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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ett centralt och omdiskuterat ämne inom den internationella skiljemannarätten som har vuxit 

fram under de senare åren är third-party funding (normalt förkortat ”TPF”). I uppsatsen 

benämns företeelsen tvistinvestering. Något vedertaget svenskt begrepp för finansieringsfor-

men finns nämligen inte sedan tidigare. För en jurist av den gamla skolan framstår det säker-

ligen som märkligt, eller kanske till och med stötande, att kärandens krav gentemot svaranden 

i det här sammanhanget betraktas som en ekonomisk tillgång. Sanningen är dock att det idag 

finns investerare världen över som investerar i dessa ekonomiska tillgångar. Det är en verk-

lighet som vi, vare sig vi vill eller inte, måste anpassa oss till. Uppsatsen gör inga anspråk på 

att behandla finansieringsformen utifrån ideologiska argument såsom att den skulle strida 

mot ”juridikens renhet” eller liknande. Ansatsen är istället att fokusera på vilka faktiska följder 

investerarnas medverkan kan få och ta ställning till om följderna utgör argument för eller 

emot en etablering av en inhemsk marknad för tvistinvestering. 

 Tvistinvestering har inte behandlats inom ramen för svensk rätt.1 Trots detta figurerar 

finansieringsformen i tvister som löses på svensk mark. I ett antal skiljeförfaranden mellan 

internationella parter med säte i Sverige har nämligen kärandena finansierat sin talan med 

hjälp av externt kapital från investerare. Någon inhemsk marknad för tvistinvestering finns 

dock inte i Sverige idag. I en undersökning genomförd år 2010 ställdes vissa frågor rörande 

tvistinvestering till representanter från drygt 50 olika länder världen över.2 Frågorna gällde 

bland annat tvistinvesteringens tillgänglighet för parter i nationella processer, samt om och i 

så fall hur investeringsverksamheten var reglerad i inhemska lagar och regler. Den svenska 

representantens svar var att tvistinvestering principiellt var tillåtet i Sverige, men att finansie-

ringsformen om den över huvud taget existerade, var mycket ovanlig. Under mina studier av 

företeelsen har jag inte funnit att det givna svaret skulle ha behövt uppdateras om undersök-

ningen gjordes om på nytt idag. De fall där tvistinvestering förekommer i Sverige idag torde 

nämligen vara begränsade till skiljeförfaranden med internationella parter där det enda 

svenska inslaget i tvisten är att sätet är förlagt till Sverige. 

                                            
1 Ett sällsynt undantag är en kortfattad artikel publicerad år 2009. Sundin och Blomkvist, Extern finansiering av 
tvister – ett nytt inslag på den engelska marknaden. http://www.dagensjuridik.se/2009/10/extern-finansiering-av-
tvister-ett-nytt-inslag-pa-den-engelska-marknaden.  
2 Hogan Lovells, At What Cost? A Lovells Multi Jurisdictional Guide to Litigation Costs, 2010. http://m.hoganlo-
vells.com/files/Publication/c940bb4b-a67f-4e63-a5b8-ced6198b2125/Presentation/PublicationAtta-
chment/fff33267-29d5-4230-a140-cf2eeb7d4a05/LitigationCostsReport.pdf. 



8 

Tvistinvestering i internationella skiljeförfaranden är som sagt ett förhållandevis nytt feno-

men. Enligt uppgifter började internationella skiljeförfaranden att intressera tvistinvesterare 

runt år 2008.3 Det saknas, bland annat på grund av kommersiella skiljeförfarandens konfi-

dentiella natur, statistik över hur vanligt förekommande tvistinvestering är i skiljeförfaranden 

världen över. Enligt uppgifter ska dock åtminstone 40 % av kärandena i pågående internat-

ionella investeringstvister antingen ha säkrat eller undersökt möjligheterna till finansiering 

genom tvistinvestering.4 En annan siffra gör gällande att åtminstone två tredjedelar av alla 

käranden i mål som väcktes under ICSID-konventionen5 år 2013 sökte finansiering i form 

av externt kapital från investerare.6 Av informationen framgår det dock inte hur många av 

dessa käranden som slutligen erhöll finansiering. Andra uppgifter menar att marknaden för 

tvistinvestering ska ha ökat med mer än 500 % sedan år 2012.7 Siffran avser både antalet 

tvister där investerare är inblandade och antalet investerare som är aktiva på marknaden.8 

Det finns utöver dessa uppgifter ett flertal omständigheter som talar för att tvistinvestering 

som finansieringsform blir allt vanligare i internationella skiljeförfaranden. Ett sådant tecken 

är att den juridiska vetenskapen började intressera sig för ämnet för endast ett fåtal år sedan. 

Ett annat är att tvistinvestering blivit allt vanligare i nationella domstolsförfaranden, fram-

förallt i common law-länder såsom Australien och England sedan de inhemska förbuden 

mot champerty och maintenance tagits bort.9 Den stora mängden tvister som slits genom 

skiljeförfaranden, samt de stora tvisteföremålen, som är intressanta för investerarna, och de 

höga kostnaderna som uppstår i internationella skiljeförfaranden, som leder till en stor efter-

frågan på kapital, utgör också indikationer på att tvistinvestering åtminstone bör vara vanligt 

förekommande. Slutligen har tvistinvestering förekommit i internationella investeringstvis-

ter. Till skillnad från kommersiella skiljeförfaranden omfattas normalt inte dessa förfaranden 

av samma grad av sekretess och investerarnas medverkan blir därför i högre grad känd för 

                                            
3 Bogart, Overview of Arbitration Finance, i Third-Party Funding in International Arbitration, Dossier X of the ICC Insti-
tute of World Business Law, s. 55. 
4 Brekoulakis, The Impact of Third Party Funding on Allocation for Costs and Security for Costs Applications: The ICCA-
Queen Mary Task Force Report. http://kluwerarbitrationblog.com/2016/02/18/the-impact-of-third-party-fun-
ding-on-allocation-for-costs-and-security-for-costs-applications-the-icca-queen-mary-task-force-report/.  
5 The Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States. 
6 Park och Rogers, i Austrian Yearbook International Arbitration 2015, s. 115. 
7 Delaney, Mistakes to avoid when approaching third-party funders, Global Arbitration Review, s. 9. http://globalar-
bitrationreview.com/journal/article/32576/mistakes-avoid-when-approaching-third-party-funders. 
8 Delaney, Mistakes to avoid when approaching third-party funders, Global Arbitration Review, s. 9. http://globalar-
bitrationreview.com/journal/article/32576/mistakes-avoid-when-approaching-third-party-funders. 
9 Mer om detta i avnitt 2.4.2. 
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omvärlden.10 I nationell tvistlösning, utanför de internationella processerna, är tvistinveste-

ring vanligast, och investeringsverksamheten mest utvecklad, i Australien, Storbritannien, 

USA och Tyskland.11 

 Anledningarna bakom tvistinvesteringens popularitet, hos såväl investerare som parter, 

finns sannolikt att finna hos aktörerna på marknaden. En följd av den senaste finanskrisen 

under 2000-talet var att många företag tvingades att genomgå ekonomiska stålbad. Företagen 

var tvungna att maximera värdet av sina tillgångar, däribland deras tvister, och samtidigt vid-

hålla en god likviditet.12 Som ytterligare en följd av finanskrisen kom investerare i allt större 

utsträckning att vända sitt intresse mot investeringsmöjligheter som inte var kopplade till den 

volatila och osäkra finansmarknaden.13 I tider när traditionella finansmarknader visade sig 

osäkra kunde tvistinvesterare skryta med hög avkastning på sina investeringar, investeringar 

som inte påverkades nämnvärt av finanskrisen.14  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen har två huvudsakliga syften. Det första är att utreda huruvida tvistinvestering ut-

ifrån ett rättsekonomiskt och ett processuellt perspektiv skulle vara ett lämpligt tillskott som 

finansieringsform för parter i svenska processer, såväl i domstolsförfaranden som i skiljeför-

faranden. Det andra är att utreda gällande svensk skiljemannarätt avseende vissa specifika 

frågor som uppstår vid användningen av tvistinvestering.  

 De angivna syftena, framförallt det andra, tål att motiveras. Utredningen avseende gäl-

lande svensk rätt är av stor betydelse, trots att det varken finns någon nationell marknad för, 

eller utbredd användning av, tvistinvestering i Sverige i dagsläget. Sverige är ett populärt land 

som säte för skiljeförfaranden. Åtminstone sedan 1970-talet har Sverige betraktats som ett 

centrum för internationell tvistlösning. Som skäl härför brukar sägas att Sveriges neutrala 

ställning under 1900-talet medfört att tvister mellan parter från länder västerut och länder 

österut ofta handläggs på svensk mark.15 Någon officiell statistik vad gäller antalet internat-

ionella skiljeförfaranden som initieras i Sverige går ej att finna. Då internationella ad hoc-

förfaranden torde vara obefintliga kan den av SCC publicerade statistiken användas som ut-

gångspunkt.16 Under år 2014 handlade SCC 183 mål.17 Av dessa var 51 %, det vill säga 94 

                                            
10 Schreuer m.fl., The ICSID Convention – A commentary, s. 697 f. 
11 Bench Nieuwveld och Shannon, Third-Party Funding in International Arbitration s. 11. 
12 Rogers, Ethics in International Arbitration, s. 179. 
13 Bench Nieuwveld och Shannon, Third-Party Funding in International Arbitration s. 11. 
14 Rogers, Ethics in International Arbitration s. 179. 
15 Hobér, International Commercial Arbitration in Sweden, s. 4 f. 
16 Statistiken finns att tillgå på http://sccinstitute.se/statistik/.  
17 I skrivande stund finns tyvärr ingen statistik från år 2015 att tillgå. 
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stycken, internationella till sin karaktär. SCC:s verksamhet har en stor geografisk spridning 

med påkallande parter från hela världen. Under år 2014 valde parter från 36 olika länder att 

förlägga sina tvister hos SCC. Bland de utländska parterna dominerade länder som Ryssland, 

Storbritannien, Kina, Tyskland och Frankrike.18 De skiljeförfaranden som SCC handlägger 

rör inte bara rent kommersiella frågor. Sverige är också ett välanvänt forum för tvister mellan 

investerare och stater. Såvitt känt hänvisar idag minst 120 bilaterala investeringsskyddsavtal 

till SCC eller Stockholm avseende tvistlösningen. SCC har utvecklats till världens näst största 

institution för administration av internationella investeringstvister under egna regler. I detta 

avseende överträffas SCC endast av Världsbanken.19 

 En klandertalan som riktas mot en svensk skiljedom ska enligt förarbetena till lagen om 

skiljeförfarande alltid kunna föras vid svensk domstol.20 Enligt 46 § lag (1999:116) om skilje-

förfarande (”LSF”) ska lagen tillämpas på skiljeförfarande som äger rum i Sverige även om 

tvisten har internationell anknytning. De svenska reglerna om ogiltighet och klander i 33–

34 §§ LSF blir därför tillämpliga på skiljeförfaranden med internationella inslag som förs i 

Sverige. Även svenska regler rörande olika kostnadsfrågor kan komma att tillämpas i dessa 

tvister. Då tvistinvestering av allt att döma blir vanligare och vanligare i internationella skil-

jeförfaranden är det av stor vikt att det utreds hur vissa specifika frågor i den svenska skilje-

mannarätten ska besvaras vid medverkandet av en investerare. Tvistinvesterares inblandning 

påverkar alla aktörer inom internationella skiljeförfaranden och investerarnas inverkan på 

processerna kommer inte att avta. Parter som inte direkt samarbetar med en tvistinvesterare 

kommer förr eller senare att ha en motpart som är uppbackad av en investerare. Ombud som 

inte agerar tillsammans med investerare kommer att ha motpartsombud som gör det, och så 

vidare. Även andra aktörer – skiljemän, skiljedomsinstitut och nationella domstolar – påver-

kas på ett eller annat sätt av att det i processen medverkar en utomstående aktör med ett 

ekonomiskt intresse i processens utgång.  

 Den svenska lagstiftningen på området för skiljeförfaranden syftar i mångt och mycket 

till att bibehålla och förstärka den svenska skiljedomsvänligheten.21 Anledningen är att lag-

stiftaren gärna ser att fler utländska parter ska förlägga sina skiljeförfaranden till svensk mark. 

En konstant pågående omvärldsanalys och förmågan att enligt svensk rätt besvara frågor 

som väcks och ställs utomlands, utgör viktiga led i säkerställandet av svensk konkurrenskraft 

                                            
18 Statistiken finns att tillgå på http://sccinstitute.se/statistik/.  
19 Se SCC:s remissvar till SOU 2015:37. 
20 Prop. 1998/99:35 s. 185. 
21 SOU 2015:37 s. 11. 
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på området för internationell tvistlösning. Det är därför viktigt att också de frågor som tvist-

investering väcker kan besvaras. 

 De frågeställningar som behandlas och besvaras i uppsatsen är följande: 

- Är tvistinvestering, utifrån ett rättsekonomiskt och ett processuellt perspektiv en lämplig form av 
tvistfinansiering i Sverige? 

- Finns det någon anledning att reglera verksamheten i Sverige idag? 
- I vilken form skulle en sådan reglering i så fall ske och vilka frågor skulle därvid behandlas? 
- Hur bör relationer mellan en medverkande investerare och en skiljeman behandlas enligt regeln om 

jäv i 8 § LSF? 
- Kan en investerad part sägas ha haft kostnader för processen när dessa ersatts av investeraren? Är 

i så fall inte bara de traditionella kostnaderna utan också kostnaderna hänförliga till relationen 
med investeraren ersättningsgilla? 

- Kan en medverkande investerare åläggas ett ansvar att ersätta motpartens rättegångskostnader för 
det fall att den investerade parten ej har möjlighet att betala? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen består av två delar där avgränsningarna till viss del är olika. Del I, som behandlar 

tvistfinansiering i allmänhet och tvistinvestering i synnerhet, berör tvistlösning på ett gene-

rellt plan. Det görs därför inte, om inte uttryckligen, någon skillnad mellan domstolsförfa-

randen och skiljeförfaranden. Käranden måste finansiera sin process oavsett vilken tvistlös-

ningsform som parterna har valt ska gälla dem emellan. En avgränsning som följer av tvist-

investerares verksamhet är att endast större kommersiella tvister mellan företag behandlas. 

Tvister där fysiska personer agerar som parter rör sällan så stora belopp att investerare kan 

tänkas vara intresserade. 

 Den definition av begreppet tvistinvestering som presenteras i avsnitt 2.2 omfattar endast 

kärandens talan. Liknande finansieringslösningar finns givetvis tillgängliga även för svaran-

den men behandlas inte i uppsatsen. I del I av uppsatsen behandlas därför enbart den situat-

ionen att en utomstående har investerat i kärandens talan. I del II, som behandlar vissa rätts-

liga frågor, är resonemangen desamma oavsett på vilken sida i processen det finns ett utom-

stående ekonomiskt intresse. Det görs därför inte någon skillnad mellan om investeraren 

agerar på kärande- eller svarandesidan. 

 I del II görs en avgränsning mot tvistinvestering i domstolsförfaranden. De behandlade 

kostnadsfrågorna överlappar dock varandra i mångt och mycket då 18 kap. rättegångsbalken 

(1942:740) (”RB”) utgör en utgångspunkt inte bara i domstolsförfaranden utan även för skil-

jemäns prövning av olika kostnadsfrågor. Valet att besvara frågorna enligt svensk skiljeman-

narätt tål att motiveras. Om de rättsliga frågeställningar som kan uppkomma vid tvistinve-

stering skulle aktualiseras i svensk rätt är det mest sannolikt att det skulle ske inom ramen 
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för skiljeförfaranden. Den främsta anledningen är Sveriges popularitet som land för skilje-

förfaranden, i skiljeförfaranden på svensk mark med utländsk anknytning förekommer som 

sagt redan finansieringsformen. En annan anledning är att de processer som rör tillräckligt 

stora belopp för att en tvistinvesterare ska intressera sig normalt förs i skiljeförfaranden. Det 

finns också andra skäl bakom att skiljeförfaranden är mer intressanta för en investerare, skäl 

som är kopplade till investeringen som sådan. Två av dessa är att processen tar kortare tid 

och att parternas möjligheter till kontroll är större i och med partsautonomins framskjutna 

roll. Parternas kontroll avser inte bara det processuella regelverket, utan också vilka som ska 

sitta i skiljenämnden och som därmed slutligen ska avgöra processens utgång. Dessa omstän-

digheter gör det lättare för en investerare att övervaka sin investering. Det är också lättare att 

i skiljeförfaranden på förhand bedöma hur lång tid processen kommer att ta och sannolikt 

även vilken utgång processen kommer att få. Båda dessa frågor är centrala vid bedömningen 

av sannolikheten för att en investering ska bli lönsam. Investerare kan därför vid skiljeförfa-

randen på ett säkrare sätt bedöma värdet på sin investering. 

 Det finns en hel myriad av rättsliga frågor att utreda inom ramen för tvistinvestering. Det 

finns också en mängd perspektiv att ta på frågan om finansieringsformens förväntade effek-

ter. De frågor och perspektiv som behandlas i arbetet är de som jag har funnit mest intres-

santa och aktuella för svenskt vidkommande. Förhoppningsvis kommer det i framtiden att 

skrivas mer om detta intressanta ämne inom ramen för svensk rätt. 

1.4 Metod och material 
Uppsatsen är som sagt uppdelad i två delar. Skillnaderna mellan de två delarna är inte be-

gränsade till frågeställningarna och avgränsningarna. Även den tillämpade metoden skiljer sig 

åt. Del I inleds med partier som i mångt och mycket är deskriptiva. Tvistfinansiering som 

företeelse och tvistinvestering som bransch och begrepp beskrivs och definieras utifrån vad 

som finns att tillgå i internationell litteratur. En viss jämförelse görs mellan svensk och ut-

ländsk rätt. Framförallt jämförs den svenska rätten med hur frågorna behandlas inom com-

mon law-länderna. Arbetet förutsätter en viss ödmjukhet inför i vilken grad en student från 

ett civil law-land under en begränsad tid kan läsa sig till en förståelse för främmande rättssy-

stem. Resultaten i dessa delar bör ses som betraktelser snarare än som grundliga redogörelser 

för gällande rätt. Med tanke på att ämnet är obehandlat inom ramen för svensk rätt används 

till stor del utländsk litteratur. Arbetet med den utländska litteraturen har inneburit en del 

utmaningar. Vid arbete med ämnen som i större grad aktualiserar svensk litteratur är det en 

lättare uppgift att på kort tid sluta sig till att en grundlig genomgång av samtliga rättskällor 

har genomförts, däribland för ämnet relevant doktrin. 
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Avsnitt 3 i del I behandlar tvistinvestering som finansieringsform. Frågan, huruvida tvistin-

vestering skulle vara en lämplig form av tvistfinansiering i svenska processer, utreds utifrån 

dels ett rättsekonomiskt och dels ett processuellt perspektiv. Viktiga rättsekonomiska fråge-

ställningar som behandlas är om antalet tvister skulle öka vid en introducering av tvistinve-

stering. En annan är om en eventuell ökning av antalet tvister skulle vara önskvärd eller ej. 

Mot argument baserade på access to justice och kostnadseffektivitet ställs argument såsom 

statens ökade kostnader. Processuella frågor som diskuteras är bland annat vilken påverkan 

en tredje parts ekonomiska intresse i processen kan få, bland annat på förlikningsverksam-

heten.  

 I Del II är ansatsen att utreda och beskriva innehållet i den svenska skiljemannarätten 

utifrån vad som tidigare har benämnts som ett de lege interpretata-perspektiv.22 Begreppet 

innebär att den svenska skiljemannarätten i uppsatsen presenteras som den tidigare har ut-

tolkats och som jag uttolkar den.  

 Vad gäller frågan om material är jag trogen de rättskällor som traditionellt presenterats i 

arbeten rörande juridisk metodlära.23 Användningen av material begränsar sig till de källor 

som traditionellt tillskrivits juridiskt värde, det vill säga lagtext, förarbeten, doktrin och 

praxis.24 Med hänsyn till bristen på relevanta svenska rättskällor avseende ämnet tvistinveste-

ring används även här till stor del internationella källor. Den internationella doktrinen och 

de internationella rättsfallen används för att ge perspektiv och förslag på lämpliga lösningar 

på de frågor som behandlas. Anledningen till detta, och den metod som jag använder, är att 

ansatsen är att utreda hur en svensk domstol eller en skiljenämnd skulle kunna bedöma de 

frågor som behandlas i uppsatsen. Angående vetenskapligheten i den rättsdogmatiska meto-

den uttrycker Jareborg att rättsdogmatisk forskning i regel inte använder någon vetenskaplig 

metod. Enligt Jareborg måste inte vetenskapligheten nödvändigtvis uppnås genom en veten-

skaplig metod, vetenskapligheten kan också uppnås vid arbete med ett vetenskapligt syfte.25 

Min avsikt med den valda metoden, och därmed mitt syfte med metodvalet, är inte att med 

gällande rätt beskriva något som existerar, avsikten är istället att efter en presentation av 

juridisk argumentation som följer allmänt accepterade regler för hur sådan går till, nå ett 

resultat som kan betecknas som gällande svensk rätt.26 Min uppfattning är att det för genom-

förandet av en sådan juridisk argumentation som rör det för uppsatsen relevanta ämnet till 

                                            
22 För en genomgång av begreppets betydelse, se Svensson, De lege interpretata – om behovet av metodolisk reflekt-
ion, JP Jubileumsnummer 2014, s. 211–226. 
23 Se ex. Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 106 ff. 
24 Munck, Rättskällor förr och nu, JP Jubileumsnummer 2014, s. 199. 
25 Jareborg, Rättsdogmatiken som vetenskap, SvJT 2004 s. 8. 
26 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005, s. 651. 
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viss grad måste tas hänsyn till internationella källor. Vissa resonemang de lege ferenda före-

kommer också i den andra delen av uppsatsen. 

 Sammantaget kan sägas att det faktum att uppsatsens ämne är obehandlat inom ramen 

för svensk rätt ställer vissa speciella krav, både vad gäller vilket material som används och på 

den tillämpade metoden. Det är i många fall svårt att ge några definitiva svar och en stor del 

av arbetet ägnas därför åt att presentera argument för och emot olika lösningar. I mångt och 

mycket bör uppsatsen ses som en probleminventering. 

1.5 Disposition 
Som framgår ovan är uppsatsen indelad i två delar. Uppsatsen är därutöver indelad i sju 

avsnitt.  

 Uppsatsens första del består av avsnitt 2–4. Avsnitt 2 behandlar inledningsvis tvistfinan-

siering, det vill säga på vilka sätt käranden kan finansiera sin tvist. Därefter behandlas tvist-

investering som företeelse. Begreppet definieras och tvistinvestering som verksamhet och 

bransch beskrivs tämligen ingående. Avsnitt 3 besvarar frågan huruvida tvistinvestering uti-

från ett rättsekonomiskt och ett processuellt perspektiv är en lämplig form av tvistfinansie-

ring i Sverige. Då frågan inte har utretts i svensk doktrin görs en utblick till argument som 

framförts i utlandet. Avsnitt 4 besvarar frågan på vilka sätt det är möjligt att reglera tvistin-

vestering. Det existerande exemplet, en brittisk självreglering, presenteras och beskrivs för 

en ökad förståelse av frågeställningen. 

 Uppsatsens andra del består av avsnitt 5–7. Avsnitt 5 behandlar frågan om skiljemans jäv, 

mer specifikt om och när en tvistinvesterares inblandning kan medföra att en skiljeman ska 

anses obehörig att döma i tvisten. Även frågan om en part är skyldig att informera övriga 

aktörer i processen om investerarens inblandning tas upp. Avsnitt 6 behandlar olika kost-

nadsfrågor, däribland om en vinnande kärande kan få ersättning för sina kostnader trots att 

dessa finansierats av investeraren samt om skiljenämnden kan ålägga investeraren att ersätta 

en vinnande svarandes kostnader för skiljeförfarandet. Det avslutande avsnitt 7 tar upp vissa 

sammanfattande och avslutande kommentarer.  

 De frågeställningar som räknas upp i avsnitt 1.2 besvaras löpande i uppsatsen, i det avsnitt 

där respektive fråga behandlas. Det avslutande avsnitt 7 besvarar därför inte, som det avslu-

tande kapitlet kanske traditionellt gör i uppsatser, de för uppsatsen relevanta frågeställning-

arna.  
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Del I – Allmän del 

2 Tvistfinansiering och tvistinvestering 

2.1 Tvistfinansiering 

2.1.1 Kärandens finansieringsbehov 

Vid tvister, oavsett om dessa slits genom skiljeförfarande eller domstolsförfarande, uppstår 

oundvikligen stora kostnader för parterna. Kostnaderna består normalt sett till största delen 

av ombudskostnader, men därutöver tillkommer också exempelvis kostnader för bevisfram-

tagning och kostnader för parts egen tidsspillan och nedlagda arbete. Vid tvister som förs 

genom skiljeförfarande tillkommer utöver parts egna kostnader även ersättning till skiljemän-

nen.27 Ersättningen till skiljemännen ska enligt 37 § LSF vara skälig och betalas solidariskt av 

båda parterna. Om parterna inte avtalat om annat bestämmer skiljemännen själva vilken er-

sättning som ska utgå för deras arbete.  

 Vid institutionella skiljeförfaranden som förs i enlighet med SCC:s skiljedomsregler28 till-

kommer, utöver ersättningen till skiljemännen, även en administrativ avgift till institutet samt 

ersättning till såväl skiljemännen som institutet för omkostnader.29 Kostnaderna vid institut-

ionella förfaranden är mer förutsägbara än vid ad hoc-förfaranden. Vid förfaranden enligt 

SCC:s regler bestäms kostnaderna för skiljeförfarandet i enlighet med en tariff där utgångs-

punkten är tvisteföremålets värde. Tvisteföremålets värde består av det sammanlagda värdet 

av käromål, genkäromål och yrkande eller invändning om kvittning. Vid institutionella för-

faranden är det inte, som vid ad hoc-förfaranden, skiljemännen som bestämmer sina egna 

ersättningar utan dessa beslut tas av handläggande skiljedomsinstitut.30  

 
Som exempel på hur stora kostnaderna är kan nämnas att ett skiljeförfa-
rande enligt SCC:s regler med tre skiljemän där tvisteföremålets värde upp-
går till € 25 000 000 på förhand kan beräknas kosta cirka € 279 000.31  

 
Utöver kostnaderna för skiljeförfarandet tillkommer som sagt även ombudskostnader som 

uppgår till ett avsevärt mycket högre belopp samt kostnader för parts eget nedlagda arbete 

                                            
27 Vid process i allmän domstol ska en ansökningsavgift om 2 800 SEK erläggas för mål som rör ett krav över 
ett halvt prisbasbelopp. 
28 Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (2010). 
29 Se kostnadsreglementet i Bilaga III till SCC:s regler. 
30 SOU 2015:37 s. 155. 
31 För beräkning av kostnaderna, se http://sccinstitute.se/tvistlosning/kostnadskalkylator/. 
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och tidsspillan. Enligt en undersökning32 utförd av SCC, uppgår normalt ombudskostna-

derna till drygt 80 % av de totala kostnaderna för att bedriva ett skiljeförfarande i SCC:s regi. 

Kostnaderna för skiljeförfarandet utgör således endast knappt 20 %.33 

 Det kan konstateras att kostnaderna för en kärande att inleda och driva en process är 

stora. En central fråga att ta ställning till för käranden innan processen inleds är därför hur 

käranden ska gå till väga för att finansiera sin processföring. Finansieringen är inte bara en 

förutsättning för att kunna göra gällande sin rätt. Beslutet att inleda en process och övriga 

processtaktiska beslut under processens gång bör också tas enligt kommersiella övervägan-

den. Det kan, och bör nog, ses som en partsinlaga, men Burford Capital (”Burford”), en av 

de största aktörerna på marknaden för tvistinvestering, frågar retoriskt på sin hemsida om 

något företag i världen skulle bygga ett nytt huvudkontor utan att reflektera över hur pro-

jektet skulle finansieras.34 Enligt Burford är processföring det enda kostnadsområdet som 

återstår att utvecklas inom ramen för corporate finance. Kostnader för att driva en process 

och andra kostnader för juridisk konsultation ska enligt Burford vara den enda stora och 

återkommande kostnaden som bolag regelbundet betalar kontant utan reflektion över vilka, 

eventuellt kommersiellt mer gångbara, alternativ som står bolaget till buds.35 

2.1.2 Lån eller eget kapital 

Företag som står inför att inleda en process kan använda sitt egna kapital för att finansiera 

processföringen. Ett annat alternativ är att ansöka om lån för att finansiera processen. Lån 

kan erhållas från banker eller andra finansiella institut. Till skillnad från överenskommelser 

om extern finansiering genom tvistinvestering eller olika former av försäkringslösningar ska 

den lånade summan betalas tillbaka med ränta oavsett målets utgång.36 Den stora skillnaden 

och kanske fördelen i jämförelse med finansiering genom försäkring eller investering är att 

käranden i fall där processen finansieras med lånade pengar bibehåller kontrollen över hur 

processen ska bedrivas. I låneavtalet mellan kreditgivaren och käranden reglerar parterna inte 

hur tvisten ska skötas och kreditgivaren tillförsäkras inte heller i kreditavtalet någon kontroll 

över processen och olika processtaktiska beslut. Vid lånefinansiering får också käranden be-

hålla hela beloppet som fås ut från svaranden själv. 

 

                                            
32 Costs of arbitration and the apportionment of costs under the SCC Rules. http://sccinstitute.se/me-
dia/93440/costs-of-arbitration_scc-report_2016.pdf. 
33 Costs of arbitration and the apportionment of costs under the SCC Rules, s. 6. http://sccinstitute.se/me-
dia/93440/costs-of-arbitration_scc-report_2016.pdf. 
34 Se http://www.burfordcapital.com/wp-content/uploads/2015/01/4_Burford_Business_UK.pdf. 
35 Se http://www.burfordcapital.com/wp-content/uploads/2015/01/4_Burford_Business_UK.pdf. 
36 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 55. 
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Den självklara nackdelen med lånefinansiering jämfört med de andra här diskuterade for-

merna av finansiering är att parten inte kan fördela riskerna som är förenade med drivandet 

av processen mellan sig själv och finansiären. Käranden tar således en större ekonomisk risk 

vid finansiering med lånade pengar då den erhållna summan ska återbetalas oavsett om ut-

gången i målet är fördelaktig eller ej för käranden.37 

2.1.3 Försäljning av fordran 

Ett i rättegångsbalken reglerat förfarande, som möjliggör för utomstående att få ett ekono-

miskt intresse i någon annans tvist, och som indirekt också är ett sätt för käranden att finan-

siera sin talan, är partssuccession. I 13 kap. 7 § 1 st. RB stadgas att om käranden i en process 

överlåter det som parterna tvistar om, normalt sett en penningfordran, får förvärvaren överta 

kärandens talan i målet såsom den var vid förvärvet. Processen ska således anses fortsätta i 

det skick processen befann sig i vid det företagna partsbytet.38 Det starkaste skälet bakom 

regeln är att svarandens ställning inte ska försvagas genom partsbytet.39 Samma syfte tillgo-

doses genom den regel rörande rättegångskostnader som finns i 18 kap. 10 § RB. 

 Om förvärvet sker på svarandesidan är huvudregeln en annan. Enligt 13 kap. 7 § 2 st. RB 

gäller i sådana fall att förvärvaren får inträda i målet om käranden samtycker därtill. Käran-

dens intresse är således tillgodosett genom att denne kan vägra att ge sitt samtycke till en 

succession på svarandesidan.40 

 LSF ger inte något svar på frågan om den som under ett pågående skiljeförfarande för-

värvar tvisteföremålet kan göra anspråk på att få inträda i processen. Något hinder mot att 

en förvärvare kan inträda i processen anses inte föreligga i ett normalt skiljeförfarande, under 

förutsättning att förvärvaren är bunden av skiljeklausulen. Frågan om huruvida en singu-

larsuccessor är bunden av en skiljeklausul behandlades i NJA 1997 s. 866. Huvudregeln är 

enligt HD att sådan bundenhet föreligger och huvudregeln torde därför i skiljeförfaranden 

vara densamma som i förfaranden i allmän domstol. 

 De ovan beskrivna reglerna i 13 kap. 7 § RB gäller för det fall att successionen sker under 

pågående process, det vill säga efter att käranden väckt talan. Om förvärvet av fordran sker 

innan någon process inletts ska istället reglerna i skuldebrevslagen tillämpas på förfarandet. 

Som huvudregel gäller då enligt 27 § lagen (1936:81) om skuldebrev (”SkbrL”) att fordringar 

kan överlåtas. Undantag kan förekomma i lag eller föreskrivas i den rättshandling varigenom 

                                            
37 De Boulle, ”Third-Party Funding” in International Commercial Arbitration, s. 20. https://www.international-ar-
bitration-attorney.com/wp-content/uploads/Thibault-De-Boulle-Thesis-On-Third-Party-Funding.pdf. 
38 Lindell, Civilprocessen, s. 449. 
39 SOU 1938:44 s. 189. 
40 Lindell, Civilprocessen, s. 449. 
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fordringen stiftas.41 Som synes möjliggör reglerna i de flesta fallen ett förfarande där en ut-

omstående förvärvar borgenärens fordringar för att själv driva in skulderna av gäldenärerna. 

På så vis erlägger tredje man en viss betalning till fordringsägaren, och tredje mans förtjänst 

är beroende av utgången i indrivningsprocesserna. Förfarandet kan, som framgår nedan, där-

för liknas vid tvistinvestering. Skillnaden är att borgenären, överlåtaren, inte har kvar något 

eget ekonomiskt intresse i utfallet av arbetet. 

2.1.4 Försäkring 

Ett annat institut som ligger nära den i uppsatsen använda definitionen av tvistinvestering är 

finansiering genom olika typer av försäkringar. Försäkringar som tar sikte på legala frågor 

och ansvar existerar i många olika former. Generellt kan de delas upp i ansvarsförsäkringar 

och försäkringar som tar sikte på kostnaderna för att driva processer. Båda formerna av för-

säkringar kan teoretiskt sett tecknas såväl före som efter att den händelse som initierar pro-

cessen har inträffat.42  

 Någon marknad för försäkringar som tecknas när händelsen som föranleder tvisten in-

träffat eller processen inletts, en form av försäkring som parterna kan teckna för utfallet av 

en tvist, förefaller inte finnas i Sverige.43 Internationellt sett växte sådana försäkringar fram i 

framförallt England och Wales under mitten av 1990-talet. Utvecklingen inleddes samtidigt 

som fler och fler advokater började ta ut ersättning i enlighet med riskavtal.44 Dylika försäk-

ringar köps typiskt sett av käranden i processen men finns i liknande former också tillgängliga 

för svaranden. Försäkringen skyddar försäkringstagaren mot att tvingas betala motpartens 

rättegångskostnader vid händelse av att en domstol eller en skiljenämnd riktar ett sådant 

ansvar gentemot den försäkrade parten. Försäkringen kan också täcka försäkringstagarens 

egna kostnader, samtliga kostnader eller endast kostnader upp till ett visst på förhand avtalat 

takbelopp. Försäkringsgivaren är i sin tur berättigad till en premie som sätts i relation till det 

försäkrade beloppet. Premien sätts normalt till mellan 30–50 % av det försäkrade beloppet 

och kan betalas direkt, löpande under processen, eller endast om försäkringstagaren slutligen 

vinner processen.45 En sådan försäkring är mer eller mindre utformad som en tvistinveste-

ring. 

