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Abstract 
 

Neutrality and impartiality in out-of-court mediation 

 

For many years the civil courts have been the traditional dispute resolution in Denmark. However, 

for a long time mediation has been a recognized alternative to resolving commercial disputes in 

other countries. The reason for the international success is probably due to the fact that the 

dispute resolution is much cheaper, quicker, flexible and less formal and leaves the dispute 

resolution to the parties themselves.  

However, regulation is necessary for the future success in out-of-court mediation. The parties in 

commercial disputes do not have the necessary certainty to the process yet, which is why this 

thesis will try to ensure out-of-courts mediator’s neutrality and impartiality.  

This thesis will examine how best to ensure out-of-court mediator’s neutrality and impartiality, as 

this is considered to be one of the reasons for the lack of out-of-court mediation in commercial 

disputes.  

 

There is currently no legislation governing the neutrality and impartiality of out-of-court 

mediators. It is therefore examined how such legislation can be adopted based on the regulation 

of neutrality and impartiality for respectively; courts, in-court mediation, arbitration and the 

Government administration. 

 

In addition, this thesis will examine whether such legislation will affect the behavior of the 

respective parties, as well as increase out-of-court mediation as a dispute resolution. 

How the respective parties use of out-of-court mediation is, as a dispute resolution is examined 

through a game theoretical perspective, in which the parties’ payoff is compared to continuing 

cooperation and termination of the parties’ cooperation.  

 

This thesis concludes that if out-of-court mediation is to be used in commercial dispute, regulation 

of out-of-court mediator’s neutrality and impartiality is a necessity. Such regulation is shown to 

increase the parties’ certainty when assessing the outcome in out-of-court mediation.  
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KAPITEL 1 
 

1.1 Indledning 

I mange år har afgørelser ved de civile domstole været den traditionelle konfliktløsningsform i 

Danmark.1 Forligsmægling har dog længe været et anerkendt alternativ til løsning af erhvervslivets 

konflikter i andre lande. 

Ligeledes statueret i Europa-Kommissionens Grønbog om alternative metoder til tvistbilæggelse 

på det civil- og handelsretlige område2 (herefter ”Grønbogen”), hvori der blev gjort status over den 

eksisterende situation med hensyn til alternative metoder til tvistbilæggelse i Den Europæiske 

Union og dets medlemsstater, jf. Direktiv 2008/52/EF om visse aspekter af mægling på det civil- og 

handelsretlige område (herefter ”Direktivet”) præambels afsnit 4. I Grønbogen blev det endvidere 

påpeget, at alternativ konfliktløsning, herunder både mægling og voldgift, vinder større 

udbredelse i medlemsstaterne, idet en hurtig stigning af antallet af sagsanlæg i en række lande har 

medført problemer med lange sagsbehandlingstider, samt en tendens til stigende 

retsomkostninger. 3 

 

Ved indførslen af retsmægling i den danske retsplejelov i 2008 tog Danmark det første skridt mod 

en lignende udvikling ved implementeringen af mægling i det danske retssystem. Der blev på 

daværende tidspunkt ikke indført bestemmelser om udenretlig mægling, hvorfor denne 

konfliktløsningsform på nuværende tidspunkt fortsat beror på et aftaleretligt og kontraktuelt 

grundlag.  

Ved erhvervslivets valg af udenretlig mægling som konfliktløsningsværktøj, synes ét forhold, at 

være yderst vigtigt; tillid. Tilliden sikres på nuværende tidspunkt i mæglingsaftalens code of 

conduct og beror på mæglers fortrolighed, habilitet og procesledelse. 

I denne afhandling vil mæglers habilitet være genstand for undersøgelse og der vil opereres ud fra 

en tese om, at såfremt mægler er inhabil er der ikke tillid til mæglingsprocessen. 

                                                      
1 Jørgensen & Lavesen, 2016, s. 17  
2 Grønbog om alternativ konfliktløsning, 2002, s. 5  
3 Grønbog om alternativ konfliktløsning, 2002, s. 7 
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Habilitetskravet er indenfor øvrige tvistløsningsformer, herunder domstole, retsmægling og 

voldgift, lovsikret; dog gælder ingen af disse regler ved udenretlig mægling. Ved denne 

tvistløsningsform sikres habilitet på et kontraktuelt grundlag, hvorfor parterne skal udarbejde en 

procesaftale, der regulerer dette.   

Denne usikkerhed omkring mæglers habilitet anses for at gøre det mindre attraktivt for 

erhvervslivets parter at benytte sig af udenretlig mægling. På denne baggrund ønskes det derfor 

undersøgt, hvorvidt og hvordan regler om mæglers habilitet kan nedfældes og gælde for 

udenretlige mæglere, hvorfor der på denne baggrund opstilles nedenstående problemformulering 

og tese.  

