfarande. Som framgått i tidigare kapitel är det inom 

det handelsrättsliga området som skiljeförfarande alltid har haft sin styrka. Handelsmän 

eftersträvar i regel effektivitet och sakkunskap vad gäller tvistlösning. Det måste anses 

finnas en uppenbar parallell mellan å ena sidan den snabbt ökade handeln och de 

missnöjdas krav på ny tidsenlig handelsrättslig lagstiftning, och å andra sidan en 

uppgång för skiljeförfarandet som tvistlösningsmetod.  

4.2.2 1669 års exekutionsstadga 

I sammanhanget ska också 1669 års ”stadga över alla exekutioner i gemen” nämnas. 

Stadgan tog bland annat i fem punkter upp bestämmelser om verkställighet av ”gode 

mäns utslag, ther intet jäf utinnan är.”79 Lagstiftningen möjliggjorde alltså för exekution 

vid alla fall av goda mäns utslag så länge inget jäv förelåg. Det måste dock noteras att 
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76 Magnusson 2002, s 161. 
77 Inger 2011, s 134 f. 
78 A a s 135. 
79 Citerat i SOU 1994:81, s 55. 
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det i princip endast var den ovan nämna sjölagen från 1667 som i lagtext uttryckligen 

refererade till just ”gode mäns utslag”. Således torde exekutionsbestämmelsen i stadgan 

främst ha tillämpats i sjörättsliga sammanhang. Sannolikt tillkom också denna 

exekutionsbestämmelse till stor del som komplement till sjölagen, då bestämmelser om 

verkställighet och exekution saknades i denna.  

Mot bakgrund av uppsvinget för såväl svensk handel som för skiljeförfarandet är 

det dock rimligt att anta att exekutionsstadgan sedermera kom att användas även i andra 

förmögenhetsrättsliga tvister där man låtit goda män avgöra tvisten. Denna teori får stöd 

om doktrin och hovrättspraxis tas som utgångspunkt. 

Många lagar under 1600-talet var mycket föråldrade och vissa juridiska 

angelägenheter saknade helt bestämmelser, vilket gjorde att praxis från överrätterna och 

åsikter i doktrinen blev viktiga.80 Den juridiska doktrinen diskuterade skiljeförfarande 

och dess rättsliga verkningar i stor omfattning, framförallt Nehrman-Ehrenstråhle, 

Abrahamsson och Rålamb.81 Att institutet var väl accepterat inom doktrinen kan därmed 

konstateras. Vad gäller hovrättspraxis så influerade denna i allmänhet lagstiftningen i 

mycket hög grad under 1600- och 1700-talet.82 Om man med detta i åtanke betänker hur 

lagstiftningen sedermera utformades i 1734 års lag (se vidare nedan), med en allmän 

exekutionsbestämmelse som var tillämplig på alla skiljemannaavgöranden i tvistemål, 

torde slutsatsen kunna dras att hovrätterna under tiden före denna lagstiftning måste ha 

varit tillåtande mot att skiljeförfaranden användes även i andra sammanhang än enbart 

de sjörättsliga. Det omvända, det vill säga en restriktiv inställning, förefaller nästan 

osannolikt mot bakgrund av utformningen av 1734 års lag. 

Skiljeförfarandet torde alltså under andra hälften av 1600-talet ha växt sig 

förhållandevis starkt i både praxis och doktrin. Det lär därför ha saknats skäl till att inte 

tillåta en användning av det även inom de handelsrättsliga områden som inte 

omnämndes i lagtext (under förutsättning att det inte fanns andra tvingande stadganden 

om att en viss tvist skulle avgöras enligt den ordinarie processordningen). 

Sammanfattningsvis finns det alltså all anledning att i diskussioner kring 

skiljeförfarandets uppgång under 1600-talet inte bara omnämna de sjörättsliga tvister 

som uttryckligen hade skiljemannarättsligt stöd i lagen, utan även andra, främst 

handelsrättsliga sådana. De senare må ha saknat stöd i lag, men skiljeförfarandet var 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Inger 2011, s 84.  
81 Se t.ex. Cars & Hassler 1989, s 16 och Trygger 1895, s 1 ff. Se vidare om den juridiska doktrinen under 
1600- och 1700-talet under nästa rubrik. 
82 Modéer 1997, s 107. 
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sannolikt så pass accepterat i praxis, doktrin och möjligen även hos befolkningen i 

allmänhet, att det även kom att appliceras på dessa tvister. 

4.2.3 Stadgandet i utsökningsbalken i 1734 års lag 

Som nämndes ovan gav 1600-talets skiljemannalagstiftning upphov till stor diskussion i 

doktrinen. Framförallt skiljedomens bindande effekt var i fokus och en viss kontrovers i 

denna fråga rådde bland dåtidens framträdande jurister eftersom lagen inte gav något 

tillfredsställande svar. Nehrman-Ehrenstråhle, som ägnade ett helt kapitel i sitt 

omfattande arbete Inledning til then Swenska Processum Civilem åt just reglerna om 

goda män, menade att skiljedomen blev materiellt bindande först när parterna hade 

förklarat sig nöjda med domen, genom att parterna uttryckligen ”afsäga sig all talan och 

ändringssökande, uti det som de gode männen sluta”.83 Abrahamsson var å sin sida av 

åsikten att domen blev materiellt bindande för parterna redan vid själva avfattandet, och 

förutsatt att inget förbehåll gjorts av någon part i skiljeavtalet kunde domen inte 

överklagas eller jämkas utan skulle tvärtom ges full exigibilitet.84 

Den allmänna diskussionen var knappast oväntad mot bakgrund av att populariteten 

för och möjligheterna till skiljeförfarande, som redogjordes för ovan, stadigt hade ökat 

under decennierna före och efter sekelskiftet 1700. En förordning som tillkom den 6 juli 

1730 utökade ytterligare möjligheterna genom att exempelvis tillåta borgenärer i 

konkurs att låta sina stridigheter avgöras av s.k. compromissarier, med avsägelse av 

ytterligare ändringssökande. Gemensamt för lagstadganden av denna typ var dock att 

några ytterligare bestämmelser om själva genomförandet och processen saknades.85  

En viss klarhet i den juridiska diskussionen kom genom ett stadgande i 1734 års 

lag. Detta stadgande, det enda i 1734 års lag som berörde skiljeförfarande, återfanns i 4 

kap. 15 § utsökningsbalken och fastslog följande: #Hafwer man å både sidor skutit thet, 

som twist är om, under goda män, och utfäst sig, att nöjas åt theras slut; gånge då thet til 

utmätning”.86 Hade parterna i skiljeavtalet utfäst sig att nöja sig med skiljedomen kunde 

domen alltså verkställas och ges exigibel verkan. Omvänt kan därmed utläsas att det var 

fullt tillåtet att ingå ett skiljeavtal utan någon utfästelse om att nöjas sig med 

skiljedomen (det fanns heller inget stadgande i lagen som förbjöd detta). Skiljedomen 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Nehrman, Inledning til then swenska processum civilem, efter Sweriges rikes äldre och nyare stadgar, 

förf. och uppsatt af David Nehrman, 29 kap., citerad i Trygger 1895, s 2. 
84 Abrahamsson, Kommentar till landslagen, 1726, s 231 f. 
85 Förslaget till allmän civillag 1826, s 329. 
86 Lagkommissionens förslag 1719-1734, s 499. 
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kunde dock i dessa fall inte utgöra någon exekutionstitel och torde i praktiken därför 

inte ha varit att anse som en dom. 

Detta senare faktum är värt att uppmärksamma. Det var alltså möjligt att ingå ett 

skiljeavtal där det saknades utfästelse att man skulle nöja sig med skiljedomen. Med 

andra ord utgjorde domen inte något processhinder utan kunde överklagas till domstol. 

Frågan är dock hur detta avtal egentligen borde ha klassificerats. Ett förfarande där man 

ber en objektiv mellanpart att lösa tvisten, men där det redan i utgångsläget står klart att 

mellanpartens utslag kan tas till domstol för en ny prövning är ju nämligen i praktiken 

endast ett försök till förlikning eller, för att använda en modernare terminologi, ett 

försök till medling. Med andra ord sammanföll här medling och skiljeförfarande (låt 

vara att just dessa termer ännu inte användes) på ett mycket intressant sätt. 

Att idag överklaga en skiljedom på materiell grund vore närmast att anse som 

processoekonomiskt och rentav kontraproduktivt mot bakgrund av de effektivitets-

vinster som oftast eftersöks. En tvistlösning där någon annan än en domare löser tvisten, 

men där det redan från början står klart att utslaget kan överklagas på materiell grund 

skulle idag falla under regler om medling eller förlikning. Förvisso finns i våra dagar 

vissa indikationer på att ett skiljeavtal med förbehåll om rätt att överklaga teoretiskt bör 

kunna föranleda en tillämpning av LSF i tillämpliga delar, men som också påpekas i 

förarbetena får dessa fall ses som ytterst sällsynta.87 Överklagbara skiljedomar kan idag 

i princip heller inte verkställas enligt utsökningsbalken.88 Vad gäller omfattningen av 

dessa typer av skiljeavtal tillbaka i historien torde det dock ha sett annorlunda ut.  

Såsom rätten utformades var det alltså möjligt att istället för att gå till domstol 

skjuta en tvist under avgörande av goda män genom antingen ett icke överklagbart 

skiljeavtal eller genom ett överklagbart sådant (något som hade kunnat benämnas 

”förlikningsavtal”). Det som blir något anmärkningsvärt här är dels hur parternas 

förpliktelser gentemot varandra skiljer sig åt, och dels vilken karaktär domen får. 