                                            
41 Herre och Walin, Lagen om skuldebrev (1 okt. 2011, Zeteo) kommentaren till 27 §. 
42 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 52. 
43 Efter gedigen undersökning har jag inte kunnat finna någon svensk försäkringsgivare som erbjuder sådana 
en sådan försäkringsform. 
44 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 53. 
45Kantor, Risk management tools for respondents – here be dragons, i Third-Party Funding in International Arbitration, Dos-
sier X of the ICC Institute of World Business Law, s. 61, Cremades, Third Party Litigation Funding: Investing in Arbitrat-
ion, Spain Arbitration Review 2012, s. 174. 
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Ansvarsförsäkringar är å andra sidan vanligt förekommande på den svenska försäkrings-

marknaden. Ändamålet bakom en ansvarsförsäkring är dels att skydda försäkringstagaren för 

det fall att denne skulle bli skadeståndsskyldig, dels att skydda försäkringstagaren mot oför-

utsedda utbetalningar.46 Ansvarsförsäkringarna kan tecknas frivilligt eller vara obligatoriska 

för försäkringstagaren, antingen på grund av lag eller på grund av någon form av självregle-

ring.47 En ansvarsförsäkring ingår i samtliga företagsförsäkringar och gäller för skador som 

företaget, anställda eller företagets produkter orsakar.  

 Enligt ett av de större försäkringsbolagen innebär försäkringsskyddet vid en ansvarsför-

säkring att försäkringsbolaget utreder, förhandlar, för företagets talan i processer och ersätter 

eventuella skadestånd.48 En vanlig företeelse vid sådan ansvarsförsäkring är således att för-

säkringsbolaget av försäkringstagaren kräver att denne ska överlämna en viss kontroll över 

processföringen till försäkringsbolaget. Därigenom får försäkringsbolaget kontroll över pro-

cessen och vissa processtaktiska beslut, såsom hur eventuella förlikningsförhandlingar ska 

bedrivas eller om andra överenskommelser ska ingås med motparten.49 Avsägandet av en 

viss del av kontrollen över processen är en likhet mellan ansvarsförsäkring och tvistinveste-

ring och den omständigheten som framförallt skiljer dessa två former av finansiering med 

externt kapital från finansiering med egna eller lånade pengar. En annan sådan skillnad är att 

parten vid finansiering med en försäkring av någon form inte står hela risken för processfö-

ringen själv, en del av risken åligger försäkringsgivaren. En skillnad mellan tvistinvestering 

och ansvarsförsäkring är att försäkringen inte finns tillgänglig för käranden i processen. Den 

aktualiseras endast vid krav gentemot försäkringstagaren. 

2.2 Definition av tvistinvestering 

Precis som med många andra nya rättsliga fenomen har det sökts efter andra, tidigare kända, 

instrument för tvistfinansiering att likna tvistinvestering vid. Ett flertal möjliga analogier har 

föreslagits. Frågan har ställts om tvistinvestering bäst ska förstås som ett traditionellt kom-

mersiellt lån, en form av försäkring, någon form av upplägg liknande ett joint venture, finan-

siering med venture capital eller som ett riskavtal mellan ombud och klient.50  

                                            
46 Lagerström och Roos, Företagsförsäkring: en försäkringsrättslig introduktion, s. 128. 
47 Godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag är enligt 27 § revisorslagen 
(2001:883) skyldiga att teckna en ansvarsförsäkring för den ersättningsskyldighet som de kan ådra sig i sin re-
visionsverksamhet. En advokat är enligt regel 2.6 VRGA skyldig att ha en för sin verksamhet anpassad an-
svarsförsäkring och att vidmakthålla försäkringsskyddet genom att iaktta för försäkringen gällande villkor. 
Andra yrkesgrupper där ansvarsförsäkringar är obligatoriska är fastighetsmäklare och försäkringsmäklare. 
48 Se https://www.if.se/web/se/foretag/varaforsakringar/pages/ansvarsforsakring.aspx.  
49 Steinitz, Whose Claim Is This Anyway? Third Party Litigation Funding, Minnesota Law Review, 2011, s. 1296 ff. 
50 Sebok och Wendel, Duty in the Litigation-Investment Agreement: The Choice Between Tort and Contract Norms when 
the Deal Breaks Down, Vanderbilt Law Review, 2013, s. 1832.  
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Den definition som i uppsatsen kommer att användas för begreppet tvistinvestering är häm-

tad från utländsk, framför allt angloamerikansk, litteratur beträffande third party litigation 

funding, det vill säga investeringar inom ramen för nationella domstolsförfaranden. Finan-

sieringsformen definieras på samma sätt inom ramen för skiljeförfaranden, men benämns då 

third party arbitration funding. Trots att tvistinvestering är ett omdiskuterat och numera 

tämligen omskrivet ämne i den internationella litteraturen är det svårt att finna en enhetlig 

definition av finansieringsformen.51 Den allra bredaste definitionen av begreppet, som på 

svenska skulle översättas till tvistfinansiering, innefattar alla avtal mellan part i processen och 

en utomstående där utbetalningar av pengar är kopplade till finansieringen av processen.52 I 

den juridiska doktrinen har somliga ansett att begreppet inte bör definieras, i vart fall inte 

snävt, då finansiärernas verksamhet är komplex och mångfacetterad.53 För att bedöma verk-

samheten skulle det inte vara hederligt att tillämpa en snäv definition. En definition återkom-

mer dock i litteraturen och används i fortsättningen av uppsatsen. Tvistinvestering ska i det 

fortsatta förstås som följande.  

 
En investerare, som inte är part i processen eller på annat sätt nära sam-
mankopplad med tvisten mellan parterna, finansierar en kärandes talan med 
det enda intresset att som ersättning för sin finansiering få en viss andel eller 
ett visst belopp av processutfallet.54  

 
Om käranden är tappande i tvisten och processutfallet blir noll erhåller inte investeraren 

några pengar. Den använda definitionen av företeelsen är alltför snäv för att ge en heltäck-

ande bild av investerarnas verksamhet. De arbetar givetvis inte enbart med sådana simpla 

former av investeringar som ryms inom definitionen. Definitionen tjänar dock sitt syfte i 

sammanhanget. Många relevanta frågor aktualiseras och ryms inom den. 

 Som investeringsform är investeringar i processer attraktiva av olika anledningar. I en 

förhållandevis tidig undersökning rörande tvistinvestering uppgav de intervjuade investe-

rarna att investeringarna inte påverkades av prisförändringar på andra tillgångsklasser eller 

                                            
51 Scherer, Third-party funding in international arbitration: Towards mandatory disclosure of funding agreements?, i Dossier 
X: Third-party Funding in International Arbitration, s. 95. 
52 Scherer, Goldsmith och Fléchet, Third Party Funding in International Arbitration in Europe: Part 1 – Funders’ Per-
spectives, International Business Law Journal, s. 209. Se även Bench Nieuwveld och Shannon, Third-Party Fun-
ding in International Arbitration, s. 3. 
53 Burford Capital, Third party funding in international arbitration. www.burfordcapital.com/articles/third-party-
funding-in-international-arbitration/#.  
54 Rogers, Ethics in International Arbitration, s. 185. 
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att de möjligen var något kontracykliska samt att investeringarna var riskfyllda men möjlig-

gjorde höga avkastningar.55 De nackdelar som investerarna uppgav att de upplevde var bland 

annat följande:  

 
i) Kärandens krav utgör en finansiell produkt som kräver stora utredningar innan ett investerings-

beslut kan tas,  
ii) avkastningen är begränsad till kärandens position och agerande i processen,  
iii) investeringen är riskfylld,  
iv) investeraren kan inte ensidigt påverka tidpunkten för när avkastningen ska utbetalas, samt  
v) att investeringen normalt är illikvid.56  

 
Traditionella långivare skulle sannolikt anse att investeringar i tvister innefattar en alltför hög 

risk. Investeraren kan nämligen inte med säkerhet bedöma utgången av processen, det finns 

inte något på förhand bestämt datum då avkastningen på investeringen förfaller till betalning 

och investeringsavtalen innefattar normalt inte några löpande utbetalningar under investe-

ringstiden.57 Tvistinvesterare tar således risker som traditionella kreditgivare är ovilliga att ta. 

Ytterligare en risk och därmed en nackdel med att investera i tvister är att riskspridningen 

normalt sett är låg. Investeringarna koncentreras, bland annat på grund av de stora beloppen 

och det relativt låga antalet intressanta tvister, till litet antal pågående processer. Investeraren 

påverkas därför mer av utgången i enskilda investeringar än om investeringsportföljen hade 

varit mer diversifierad.58 Som för många andra investerare kommer vissa investeringar att gå 

förlorade, verksamheten bygger på att de lyckosamma investeringarna ger en ordentlig av-

kastning för att väga upp för de investeringar som inte blir lönsamma. Risken med att ha en 

låg riskspridning är att det inte krävs alltför många misslyckade investeringar för att en inve-

sterare ska vara tvungen att lägga ned sin verksamhet. 

 Bland de som finansierar andras talan finns även finansiärer vars primära syfte inte är att 

tjäna pengar. Skälen bakom en erbjuden finansiering kan också vara strategiska eller politiska. 

Finansiering kan också erbjudas av rent sociala skäl. Ett av de mest kända exemplen på sådan 

medverkan är finansieringen som gavs till svaranden i investeringstvisten väckt av Philip 

Morris gentemot staten Uruguay.59 The Bloomberg Foundation med sin kampanj ”Campaign 

                                            
55 Veljanovski, Third Party Funding in Europe, Journal of Law, Economics & Policy, 2012, s. 417. 
56 Veljanovski, Third Party Funding in Europe, Journal of Law, Economics & Policy, 2012, s. 417. 
57 Cremades, Third Party Litigation Funding: Investing in Arbitration, Transnational Dispute Management, okto-
ber 2011 s. 2. 
58 Se Juridica Investments Limited, Admission Document for the Alternative Investment Market of the Lo-
non Stock Exchange, s. 10. http://www.juridicainvestments.com/~/media/Files/J/Juridica/pdfs/Admiss-
ion_Documentation.pdf.  
59 Philip Morris Brands Sa ̀rl v. Uruguay, ICSID Case No. ARB/10/7. 
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for Tobacco-Free Kids” bidrog i processen med ekonomiskt stöd till den uruguayanska staten.60 

Även fast en dylik inblandning visar upp likheter med den givna definitionen av tvistinveste-

ring är det mer rättvist att jämföra ett sådant finansiellt stöd med advokaters pro bono-verk-

samhet, arbete utan motsvarande krav på ersättning.61 En känd svensk verksamhet som fi-

nansierar och driver processer på pro bono-basis, utan att parten behöver stå för kostna-

derna, är Centrum för rättvisa.62 Det finns också fall där politiska intressen har styrt övervä-

ganden om finansiering. Ett exempel är en talan om sexuella trakasserier som fördes av en 

tidigare anställd gentemot USA:s dåvarande president, Bill Clinton.63 Kvinnans talan finansi-

erades av en finansman med andra politiska intressen än den sittande presidenten.64 

 Skälen kan som sagt också vara strategiska, eller indirekt ekonomiska som skälen också 

kan kallas. Det ekonomiska intresset i processens utgång är indirekt då käranden inte nöd-

vändigtvis har någon skyldighet att ersätta investeraren för de nedlagda kostnaderna. Ett ex-

empel på en sådan strategisk finansiering skedde i investeringstvisten Quasar de Valores mot 

Ryssland65 som avgjordes i enlighet med SCC:s regler. I fallet finansierade Menatep, en tidi-

gare majoritetsägare i det ryska oljebolaget Yukos, spanska investerares expropriationstalan. 

De spanska investerarna var inte skyldiga att återbetala de investerade pengarna.66 Menatep 

hade ett strategiskt, indirekt ekonomiskt intresse i processens utgång. Intresset bestod i att 

åstadkomma ett för Menatep fördelaktigt prejudicerande avgörande. Menatep förde nämli-

gen på egen hand en avsevärt mycket större talan gentemot ryska staten som grundades på 

jämförbara fakta och juridiska grunder.67 Om utgången i den första tvisten blev fördelaktigt 

för Menatep skulle avgörandet senare kunna verka prejudicerande i Menateps egen tvist. 

2.3 Tvistinvestering som verksamhet 

2.3.1 Aktörer på marknaden 

Det finns ett flertal aktörer vars verksamhet består i att erbjuda parter finansiering i form av 

tvistinvestering. Vissa aktörer ägnar sig åt tvistinvestering som en bisyssla till deras normala 

                                            
60 Se pressmeddelande från Uruguays ombud. http://www.foleyhoag.com/news-and-
events/news/2010/october/uruguay-taps-foley-hoag-for-representation. 
61 Rogers, Ethics in International Arbitration, s. 185. 
62 Se http://centrumforrattvisa.se/om-oss-2/. 
63 Clinton mot Jones, 520 U.S. 681 (1997); Jones mot Clinton, 72 F.3d 1354 (8th Cir. 1996).  
64 Steinitz, Whose Claim Is This Anyway? Third Party Litigation Funding, Minnesota Law Review Vol. 95, 
Nr 4, 2011, s. 1269. 
65 Quasar de Valores SICAV S.A. et. al. v. The Russian Federation, SCC Arbitration No. 24/2007, Skiljedom av 
den 20 juli 2012. 
66 Möjligen kan det ifrågasättas om det inte fanns en sådan återbetalningsskyldighet, se avsnitt 6.2.3 angående 
hur kostnadsfrågan i den parallella processen i allmän domstol bedömdes. 
67 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 58. 
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verksamhet medan andra specialiserar sig på att investera i tvister. Investerarna medverkar 

normalt såväl i nationella domstols- och skiljeförfaranden som i internationella skiljeförfa-

randen. Två av de största investerarna är Juridica Capital Management (”Juridica”) och Bur-

ford.68  

 Juridica investerar enligt egen utsago endast i kommersiella tvister mellan företag där tvis-

teföremålet överstiger $ 25 000 000. Företaget investerar således exempelvis inte i tvister som 

rör personskador, produktansvar eller olika former av grupptalan som drivs av privatperso-

ner. Storleken på investeringarna varierar normalt mellan $ 2 000 000 och $ 10 000 000, men 

större investeringar kan enligt företagets hemsida förekomma.69 

 Burford delar inte med sig av lika mycket information rörande sin investeringspolicy. Vad 

som framgår är dock att verksamheten riktar sig till hela världen och att bolaget har ett särskilt 

fokus på nationella tvister i USA och Storbritannien samt internationella skiljeförfaranden.70 

Chris Bogart, Burfords VD, har beskrivit Burfords verksamhet som att den inte skulle vara 

särskilt olik andra, mer traditionella, investeringsverksamheter. 

 
”We’re fundamentally a capital provider. We take a share of the ultimate 
recovery, having taken the risk of funding the case. Forget this being about 
the law or litigation – we’re providing risk funding for an investment in the 
same way as in any other sector of the market. If the investment pays off we 
make a return on the capital we’re investing.”71  

 
Utöver de två största aktörerna som specialiserar sig på tvistinvestering finns mindre specia-

liserade aktörer samt större aktörer som ägnar sig åt investering i tvister som en bisyssla till 

sin normala verksamhet. Banker såsom Credit Suisse och Citigroup, samt försäkringsbolag 

som exempelvis Allianz, har lanserat verksamhetsgrupper som ägnar sig åt tvistinvestering 

och andra mer kreativa former av tvistfinansiering.72 Utöver dessa har även traditionella fi-

nansbolag som General Electric Capital Coprorations vissa gånger investerat i tvister.73 

                                            
68 Cremades, Third Party Litigation Funding: Investing in Arbitration, Transnational Dispute Management, okto-
ber 2011 s. 13. Exempel på andra tvistinvesterare inkluderar Allianz Profess Finanz, ARCA Capital Partners, 
BridgePoint Financial Services, Calunius Capital, Fulbrook Management LLC, Global Arbitration & Litigat-
ion Services, Harbour Litigation Funding Ltd., IM Litigation Funding, IMF Ltd., The Judge Limited, Juridica 
Capital Management, Juris Capital, och the Litigation Risk Strategies Group of Credit Suisse Group AG, The-
rium, samt Gerchen Keller Capital. 
69 Investeringspolicyn finns tillgänglig på http://www.juridicainvestments.com/about-juridica/investment-
policy.aspx. 
70 Investeringspolicyn finns tillgänglig på http://www.burfordcapital.com/investor-relations/investment-poli-
cies/. 
71 Byrne, ’World’s largest dispute financer’ targets US litigation market uptick, The Lawyer. http://www.the-
lawyer.com/%E2%80%98world%E2%80%99s-largest- dispute-financier%E2%80%99-targets-us-litigation-
market-uptick/1006248.article. 
72 Cremades, Third Party Litigation Funding: Investing in Arbitration, Transnational Dispute Management, okto-
ber 2011 s. 13 f. 
73 Martin, Financing Plaintiffs’ Lawsuits: An Increasingly Popular (and Legal) Business, University of Michigan Journal 
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2.3.2 Processen som föregår en investering 

Det första steget i processen, innan investeraren beslutar om en investering i en tvist ska 

göras eller inte, består av en undersökning av målet och kärandens talan. Undersökningen 

kallas för due diligence-undersökning och avgör inte bara om en investerare ska finansiera 

kärandens talan eller inte, utan ligger också till grund för på vilka villkor en investering i så 

fall ska ske. 

 Det varierar hur tvisterna hamnar hos investerarna för bedömning. Att investerarna får 

kännedom om tvisten är givetvis en förutsättning för att en undersökning ska kunna genom-

föras. I vissa fall sker kontakterna med kärandens ombud, i andra fall med käranden själv 

men i så fall ofta via någon form av förmedlare. Det kan också hända att investerare själva 

närmar sig käranden med en förfrågan om att få vidta en undersökning. Det gäller särskilt 

vid olika former av medialt uppmärksammade processer. De flesta av tvisterna som Juridica 

och Burford investerar i, enligt uppgift cirka 60 %, hänvisas till dem av ombud från större 

advokatbyråer och består av såväl skiljeförfaranden som domstolsförfaranden.74  

 En för svenskt vidkommande relevant fråga är om möjligheten att finansiera en tvist med 

hjälp av kapital från tvistinvesterare omfattas av regel 4.4.1 Vägledande regler för god advo-

katsed (”VRGA”). En advokat är enligt regeln skyldig att upplysa sin klient om tillgängliga 

möjligheter att få uppdraget finansierat genom offentliga förmåner eller försäkringsskydd. 

En advokat är också skyldig att upplysa om villkoren som gäller för sådan finansiering. Enligt 

regeln skall advokaten medverka till att klientens rättigheter i finansieringsfrågan tillvaratas. 

Advokaten ska härvid biträda sin klient vid de olika ansökningsförfaranden som kan krävas 

för att finansiering ska erhållas.75 Av ordalydelsen följer inte att regeln innefattar upplysningar 

om en eventuell möjlighet att erhålla finansiering från tvistinvesterare. Konstigt vore annars, 

då regeln formulerades innan svenska advokater i någon utsträckning hade kommit i kontakt 

med tvistinvesterare. Utifrån regelns bakomliggande syfte, som rimligen bör vara att en ad-

vokat ska biträda sin klient och tillvarata klientens intressen även i frågor som rör finansie-

ringen av advokatens uppdrag, finns dock anledning att argumentera för att regeln även ska 

omfatta tvistinvestering. Ytterligare ett argument för en sådan tolkning av regeln är de lik-

heter som tvistinvestering uppvisar med de försäkringslösningar som omfattas av bestäm-

melsens ordalydelse. Ett argument som talar mot att finansiering av investerare ska omfattas 

                                            
of Law Reform, 1999-2000, s. 81.  
74 Cremades, Third Party Litigation Funding: Investing in Arbitration, Transnational Dispute Management, okto-
ber 2011 s. 14. 
75 Kommentar regel 4.4.1 VRGA. 
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av regeln är att de parter som kan tänkas ha möjlighet att få sin talan finansierad av en tvist-

investerare är så pass sofistikerade att företagen själva bör ha kännedom om tillgängliga 

finansieringsmöjligheter. Oavsett hur regel 4.4.1 VRGA ska tolkas bör svenska advokater 

vara medvetna om hur tvistinvestering fungerar och utifrån detta, om lämpligt i det enskilda 

fallet, diskutera finansieringsformen med sina klienter. 

 Oavsett hur målet nått investeraren presenteras det i normalfallet för investeraren innan 

käranden inlett processen gentemot svaranden.76 Due diligence-undersökningen är en fler-

stegsprocess som anpassas till det enskilda fallet. Undersökningarna kan därför inte samman-

fattas i en modell enligt principen ”one size fits all”.77 Vissa investerare använder sig enligt 

uppgift av en process eller en undersökning som kan delas upp i tre steg. Det första steget, 

som kan genomföras tämligen informellt genom exempelvis muntliga kontakter eller kon-

takter via e-mail, syftar till att filtrera bort fall som uppenbarligen inte är sådana att investe-

rarna är intresserade. Enligt rapporter tar sig en stor del av tvisterna inte vidare från detta 

första steg i processen.78 Det andra steget består av en djupgående undersökning av käran-

dens talan och processen i sin helhet. Analysen som görs är såväl juridisk som finansiell och 

beskrivs i det fortsatta. Om resultatet av undersökningen är positivt hänskjuts fallet till en 

investeringskommitté som tar det slutliga beslutet. 

 Investerarens undersökning har i sig ett värde för käranden då undersökningen utgör en 

objektiv och noggrann sammanställning av sannolikheterna för olika utgångar i processen. 

Av undersökningen framgår också vilka finansiella risker och möjligheter som är förenade 

med att driva processen. Tvistinvesterare kan på så sätt sammanfoga de kompetenser som 

finns hos finansiella (exempelvis revisorer) och juridiska (exempelvis advokater) experter. 

Undersökningarna kan enligt uppgift pågå under en period av mellan två veckor och tre 

månader. Beroende på längden och komplexiteten av undersökningen, uppgår kostnaderna 

till mellan $ 100 000 och $ 1 000 000.79 Vem som slutligen ska stå för dessa kostnader varie-

rar och regleras mellan parterna i varje enskilt fall. Då vissa käranden som söker finansiering 

är i finansiella trångmål och inte kan betala för undersökningen står ibland investerarna själva 

för kostnaden. I andra fall kan investeraren kräva att käranden betalar, antingen direkt eller 

som en del av ersättningen för finansieringen, det vill säga endast om tvisten i slutändan visar 

sig framgångsrik.80 

                                            
76 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 13. 
77 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 13. 
78 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 13. 
79 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 15. 
80 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 15. 
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I normala fall kräver tvistinvesterare att den sökande parten på ett tidigt stadium i processen 

ska underteckna ett exklusivitetsavtal. Ett sådant avtal innebär att parten inte får presentera 

sitt fall och/eller söka finansiering från någon annan aktör under en viss angiven tidsperiod. 

Exklusivitetsperioden varierar i normala fall mellan två veckor och tre månader. Perioden är 

alltså normalt ungefär lika lång som den tid due diligence-undersökningen av fallet tar.81 Syf-

tet med exklusivitetsavtalet är att investeraren ska kunna genomföra undersökningen av fal-

let, och härvid lägga ned inte obetydliga kostnader, utan att kostnaderna ska riskera att bli 

värdelösa på grund av att klienten vänder sig till annan för finansiering. Utöver ett avtal om 

exklusivitet ingår parterna normalt redan på detta stadium ett sekretessavtal. Parternas ingå-

ende av båda dessa avtalstyper överensstämmer med hur köpare och säljare normalt agerar 

vid due diligence-undersökningar som vidtas inför förestående företagsförvärv.82 

2.3.3 Kriterier av betydelse vid beslutet att investera 

Tvistinvesterare tar hänsyn till vissa specifika kriterier vid bedömningen av om en investering 

ska göras eller inte. Det sannolikt viktigaste kriteriet för en investerare är tvisteföremålets 

storlek. En framgångsrik tvist kommer alltid att vara en misslyckad investering om inte pro-

cessutfallet täcker investeringen. Det innebär inte bara att det normalt sett endast är tvister 

rörande särskilt höga värden som är möjliga att erhålla finansiering för, utan också att tvister 

som utmynnar i en icke-exigibel dom83 normalt sett inte är intressanta för tvistinvesterare.84 

 Ett annat viktigt kriterium vid investerarens undersökning är kärandens finansieringsbe-

hov. Hur stor kostnaden är för kärandens process avgör investeringens storlek. Den vidtagna 

beräkningen av de totala kostnaderna är också central för hur investerarens avkastning ska 

regleras mellan parterna. Enligt uppgift söker tvistinvesterare normalt efter en avkastning 

som innebär att kostnaderna ska uppgå till en tiondel av den möjliga avkastningen. Den 

minsta relationen mellan investering och möjlig avkastning som investerare normalt sett ac-

cepterar ska enligt uppgift vara ett till fyra.85 En beräkning kan exemplifiera hur stora kost-

naderna för processen från en investerares perspektiv bör vara.  

 
Kostnaderna för en process med ett tvistemål om € 25 000 000 där käranden 
och investeraren kommit överens om en ersättning som uppgår till 40 % av 
processutfallet, det vill säga € 10 000 000, skulle vid ett förhållande ett till tio 
uppgå till € 1 000 000 (0.4*25000000/10). I det beloppet ingår samtliga kost-

                                            
81 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 16. 
82 Forssman, Företagsöverlåtelser – en introduktion till den legala processen, s. 19 f. 
83 I svensk rätt, fastställelsetalan enligt RB 13:2 samt skiljedomar av motsvarande slag. 
84 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 18. 
85 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 19. 
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nader, såväl ombudskostnader som ersättning till skiljemännen och skilje-
doms-institutet. Som visat ovan skulle ett sådant skiljeförfarande enligt 
SCC:s regler på förhand kosta € 279 000 och ombudskostnaderna uppgår 
normalt till 80 % av de totala kostnaderna förenade med drivandet av pro-
cessen.86 

 
Ett annat centralt kriterium är tiden det tar att återfå investeringen inklusive avkastning. Frå-

gan är alltså hur lång tid det kan beräknas ta att erhålla en exigibel dom samt att få domen 

verkställd gentemot svaranden.87 En sådan beräkning kräver stor expertis och erfarenhet, 

såväl juridisk som praktisk. 

 Vidare så är de bedömningar som utgår från rent juridiska överväganden centrala vid 

undersökningen. Dessa är överväganden som en advokat sannolikt skulle inleda med vid 

arbetet med en process. Processlägesbedömningarna och därmed bedömningarna av hur 

mycket anspråket gentemot svaranden är värt i ekonomiska termer kan liknas vid de bedöm-

ningar som görs när part har att avgöra om en förlikning ska ingås med motparten och i så 

fall till vilket belopp.88 De två faktorerna som bör tas hänsyn till vid en sådan bedömning är 

följande. 

 
i) Hur stor är sannolikheten att parten kan bevisa de nödvändiga rekvisiten i en regel, samt  
ii) hur stor del av kärandens fordran kan bevisas.89  
 

Precis som Runesson förespråkar i sin artikel avseende processlägesbedömningar och beräk-

ningar av lämplig nivå för förlikningar arbetar ofta tvistinvesterare med procentsatser vid 

bedömningar av hur stor sannolikheten är för olika utgångar i processen. Enligt uppgift krä-

ver tvistinvesterare normalt en sannolikhet för en positiv utgång på minst 60–70 % för att 

käranden ska erhålla finansiering. Ibland krävs det en ännu högre sannolikhet.90  

 En studie vidtagen av ICC France visar att tvistinvesterare endast investerar i 5–10 % av 

de tvister som på ett eller annat sätt hamnar hos investerarna för utvärdering.91 Även andra 

uppgifter gör gällande liknande procentsatser.92 En anledning till att tvistinvesterarna kan 

                                            
86 Se avsnitt 2.1.1. 
87 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 19. 
88 Runesson, Rättegången – ett lotteri. Publicerad på Infotorg den 23 april 2007. Tillgänglig på http://www.info-
torgjuridik.se/premium/. 
89 Runesson, Rättegången – ett lotteri. Publicerad på Infotorg den 23 april 2007. Tillgänglig på http://www.info-
torgjuridik.se/premium/. 
90 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 24. 
91 Bouzols Breton m.fl., Guide pratique sur le financement de l’arbitrage par les tiers (Third Party Funding), ICC 
France 2014, s. 9. 
92 Veljanovski, Third Party Funding in Europe, Journal of Law, Economics & Policy, 2012, s. 420, Hendel, Third 
Party Funding, Spain Arbitration Review 2010, s. 77. 
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vara så pass selektiva vid valet av vilka tvister som de ska engagera sig i är diskrepansen 

mellan tillgängligt och efterfrågat externt kapital för tvistfinansiering.93  

 Samma diskrepans bör också vara en anledning till varför det sannolikt finns stora möj-

ligheter att bedriva en lönsam inhemsk tvistinvesteringsverksamhet i Sverige. Då skiljeförfa-

randen är dyra att driva är många parter i behov av extern finansiering, och då konkurrensen 

på marknaden för tvistfinansiering/-investering närmast är obefintlig torde det finnas stora 

möjligheter att vara selektiv vid valet av tvister att finansiera. Selektiviteten innebär att möj-

ligheterna att bedriva en lönsam verksamhet är större. Inhemska investerare skulle säkerligen 

också kunna dra nytta av sin expertis om svensk rätt vid förfaranden mellan utländska parter 

som förs i SCC:s regi på svensk mark. En sådan expertis skulle vara en konkurrensfördel 

gentemot utländska investerare som kanske saknar djupare kunskaper om den svenska rätten 

och kännedom om svenska skiljemän och ombud som agerar i tvister på svensk mark. Kva-

liteten och karaktären på de ombud som anlitas av parterna är nämligen en annan faktor som 

påverkar utgången av tvisten, och som investerarna därför undersöker. En annan liknande 

omständighet är vilka som ska avgöra tvistens utgång, medlemmarna i skiljenämnden. Det 

som är viktigt för investeraren är skiljemännens kunskaper och historik vad gäller de i tvisten 

aktualiserade frågorna. Normalt ser investerarna till om skiljemännen har skrivit någon artikel 

i frågorna eller om det finns tidigare offentliggjorda skiljedomar där skiljemannen medverkat 

som rör liknande frågor. Skiljemännen är dock normalt inte utsedda vid tiden för investerar-

nas undersökning utan kärandens val av skiljeman, och investerarens inverkan på valet, är 

något som ofta regleras i investeringsavtalet, se mer i avsnitt 2.3.4.2. 

 Både Burford94 och Juridica nämner i sina beskrivningar av undersökningsfasen att möj-

ligheterna till, och timingen av, en eventuell förlikning är kriterier av betydelse vid undersök-

ningen. Juridica nämner uttryckligen att bolaget söker efter att investera i processer som san-

nolikt kan lösas genom förlikning på ett tidigt stadium.95 Mer om investerarnas påverkan på 

parternas förlikningsverksamhet beskrivs nedan i avsnitt 3.2.2. 

 En nödvändig förutsättning för att investeraren i slutändan ska få ut någon ersättning för 

investeringen är, utöver att processutfallet är positivt, att svaranden kan betala och att skilje-

domen är möjlig att verkställa där svaranden har tillgångar. En del av tvistinvesterarens due 

diligence-undersökning består därför i att undersöka svarandens ekonomiska ställning och 

                                            
93 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 24. 
94 Burford Capital Limited, PLACING OF 80,000,000 ORDINARY SHARES AT A PRICE OF 100 
PENCE PER ORDINARY SHARE AND ADMISSION TO TRADING ON AIM, s. 22. http://www.bur-
fordcapital.com/wp-content/uploads/2014/10/burford-admission-document.pdf. 
95 Juridicas investeringspolicy. http://www.juridicainvestments.com/about-juridica/investment-policy.aspx.  
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andra omständigheter som kan påverka verkställigheten av skiljedomen. När tvisten slits ge-

nom skiljeförfarande och har någon form av internationellt inslag är New York-konvent-

ionen om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar (”NYK”) från 1958 avgö-

rande för skiljedomens verkställighet. Vid investeringstvister tillämpas istället ICSID-

konventionen från 1965 vid frågor om verkställighet av ICSID-förfaranden. NYK är enligt 

UNCITRAL, som ansvarar för det praktiska när nya stater ansluter sig till konventionen, 

gällande rätt i 156 stater.96 De stora möjligheterna att få en skiljedom verkställd världen över 

framhålls ofta som en av anledningarna bakom framgången för internationella skiljeförfaran-

den.97 Det är sannolikt också en av anledningarna till att tvistinvesterare intresserat sig för 

skiljeförfaranden. Någon NYK motsvarig konvention eller annat regelverk finns nämligen 

inte beträffande utländska domstolsavgöranden. Sådana existerar endast i regionala former, 

exempelvis Bryssel I-förordningen98. Vissa av de största handelsnationerna i världen, exem-

pelvis USA, är inte anslutna till någon multilateral överenskommelse avseende verkställighet 

av utländska domar som härstammar från domstolar. Det kan innebära problem i verkstäl-

lighetshänseende, problem som en tvistinvesterare givetvis tar hänsyn till vid sin due di-

ligence-undersökning av processen. 

2.3.4 Investeringsavtalet 

2.3.4.1 Investering och ersättning för finansieringen 

De två viktigaste frågorna som regleras i avtalet mellan käranden och investeraren är inve-

steringens storlek och olika frågor rörande avkastningen, framförallt hur den ska beräknas. 

Finansieringen kan kopplas till en mängd olika kostnadskategorier. I vissa fall bekostar inve-

steraren hela kärandens processföring, i andra fall endast vissa kategorier av kostnader eller 

exempelvis alla kostnader som uppgår till ett visst reglerat takbelopp. Normalt formaliseras 

investeringen genom att käranden och investeraren överenskommer om en budget som ska 

gälla under hela processens gång. Med hjälp av den överenskomna budgeten kan investeraren 

styra hur mycket pengar som används i processen och vad pengarna används till. Investera-

ren kan på så sätt påverka hur stora de olika kostnadskategorierna tillåts att bli. Det är en 

viktig uppgift och en betydande roll för investerarna att bestämma processens budget och 

påverka käranden så att den överenskomna budgeten följs.99 En fråga som givetvis påverkar 

                                            
96 För statistik rörande antalet stater som är anslutna till NYK, se http://www.uncitral.org/uncitral/en/un-
citral_texts/arbitration/NYConvention_status.html. 
97 Born, International Commercial Arbitration, s. 77 f. 
98 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkän-
nande och verkställighet av domar på privaträttens område. 
99 Veljanovski, Third Party Funding in Europe, Journal of Law, Economics & Policy, 2012, s. 422. 
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den överenskomna budgeten är hur mycket skiljeförfarandet slutligen kan tänkas kosta. Ett 

förfarande som handläggs hos SCC är i jämförelse med andra stora skiljedomsinstitut förhål-

landevis billigt.100 Det skulle kunna vara en anledning till att Sverige har potential att bli ett 

intressant land för tvistinvesterare. Kostnaderna för skiljeförfaranden i Sverige är i vart fall 

inte så höga att de verkar avskräckande för investerare.  