1.2 Problemformulering og tese 

1.2.1 Problemformulering 

Hvordan kan lovregler om speciel habilitet for en udenretlig mægler udformes og hvordan kan 

disse forventes at påvirke parters adfærdsmønstre i erhvervskonflikter?  

 

1.2.2 Tese: 

Det er afhandlingens overordnede tese, at usikkerheden omkring mæglers habilitet kan påvirke 

tilliden til mæglingsprocessen, jo større usikkerhed, der er om mæglingsprocessen, jo mindre 

attraktivt vil udenretlig mægling være som tvistløsningsorgan for erhvervslivet. 

 

1.3. Synsvinkel 

Afhandlingens problemformulering vil blive behandlet ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. 

Eftersom afhandlingens emne er relativt uberørt set ud fra et dansk synspunkt vil analysen tage 

udgangspunkt i gældende habilitetsregler indenfor andre danske tvistløsningsorganer. Herved 

inddrages retsplejelovens bestemmelser om dommere og retsmæglere, samt voldgiftslovens og 

forvaltningslovens bestemmelser om habilitet. Afhandlingen vil på baggrund af denne analyse 

udlede forslag til habilitetsregler for udenretlig mægling i Danmark (de lege ferenda).  

I afhandlingens økonomiske del vil de indbyrdes parters adfærd i udenretlig mægling ved 

henholdsvis ingen habilitetsregler og klare habilitetsregler blive analyseret for herigennem at 
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verificere eller falsificere afhandlingens tese. I denne del af analysen findes det nødvendigt at 

ændre afhandlingens perspektiv for at belyse, hvorvidt en regulering af mæglers habilitet vil have 

en effekt på parters adfærd i mægling.  

 

1.4. Afhandlingens struktur 

Nærværende afhandling består af fire kapitler.  

Kapitel 1 indeholder en introduktion til emnet, afhandlingens problemformulering og tese, en 

generel beskrivelse af de juridiske og økonomiske teorier og metoder, der er inddraget til at løse 

den valgte problemformulering, en afgrænsning, samt en generel beskrivelse og gennemgang af 

de for afhandlingen vigtigste definitioner, herunder mægling, egnede og uegnede konflikter, 

parterne og deres adfærd, samt habilitet.  

Kapitel 2 vil indeholde en analyse, der er udarbejdet ud fra den valgte juridiske problemstilling. 

Det vil heri blive undersøgt, hvordan habilitetsregler for udenretlig mægling kan udformes. Denne 

analyse foretages, ud fra i forvejen gældende ret indenfor andre tvistløsningsområder. Endvidere 

inddrages fremmede retsregler som fortolkningsbidrag ved udviklingen af forslag til lov om 

udenretlig mægling.  

Kapitel 3 vil indeholde en analyse af den valgte økonomiske problemstilling. Indledningsvist vil der 

opsættes en teoretisk ramme, der har til formål at klarificere, hvilke begreber, der vurderes at 

have en indvirkning på parters adfærd ved konflikt. Dernæst vil de indbyrdes parters adfærd i 

udenretlig mægling ved henholdsvis ingen habilitetsregler og klare habilitetsregler blive analyseret 

ved en spilteoretisk fremstilling for herigennem at verificere eller falsificere afhandlingens tese. 

Kapitel 4 vil indeholde en samlet konklusion, der besvarer afhandlingens problemformulering.  

 

1.5 Afgrænsning 

Afhandlingens formål er at belyse og redegøre for gældende retsregler om habilitetskrav i 

udenretlig mægling, hvorfor retsmægling ikke vil blive genstand for en selvstændig analyse, men 

blive inddraget til at udlede forslag til habilitetsregler for udenretlig mægler og dermed udlede de 

lege ferenda for udenretlig mægling. 
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Afhandlingen vil udelukkende analysere retsregler om speciel habilitet, hvorfor generel habilitet 

kun inddrages for at klarlægge forskellene på de forskellige tvistløsningsorganer, men ikke vil være 

genstand for videre analyse. 

Det er afhandlingens formål at fremkomme med forslag til habilitetsregler ved udenretlig 

mægling. Afhandlingen vil således ikke berøre konsekvenserne ved inhabilitet, da det vurderes at 

en sådan analyse ligger uden for afhandlingens formål.  

Endvidere vil øvrige retsregler for udenretlig mægling, herunder fortrolighed, 

vidneudelukkelse/fritagelse og eksigibilitet, ikke blive gjort til genstand for afhandlingens analyse. 

Denne afgrænsning er foretaget af hensyn til afhandlingens formål; at belyse habilitetskravene for 

udenretlige mæglere.  