I ett skiljeavtal där man utfäster sig att nöja sig med skiljedomen (såsom dagens 

skiljeavtal är uppbyggda) blir parternas huvudsakliga förpliktelse att underkasta sig 

skiljemännens utslag. I ett från början överklagbart skiljeavtal blir parternas förpliktelse 

dock snarare att avstå från att omedelbart gå till domstol och istället samarbeta och 
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87 Prop. 1998/99:35, s 72. 
88 Lindskog 2012, s 745 och 827. 
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bidra till att en skiljedom kommer till stånd.89 Något som om inte annat måste anses 

följa av allmänna avtalsrättsliga principer. 

Detta innebar att skiljedomen inte utgjorde något processhinder vid ett överklagbart 

skiljeavtal eftersom parternas avtalsrättsliga förpliktelser gentemot varandra i och med 

domen avslutades. Detta gav ”domen” en rent privaträttslig karaktär. En skiljedom vid 

ett icke överklagbart skiljeavtal fick däremot exigibel verkan enligt utsökningsbalken 

och fick därmed en offentligrättslig karaktär i likhet med en dom i allmän domstol.  

Sammanfattningsvis möjliggjorde alltså rättsordningen för användande av goda 

män i tvistlösningar på basis av avtal med helt skilda rättsliga verkningar. Mot bakgrund 

av skiljeförfarandets ökade popularitet, i kombination med att något annat sätt att 

genomföra en rättsligt förankrad förlikning utanför domstolen saknades, är det rimligt 

att anta att bägge avtalstyperna förekom i stor omfattning. Möjligen vållade detta inte 

några större problem i rättstillämpningen, men det får ändå sägas vara något 

anmärkningsvärt att inte någon särskild skiljelinje mellan dessa olika typer av avtal 

upprättades.  

4.3 Förlikning och medling under 1600- och 1700-talen 

4.3.1 Domstolens inomprocessuella förlikningsverksamhet  

Förutom möjligheten att förlikas inom ramen för ett skiljeförfarande, som nämndes 

under föregående rubrik, ägnade 1734 års rättegångsbalk ett helt kapitel med fem 

paragrafer åt förlikningar inom den ordinarie processen. I 20 kap. 2 § stadgades bland 

annat domarens skyldighet att försöka få parterna att förlikas. Saken uttrycktes som att 

”är saken för rätta, och under skärskådan kommen; råde ändå domaren parterna at sig 

förena, om saken sådan är, at thet tillåtas må”.90 Ett stadgande som följaktligen i sak 

överensstämmer med lagstiftningen idag i form av innebörden av 42 kap. 17 § i 

nuvarande RB. 

Övriga paragrafer i kapitlet tog bland annat upp hur parterna skulle informera rätten 

om de själva lyckades förlikas utom rättens försorg, att en förlikning inte utgjorde 

hinder för åtalsrätt för allmän åklagare samt hur en eventuell tvist kring 

förlikningsavtalet skulle tolkas. Emellertid saknades bestämmelser om själva 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 Jfr Trygger 1895, s 4. 
90 Lilienberg, Svensk lagsamling, del III, 1880, s 313. 
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förlikningsförfarandet och det får även här utgås från att rätten i sin materiella 

processledning stod för själva medlingen mellan parterna. 

I sammanhanget blir det dock intressant att nämna det ovan analyserade 

skiljeförfarandet som mot slutet av 1600-talet och början av 1700-talet blev alltmer 

populärt och vars plats dessutom förstärktes ytterligare i och med utsökningsstadgandet 

i 1734 års utsökningsbalk. Som konstaterades ovan fanns det möjlighet att överklaga en 

skiljedom på materiell grund, vilket närmast likställde dessa skiljeförfaranden med ett 

frivilligt förlikningsförsök utom rättens försorg. Frågan kan härvid ställas om rätten 

kunde överlåta sin förlikningsverksamhet enligt 20 kap. 2 § i 1734 års rättegångsbalk 

till skiljemän för att medla i tvisten. Något som skulle kunna liknas vid domstolens 

överlämnande till särskild medling enligt nuvarande 42 kap. 17 § 2 st. RB. 

Frågan bör dock besvaras nekande då inget i lagtexten antyder detta. I senare 

lagstiftningsarbete kan dessutom utläsas antydningar till att det enbart var domaren som 

medlade.91 Här måste därför en skiljelinje dras mellan å ena sidan förlikningsförsök och 

medling på parternas eget initiativ, där skiljemän eller någon annan fick medla, och å 

andra sidan rättens förlikningsverksamhet där domaren fungerade som medlare.  

4.3.2 Andra lagbestämmelser om förlikning och medling 

1686 kom en ny kyrkolag som bland annat fastslog regler för äktenskapsskillnad. I 16 

kap. 1 § stadgades att om någon sökte äktenskapsskillnad skulle man först i samråd med 

biskopen och domkapitlet sträva efter en förlikning.92 Noterbart är att det alltså i första 

hand inte var domstol som stod för förlikningsverksamheten utan kyrkan. Kyrkans 

centrala roll som medlare visades även i 16 kap. 11 § som stadgade att i särskilt svåra 

äktenskapssituationer där varken förmaningar, åtvarningar eller förlikningar hjälpte, 

skulle predikanten göra sitt yttersta för att lösa tvisten genom att påtala hur okristligt 

beteende parterna uppvisade, att de var snärjda av djävulen samt sedan i värsta fall 

instämma dem till domkapitlet där de fick dömas av prästerna.93 Först därefter gick 

saken över till de världsliga domstolarna som fick avgöra saken.94 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 Se förslaget till allmän civillag 1826, s 328, där det konstaterades att domarens skyldighet att sträva 
efter en förlikning varit tillräckligt kraftig under 1700-talet och början av 1800-talet för att framkalla en 
allmän vilja för parterna att förlikas vid rikets domstolar. 
92 Häthén & Nilsén, Svensk historisk lagbok, 2004, s 105. 
93 A a s 106. 
94 Det var först i och med 1734 års lag som domstolen kom i första hand vad gällde förfarandet vid 
äktenskapsskillnad. 
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Kyrkans roll som medlare är inte oväntad mot bakgrund av rådande 

samhällsförhållanden. Efter reformationen i början av 1500-talet liberaliserades 

visserligen synen på äktenskap något och äktenskapsskillnad kunde godtas om 

äktenskapsbrott inträffat eller om någon part övergivit den andre. Lagstiftningen var 

möjlig eftersom reformatorerna ansåg det finnas stöd i bibeln. Dock ansågs ändå de som 

ville skiljas som syndare mot Guds bud vilket var straffbart, och en skilsmässa var en 

oerhört lång process som var mycket svår att få igenom.95 

Just det faktum att lagstiftningen vilade på bibeln var naturligtvis det bärande skälet 

till att kyrkan fick en sådan central roll i förlikningsförfarandet vid äktenskapsskillnad. 

Det måste dock enligt min mening anses tvivelaktigt hur mycket konstruktiv och 

medkännande förlikningsassistans som parterna egentligen fick av kyrkan. Kyrkan torde 

redan vid äktenskapsskillnadens uppkomst varit förhållandevis negativt inställd till 

parterna på grund av deras, enligt kyrkans, okristliga beteende. Ett rimligt antagande, 

inte minst mot bakgrund av den starka innebörden av stadgandet i 16 kap. 11 § som 

nämndes ovan, är att kyrkan i praktiken var mycket hård mot parterna. Betänker man 

dessutom kvinnans kraftigt underordnade roll, vilket lär ha påverkat objektiviteten, kan 

man enligt min mening ställa sig starkt frågande till kyrkans roll som ”medlare”. Denna 

lär ha varit kraftigt olik den medling som vi idag tänker på och som började växa fram 

under 1900-talet (se vidare nedan under 7.2).  
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95 Inger 2011, s 113. 
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5 1826 års förslag till allmän civillag  

Som rubriken antyder var 1826 års förslag till allmän civillag just ett förslag och ledde 

aldrig till någon omedelbar lagstiftning. Genom partiella reformer under 1800-talet kom 

dock många av delarna i förslaget att genomföras i relativt oförändrad form, bland annat 

genom 1887 års lag om skiljemän. Eftersom denna lag hade ett sådant tydligt ursprung 

redan i 1826 års förslag granskas detta förslag här under en egen rubrik. Även förslagets 

diskussion om s.k. förlikningskommittéer diskuteras. 

5.1 Inledning 

Det omfattande förslaget till allmän civillag från 1826 innebar slutet på ett långt arbete 

av den femton år tidigare tillsatta lagkommittén. Förslaget kom från liberalt håll och 

hade ett påtagligt inflytande från de franska liberalernas Code Civil, även om grunderna 

fortfarande vilade på 1734 års lag vars innehåll och utformning man främst syftade till 

att revidera. Lagförslaget behandlades i riksdagen 1828-29 men det ledde inte till någon 

proposition och det skulle dröja många år innan förslagets olika delar blev verklighet.96  

Processrättsligt innebar förslaget generellt ett försök att effektivisera 

rättegångsväsendet vid tvistemål. Saken uttrycks i inledningen som att skapa en praxis 

som kännetecknas av enhet, skyndsamhet och säkerhet.97 Detta måste omvänt tolkas 

som att det fanns tydliga brister i detta avseende, något som också den rättshistoriska 

doktrinen antyder starkt.98 Konkret föreslogs bland annat tätare sammanträden för 

häradsrätterna, kortare instansordning och avskaffande av alla specialdomstolar.99  

5.2 Ett första förslag till särskild skiljemannalagstiftning  

5.2.1 Bakgrund till förslaget 

I civillagsförslagets rättegångsbalk stadgades i 32 kap. att tvistande parter i ett 

dispositivt tvistemål kunde få sin tvist avgjord av skiljemän eller compromissarier. 