 Om den investerade käranden vinner målet och processutfallet blir positivt är tvistinve-

steraren berättigad till en ersättning. Investerarens ersättning specificeras i investeringsavtalet 

och kan konstrueras på olika sätt. Den ersättning som ska utgå sätts ofta i relation till pro-

cessutfallet och/eller storleken på investeringen. En utgångspunkt för beräkningen är nor-

malt en andel om 20–40 % av processutfallet eller fyra gånger det investerade beloppet. Par-

terna föreskriver normalt att investeraren ska ha rätt till det belopp av de två som slutligen 

är högst. En annan normal reglering är att parterna överenskommer om ett lägsta och ett 

högsta belopp som kan utgå som ersättning. Det lägsta beloppet innebär att investeraren, vid 

ett tillräckligt stort utfall från processen, åtminstone garanteras att få tillbaka sin investering. 

Ett exempel kan visa hur detta går till i praktiken.  

 
I en tvist som rör € 25 000 000 så döms endast ett belopp om € 5 000 000 ut 
till käranden. Investeraren har investerat € 3 000 000 men har enligt investe-
ringsavtalet endast rätt till 20 % av processutfallet. Ersättningen skulle där-
för endast vara € 1 000 000 men med tillämpning av det avtalade lägsta be-
loppet så ska ersättningen trots allt vara € 3 000 000.  

 
Ersättningens tak kan exempelvis uppgå till 50 % av processutfallet, en högre ersättning ska 

i så fall inte kunna utgå. Med en sådan reglering hade endast € 2 500 000 utgått till investera-

ren i exemplet ovan. Ersättningen ska enligt investeringsavtalet endast utbetalas till investe-

raren om käranden i processen faktiskt erhåller pengar från sin motpart. Om så inte blir fallet 

även om processutfallet är positivt för käranden, exempelvis om domen inte kan verkställas 

eller om svaranden saknar tillräckliga medel, förlorar investeraren hela sin investering. I vissa 

fall, men inte alltid, reglerar parterna i avtalet att investeraren utöver kärandens kostnader för 

processen ska ersätta käranden för de kostnader som denne kan bli skyldig att ersätta sva-

randen för det fall att käranden är tappande i processen.101 En vanlig reglering, som kan 

främja förlikningsverksamheten eller åtminstone öka kärandens förlikningsvilja, är att inve-

sterarna normalt får en mindre andel av processutfallet för det fall att tvisten skulle lösas 

                                            
100 För en jämförelse av kostnaderna för skiljeförfaranden hos olika skiljedomsinstitut, se The Costs of Arbitrat-
ion, s. 2. http://www.wfw.com/wp-content/uploads/2015/08/WFW-ArbitrationNewsletter1-Costs.pdf.  
101 Mer om denna och andra aktualiserade kostnadsfrågor i avsnitt 6. 
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genom förlikning och inte gå hela vägen till dom.102 Anledningen bakom investerarens in-

tresse av en sådan reglering är att det avgörande för investeraren är den effektiva räntan. Den 

effektiva räntan påverkas inte enbart av storleken på processutfallet utan också av hur lång 

tid det tar innan investeraren får ut sin avkastning. Ett annat skäl till varför en sådan reglering 

är intressant är att det finns ett visst mått av osäkerhet vad gäller en skiljenämnds bedöm-

ningar. Osäkerheten existerar oavsett hur noggrann eller skicklig investerarens undersökning 

är. Osäkerheten försvinner om parterna i processen kan lösa tvisten sinsemellan utan in-

blandning av skiljemännen. Regleringen är, eftersom käranden får behålla en större andel av 

beloppet än om tvisten avgörs genom dom, ett incitament för käranden att verka för en 

samförståndslösning på ett tidigt stadium i processen.  

 Ett tämligen extremt exempel på en lyckad tvistinvestering har återgetts av Longstreth.103  

 
År 2009 vände sig företaget Gray Development Group (”Gray”) till Burford 
för finansiering av en tvist. Parterna kom överens om att Burford skulle in-
vestera $ 5 000 000 i utbyte mot 33 % av beloppet från en eventuell förlikning 
och 40 % av det processutfallet om detta skulle vara positivt. I juni 2010 ut-
dömde en skiljenämnd ett belopp om $ 110 000 000 till Gray. Skiljenämndens 
avgörande resulterade i att Burfords ersättning för investeringen uppgick 
till $ 44 000 000. Avkastningen på Burfords investering uppgick således till 
cirka 880 %. 

 
En fråga som aktualiseras vid beskrivningen av hur stora avkastningar tvistinvesterare räknar 

med gäller de bakomliggande intressenterna till en investerare, exempelvis aktieägarna. Frå-

gan är vilken avkastning dessa aktörer förväntar sig. Om det kan antas att tvistinvesteraren 

som målsättning har en ersättning uppgående till cirka tre gånger av det investerade kapitalet 

över en längre tid, skulle detta generera en avkastning på investeringen om mellan 15–20 % 

över en period om fem till sex år.104 En investerare som placerar 1 000 000 SEK hos en tvist-

investerare räknar således med att kunna återfå 2 000 000 SEK inom cirka fem år. 

2.3.4.2 Övriga klausuler 

Utöver de centrala bestämmelserna rörande storleken på investeringen och ersättningen för 

densamma finns det andra återkommande klausuler i investeringsavtal. Uppräkningen nedan 

gör inte anspråk på att vara uttömmande och givetvis är varje avtal och investering unik. 

                                            
102 Cremades, Third Party Litigation Funding: Investing in Arbitration, Transnational Dispute Management, okto-
ber 2011 s. 34. 
103 Longstreth, Litigation Finance Firm Backs Big Winner in Arizona Dispute, The American Lawyer, 
http://www.newyorklawjournal.com/id=1202464037477/Litigation-Finance-Firm-Backs-Big-Winner-in-Ari-
zona-Dispute.  
104 Affaki, A financing is a financing is a financing i ICC Dossier Third-Party Funding, s. 11 ”an average of 17%, with 
highs of 25%, compared to traditional bank asset finance returns of up to 4%”. 
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Investeringsavtalet ålägger normalt käranden och kärandens ombud att lämna ut information 

till investeraren. En generell skyldighet att samarbeta med tvistinvesteraren intas normalt 

också i avtalet. Normalt har en stor mängd information överlämnats redan i undersöknings-

fasen men avtalet syftar till att käranden ska hålla investeraren uppdaterad under processens 

gång. Investeraren vill såklart kunna övervaka och kontrollera sin investering. Investerings-

avtalet kan uttryckligen ge investeraren en rätt att utöva kontroll över käranden och käran-

dens processföring. Det som ligger närmast till hands är valet av ombud, valet av den parts-

utsedda skiljemannen och olika beslut som relaterar till en eventuell förlikning. Hur stor del 

av kontrollen över processen som överförs till investeraren bör bland annat ha betydelse för 

frågan om hur investerarens medverkan ska påverka bedömningen av om en skiljeman ska 

anses vara obehörig att döma i ett skiljeförfarande enligt 8 § LSF. För mer om denna fråga, 

och generellt om skiljemannajäv, se avsnitt 5. Enligt svensk rätt är det inte möjligt för part 

att med processuell verkan, genom ett avtal, ge en utomstående kontroll eller vetorätt över 

partens processföring. Obligationsrättsligt, mellan käranden och investeraren, är dock avtalet 

giltigt och avtalet kan mycket väl förenas med en skyldighet att erlägga vite om inte samar-

betsskyldigheten följs. Att avtalet har obligationsrättslig verkan förutsätter givetvis att det 

inte finns några skäl för att ogiltigförklara eller jämka avtalet enligt lag (1915:218) om avtal 

och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Att investeraren ges rätt att på-

verka valet av kärandens ombud kan innebära vissa betänkligheter vad gäller advokatetiska 

frågor. Dessa behandlas i avsnitt 3.3.2.  

 Om käranden inte uppfyller sina samarbetsåtaganden kan avtalet stadga en rätt för inve-

steraren att säga upp investeringsavtalet. Avtalet reglerar även andra situationer som ger par-

terna rätt att säga upp avtalet. Enligt uppgifter varierar uppsägningsgrunderna mycket mellan 

olika avtal.105 I vissa fall kan uppsägningsgrunderna vara så pass tillåtande att avtalet gör det 

möjligt för investeraren att mer eller mindre efter eget godtycke säga upp avtalet. Avtalet kan 

också vara mer restriktivt och endast tillåta uppsägning vid väsentliga förändringar eller av-

talsbrott som bedöms som väsentliga. Det sistnämnda är huvudregeln för uppsägning av 

avtal i svensk rätt och gäller om det i ett investeringsavtal som bedöms enligt svensk rätt inte 

specificeras några uppsägningsgrunder.106 Vad möjligheterna för investeraren att säga upp 

avtalet innebär för argumenten för och emot tvistinvestering som finansieringsform behand-

las i avsnitt 3.3.1. Tillåtna uppsägningsgrunder är också något som regleras i den brittiska 

självregleringen för tvistinvesterare som behandlas i avsnitt 4.2. 

                                            
105 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 35. 
106 Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott, s. 104. 
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Tvistinvesterare kräver normalt att kärandens om-

bud ska ta någon form av ekonomisk risk genom 

antagandet av uppdraget. Risken ska, precis som 

tvistinvesterarens, kopplas till tvistens utgång. En 

sådan risk kan åstadkommas med hjälp av ett risk-

avtal där ombudets ersättning för arbetet kopplas 

till processens utgång. Syftet bakom att ombudet 

ska arbeta enligt en sådan ersättningsmodell är att tvistinvesterarens, ombudets och käran-

dens ekonomiska intressen och incitament i processen ska sammanföras. Samtliga tre aktörer 

ska ha ett direkt ekonomiskt intresse kopplat till processens utgång. I Sverige, om kärandens 

ombud är advokat, kan inte ett investeringsavtal innehålla en sådan klausul. Svenska advoka-

ter är enligt regel 4.2.1 VRGA förhindrade att använda sig av en modell enligt vilken ersätt-

ningen för utfört arbete kopplas till processens utgång. Mer om Sveriges advokatsamfunds 

(”Advokatsamfundet”) förbud mot riskavtal återfinns nedan i avsnitt 2.4.1. 

 De tre aktörerna i processen – investeraren, ombudet och käranden – ingår normalt i 

anslutning till investeringsavtalet ett avtal som reglerar i vilken turordning medlen från pro-

cessen ska delas ut.107 Avtalet stipulerar en prioritetslista som kan liknas vid förmånsord-

ningen som tillämpas vid en konkurs. En sådan turordningslista kan se ut som följer. 

 
1. Återbetalning av det belopp som investeraren investerat upp till dags datum, 
2. Betalning till investeraren i enlighet med den mekanism för avkastning som regleras i investerings-

avtalet, 
3. Betalning till kärandens ombud med hänsyn tagen till ett eventuellt riskavtal som ingåtts mellan 

käranden och ombudet, 
4. Återstående belopp utgår till käranden.108 

 
Att betalningen sker i enlighet med turordningslistan uppdras normalt åt ombudet att se till. 

En advokat får enligt regel 4.1.3 VRGA endast uppbära ersättning i sedvanliga betalnings-

medel. Även kvittning anses vara sedvanligt betalningsmedel när avräkning sker från ett kli-

entmedelskonto.109 Några advokatetiska betänkligheter uppkommer därför inte med anled-

ning av turordningslistan. En annan fråga är om ett sådant förfarande kan stå i strid med 

grundläggande konkursrättsliga regler som exempelvis reglerna om återvinning i 4 kap. kon-

kurslagen (1987:672) (”KL”). Även om ett sådant avtal kan liknas vid förmånsordningen vid 

                                            
107 Bench Nieuwveld och Shannon, Third-Party Funding in International Arbitration, 2012, s. 25. 
108 Bench Nieuwveld och Shannon, Third-Party Funding in International Arbitration, 2012, s. 25. 
109 Se kommentar regel 4.1.3 VRGA. 
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en konkurs kan inte avtalet påverka den sakrättsliga prioriteten parterna emellan. Frågan lig-

ger utanför framställningen men konstateras kan att parterna i ett investeringsavtal måste 

resonera kring dylika frågor innan ett avtal ingås i enlighet med en utländsk mall. Ett flertal 

av de återkommande klausulerna i investeringsavtal är inte anpassade till svenska regler och 

det svenska rättssystemet. En investerare som ska ingå ett sådant avtal som ska bedömas 

enligt svensk rätt måste reflektera över dylika bestämmelser och frågor. 

 Precis som avtalet som möjliggör investerarens undersökning innefattar normalt investe-

ringsavtalet bestämmelser rörande sekretess. Avtalet kan innehålla en sekretessbestämmelse 

av innebörden att investerarens medverkan i processen ska hållas hemlig för motparten och 

övriga aktörer i processen om inte käranden på ett eller annat sätt tvingas att utge sådan 

information. En annan sådan undantagssituation är om käranden och investeraren gemen-

samt finner det klokt att informera om investerarens medverkan.110 Investeringsavtalet inne-

håller normalt klausuler som förhindrar parterna att sprida konfidentiell information som 

erhålles från den andra parten till tredje man. Frånvaron av en sådan klausul kan innebära en 

risk för käranden. Tvistinvesteraren kan då erhålla information som kan användas gentemot 

käranden i samma tvist om investeraren byter sida eller i en annan tvist. Risken ska sannolikt 

inte överdrivas men behandlas i avsnitt 3.3.3. 

2.3.5 Investerarens övervakning under processen 

Investerarnas aktivitet under ett pågående förfarande varierar och låter sig, precis som inve-

sterarnas undersökningar, inte beskrivas enligt en och samma modell. Även om tillvägagångs-

sättet för att bedriva kontroll över processen varierar mellan olika investerare finns det vissa 

gemensamma nämnare. Alla investerare agerar med samma utgångspunkt, som investerare 

med ett intresse i processens utgång.111 Som alla investerare, oavsett vilken tillgång investe-

ringen gjorts i, agerar tvistinvesterare med det övergripande syftet att skydda värdet på sin 

investering. Investeringen görs i kärandens talan och dess möjliga värde preciseras och be-

gränsas genom kärandens yrkanden i processen. Genom investeringsavtalet ges investeraren 

tillgång till det material som emanerar från förfarandet. Tillgången utnyttjas normalt av inve-

steraren, exempelvis genom kontinuerliga kontakter med käranden och kärandens ombud. 

Kontakterna kan ske med syftet att påverka processföringen. Det ligger också i investerarens 

intresse att den budget som parterna överenskommit om följs.  

                                            
110 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 37. 
111 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 38. 
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Investeraren har normalt efter sin undersökning stor kunskap om kärandens talan och pro-

cessen i övrigt. Investerarens beslut att investera i kärandens talan har tagits på grundval av 

den sannolikhet för en framgångsrik process som investeraren bedömt föreligga. Investera-

ren har dessutom ofta ett flertal juridiska experter i sitt team. Det skulle därför vara värde-

förstörande om inte investeraren diskuterade med käranden och dennes ombud om hur pro-

cessen ska drivas och vilka taktiska överväganden som bör göras.112 Investerarens deltagande 

kan därför vara fördelaktig även för käranden i processen. Investeraren kan också, mot bak-

grund av sina juridiska kunskaper och erfarenheter vad gäller att samarbeta ombud, verka för 

att kärandens ombudskostnader hålls nere. Denna lösning på det traditionella princi-

pal/agent-problemet i relationen mellan klient och advokat beskrivs mer ingående i av-

snitt 3.2.4. 

2.4 Historik 

2.4.1 Sverige – förbudet mot advokaters riskavtal 

I Sverige finns det som sagt inte och har inte heller funnits någon inhemsk marknad för 

tvistinvestering. Det har därför heller inte funnits någon anledning att reglera verksamheten. 

Den reglering som ligger närmast och som är relevant att studera är Advokatsamfundets 

regler rörande riskavtal, avtal som reglerar advokatens ersättning för det utförda arbetet till 

en kvotdel av arbetets resultat. Liknande avtal har många olika namn. Internationellt kallas 

avtalen för contingency fee agreements, och andra begrepp som resultatandelsavtal och 

pactum de quota litis förekommer också. Jämförelsen mellan tvistinvestering och advokaters 

riskavtal är relevant av flera skäl. Ett skäl är att många av de större aktörerna utomlands som 

ägnar sig åt tvistinvestering grundades och drivs av före detta advokater.113 Ett annat skäl är 

att riskavtalen på många sätt liknar tvistinvesteringsavtal och vice versa. Både advokaten och 

investeraren får nämligen ett direkt ekonomiskt intresse i processutfallet. Särskilt gäller detta 

vid så kallade ”no cure no pay, if cure pay good”-avtal, avtal som innebär att advokaten inte får 

något arvode om inte uppdraget leder till ett positivt resultat för klienten. Advokaten tillför-

säkras kompensation för risken genom att vid ett positivt resultat få ett särskilt högt arvode, 

ett arvode som överstiger vad som normalt sett skulle anses som skäligt.114 Liknelserna mel-

lan avtalen är så många att tvistinvesteringsavtal kan sägas vara ett riskavtalsarrangemang 

                                            
112 Rogers, Ethics in International Arbitration, s. 186. 
113 Se exempelvis Burfords ledning, http://www.burfordcapital.com/people/. 
114 Wiklund, God advokatsed, s. 373. 
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som erbjuds av annan än advokat.115 En skillnad är dock att investeraren till skillnad från 

advokaten inte erbjuder en tjänst, utan investerar i en ekonomisk tillgång.116 

 Den första versionen av VRGA antogs år 1971 av Advokatsamfundets styrelse. Reglerna 

har omarbetats vid ett antal tillfällen och den senaste versionen av regelverket har gällt sedan 

den 1 januari 2009. Frågan om det ska vara tillåtet för advokater att reglera sin ersättning 

med klienten enligt riskavtal besvaras uttryckligen i den senaste versionen av reglerna. I regel 

4.2.1 VRGA stadgas att en advokat inte med klienten får ingå ett arvodesavtal som ger rätt 

till en kvotdel av uppdragets resultat, under förutsättning att det inte föreligger särskilda skäl. 

Det rör sig således om ett principiellt förbud mot riskavtal, med en möjlighet till undantag 

från huvudregeln. Advokatsamfundets reglering överensstämmer med CCBE:s117 regler om 

god advokatsed inom EU, därifrån inspiration för regeln också hämtades.118 Som exempel 

på en undantagssituation där ett riskavtal kan vara tillåtet nämns i kommentaren till VRGA 

att klienten annars skulle ha svårt att få sin sak prövad.119 I tidigare versioner av reglerna 

berördes inte riskavtalen men ersättningsformens överensstämmelse med god advokatsed 

har diskuterats under lång tid.120 Att frågan tidigare inte reglerades i VRGA betyder inte att 

avtalen var uppskattade. De ansågs tvärtom redan då av Advokatsamfundet som olämpliga.121 

 Undantagsregeln i regel 4.2.1 VRGA prövades nyligen av Advokatsamfundets disciplin-

nämnd.122 Ett agentbolag kontaktade en advokat för att utreda möjligheterna att få ut vissa 

obetalda royalties. Parterna var överens om en ersättningsmodell som överensstämde med 

ett traditionellt riskavtal. Advokaten skulle stå för alla kostnader samt få en ersättning för det 

nedlagda arbetet som motsvarade 25 % av de royaltyinbetalningar som inflöt. Disciplin-

nämndens majoritet fann att det inte förelåg några särskilda skäl för att riskavtalet var tillåtet. 

Advokaten tilldelades därför en erinran. Två ledamöter i disciplinnämnden var skiljaktiga och 

ansåg inte att ersättningsmodellen stred mot god advokatsed. Upplägget hade föreslagits av 

klienten, som samtidigt uppgett att han inte skulle driva saken om inte upplägget acceptera-

des. Disciplinnämndens minoritet ansåg också att det faktiska arvodet som skulle utgått var 

skäligt och att advokatens eget intresse i saken inte varit oproportionerligt stort. Minoriteten 

                                            
115 Cremades, Third Party Litigation Funding: Investing in Arbitration, Transnational Dispute Management, okto-
ber 2011 s. 2. 
116 Steinitz, Whose Claim Is This Anyway? Third Party Litigation Funding, Minnesota Law Review Vol. 95, 
Nr 4, 2011, s. 1293 f. 
117 The Council of Bars and Law Societies of Europé. 
118 Nya advokatregler visar riktningen, Advokaten Nr 9 2008. https://www.advokatsamfundet.se/Advoka-
ten/Tidningsnummer/2008/Nr-9-2008-Argang-74/Nya-advokatregler-visar-riktningen/.  
119 Kommentar regel 4.2.1 VRGA. 
120 Wiklund, God advokatsed, s. 376. 
121 Nya advokatregler visar riktningen, Advokaten Nr 9 2008. https://www.advokatsamfundet.se/Advoka-
ten/Tidningsnummer/2008/Nr-9-2008-Argang-74/Nya-advokatregler-visar-riktningen/. 
122 Disciplinnämndens ärende D-2014/1967. 
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ansåg därför att det förelåg sådana särskilda skäl att avtalet var tillåtet enligt regel 4.2.1 

VRGA. Det är lätt att sympatisera med minoritetens slutsats, särskilt då det faktiska arvodet 

(åtminstone av minoriteten) bedömdes ha varit skäligt. Med den ökade globaliseringen av 

advokatverksamheten och den stora mängden utländska klienter, är det lätt att vara skeptisk 

till disciplinnämndens stelbenta bedömning av undantagsregeln. Om inte annat så visar det 

ärendet på problematiken med att inte disciplinnämnden motiverar sina avgöranden. I och 

med att majoriteten inte argumenterar för sina slutsatser ges bilden av att minoritetens ut-

gångspunkter för bedömningen är sanna, exempelvis att ersättningen faktiskt var skälig. Om 

majoriteten haft samma utgångspunkter vid sin bedömning, framstår det närmast som omöj-

ligt att en advokats riskavtal någonsin träffas av undantagsregeln och är tillåtet. Utländska 

klienter, i alla fall engelska och amerikanska, är vana vid att arbeta med advokater som regle-

rar sin ersättning enligt riskavtal. Särskilt vad gäller större ärenden, klienter och advokatbyråer 

bör Advokatsamfundets disciplinnämnd vid sina bedömningar se till hur riskavtalen regleras 

i övriga världen. I förhållande till utländska advokater kan det stränga förbudet annars utgöra 

en konkurrensnackdel för svenska advokater. 

 Genom historien har det förts fram olika argument för och emot att advokaters riskavtal 

ska vara tillåtna. Nedan presenteras dessa i sin korthet. 

 Argumenten mot att tillåta advokaters riskavtal har historiskt sett främst varit följande.123 

Advokaten får genom riskavtalet ett personligt ekonomiskt intresse i processens utgång. Ad-

vokaten skulle därför riskera att förlora sin fria och självständiga ställning som reglerna om 

god advokatsed bygger på. Men anledning av det egna intresset i tvisten skulle också advo-

katen kunna frestas att driva saken på ett sätt som är oförenligt med god advokatsed. Som 

ett resultat av ersättningsformen kan det också uppstå för advokaten och klienten motstå-

ende intressen i processen. Sådana intressen kan exempelvis uppstå vid förlikningsdiskuss-

ioner, exempelvis om klienten vill förlikas men inte advokaten i jakten på ett högre arvode. 

Riskavtalen skulle också kunna användas för att bedriva illojal konkurrens mot andra advo-

kater eller tillämpas till skada för klienterna genom att advokaten tillgodogör sig ett oskäligt 

högt arvode vid klara och enklare tvister. 

 Det kan noteras att regleringarna i andra delar av världen är mer liberala än de svenska 

vad gäller vilka ekonomiska intressen i advokaters verksamhet som är tillåtna, såväl vad gäller 

utomståendes som advokatens egna.124 Enligt regel 7.4.1 VRGA får, om en advokats verk-

                                            
123 Wiklund, God advokatsed, s. 378 f. 
124 Rogers, Ethics in International Arbitration, s. 178 f. 
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samhet bedrivs i bolag, det i bolaget inte bedrivas någon annan verksamhet än advokatverk-

samhet. I ett advokatbolag är också huvudregeln enligt regel 7.5.1 VRGA att endast en ad-

vokat får äga andelar i bolaget. Utomlands kan det vara tillåtet att bedriva advokatverksamhet 

i bolag som inte är advokatbolag, det vanligaste exemplet är revisionsbyråer.125 Än mer långt-

gående är reglerna i Australien och Storbritannien där det uttryckligen är tillåtet med handel 

av finansiella instrument som är kopplade till advokatbyråer.126 Sverige intar i relation till 

andra länder en restriktiv syn på vilka ekonomiska intressen som ska få finnas i en advokats 

verksamhet. 

 Argumenten för ett tillåtande av riskavtal i advokatverksamhet har främst utgått från re-

sonemang rörande access to justice. Riskavtalen är en möjlighet för ekonomiskt svaga parter 

att få tillgång till kvalificerad juridisk rådgivning utan att i den inledande fasen behöva betala 

för de erbjudna tjänsterna. Det gäller framförallt om klienten inte har möjlighet att få fri eller 

subventionerad rättshjälp.127 Ytterligare ett argument för att riskavtal bör vara tillåtna är att 

de presenterade motargumenten inte anses vara tillräckligt starka. Som exempel kan tas den 

ovan beskrivna risken för motstående intressen. Samma risk kan givetvis också finnas vid 

ersättning enligt ett timarvode. Om klienten vill förlika en tvist är det vid ersättning enligt 

timarvode mer lönsamt för advokaten att driva processen vidare då det för advokaten inne-

bär fler debiterbara timmar. Oavsett om advokaten arbetar enligt ett riskavtal eller enligt 

traditionellt timarvode är advokaten i sitt handlande begränsad av reglerna i VRGA och får 

därför inte se till sitt eget ekonomiska intresse i tvisten. 

 Att driva rättegång med en viss egen ekonomisk risk är sannolikt inte något ovanligt för 

processadvokater. Om klienten inte har råd att betala advokatens arvode får advokaten driva 

processen med förhoppningen att motparten ska åläggas att betala rättegångskostnaderna för 

att på så sätt kunna få betalt för det nedlagda arbetet. Något problem med en sådan nedsi-

desrisk har inte ansetts föreligga. Problem uppstår tydligen endast om den risken genom ett 

riskavtal motsvaras av en uppsidesmöjlighet.128 Om uppsidesmöjligheten konstrueras som en 

andel av processutfallet bör detta enligt Lindskog inte vara något problem, i alla fall så länge 

den slutliga ersättningen är skälig med utgångspunkt i samtliga relevanta omständigheter i 

                                            
125 Rogers, Ethics in International Arbitration, s. 178. 
126 Rogers, Ethics in International Arbitration, s. 178. Den australiensiska byrån Slater & Gordon blev den 21 
maj 2007 den första advokatbyrån med finansiella instrument tillgängliga för handel. 
127 Wiklund, God advokatsed, s. 379. 
128 Lindskog, Om fattig mans rätt till rättegång. Några synpunkter med anledning av NJA 2006 s. 420, Festskrift till 
Lars Heuman, s. 328. 
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det enskilda fallet. Det var alltså, åtminstone enligt minoriteten, fallet i det av disciplinnämn-

den nyligen avgjorda ärendet som presenterats ovan.129 

 Det brukar sägas att en advokats incitament är olika beroende på om ersättningen utgår 

enligt ett riskavtal eller enligt traditionella timarvoden. Vid arbete enligt ett riskavtal har ad-

vokaten flera skäl att arbeta för att klienten ska erhålla en hög ersättning i tvisten. De ekono-

miska skälen är såväl direkta som indirekta. Vid ett stort processutfall får advokaten en hög 

ersättning för det utförda arbetet och kommer sannolikt som ett resultat att få fler uppdrag 

av samma och andra klienter. Advokaten har också vid arbete enligt riskavtal ett incitament 

att minimera det egna nedlagda arbetet, advokatens ersättning per nedlagd timme blir mindre 

desto fler timmar advokaten arbetar. Detta ska jämföras med incitamenten då advokater ar-

betar enligt traditionella beräkningsmetoder där klienten betalar för antalet nedlagda timmar. 

Det enda som påverkar advokatens ersättning är då antalet upparbetade timmar. I sådana fall 

är utgången i målet irrelevant för frågan om storleken på advokatens ersättning. Tilläggas bör 

att det idag är vanligt förekommande att advokater arbetar efter estimat där advokaten och 

klienten har avtalat om ett takpris för advokatens tjänster.130 Vid arbete enligt sådana avtal 

har advokaten incitament att inte lägga ner för mycket arbetet på uppdraget då timarvodet 

blir lägre och lägre när det maximala antalet ersättningsberättigade timmar överträtts. Farhå-

gorna kan i sådana fall vara desamma som när advokater arbetar i enlighet med riskavtal. 

 Advokatsamfundet har hur som helst ansett att nackdelarna med riskavtalen överväger 

fördelarna och förutom i väldiga undantagssituationer (vilka nu de kan tänkas vara) är det 

alltså förbjudet för advokater att reglera sin ersättning för det utförda arbetet som en andel 

av arbetets resultat. 

2.4.2 Common law-länder – nationella förbud mot maintenance och champerty 

I europeiska civil law-länder har det sedan länge varit tillåtet för utomstående att finansiera 

parts talan i domstol.131 De enda undantagen verkar vara Grekland och Portugal.132 I vissa 

common law-länder (USA, Storbritannien och Australien) har de närliggande instituten 

maintenance och champerty historiskt sett förhindrat utomstående från att finansiera annans 

processföring i allmän domstol.133 Maintenance definieras som assistens som ges till part i en 

                                            
129 Disciplinnämndens ärende D-2014/1967. 
130 Informationen baserar sig på uppsatsförfattarens egna erfarenheter av arbete på advokatbyrå under studie-
tiden. 
131 Veljanovski, Third Party Funding in Europe, Journal of Law, Economics & Policy, 2012, s. 406. 
132 Hogan Lovells, At What Cost? A Lovells Multi Jurisdictional Guide to Litigation Costs, 2010. http://m.hoganlo-
vells.com/files/Publication/c940bb4b-a67f-4e63-a5b8-ced6198b2125/Presentation/PublicationAtta-
chment/fff33267-29d5-4230-a140-cf2eeb7d4a05/LitigationCostsReport.pdf. 
133 Cremades, Third Party Litigation Funding: Investing in Arbitration, Transnational Dispute Management, okto-
ber 2011 s. 3. 
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process av utomstående utan något direkt intresse i tvistens utgång. En annan definition är 

att maintenance helt enkelt utgör inblandning i någon annans tvister.134 Champerty är en 

kvalificerad form av maintenance. Den rättsliga termen definieras som en överenskommelse 

mellan utomstående och part i en process om att den utomstående bidrar till partens pro-

cessföring mot en andel av eventuellt positivt processutfall.135 Definitionen av champerty 

ligger som synes väldigt nära uppsatsens definition av tvistinvestering.  

 Förbuden mot maintenance och champerty går att spåra ända till antikens Grekland. Lik-

nande regler uppstod igen i den tidiga romerska rätten och sedermera även i den medeltida 

engelska rätten.136 Tidigare ansågs att en tvist endast berörde domaren och de två parterna, 

någon annan fick inte lägga sig i aktörernas förehavanden. Inblandningen ansågs också ris-

kera ett överutnyttjande av rättssystemet. I engelsk rätt har reglerna en tydlig historisk bak-

grund. I medeltidens England utnyttjade feodala herrar rättssystemet genom att finansiera 

parters talan om bättre rätt till land mot att de fick en del av landet vid en framgångsrik 

process. På så sätt förvärvade de egendom klart billigare än det rådande priset på mark-

naden.137 Maintenance och champerty var därför under lång inte bara förbjudet och skade-

ståndsgrundande, utan också brottsligt i ett flertal common law-länder.138 Under den senaste 

tiden har restriktionerna mot tredje parts inblandning i domstolsprocesser steg för steg tagits 

bort och förfarandena har avkriminaliserats i flera common law-länder. 

 I England avkriminaliserades maintenance och champerty år 1967 genom antagandet av 

Criminal Law Act 1967, redan då var inblandningen sedan tidigare tillåten i insolvensförfa-

randen.139 Även om finansieringen har avkriminaliserats så kvarlever doktrinerna om cham-

perty och maintenance som regler som kan åberopas för att ogiltigförklara tvistinvesterings-

avtal.140 Trots detta är tvistinvesteringar något som numera snarast uppmuntras i England, 

såväl av domare som av rättsvetenskapsmän.141 I Australien har delstaterna sedan mitten av 

                                            
134 Garner, Black’s Law Dictionary, s. 1039. 
135 Garner, Black’s Law Dictionary, s. 262. 
136 Radin, Maintenance by Champerty, California Law Review 1935, s. 48.  
137 De Morpurgo, A Comparative Legal and Economic Approach to Third-Party Litigation Funding, Cardozo Journal 
of International and Comparative Law 2011, s. 389. 
138 Barker, Third-Party Litigation Funding in Australia and Europe, Journal of Law, Economics & Policy, 2012, 
s. 459. 
139 Lord Neuberger, From Barretry, Maintenance and Champerty to Litigation Funding, Harbour Litigation Funding 
First Annual Lecture, Gray’s Inn, 8 May 2013, s. 15. https://www.supremecourt.uk/docs/speech-
130508.pdf. 
140 De Morpurgo, A Comparative Legal and Economic Approach to Third-Party Litigation Funding, Cardozo Journal 
of International and Comparative Law 2011, s. 387. 
141 Rogers, Ethics in International Arbitration, s. 179. Se även Lord Neuberger, From Barretry, Maintenance and 
Champerty to Litigation Funding, Harbour Litigation Funding First Annual Lecture, Gray’s Inn, 8 May 2013. 
https://www.supremecourt.uk/docs/speech-130508.pdf. 
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1930-talet avkriminaliserat utomståendes inblandning i processer. Avtalens tillåtlighet var un-

der lång tid osäker och det fanns ett flertal motstridiga avgöranden från australiensiska dom-

stolar.142 År 2006 meddelade Australian High Court sitt avgörande i Campbells Cash & Carry 

Pty mot Fostif Pty Ltd143 genom vilket tvistinvestering tilläts. Sedan dess har den australien-

siska marknaden för tvistinvesteringar ökat och det finns i flera domar positiva utlåtanden 

om tvistinvestering som företeelse i samhället. I QPSX Limited mot Ericsson Australia Pty 

Ltd144 framhöll domstolen tvistinvesteringens potential vad gäller att införa ett kommersiellt 

tankesätt vid framtagandet av processbudgetar samt vad gäller att öka effektiviteten i pro-

cessföringen.  

 I USA är tvistinvesteringar i domstolsprocesser fortfarande förbjudet i vissa stater, men 

numera tillåtna i andra.145 Landet importerade instituten champerty och maintenance från 

engelsk rätt.146 I USA finns det också liknande regleringar vad gäller så kallad malice main-

tenance. Definitionen av malice maintenance är att en utomstående stödjer en part i en pro-

cess som den utomstående inte har några kopplingar till, med det enda syftet att tillfoga 

motparten skada. I alla amerikanska stater är en sådan inblandning i annans process förbju-

den. Samtliga stater tillåter numera advokaters riskavtal.147 Den amerikanska lagstiftningen 

gällande tvistinvestering har sammanfattningsvis beskrivits som komplex och oenhetlig.148  

 Trots komplexiteten och de oenhetliga regleringarna kan konstateras att i alla de beskrivna 

common law-länderna – England, Australien och USA – har champerty och maintenance 

historiskt inneburit hinder mot tvistinvestering. På senare år har dock förfarandena avkrimi-

naliserats och mer eller mindre gjorts tillgängliga, inte bara i internationella skiljeförfaranden 

utan också i nationell processföring i domstol. Som ovan beskrivits kan detta också vara en 

anledning bakom den ökade närvaron av tvistinvestare i internationella skiljeförfaranden.149 

  

                                            
142 De Morpurgo, A Comparative Legal and Economic Approach to Third-Party Litigation Funding, Cardozo Journal 
of International and Comparative Law 2011, s. 392. 
143 Campbells Cash & Carry Pty. Ltd. v. Fostif Pty. Ltd. (2006) 229 A.L.R. (Austl.). 
144 QPSX Limited v. Ericsson Australia Pty. Ltd. (2005) F.C.A. 933 (Austl.). 
145 Rogers, Ethics in International Arbitration, s. 180. 
146 De Morpurgo, A Comparative Legal and Economic Approach to Third-Party Litigation Funding, Cardozo Journal 
of International and Comparative Law 2011, s. 393. 
147 De Morpurgo, A Comparative Legal and Economic Approach to Third-Party Litigation Funding, Cardozo Journal 
of International and Comparative Law 2011, s. 393. 
148 De Morpurgo, A Comparative Legal and Economic Approach to Third-Party Litigation Funding, Cardozo Journal 
of International and Comparative Law 2011, s. 393. 
149 Se avsnitt 1.1. 
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3 Tvistinvestering – önskvärd finansieringsform? 
3.1 Inledning 

Ett företags pågående tvister är något som investerare undersöker innan ett beslut tas gäl-

lande en eventuell investering i företaget. Det gäller oavsett om investeringen sker genom 

köp av aktier på börsen eller på något annat sätt. Framförallt görs en sådan undersökning 

om utgången i processerna väsentligen kan påverka aktiens pris. En fråga som då väcks är:  

 
Om investeraren indirekt kan investera i processers utgång, genom att in-
vestera i de tvistande parterna, varför ska de då inte kunna investera direkt 
i processens utgång?150  

  
I de följande avsnitten presenteras några av de argument som finns för respektive emot tvist-

investering som form av tvistfinansiering. Ämnet är omdebatterat internationellt och det 

finns i den utländska doktrinen vitt skilda åsikter vad gäller investeringsverksamhetens effek-

ter, såväl de rent rättsekonomiska som de mer processuella. Några klara slutsatser är svåra 

att dra. Tvistinvesteringens påverkan på den svenska marknaden för tvistlösning är givetvis 

beroende av vilka investerare som skulle etablera sig och hur de skulle agera. Med endast de 

utländska förhållandena att utgå ifrån vid besvarandet av frågorna är det problematiskt att ta 

ställning för eller emot verksamheten som sådan.  

 En annan sak som påverkar verksamhetens effekter är hur det svenska rättssystemet är 

uppbyggt. Att ta resultat från exempelvis en australiensisk undersökning och direkt överföra 

resultaten på svenska förhållanden kan svårligen göras. Den tillgängliga litteraturen avseende 

tvistinvestering är främst angloamerikansk. Avseende många av de argument som presente-

ras nedan görs därför analogier till angloamerikanska processer, framförallt domstolsproces-

ser. I vissa fall är en sådan analogi välgrundad, i andra fall kan det ifrågasättas om argumenten 

är möjliga att föra över på svenska förhållanden. Vid närmandet av den internationella litte-

raturen på området tvistinvestering bör det reflekteras över sådana här frågor. Det gäller 

också vid beaktandet av vissa av de argument för och emot tvistinvestering som presenteras 

nedan. Generellt kan sägas att en viss skepsis och öppenhet är sund vid närmandet av de 

existerande argumenten som tar sikte på tvistinvesteringens effekter. 

 Bland kritikerna till tvistinvestering finns en grundläggande skepsis mot att verksamheten 

bedrivs av investerare som vill tjäna pengar genom att skapa en marknad för att investera i, 

och i framtiden kanske handla med, andras processer. Kritikerna menar att investerarna är 
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kapitalister som endast ser eventuella positiva följder som access to justice som en oavsiktlig 

biprodukt. Argumenten grundar sig i att tvister inte ska kunna användas för utomståendes 

investeringar då det faktum att investerarnas enda intresse i processen är att tjäna pengar kan 

störa ”renheten” och/eller ”rättvisan” i den juridiska processen som endast ska beröra par-

terna.151 Det finns också kritiker som menar att skattepengar som används för bekosta tvister 

där tvistinvesterare medverkar är sämre spenderade pengar än om käranden inte finansierade 

sin process med sådant extern kapital.152 Dessa och liknande ideologiska argument kommer, 

som nämndes i inledningen av uppsatsen, inte att behandlas nedan. Fokus ligger på argument 

som behandlar de faktiska effekterna av tvistinvestering i termer av förskjutning av intressena 

i processen samt ekonomiska frågor såväl för parterna som för rättssamhället i stort. 

 Investerares finansiering av käranden i internationella investeringstvister, det vill säga tvis-

ter mellan investerare och utländska stater som grundar sig på internationella avtal, ger upp-

hov till vissa speciella frågor som inte aktualiseras i rent kommersiella förfaranden. Dessa 

tvister presenteras därför separat. 

3.2 Fördelar med tvistinvestering 

3.2.1 Access to justice och andra fördelar för investerad part 

Alla fordringsägare, och därmed presumtiva käranden, måste väga kostnaderna för att driva 

en process mot bästa möjliga processutfall. Avvägningen måste justeras efter hur stora möj-

ligheterna är för att processen slutligen ska bli framgångsrik. Kostnaderna för att driva en 

process, oavsett om processen förs genom ett skiljeförfarande eller en domstolsprocess, är 

som beskrivits ovan höga. Det kan alltså vara så att mål med förhållandevis goda chanser till 

framgång aldrig prövas om det yrkade beloppet är för litet i förhållande till kostnaderna för 

att driva processen.153 Om den förväntade avkastningen är större än kostnaderna kommer 

målet att fortgå. Det förutsätter att käranden är ekonomiskt rationell och har möjlighet att 

driva processen.  

 De främsta argumenten för tvistinvestering rör kärandens tillgång till prövning av sin sak, 

access to justice. Tvistinvestering gör det möjligt för käranden med en välgrundad talan men 

svaga finanser att kunna försvara sina rättigheter. Tvistinvesteringen jämnar alltså ut den 
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spelplanen på vilken tvister löses och möjliggör en mer rättvis tillgång till tvistlösning.154 Det 

finns två kategorier av käranden som vänder sig till investerare för finansiering:  

 
i) de som annars inte hade drivit en process, och  
ii) de som ändå hade drivit processen men som anser att tvistinvestering är en lämpligare metod för 

att finansiera tvisten.155  
 
För båda dessa kategorier av käranden uppfyller tvistinvestering ett behov som motsvaras av 

en efterfrågan. Det är dock bara den första gruppen som kan sägas vara relevant för argument 

om access to justice. Även denna grupp kan delas in i två undergrupper:  

 
i) parter som inte har råd att driva en process, och  
ii) parter som har råd men som anser att riskerna eller kostnaderna med att driva processen är för 

stora.  
 
Det finns säkerligen ett flertal exempel på företag som inte har råd att driva en kostsam 

process. Det kan exempelvis vara den mindre parten i ett joint venture som har problem att 

erhålla finansiering som en följd av det misslyckade joint venture-samarbetet och därför vill 

inleda en process gentemot det större bolaget.156 Ett annat exempel är mindre investerare 

som i enlighet med ICSID-konventionen vill inleda ett kostsamt skiljeförfarande mot den 

eventuellt felande värdstaten. 

 Tvistinvestering kan som sagt också användas som finansiering för företag som även utan 

extern finansering hade inlett en process mot svaranden. Anledningen till att dessa käranden 

vänder sig till investerare varierar givetvis men gemensamt är att de anser att tvistinvestering 

är en fördelaktig form av finansiering. Genom att ta in externt kapital från en investerare 

behöver inte käranden finansiera processen med egna pengar och därmed låsa upp kapital i 

en process som sannolikt kommer att ta lång tid. Käranden kan istället använda kapitalet till 

återinvesteringar i den egna verksamheten. Om en sådan återinvestering är framgångsrik och 

kan mycket väl tvistinvesteringen i slutändan vara en lönsam affär för såväl käranden som 

för investeraren.157 Till skillnad från kommersiella lån behöver inte parten vid finansiering 

genom investering stå hela risken för processen själv. 

 En annan grupp företag som kan dra nytta av den finansieringsformen är företag med 

god soliditet men sämre likviditet. För företag med sämre likviditet kan det exempelvis vara 
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problematiskt att parterna enligt SCC:s regler normalt åläggs att inkomma med ett förskotts-

belopp som därefter tjänar som skiljemännens säkerhet för sin ersättning. Det kan också vara 

problematiskt att löpande behöva betala ombudskostnaderna. Båda dessa problem kan före-

tag undgå genom att ta in externt kapital för att finansiera sin talan. 

 Argumenten med utgångspunkt i resonemang kring access to justice beskrivs enligt kriti-

ker till tvistinvestering som sanningar med stor modifikation. Som beskrivits ovan är tvistin-

vesterarna endast intresserade av att investera i tvister som är tillräckligt stora för att kunna 

ge en så pass stor avkastning att den riskfyllda investeringen är kommersiellt gångbar. Tvister 

av den storleken involverar i stort sett aldrig privatpersoner utan företag som även utan in-

vesterarens inblandning haft tillgång till både juridisk rådgivning och medel för att föra sin 

talan. Kritikernas argument är till viss del sanna men access to justice som rättsstatligt ideal 

är inte begränsat till finansiellt svaga aktörer och det finns givetvis en poäng med att större 

företag ges ökade möjligheter att få sina tvister prövade.158 En förutsättning för att erhålla 

finansiering är som ovan beskrivits att sannolikheten för framgång är cirka 60 % eller mer. 

Det innebär att investerarna i access to justice-hänseende inte bara exkluderar andra än stora 

företag. Endast en liten del av dessa företag kan förvänta sig finansiering. En reell effekt på 

rättssamhället till följd av tvistinvestering som kan beskrivas som en förhöjd grad av access 

to justice framstår därför som en rejäl överdrift. Den faktiska verksamheten som investerarna 

bedriver står i tämligen bjärt kontrast med det starkaste argumentet för tvistinvestering. 

3.2.2 Utjämning av spelplanen för processen samt påverkan på förlikningsviljan 

Ett liknande argument som det gällande access to justice är att investerarnas inblandning kan 

ha en positiv effekt på processen och förlikningsverksamheten genom att spelplanen som 

parterna agerar på jämnas ut. Utgångspunkten för argumentet är idealet att tvister ska avgöras 

utifrån sakomständigheterna och parternas juridiska grunder för sin talan. Utgången ska inte 

vara beroende av andra faktorer såsom vilken av parterna som kan spendera mest pengar i 

processen. Det ideala vore att parternas möjligheter att föra sin talan och argumentera för 

sin sak inte var begränsade av ekonomiska skäl.159 En risk med att investerarnas medverkan 

medför större ekonomiska tillgångar för käranden är att spelplanen inte bara jämnas ut, utan 

också kan börja luta till kärandens fördel. En anledning varför sådana farhågor sannolikt är 

överdrivna är att investerarnas förtjänst är beroende av deras kostnadsmedvetenhet. En stor 
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del av investerarnas kontroll över processen består i att kontrollera att budgeten för proces-

sen följs.160 

 Finansiellt starka motparter som annars skulle ha försökt utnyttja sin starka ekonomiska 

ställning blir enligt förespråkare för tvistinvestering som en följd av finansieringen på ett 

tidigare stadium i processen villiga att ägna sig åt förlikningsdiskussioner.161 Genom att en 

stor del av riskerna med att bedriva processen lyfts bort från käranden och placeras hos 

investeraren kan den externa inblandningen ta ifrån svaranden förhandlingsövertaget. Den 

återkommande beskrivna spelplanen, här den på vilken förlikningsförhandlingar mellan par-

terna förs, skulle därför jämnas ut. I sin tur skulle det medföra ökade ersättningsnivåer för 

kärandena och förlikningsnivåerna skulle bli mer verklighetstrogna.162 Om tvistinvestering 

leder till mer realistiska förlikningsnivåer leder finansieringsformen också till att käranden får 

en större kompensation och att felaktigt agerande från företag eller andra aktörer bestraffas 

på ett mer adekvat sätt.163 En stor förskjutning av ersättningsnivåerna vid förlikningar skulle 

förändra de av parterna vidtagna processlägesbedömningarna och därmed kunna öka förlik-

ningsviljan hos fordringsägare. Utan några empiriska bevis för att så skulle vara fallet får dock 

sådana, tämligen långa kedjor av tänkbara följder, ses som rena spekulationer.  

 Kritiker till tvistinvestering använder den omständigheten att dagens förlikningsnivåer 

skulle pressas uppåt som ett argument mot tvistinvestering. Kritikerna menar att investerar-

nas medverkan riskerar att föra med sig en artificiell inflation vad gäller ersättningsnivå-

erna.164 Vid traditionell finansiering av kärandens talan, finansiering med egna eller lånade 

pengar, är kostnaderna för den fortsatta processen ett starkt incitament för käranden att för-

likas. En annan faktor vid förhandlingarna är vilket belopp som parterna kan tänkas förlikas 

kring.165 Båda dessa faktorer förskjuts när en investerare medverkar i processen. Så länge inte 

den mellan investeraren och käranden överenskomna budgeten överskrids behöver inte kä-

randen stå några kostnader för processen. Det gäller oavsett om tvisten förliks eller avgörs 

genom dom. Investeraren har dessutom rätt till en viss del av det belopp som käranden 

erhåller från förlikningen. Båda dessa förskjutningar av kärandens intressen innebär att de 

nivåer som käranden kan tänkas acceptera vid förlikningsdiskussioner kommer att stiga vid 
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en investerares medverkan i processen.166 Det finns inga empiriska undersökningar vad gäller 

hur förlikningsverksamheten påverkas när kärandens talan finansieras av externt kapital. Med 

säkerhet går det därför inte att veta hur andelen fall som förliks eller förlikningsnivåerna 

förändras. För att utreda vilken påverkan tvistfinansering generellt har på tvistlösningen som 

sådan vore en undersökning som tar sikte på förlikningsverksamheten önskvärd. 

3.2.3 Investerarnas objektiva utvärdering av processen 

I och med investerarens gedigna undersökning av tvisten erbjuds käranden en tidig och ob-

jektiv utvärdering av sin talan. Om undersökningen utmynnar i ett beslut att inte investera 

kan det beslutet, och investerarens övriga synpunkter, utgöra skäl för käranden att inte fort-

sätta att driva processen eller att omformulera sin talan.167 Vid utvärderingen av processen är 

investeraren inte bara befriad från den subjektivitet som käranden och dennes ombud om-

fattas av. Investerarna är också under press att endast investera i processer som i längden kan 

vara lönsamma. I kombination med investerarnas juridiska expertis gör detta undersökningen 

till värdefull information för käranden, oavsett om investeraren väljer att investera eller inte. 

Ett argument för tvistinvestering mot bakgrund av det ovanstående är att oseriösa käranden 

eller käranden med en ogrundad eller väldigt osäker talan inte kommer att erhålla någon 

finansiering. Med tanke på den gedigna processen som föregår investerarnas investeringsbe-

slut och de stora beloppen som investeras finns det inte rum att ta risker som inte är ekono-

miskt försvarbara.  

 Av beskrivningen kan det framstå som att tvistinvesterarna närmast erbjuder de sökande 

parterna juridisk rådgivning. Många investerare skulle protestera mot en sådan beskrivning. 

Det brukar därför i investeringsavtalen uttryckligen framgå att investerarens undersökning 

inte ska anses utgöra juridisk rådgivning och att det inte därigenom uppstår något förhållande 

likt det mellan part och ombud.168 I ett investeringsavtal som bedöms enligt svensk rätt skulle 

en sådan friskrivning kunna användas för att investerarna inte ska anses omfattas av de regler 

som gäller sysslomän i allmänhet. Någon ombudsliknande relation av annat slag bör inte 

kunna aktualiseras enligt svenskt rätt. 

 Som framgått ovan engagerar sig investerare endast i en liten andel av de tvister där kä-

randen söker finansiering. Även om tvistinvestering givetvis får stor påverkan på de proces-
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ser där investerare väljer att finansiera kärandens talan finns det många fler fall som investe-

raren till slut inte engagerar sig i. Man kan fråga sig vilken påverkan investerarnas verksamhet 

får på de käranden som inte erhåller någon finansiering.169 En ökning av välinformerade par-

ter skulle sannolikt ha en positiv inverkan på tvistlösningen i Sverige.170 Man kan dock fråga 

sig om en sådan påverkan enbart är av godo. Tvistinvesterare väljer enligt uppgift endast att 

investera om sannolikheten för en lyckad process är över 60 %. Om samtliga käranden som 

inte erhåller någon finansiering väljer att inte driva sina processer vidare är resultatet att även 

kärandena arbetar med samma sannolikhetskrav. Det kan ifrågasättas om en sådan gräns är 

lämplig för käranden att tillämpa. I många fall är det säkerligen ekonomiskt rationellt att 

väcka talan om sannolikheten för framgång är mellan 50–60 %. En sådan förskjutning av 

sannolikhetskrav för framgång skulle gäldenärer kunna dra nytta av. Felaktigt beteende skulle 

kunna löna sig, och ett korrekt beteende skulle inte löna sig, om tvisterna minskade i enlighet 

med de presenterade procentsatserna. 

3.2.4 Minskade kostnader för förfarandet 

Tvistinvesterarnas objektiva och skickliga sätt att budgetera och därigenom kontrollera pro-

cessen är ett argument för att tvistinvestering är fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Finansieringsformen skulle inte bara vara lönsam för investeraren, utan också fördelaktig för 

käranden och utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv.  

 Den största kostnadsposten vid processföring är normalt ombudskostnader.171 Precis 

som all affärsverksamhet är advokatverksamheten normalt inriktad på att maximera förtjäns-

ten. I fall där en advokat får ersättning för antalet upparbetade timmar har advokaten sällan 

något ekonomiskt incitament att förlika tvister på ett tidigt stadium. Det finns snarare ett 

incitament för advokaten att för klientens räkning driva långa och komplicerade processer. 

Det enda som hindrar advokaten från ett sådant agerande är advokatens rykte, det advokat-

etiska regelverket samt möjligheterna till fortsatt samarbete med käranden i målet.172 En 

välinformerad tvistinvesterare kan vara effektiv när det gäller att hålla nere ombudskostna-
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derna. Genom sitt samarbete med käranden kan tvistinvesteraren motverka den princi-

pal/agent-problematik som annars kan uppstå. Problematiken grundar sig i att juridiken i de 

flesta ärenden normalt är komplicerad. Komplexiteten i kombination med informationsöver-

taget som följer av att klienterna normalt sett inte är juridiskt tränade framkallar problemati-

ken som beskrivs i termer av principal/agent.173 Klienter kan därför ha problem vad gäller 

att kontrollera advokatens arbete. Problemet rör inte bara kvaliteten på arbetet utan också 

antalet nedlagda timmar och därmed kostnaden för advokatens arbete. Om tvistinvesterarna 

kan jämna ut informationsövertaget kan det leda till en bättre övervakning av advokaterna 

vilket i sin tur kan leda till lägre ombudskostnader. Lägre ombudskostnader skulle inte bara 

vara till fördel för käranden utan också samhället i övrigt. Om ombudskostnaderna blev lägre 

skulle också tvistlösningssystemet bli billigare. Dessa förväntade positiva följder av tvistin-

vesterarnas inblandning ska sannolikt inte överdrivas. Företag i den storleksklassen som här 

diskuteras har ofta egna interna avdelningar med jurister. Juristerna är ofta vana upphandlare 

av advokattjänster. Det är som sagt vanligt förekommande att svenska advokater arbetar i 

enlighet med på förhand fastställda estimat eller takpris. I sådana fall begränsas tvistinveste-

rarens beskrivna positiva inverkan avseende kostnadskontroll. 

 En fördel som alltid uppstår när en ny aktör etablerar sig på en marknad är att det tvingar 

tidigare aktörer att effektivisera sin verksamhet.174 De tidigare aktörerna på marknaden för 

tvistfinansiering, exempelvis försäkringsbolag, skulle vid tvistinvesterarnas inträde tvingas att 

effektivisera sin verksamhet. Effektiviseringen och den ökade konkurrensen skulle leda till 

att kostnaden för externt kapital för processföring skulle bli lägre. Huruvida detta enbart är 

att anse som något positivt diskuteras nedan. 

3.3 Nackdelar med tvistinvestering 

3.3.1 Investerarens utnyttjande av den ekonomiska obalansen 

Många av de risker för en kärande som följer av investerares medverkan emanerar från den 

ekonomiska obalans som råder mellan parterna.175 Det finns en risk att investeraren utnyttjar 

sin starka förhandlingsposition för att förhandla fram ett avtalsinnehåll som är ofördelaktigt 

för käranden. En annan risk som följer av förhandlingspositionerna är att investeraren på ett 

sent stadium i processen framtvingar en omförhandling av investeringsavtalet. Ytterligare en 
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risk för käranden är att investeraren i avtalet ges kontroll över ingåendet av förlikningsavtal 

eller andra överenskommelser med svaranden. Överenskommelser som inte nödvändigtvis 

behöver vara fördelaktiga för den investerade parten.176 

 En annan risk för käranden, som sammanhänger med kärandens beroende av finansie-

ringen, är risken för och följderna av att investeringsavtalet sägs upp under processens gång. 

Som framgår ovan kan investeraren i avtalet ges en tämligen vid rätt att säga upp avtalet. En 

uppsägningsrätt kan exempelvis föreligga om förutsättningarna för investeringen väsentligen 

förändrats. En fråga är vilka följder en uppsägning av avtalet kan få. Det är lätt att tänka sig 

att en uppsägning av investeringsavtalet kan få långtgående följder, inte bara för käranden 

utan också för svaranden och processen i stort. I skiljeförfaranden som bedöms enligt SCC:s 

regler betalar parterna vanligen ett förskottsbelopp för skiljenämndens och institutets kost-

nader. Om investeraren har erlagt beloppet innan investeringsavtalet sägs upp kan käranden 

möjligen fortsätta processen. Vissa gånger kan dock en kärande tvingas att återkalla sin talan 

på grund av att käranden inte längre har erforderlig finansiering. En jämförelse kan härvid 

göras med advokaters möjligheter att avsäga sig ett uppdrag. Jämförelsen är relevant då re-

lationen med såväl investeraren som advokaten kan vara nödvändiga för kärandens process-

föring. Advokaters rätt att frånträda ett uppdrag regleras i regel 3.6 VRGA. Huvudprincipen 

är att en advokat inte utan klientens samtycke får frånträda ett uppdrag, om inte advokaten 

enligt VRGA är skyldig att frånträda uppdraget eller kan åberopa ett giltigt skäl för frånträ-

dandet. Enligt regel 3.6 p. 5 VRGA kan ett sådant giltigt skäl vara att klienten trots påmin-

nelse inte betalar förskott eller ersättning som advokaten har rätt att fordra på grund av upp-

draget. Sammanfattningsvis kan sägas att de advokatetiska regler som syftar till att skydda 

klienten inte gäller för en tvistinvesterare. I relationen med käranden kan därför investeraren, 

till skillnad från advokaten, i större utsträckning se till affärsmässiga skäl vid frågor om upp-

sägning med mera. Det kan utgöra en risk och få negativa följder för käranden.  

3.3.2 Vissa advokatetiska problem 

Man kan fråga sig vad som händer om det under processen framkommer omständigheter 

som föranleder en justering av kärandens möjligheter till framgång nedåt. För käranden på-

verkar det inte processviljan nämnvärt då käranden inte tar någon ekonomisk risk med dri-

vandet av processen (om inte käranden ska ersätta svarandens kostnader vid en misslyckad 

                                            
176 Khouri, Hurford, Bowman, Third party funding in international commercial and treaty arbitration – a panacea or a 
plague? A discussion of the risks and benefits of third party funding, Transnational Dispute Management 2011, s. 6. 
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process). För investeraren är dock sådan information av största betydelse och påverkar san-

nolikt investerarens medverkan i processen.  

 En central fråga gällande sent framkomna omständigheter som investeraren sannolikt vill 

reglera i investeringsavtalet är om och när ombudet ska vara tvungen att informera investe-

raren om de nya förutsättningarna för investeringen. Frågan är advokatetiskt intressant om 

investeraren betalar advokatens ersättning men advokaten inte anser att det ligger i klientens 

(kärandens) intresse att investeraren får ta del av omständigheterna. Det kan exempelvis vara 

så att den nya informationen skulle ge investeraren en rätt att säga upp investeringsavtalet. 

En uppsägning av investeringsavtalet skulle i sin tur innebära att käranden led rättsförluster. 

Käranden skulle utan finansiering kanske tvingas att återkalla sin talan och därför dessutom 

behöva stå motpartens kostnader för förfarandet.177 Om klienten gett sitt samtycke till att 

advokaten lämnar ut information som omfattas av advokatens tystnadsplikt till investeraren 

strider inte utlämnandet i sig mot de advokatetiska reglerna. Advokaters tystnadsplikt enligt 

regel 2.2 VRGA är inte absolut. Trots att utlämnandet inte skulle strida mot advokatens tyst-

nadsplikt kan det mycket väl finnas motstående intressen mellan käranden, advokaten och 

investeraren som kan aktualisera andra advokatetiska problem. En advokats främsta plikt är 

att visa trohet och lojalitet mot klienten. Som en oberoende rådgivare ska advokaten före-

träda och tillvarata klientens intressen inom ramen för gällande rätt och god advokatsed. Mot 

bakgrund av advokatens lojalitetsplikt gentemot klienten kan det ifrågasättas om ett utläm-

nande till investeraren bör ske. 

 I fall där annan än klienten betalar advokatens räkningar, och advokaten åtagit sig att 

lämna ut information och att i övrigt samarbeta med finansiären, kan det uppkomma frågor 

gällande vem som faktiskt är advokatens klient. Någon form av lojalitetsplikt bör kunna upp-

stå i förhållande till en investerare som de facto är den som betalar för advokatens tjänster. I 

vissa fall kanske käranden och investeraren gemensamt är advokatens klienter. En fråga som 

kan uppstå i båda dessa fall är hur en advokat ska agera om instruktionerna som lämnas från 

käranden och investeraren är motstridiga. Vad ska en advokat göra om investeraren ringer 

upp och instruerar advokaten att arbeta för en snabb förlikning, en förlikning som varken 

ligger i klientens intresse eller klienten är intresserad av? I fall med flera klienter har advoka-

ten sannolikt inte något annat val än att frånträda uppdraget. Det gäller även i andra fall där 

klienternas intressegemenskap förvandlas till en intressemotsättning i och med klienternas 

olika åsikter i för uppdraget viktiga frågor.178 Det är sannolikt inte möjligt att endast avsäga 

                                            
177 Se RB 18 kap. 5 §. Samma princip torde gälla enligt svensk skiljemannarätt. 
178 Wiklund, God advokatsed, s. 225. 
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sig uppdraget gentemot en av klienterna utan advokaten måste avsäga sig uppdraget i förhål-

lande till både käranden och investeraren. 

 De ovan beskrivna advokatetiska utmaningarna som kan uppstå vid medverkan av en 

investerare kan vara än mer komplexa i de skiljeförfaranden med internationella inslag där 

finansieringsformen faktiskt existerar i Sverige idag. Inte sällan arbetar svenska advokater i 

sådana fall tillsammans med en utländsk advokatbyrå som ombud. De utländska advokaterna 

är inte bundna av VRGA utan av egna etiska regelverk, regelverk som inte nödvändigtvis 

innehåller en absolut lojalitetsplikt gentemot klienten. Svenska advokaters huvudbry med 

avseende på ovanstående frågor kan i sådana fall bli än större. 

3.3.3 Problem kopplade till utlämnandet av konfidentiell information 

Ytterligare en risk med att ingå ett investeringsavtal och/eller att låta en investerare under-

söka processen rör utlämnandet av konfidentiell information. Utlämnandet väcker frågor om 

vad som kan hända om investeraren väljer att inte ingå ett investeringsavtal eller säger upp 

investeringsavtalet under processen. Käranden och investeraren ingår normalt avtal om sek-

retess. Om sådant avtal inte ingås är risken att investeraren byter sida i processen och använ-

der konfidentiell information gentemot käranden. Användandet kan ske i samma process 

eller i en annan process gentemot samma part. 

 Ett argument med sin grund i amerikansk rätt är att käranden, genom att ingå ett investe-

ringsavtal och låta investeraren undersöka processen, utger konfidentiell information till en 

utomstående som inte lyder under samma tystnadsplikt som ombudet.179 Frågan är om en 

sådan risk är nämnvärd i en svensk kontext. När handlingar och information överlämnas till 

en advokat utgör advokatsekretessen, utöver den tystnadsplikten i VRGA, en trygghet för 

klienten. Som huvudprincip gäller enligt 36 kap. 5 § RB att advokater och deras biträden inte 

får höras som vittnen om något som i deras yrkesutövning har anförtrotts dem eller som de 

i samband därmed har erfarit. Någon motsvarande sekretess gäller givetvis inte för investe-

raren. Frågan är om det, trots ett mellan parterna ingånget sekretessavtal, är möjligt att kalla 

investeraren som vittne och medelst rättsliga tvångsmedel framtvinga svar på frågor som rör 

information överlämnad av käranden och/eller den egna undersökningen av målet. I skilje-

förfaranden har inte skiljenämnden någon befogenhet att förhöra vittne under ed.180 Med en 

tillämpning av 26 § LSF kan dock förhör med vittnen under ed ske även i skiljeförfaranden 

men med allmän domstols assistens. Undantagen från vittnesplikten regleras i 36 kap. RB. 

                                            
179 Cremades, Third Party Litigation Funding: Investing in Arbitration, Transnational Dispute Management, okto-
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180 Lindell, Civilprocessen, s. 637. 
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Om inte vittnet faller under någon av undantagsbestämmelserna måste vittnet uttala sig om 

han eller hon blir kallad till förhör. I oreglerade fall kan sägas att avtalade tystnadsplikter får 

ge vika för rättskipningsintresset. Avtal som inskränker en vittnesplikt är utan verkan och 

det står parterna fritt att kalla vittnen i den mån personerna inte omfattas av någon undan-

tagsbestämmelse.181 En inskränkning i vittnesplikten som kan bli aktuell för en investerare är 

regeln om företagshemligheter i 36 kap. 6 § RB. Regeln utgör en partiell begränsning av vitt-

nets skyldighet att avge vittnesmål angående yrkeshemligheter.182 Det krävs inte att vittnet 

har något särskilt förhållande till yrkeshemligheten och något åtagande att hålla informat-

ionen hemlig är inte heller ett krav.183 Regeln är fakultativ och domstolen har att väga sekre-

tess- och utredningsintresset mot varandra.184 Bestämmelsen är också dispositiv till förmån 

för vittnet, någon förpliktelse att avhålla sig från att vittna föreligger således inte. Om dom-

stolen anser att informationen utgör företagshemligheter kan alltså investeraren välja att inte 

vittna. Det ska nog mycket till för att känslig information, om parterna ingått ett sekretess-

avtal, ska nå ut genom ett förhör med investeraren. Sekretesskyddet är inte lika starkt som 

vid uppgiftslämnande till en advokat men risken utgör inte i min mening ett starkt argument 

för att käranden ska vara orolig för att finansiera sin talan med kapital från en investerare. 

3.3.4 Opportunistiskt användande av finansieringsformen 

Många av argumenten mot tvistinvestering som finansieringsform utgår från den grundläg-

gande omständigheten att det i relationen mellan ombudet och klienten introduceras en 

tredje part som enbart har ett ekonomiskt intresse i processens utgång.185  

 Kritikerna menar att tvistinvestering som finansieringsform närmast uppmuntrar särskilt 

riskfyllda processer och särskilt riskfylld processföring.186 Kritikerna menar att tvistinveste-

rarens medverkan kan användas för att framtvinga förlikningar eller helt enkelt för att chansa 

på att processutfallet ska bli positivt, antingen tack vare överlägsen processföring eller felbe-

dömningar från skiljenämndens sida. Sådana farhågor skulle möjligen vara berättigade om 

tvistinvesteringsbranschen skulle visat sig ha attraherat oseriösa aktörer. Skadliga aktörer 

skulle vara sådana som såg investeringarna som ett sätt att tjäna snabba pengar, exempelvis 

                                            
181 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 235. 
182 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 232. 
183 Fitger m.fl., Rättegångsbalken (1 oktober 2015, Zeteo) kommentaren till 36 kap. 6 §.  
184 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, s. 184. 
185 Cremades, Third Party Litigation Funding: Investing in Arbitration, Transnational Dispute Management, okto-
ber 2011 s. 35. Beisner, Miller och Rubin, Selling Lawsuits, Buying Trouble: The Emerging World of Third-Party Liti-
gation Funding in the United States, U.S. Chamber Institute for Legal Reform, oktober 2009, s. 1.  
186 Beisner, Miller och Rubin, Selling Lawsuits, Buying Trouble: The Emerging World of Third-Party Litigation Funding 
in the United States, U.S. Chamber Institute for Legal Reform, oktober 2009, s. 1. 
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genom att pressa svaranden att ingå förlikning på ett tidigt stadium i processen. Några rap-

porter på att sådana ageranden förekommer bland aktiva tvistinvesterare går dock inte att 

finna. Som framgår ovan är tvistinvesterare restriktiva vad gäller vilka och hur många tvister 

man engagerar sig i.187 Med den kommersiella inställningen som investerare närmar sig tvis-

terna vore det märkligt om aktörer började investera i grundlösa tvister.  