Tanken var enligt förslaget att denna tvistlösning främst skulle tillämpas på enklare 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 Inger 2011, s 217. 
97 Förslaget till allmän civillag 1826, s 253 f. 
98 Marks av Würtemberg, Blick på den svenska lagstiftningen alltifrån adertonhundratalets början, 1934 
s 199. 
99 Förslaget till allmän civillag 1826, s 254 f. 
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tvister inom byar eller grannelag, då större tvister ansågs höra till den ordinarie 

processordningen.100 Denna inställning från lagkommitténs sida får sägas ligga i linje 

med den förbättrade processuella effektivitet man ville uppnå med förslaget. Att 

möjliggöra lösandet av mindre tvister av typen vi idag kallar småmål utan att belasta 

domstolsväsendet i alltför hög grad förefaller vara en god idé för att uppnå detta syfte.  

5.2.2 En möjlig koppling mellan skiljeförfarande och de fattigas behov av rättshjälp 

Det går i allmänhet att utläsa en vilja från lagkommitténs sida att öka användningen av 

skiljemän som tvistlösningsmetod och därmed göra, som det uttrycks, ”andra 

förlikningsanstalter överflödiga”.101 Det framgår inte vilka andra förlikningsanstalter 

som åsyftas, även om det i förslagets 31 kap. strax innan kortfattat talas om särskilda 

förlikningskommittéer där tvister kunde avgöras innan de kom till domstol (vilket dock 

lagkommittén motsatte sig, se nedan under 5.3). Min tolkning är dock att förliknings-

anstalter i detta sammanhang även torde inkludera möjligheten till offentlig rättshjälp 

för de fattiga och mindre bemedlade. De fattigas behov av såväl omvårdnad som 

rättshjälp var nämligen något som diskuterades flitigt under denna tid.102 Bland annat 

hade frågan om inrättande av någon form av offentliga rättshjälpsanstalter varit på tal.103  

Klasskillnaderna i Sverige var under denna tid stora och det fanns en stor mängd 

fattiga i samhället. Sverige saknade vid 1800-talets början förutsättningar för 

storindustrier och den stora majoriteten av befolkningen var bönder. I takt med 1800-

talets enorma befolkningsökning i Sverige, som framförallt berodde på omständigheter 

såsom minskad spädbarnsdödlighet och en längre tid av fred, blev det närmast ett 

överflöd av arbetsföra jordbruksarbetare, där många tvingades leva i ytterst fattiga 

levnadsförhållanden.104 Även i städerna fanns en stor mängd fattiga. I kontrast till detta 

var andelen rika mycket liten och Sverige var under 1800-talet fram till den industriella 

revolutions genombrott mot slutet av århundradet ett fattigt land med stora sociala 

problem.105  
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100 A bet s 329. 
101 A bet s 329. 
102 Swärd, Att bekämpa fattigdom med lagar för fattiga – en omöjlig ekvation, s 21 ff, publicerad i Swärd 
& Egerö (red.), Villkorandets politik, 2008. 
103 Dessa infördes sedermera men först genom kungörelsen den 12 september 1919 nr 639 angående 
understöd av statsmedel till offentliga rättshjälpsanstalter. 
104 Inger 2011, s 204 f. 
105 A a s 206. 
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I 15 kap. 9 § rättegångsbalken i 1734 års lag fanns ett stadgande om att den som i 

domstol hade rätt att driva rättegångssaker var skyldig att utan betalning hjälpa de 

fattiga när domaren så krävde det. Det kunde röra sig om såväl brottmål som tvistemål. 

Stadgandet tycks dock ha varit ganska verkningslöst och ytterst sällan ha tillämpats. 

Dels förutsatte stadgandet att någon form av auktoriserat advokatstånd inrättades, vilket 

inte skedde.106 Dessutom var den generella tillämpningen av rättegångsbalkens regler 

om behörighet att företräda annan ganska lättvindig och svag.107 Frågan om de fattigas 

rättshjälp var därför under ständig diskussion under 1800-talet, men till skillnad från 

fattigvårdslagstiftningen där exempelvis 1811 års kungörelse angående allmänna 

skyldigheten att delta i fattigvården och 1847 års fattigvårdsförordning (1847:23) 

infördes, uteblev lagstiftning beträffande rättshjälp. Först mot slutet av århundradet 

skedde en förändring i och med instiftandet av s.k. fattigsakförare; jurister som fick ett 

av kommunen årligt arvode för att kostnadsfritt biträda de mindre bemedlade.108 De 

fattigas behov av rättshjälp var dock alltså under större delen av 1800-talet endast 

tillgodosett genom det tämligen verkningslösa stadgandet i 15 kap. 9 § 1734 års 

rättegångsbalk.  

Enligt min mening bör en koppling kunna dras mellan 1800-talets 

rättshjälpsdiskussion och lagkommitténs vilja att öka användningen av skiljemän i 

mindre tvister. Mot bakgrund av kostnaderna och det praktiska ombesörjandet av 

offentliga rättshjälpsanstalter framstår det som naturligt att istället uppmuntra 

användningen av skiljemän i mindre tvister. Ett rimligt antagande med de fattigas 

sociala situation i åtanke är förvisso att när de kom i kontakt med rättsväsendet var det 

främst ifråga om brottmål snarare än förmögenhetsrättsliga tvister. Det är dock ändå 

tänkbart och rimligt att tvister förekom om mindre förmögenhetsrättsliga värden eller i 

mindre frågor om exempelvis hyra och arrende. Det är således en rimlig slutsats att 

lagstiftaren ansåg att skiljeförfarandet kunde vara en lösning inom den civilrättsliga 

tvistlösningen vad gällde problemen med rättssäkerhet och ineffektivitet som ofta 

drabbade de fattiga och mindre inflytelserika.  

Det är sällan rättvisande att jämföra olika tidsepoker, men mot bakgrund av hur 

dagens användning av skiljeförfarande ser ut är det förstås ändå anmärkningsvärt att det 

i denna speciallagstiftnings linda rekommenderades att tvistlösningsformen skulle 
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106 SOU 1958:40, s 15. 
107 Brodin, Utomprocessuell rättshjälp åt mindre bemedlade, 1963, s 3 och Elliot, Förbättrade 

möjligheter till rättshjälp utom rätta åt mindre bemedlade?, 1939, s 138 ff. 
108 SOU 1951:31, s 20.  
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användas till mindre tvister med fattiga inblandade. Idag är skiljeförfaranden en mycket 

dyr process som involverar ombudskostnader, skiljemannaarvoden, administrativa 

kostnader, mm. uppgående till mycket höga kostnader.109 

5.2.3 Skiljeförfarandets fortsatta koppling till förlikning 

Möjligheten till klander av skiljedomen på materiell grund fanns även i 

civillagsförslaget. Ett tillägg i just denna fråga jämfört med tidigare fanns i 32 kap. 5 § i 

förslagets rättegångsbalk där det föreslogs att om parterna inte intagit något förbehåll 

om att få överklaga skulle det anses som att parterna utfäst sig att nöja sig med 

domen.110 Det var alltså alltjämt tillåtet att överklaga domen, dock var ett förbehåll om 

detta i skiljeavtalet nödvändigt eftersom det annars presumerades att parterna skulle 

nöja sig med domen. Med andra ord kunde en skiljedom fortfarande vara att se som 

antingen just en dom eller också ett förlikningsförslag, och någon tydlig skiljelinje 

mellan dessa två skiftande typer av tvistlösningsavtal uppsattes inte. 

Orsakerna till att man fortfarande ansåg att skiljedomar skulle vara möjliga att 

överklaga på materiell grund kan vara flera. En mycket starkt bidragande orsak skulle 

jag vilja påstå var respekten för domstolarna. Det går att i nära nog varje processuellt 

förarbete under 1800-talet, såväl från lagberedningarnas sida som från 

remissinstansernas, utläsa en oerhörd respekt för domstolarna och domstolsväsendet. 

Av denna respekt utläser jag motsatsvis en viss restriktivitet mot att låta någon annan än 

domstolsväsendet ha ”det sista ordet”. 

Som indikationer på denna inställning kan nämnas förbudet för skiljemän att pröva 

någon fråga som redan avgjorts i domstol, vilket i förslaget uttrycks som att ”den 

wärdighet som tillkommer Statens allmänna domstolar skulle nedsättas”.111 Tilltron till 

domarna kan även utläsas i diskussionen kring förlikningskommittéer (se vidare nedan), 

där det på ett mycket förtroendeingivande och optimistiskt sätt sägs att domarens roll 

hittills varit kraftig nog för att framkalla förlikningar när det så krävs och att domaren 

”kommer troligen även hädanefter att göra tillfyllest för alla de mål där förlikning […] 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 Som illustrativt exempel kan nämnas att ett förenklat skiljeförfarande med en skiljeman där tviste-
föremålet motsvarar 20 000 kr (ca ett halvt prisbasbelopp och alltså gränsen för ett småmål i domstol) 
kostar minst 5000 ! plus moms och exklusive ombudskostnader, enligt beräkning på Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstituts hemsida, se http://www.sccinstitute.se/skiljeforfarande/vad-kostar-
det-4.aspx. 
110 Förslaget till allmän civillag 1826, s 269. 
111 A bet s 330. 
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står att finna”.112 Slutligen kan nämnas HD:s inställning till 1887 års lagförslag (se 

vidare nedan) som förvisso kom senare men likväl är illustrativt, där det bl.a. 

konstateras att skiljemän riskerar att ”med förringande af domstolens och domarens 

anseende, beredas en maktställning”.113  

Respekten för domstolen måste enligt min mening ha varit en starkt bidragande 

orsak till lagförslagens utformning. Därtill kan också läggas det faktum att kyrkan fick 

en allt mindre kontroll över domstolsväsendet under denna tid jämfört med 1600- och 

1700-talen, vilket torde ha upphöjt domstolens status ännu mer.  