 Det går dock inte att förneka att tvistinvestering kan användas, såväl av käranden som av 

tvistinvesterare, på ett opportunistiskt och ohederligt vis. En kärande kan exempelvis låta 

svaranden veta att det inletts förhandlingar med en investerare för att få till stånd en förlik-

ning mellan parterna. Investerare skulle också kunna investera på andra grunder än ekono-

miska, exempelvis om svaranden i processen är en konkurrent eller av andra skäl som tjänar 

investeraren eller någon investeraren närstående. Inte heller dessa risker bör överdrivas. In-

vesterarna är under press från sina finansiärer att upprätthålla ett visst mått av lönsamhet. 

En tvistinvesterare som inte ser till ekonomiska skäl vid beslut om vilka tvister som investe-

raren ska engagera sig i kommer inte att bli långlivad. Det gäller särskilt då investeringsport-

följerna inte är särskilt diversifierade och att enbart ett fåtal misslyckade investeringar därför 

kan medföra en nedläggning av investerarens verksamhet.188 

3.3.5 Har investerarna någon påverkan på de som dömer i målen? 

En fråga som väckts vid författandet av uppsatsen är hur en skiljenämnd kan komma att 

reagera på informationen att en tvistinvesterare engagerat sig i kärandens process. Frågan är 

om tvistinvesterarens medverkan i sig kan påverka kärandens chanser till framgång i proces-

sen. De större investerarna är kända för sin sofistikerade verksamhet och sin juridiska exper-

tis och erfarenhet. Exempelvis Burford stoltserar på sin hemsida med ett namnkunnigt och 

erfaret juridiskt team. Att en investerare efter en lång undersökningsprocess väljer att finan-

siera kärandens talan innebär att investerarens slutsats är att det finns en stor chans till fram-

gång. Enligt rapporter ställs krav på att chanserna ska vara minst 60 %. Risken för att inve-

sterares inblandning ska ha någon påverkan på skiljenämnden och tvistens utgång är sanno-

likt överdriven men framstår inte som alltför långsökt. Någon utredning i frågan finns inte 

och är sannolikt svår att genomföra, inte bara på grund av skiljeförfarandens konfidentiella 

natur utan också för att en sådan undersökning kräver bedömningar avseende sannolikhet-

erna för olika utgångar, bedömningar som sannolikt är omöjliga att verifiera på ett nå-

gorlunda vetenskapligt vis. 

                                            
187 Se avsnitt 2.3. 
188 Se avsnitt 2.2. 
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3.3.6 Skulle antalet tvister öka vid ökad tillgång till externt kapital? 

De svenska reglerna om rättegångskostnader i 18 kap. RB och särskilt huvudregeln i 

18 kap. 1 § RB om den tappande partens ansvar anses ha en handlingsdirigerande funkt-

ion.189 Liksom reglerna om det civilrättsliga skadeståndet fyller reglerna om rättegångskost-

nader också en reparativ funktion.190 Här fokuseras på den handlingsdirigerande funktionen 

och hur den påverkas när käranden erhåller extern finansiering. Risken för käranden att slut-

ligen få betala också för svarandens rättegångskostnad har ansetts inverka hämmande på 

processlystnaden.191 Om käranden i och med investeringsavtalet avtalat bort de ekonomiska 

riskerna som ett bedrivande av processen medför har parterna därigenom också avtalat bort 

det handlingsdirigerande syftet med reglerna om rättegångskostnader. Parterna skulle alltså 

genom att sätta de handlingsdirigerande reglerna ur spel öka processlystnaden hos presum-

tiva käranden.  

 En fråga som väcks är vilka följder det skulle få för antalet tvister i Sverige om det uppstod 

en inhemsk marknad för tvistinvestering. En grundläggande ekonomisk tes är att efterfrågan 

på en produkt förändras om det sker en förändring i priset.192 Om en tjänst blir billigare 

kommer också tjänsten att bli vanligare förekommande.193 I enlighet med detta synsätt skulle 

tvistinvesterarnas inträde på den svenska marknaden leda till en ökning av det tillgängliga 

kapitalet för parterna i en process. En ökning av tillgången skulle i sin tur leda till att kostna-

den för den erhållna finansieringen skulle sjunka.194 En ekonomiskt rationell kärande kom-

mer endast att inleda en process om det förväntade processutfallet uppgår till ett högre be-

lopp än den beräknade kostnaden för att driva processen. Om kostnaden för finansieringen 

skulle minska minskar också kärandens kostnader för att driva processen. Om det skulle bli 

billigare för käranden att driva processer skulle det leda till fler fall där det möjliga process-

utfallet för käranden, justerat med sannolikheterna för framgång, är större än kärandens kost-

nader. Det sista ledet i dessa grundläggande ekonomiska teorier tillämpade på tvistinvestering 

är således att antalet processer i Sverige skulle öka.195 Allt annat lika skulle alltså tvisterna i 

Sverige bli fler om en inhemsk marknad för tvistinvestering skulle etableras i Sverige.  

                                            
189 Ekelöf m.fl., Rättegång III, s. 280. 
190 Ekelöf m.fl., Rättegång III, s. 280 och SOU 1982:26 s. 223 f. 
191 Ekelöf m.fl., Rättegång III, s. 281 f. 
192 Lysaught, Hazelgrove, Economic Implications of Third-Party Litigation Financing on the U.S. Civil Justice System, 
Journal of Law, Economics & Policy, 2012, s. 655. 
193 Kidd, To fund or not to fund: The Need for Second-Best Solutions to the Litigation Finance Dilemma, Journal of Law, 
Economics & Policy, 2012, s. 622. 
194 Lysaught, Hazelgrove, Economic Implications of Third-Party Litigation Financing on the U.S. Civil Justice System, 
Journal of Law, Economics & Policy, 2012, s. 658. 
195 Veljanovski, Third Party Funding in Europe, Journal of Law, Economics & Policy, 2012, s. 438. 
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Det framstår som mest sannolikt att en majoritet av de tvister i Sverige som tvistinvesterare 

skulle intressera sig för handläggs genom skiljeförfarande. Det argument som förts fram i 

internationell litteratur att kostnaderna för staten skulle öka på grund av tvistinvestering 

framstår därför inte som lika aktuellt då skiljeförfaranden är en form av privat rättsskipning 

som parterna bekostar. Någon risk för att det exempelvis skulle uppstå en brist avseende 

svenska ombud eller skiljemän och att det svenska systemet för skiljeförfaranden inte skulle 

kunna upprätthållas på grund av ett för stort antal tvister framstår inte som särskilt sannolik. 

 En tanke som väckts i angloamerikansk litteratur, som sannolikt inte är tillämpbar på 

svenska förhållanden med hänsyn till de jämförelsevis låga skadeståndsnivåerna som utdöms, 

är att företagens kostnader för de utökade antalet processerna och de höjda förlikningsnivå-

erna slutligen kommer att bäras av konsumenterna. Om företagens kostnader för processer 

skulle öka som en följd av att antalet processer blir fler skulle företagen tvingas att höja 

priserna på sina produkter för att bibehålla samma lönsamhet.196 Den kanske största fördelen 

med tvistinvestering, att det blir billigare för käranden att driva processer, skulle alltså också 

kunna vara den största nackdelen. 

 Det finns argument mot de ovan redovisade ekonomiska teorierna enligt vilka antalet 

processer skulle öka vid tvistinvesterarnas inträde på marknaden. Enligt kritiker är investe-

rarnas roll och processföringen i sig alltför komplicerade för att det med förenklade metoder 

om tillgång och efterfrågan ska gå att räkna ut hur antalet processer påverkas. Det är också 

värt att nämna vilken påverkan investerarna har på de käranden som vänder sig till investerare 

men som inte erhåller någon finansiering för tvisten. Som ovan redovisats är det möjligt att 

en stor del av dessa inte väljer att driva processen vidare efter att ha fått ett negativt besked 

från investeraren. Tvistinvesterarna kan erbjuda ett opartiskt expertutlåtande rörande pro-

cessen. Om parternas kännedom om sina processer och sannolikheterna för olika utgångar 

ökade skulle det sannolikt leda till ett högre antal samförståndslösningar eller att processerna 

inte inleds.197 Det kan alltså vara så att tvistinvesterares medverkan i processerna leder till ett 

mindre antal processer. 

 Det finns inte mycket empiriska bevis att tillgå avseende hur tvistinvestering påverkar 

parters processvilja.198 År 2009 genomfördes en empirisk undersökning avseende tvistinve-

                                            
196 Kidd, To fund or not to fund: The Need for Second-Best Solutions to the Litigation Finance Dilemma, Journal of Law, 
Economics & Policy, 2012, s. 624. 
197 Kidd, To fund or not to fund: The Need for Second-Best Solutions to the Litigation Finance Dilemma, Journal of Law, 
Economics & Policy, 2012, s. 626. 
198 Veljanovski, Third Party Funding in Europe, Journal of Law, Economics & Policy, 2012, s. 439. 
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steringens påverkan på nationella domstolsförfaranden i Australien, det land där finansie-

ringsformen används mest frekvent.199 Resultaten visade att antalet processer ökade i de del-

stater där tvistinvestering var tillåtet och minskade där det inte var tillåtet.200 Den aktuella 

diskussionen om huruvida tvistinvestering leder till ett större antal tvister liknar den som 

förts i årtionden i angloamerikanska länder rörande frågan om huruvida tillåtandet av advo-

katers riskavtal leder till ett större antal processer. Inte heller i den frågan har konsensus nåtts 

åt endera håll.201 

3.3.7 Vilka sorters tvister skulle i så fall öka? 

Efter en eventuell slutsats att en inhemsk marknad för tvistinvestering skulle leda till ett 

större antal processer måste ställning tas till vilken typ av processer som skulle öka. Vid 

slutsatsen att samtliga typer av mål skulle öka lika mycket eller att endast antalet välgrundade 

mål skulle öka är sannolikt en sådan ökning positiv, oavsett om det skulle leda till högre 

kostnader för staten eller inte.202 Ett större antal tvister och därmed större kostnader behöver 

inte nödvändigtvis vara någonting ekonomiskt negativt för en stat.203 Med ett rättsekono-

miskt perspektiv kan frågan ställas vilka tvister som är önskvärda och vilka som inte är det. 

En teori är att processer ska anses som fördelaktiga när de avskräckande fördelarna som 

tvisterna medför, i och med att företag tvingas att anpassa sitt beteende efter den ökade 

risken för att dras in i en process, överstiger statens kostnader för samma processer.204 Risken 

att få en talan väckt emot sig leder till att företagen anpassar sitt beteende. Staten undslipper 

därmed vissa kostnader som annars hade uppstått på grund av företagens agerande. Ett ar-

gument för att de processer som skulle öka vid investerarnas medverkan är de önskvärda 

hänför sig till investerarnas verksamhet. Med hänsyn till den gedigna undersökning som görs 

innan processen inleds, och de ekonomiska krav som investerarna har på sin verksamhet, 

skulle de välgrundade målen öka.205 

 Om man å andra sidan skulle finna att de mål som ökade var de spekulativa eller mål som 

mer eller mindre saknar juridisk grund, finns det större anledning att vara negativt inställd till 

finansieringsformen. En sådan icke-önskvärd måltyp är vad som i angloamerikansk litteratur 

                                            
199 Abrams, Chen, A Market for Justice: A First Empirical Look at Third Party Litigation Funding, University of 
Pennsylvania Journal of Business Law 2013. 
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58 

kallas strike suits, en talan som väcks med det enda syftet att en förlikning ska ingås med 

svaranden. Strike suits är därför normalt sett käromål med ett förväntat negativt processutfall 

om målet skulle drivas till avgörande genom dom.206 Från kärandens sida finns det därför 

inte någon önskan att målet ska prövas i sak.207 De mål som är intressanta är mål med låg 

chans till framgång men hög möjlig vinst. Om riskerna förknippade med en förlust för sva-

randen är stora är det mer sannolikt att svaranden kommer att ingå en samförståndslösning, 

trots att svaranden sannolikt skulle nå framgång i processen. Svarandeparter som inte är risk-

benägna är särskilt mottagliga för sådana taktiska överväganden. Det finns också utländska 

undersökningar som tyder på att det är just denna typ av spekulativa mål som ökar vid en 

större tillgång av kapital från tvistinvesterare på marknaden.208 Viss skepsis bör emellertid 

riktas mot sådana utländska undersökningar. Samma företeelser får inte nödvändigtvis 

samma utslag i olika rättsordningar. Den svenska huvudregeln i 18 kap. 1 § RB om att den 

tappande parten ska ersätta motpartens rättegångskostnader saknar exempelvis motsvarighet 

i amerikansk rätt. Det amerikanska systemet har inte några regler om rättegångskostnader 

likt de svenska med samma handlingsdirigerande syfte. Det är en anledning bakom att det 

amerikanska rättssystemet sannolikt är mer känsligt för så kallade strike suits och andra mål 

som saknar eller bygger på en svag juridisk grund.209  

 Tvistinvesterare stoltserar med höga avkastningar på de pengar som investeras i tvister 

världen över. Om den trenden fortsätter kommer det att vara enklare för tvistinvesterarna 

att få in kapital från sina investerare. Det skulle minska kostnaden för kapitalet och leda till 

att tvistinvesterarna skulle kunna ta högre risker i den redan riskfyllda verksamheten. Fortsatt 

framgång för tvistinvesterare kommer också att leda till en högre konkurrens tvistinvesterare 

emellan då flera aktörer kommer att vilja etablera sig på marknaden. En sådan ökad konkur-

rens kommer sannolikt att innebära att investerarna, för att få lika hög avkastning som tidi-

gare, tvingas till mer riskfyllda investeringar. Ökad konkurrens och fler aktörer på marknaden 

kommer också sannolikt att innebära att investeringar i högre grad kommer att ske i tvister 

där kärandens chanser till framgång är lägre än de 60 % som tvistinvesterare kräver idag. En 

                                            
206 Lysaught, Hazelgrove, Economic Implications of Third-Party Litigation Financing on the U.S. Civil Justice System, 
Journal of Law, Economics & Policy, 2012, s. 664. 
207 Lysaught, Hazelgrove, Economic Implications of Third-Party Litigation Financing on the U.S. Civil Justice System, 
Journal of Law, Economics & Policy, 2012, s. 647. 
208 Se Lysaught, Hazelgrove, Economic Implications of Third-Party Litigation Financing on the U.S. Civil Justice System, 
Journal of Law, Economics & Policy, 2012. 
209 En regel likt 18 kap. 1 § RB är för övrigt en av Lysaught och Hazelgoroves förslag på lösning för att 
komma till rätta med vissa av de nackdelar som tvistinvesterarna för med sig. Det svenska systemet är redan 
utrustat med en sådan mekanism, vilket alltså ska innebära att vissa negativa följder som finns i USA idag, 
sannolikt inte skulle uppstå i Sverige. 



59 

annan teori som står i kontrast till de presenterade farhågorna är att antalet tvister som inve-

sterare intresserar sig i utgör en gräns för hur stor marknaden för tvistinvestering kan bli, 

och att verksamheten därför inte nämnvärt kommer att förändras.210 

 Om den ökade konkurrensen leder till att investeringar görs även i fall där möjligheterna 

till framgång är lägre än 50 % är investerarens och kärandenas chanser till framgång mer 

beroende av att en samförståndslösning kan nås med svaranden. Det finns olika sätt för 

tvistinvesterare att få avkastning på investeringar i tvister där det förväntade processutfallet 

är negativt. Käranden kan i vissa fall ha ett visst informationsövertag på svaranden. Svaran-

den kanske i vissa fall, av olika anledningar, inte är medveten om att sannolikheten för att 

kärandens talan ska bifallas är låg. Det kan därför för den oinformerade svaranden framstå 

som ett klokt alternativ att ingå en av käranden föreslagen förlikning. Ett annat scenario är 

att käranden genom sin processföring tidigt i processen kan framkalla stora kostnader för 

svaranden. De framkallade kostnaderna kan vara tillräckligt stora för att framkalla en förlik-

ning. I vissa fall kan nämligen en förlikning vara mer kostnadseffektiv för svaranden än att 

gå i svaromål.211  

3.4 Särskilt om internationella investeringstvister 
Internationella investeringstvister är en särskild form av internationella förfaranden som har 

attraherat särskilt intresse, såväl hos de större tvistinvesterarna som hos kritikerna mot tvist-

investering som finansieringsform.212 Behovet av externt kapital är särskilt stort i investe-

ringstvisterna. Skälen härför är inte bara att processerna normalt sett är väldigt omfattande 

och därför drar stora kostnader utan också för att situationer aktualiseras där käranden kan 

ha investerat en stor andel av sitt kapital i värdstaten och därför, efter värdstatens påstådda 

agerande i strid med investeringsskyddet, inte har råd att med egna eller lånade pengar driva 

en process.213  

 Samtidigt som kärandenas behov av finansiering är stort är också tvistinvesterarnas in-

tresse för investeringstvisterna stort. Den stora efterfrågan och den motsvarande tillgången 

har lett till den stora andel av käranden i investeringstvister som finansierar sina processer 

med kapital från investerare.214 De bakomliggande anledningarna till tvistinvesterarnas in-

                                            
210 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 95. 
211 Lysaught, Hazelgrove, Economic Implications of Third-Party Litigation Financing on the U.S. Civil Justice System, 
Journal of Law, Economics & Policy, 2012, s. 665. 
212 Rogers, Ethics in International Arbitration, s. 181. 
213 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 101. 
214 Se avsnitt 1.1. 
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tresse är flera. Till och börja med rör tvisterna normalt sett väldigt stora belopp. Det möjlig-

gör för stora potentiella avkastningar för investerarna. Investerarna har också ett gott för-

handlingsläge gentemot käranden vad gäller ersättningen för den erbjudna finansieringen, då 

det inte finns särskilt många aktörer som har den juridiska och ekonomiska expertisen som 

krävs för att hantera de speciella frågor som uppkommer inom ramen för investeringstvis-

ter.215 Ett annat skäl är att skiljedomar som meddelas under ICSID-konventionen är defini-

tiva i den mån att det är svårt att få dem ogiltigförklarade eller att vägra erkännande och 

verkställighet.216 Med hänsyn till att sekretessen inte har en lika framträdande roll i investe-

ringstvister som i rent kommersiella tvister kan tvisterna också sägas vara mer förutsägbara 

vad gäller utgången.217 Det är givetvis en fördel för tvistinvesterarna då de på ett säkrare sätt 

kan bedöma sannolikheten för olika utgångar i processen.  

 Investeringsskyddet bygger på bilaterala avtal som ingåtts mellan stater. Det finns redan 

idag representanter för stater som anser att systemet för investeringsskydd är alltför fördel-

aktigt för de individuella investerarna. Det finns också länder som anser att antalet mål är för 

högt och som har svårt att uppfylla sina förpliktelser enligt regelverken. En oro som presen-

terats i anslutning till den ökade tillgången på externt kapital för finansieringen av kärandenas 

talan är att dessa redan nu missnöjda länderna till slut kommer att lämna systemet för inve-

steringsskyddet. Det skulle vara negativt för samtliga inblandade aktörer, framförallt för in-

vesterarna.218 Som skäl härför kan anges att den ökade tillgången på externt kapital för att 

finansiera investerarnas processer ytterligare kan komma att öka den redan stora mängden 

tvister och därmed till slut utgöra en orimlig börda för staterna som deltar i systemet för 

investeringsskydd. Åsikterna i enskilda stater om tvisinvesterarnas inblandning i tvisterna är 

inte känd, men vissa länder har redan nu uttryckt sitt missnöje över att utomstående parter 

indirekt kan dra nytta av det skydd som de bilaterala investeringsavtalen syftar till att garan-

tera utländska investerare i landet.219 Det kan konstateras att detta inte var syftet när de bila-

terala avtal ingicks mellan staterna. Det kan också framstå som stötande att investerarna tjä-

nar pengar på bekostnad av skattebetalare i länder världen över. De som drabbas i investe-

ringstvister är inte företag som i kommersiella tvister utan slutligen skattebetalarna i de länder 

mot vilka talan förs. 

                                            
215 Von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 102. 
216 Se art. 52 – 54 ICSID-konventionen. 
217 Van Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 102. 
218 Von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 102. 
219 Se Torterola, Third Party Funding in International Investment Arbitration. http://investmentpolicy-
hub.unctad.org/Upload/Documents/Torterola_Third%20Party%20Funding%20in%20Arbitration.pdf. Värt 
att notera är att författaren som ombud har företrätt Argentina i investeringstvister, landet som enligt uppgift 
ska vara skeptiskt till tvistinvesterarnas inblandning. 
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Det kan som ovan beskrivits, även avseende investeringstvisterna, ifrågasättas om riskerna 

är stora för att grundlösa käromål ska öka. Avseende investeringstvisterna är dock inte denna 

fråga avgörande för kritikerna. För staterna innebär den ökade bördan i och med de ökade 

kostnaderna detsamma alldeles oavsett om de utländska investerarnas käromål är grundlösa 

eller ej. Vid en befogad talan kan det dock tyckas att staterna har ett tydligt handlingsalterna-

tiv, helt enkelt att agera i enlighet med det investeringsskydd som staten garanterat utländska 

investerare. Ett annat skäl som kan anföras från staternas sida är att tvistinvesterarnas in-

blandning utgör ytterligare en fördel för investerarna i förhållande till sina motparter, värd-

staterna.220 Investeringsskyddet och tvistlösningsmekanismerna är redan nu anpassade till det 

styrkeförhållande som råder mellan stat och investerare. Om styrkeförhållandet, genom tvist-

investerarnas inblandning, rubbas till investerarnas fördel är systemet för investeringsskydd 

ej längre balanserat utan till fördel för de utländska investerarna. 

3.5 Sammanfattning 
Som beskrivs ovan har det i den angloamerikanska litteraturen presenterats en mängd olika 

argument såväl för som emot tvistinvestering som finansieringsform. De som presenteras i 

uppsatsen är de som jag anser är mest relevanta för svenskt vidkommande. Vissa av de per-

spektiv som lyfts fram ovan är också endast tillämpliga på svenska förfaranden. 

 Det starkaste argumentet för tvistinvestering rör access to justice. Som presenterats ska 

dock inte tvistinvesteringens positiva påverkan i det hänseendet överdrivas. Trots att starka 

skäl för en etablering av en inhemsk marknad för tvistinvestering i Sverige därmed lyser med 

sin frånvaro anser jag inte att det finns några skäl för att aktivt motverka en sådan utveckling. 

Anledningen härför är att det inte finns några starka empiriska bevis på att finansieringsfor-

men leder till icke-önskvärda effekter på det nationella tvistlösningslandskapet. För att för-

bjuda eller motverka något som utan statlig påverkan växer fram på den fria marknaden och 

inom avtalsfrihetens gränser bör det finnas åtminstone förhållandevis starka skäl.  

 Att man inte aktivt bör motverka den naturliga kapitalistiska utvecklingen även på tvis-

lösningslandskapet innebär inte att det inte finns skäl att reflektera över vissa av de negativa 

följder som tvistinvesteringen kan komma att föra med sig. Advokater bör fundera över vilka 

följder en investerares medverkan får för deras verksamhet och det finns också skäl att ta 

ställning till om investerarnas verksamhet på ett eller annat sätt bör regleras. Den frågan 

behandlas i nästa avsnitt. 

  

                                            
220 Rogers, Ethics in International Arbitration, s. 181 f. 
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4 Regleringsbehov och eventuell regleringsform 

4.1 Inledning 
Många marknader, exempelvis aktiemarknaden, lyder under olika former av regler, såväl lag-

stiftning som självreglering, för att undvika marknadsmissbruk och andra utnyttjanden av 

parterna på marknaden. Möjligen kommer även marknaden för tvistinvestering i framtiden 

att bli så pass stor att en reglering kommer att krävas.221 I dagsläget beskrivs tvistinvestering 

som ett slags Vilda Västern då lagstiftning och annan form av reglering till stor del saknas.222  

 Ett visst stöd för att verksamheten bör kodifieras ges i resultaten till en av Queen Mary 

School of International Arbitrations genomförd undersökning från 2015 där en klar majoritet 

av de tillfrågade praktikerna (71 %) uttryckte en önskan om kodifiering och cirka hälften av 

de tillfrågade med praktisk erfarenhet av tvistinvestering höll med om slutsatserna.223 

 Ett sätt att komma till rätta med vissa av de problem som tvistinvestering kan medföra 

och som beskrivits i uppsatsen skulle kunna vara att reglera verksamheten. En lämplig regle-

ring skulle inte bara vara en lösning på det beskrivna problemen, en sådan skulle också möj-

liggöra åtnjutandet av fördelarna med tvistinvestering. Fördelarna gäller som visat ovan inte 

bara för käranden i den enskilda processen utan också för rättssamhället i stort.  

 Det finns olika alternativ för hur en reglering kan se ut och vilken form den skulle kunna 

antas i. Regleringen skulle kunna vara avtalsrättslig och i huvudsak sikta in sig på specifika 

klausuler och innehållet i individuella investeringsavtal. Regleringen skulle också kunna vara 

offentligrättslig och istället sikta in sig på investerarna och tvistinvestering som verksamhet. 

Ett tredje alternativ är att regleringen skulle kunna vara processrättslig och ta sikte på vissa 

av de processuella frågor som presenterats i uppsatsen.  

 Utöver frågan om vilka delar av investeringsverksamheten som regleringen skulle be-

handla måste ställning också tas till i vilken form en sådan reglering skulle införas. En pro-

cessrättslig reglering skulle exempelvis antingen kunna ske i form av lag eller inkorporeras i 

ett skiljedomsinstituts regler, företrädesvis i SCC:s. Regleringen skulle också, särskilt om den 

ska ta sikte på investerarnas verksamhet, kunna ta formen av självreglering. Inget land i värl-

den har utvecklat ett bindande regelsystem för tvistinvesterare. I skrivande stund utreder 

                                            
221 Hodges, Peysner, Nurse, Litigation Funding: Status and Issues, Oxford Legal Studies Research Paper 
No. 55/2012, s. 151 (“It is unlikely that the industry can remain ‘unregulated’.”). https://www.law.ox.ac.uk/si-
tes/files/oxlaw/litigation_funding_here_1_0.pdf. 
222 Se dock avsnitt 5 nedan rörande IBA Guidelines 2014 som direkt adresserar frågan om tvistinvesterare. 
223 Se s. 45 i undersökningen. Undersökningen är publicerad och tillgänglig på http://www.arbitrat-
ion.qmul.ac.uk/docs/164761.pdf.  
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skiljedomsinstut i Hong Kong och Singapore lämpliga former för en reglering.224 I ett utkast 

till nya skiljedomsregler för investeringstvister adresserar SIAC företeelsen tvistinvestering.225 

Reglerna ger skiljemännen befogenhet att ålägga part att avslöja investerares medverkan och 

vissa detaljer i investeringsavtalet. Skiljemännen ges också möjlighet att ta hänsyn till inve-

sterarens inblandning vid bedömningen av olika kostnadsfrågor. Bland annat ska skiljemän-

nen kunna ålägga investeraren att ersätta en vinnande svarandes kostnader för skiljeförfaran-

det.226 I vissa bilaterala investeringsavtal regleras tvistinvesterares medverkan i processen. 

Bland annat i det senaste förslaget för frihandelsavtalet mellan EU och USA, benämnt 

TTIP227, har det förts in en bestämmelse avseende tvistinvestering. Regleringen innebär att 

den investerade parten åläggs att informera om investerarens medverkan och identitet.228 I 

övrigt finns ett exempel på självreglering från England och Wales som kortfattat presenteras 

här nedan.  

4.2 Den brittiska självregleringen 
I november 2011 presenterades världens första självreglering bland tvistinvesterare i och med 

införandet av den brittiska uppförandekoden för tvistinvesterare229 (”Koden”). En ny upp-

daterad version av Koden presenterades den 14 januari 2014230 av dess upphovsmän, en or-

ganisation vid namn the Association of Litigation Funders of England and Wales (”ALF”). 

Investerarnas medlemskap i ALF är frivilligt men det förutsätter ett åtagande att följa Kodens 

innehåll. Vid skrivandet av uppsatsen har organisationen sju investerare som medlemmar.231 

Ett argument för att Koden är en lämplig regleringsform, trots att medlemskap i ALF och 

därmed även uppfyllelsen av reglerna i Koden är frivilligt, är att investerare i stor utsträckning 

kommer att ansöka om medlemskap. Parter som söker extern finansiering kommer i första 

hand att vända sig till ALF:s medlemmar, bland annat med hänsyn till investerarnas åtagande 

att agera i enlighet med Koden. Att stå utanför organisationen, och att inte tillämpa reglerna 

                                            
224 Brekoulakis, The Impact of Third Party Funding on Allocation for Costs and Security for Costs Applications: The 
ICCA-Queen Mary Task Force Report, http://kluwerarbitrationblog.com/2016/02/18/the-impact-of-third-
party-funding-on-allocation-for-costs-and-security-for-costs-applications-the-icca-queen-mary-task-force-re-
port/?_ga=1.132379085.213137343.1442747223.  
225 Utkastet presenterades den 1 februari 2016 och ska färdigställas i maj 2016. http://www.siac.org.sg/ima-
ges/stories/articles/rules/IA%20Rules%20(rev%2020160115).pdf.  
226 För en genomgång av innehållet i utkastet till nya SIAC Investment RoA, se Lim och Prasad, A Brief Over-
view of the Draft SIAC Investment Arbitration Rules 2016. http://kluwerarbitrationblog.com/2016/03/12/a-brief-
overview-of-the-draft-siac-investment-arbitration-rules-2016/?_ga=1.143343094.213137343.1442747223.  
227 Transatlantic Trade and Investment Partnership. 
228 Se Kap. 2 Art. 8. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/september/tradoc_153807.pdf.  
229 Code of Conduct for Litigation Funders. 
230 För Koden i dess helhet, se http://associationoflitigationfunders.com/wp-content/uplo-
ads/2014/02/Code-of-conduct-Jan-2014-Final-PDFv2-2.pdf.  
231 Se http://associationoflitigationfunders.com/membership/membership-directory/.  
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i Koden, skulle därför vara ett affärsmässigt dåligt beslut för tvistinvesterare. Koden har av 

vissa välkomnats som ett innovativt försök att komma till rätta med vissa av de problem som 

uppstår vid finansiering genom tvistinvestering. Av andra har Koden kritiserats för att inte 

vara stringent och för att vara alltför detaljslös.232  

 Koden består av tio principer som reglerar ingåendet, utformningen och uppsägningen 

av investeringsavtalen. Vissa av de problem som diskuterats i avsnitt 3.3 adresseras i Koden. 

Paragraf 7 ålägger investerarna att inte sprida vidare information som erhålles från den inve-

sterade parten och som omfattas av sekretessavtal mellan parterna till utomstående. Paragra-

ferna 9.1–9.3 adresserar trepartsrelationen mellan investerare, part och ombud. Enligt 9.3 ska 

en investerare inte försöka påverka ombudet för att därmed ta kontrollen över processen 

och själv styra vilka beslut som ska tas i olika processtaktiska frågor. En sådan reglering 

adresserar vissa av de advokatetiska utmaningarna som kan uppstå när käranden och inve-

steraren försöker påverka advokaten att ta olika beslut.233 En annan fråga som regleras i Ko-

den är när och hur ett investeringsavtal ska kunna sägas upp. Paragraf 12 förbjuder en dis-

kretionär rätt för en investerare att säga upp investeringsavtalet om inte de omständigheter 

som räknas upp i paragraf 11.2 är för handen. Enligt 11.2 får en investerare ingå ett investe-

ringsavtal som tillåter uppsägning av avtalet för det fall att investeraren:  

 
i) rimligen upphör att vara nöjd med grunderna för talan,  
ii) rimligen anser att tvisten inte längre är kommersiellt gångbar, eller  
iii) rimligen anser att den investerade parten har agerat i strid med investeringsavtalet.  

 
Noteras bör, att i) och ii) är två av de problematiska uppsägningsgrunderna som diskuteras i 

avsnitt 3.3.1. Koden erbjuder därför inte någon optimal lösning på de problem som kan 

uppstå på grund av intressemotsättningarna mellan ombud, part och investerare avseende 

frågor om uppsägning av investeringsavtalet. En annan regel, som sannolikt tillkommit för 

att förbättra tvistinvesterarnas rykte, rör krav på att investerares egna kapital. Enligt paragraf 

9.4 måste investerare upprätthålla tillräckliga finansiella resurser för att:  

 
i) finansiera alla tvister investeraren åtagit sig att investera, och  
ii) för att täcka de samlade åtagandena för samtliga av investeraren ingångna investeringsavtal för 

en period om minst 36 månader.  
 

                                            
232 Kalicki, Third-Party Funding in Arbitration: Innovation and Limits in Self-Regulation (Part 1 of 2), http://kluwerar-
bitrationblog.com/2012/03/13/third-party-funding-in-arbitration-innovation-and-limits-in-self-regulation-
part-1-of-2/.  
233 Se avsnitt 3.3.2. 
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Om en part ingår ett investeringsavtal med en investerare som är medlem i ALF ska det inte 

finnas någon risk för att investerens pengar tar slut under processens gång. Koden innehåller, 

för att uppnå samma syfte, också regler som ålägger investeraren skyldighet att förse ALF 

och den investerade parten med information gällande investerarens ekonomiska situation. 

4.3 Svenskt regleringsbehov 
I och med att det inte finns någon inhemsk marknad för tvistinvestering i Sverige finns det 

inte heller någon anledning att genom lagstiftning reglera verksamheten. Nedan diskuteras 

den hypotetiska situationen att det etablerats en investeringsverksamhet i Sverige och att det 

uppkommit en anledning att reglera verksamheten. Det finns för frågans besvarande skäl att 

se till hur aktörer internationellt ser på frågan om reglering. 

 Gällande Koden kan noteras syftet är att reglera förhållandet mellan investeraren, ombu-

det och den investerade parten. Reglerna avser inte att skydda motparten och inte heller 

processen i stort. Det får anses som rimligt då investeraren inte har någon, varken kontrak-

tuell eller processuell, relation eller skyldighet till någon annan än den investerade parten. 

Självregleringens syfte är att det ska vara positivt för investerarnas verksamhet att följa be-

stämmelserna i Koden. Självregleringen kan därmed i vissa avseenden jämföras med VRGA. 

Vid anlitandet av en advokat ska klienten kunna vara säker på att advokaten arbetar i enlighet 

med vissa i VRGA etablerade etiska principer och regler. Samma sak gäller om part söker 

finansiering hos en av ALF:s medlemmar. Den finansierade parten kan då vara säker på att 

investeraren kommer att agera i enlighet med Koden. Till skillnad från advokaters verksam-

het som regleras i såväl lag234 som självreglering235 skulle det inte finnas någon som skulle 

granska tvistinvesterares verksamhet och handlande om en inhemsk marknad för tvistinve-

stering etablerades.  

 Enligt de tillfrågade i den nämnda undersökningen från 2015 genomförd av Queen Mary 

School of International Arbitrations, där alltså en stor andel av de tillfrågade var positivt 

inställda till en reglering, bör en framtida kodifiering av tvistinvestering fokusera på frågan 

om den investerade partens skyldighet att informera övriga aktörer i processen om investe-

rarens medverkan och identitet snarare än att tillskapa ett brett heltäckande regelverk som 

investeringsverksamheten ska lyda under.236 Rörande sådana nya företeelser som tvistinve-

stering faktiskt är, bör det finnas skäl att se till hur aktörerna på marknaden ser på frågan om 

regleringsbehov och vilka frågor en sådan reglering i så fall ska adressera. 