5.3 Diskussionen om införandet av förlikningskommittéer 

Som nämndes tidigare hade domstolen sedan långt tillbaka en skyldighet att verka för 

att parterna förliktes. Några särskilda regler om detta, exempelvis huruvida något 

förlikningsarbete kunde genomföras av någon annan än domaren, saknades dock. Detta 

blev emellertid en mycket diskuterad fråga under hela 1800-talet. 

I förslaget till allmän civillag talades nämligen om s.k. förlikningskommittéer; en 

alternativ tvistlösning där man skulle försöka lösa en tvist innan den gick till domstol. 

Lagkommittén konstaterade i förslaget att frågan om särskilda fredsdomare eller 

förlikningskommittéer diskuterats under tidigare riksdagar men att rikets ständer inte 

velat se detta i svensk rätt.114 Även lagkommittén ställde sig tveksam till införandet av 

ett dylikt rättsinstitut. Kommittén betonade den kunskap som krävdes av medlaren samt 

den stora tidsåtgång som krävdes för att sätta sig in i konflikten, vilket skulle bli svårt 

att uppbringa och organisera på ett tillräckligt rättvist och rättssäkert sätt. Det noterades 

att institutet var väl använt utomlands och den stora mängden mål som där blivit förlikta 

framhölls, men man menade samtidigt att rättvisan i dessa fall sannolikt inte hade 

främjats i samma betydande mån. Dessutom framhölls risken för att parter som fått sin 

rätt åsidosatt i för stor grad kunde bli en ytterligare belastning för rättsväsendet i form 

av nya tvister mellan parterna. Detta gick tvärtemot rättsskipningens ändamål. 

Lagkommittén konstaterade att rättegångsbalkens stadgande om att domstolen skulle 

uppmana till förlikningar varit tillräckligt kraftigt för främjandet av förlikningar och att 

ytterligare stadganden om förlikningskommittéer var överflödiga.115 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 A bet s 328. 
113 NJA II 1887 nr 4, s 6. 
114 Förslaget till allmän civillag 1826, s 328. 
115 A bet s 328. 
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Det är uppenbart att rättssäkerheten var det främsta argumentet till att några 

förlikningskommittéer inte ansågs behöva införas. Detta är knappast oväntat mot 

bakgrund av att förslaget processuellt syftade till en förbättrad rättssäkerhet, vilket i sin 

tur var sprunget ur liberalismens rättvisetankar som stod bakom hela lagförslaget. 

Alltför mycket makt åt enskilda rättstillämpare utan vidare säkerheter i form av regler, 

insyn och kontroll torde inte ha varit något som de liberala konstruktörerna av förslaget 

förespråkade mot bakgrund av risken för orättvisa utslag och missbruk.  

Ovilligheten att ge för stor makt till enskilda rättstillämpare kan å andra sidan 

tyckas märklig mot bakgrund av välvilligheten till skiljeförfarande i förslaget, som 

ansågs lämpligare än alla andra förlikningsformer trots att även det innebar att andra 

personer än domarna stod för tvistlösningen. Dock ansågs det antagligen att det fanns en 

annan rättssäkerhet kring detta arrangemang på grund av de många regler som i och 

med förslaget föreslogs kring skiljeförfarande i form av en hel speciallagstiftning. Att 

skiljeförfarandet dessutom var billigare och smidigare än någon form av 

förlikningskommitté i offentlig regi lär också ha påverkat. 

5.4 Den uteblivna lagstiftningen 

Trots ett ambitiöst och genomarbetat förslag till allmän civillag ledde det som nämnts 

inte till lagstiftning. Partiella reformer med grund i förslaget kom dock att genomföras 

under 1800-talet, bland annat på skiljemannarättens område genom 1887 års lag. 

Eftersom denna senare lags utformning var oerhört lik den i 32 kap. rättegångsbalken i 

civillagsförslaget, och alltså torde ha haft en god och ändamålsenlig utformning redan 

60 år tidigare, bör något sägas om varför varken denna del eller civillagsförslaget i 

övrigt inte ledde till lagstiftning redan då. 

1800-talet har ofta beskrivits som ett förlorat århundrade för den svenska 

lagstiftningshistorien. Det har ansetts att århundradet i ljuset av 1734 års lag och 1900-

talets stora nordiska lagstiftningsprojekt närmast framstod som en parentes.116 Det 

faktum att lagförslagen inte antogs berodde huvudsakligen på politiska motsättningar 

mellan de konservativa och de liberala. De förslag som kom, ofta från liberalt håll, 

innebar flertalet nya innovationer som fick ett stort motstånd i den offentliga debatten 

och bland de konservativa politikerna.117 Det processrättsliga förslaget att avskaffa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
116 Sandström, Den svenska modellen – en juridisk metodlära i tre platta paket, 2004, s 293 f. 
117 Hasselberg 1989, s 147 och Inger 2011, s 217. 
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specialdomstolarna måste exempelvis sägas vara ett utslag av liberalismens 

grundprincip om allas likhet inför lagen.118  

Trots de starka liberala krafterna höll sig de konservativa i en dominerande 

ställning fram till 1840-talet. Det allmänna civillagsförslaget kom 1826, det vill säga i 

en tid av tydlig konservativ dominans, och motståndet var således alltför stort mot den 

föreslagna lagstiftningen för att den skulle bli verklighet. Först efter 1840 lyckades de 

liberala bryta den konservativa dominansen och det blev istället de konservativa som 

hamnade i oppositionsställning. Detta ändrades dock redan 1866 i och med inrättandet 

av tvåkammarriksdagen, då det var de konservativa krafterna som omedelbart tog 

ledningen i denna och höll sig starka ända fram sekelskiftet.119 Att de liberala krafterna 

inte lyckades få något genomslag för sina förslag kan alltså till stor del förklaras genom 

detta stora konservativa motstånd.  

Det negativa mottagandet av förslaget till allmän civillag kom dock inte enbart från 

politiskt håll. Även från konservativt juridiskt håll, särskilt från HD och i form av 

remisser från de juridiska fakulteterna, kom kritik för att många av förslagen avvek 

alltför mycket från gällande rätt.120 Domstolarna visade också ett anmärkningsvärt 

ointresse för det stora reformförslaget och vissa domstolar, däribland Svea hovrätt, 

inkom inte ens med något yttrande.121  

Detta är något anmärkningsvärt då det ändå pågick en förhållandevis stor 

processrättslig diskussion rörande förändringar på området, särskilt avseende för- och 

nackdelar med den legala respektive den fria bevisprövningen samt den inkvisitoriska 

respektive ackusatoriska straffprocessen.122 En effektivare rättsprocess och även 

lagstiftning om skiljeförfarande lär utan tvekan ha legat i tiden. På grund av yttre 

politiska faktorer hamnade dock processrättslagstiftningen liksom övriga förslag i ett 

ingenmansland, inklämt mellan politiska krafter. Detta blir även tydligt i det förslag till 

rättegångsbalk som kom 1849, som inte heller ledde till någon reform.  

En ytterligare förklaring till just processrättens uteblivna lagstiftning kan också 

märkas i en särskild del av det juridiska motståndet som nämndes ovan. Sandström 

uppmärksammar vad hon kallar ett metodologiskt motstånd till lagstiftningen. Målen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 Som skäl till avskaffandet betonades bland annat att ”[D]en enas rätt är ej heligare, än den andras” och 
”[D]en domstol, som är god nog för en, är god nog för alla”, se förslaget till allmän civillag 1826, s 255. 
119 Inger 2011, s 209. 
120 Marks av Würtemberg 1934, s 171. 
121 Sandström 2004, s 297. 
122 Inger 2011, s 282. 
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med den processrättsliga delen av civillagsförslaget var, som nämnts, att skapa bättre 

förutsättningar för en effektivare och rättssäkrare rättstillämpning. Det fanns ett stort 

missnöje mot den rådande rättstillämpningen som ansågs svårbegriplig för den 

utomstående och som innebar en mycket bristfällig förutsebarhet.123 Domarkåren fick 

oftast skulden för detta, och den uppenbara (och liberala) lösningen ansågs vara att ta 

bort domarens fria skön och istället införa en förutsebar och exakt tillämpning av 

lagtexten där domaren mer eller mindre förbjöds att tolka och kommentera rekvisiten 

eller omständigheterna i fallet.124 Detta skulle förstås till stor del ha förringat praxis 

betydelse som rättsskälla och juristernas motstånd mot förslaget förefaller i ljuset av 

detta mycket väntat.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123 Sandström 2004, s 297. 
124 A a s 298. 
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6 1887 års lag om skiljemän 

6.1 Inledning 

1884 kom den nya lagberedningen med sitt ”principbetänkande angående 

rättegångsväsendets ombildning”. Vad gäller alternativa tvistlösningsformer innehöll 

betänkandet framförallt ett omfattande förslag till en lag om skiljeförfarande, vilket 

innebar en avsevärt mer detaljerad reglering i jämförelse med den dittills gällande. 