                                            
234 Se RB kap. 8. 
235 Se VRGA. 
236 Se undersökningen s. 48. http://www.arbitration.qmul.ac.uk/docs/164761.pdf. 
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För att uppnå ett sådant syfte med en framtida reglering skulle skiljedomsinstitut kunna leda 

utvecklingen. För svenskt vidkommande skulle SCC i sina skiljedomsregler kunna införa en 

regel av innebörd att parterna i ett skiljeförfarande åläggs att uppge om det finns några ut-

omstående aktörer med ett direkt ekonomiskt intresse i processutfallet. Ett annat alternativ 

är att frågan regleras i någon form av internationella guidelines. En sådan reglering har också 

införts i IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration 2014 

(”IBA Guidelines 2014”). Mer om den regleringen och frågan om det redan idag är möjligt 

att ålägga en investerad part en informationsskyldighet tas upp i avsnitt 5.2. Här fokuseras 

snarare på regleringens form. Problemet med internationella guidelines, likt IBA Guidelines 

2014, och annan soft law i internationella skiljeförfaranden är att riktlinjerna inte automatiskt 

är bindande för parterna i processen. Samma problem skulle inte föreligga om skiljedomsin-

stituten, vars regler är bindande för parterna i tvister som handläggs hos instituten, införde 

de nya reglerna. Det är därför också en mer ingripande åtgärd och det kan ifrågasättas om 

något skiljedomsinstitut vill vara först med att införa en sådan reglering.237 Risken är att parter 

eller investerare som ej vill att förhållanden rörande investeraren ska avslöjas, väljer att för-

lägga sina tvister hos ett annat skiljedomsinstitut. Det skulle därför kunna vara problematiskt 

att vara först ut med införandet av en sådan reglering. Ett tredje alternativ är att införa nat-

ionella regler genom lagstiftning. Lagstiftning skulle aktualisera liknande problem som om 

regleringen genomfördes genom skiljedomsinstitutens försorg. Reglerna skulle variera från 

land till land och ett införande skulle kunna påverka Sveriges ställning som skiljedomsvänligt 

land negativt. Vid en nationell reglering som tar sikte på investeringsverksamheten skulle 

parterna i investeringsavtalet också på ett enkelt sätt kunna kringgå nationell rätt. Parterna 

skulle helt enkelt på avtalet kunna välja att tillämpa en utländsk rätt som är tillåtande gente-

mot tvistinvestering eller som inte reglerar finansieringsformen. 

4.4 Sammanfattning 

Det finns i dagsläget, utan någon inhemsk marknad för tvistinvestering, inte heller något 

behov att med hjälp av lagstiftning reglera investerarnas verksamhet. I framtiden, om en 

marknad etableras i Sverige, kan det uppkomma sådana behov och för att branschen ska 

upprätthålla vissa standarder och för att investerarna ska erhålla ett erkännande som en seriös 

aktör på den juridiska kartan är det säkerligen i framtiden klokt att reflektera över om en 

självreglering likt Koden är en klok väg att gå.  

                                            
237 Se dock de pågående utredningarna i Hong Kong och Singapore, avsnitt 4.1. 
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I dagsläget finns det möjligen behov att reglera vissa processuella frågor som uppkommer 

vid inblandningen av investerare då tvistinvestering faktiskt förekommer i skiljeförfaranden 

på svensk mark. Som ovan redovisats skulle en sådan reglering kunna komma till stånd ge-

nom att regler införs i skiljedomsinstitutens regelverk. Det är dock osannolikt att exempelvis 

SCC vid en omarbetning av sina regler skulle adressera ämnet tvistinvestering. Det anses 

sannolikt alltför osäkert hur en sådan reglering skulle tas emot av aktörerna på marknaden 

och om sådana regler skulle kunna påverka SCC:s starka ställning som skiljedomsinstitut. 

Det som återstår är därför att utifrån de regler som finns idag utreda gällande rätt avseende 

vissa processuella frågor som uppkommer med anledning av investerarens inblandning. 
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Del II – Vissa rättsliga frågor 

5 Skiljemans jäv 

5.1 Inledning 
Kravet på en opartisk och självständig skiljenämnd är en grundläggande princip inom såväl 

nationella som internationella skiljeförfaranden.238 En följd av att tvistinvestering växer som 

finansieringsform är att relationerna mellan skiljemän och investerare blir allt fler och tätare. 

Hur olika konstellationer som framkommer i triangeln bestående av skiljemän, investerare 

och parter påverkar bedömningarna rörande skiljemännens opartiskhet är till stora delar ett 

outforskat ämne.239 Det faktum att investeraren inte direkt medverkar i processen innebär 

inte att vissa relationer inte ska bedömas som jäv. När en utomstående (tvistinvesteraren) har 

vissa, i detta fall ekonomiska, kopplingar till en part i förfarandet (käranden) kan en skiljeman 

nämligen vara opartisk då ett beslut till fördel eller nackdel för käranden också får effekter 

för investeraren.  

 För ett målande exempel gällande när och hur frågor om skiljemans opartiskhet i förhål-

lande till tvistinvesterare kan uppkomma i skiljeförfaranden följer här en beskrivning av vad 

som skedde i ett amerikanskt domstolsförfarande. På grund av skiljeförfarandens konfiden-

tialitet finns det inte många liknande anekdoter från skiljeförfaranden men principerna rö-

rande opartiskheten är i detta hänseende desamma. I februari 2010 meddelade en domstol i 

Ecuador ett avgörande som innebar att Chevron Corporation skulle utbetala 

$ 18 200 000 000 till ecuadorianska medborgare som bodde i områden som påverkats av bo-

lagets borrningsverksamhet.240 Kärandena erhöll finansering från Burford för domstolsför-

farandet i Ecuador. Relationen mellan kärandena och Burford blev dock inte offentlig förrän 

i december 2010 efter en serie av oförutsedda händelser. Påstådd försummelse från käran-

denas ombud ledde till ett flertal rättsprocesser i USA. I ett förhör inför processen (eng: 

deposition) ställdes frågor till ombudet rörande vem som var den bakomliggande finansiären 

till kärandens talan i Ecuador. Även fast det argumenterades mot frågans relevans tvingades 

ombudet till slut att besvara frågan, detta för att garantera att de som sedermera skulle döma 

i målet inte var jäviga i förhållande till investeraren. När det avslöjades att Burford finansierat 

                                            
238 Born, International Commercial Arbitration, s. 1461 f., Blackaby m.fl., Redfern and Hunter on International Arbitrat-
ion – Student version, s. 254, Madsen, Commercial Arbitration in Sweden, s. 92. 
239 Von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 253. 
240 Trusz, Full disclosure? Conflicts of Interest Arising from Third-Party Funding in International Commercial Arbitration, 
The Georgetown Law Journal 2013, s. 1650. 
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talan avslöjade domaren som lett förhöret att denne tidigare hade agerat såsom ombud till-

sammans med Burfords grundare, samma person som också hade kontaktat samma domare 

för finansieringen av en process där domaren agerade som ombud. Domaren var också vän 

med Burfords tidigare general counsel. Utgången i jävsfrågan är ointressant och grundades 

på nationell rätt men de avslöjanden som gjordes under det inledande förhöret visar tydligt 

på hur ofta och på hur många sätt frågor om skiljemäns opartiskhet i förhållande till en in-

vesterare kan uppkomma.  

 Den omständighet som kanske främst aktualiseras vad gäller skiljemans opartiskhet vid 

investerares medverkan i processen rör frågan om upprepade utnämningar.  

 
Låt oss säga att käranden (K) erhåller finansiering från en investerare (I) 
avseende K:s talan i ett skiljeförfarande (S1). Investeringsavtalet mellan K 
och I ger I rätt att välja vem som ska vara K:s partsutsedda skiljeman i S1. 
Av anledningar som härvid är ovidkommande väljer I att utnämna skiljeman 
X. Skiljeman X behöver nödvändigtvis inte vara medveten om att det är I 
som har påverkat/gjort K:s val. Det problematiska i scenariot är inte själva 
utnämnandet i S1 utan att I verkar som investerare i fyra andra skiljeförfa-
randen (S2-S5) där de fyra andra kärandeparterna företrädda av andra om-
bud också har utsett X till sin partsutsedda skiljeman.  
 

Ett annat hypotetiskt scenario som visar på de svårigheter som kan uppstå gällande frågor 

skiljemäns opartiskhet i förhållande till en investerare och därmed till den investerade käran-

den är följande.  

 
Käranden (K1) erhåller finansiering från investerare (I) och X sitter som 
medlem i skiljenämnden i skiljeförfarandet (S1). X, som till vardags arbetar 
som advokat, agerar samtidigt ombud till käranden (K2) i ett annat skilje-
förfarande (S2) och även i S2 finansierar I kärandens (K2:s) talan. Det fak-
tum att X arvoden i egenskap av ombud för K2 i S2 betalas av I och att X 
sannolikt kommer att ha betydande kontakter med I inom ramen för inve-
steringsavtalet väcker frågor rörande X opartiskhet i K1 som är mer kompli-
cerade än de som väcks vid upprepade utnämningar av samma skiljeman.241 

 
I ljuset av de situationer som beskrivs ovan kan konstateras att de speciella relationer som 

kan föreligga mellan de tre medverkande parterna – skiljemän, käranden och investerare – 

närmast är outtömliga. I vissa fall kan relationerna mellan investerare och skiljeman jämföras 

med motsvarande relationer mellan partsombud och skiljeman. I svensk rätt finns avgöran-

den som exempelvis behandlar situationer med upprepade utnämningar av skiljeman av olika 

parter som företrätts av ombud från samma advokatbyrå.242 Varför inte bara behandla alla 

                                            
241 Scenariot utvecklades av Scherer i Out in the open? Third-party funding in arbitration, CDR News. 
https://www.cdr-news.com/categories/expert-views/out-in-the-open-third-party-funding-in-arbitration.  
242 Se exempelvis NJA 2010 s. 317. 
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investerare i enlighet med sådana redan framtagna regler och principer? Det finns starka skäl 

för att inte automatiskt bedöma investerare på samma sätt som exempelvis ett partsombud. 

Av betydelse för jävsprövningen är titeln ”ombud”, definitionen av begreppet och ombudets 

roll i processen alltid desamma. Det är därför möjligt att reglera typsituationer för relationer 

mellan ombud och skiljeman. Ombudet är också en aktör i processen. Tvistinvesterare är 

däremot inte en traditionell aktör i processen och kan ha olika stora ekonomiska intressen 

kopplade till processutfallet och olika grader av kontroll över partens processföring och pro-

cesstaktiska beslut. I vissa fall kanske inte ens investeraren har kunnat påverka partens val av 

skiljeman utan investeraren erbjuder bara 

finansiering. Det är på grund av plurali-

teten i investerarnas verksamhet inte 

lämpligt att bedöma alla fall av upprepade 

utnämningar av skiljemän där tvistinve-

sterare är inblandade enligt samma prin-

ciper som gäller för ombud. Det innebär 

inte att det aldrig är lämpligt att bedöma 

investerare och ombud enligt samma 

principer. Frågan som bör besvaras vid 

bedömningen av i vilka fall relationer mellan investerare och skiljeman kan utgöra jäv är 

snarare i vilka situationer investerare ska bedömas enligt samma principer som gäller för part 

och/eller partsombud. 

5.2 Skyldighet att informera om investerarens medverkan och identitet 

Den ovan återberättade anekdoten visar inte bara på de många sätt som frågan om en skilje-

mans opartiskhet kan aktualiseras utan också hur tydligt frågan om opartiskhet är kopplad 

till frågan om det finns eller bör finnas en skyldighet för part att informera övriga aktörer i 

processen om investerarens medverkan och identitet. Det faktum att käranden i processen 

erhållit finansiering från en investerare avslöjas normalt inte för motparten och skiljenämn-

den.243 Som ovan beskrivits,244 ingår parterna normalt ett sekretessavtal av innebörden att 

investerarens existens och identitet inte ska avslöjas för de andra aktörerna i processen. Om 

inte skiljemännen får vetskap om investerarens medverkan och identitet kan inte frågan om 

                                            
243 Von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 125. 
244 Se avsnitt 2.3.4.2. 
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skiljemännens opartiskhet prövas, annat än på motpartens yrkande, och om inte skiljemän-

nen får veta att det finns en investerare lär heller inte motparten få sådan kännedom. Även 

om investerarens medverkan och identitet är okänd på ett tidigt stadium i processen kan det 

uppkomma situationer när dessa omständigheter röjs.245 Avslöjandet kan vara frivilligt och 

kanske till och med processtaktiskt, men det finns också andra tänkbara situationer. Sådana 

situationer kan exempelvis vara följande:  

 
i) om en tvist uppstår mellan käranden och investeraren eller ombudet och investeraren,  
ii) om finansieringen stoppas eller om taket för kostnaden nås, eller  
iii) om motparten som grund för ett yrkande exempelvis gör gällande att käranden har finansiella 

problem.246  
 

Ett avslöjande avseende investerarens medverkan och identitet på ett sent stadium kan inne-

bära problem, såväl för parterna som för skiljenämnden. Det kan utgöra en omständighet 

som enligt både internationell best practice och svensk skiljemannarätt medför att skiljeman-

nen på ett sent stadium i processen måste avsäga sig uppdraget.247 Det kan också utgöra en 

grund för en klandertalan mot skiljedomen enligt LSF 33 § eller en grund för vägran att verk-

ställa skiljedomen i enlighet med reglerna i NYK. 

 I dagsläget är inte parterna i ett internationellt skiljeförfarande, oavsett om det är ett rent 

kommersiellt förfarande eller en investeringstvist, skyldiga att informera om att de erhåller 

finansiering från en investerare. Inga nationella lagar eller instituts regelverk ålägger parterna 

en sådan skyldighet, inte heller svenska LSF eller SCC:s regler.248 I skiljeförfaranden finns det 

ett flertal situationer där information om investerarens medverkan är nödvändig för bedö-

mandet av vissa juridiska frågor. Sådana situationer kan exempelvis vara de följande.  

 
i) skiljemans opartiskhet och självständighet,249  
ii) ålägganden om säkerhet för kostnader gentemot finansierad part,  
iii) vissa frågor rörande kostnader,250  
iv) frågor om sekretess, samt  
v) edition av dokument som utbytts mellan investeraren och den investerade parten.251  

 
En möjlighet är att hantera frågan i enlighet med de regler för edition som finns i internat-

ionella och svenska förfaranden. Von Goeler argumenterar för att det, även utan en generell 

skyldighet för part att informera om investerarens inblandning, finns möjlighet att i enlighet 

                                            
245 Rogers, Ethics in International Arbitration, s. 200. 
246 Rogers, Ethics in International Arbitration, s. 200. 
247 Se 8–10 §§ LSF och Born, International Commercial Arbitration, s. 1461 ff. 
248 Von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 125. 
249 Se avsnitt 5.3. 
250 Se för punkt ii) och iii) avsnitt 6. 
251 Von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 131. 
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med editionsreglerna ålägga parten en skyldighet att informera om relevanta förhållanden.252 

Andra menar att det behövs regler som ålägger den investerade parten en generell skyldighet 

att informera om investerarens inblandning och till viss del även investeringsavtalets innehåll. 

Som presenterats i avsnitt 4.3 skulle en sådan reglering kunna inkorporeras i skiljedomsinsti-

tutens regler. En anledning skulle vara att det inte går att bedöma frågor om skiljemans opar-

tiskhet och självständighet för det fall att motparten och skiljenämnden inte får ta del av 

omständigheten.253 Det kan te sig stötande att motpartens möjligheter att få vissa frågor rö-

rande den investerade partens inblandning i förfarandet prövade är beroende av om investe-

raren och den investerade parten tycker att det är ett processtaktiskt klokt beslut att infor-

mera övriga aktörer i processen om finanseringen. I många fall framstår det som slumpmäss-

igt när en investeringssituation avslöjas eller inte.254 Den aktuella situationen kan inte vara 

önskvärd. Investerarens medverkan i processen påverkar de facto bedömningen av vissa ju-

ridiska frågor som kan uppstå i skiljeförfarandet, bland annat, men inte uteslutande, de frågor 

som behandlas i uppsatsen.  

 Tidigare har tvistinvestering, på grund av den uteblivna regleringen, kallats för ett ”etiskt 

ingenmansland”. I och med de uppdaterade IBA Guidelines 2014 där tvistinvestering specifikt 

adresseras kan det ifrågasättas om det fortfarande är en korrekt beskrivning av verklig-

heten.255  

5.3 Prövningen av jävsfrågor 

5.3.1 IBA Guidelines 

5.3.1.1 Allmänt om IBA Guidelines 

Organisationen The International Bar Association (”IBA”) grundades år 1947 och består av 

internationella jurister och advokatsamfund. Genom att formulera olika former av standar-

der och riktlinjer påverkar IBA utvecklingen av internationell rätt. IBA Guidelines syfte är 

att sammanfatta vad som internationellt anses gälla rörande skiljemans intressekonflikter.256 

År 2012 tillsattes en kommitté för att uppdatera IBA Guidelines 2004. En anledning var att 

ett antal frågor som krävde särskilda överväganden hade uppkommit sedan 2004 då de äldre 

                                            
252 Von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 139. 
253 Goldstein, Should the Real Parties in Interest Have to Stand Up? – Thoughts About A Disclosure Regime for Third-
Party Funding in International Arbitration, Transnational Dispute Management, oktober 2011 s. 8 f. 
254 Se Von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 135 ff. 
255 Yeoh, Third Party Funding in International Arbitration: A Slippery Slope or Levelling the Playing Field?, Journal of 
International Arbitration 2016, s. 120. 
256 Newman och Radine, Soft Law in International Arbitration, s. 257. 
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reglerna tillkom.257 Den uppdaterade versionen av IBA Guidelines antogs sedermera den 23 

oktober 2014. Precis som den tidigare versionen och övriga regelverk rörande internationella 

skiljeförfaranden utgivna av IBA258 utgör inte IBA Guidelines 2014 bindande rätt och ska 

inte i skiljeförfarandet gälla före nationell rätt eller de skiljedomsregler som parterna sinse-

mellan har överenskommit ska gälla.259 IBA Guidelines är därför inte bindande för parterna 

i skiljeförfarandet om inte parterna har kommit överens om att så ska vara fallet.260 Reglerna 

spelar, trots att de inte i alla skiljeförfaranden utgör bindande rätt, en stor roll. Precis som 

var fallet med IBA Guidelines 2004 kommer de nya IBA Guidelines att användas av parter, 

skiljenämnder och andra som en utgångspunkt för utredningar och argumentation.  

 IBA Guidelines består av två delar, de allmänna reglerna och tre olika listor där specifika 

situationer upptas. De tre icke uttömmande listorna ger en mer detaljerad vägledning till 

skiljemän huruvida de ska acceptera uppdrag eller inte, frånträda uppdrag och/eller upplysa 

parter och andra aktörer i processen om vissa omständigheter. De tre listorna utgörs av den 

röda, den orangea och den gröna listan. 

 Den röda listan innehåller situationer då allvarliga intressekonflikter ska anses föreligga. 

Den röda listan delas i sin tur upp i två delar. Den första delen är tvingande och innehåller 

situationer som parterna inte kan avtala bort. Den andra delen av den röda listan är dispositiv 

och de situationer som upptas kan parterna avstå ifrån att göra gällande såsom jäv. Ett ex-

empel på en situation som upptas på den dispositiva röda listan är att skiljemannen tillhör 

samma advokatbyrå som ett partsombud.261 

 Den orangea listan ger exempel på situationer där intressekonflikter kan uppstå och som 

kan ge upphov till rimliga tvivel för skiljemannens självständighet och opartiskhet. Skilje-

männen har upplysningsplikt för sådana omständigheter. Ett exempel på en sådan omstän-

dighet är att en annan advokat på den advokatbyrå där skiljemannen arbetar är skiljeman i 

ett annat skiljeförfarande med samma part eller närstående till parten.262 

 De situationer som upptas på den gröna listan är sådana där det inte finns någon grund 

för att åberopa partiskhet hos skiljemannen. Någon upplysningsplikt finns inte heller för 

sådana omständigheter.263 

                                            
257 Von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 256. 
258 Se Guidelines on Party Representation in International Arbitration, Rules on the Taking of Evidence in 
International Arbitration och Guidelines for Drafting International Arbitration Clauses. För samtliga regel-
verk och ytterligare material se http://www.ibanet.org/Publications/publicat-
ions_IBA_guides_and_free_materials.aspx. 
259 IBA Guidelines 2014, Introduktion p. 6. 
260 Introduction of the IBA Guidelines 2004, paragraf 6. 
261 IBA Guidelines 2014 2.3.3. 
262 IBA Guidelines 2014 3.3.4. 
263 Se kommentar till IBA Guidelines 2014 General Standard 3. 
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Huvudregeln i IBA Guidelines 2014 avseende skiljemans opartiskhet framgår av General 

Standard 1.  

 
”Every arbitrator shall be impartial and independent of the parties at the 
time of accepting an appointment to serve and shall remain so until the final 
award has been rendered or the proceedings have otherwise finally termina-
ted.”  

 
En skiljeman måste neka till ett uppdrag eller avsäga sig ett redan taget uppdrag, inte bara 

om denne faktiskt betvivlar sin egen opartiskhet eller självständighet, utan också:  

 
”…if facts or circumstances exist, or have arisen since the appointment, 
which, from the point of view of a reasonable third person having knowledge 
of the relevant facts and circumstances, would give rise to justifiable doubts 
as to the arbitrator’s impartiality or independence…”264  
 
”Doubts are justifiable if a reasonable third person, having knowledge of 
the relevant facts and circumstances, would reach the conclusion that there 
is a likelihood that the arbitrator may be influenced by factors other than the 
merits of the case as presented by the parties in reaching his or her decis-
ion.”265  

 
Prövningen av skiljemannens behörighet att döma i skiljetvisten ska göras objektivt. Den 

objektiva prövningen ska jämföras med det subjektiva testet som ska genomföras vid be-

dömningen av om skiljeman ska avslöja relevanta relationer med parterna.266 Tröskeln för en 

skyldighet att avslöja relevanta relationer är lägre än tröskeln för skiljemannens obehörighet 

att pröva tvisten. 

5.3.1.2 Regleringen av tvistinvestering i IBA Guidelines 2014 

En av de största skillnaderna mellan den nya upplagan och de äldre upplagorna av IBA 

Guidelines rör frågan om tvistinvestering. I General Standard 6(b) IBA Guidelines 2014 

anges följande.  

 
”If one of the parties is a legal entity, any legal or physical person having a 
controlling influence on the legal entity, or a direct economic interest in, or 
a duty to indemnify a party for, the award to be rendered in the arbitration, 
may be considered to bear the identity of such party.”  

 
Av kommentaren till General Standard 6 framgår att en tvistinvesterare som investerat i nå-

gon av de medverkande parternas talan kan ha ett sådant ekonomiskt intresse kopplat till 

                                            
264 IBA Guidelines 2014, General Standard 2(b). 
265 IBA Guidelines 2014, General Standard 2(c). 
266 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 257. 



75 

skiljedomen att tvistinvesteraren ska anses jämförbar med part i processen.267 Anledningen 

till att tvistinvesterare (eng: third-party funder) uttryckligen nämns i kommentaren men inte 

i själva bestämmelsen kan förklaras med att författarna till regelverket inte velat fastna i be-

greppsjurisprudens. Detta gäller särskilt i och med att det saknas en universellt accepterad 

definition av begreppet tvistinvesterare, och att verksamheten är mångfacetterad. Juridisk-

tekniskt innebär den nya regleringen att om en utomstånde (i det här fallet investeraren X) 

uppfyller de uppställda kraven i General Standard 6(b) så ska uppräkningarna i den röda, 

orangea och gröna listan läsas såsom ”någon av parterna eller X”. Innebörden av General Stan-

dard 6(b) är att tvistinvesterare numera i vissa situationer kan anses som jämförbar med eller 

densamme som den part i processen vars talan investeraren finansierat.268 

 En annan förändring som infördes genom IBA Guidelines 2014 rör vilka omständigheter 

som part är skyldig att informera om. Som angetts ovan finns det ingen generell skyldighet 

för investerad part att informera om investerarens inblandning i processen. Av General Stan-

dard 7 framgår numera att:  

 
”A party shall inform an arbitrator, the Arbitral Tribunal, the other parties 
and the arbitration institution […]of any relationship, direct or indirect, 
between the arbitrator and the party […], or between the arbitrator and any 
person or entity with a direct economic interest in, or a duty to indemnify a 
party for, the award to be rendered in the arbitration. The party shall do so 
on its own initiative at the earliest opportunity.”  

 
Frågan är hur General Standard 7 förhåller sig till General Standard 6 och i vilka fall parten 

enligt IBA Guidelines har att informera om investeraren. Nedan argumenteras för att en 

bedömning ska ske i varje enskilt fall avseende huruvida investeraren ska omfattas av General 

Standard 6 och begreppet ”direct economic interest”. Det är oklart om parten ska göra en sådan 

bedömning och dessutom bedöma om det kan finnas relevanta relationer mellan investeraren 

och någon skiljeman innan man tar beslutet om man ska informera de övriga aktörerna i 

processen eller inte. Alternativet är närmast att IBA Guidelines utgör en generell skyldighet 

för parterna att informera om extern finansiering. Rättsläget får anses som oklart men det 

senare alternativet kan knappast ha varit syftet med regeln. Vad som är klart är dock att IBA 

genom ändringen i General Standard 7 velat komma till rätta med de problem som kan upp-

                                            
267 Se kommentar till IBA Guidelines 2014 General Standard 6(b). 
268 Moyeed, Montgomery, Pal, A Guide to the IBA’s Revised Guidelines on Conflicts of Interest. http://kluwerar-
bitrationblog.com/2015/01/29/a-guide-to-the-ibas-revised-guidelines-on-conflicts-of-interest/.  
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stå när övriga aktörer i processen först på ett sent stadium i processen får vetskap om inve-

sterarens inblandning i processen och eventuella relationer med skiljemän som kan tänkas 

omfattas av den röda eller orangea listan i IBA Guidelines. 

 Grunderna för analogin som görs i General Standard 6 är inte helt klara i fall avseende 

tvistinvesterare.269 Även om begreppet ”direct economic interest” inte definieras i IBA Guidelines 

2014 framstår det som rimligt att begreppet omfattar den normala investeringssituationen 

som behandlas i uppsatsen. Tvistinvesterarens ersättning för finansieringen är ju normalt 

kopplad till utgången av processen då den beräknas som en andel av ett eventuellt positivt 

processutfall (givet att finansieringen sker på kärandesidan i processen). Part som finansierar 

annans process av andra skäl än rent ekonomiska omfattas sannolikt inte av General Stan-

dard 6 då en sådan finansiär inte har något ”direct economic interest” avseende processens utgång. 

Det kan finnas flera anledningar bakom att fallen i IBA Guidelines begränsats på ett dylikt 

sätt. En sådan anledning är säkerligen att endast investerare med ett direkt ekonomiskt in-

tresse i tvisten anses ha en sådan koppling till tvisten att eventuella relationer med en skilje-

man är relevanta. En annan är sannolikt att författarna velat åstadkomma en någorlunda 

tydlig gränsdragning för när reglerna ska tillämpas. Följderna kan dock bli olyckliga. Även i 

fall av strategiska finansieringar270 har finansiären ett direkt intresse kopplat till tvistens ut-

gång, även om det inte är ett ”direct economic interest”. Det kan således ifrågasättas varför för-

fattarna till IBA Guidelines valt att särskilja just det ekonomiska intresset. En annan fråga är 

hur pass stort det ekonomiska intresset måste vara för att investeraren ska omfattas av reg-

lerna. Om investeraren har finansierat kärandens talan men parterna endast överenskommit 

att investeraren, för det fall att processutfallet är positivt, endast ska få ersättning för den 

redan erlagda finansieringen, kan finansiären i ett sådant fall anses ha ett ”direct economic inte-

rest” i utgången? Ett positivt processutfall skulle ju endast försätta finansiären i samma eko-

nomiska läge som innan finaniseringen av kärandens talan skedde. 

 Ett annat problem för svenskt vidkommande med den nya regleringen i IBA Guidelines 

2014 är att begreppet ”direct economic interest” enligt kommentaren också innefattar försäkrings-

givare. Som ovan framgått så finns det flera likheter mellan tvistinvestering och olika fall av 

försäkringslösningar. Det är därför rimligt att verksamheterna regleras på ett liknande sätt. 

Ett problem som kan uppstå när de båda verksamheterna ska bedömas enligt samma mått-

stock är dock det låga antalet aktörer som är verksamma på den svenska försäkringsmark-

naden. Om en part i ett skiljeförfarande finansieras av en svensk försäkringsgivare enligt 

                                            
269 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 259. 
270 Se avsnitt 2.2. 
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bestämmelserna i exempelvis en ansvarsförsäkring och någon eller flera av skiljemännen är 

svenska advokater är det osannolikt att det inte i ett stort antal fall föreligger omständigheter 

som kan tänkas utgöra jäv. De svenska marknaderna för ansvarsförsäkringar och advokat-

verksamhet är för små för att en sträng tillämpning av jävsreglerna i IBA Guidelines 2014 

ska vara möjlig. Risken är därför att regeln inte kommer att tillämpas vare sig i förhållande 

till ett stort försäkringsbolag med en mängd pågående tvister eller till en tvistinvesterare med 

ett fåtal pågående tvister där investeraren de facto har en sådan inblandning att jäv bör åt-

minstone kunna föreligga. En sådan följd vore olycklig.  

 Tillskottet till IBA Guidelines kan tolkas som att General Standard 6(b) innebär att regeln 

nu är att part och investerare vid tillämpningen av regelverket i ett stort antal fall ska likställas. 

Enligt von Goeler skulle en sådan tolkning vara att ignorera en annan stor förändring som 

gjordes i bestämmelsen i och med införandet av IBA Guidelines 2014. Av den tidigare vers-

ionen av regelverket framgick att en tredje part med bestämmande inflytande över en juridisk 

person ”shall be considered to be equivalent of the legal entity”. I 2004 års version av regelverket var 

det alltså en obligatorisk bestämmelse. I IBA Guidelines 2014 har bestämmelsen istället gjorts 

fakultativ. Det framgår av följande. ”[…] may be considered to bear the identity of such party”. I 

kommentaren till bestämmelsen framgår också att varje situation som involverar en utom-

stående i processen ska bedömas individuellt. Von Goeler anser att den uppdaterade regeln 

i General Standard 6(b) egentligen inte utgör något mer än en påminnelse om att det vid 

bedömningen av en skiljemans opartiskhet ska tas hänsyn till relationer med medverkande 

tvistinvesterare i varje enskilt fall.271  

 Sammanfattningsvis är det inte klart huruvida IBA Guidelines 2014 på ett effektivt sätt 

kan anses ha löst frågan om jäv på grund av relationer mellan skiljeman och tvistinvesterare. 

Det framstår nämligen fortfarande som osäkert i vilka fall det kan konstateras att en investe-

rare har ett ”direct economic interest” och i vilka fall där ett sådant intresse faktiskt kan konstate-

ras som part och investerare ska likställas. För svenskt vidkommande kan det också ifråga-

sättas att försäkringsgivare och investerare ska bedömas enligt samma regel. 

5.3.1.3 Alternativt sätt att argumentera i frågan 

Von Goeler har presenterat ett alternativt sätt att hantera frågan om skiljemans opartiskhet 

vid inblandningen av investerare. Han presenterar en lösning som enligt honom ska leda till 

en mindre kasuistisk metod vid prövningen av frågan. Von Goeler medger att hans lösning 

på problemet sannolikt inte är förenlig med IBA Guidelines 2014, men tror och hoppas på 

                                            
271 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 261. 
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att tillämpningen av jävsreglerna kan anpassas till verkligheten genom att gå tillbaka och till-

lämpa tidigare regelverk. 272  

 IBA Guidelines 2004 författades innan tvistinvestering inom internationella skiljeförfa-

randen var ett omdebatterat ämne. Av naturliga skäl reglerades därför tvistinvesteringens 

innebörd för prövningen av skiljemäns behörighet inte uttryckligen i regelverket. Vad som 

reglerades i IBA Guidelines 2004 var relationer mellan skiljemän och parter samt mellan 

skiljemän och parternas så kallade ”affiliates” (sv: dotterbolag/närstående bolag). Tvistinve-

sterare omfattas varken av termen part eller ”affiliate” i den meningen som begreppen har i 

IBA Guidelines 2004. Termen ”affiliate” i regelverket ska nämligen förstås som alla företag 

inom en koncern, inkluderande moderbolaget.273 

 Vid utarbetandet av principer och regler som ska reglera olika frågor rörande skiljemäns 

opartiskhet och självständighet kan det finnas skäl att se till vilket syfte reglerna tillkom och 

vilka syften reglerna syftar till att tjäna.274 Syftet bakom reglerna om skiljemännens opartisk-

het är att förhindra situationer där en skiljeman kan komma att ta andra hänsyn än rent ob-

jektiva vid avgörandet av skiljeförfaranden.275 Opartiskhet kan föreligga, inte bara när en skil-

jeman har vissa kopplingar till någon av parterna, utan också när sådana relationer föreligger 

till någon utomstående med kopplingar (faktiska eller legala) till någon av parterna.276 Den 

grundläggande regeln kom till uttryck i föregångaren till IBA Guidelines 2004, IBA Rules of 

Ethics for International Arbitrators som författades redan 1987. Istället för att använda sig 

av termen ”affiliate” uttrycktes man sig i det äldre regelverket som följer: ”[…]relationships 

between an arbitrator and one of the parties, or someone closely connected with one of the parties”277.  

 Bedömd i förhållande till regelns historiska avfattning bör betydelsen och förståelsen av 

termen ”affiliate” i IBA Guidelines 2004 kunna breddas. Som generell betydelse av termen 

”affiliate” har tidigare angetts att det ska innebära ett företag som är relaterat till ett annat 

företag genom aktieinnehav eller andra sätt för kontroll; typiskt sett ett dotter-, syskon- eller 

moderbolag.278 Tvistinvesterare innehar typiskt sett inte några aktier i de företag som man 

väljer att finansiera i. Investeringen sker istället direkt i företagets talan. Genom hur investe-

                                            
272 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 263. 
273 IBA Guidelines 2004, not 5. 
274 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 263. 
275 Blackaby m.fl. , Redfern and Hunter on International Arbitration – Student version, s. 254 f. 
276 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 264. 
277 IBA Rules of Ethics for International Arbitrators 1987, art. 3.1. 
278 Garner, Black’s Law Dictionary, s. 67. 
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ringsavtalet regleras har investeraren ett ekonomiskt intresse i utgången av tvisten och dess-

utom en särskild form av kontroll över processen genom att investeraren obligationsrättsligt 

tillskansats en viss rätt att styra över kärandens processföring och processtaktiska beslut.279 

 De faktiska omständigheterna rörande parts relation till en tvistinvesterare, reglerade i ett 

investeringsavtal eller andra omständigheter, måste bedömas i varje enskilt fall för att kunna 

bedöma om tvistinvesteraren har en sådan koppling till käranden och dennes talan att inve-

steraren ska anses vara en sådan ”affiliate” till käranden som avses i IBA Guidelines 2004.280 

Vägledning kan härvid hämtas från de kriterierna som utvecklades i ICSID-målet Suez, So-

ciedad General de Aguas de Barcelona S.A., och Vivendi Universal S.A. mot Argentina281. 