Departementschefen konstaterade i det slutliga lagförslaget att lagstiftningen på detta 

område var och alltid hade varit bristfällig, men att allmänhetens tycke för institutet 

trots det hade vuxit, vilket påkallade en förståndig och tydlig lagstiftning.125  

Det inledande principbetänkandet från 1884 kom att omarbetas i vissa mindre delar 

under de kommande åren, och man tillsatte bl.a. en helt ny lagberedning. Efter ett antal 

år och långa slutliga diskussioner i bägge riksdagskamrarna antogs slutligen lagen om 

skiljemän den 28 oktober 1887. 

6.2 Den första speciallagstiftningen om skiljeförfarande 

6.2.1 Bakgrund och innehåll 

I det inledande principbetänkandet 1884 konstaterades att skiljemannainrättningen blivit 

allt mer använd i det svenska samhället men att 1734 års lag inte lämnade tillräckligt 

med föreskrifter om hur en skiljemannaförrättning skulle gå till.126 Därför föreslogs en 

riklig mängd bestämmelser om bl.a. formen på skiljeavtalet, jävsregler, tidsramar för 

avgörandet, klander av skiljedomen, mm.127 Precis som många andra lagar som tillkom 

under slutet av 1800-talet återfanns grunderna i civillagsförslaget från 1826. 

Anmärkningsvärt är att 1826 års synsätt att skiljeförfarandet borde användas i 

mindre lokala tvister tycks ha ersatts av ett helt annat synsätt. Dels saknas något 

uttalande i utredningen rörande det förra synsättet och dessutom konstaterade HD i sitt 

remissyttrande att något större behov av skiljemannainrättningen i den dagliga 

samfärdseln på landsbygden eller i övrigt mellan enskilda saknades i Sverige. Istället 

framhölls institutets användning inom det kommersiella affärssamhället.128 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 NJA II 1887 nr 4, s 14.  
126 A prop, s 2, med hänvisning till 1884 års principbetänkande, NJA II 1884 nr 2. 
127 NJA II 1884 nr 2, s 280 ff. 
128 NJA II 1887 nr 4, s 5 f. 
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Frågan kan ställas vad denna förändrade inställning berodde på. Den stora 

förklaringen torde vara den industriella revolution som skedde i Sverige från 1800-talets 

mitt fram till första världskriget. Denna innebar en betydande ökning av tillväxten och 

inte minst en ökning av industrisektorns andel av ekonomin på bekostnad av jordbrukets 

andel.129 Detta ökade aktiviteten och folkmängden i städerna och därmed också antalet 

tvister, som sannolikt ofta var av förmögenhetsrättslig natur i takt med industrins 

framväxt och den tillväxt i städerna som följde. Det hade i detta avseende varit märkligt 

om lagstiftaren fortfarande antytt att skiljeförfarandet var avsett för landsbygdens 

enklare tvister, eftersom det torde ha haft ett stort användningsområde även i städerna, 

såväl i små som stora tvister. Att synsättet kring var och hur tvistlösningsformen skulle 

användas kom att förändras så totalt på bara dryga 60 år är med andra ord inte så 

anmärkningsvärt med tanke på den industriella revolution som inföll under denna tid. 

6.2.2 Lagförslagets juridiska mottagande 

Juristerna var annars tveksamma till den föreslagna lagstiftningen. HD, som gav 

yttranden över både principbetänkandet 1884 och det färdiga lagförslaget 1887, 

uttryckte en mycket restriktiv inställning till en omfattande lagstiftning om 

skiljeförfarande. Av yttrandena går att utläsa en stor respekt för domstolsväsendet, som 

man menade skulle tappa i status om lagstiftningen blev verklighet, samt en rädsla för 

att enskilda rättsskipare skulle ges för stor makt om möjligheterna till skiljeförfaranden 

ökade (vilket enligt HD var högst troligt med den föreslagna lagstiftningen). 

HD menade att skiljeförfarandet var avsett att användas endast då tvister 

uppkommit ur bolagsavtal, försäkringsavtal eller andra avtal av affärsmässig natur. En 

utvidgning av skiljemannainrättningen kunde innebära att den kom att användas i det 

dagliga samhällslivet inom områden som saknade behov av den, såsom i förhållandet 

mellan grannar, avtal om arbete eller tjänst, förvaltning av fastigheter, arvstvister, tvister 

om äganderätt till fastighet, brottmål, mm. Detta skulle inte gynna den allmänna 

rättsuppfattningen och rättstillämpningen i landet.130 Departementschefen invände 

häremot att lagstiftningen inte alls utvidgade området utan endast fastslog gränsen för 

vad som var möjligt att tillämpa skiljeförfarande på.131 Någon bestämmelse om att 

möjliggöra för fler tvister att avgöras av skiljemän jämfört med tidigare fanns inte i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129 Magnusson 2002, s 302. 
130 NJA II 1887 nr 4, s 5 f. 
131 A prop, s 13. 
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lagförslaget, och en eventuell ökad användning skulle, enligt departementschefen, bara 

vara följden av en ökad popularitet för själva tvistlösningsformen.132  

HD var alltså inte helt negativ till själva institutet, men menade att det medgivna 

användningsområdet borde vara så litet att lagstiftning i den omfattning som föreslogs 

var långt ifrån nödvändig och rentav kontraproduktiv. Justitierådet Olivecrona menade 

att utgångspunkten borde vara att det ska stå parter fritt att avtala om skiljeförfarande 

och att det därvid är lagstiftarens ansvar att bestämma grundsatserna för att tillerkänna 

laga verkan åt en dom. Detta borde dock endast kräva en enkel lagstiftning med några få 

paragrafer om formen för skiljeavtalet och skiljedomen. Det angivna förslaget var enligt 

Olivecrona alldeles för omfattande och innebar ”en sådan tvångströja af minutiösa 

lagstadganden om formaliteter, fatalietider, med mera dylikt”, vilket inte skulle vinna 

sympati hos varken tvistande parter eller hos svenska folket generellt.133   

Inställningen från HD kan tyckas konservativ men förefaller rimlig mot bakgrund 

av flera faktorer, inte minst det moderna industrisamhällets framväxt som nämndes 

ovan. Man försökte från och med 1800-talets mitt med många medel stimulera 

affärslivet och företagsamheten. Här bör främst nämnas införandet av 

näringsfrihetsförordningen 1864, som innebar införandet av näringsfriheten (som dock 

inte var någon total näringsfrihet utan innebar flertalet begränsningar), och införandet 

av den nya aktiebolagslagen 1848.134 Kvinnans rätt att etablera sig som näringsidkare, 

som skedde efter beslut 1846, kan också nämnas som tecken på affärslivets framväxt.135 

Förutom de inhemska affärsrörelserna medförde kapitalismens framväxt också en 

ökad handel med utlandet. Både Stockholm och Göteborg var starka handelsstäder, även 

om de större aktörerna endast var ett fåtal företag.136 Det är ett högst rimligt antagande 

att affärslivets blomstring påverkade välvilligheten till skiljeförfaranden i dessa 

sammanhang av samma skäl som institutet en gång tillkom, det vill säga tvistlösningens 

effektivitet och expertis. HD:s restriktiva inställning till en omfattande lagstiftning är i 

ljuset av detta förståelig; man ville helt enkelt inte uppställa onödiga hinder och försvåra 

fortsatt utveckling och stimulans av affärslivet, särskilt inte då en stor del av affärerna 

gjordes med utländska aktörer som särskilt gynnades av en enklare lagstiftning.  
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132 A prop, s 14. 
133 A prop, s 7 f. 
134 Magnusson 2002, s 259. 
135 A a s 340. 
136 Exempelvis ombesörjdes under perioden 1750-1820 ungefär 60-70 procent av Stockholms export och 
en tredjedel av dess import av endast ett tiotal företag, se Magnusson 2002, s 276. Denna trend var 
märkbar långt in på 1800-talet. 
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6.2.3 Klander av domen och fortsatt koppling mellan skiljeavtal och förlikningar 

Regler om klander av skiljedomen är återigen av intresse. Kvar fanns 1826 års förslag 

om att i skiljeavtal som saknade förbehåll om rätt att överklaga skiljedomen skulle det 

anses som att parterna utfäst sig att nöja sig med domen. Detta torde ha varit ett 

välkommet förtydligande från lagstiftaren då det är antagligt att många skiljeavtal under 

1800-talet hade saknat dylika utfästelser och viss förvirring kring möjligheterna till 

överklagande därmed infann sig. HD anlade så småningom denna ståndpunkt men det 

inträffade tämligen sent. I NJA 1881 s 543 stod ett byggnadskontrakt i centrum som 

inkluderade bestämmelser om skiljeförfarande i händelse av tvist. Kontraktet innehöll 

varken förbehåll om att parterna skulle nöja sig med domen eller förbehåll om rätt att 

överklaga domen. HD fastslog att om man i ett avtal intagit en bestämmelse om att en 

eventuell tvist skulle avgöras av skiljemän samt i övrigt fastslagit formerna för detta, så 

indikerade det med tydlighet att man också skulle nöja sig med domen och att denna 

alltså inte var möjlig att överklaga.137 Denna viktiga rättsregel var med andra ord till stor 

del en kodifikation av praxis, låt vara att diskussionen funnits långt tidigare. 

Vidare ändrades lagförslaget, efter kritik från främst HD, så att det i det slutliga 

förslaget 1887 stadgades att lagen om skiljemän inte skulle vara tillämplig på skiljeavtal 

som innefattade förbehåll om rätt för parterna att klandra skiljedomen.138 Justitierådet 

Åbergsson påpekade att en skiljedom med ett sådant förbehåll ”endast har naturen af 

betänkande, vidräkning eller förlikningsförslag, som parterna på förhand uttryckligen 

förklarat icke skola utgöra hinder för sakens pröfning vid domstol”.139 Denna 

uppfattning delades även av justitierådet Olivecrona som menade att institutet riskerade 

att få karaktären av en icke trovärdig kvasidomstol om denna möjlighet fanns.140 

Lagstiftaren lyssnade till kritiken och ändrade lagtexten i det slutliga lagförslaget, där 2 

§ 2 st stadgade att: ”Denna lag ege icke tillämpning å skiljeaftal, som innefattar 

förbehåll om rätt för parterna att klandra skiljedomen”. 

Det bör dock noteras att lagstiftningen enligt sin utformning inte uttryckligen 

förbjöd dylika förbehåll i skiljeavtal. Det stadgades endast att den föreslagna lagen om 

skiljemän inte skulle tillämpas på dessa skiljeavtal. Detta innebar, enligt min tolkning 

av lagstiftningen, att ett förbehåll om rätt att klandra en skiljedom alltjämt kunde intas i 
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137 NJA 1881 s 543 (545). 
138 NJA II 1887 nr 4, s 19. 
139 A prop s 11 f. 
140 A prop s 9. 
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ett avtal som gick under rubriceringen skiljeavtal. Följden blev endast att lagen om 

skiljemän inte blev tillämplig, men det innebar inte på något sätt att förbehållsklausulen 

eller skiljeavtalet blev en nullitet eller utgjorde något rättegångshinder.  

Med andra ord kunde situationen uppkomma där ett avtal med rubriken 

”skiljeavtal” ingicks med förbehåll för part att överklaga domen. Eftersom lagen om 

skiljemän då inte blev tillämplig fick man istället hämta bestämmelserna för t.ex. 

skiljemännens utseende och övriga ramar för förfarandet i skiljeavtalet. När sedan 

”skiljedomen” kom utgjorde denna inget rättegångshinder om ena parten, med stöd av 

förbehållsklausulen, ville överpröva saken i domstol.  

Sammanfattningsvis innebar detta att det möjliggjordes för en egen kategori 

skiljeavtal där parterna frivilligt frångick det offentliga rättsskyddet i form av lagen om 

skiljemän för att istället utlämna sig till en rent avtalsrättslig tolkning av skiljeavtalet. 

Detta föranleder knappast några svårigheter i dagens rättssamhälle, då det i skiljeavtalet 

enkelt kan hänvisas till t.ex. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts 

regelverk. Några andra regelverk än lagen om skiljemän fanns dock inte vid denna tid, 

och varenda detalj i skiljeförfarandet fick därför fastslås i skiljeavtalet så fort lagen om 

skiljemän inte var tillämplig. Detta måste ha givit upphov till flertalet tvister kring 

tolkningen av skiljeavtalet, vilket kan tyckas onödigt med tanke på den genomarbetade 

och detaljerade lagstiftning som nu fanns. Det måste även ha inneburit en risk för 

obstruktion från någon av parterna, då minsta skiljaktighet gällande tolkningen av 

någon punkt i avtalet kunde dras inför domstol och därmed förlänga processen avsevärt. 

En lösning på detta hade förstås varit att helt förbjuda förbehåll om rätt att klandra 

ett skiljeavtal och att inte ge ett sådant förbehåll laga verkan om det ändå intogs. Det 

hade inneburit att skiljeavtal med detta förbehåll ändå hade träffats av lagen om 

skiljeförfarande. Något som dessutom borde ha legat väl i linje med lagstiftarens 

restriktiva inställning till att ge skiljemän alltför stor makt, eftersom det hade lett till en 

enhetligare och överskådligare rättstillämpning på skiljemannaområdet. Ett kortare 

yttrande av justitierådet Olivecrona i anslutning till lagförslaget indikerar att denne 

tycks ha varit inne på denna lagtekniska åtgärd, men utan att ha fått något gehör.141 

Tvärtom tycks Olivecrona ha fått kritik i litteraturen, bl.a. av Trygger som ansåg 

uttalandet vara ”temligen enastående”.142 
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Det kan dock inte bortses från att denna konstruktion lär ha försvårat för frivilliga 

förlikningsförsök. Som nämns i nästa avsnitt ansåg lagstiftaren det inte vara nödvändigt 

att införa några särskilda förlikningsinstitut dit man frivilligt kunde vända sig innan man 

gick till domstol. I avsaknad av några sådana institut ville lagstiftaren möjligen hålla 

möjligheten till förlikning via skiljeförfaranden öppen. Frivilliga förlikningsförsök 

mellan parterna utan någon mellanpart var förstås alltid tänkbara på avtalsrättslig grund, 

men detta kunde vara svårgenomförbart eftersom parterna var tvistande och någon form 

av medlare lär oftast ha varit påkallad. En grundprincip i rättssystemet var ju sedan 

länge att uppmuntra parter till förlikning, och att tillse att bästa möjliga förutsättningar 

för detta fanns till förfogande var förstås önskvärt. Detta inte minst vad gällde frivilliga 

förlikningar utanför domstolen, som inte belastade rättssystemet överhuvudtaget. 

Avslutningsvis måste betonas att genom 1887 års lags tillämpningsområde kom 

alltså till slut ändå en brytning mellan skiljeavtal som ledde till en definitiv dom och 

skiljeavtal som ledde till en överklagbar dom (i praktiken förlikningsavtal). Dessa hade 

hittills följts åt i lagstiftningen genom stadganden om skiljemäns avgörande, men gick 

här åt olika håll. Skiljeavtal med överklagandeförbehåll var förvisso alltjämt möjliga, 

men fick alltså en annan rättstillämpning och en ännu mer privaträttslig karaktär. 

6.3 Diskussionen om förlikningsinstitut i lagstiftningsarbetet  

I principbetänkandet 1884 konstaterandes även att det sedan länge diskuterade 

införandet av särskilda förlikningsanstalter i syfte att förlika parter innan tvisten togs till 

domstol inte var nödvändigt. Detta var en uppgift som främst borde falla på domstolen 

när parterna väl inställt sig i rätten, i likhet med bestämmelserna i 20 kap. i 1734 års 

rättegångsbalk.143 Det hänvisades vidare till äldre lagberedningen från 1842 som också 

hade avstyrkt förslaget. Att samma inställning stod att finna vid civillagsförslaget 1826 

nämndes inte i förarbetet men att så var fallet nämndes ovan i avsnitt 5.3. 

Det ansågs alltså fortfarande 1884 att domstolen var bäst lämpad att ta hand om 

förlikningar i tvister, med stöd av 20 kap. rättegångsbalken. Denna typ av 

förlikningsförsök förutsatte dock förstås att tvisten redan var instämd till domstol. 

Frivilliga förlikningsförsök dessförinnan på avtalsrättslig grund var naturligtvis möjliga. 

Om tvistens beskaffenhet krävde någon mellanpart som agerade medlare så kunde även 

ett överklagbart skiljeförfarande tänkas. 
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7 1900-talet fram till nutid 

Efter att skiljeförfarandet under århundraden dominerat den alternativa tvistlösningen, 

förvisso med möjlighet till medling och förlikning inom dess ram, var det först under 

1900-talet som medling började bli en tvistlösningsform att tala om. Av utrymmesskäl 

kommer därför medling beröras mest under denna rubrik, även om en kortare översikt 

över skiljeförfarandets viktigaste förändringar också görs. Eftersom medling infördes 

inom flera vitt skilda rättsområden blir det oundvikligt att kapitlet spänner över ett 

mycket stort juridiskt område. Förhoppningen är att detta inte vållar någon större 

förvirring utan istället belyser vilket stort genombrott medlingen fick under denna tid. 

7.1 En ”färdigutvecklad” skiljemannarätt 

Under slutet av 1910-talet började kritiska röster höjas om att man inte nådde upp till de 

förväntningar som man borde kunde ställa på skiljemän. Kunskapen hos många 

skiljemän var bristfällig och dessutom ansågs det att tvistande parter i för stor 

utsträckning hade hindrat eller fördröjt skiljeförfarandet i samråd med en av parten själv 

utsedd skiljeman.144 Detta ledde till några ändringar i 1887 års lag för att försvåra 

obstruktion, bland annat kunde en partsutsedd skiljeman som var för inaktiv bytas ut 

och dessutom kunde sexmånadersfristen för meddelande av skiljedomen förlängas om 

ena parten ansökte om det.145 

Anledningen till att dessa ändringar tas upp här är att de får sägas ha varit de sista 

betydande förändringarna på skiljemannarättens område; ett rättsinstitut som varit under 

utveckling ända sedan 1300-talet. En större redaktionell omarbetning av 1887 års lag 

gjordes visserligen genom lagen (1929:145) om skiljemän. Dessutom infördes lagen 

(1929:147) om utländska skiljeavtal och skiljedomar som en följd av Sveriges 

ratificering av flera internationella rättsakter.146 Det är dock uppenbart att de sista större 

förändringarna av skiljeförfarandet såsom vi känner det idag var gjorda. Detta gäller 

även efter ikraftträdandet av nuvarande LSF, som inte heller innebar några stora 

principiella förändringar utan mestadels förtydliganden och vissa nyheter som dock 

återfinns på detaljnivå.147  
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Det kan dock anmärkas att legalt skiljeförfarande, det vill säga skiljeförfaranden 

som inleds efter beslut av domstol, började införas i speciallagstiftningen under 1900- 

och 2000-talet. Dessförinnan var det främst det konventionella skiljeförfarandet som var 

att tala om. Som exempel på lagar där legalt skiljeförfarande blev möjligt kan nämnas 

lagen (1975:417) om sambruksföreningar, aktiebolagslagen (1975:1385)148 och 

kyrkolagen (1992:300) (upphävd). Dessa tvister avgjordes och avgörs dock i de allra 

flesta fallen med tillämpning av lagstiftningen om skiljeförfarande, idag genom LSF. 