Kriterierna som tas upp i fallet är sambandets närhet, intensitet, beroende och väsentlighet. 

I enlighet med de aktuella kriterierna ska man vid prövningen ta speciell hänsyn till: 

 
- Närheten i relationen mellan investeraren och käranden, 
- Närheten i relationen mellan skiljemannen och investeraren, 
- Kvantitativa aspekter (väsentligheten av varje ekonomisk relation) och kvalitativa aspekter (grad 

av involvering, närhet och intensitet) 
 
Om sådana hänsyn tas vid prövningen av huruvida en skiljeman är obehörig att pröva ett 

skiljeförfarande på grund av skiljemannens relation med en tvistinvesterare kommer detta att 

leda till en mer flexibel och mindre kasuistisk syn på frågeställningarna.282  

 Med tanke på att de speciella situationerna som kan uppstå är närmast oändliga bör en 

huvudregel vara flexibel men samtidigt förutsebar för parterna i processen i så måtto att en 

kärande ska kunna utse en skiljeman och på förhand kunna förutse huruvida denne är behö-

rig att pröva målet. Frågan om en relation mellan en inblandad investerare och en skiljeman 

väcker berättigade tvivel avseende skiljemannens opartiskhet och självständighet bör prövas 

i varje enskilt fall. Utgångspunkten för bedömningen bör vara i vilka fall investeraren har ett 

sådant intresse i processens utgång och inflytande över processföringen att investeraren för 

frågor gällande skiljemans opartiskhet och självständighet kan jämställas med part i proces-

sen. Utgångspunkten för prövningen bör vara sakliga argument om de aktualiserade relat-

ionerna, exempelvis huruvida investeraren har kunnat påverka valet av skiljeman och vilken 

grad av ekonomiskt intresse investeraren har i processutfallet. En reglering som innebär att 

en investerare i alla tänkbara fall ska anses jämställd med part eller ombud är som sagt inte 

                                            
279 Se avsnitt 2.3.4.2. 
280 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 265. 
281 Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., and Vivendi Universal S.A. v. The Argentine Republic, ICSID 
Case No. ARB/03/19.  
282 von Goeler, Third-Party Funding in International Abitration and its Impact on Procedure, s. 265. 
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önskvärd. Detta gäller framförallt med tanke på den mångfacetterade verksamhet som tvist-

investerarna idag bedriver. 

5.3.2 Svensk skiljemannarätt 

Enligt 8 § LSF ska skiljemännen vara opartiska och en skiljeman kan på ansökan av en part 

skiljas från sitt uppdrag om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för 

skiljemannens opartiskhet. 8 § LSF innehåller utöver denna generalklausul en exemplifie-

rande uppräkning av omständigheter som alltid ska anses rubba förtroendet på ett sådant 

sätt.283 En förtroenderubbande omständighet ska vara av sådan natur att den inverkar på 

förtroendet för skiljemannens förmåga eller vilja att förhålla sig opartisk till tvisten och par-

terna.284 Bedömningen ska ske objektivt.285 9 § LSF ålägger skiljemännen en skyldighet att 

upplysa om omständigheter som enligt 8 § LSF kan tänkas hindra skiljemannen från att agera 

som skiljeman i förfarandet. Upplysningsskyldigheten gäller inte enbart innan förfarandet 

inletts utan skiljemannen ska upplysa parterna och övriga skiljemän så snart skiljemannen har 

fått kännedom om någon ny omständighet. Motsvarande regler återfinns i 

14 § i SCC:s regler. 

 Frågan om investerares påverkan på jävsbedömningen enligt reglerna i LSF har inte be-

handlats i förarbeten eller svensk doktrin. Situationen faller inte under någon av de situat-

ioner som exemplifieras i 8 § LSF utan ska prövas enligt generalklausulen. Direkt ledning kan 

av skäl som angivits ovan inte direkt hämtas från hur situationer rörande exempelvis 

partsombud har bedömts enligt svensk rätt. Då diskussionen har kommit längre utomlands 

och numera uttryckligen regleras i IBA Guidelines 2014 kan man fråga sig vilka möjligheter 

en svensk domstol har att se till IBA Guidelines vid bedömningar i enlighet med 8 § LSF. 

 Under en tid var det inte klart vilken betydelse som svenska domstolar skulle ge IBA 

Guidelines vid prövningen av behörighetsinvändningar i svenska skiljeförfaranden.286 Frågan 

gavs till viss del ett klargörande genom HD:s dom i det så kallade Lind-målet, NJA 2007 s. 

841. Inledningsvis uttalade HD att det vid behörighetsprövningar, mot bakgrund av de likar-

tade reglerna och de ofta förekommande internationella inslagen finns anledning att inte bara 

se till bestämmelserna i LSF utan att också se på tillämpningen av utländska reglementen och 

riktlinjer. HD fann i målet att det förelegat omständigheter som kunnat rubba förtroendet 

för skiljemannen och tillade att ställningstagandet bland annat hade stöd i 

                                            
283 Prop. 1998/99:35 s. 218. 
284 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 414 f. 
285 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 419. 
286 Dahlberg Kolga och Rylander, Betydelsen av IBA:s riktlinjer vid obehörighetsprövning enligt lagen om skilje förfarande, 
JT 2010/11, s. 943. 
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IBA Guidelines 2004. Domen får anses som ett visst klargörande för att svenska domstolar 

kan hämta inspiration från IBA Guidelines vid behörighetsinvändningar. 

 Det andra relevanta fallet för IBA Guidelines betydelse för svensk skiljemannarätt är 

NJA 2010 s. 317, även kallat Korsnäsmålet. Fallet är särskilt intressant för IBA Guidelines be-

tydelse vid en jämförelse mellan hovrättens och HD:s motiveringar. Båda instanserna fann 

att det inte förelåg några omständigheter av innebörden att skiljemannen skulle anses som 

obehörig att pröva tvisten. Hovrätten analyserade situationen, som gällde upprepade utnäm-

ningar av en skiljeman av ombud från samma advokatbyrå, utifrån IBA Guidelines 2004. 

Enligt punkt 3.3.7, en del av den orangea listan, förelåg en relevant situation när skiljemannen 

inom de tre senaste åren vid mer än tre tillfällen utsetts av samma ombud eller advokatbyrå. 

Då skiljemannen endast vid två tillfällen under de tre åren som föregick uppdraget hade 

utsetts av part företrädd av advokatbyrån slog hovrätten fast att det med hänvisning till IBA 

Guidelines 2004 saknades förutsättningar att anse att skiljemannen varit obehörig. Hovrätten 

gick således längre i sin förlitan på IBA Guidelines 2004 än vad HD gjorde några år tidigare 

i Lind-målet.287 Hovrättens dom tolkades av vissa till och med så att den skulle kunna inne-

bära att om ett förhållande inte utgör jäv under IBA Guidelines inte heller kan utgöra jäv 

enligt reglerna i LSF.288  

 HD motiverade sin slutsats på ett annat sätt. Till skillnad från revisionssekreteraren valde 

HD:s ledamöter att inte alls hänvisa till IBA Guidelines 2004 annat än i den del som gäller 

effekten av att en skiljeman åsidosatt sin upplysningsskyldighet. Med tanke på den stora be-

tydelse som både hovrätten och revisionssekreteraren ger IBA Guidelines så står det klart att 

HD:s val att utelämna IBA Guidelines i sin motivering måste ha gjorts avsiktligt. En tolkning 

är att HD ansåg att hovrätten gick för långt i sin hänvisning till regelverket och att domstolen 

därför valt att tona ner dess betydelse för den helhetsbedömning som ska ske enligt 

8 § LSF.289 I ett nyligen avgjort engelskt fall kritiserade domstolen IBA Guidelines 2014 för 

att det inte var möjligt att se till omständigheter i det enskilda fallet vid den ”trafikljus-tillämp-

ning” som ska göras avseende IBA Guidelines. Enligt den engelska domstolen gäller denna 

problematik särskilt avseende de situationer som faller under den röda listan.290 Möjligen var 

                                            
287 Dahlberg Kolga och Rylander, Betydelsen av IBA:s riktlinjer vid obehörighetsprövning enligt lagen om skilje förfarande, 
JT 2010/11, s. 944 f. 
288 Danielsson och Tude, Two different arbitration cases – The role of the IBA Guidelines on conflict of interest in internat-
ional arbitration in Sweden, International Financial Law Review, publicerad 1 april 2009. 
289 Dahlberg Kolga, Rylander, Betydelsen av IBA:s riktlinjer vid obehörighetsprövning enligt lagen om skilje förfarande, 
JT 2010/11, s. 946. 
290 W Limited v M SDN BHD (2016) EWHC 422 (Comm).  
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HD:s tysta kritik genom ett utelämnande av resonemang rörande IBA Guidelines av samma 

anledning. 

 HD:s motivering i NJA 2010 s. 317 tonade ner IBA Guidelines betydelse vid behörig-

hetsinvändningar i svenska domstolar. En svensk domstol som har att pröva skiljemans jäv 

med anledning av relationer med en investerare, eller ett ombud som har att argumentera i 

frågan, bör därför sannolikt inte stirra sig blind på regleringen i IBA Guidelines 2014. Även 

fortsättningsvis bör ledning dock kunna hämtas från internationella regelverk, och i och med 

frånvaron av svenska rättskällor som adresserar problemet så är IBA Guidelines 2014 en bra 

utgångspunkt för frågan om skiljemans jäv i förhållande till investerare även enligt svensk 

rätt. Svenska aktörer bör därför i frågan kunna se till den utländska debatten om jäv, särskilt 

när den, som ovan, förs med utgångspunkt i IBA Guidelines 2014. 
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6 Vissa kostnadsfrågor 

6.1 Inledning 
En tvistinvesterares medverkan i processen väcker ett flertal frågor kopplade till kostnaderna 

för förfarandet. År 2013 lanserade ICCA tillsammans med Queen Mary University of Lon-

don ett projekt som heter The ICCA-Queen Mary Task Force on Third-Party Funding in 

International Arbitration. Projektets syfte är att studera och formulera rekommendationer 

avseende hur vissa rättsliga frågor som aktualiseras vid tvistinvestering bör lösas inom ramen 

för internationella skiljeförfaranden. Den 1 november 2015 presenterade en speciellt tillsatt 

kommitté inom ramen för projektet sin preliminära rapport avseende vissa specifika kost-

nadsfrågor. Den slutliga rapporten är förväntad till september 2016. De två huvudfrågorna 

som presenteras i rapporten, och som också är de mest omdebatterade, är vilken av parterna 

som slutligen ska stå för kostnaderna för förfarandet och vilka kostnader som därvid är er-

sättningsgilla, samt skiljenämndens möjlighet att kräva säkerhet från parterna för kostnaderna 

för förfarandet. 

 För svenskt vidkommande är frågorna rörande ersättning för kostnader mest intressanta. 

Enligt 38 § LSF får nämligen skiljemännen begära säkerhet för sin ersättning. Bestämmelsen 

är uppställd i skiljemännens intresse,291 och innebär att en skiljeman inte har någon skyldighet 

att fullgöra uppdraget om det inte står klart att ersättning för uppdraget kommer att erhål-

las.292 Enligt SCC:s regler gäller enligt 45 § att styrelsen ska bestämma ett belopp som par-

terna ska betala som ett förskottsbelopp. Förskottsbeloppet ska motsvara den beräknade 

summan av kostnaderna för skiljeförfarandet och ska som huvudregel betalas av parterna 

med hälften vardera. Styrelsen får besluta att en del av förskottsbeloppet kan utgöras av en 

bankgaranti eller någon annan säkerhet.  

 Då skiljemännen i svenska förfaranden är oförhindrade att begära säkerhet från parterna 

för kostnaderna oavsett om en investerare medverkar i processen eller inte fokuseras det inte 

på frågan i det fortsatta. Nedan inleds med ett avsnitt om frågan rörande en vinnande inve-

sterad parts möjligheter att få sina kostnader ersatta av motparten. Därefter utreds huruvida 

skiljenämnder, om den investerade parten är tappande, kan ålägga en investerare att ersätta 

motpartens kostnader. Relevant praxis rörande tvistinvestering från skiljenämnder och 

svenska domstolar presenteras i anslutning till de aktualiserade reglerna. 

                                            
291 Se SOU 1994:81 s. 198 och prop. 1998/99:35 s. 164 f. 
292 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 987 f. 
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6.2 En vinnande investerad parts rätt till ersättning för sina kostnader 

6.2.1 Allmänt om tappande parts kostnadsansvar 

En skiljenämnd har att ta ställning till olika frågor rörande fördelningen av kostnaderna för 

skiljeförfarandet och parternas kostnader för skiljeförfarandet. Frågorna och reglerna kan 

delas upp i två kategorier. Den första rör frågan om hur kostnadsansvaret ska fördelas mellan 

parterna och den andra vilka kostnader som är ersättningsgilla.  

 Den första frågan skiljenämnden har att ta ställning till är hur kostnaderna för förfarandet 

ska fördelas mellan parterna och om någon av parterna ska ersätta motpartens kostnader 

eller ej. Enligt 42 § LSF gäller att om inte parterna har överenskommit om något annat, får 

skiljemännen på begäran av en part förplikta motparten att betala ersättning för partens kost-

nader och bestämma hur ersättningen till skiljemännen slutligt ska fördelas mellan parterna. 

Om förfarandet förs i enlighet med SCC:s regler gäller enligt 43 § (5) att skiljenämnden be-

stämmer parternas inbördes ansvar för kostnaderna för förfarandet med hänsyn till målets 

utgång och övriga omständigheter. Vidare föreskrivs i 44 § att detsamma ska gälla avseende 

parternas kostnader för förfarandet. Om parterna inte har ingått något avtal avseende hur 

förfarandekostnaderna ska fördelas bör skiljenämnden tillämpa samma principer som gäller 

för rättegångsförfaranden.293 Möjligheten för parterna att sinsemellan avtala om fördelningen 

av kostnaderna för förfarandet finns i de allra flesta länderna. Ett av få undantag är England 

där parterna inte på ett bindande sätt innan förfarandet kan avtala om att en av parterna ska 

betala alla eller en viss del av kostnaderna oavsett utgång.294 Vid frånvaron av avtal mellan 

parterna innebär det i enlighet med huvudregeln om tappande parts kostnadsansvar i 

18 kap. 1 § RB att en part som förlorar målet helt ska kompensera motparten för dess ersätt-

ningsgilla kostnader.295 I regel tillämpar skiljenämnden inte bara huvudregeln i 18 kap. 1 § RB 

utan också reglerna om kostnadernas fördelning i 18 kap. 2–6 §§ RB.296 Att principerna och 

reglerna i 18 kap. RB även ska gälla i skiljeförfaranden innebär att det i vissa fall kan finnas 

anledning att kvitta kostnaderna och att vårdslös processföring på en parts sida bör påverka 

dennes rätt till ersättning för egen kostnad respektive skyldighet att ersätta motparten för 

dennes kostnad. 

 

                                            
293 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 1023. 
294 Born, International Commercial Arbitration, s. 3087. 
295 Heuman, Skiljemannarätt, s. 582, Hobér, International Commercial Arbitration in Sweden, s. 274, SOU 1994:81 
s. 200 och prop. 1998/99:35 s. 166. 
296 Heuman, Skiljemannarätt, s. 583. 



85 

I internationella skiljeförfaranden är det inte ovanligt att skiljenämnden mer eller mindre 

skönsmässigt tillerkänner den vinnande parten en jämkad kostnadsersättning.297 Trenden är 

dock att den förlorande parten bär ett fullt kostnadsansvar.298 I Modellagen299 finns ingen 

motsvarighet till den svenska regeln i 42 § LSF men ett flertal av de mer välanvända institut-

ionella regelverken innehåller en presumtion om att kostnaderna ska fördelas efter graden av 

framgång i processen, om inte andra speciella omständigheter talar emot en sådan bedöm-

ning. Enligt art. 42(1) i UNCITRAL RoA gäller att kostnaderna för skiljeförfarandet normalt 

ska bäras av den part i förfarandet som inte är framgångsrik med sin talan. Enligt LCIA RoA 

gäller enligt art. 28(4) att kostnaderna ska spegla parternas framgångar och motgångar i pro-

cessen om det inte med hänsyn till omständigheterna i det enskilda förfarandet är olämpligt 

med tillämpningen av en sådan ordning. Liknande regel finns i paragraf 35(2) DIS RoA, en-

ligt vilken huvudregeln är att tappande part ska ersätta motpartens kostnader men att skilje-

nämnden kan jämka ersättningen eller kvitta parternas kostnader, särskilt i fall då parterna är 

ömsom vinnande ömsom tappande. Regeln liknar reglerna i 18 kap. RB där 4 § utgör ett 

undantag till huvudregeln i 1 §. 

 Andra regelverk ger skiljenämnden en större diskretion vid beslut om vilken av parterna 

som ska bära kostnaderna för förfarandet. Enligt art. 61(2) i ICSID-konventionen gäller att 

skiljenämnden, om parterna inte har avtalat om annat, ska utreda vilka kostnader parterna 

har haft under förfarandet och besluta hur och av vem parternas kostnader och kostnaderna 

för förfarandet ska betalas.300 SIAC RoA stadgar i all sin enkelhet i art. 31(1) att skiljenämn-

den i skiljedomen ska besluta om hur kostnaderna för förfarandet ska fördelas mellan par-

terna om inte något annat avtalats. ICC RoA ger skiljenämnden en stor diskretion men näm-

ner vissa hänsyn som bör tas vid beslut om vilken av parterna som ska stå för kostnaderna. 

Enligt art. 37(5) gäller att när skiljenämnden ska ta beslut avseende kostnaderna för förfaran-

det så får skiljenämnden ta hänsyn till omständigheter som skiljemännen finner relevanta, 

bland annat hur stor grad parterna i förfarandet har agerat för att förfarandet ska vara kost-

nadseffektivt och snabbt.301 

 Sammanfattningsvis får nog anses att regeln om tappande parts ansvar är huvudregeln i 

såväl nationella som internationella skiljeförfaranden.302 Skillnaderna mellan reglerna i de 

olika förfarandena ligger sannolikt inte i vilken huvudregeln ska anses vara. Snarare ligger 

                                            
297 Blackaby m.fl., Redfern and Hunter on International Arbitration – Student version, s. 535. 
298 Lew, Mistelis och Kröll, Comparative International Commercial Arbitration, s. 24 – 82. 
299 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. 
300 Schreuer m.fl., The ICSID Convention – A commentary, s. 1229 ff. 
301 Born, International Commercial Arbitration, s. 3094. 
302 Born, International Commercial Arbitration, s. 3096 ff. 
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skillnaderna mellan olika institutionella regelverk och svensk skiljemannarätt i vad som ska 

gälla i olika specifika undantagssituationer samt i hur reglerna tillämpas i praktiken och därvid 

hur stort utrymme skiljenämnden för egna avväganden. Då de olika reglerna i internationella 

förfaranden ofta ger skiljenämnden ett stort utrymme för att ta beslut avseende kostnader 

efter eget fritt skön är det inte sällan svårt att förutse hur skiljenämnden kommer att bedöma 

frågorna i det enskilda fallet.303 Det är sannolikt mer vanligt i internationella än i svenska 

förfaranden att skiljenämnden frångår från huvudregeln om den tappandes ansvar och tar 

andra hänsyn vid fördelningen av kostnaderna.304 

 Frågan som skiljenämnder därefter har att ta ställning till är vilka av en parts kostnader 

som kan/ska ersättas av den part som åläggs ett kostnadsansvar. En investerares medverkan 

ger inte någon anledning att frångå huvudregeln om den tappandes ansvar. Den fråga som 

snarare aktualiseras är vilken betydelse den externa finansieringen ska få för frågan om vilka 

kostnader som den finansierade parten faktiskt ska anses ha haft. Frågan är om parten kan 

anses ha haft några ersättningsgilla kostnader i och med att det är tvistinvesteraren som har 

bekostat kärandens talan men också om den finansierade parten kan få ersättning för kost-

nader som är direkt kopplade till finansieringen från investeraren, exempelvis för kostnaden 

för investerarens due diligence-undersökning. 

6.2.2 Investerad parts rätt till ersättning enligt internationell best practice 

Vad gäller typen av, och storleken av, ersättningsgilla kostnader gäller enligt 

UNCITRAL RoA art. 40(2)(e) att ersättningsgilla kostnader är begränsade till kostnader som 

parter har haft för förfarandet. Sådana kostnader ska ersättas under förutsättning att skilje-

nämnden bedömer att de till sin storlek är rimliga. Liknande regler finns även i 

ICC RoA305, LCIA RoA306 och CIETAC RoA307. 

 I ICSID-förfarandet Ioannis Kardassopoulos och Ron Fuchs mot Georgien308 var inve-

sterarna framgångsrika i ett förfarande finansierat av den tyska tvistinvesteraren Allianz Liti-

gation Funding. Talan gällde kompensation för en obefogad hävning av ett avtal gällande 

byggandet och den framtida skötseln av en pipeline. Käranden yrkade ersättning för sina 

kostnader för förfarandet, även för sina ombudskostnader, och argumenterade för att det 

                                            
303 ICCA-QMUL TPF Task Force, Report on Security for Costs and Costs, http://www.arbitration-
icca.org/media/6/09700416080661/tpf_taskforce_security_for_costs_and_costs_draft_report_novem-
ber_2015.pdf, Born, International Commercial Arbitration, s. 3097.  
304 Born, International Commercial Arbitration, s. 3099. 
305 ICC RoA art. 37(1). 
306 LCIA RoA paragraf 28(3). 
307 CIETAC RoA art. 50(2). 
308 Kardassopoulos and Fuchs v. The Republic of Georgia, ICSID Case Nos ARB/05/18 och ARB/07/15. Skiljedom 
meddelad den 3 mars 2010. 
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var gällande rätt att tappande part, även i investeringstvister, ska ersätta motpartens kostna-

der. Svaranden å sin sida argumenterade för att de yrkade kostnaderna var för höga samt att 

kostnaderna kunde ha burits av investeraren och därför inte skulle ersättas. Skiljenämnden 

höll inte med svaranden utan uttalade att man inte kände till någon princip eller regel med 

innebörden att man skulle ta hänsyn till kärandens finansiering av sin talan vid avgörandet 

av frågan om hur stor del av kärandens kostnader som skulle ersättas av svaranden.309 Samma 

uttalande återkommer i två andra förfaranden, RSM mot Grenada310 och ATA mot Jorda-

nien311. 

 Ett annat ICSID-förfarande, Siag och Vecchi mot Egypten312, rör inte direkt tvistinveste-

ring men är ändock relevant för den behandlade frågan. Kärandens ombud arbetade under 

förfarandet i enlighet med ett riskavtal. Trots ersättningsformen yrkade käranden ersättning 

för en viss specificerad ombudskostnad i enlighet med normala timkostnader. Käranden pre-

senterade inte några fakturor på de angivna beloppen för att styrka de uppkomna ombuds-

kostnaderna. Skiljenämnden godtog kärandens agerande och käranden fick trots avsaknaden 

på fakturor eller annan bevisning sina ombudskostnader ersatta. Frågan om hur ombudets 

arbete enligt ett riskavtal påverkar partens rätt till ersättning prövades också i SCC-

förfarandet China Petrochemical International Company Limited mot Cypress Oilfield Hol-

dings Limited313. Svaranden gjorde gällande att käranden inte skulle få ersättning för sina 

ombudskostnader, dels på den grunden att ersättningsformen stred mot VRGA, dels ef-

tersom kostnaderna inte faktiskt hade erlagts till ombudet vid tiden för yrkandet. Svaranden 

gjorde också gällande att kostnaden skulle sättas ned då käranden inte enbart yrkat ersättning 

för den överenskomna timersättningen utan också med ett påslag om cirka 30 %. Då både 

käranden och kärandens ombud var baserade i Kina utgjorde VRGA inte enligt skiljenämn-

den något skäl för att sätta ned ersättningen till käranden. Vad gäller frågan om betydelsen 

av att kostnaderna faktiskt inte erlagts till ombudet så gjorde skiljenämnden följande bedöm-

ning. Skiljenämnden tolkade art. 44 SCC:s regler som att regeln omfattade kostnader som 

parterna ådragit sig under förfarandet och inte bara kostnader som faktiskt erlagts.314 Om 

                                            
309 Se Kardassopoulos and Fuchs v. Georgia, para. 691. 
310 RSM Production Corporation v. Grenada, ICSID Case No. ARB/05/14 (Annulment Proceeding), Order of the 
Committee Discontinuing the Proceeding and Decision on Costs of 28 April 2011, para. 68. 
311 ATA Construction, Industrial and Trading Company v. The Hashemite Kingdom of Jordan, ICSID Case No. 
ARB/08/2 (Annulment Proceeding), Order Taking Note of the Discontinuance of the Proceeding of 11 
July 2011, para. 34. 
312 Siag and Vecchi v. The Arab Republic of Egypt, ICSID Case No ARB/05/15. Skiljedom meddelad den 1 
juni 2009. 
313 China Petrochemical International Company Limited v. Cypress Oilfield Holdings Limited, SCC Arbitration 
No. 47/2012. Skiljedom meddelad 7 mars 2014. 
314 China Petrochemical International Company Limited v. Cypress Oilfield Holdings Limited, SCC Arbitration 
No. 47/2012, s. 188 i skiljedomen. 
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arrangemanget med riskavtalet hade inneburit att ersättningen till ombudet blivit oskälig hade 

ersättningen kunnat sättas ned på den grunden. Slutligen prövade skiljenämnden det faktu-

met att den överenskomna timkostnaden sattes upp med 30 %. Skiljenämnden fann att den 

totala ersättningen till ombudet var skälig med tanke på processens längd och komplexitet. 

Med hänsyn till skäligheten och rimligheten i förfarandet var dock inte skiljenämnden beredd 

att ålägga svaranden att ersätta kärandens ombudskostnader med 30 % mer än den över-

enskomna ersättningen även om det var vad käranden slutligen skulle behöva betala enligt 

det mellan ombudet och käranden ingångna riskavtalet. 

 I SCC-förfarandet Quasar de Valores mot Ryssland315, som presenterats ovan,316 beslu-

tade skiljenämnden att käranden inte skulle få någon ersättning för sina kostnader i förfaran-

det. Som anledning härför angav skiljenämnden att kärandens samtliga kostnader för förfa-

randet ersattes av investeraren och att investeraren inte hade någon kontraktuell rätt att få 

ersättning för sin finansiering. Det gällde oavsett vilken utgång tvisten skulle få. Skiljenämn-

den fäste således i detta avgörande vikt vid att det inte fanns någon rätt att återfå pengarna. 

Skiljenämnden menade att käranden i normala fall av extern finansiering som ersättning för 

det finansiella stödet ger upp någonting, normalt sett en andel eller en viss summa av ett 

eventuellt positivt processutfall. I det aktuella fallet fanns det dock som sagt inget åtagande 

från käranden att ersätta investeraren för de erlagda kostnaderna. Som beskrivet ovan om-

fattades inte den externa finansieringen i fallet av uppsatsens definition av tvistinvestering. 

Finansieringen erbjöds istället käranden i ett strategiskt, så kallat indirekt ekonomiskt syfte. 

Finansieringsformen får slutligen anses vara det som fällde avgörandet för skiljenämndens 

bedömning av kostnadsfrågan. 

 När en kärande i ett skiljeförfarande erhåller finansiering från en tvistinvesterare innefattar 

det, precis som skiljenämnden i det ovan refererade SCC-förfarandet poängterade, normalt 

ett åtagande från käranden att ersätta investeraren för den erhållna finansieringen vid den 

händelse att käranden skulle gå vinnande ur processen. Det här bör enligt The ICCA-Queen 

Mary Task Force on Third-Party Funding in International Arbitration vara tillräckligt för att 

skiljenämnden i ett förfarande ska anse att en vinnande kärande faktiskt har haft kostnader 

för förfarandet.317 Det faktumet att ombudet tillställer fakturorna till investeraren, eller direkt 

                                            
315 Quasar de Valores SICAV S.A. et al. v. The Russian Federation, SCC Arbitration No. 24/2007. Skiljedom med-
delad den 20 juli 2012. 
316 Se avsnitt 2.2. 
317 The Impact of Third Party Funding on Allocation for Costs and Security for Costs Applications: The ICCA-Queen Mary 
Task Force Report, s. 9. 
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erlägger betalning för andra kostnader bör, enligt utredningen, inte vara en anledning att göra 

avsteg från en sådan regel. 

 Ytterligare en fråga som uppkommer är vilka kostnader som den investerade käranden 

kan få ersatta, enbart de ”traditionella” kostnaderna hänförliga till förfarandet, såsom ombuds-

kostnader och kostnader för bevisning, eller också sådana kostnader som är kopplade direkt 

till investerarens medverkan i processen? Sådana kostnader kan exempelvis vara investera-

rens ersättning för finansieringen och vad som eventuellt erlagts för investerarens due di-

ligence-undersökning. Undersökningens slutsats var att det vore olämpligt om skiljenämnden 

ålägger svaranden att ersätta kostnader hänförliga till investeringen och/eller investeringsav-

talet då dessa inte kan anses vara processkostnader som uppkommit i samband med skilje-

förfarandet. I undersökningen framhålls dock att investeringskostnaderna kan anses som 

processkostnader i de fall där det är tillåtet enligt den tillämpliga materiella rätten. Utredning-

ens författare finner det dock tveksamt om sådana kostnader i normala fall skulle uppfylla 

sådana grundläggande krav på kausalitet och förutsebarhet som normalt gäller för att en 

kostnad ska vara ersättningsgill.318 

6.2.3 Investerad parts rätt till ersättning enligt svensk skiljemannarätt 

Några bestämmelser om vad som ska anses vara ersättningsgilla partskostnader i ett skilje-

förfarande finns varken i LSF eller i SCC:s regler.319 I avsaknaden av sådana regler är den 

allmänna uppfattningen att skiljenämnden även i den här frågan bör falla tillbaka på de prin-

ciper som gäller för rättegångsförfaranden, det vill säga tillämpliga regler i 18 kap. RB.320 Ett 

argument för att så bör vara fallet är enligt Lindskog att det som utgångspunkt bör gälla är 

att det endast är formen för förfarandet som skiljer tvistlösning genom skiljeförfarande från 

tvistlösning genom rättegång, inte vad förfarandet resulterar i.321 Rätten till ersättning för 

förfarandekostnader ska enligt en sådan uppdelning av frågorna anses vara en del av tvist-

lösningens materiella resultat och inte en del av formen för förfarandet. 

 Enligt 18 kap. 8 § RB ska ersättningen fullt ut motsvara kostnaden för rättegångens för-

beredande och talans utförande jämte arvode till ombud och biträde, såvitt kostnaden skäli-

gen varit påkallad för tillvaratagande av partens rätt. Till sådana kostnader hör bland annat 

                                            
318 The Impact of Third Party Funding on Allocation for Costs and Security for Costs Applications: The ICCA-Queen Mary 
Task Force Report, s. 10. 
319 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 1021. 
320 Se Lindskog, Skiljeförfarande, s. 1021 f., SOU 1994:81 s. 200 och prop. 1998/99:35 s. 166. 
321 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 1022. Man kan till viss del ifrågasätta Lindskogs resonemang. Det finns flera 
fall där resultatet av ett skiljeförfarande är ett annat än resultatet av ett domstolsförfarande, exempel på såd-
ana är frågor om interimistiska beslut och möjlighet att utverka fastställelsetalan som inte rör ett specifikt 
rättsförhållande som är kravet i domstolsförfaranden. 



90 

utgifter för bevisningen i målet.322 För att bevis- och ombudskostnader ska vara ersättnings-

gilla krävs att de anses som skäliga. Som framgår av lagtexten är även kostnad för rättegång-

ens förberedande ersättningsgill, vilket också omfattar kostnader för vidtagna förlikningsför-

handlingar mellan parterna.323 Hobér presenterar en lista över vilka kostnadskategorier som 

bör vara ersättningsgilla vid skiljeförfaranden.324 Följande kostnader är enligt Hobér ersätt-

ningsgilla, som synes överensstämmer de väl med regeln i 18 kap. 8 § RB. 

 
i) partens andel av ersättningen till skiljemännen,  
ii) om tillämpligt, partens andel av ersättningen till ett skiljedomsinstitut,  
iii) partens kostnader för sin bevisning (såsom ersättning till vittnen och experter),  
iv) skälig ersättning för partens ombudskostnader, samt  
v) ersättning för parts eget arbete och tidsspillan.  

 
Frågan om en part ska anses ha haft kostnader när en garant betalar dessa regleras inte i 

18 kap. RB och berörs inte heller i förarbeten eller doktrin, varken gällande domstolsförfa-

randen eller skiljeförfaranden. 

 Frågan om en vinnande kärandes rätt till ersättning för kostnader som en investerare har 

erlagt har prövats i ett tingsrättsavgörande. I anslutning till SCC-förfarandet Quasar de Va-

lores mot Ryssland väckte nämligen den ryska staten talan vid Stockholms tingsrätt,325 med 

yrkandet att tingsrätten skulle fastställa att skiljenämnden inte var behörig att pröva den i 

skiljeförfarandet väckta talan. Tingsrätten ansåg inte att så var fallet.326 I domstolsförfarandet, 

precis som i skiljeförfarandet, gjorde den ryska staten gällande att skiljekärandenas kostnader 

burits av det ryska bolaget Menatep utan någon skyldighet för skiljekärandena att i slutändan 

ersätta Menatep för de erlagda betalningarna. Till skillnad från skiljenämnden fann tingsrät-

ten att skiljekärandena hade rätt till ersättning för sina kostnader. Inledningsvis framstår det 

som att tingsrätten, möjligen till skillnad från Lindskogs ovan presenterade ståndpunkt, anser 

att skiljenämndens prövning av kostnadsfrågan enligt 42 § LSF och 44 § SCC:s regler är friare 

än tingsrättens prövning som ska ske i enlighet med reglerna i 18 kap. RB. Det här skulle 

således kunna vara en anledning till att de två instanserna bedömde samma fråga olika. Enligt 

tingsrätten är det inte ovanligt att någon annan än parten betalar partens kostnader för för-

                                            
322 Ekelöf, Rättegång III, s. 277. 
323 Ekelöf, Rättegång III, s. 279. 
324 Hobér, International Commercial Arbitration in Sweden, s. 274. 
325 Mål T 15045-09. 
326 Efter överklagande ändrade Svea Hovrätt genom dom den 18 januari 2016 i mål T 9128-14 tingsrättens 
dom på så sätt att domstolen fastställde att skiljedomen inte hade behörighet att pröva den väckta talan. En-
ligt hovrätten så omfattades inte kärandens talan av de ingångna traktaten. I och med att utgången blev den 
motsatta än vad som var fallet i tingsrätten aktualiserades ej de kostnadsfrågor som behandlades i tingsrätten 
och behandlas i uppsatsen. 
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farandet. Två exempel på sådana situationer som tingsrätten ger avser rättshjälp och rätts-

skyddsförsäkringar. Svenska domstolar har i försäkringssituationer tillämpat rättegångsbal-

kens regler så att parten i dessa fall ska anses ha egna kostnader och att motparten kan för-

pliktas att ersätta dessa om han eller hon är tappande.327 Andra situationer som enligt tings-

rätten kan liknas vid den aktuella är när en dödsbodelägare lovar att betala dödsboets kost-

nader eller när en konkursborgenär finansierar ett konkursbos talan. Tingsrätten kände inte 

till något fall där ersättning uteblivit på grund av att parten i dylika fall inte ska anses ha haft 

egna kostnader. Enligt tingsrätten är rättsläget sådant att det i dessa situationer finns en pre-

sumtion för att parten i första hand ska begära ersättning av motparten och att garantens 

ansvar endast är subsidiärt. Den ryska staten hade enligt tingsrätten inte lagt fram någon 

utredning som tydde på att garantin för rättegångskostnaderna skulle tolkas på annat sätt. 