7.2 Medlingens stora genombrott 
!

Som nämndes inledningsvis är det oundvikligt att under denna rubrik behandla flera vitt 

skilda rättsområden. Att särskilt arbetsrätt, hyresrätt och äktenskapsrätt har valts beror 

dels på tiden för medlingens genombrott inom dessa områden, som alla skedde i början 

av 1900-talet och således banade väg för medlingens fortsatta uppsving. Dessutom blev 

medling oerhört centralt inom dessa områden och utgjorde närmast en processuell 

förutsättning. Vad särskilt gäller arbetsrätten var detta område dessutom oerhört 

betydelsefullt för såväl medlingens rättsliga utformning som för samhällets förändrade 

maktstukturer under 1800-talet, vilket följde av den omfattande arbetarrörelsen.  

7.2.1 Arbetsrätten 

Lagen (1906:113) om medling i arbetstvister står som mycket viktig för medlingens 

stora inträde i lagstiftningen under 1900-talet. Att detta kom att inledas just inom 

arbetsrätten var ingen slump. Situationen på den oreglerade arbetsmarknaden under 

1800-talets andra hälft var närmast kaotisk. I avsaknad av lagregler utformades 

arbetsavtalen mer eller mindre fritt av arbetsgivarna, vilket ledde till en skev maktbalans 

och dåliga löner och arbetsförhållanden för arbetstagarna. Arbetstagarna svarade med 

omfattande arbetsinställelser och en ökad organisering i form av bildandet av de 

moderna fackföreningarna under 1880-talet, vilket sedermera ledde till bildandet av 

både Landsorganisationen 1898 och dess motpol Svenska arbetsgivarföreningen 

1902.149  

Den långa tiden av oreglerade förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare 

gav upphov till mycket ansträngda relationer och många arbetsrättsliga tvister, som 
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nådde sin kulmen i början av 1900-talet. Antalet arbetsinställelser låg exempelvis då på 

ett medeltal av 150 arbetsinställelser per år, att jämföra med knappt tio per år under 

1860- och 1870-talen.150 Lagstiftaren var inte omedveten om problemen och 

diskussioner hade sedan slutet av 1800-talet förts om att införa någon form av särskild 

tvistlösningsform för att lösa tvister på just arbetsmarknaden. Detta ledde 1906 till 

införandet av ett medlingsinstitut i arbetstvister, i ett första försök från lagstiftaren att 

minska antalet arbetstvister. Grundtanken var att arbetsgivare och arbetstagare på 

frivillig väg skulle lösa tvister genom antingen frivilliga överenskommelser eller genom 

skiljedom, med stöd av en lagstiftning som uppställde formen för förfarandet. Mot 

bakgrund av svårigheten med att blidka båda sidor utformades dock lagen tämligen 

okontroversiellt och var närmast att se som en instruktion för medlaren utan några 

förpliktelser för parterna.151 

Införandet av medling i arbetstvister får ses som det stora genombrottet för denna 

tvistlösningsform såsom vi känner den idag. Utomprocessuell tvistlösning fanns tidigare 

i form av skiljeförfarandet, som också användes i fackföreningarnas program och 

stadgar.152 Lagstiftaren eftersökte dock någon annan utomprocessuell lösning och det 

som betonades i lagstiftningsarbetet var den fredliga tvistlösningen. Ett skiljeförfarande 

utmynnade trots allt i en skiljedom vilket sällan gjorde båda parter nöjda, och det fanns 

risk för fortsatta anspänningar mellan parterna. 

Inte heller skiljeavtal med förbehåll om att överklaga domen, som ju inte 

omfattades av 1887 års lag om skiljemän men likväl var fullt tillåtna, kunde fylla denna 

funktion. I ett dylikt förfarande var detaljerade avtalsbestämmelser rörande formen för 

förlikningsförfarandet nödvändiga, och mot bakgrund av det rådande läget på 

arbetsmarknaden får det antas att det var mycket svårt att överhuvudtaget 

överenskomma om några ramar för en förlikningsprocess. 

I brist på andra alternativ måste det ha varit här någonstans som lagstiftaren kom 

till insikt om att det var nödvändigt med en enklare alternativ tvistlösningsform som 

minskade antalet tvister, men som för att få effekt behövde bygga på lagstiftning av 

offentligrättslig karaktär och inte bara avtalsrättslig. Lagen om medling i arbetstvister 

blev lösningen på detta problem. Den hade dels fastslagna ramar för själva 

tvistlösningsförfarandet, som parterna därför inte behövde tvista om. Dess fredliga 
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karaktär ökade dessutom möjligheterna för båda sidor att göra sina röster hörda, vilket i 

sin tur gjorde så att kompromisser och förlikningar lättare lät sig göras. 

7.2.2 Hyresrätten 

Tvister inom hyresrätten hade i svensk rätt alltid prövats av allmän domstol men under 

1900-talet märktes en annan trend. I lagen (1916:31) om medling i vissa hyrestvister 

infördes hyresnämnder som skulle medla i mindre tvister rörande exempelvis 

hyresvillkor. Lagen ersattes dock redan efter ett år av lagen (1917:219) om oskäliga 

hyresstegringar, där medlingen togs bort och hyresnämnden efter framställan från part 

istället själv beslutade vad som t.ex. var skäliga hyror. Medling återkom dock genom 

lagen (1939:365) om medling i hyrestvister, där en särskild fristående medlingsnämnd i 

hyrestvister kunde inrättas om kommunen fann det nödvändigt. Genom lagen 

(1942:429) om hyresreglering, närmast en kristidslagstiftning, blev dock 

hyresnämndens medling obligatorisk i alla kommuner där hyresreglering var aktuellt. 

Hyresnämnderna blev sedermera statliga men medling i hyrestvister sker alltjämt i dessa 

med stöd av lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder. 

En starkt bidragande orsak till medlingsinstitutets införande var industrialiseringen. 

Inte minst kring sekelskiftet hade Sverige en stark högkonjunktur vilket ledde till en 

oerhört stor aktivitet i städerna.153 Detta ledde till en ökad folkmängd i städerna vilket 

höjde efterfrågan på hyresrätter för att husera arbetskraften. Hyresvärdarna hamnade 

genast i en ny maktställning och tvister kring främst oskäliga hyresvillkor blev vanliga. 

Detta förändrade också hyresrättens natur, som tidigare varit av ganska affärsmässig art 

men som nu blev mycket mer av en social sådan. Med ökade hyrestvister krävdes en 

effektiv tvistlösningsform, och mot bakgrund av att 1916 års lag tog sikte på tvister om 

smålägenheter får införandet av medlingsinstitutet ses som ett sätt att i effektivitetssyfte 

undandra dessa mindre civilrättsliga tvister från den ordinarie processordningen. 

Vidare bör nämnas de i förarbetena till 1939 års lag poängterade kollektiva 

stridsåtgärder som hade inträffat under årtiondena dessförinnan, såsom kollektiv 

uppsägning av hyresavtal och blockader.154 Det ansågs härvid vara lämpligare med en 

fredlig lösning av hyreskonflikter såsom medling än att införa någon tvångslagstiftning 
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som riskerade att förvärra dessa.155 Här kan en parallell dras till lagen om medling i 

arbetstvister som tillkom av samma skäl. Det indikeras också i 1939 års motiv att vissa 

bestämmelser haft denna lag som förebild.156  

Slutligen måste världskrigens påverkan på hyresrättslagstiftningen och 

medlingsinstitutet nämnas, något som märks tydligt i lagstiftningen (världskrigen 

påverkade dock givetvis även andra rättsområden). 1916 och 1939 infördes relativt 

fristående medlingsinstitut i hyrestvister som kunde användas vid behov i hopp om att 

det skulle effektivisera tvistlösningen. Dessa måste dock ha visat sig ineffektiva 

eftersom lagstiftningen i slutet av båda världskrigen skärptes och staten ingrep. Under 

första världskriget ersattes hyresnämndens medling med en strikt lagstiftning om 

oskälig hyresreglering, och nämndens roll blev beslutande istället för medlande. Under 

andra världskriget kom lagskärpning om hyresreglering och de behovsanpassade 

medlingsnämnderna blev obligatoriska i de kommuner där hyresreglering var aktuellt.  

Som främsta skäl till krigens stora påverkan på hyreslagstiftningen måste 

framhållas den rubbade balansen i samhället avseende hyresförhållanden. Minskad 

aktivitet vad gällde byggande av fastigheter ledde till stor efterfrågan och bostadsbrist, 

och tillsammans med en i övrigt instabil ekonomisk period ledde detta i sin tur till 

snabba hyresstegringar såväl under första som under andra världskriget.157 Det krävdes 

onekligen starkare medel än medling för att komma tillrätta med dessa problem. 

7.2.3 Familjerätten 

Medling märktes även inom familjerätten och då framförallt äktenskapsrätten. 1915 

infördes nya lagbestämmelser om äktenskapsskillnad som var helt olika jämfört med de 

tidigare. Om två makar ansökte om skilsmässa skulle de först genomgå en medling hos 

en opartisk tredje person. Medlaren kunde vara en präst eller någon annan särskilt 

utsedd person. Om parterna fortfarande ville skiljas efter medlingen kunde domstolen 

döma till hemskillnad i ett år då parterna fick leva åtskilda, och först därefter medgavs 

skilsmässa.158 Lagbestämmelserna från 1915 infördes sedermera i den nya 

giftermålsbalken (1920:405). 
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Införandet av medling inom äktenskapsrätten är intressant mot bakgrund av den 

dittills gällande regleringen. Denna hade tidigare, som nämnts, varit mycket hård från 

kyrkans sida och innebar många strikta element och steg. Nu infördes en helt ny ordning 

med ett annat synsätt i grunden. Det nya synsättet, förvisso fortfarande starkt präglat av 

kyrkan men inte i samma omfattning, märks vid en läsning av förarbetena till 1920 års 

giftermålsbalk. Här påpekades visserligen äktenskapets viktiga roll ur religiös synpunkt 

och för familjestabilitetens skull, men det framhölls också att man inte skulle överdriva 

lagstiftningens betydelse för familjesammanhållningen. Tvärtom kunde de varningar 

från kyrkoherden och kyrkorådet som parterna fick upplevas som kränkande.159  

Det är uppenbart att synen på familjen och äktenskapet hade förändrats. Uttalanden 

i motiven om att det mellan makar kunde uppstå djup söndring utan att någon make 

övervägande bar skulden till det visar på en större förståelse för individen och makarnas 

relation.160 Eftersom synen på äktenskapet dock fortfarande var mycket sträng var det 

inte tänkbart att göra möjligheterna till äktenskapsskillnad alltför lättvindiga utan det 

fick ske i flera steg. En obligatorisk inledande medling sågs härvid, precis som under 

århundradena tidigare, som ett lämpligt förstasteg i denna process för att, som det 

uttrycktes, ”verka till avlägsnande av uppkomna missförstånd, sammanförande av de 

söndrade sinnena, bättrande av anmärkta felaktigheter”.161 Den stora skillnaden mot 

tidigare var dock att den förändrade synen på äktenskapet gjorde såväl medlingen som 

processen i övrigt avsevärt humanare och mer förstående. Som ytterligare indikation på 

detta kan exempelvis nämnas lagutskottets yttrande om att prästen inte alltid var den 

lämpligaste medlaren utan att det var viktigt att parterna hade förtroende för 

medlaren.162 

Den obligatoriska medlingen vid äktenskapsskillnad avskaffades 1974. I 

förarbetena sades att syftet med medlingen, att skapa en förlikning mellan parterna och 

undvika förhastade skilsmässor, inte hade uppfyllts på ett tillfredsställande sätt. Det var 

dels själva obligatoriet som var föremål för kritik, då detta ansågs vara ett för stort 

ingripande från det allmänna i privata angelägenheter, men också det faktum att 

medlingen var del av den rättsliga processen och därmed ofta kom in för sent. Frivillig 

medling genom familjerådgivningen ansågs istället vara den bästa lösningen.163  
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7.2.4 Domstolens särskilda förlikningsverksamhet 

För helhetens skull bör i detta kapitel om 1900-talet även något kort sägas om 

domstolens inomprocessuella medling enligt nuvarande rättegångsbalk från 1942. Mot 

bakgrund av att rättens förlikningsverksamhet, vid sidan av möjligheten till frivillig 

avtalsrättslig sådan, stadfästes redan i 1734 års rättegångsbalk (se ovan avsnitt 4.3.1) 

bör undersökas om denna förändrats något. 

Som anfördes i avsnitt 2.2 finns i 42 kap. 17 § RB bestämmelser om domstolens 

skyldighet att verka för förlikning av tvister alternativt besluta om särskild medling hos 

en särskilt utsedd medlare. När domstolen själv medlar undviks dock i regel ordet 

”medling”, som brukar reserveras till de fall där någon annan än domaren medlar.164 

Det är uppenbart att innebörden av själva lagtexten inte förändrats i sak jämfört 

med den i 20 kap. 2 § i 1734 års rättegångsbalk. Rättens förlikningsverksamhet ansågs 

således viktig såväl då som nu. Synen på omfattningen av rättens medling torde dock ha 

förändrats något. Det har uppskattats att idag förliks nära hälften av alla dispositiva 

tvistemål.165 Detta måste anses innebära en förhållandevis aktiv insats från rättens sida. 

Någon liknande statistik från 1700-talet har inte hittats men enligt min mening bör det 

kunna ifrågasättas om förlikning skedde i motsvarande omfattning vid den tiden. Dels 

kräver dagens lagtekniska utformning mer av rätten och det finns dessutom idag en 

avsevärt närmare samverkan med den utomprocessuella medlingen i form av stadgandet 

om att rätten kan överlämna tvisten till särskild medling, vilket totalt sett lär gynna 

antalet förlikta tvistemål. Dessutom hade domstolen under 1700-talet knappast ett lika 

omfattande förberedelsearbete som dagens domstol har, vilket också lär ha minskat 

chanserna för att parterna förliktes.  

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
164 Ekelöf m.fl., Rättegång V, 2011, s 64. 
165 A a s 64. 
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8 Sammanfattning 

Det kan konstateras att alternativ tvistlösning har sina rötter långt tillbaka i historien 

men har ändrats förvånansvärt lite fram till slutet av 1800-talet. Som gemensam 

nämnare för dess framväxt och vidareutveckling finner vi handeln. Det var i 

handelsrättsliga sammanhang som tvister började avgöras eller förlikas av skiljemän 

och så har det fortsatt fram till våra dagar, framförallt vid skiljeförfarande. Anledningen 

till att de grundläggande elementen har hållit sig tämligen oföränderliga i historien 

måste sägas bero på att handels grunder är så oerhört tidlösa och grundläggande, oavsett 

om vi talar om medeltiden eller 2000-talet. Samhällets utveckling har förvisso 

frammanat vissa förändringar i utformningen av lagtext, främst formella, men de 

grundläggande elementen och dess fördelar finns alltjämt kvar. 

Vidare har den alternativa tvistlösningens privaträttsliga karaktär, till skillnad mot 

domstolens rent offentligrättsliga, gjort den mycket flexibel och hållbar över tid trots att 

samhället genomgått enorma förändringar. Den har dessutom alltid fyllt ett behov av 

effektivitet och expertis som domstolen inte kunnat uppnå, vilket gjort att dess 

popularitet aldrig riktigt tycks ha sjunkit nämnvärt utan tvärtom stadigt ökat (förvisso i 

varierande takt). 

Möjligheterna att överklaga skiljedomar som länge fanns lär framförallt ha 

motiverats med att det var en praktisk förlikningsform. Det går dock även att skönja ett 

visst långvarigt offentligt motstånd mot att låta enskilda rättsskipare få för stor makt. 

Något som gjorde att man länge ville kvarhålla möjligheten för domstol att överpröva 

skiljedomar. När vi idag talar om skiljeförfarande och medling som ett privaträttsligt 

förfarande (dock med offentligt inflytande i form av exekutionsmöjligheterna) är det 

mer lämpligt att i historien tala om ett förfarande av privaträttslig karaktär men med ett 

mer tydligt offentligrättsligt inflytande genom de överklagandemöjligheter som fanns.  

Skiljeförfarande och förlikning har en tydlig gemensam vandring i historien genom 

de överklagbara skiljedomarna. Brytningen kom genom 1887 års lag om skiljemän som 

inte tillämpades på skiljeavtal med förbehåll om rätt att överklaga skiljedomen. Detta 

innebar en tydlig gräns mellan skiljeavtal och andra förlikningsavtal, och dessutom 

förstärktes skiljedomens roll som processhinder. Lagen (med vissa ändringar några år 

senare) fastslog även de grunder och former för skiljeförfarandet som än idag gäller. 

I allmänhet måste sekelskiftet 1900 ses som det kanske viktigaste för den 

alternativa tvistlösningen. Vid sidan av 1887 års smått revolutionerande skiljemannalag 
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kom även medling av mer privaträttslig karaktär (det vill säga inte domstolens 

lagstadgade förlikningsskyldighet) på allvar kom upp i lagstiftningen. Medling märktes 

förvisso inom t.ex. äktenskapsrätten redan under slutet av 1600-talet, men de mer 

tillmötesgående och välmenande medlingsförsöken med parternas intressen i fokus och 

inte kyrkans eller någon annans kom först i början av 1900-talet. Medling och dess 

fredliga karaktär visade då framförallt sin styrka inom arbetsrätten, som en följd av 

1800-talets arbetarklassrörelser och ansträngda arbetsmarknadsrelationer. 

Ungefär vid samma tid som medlingen får sitt stora genombrott avtar alltså 

skiljeförfarandets utveckling, efter att ha pågått i Sverige under århundraden. Om 

skiljeförfarandet är den färdigutvecklade och härdade stammen på det alternativa 

tvistlösningsträdet så kan medlingen sägas vara en gren som vuxit sig stark det senaste 

århundradet och som fortsätter att växa och förgrena sig. I takt med dagens ökade 

intresse för alternativ tvistlösning lär vi även få se ytterligare grenar växa på detta träd. 
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