Den ryska staten förpliktades därför att betala ersättning till motparterna.  

 En motsatsläsning av tingsrättens dom ger vid handen att skiljekärandena ej skulle till-

dömts ersättning för sina kostnader om den ryska staten hade lagt fram utredning som visade 

att skiljekärandena ej var skyldiga att ersätta sina investerare för investerarens finansiering 

vid ett positivt processutfall. Oaktat reglerna om bevisbörda och vid frånvaron att någon 

presumtion anser alltså tingsrätten att en förutsättning för att ersättning för rättegångskost-

naderna ska utgå är att parten i processen slutligen åläggs att betala kostnaderna för proces-

sen. Om investeraren oavsett utgången i processen ska stå kostnaderna för partens process 

ska således inte någon ersättning utgå. Det framstår som rimligt och ligger i linje med inne-

hållet i och syftena bakom reglerna i 18 kap. RB. 

 Tingsrätten presenterar inte några argument för sin slutsats att rättsläget skulle vara sådant 

att presumtionen i första hand är att parten ska begära ersättning av motparten och att ga-

rantens ansvar endast är subsidiärt. Att parterna i exempelvis ett försäkringsavtal normalt sett 

väljer en sådan lösning bör inte innebära att bedömningen av rättsläget ska utgå ifrån att en 

sådan reglering alltid är för handen mellan part och en extern finansiär. Den för frågan rele-

vanta regeln i 18 kap. 8 § RB innebär att parten endast ska få ersättning för kostnader som 

parten faktiskt har haft med anledning av processen. Ett av regelns syften är att den ska verka 

reparativt.328 Den vinnande parten ska härvid försättas i samma ekonomiska läge som innan 

processen inleddes. För att regeln ska tillämpas med ett reparativt syftet ska det inte utgå 

någon ersättning i de fall där investeraren oavsett utfall i processen ska stå för vinnande 

partens kostnader. 

                                            
327 Tingsrättens dom i mål T 15045-09 s. 34. 
328 Se SOU 1982:26 s. 223 ff. och Ekelöf, Rättegång III, s. 280 ff. 
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Man kan härvid fråga sig vilken av parterna som bör bära bevisbördan för att den vinnande 

parten faktiskt har haft de yrkade kostnaderna för förfarandet. Bevisbördan för att aktuella 

kostnaderna faktiskt har förelegat åligger enligt gällande rätt den vinnande parten, enligt 

praxis gäller nämligen som huvudregel att det ex officio åligger rätten att se till att otillräckligt 

specificerade kostnadsräkningar kompletteras.329 Om parts kostnadsräkning bestrids av mot-

parten låter domstolen motparten yttra sig om exempelvis beräkningen av yrkat belopp.330 

Vore det inte, mot bakgrund av detta, rimligt att bevisbördan i här diskuterade situationer 

inte bara avsåg storleken på kostnaderna och kostnadernas relevans för processen utan också 

att parten faktiskt slutligen ska behöva erlägga kostnaderna? Enligt det tankesättet borde 

skiljekärandena ålagts att bevisa att det vid en framgångsrik process skulle ålegat dem att 

ersätta sin finansiär för de pengarna som denne tillskjutit till processen. Det finns också be-

vissäkringsargument som kan anföras emot tingsrättens bedömning av frågan, särskilt att det 

enligt svensk rätt ska anses föreligga en presumtion till den förlorande partens nackdel. Det 

torde vara tämligen enkelt för den vinnande parten och närmast omöjligt för motparten att 

säkra bevisning i frågan. Den enda tillgängliga bevisningen avseende frågan om finansiering-

ens former är investeringsavtalet som ingåtts mellan den vinnande parten och investeraren. 

Det är svårt att se hur den tappande parten härvid ska kunna presentera bevisning i frågan. 

Av de angivna skälen bör det inte ställas upp en presumtion likt den av tingsrätten beskrivna 

vid dylika situationer. Det bör istället åligga den vinnande parten att presentera bevisning för 

att man faktiskt har haft kostnader genom att man i förhållande till investeraren, vid ett po-

sitivt processutfall, tvingas att ersätta finansieringen.  

 En intressant detalj i sammanhanget är den svenska representantens svar i den tidigare 

nämnda utredningen gällande tvistinvestering från 2010.331 En av frågorna som besvarades 

gällde huruvida kostnader som investeraren betalat var ersättningsgilla såsom rättegångskost-

nad. I undersökningen angav den svenska representanten att någon ersättning för sådana 

kostnader inte enligt svensk rätt kan erhållas från motparten då den investerade parten de 

facto inte har haft några egna kostnader för förfarandet.332 

                                            
329 Ekelöf, Rättegång III, s. 328. 
330 Ekelöf, Rättegång III, s. 329. 
331 Se avsnitt 1.1 och Hogan Lovells, At What Cost? A Lovells Multi Jurisdictional Guide to Litigation Costs, 2010. 
http://m.hoganlovells.com/files/Publication/c940bb4b-a67f-4e63-a5b8-ced6198b2125/Presentation/Publi-
cationAttachment/fff33267-29d5-4230-a140-cf2eeb7d4a05/LitigationCostsReport.pdf. 
332 Hogan Lovells, At What Cost? A Lovells Multi Jurisdictional Guide to Litigation Costs, 2010. http://m.hoganlo-
vells.com/files/Publication/c940bb4b-a67f-4e63-a5b8-ced6198b2125/Presentation/PublicationAtta-
chment/fff33267-29d5-4230-a140-cf2eeb7d4a05/LitigationCostsReport.pdf s. 164. 
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Inte heller i svensk rätt bör en vinnande kärande som huvudregel ha rätt till ersättning för 

kostnader som inte är direkt kopplade till förfarandet utan som snarare är hänförliga till re-

lationen med investeraren. Sådana kostnader bör dock delas upp. Att den till investeraren 

erlagda ersättningen för investeringen inte är en ersättningsgill kostnad får anses vara en täm-

ligen given slutsats som följer av utformningen av, och skälen bakom, regeln i 18 kap. 8 § RB. 

Kostnaden är inte hänförlig till rättegångens förberedande eller talans utförande. Den utgör 

heller inte ombudsarvode eller kostnader för eget arbete och tidsspillan. Det kan heller svår-

ligen sägas att kostnaden bör ersättas för att den vinnande parten ska försättas i samma eko-

nomiska läge som om processen ej hade förts. Läget är till viss del ett annat för vissa av de 

andra kostnaderna som är hänförliga till relationen med investeraren. Som ovan presenterats 

åläggs den investerade käranden i vissa fall att ersätta investerarens due diligence-undersök-

ning. Om undersökningen har använts av käranden i tvisten och inte enbart använts av in-

vesteraren vid investeringsbeslutet skulle det kunna argumenteras för att kostnaden för 

undersökningen är att anse som en kostnad för rättegångens förberedande alternativt för 

talans utförande. Oavsett om en sådan kostnad i vissa fall skulle kunna omfattas av regeln i 

18 kap. 8 § RB måste också konstateras att kostnaden varit skäligen påkallad för tillvarata-

gande av svarandens rätt. I många fall skulle nog alldeles oavsett den inledande bedömningen 

en sådan kostnad uppfattas som alltför hög. Möjligen skulle det dock vara möjligt att i ett 

sådant fall få åtminstone en del av kostnaden ersatt. 

 En tredje fråga som uppkommer rörande kostnadernas storlek i anledning av investerar-

nas inblandning rör vinnande parts ombudskostnader. Som ovan redovisats,333 åläggs nor-

malt käranden och dennes ombud att i många frågor samarbeta med investeraren. Även vissa 

andra tidskrävande åtaganden åläggs normalt ombudet, exempelvis att utge viss information 

och ett visst material till investeraren. Man kan fråga sig om det härvid är rimligt att den 

tappande parten ska åläggas att betala käranden för de kostnader som uppkommit på grund 

av de vidlyftiga kontakterna mellan ombudet och investeraren. Det kan argumenteras för att 

åtminstone vissa kostnader i sådana fall inte ska anses ha varit skäligen påkallade för tillvara-

tagande av den investerade partens rätt, vilket är ett grundläggande krav för att kostnaden 

ska vara ersättningsberättigad. 

                                            
333 Se avsnitt 2.3.4.2. 
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6.3 Kan investeraren åläggas att ersätta motpartens kostnader? 

6.3.1 Inledning 

Utgångspunkten, såväl internationellt som nationellt, är att rättegångskostnaderna ska erläg-

gas av part i förfarandet. Normalt är inte det något problem. Problem uppstår i de fall då 

parten i processen av en eller annan anledning inte har möjlighet att uppfylla sina förpliktel-

ser. Det finns då anledning för motparten att undersöka möjligheterna att rikta krav för rät-

tegångskostnaderna mot någon annan än den faktiska motparten i processen. Frågan som 

utreds nedan är om skiljenämnder, internationellt och nationellt, kan ålägga en tvistinveste-

rare att ersätta motpartens kostnader i de fall då käranden inte har ekonomiska resurser för 

att täcka kostnaderna. 

6.3.2 Investerarens kostnadsansvar enligt internationell best practice 

Frågan om det är möjligt att ålägga investeraren att ersätta motpartens kostnader utreddes av 

The ICCA-Queen Mary Task Force on Third-Party Funding in International Arbitration. 

Deras resonemang i frågan är kortfattat. De konstaterar att en skiljenämnd normalt inte torde 

ha jurisdiktion att rikta en förpliktelse att ersätta svarandens kostnader gentemot kärandens 

investerare. Investeraren är normalt sett inte part i skiljeavtalet och har inte någon direkt 

koppling till den underliggande tvisten. Trots att investeraren kan vara involverad i tvisten 

på ett eller annat sätt, exempelvis genom att ha en kontraktuell vetorätt mot vissa process-

taktiska beslut inskriven i investeringsavtalet, ska detta enligt utredningen sannolikt inte ses 

som ett medgivande till att delta i skiljeförfarandet.  

 Det finns per dags datum, såvitt jag känner till, inte någon skiljedom där skiljemännen 

ålagt investeraren att ersätta svarandens kostnader. 

6.3.3 Svensk skiljemannarätt 

6.3.3.1 Kan investeraren åläggas ett kostnadsansvar enligt reglerna i 18 kap. RB? 

I NJA 2000 s. 144 uttalade HD att det i svensk rätt inte finns något allmänt krav på att den 

som är part i en rättegång ska ha förmåga att ersätta motpartens rättegångskostnader. Prin-

cipen bekräftades senare i rättsfallet NJA 2006 s. 420. Frågan i målet var om en konkursför-

valtare som väcker talan om bristtäckning enligt aktiebolagslagen (2005:551) (”ABL”) vid 

skadeståndsansvar är skyldig att tillse att svaranden i det målet vid ett ogillande av talan kan 

få ersättning för sina av domstol utdömda rättegångskostnader. Med hänvisning till principen 

från 2000 års rättsfall fann HD att det endast i speciella fall kan anses föreligga en skyldighet 

för en konkursförvaltare som väcker en talan vid domstol att se till att motparten kan få 
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ersättning för sina rättegångskostnader för det fall att konkursboet tappar talan. Lindskog 

tror att vad majoriteten avsåg med speciella fall var situationer där konkursboets medellöshet 

utnyttjats på ett otillbörligt sätt.334 Någon generell skyldighet för konkursförvaltaren att vid 

skadeståndsansvar se till att svaranden vid ogillande av talan kan få ersättning för sina rätte-

gångskostnader finns således ej. Frågan som inte uttömmande besvarades av HD var dock 

följande.  

 
Kan den som medverkar till, eller har något intresse av, en ”fattigs”335 process-
föring ådra sig ansvar mot en vinnande svarande?  

 
Minoritetens resonemang i NJA 2006 s. 420 går 

längre än majoritetens och minoriteten specifice-

rar att det kan finnas situationer som kan aktuali-

sera ett ansvarsgenombrott mot vad minoriteten 

kallar den bakomliggande intressenten eller mot 

ställföreträdaren. Minoriteten menar att det för 

ansvarsgenombrott bör krävas särskilda förhål-

landen. Ett sådant förhållande kan enligt minori-

teten vara att ett konkursbo förvärvar ett process-

föremål och driver processen enligt ett avtal med överlåtaren där denne tillförsäkrats andel i 

eventuell vinst. Ett ansvarsgenombrott gentemot överlåtaren skulle i sådana fall kunna vara 

möjligt.  

 Lindskog har kommenterat rättsfallet. Han menar att ett generellt medansvar för en 

bakomliggande intressent eller ställföreträdare torde förutsätta lagstöd. Anledningen är enligt 

Lindskog att lagstiftaren genom bestämmelsen i 18 kap. 7 § RB om ställföreträdares ansvar 

för vårdslös processföring får anses ha satt en gräns för ett sådant medansvar.336 Precis som 

minoriteten i NJA 2006 s. 420 menar Lindskog dock att om en borgenär överlåter ett pro-

cessföremål till någon som saknar ekonomiska resurser att kunna möta ett rättegångskost-

nadsansvar i händelse av förlust, samtidigt som borgenären bibehåller ett ekonomiskt intresse 

                                            
334 Lindskog, Om fattig mans rätt till rättegång. Några synpunkter med anledning av NJA 2006 s. 420, Festskrift till 
Lars Heuman, s. 334. 
335 Termen används av Lindskog i Om fattig mans rätt till rättegång. Några synpunkter med anledning av NJA 2006 
s. 420, Festskrift till Lars Heuman, och betyder i sammanhanget helt enkelt kärande, fysisk eller juridisk per-
son, som inte kan ersätta vinnande svarandes rättegångskostnader.  
336 Lindskog, Om fattig mans rätt till rättegång. Några synpunkter med anledning av NJA 2006 s. 420, Festskrift till 
Lars Heuman, s. 337. 
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i utfallet såvitt utgången är positiv kan detta tänkas leda till ett medansvar för rättegångskost-

naderna för borgenären som därmed kan betecknas som den verklige intressenten.337 Även 

Edlund har förordat ett medansvar för rättegångskostnaderna i sådana situationer.338 

 Tillförsäkrandet av en andel av ett eventuellt positivt processutfall kan liknas vid tvistin-

vestering där investeraren tillförsäkrar sig en viss andel av ett eventuellt positivt utfall från 

processen. Likt överlåtaren i det exempel som HD:s minoritet och Lindskog ger behöver 

investeraren heller normalt (beroende på hur investeringsavtalet formulerats) inte oroa sig 

för att betala motpartens rättegångskostnader för det fall att processen inte skulle bli fram-

gångsrik för den finansierade parten. Det finns dock vissa skillnader mellan det återgivna 

exemplet och den traditionella investeringssituationen. Vid tvistinvestering har parterna inte, 

i alla fall inte normalt sett, ingått investeringsavtalet för att käranden närmast ska driva pro-

cessen som en bulvan. Processföremålet har heller inte överlåtits, utan det har hela tiden 

funnits hos käranden i processen. Situationen i den normala investeringssituationen är såle-

des till viss del en annan än den som minoriteten i NJA 2006 s. 420 beskriver. 

 I vissa fall kan dock tyckas att ändamålsskälen bakom regeln om konkursboets förvärv av 

tvisteföremålet är desamma som skälen bakom att en investerare bör kunna åläggas att ersätta 

svarandens kostnader för det fall att käranden är medellös. Om käranden i investeringsavtalet 

tillförsäkrats en andel om 40 % av processutfallet vid en positiv utgång av tvisten kan man 

resonera som så att käranden har överlåtit 40 % av tvisteföremålet mot en ersättning som 

uppgår till de kostnader som investeraren i investeringsavtalet överenskommit att betala.  

Det kan också tänkas fall där investerare an-

vänder medellösa käranden för att på så sätt 

riskfritt kunna driva processer. Investeraren 

måste givetvis betala sina egna kostnader 

men det kan vara ett medvetet risktagande 

för det fall att det yrkade beloppet är till-

räckligt stort. Den överenskomna andelen 

av vinsten som ska betalas ut till investera-

ren behöver ej heller vara så pass låg som 

40 %. Käranden och investeraren kan i un-

                                            
337 Lindskog, Om fattig mans rätt till rättegång. Några synpunkter med anledning av NJA 2006 s. 420, Festskrift till 
Lars Heuman, s. 327. 
338 Edlund, Rätt part? – Om processöverlåtelser, felskrivningar och inkassomandatarier, Festskrift till Torkel Gregow, 
s. 72. 
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dantagsfall ha överenskommit att investeraren ska bekosta talan, ha en närmast total kontroll 

över talan och erhålla låt oss säga 75–95 % av förtjänsterna från processen. I ett sådant fall 

är det enda som skiljer minoritetens exempel i NJA 2006 s. 420 och investeringsfallet att 

någon överlåtelse av fordran inte har skett. Enligt Lindskog så följer av principen att även 

den fattige har rätt till rättegång att i fråga om icke tillskapade situationer så bör medansvar 

för rättegångskostnaderna inte komma ifråga.339 Det skulle alltså inte kunna föreligga ett 

medansvar ens när den fattige är en juridisk person och det ekonomiska utfallet endast kom-

mer att överföras till en bakomliggande intressent, som dessutom har ett bestämmande in-

flytande över den fattige, vilket skulle kunna vara fallet vid en investeringssituation. 

 Jag har svårt att se att det förhållandet att investeraren inte har placerat sin egen tvist hos 

en medellös utan istället på egen hand drivit en medellös kärandes talan mot att käranden får 

behålla en del av förtjänsten från processen ska innebära att investeraren inte ska kunna 

åläggas att betala svarandens kostnader. I ett sådant fall kan man också tämligen tveklöst tala 

om investeraren som den verklige intressenten. För att huvudprincipen om att det inte finns 

något allmänt krav på att den som är part i en rättegång ska ha förmåga att ersätta motpartens 

rättegångskostnader ska frångås bör dock krävas vissa sådana försvårande omständigheter 

som ovan beskrivits. Den normala investeringssituationen torde inte omfattas av en undan-

tagsregel som innebär att ansvaret för svarandens rättegångskostnader vid en misslyckad pro-

cess ska bäras av investeraren. Det bör krävas att kärandens medellöshet av investeraren, för 

att använda Lindskogs terminologi, ”utnyttjas som en front”340. 

 Genom rättsfallet NJA 2014 s. 877 bekräftade HD att principen, att den som är part i 

rättegång får vara medellös och sakna möjlighet att betala motpartens rättegångskostnader, 

inte är utan undantag. Tvisten rörde ett så kallat processbolag, som två advokater startade 

enkom med syftet att föra en skadeståndstvist mot ett revisionsbolag. Processbolaget, med 

ett aktiekapital om 100 000 SEK, tillfördes under processens gång medel efter de egna om-

budens behov. Bolaget förlorade processen och ålades att ersätta revisionsbolagets rätte-

gångskostnader om drygt 3 000 000 SEK. Bolaget kunde dock inte betala och försattes där-

för i konkurs. I konkursen fick inte revisionsbolaget någon utdelning och valde därför att 

stämma processbolagets ägare – det vill säga de två advokaterna – och yrkade att dessa skulle 

åläggas att betala de uppkomna rättegångskostnaderna. Samtliga instanser gav revisionsbola-

                                            
339 Lindskog, Om fattig mans rätt till rättegång. Några synpunkter med anledning av NJA 2006 s. 420, Festskrift till 
Lars Heuman, s. 337. 
340 Lindskog, Om fattig mans rätt till rättegång. Några synpunkter med anledning av NJA 2006 s. 420, Festskrift till 
Lars Heuman, s. 337. 
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get rätt och advokaterna ålades ett ansvar att ersätta rättegångskostnaderna. För en genom-

gång av de frågor i domen som rör den associationsrättsliga rättsfiguren ansvarsgenombrott 

hänvisas till Sandströms analys av rättsfallet.341 I det fortsatta kommer jag att fokusera på de 

uttalanden som HD gör i målet som kan överföras på den situationen att en investerare har 

finansierat en kärandes talan, en kärande som vid en misslyckad process inte kan betala sina 

rättegångskostnader och där det inte finns möjlighet att vända sig till kärandens aktieägare 

eller styrelseledamöter för att utkräva pengarna. 

 HD nöjde sig inte i NJA 2014 s. 877, som underrätterna, med konstaterandet att bolaget 

var osjälvständigt, hade utrustats med ett otillräckligt kapitalunderlag och att privatperso-

nerna på ett stötande sätt hade använt aktiebolagsformen för att minimera sin egen potenti-

ella ersättningsskyldighet för att grunda ansvar. Såväl tingsrätten som hovrätten fann advo-

katerna ansvariga med stöd i en oskriven associationsrättslig regel om ansvarsgenombrott. 

Avgörande för utgången i HD var istället att arrangemanget med den av processbolaget för-

värvade fordringen uteslutande hade ”syftat till att kringgå rättegångsbalkens regler om ansvar för 

rättegångskostnader och därmed till att rubba det incitament och den balans som dessa regler avser att åstad-

komma”. Processbolaget utgjorde för advokaterna ett medel för att kunna driva rättsproces-

sen avseende den förvärvade fordringen med en begränsad risk för negativa ekonomiska 

konsekvenser för egen del, men med bibehållen möjlighet att få del av de ekonomiska för-

delarna vid en framgång i processen. 

Även i NJA 2014 s. 877 rör det sig om ett 

arrangemang där käranden (processbolaget) 

förvärvat fordran och där överlåtaren (ad-

vokaterna) kvarhöll ett ekonomiskt intresse 

i processutfallet. Något rättsfall där man 

ålagt en utomstående ett medansvar för en 

förlorande kärandes kostnadsansvar i icke 

tillskapade situationer, det vill säga när tvis-

teföremålet uppstått hos käranden i proces-

sen, finns mig veterligen inte. Argumentet 

som förts fram till stöd för en sådan ord-

ning, den fattiges rätt till rättegång, måste i min mening vägas mot det rättmätiga intresse 

som en svarande har vad gäller att vid en framgångsrik process få sina kostnader ersatta av 

käranden. Lindskog har säkerligen rätt i att ”rätt till rättegång-vågskålen” i de flesta fallen väger 

                                            
341 Sandström, Ansvarsgenombrott och ABL – ett ordknappt prejudikat, Analys i Infotorg Juridik, 9 januari 2015. 
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tyngre. Enligt mig kan det dock inte vara fallet i alla tänkbara fall av icke tillskapade situat-

ioner. Det avgörande för HD i NJA 2014 s. 877 synes vara kringgåendet av rättegångsbalkens 

regler om ansvaret för rättegångskostnader. Ett sådant kringgående är i min mening varken 

att anse som ”bättre” eller ”sämre” för att det görs genom att, efter tvistesituationens upp-

komst, skjuta in en annan juridisk person mellan den verkliga intressenten och svaranden. 

Kringgåendet kan på samma sätt och med samma syften ske genom att den verkliga intres-

senten utnyttjar den ursprungliga situationen. Den enda fördelen med Lindskogs synsätt är i 

min mening att det ger en tydlig regel, en gräns för när ett medansvar inte ska kunna göras 

gällande. 

 En annan skillnad mellan NJA 2014 s. 877 och investeringssituationen är att det senare 

inte rör en aktieägare. Det bör dock inte i sig utgöra något hinder. Rättsfallet begränsar inte 

i min mening, i alla fall inte uttryckligen, fallen av medansvar till aktieägarsituationer. Det 

avgörande argumentet för HD är kringgåendet av rättegångskostnadsreglerna. Ett annat ar-

gument är att HD i NJA 2006 s. 420 pratar om medansvar för den verkliga intressenten. De 

verkliga intressenterna i NJA 2014 s. 877 var advokaterna, aktieägarna. I en investeringssitu-

ation kan många gånger investeraren vara att anse som den verkliga intressenten. I min me-

ning kan man därför argumentera för att en investerare, med stöd av HD:s resonemang i 

både NJA 2006 s. 420 och NJA 2014 s. 877 i vissa fall bör kunna åläggas ett ansvar för rät-

tegångskostnaderna för det fall den investerade parten inte kan betala. 

 Det finns vissa frågetecken rörande den ovan nådda slutsatsen, kanske framförallt vad 

gäller stringensen i systemet av rättegångskostnadsregler. Tvistinvesteringssituationen kan 

liknas vid att ett konkursbo driver en process, och finansieras av den enda konkursborgenä-

ren med ett ekonomiskt intresse i konkursboets verksamhet. Borgenären har i sådana fall ett 

stort ekonomiskt intresse i processens utgång och har, åtminstone ett visst, inflytande över 

konkursboet och dess processföring i och med den givna finansieringen. I dylika fall finns 

det enligt gällande svensk rätt inte någon möjlighet för en framgångsrik svarande att rikta 

krav för rättegångskostnaderna gentemot konkursborgenären. Det skulle därför kunna fram-

stå som märkligt om krav i enlighet med min argumentation ovan skulle kunna riktas mot en 

tvistinvesterare men inte mot en konkursborgenär i ett sådant fall. 

6.3.3.2 Kan resonemangen överföras till skiljeförfaranden? 

Min slutsats är således att en framgångsrik svarande i vissa undantagssituationer bör kunna 

vända sig till en tvistinvesterare med krav om rättegångskostnader för det fall att käranden ej 

kan betala dessa. En följdfråga är, givet den osäkra förutsättningen att den ovan nådda slut-
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satsen ska anses vara gällande rätt, om en skiljenämnd kan rikta ett sådant åläggande gente-

mot investeraren. Investeraren är inte part i skiljeavtalet och är inte, på annat sätt än finansiär 

av kärandens talan involverad i skiljeförfarandet. Därför kan sannolikt en skiljenämnd inte 

direkt i en skiljedom rikta ett åläggande gentemot en investerare att ersätta en framgångsrik 

svarandes kostnader för förfarandet för det falla att käranden inte har möjlighet att ersätta 

svaranden. Det torde dock inte vara något problem för svaranden. Revisionsbolagets talan 

gentemot aktieägarna i NJA 2014 s. 877 väcktes efter att det framgick att några pengar inte 

skulle utgå ur processbolagets konkurs. På samma sätt måste det vara möjligt för en svarande, 

att efter det framkommit att käranden inte kan erlägga det beloppet som ska utgå för kost-

naderna enligt skiljedomen, väcka talan mot investeraren i allmän domstol enligt allmänna 

forumregler.  

 Ett problem, som ligger utanför arbetet, är hur svaranden ska agera om det är en utländsk 

investerare som inte enligt de svenska forumreglerna i 10 kap. RB kan stämmas in i svensk 

allmän domstol. Möjligen skulle en svarande i ett sådant fall kunna argumentera för att grun-

den för talan gentemot investeraren, investerarens kringgående av rättegångsbalkens regler 

om rättegångskostnad, utgör en skadegörande handling och att forumregeln i 10 kap. 8 § RB 

därför ska tillämpas på situationen. 

  



101 

7 Avslutande kommentarer 
Vi kan inte med säkerhet säga i hur stor grad tvistinvestering används i tvister i Sverige idag. 

I finansieringsformens natur ligger att investerarens inblandning ofta hålls hemlig. Ett över-

gripande syfte med uppsatsen har varit att utreda huruvida tvistinvestering utifrån ett rättse-

konomiskt och ett mer processuellt hänsyn skulle vara en välkommen form av tvistfinansie-

ring i Sverige. Med andra ord om en inhemsk marknad för tvistinvestering är eftersträvans-

värd. Utredningen i den delen får närmast ses som en probleminventering, där många av de 

eventuella/förväntade problemen är hämtade från länder där tvistinvestering är en etablerad 

finansieringsform. Några slutsatser om vilka följder en tillgång på sådan form av extern finan-

siering skulle få på det svenska landskapet för tvistlösning är svåra att dra. Följderna är gi-

vetvis beroende av vilka investerare som skulle etablera sig i Sverige och hur deras verksam-

het skulle utvecklas.  

  Vad som kan konstateras är att det finns såväl argument mot som argument för verksam-

heten. Vissa kan säkerligen tycka att argumenten mot, de ovan presenterade farhågorna, är 

starkare än argumenten för. Så är möjligen fallet, men i min mening är inte argumenten så 

starka att lagstiftaren innan verksamheten etablerats och det går att utreda vilka faktiska följ-

der investeringsverksamheten kommer att få, bör agera för att begränsa investerares möjlig-

heter etablera sig och verka i Sverige. Som ovan beskrivits vore det dock önskvärt att reglera 

när en finansierad part är skyldig att informera övriga parter i processen om investerarens 

inblandning. En sådan reglering var också en av nyheterna när IBA Guidelines 2014 presen-

terades. Problemet med regleringen i den nya General Standard 7 är inte bara att regeln är 

otydlig och svårtillämpad utan också att den inte per automatik är bindande för parterna i 

skiljeförfarandet. Optimalt vore därför om en tydlig sådan reglering skulle komma till stånd 

genom ett skiljedomsinstituts, i Sverige lämpligen SCC:s, försorg. Det får dock idag anses 

som osannolikt att så skulle ske då en sådan reglering sannolikt skulle kunna drabba institu-

tets popularitet. Det finns givetvis en anledning bakom att investerarna i de flesta fallen håller 

sig i bakgrunden och inte gör sin inblandning känd för övriga i processen eller allmänheten. 

Om SCC skulle införa en sådan bestämmelse i sitt regelverk skull investerarna därför möjli-

gen rikta sitt intresse mot de instituten som inte inför en sådan reglering. 

 En fråga som uppkommit vid skrivandet av arbetet är varför det i skrivande stund inte 

finns eller har funnits någon inhemsk marknad för tvistinvestering i Sverige. Frågeställningen 

är intressant, särskilt om den ställs i relation till Advokatsamfundets förbud mot att ta ersätt-

ning enligt riskavtal och de stränga kraven som i övrigt gäller för olika former av ekonomiska 
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intressen i advokaters verksamhet. I angloamerikanska länder och Australien, där tvistinve-

stering är vanligast förekommande och mest välutvecklat, är arbete enligt contingency fees 

tillåtet och det finns till och med advokatbyråer vars ekonomiska instrument handlas med på 

reglerade marknader. En utgångspunkt för diskussionen är att förbudet mot riskavtal, även 

om det inte är syftet bakom regleringen i VRGA, begränsar advokaters möjligheter att tjäna 

pengar. Om riskavtal var tillåtna skulle det således finnas möjligheter att tjäna mer pengar än 

vad som är fallet idag. Trots avsaknaden av empiriska bevis för teorin tror jag inte att det är 

en speciellt kontroversiell utgångspunkt. Advokaternas intjänandemöjligheter är idag begrän-

sade till det antalet timmar som upparbetas i ett ärende. Så är inte fallet när man arbetar i 

enlighet med ett riskavtal.  

 De mest framgångsrika aktörerna inom tvistinvestering utomlands startades av advokater 

och ett flertal före detta advokater agerar på ett eller annat sätt som rådgivare i de olika 

verksamheterna. Vissa advokater utomlands har således valt att agera på investerarsidan sna-

rare än som ombud, sannolikt av den anledningen att investeringsverksamheten möjliggör 

större intäkter. Detta trots att riskavtal är tillåtna i de aktuella länderna. Vore det inte då i 

många fall mer lönsamt för svenska advokater att använda sin juridiska och praktiska expertis 

och erfarenhet i en investeringsverksamhet? Med tanke på det stora antalet internationella 

tvister i Sverige är sannolikt efterfrågan på externt kapital stor. Konkurrensen mellan inve-

sterare som innehar en teoretisk och praktisk expertis om svensk rätt är dessutom av allt att 

döma obefintlig. Vad den bakomliggande anledningen är till att svenska advokater inte agerar 

som investerare kan man bara spekulera i. Förklaringen ligger sannolikt inte i att svenska 

advokater inte vill ägna sig åt riskfylld investeringsverksamhet, mer sannolikt är att svaret 

helt enkelt går att finna i den svenska rättstraditionen. I det svenska rättssamhället är det 

fortfarande avlägset att se parters tvister och dess krav gentemot varandra som ekonomiska 

tillgångar som är möjliga för utomstående att investera i. Tvisterna anses beröra processens 

aktörer och advokater arbetar som ombud för klientens bästa utan att ha några egna direkta 

ekonomiska intressen i processens utfall. 

 Med tanke på Sveriges, och framförallt SCC:s, popularitet i utlandet förekommer sanno-

likt extern finansiering i högre grad än vad vi känner till. Tvistinvestering i internationella 

skiljeförfaranden, såväl i kommersiella förfaranden som i investeringsförfaranden, blir av allt 

att döma vanligare och vanligare. Samtliga svenska aktörer i skiljeförfaranden – skiljemän, 

ombud och domstolar – kommer därför inom en inte alltför lång tid att ställas inför vissa av 

de frågor som behandlats i uppsatsen. Framför allt frågor rörande skiljemans opartiskhet och 
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självständighet och hur regleringen i IBA Guidelines 2014 faktiskt ska tolkas, spår jag kom-

mer att bli en omdebatterad fråga. 

 Det är svårt att sia om hur framtiden ser ut för tvistinvestering i Sverige. Processföring 

har beskrivits som det enda området kvar att utveckla inom corporate finance. När käranden 

i tvister blir mer medvetna om vilka former av finansiering som finns tillgängliga kommer 

efterfrågan på externt kapital att öka. Möjligen kommer det då också att etableras en investe-

ringsverksamhet i Sverige. 

 Oavsett hur framtiden ser ut för tvistinvestering finns det redan idag skäl att uppmärk-

samma finansieringsformen och de frågor som den väcker. Alla svenska aktörer som verkar 

inom större skiljeförfaranden kommer, om de inte redan gjort det, att stöta på förfaranden 

där investerare är involverade. Det finns därför skäl att fortsatt utreda hur vissa rättsliga frå-

gor påverkas när investerare är inblandade i skiljeförfaranden. 
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