Endeligt anføres det, at afhandlingen udelukkende vil beskæftige sig med kommercielle konflikter 

mellem erhvervsdrivende, hvorfor konflikter internt i virksomheder, familiestridigheder o. lign. 

ikke vil være genstand for analyse.  

 

Det skal understreges, at der i nærværende afhandling ikke opfordres til, at det traditionelle 

retssystem omkring domstols – og voldgiftsbehandlinger skal afskaffes. Det danske retssystem kan 

ikke undvære denne retlige procedure til afgørelse af uenigheder, der ikke lader sig løse ved 

mægling, men der opfordres til, at der i højere grad sættes fokus på mægling som 

konfliktløsningsværktøj. 

 

1.6 Terminologi og metode 

Følgende afsnit har til formål at beskrive de metoder og teorier, der anvendes ved besvarelsen af 

den valgte problemformulering. Opgavens problemstilling om udenretlig mægling vil blive belyst 

både ud fra et juridisk og et økonomisk perspektiv og behandlingen vil forsøges opdelt i 

overensstemmelse med kapitlerne nævnt i afsnit 1.4. Det bemærkes, at afhandlingens 

problemstilling bevæger sig i et grænseland mellem jura og økonomi, hvorfor teoriernes 

anvendelse i et vist omfang vil være sammenflydende.  
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Afhandlingen vil være todelt – hvor den juridiske analyse udleder svar på, hvordan en regel om 

habilitet bør udformes, mens den økonomiske teori anvendes til at belyse, hvordan parterne 

agerer i konflikt, samt hvordan denne adfærd kan påvirkes af habilitetsbestemmelser. 

 

1.6.1 Metode 

 

1.6.1.1 Juridisk metode 

Ved besvarelsen af den juridiske problemstilling vil den retsdogmatiske metode og fortolkning 

finde anvendelse.  

Ved den retsdogmatiske metode vil de retskilder, der har relevans for problemstillingen blive 

benyttet ved analysen. Da der ikke foreligger regulering af habilitet ved udenretlig mægling i 

Danmark vil de lege ferenda således blive udledt ved at analysere regler om habilitet for andre 

konfliktløsningsmetoder, herunder bestemmelserne om henholdsvis dommeres, retsmægleres, 

voldgiftsdommeres og den offentlige forvaltnings habilitet. Ud fra denne retsdogmatiske analyse 

vil et forslag til en regel om habilitet i udenretlig mægling blive opstillet.  

 

Endeligt vil der blive foretaget en analyse af relevant fremmed regulering. Denne analyse har til 

formål at belyse problemstillingen og de mulige løsninger herpå med et retspolitisk sigte for øje. 

Fordelen ved at undersøge de fremmede retssystemers regler er, at reglerne allerede er prøvet, 

hvorfor der vil være mulighed for at studere reguleringen og dennes udformning. Ligeledes 

udtrykker Lando (2009), at; 

 

”Selv den mest fantasifulde lovgiver har brug for større erfaringsmateriale end det, 

hans eget lands ret kan tilvejebringe.” 4 

 

De fremmede retsregler vil blive inddraget i det omfang de komplementerer den danske 

retstilstand, hvorfor de ikke vil fungere som slaviske efterligninger. Analysen af fremmed ret vil 

fungere som fortolkningsbidrag til de udarbejdede bestemmelser.  

 

                                                      
4 Lando, 2009, s. 188  
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Den inddragede fremmed ret vil bestå af EU’s regulering på området samt International Bar 

Associations Guidelines on Conflict of Interest in International Arbitration. Det bemærkes dog, at 

EU’s regulering vedrørende rettens pleje ikke finder anvendelse i Danmark grundet Danmarks 

retsforbehold i forbindelse med vedtagelsen af Maastricht-traktaten, hvilket ligeledes fremgår af 

Direktivets præambel sektion 30. 5  Derfor vil EU’s regulering indgå som element til 

fortolkningsbidrag til de udarbejdede nationale bestemmelser om habilitetskrav for udenretlig 

mægler.  

 

1.6.1.2 Økonomisk metode 

Afhandlingens økonomiske analyse vil tage udgangspunkt i relationen mellem parterne i konflikt 

og mægler. Tillidsforholdet blandt parterne, til mægler er vurderet at have en væsentlig 

betydning i forhold til det mæglingsforlig parterne skal forsøge at indgå aftale om, hvilket vil blive 

gennemgået yderligere i afsnit 1.17. 

Afhandlingens økonomiske teori vil tage udgangspunkt i de forhold, der vurderes at påvirke 

parternes egne interesser samt belyse, hvilke variabler, der vurderes at påvirke parternes 

indbyrdes adfærd og opfattelse af hinanden ved konflikt. Dernæst vil analysen inddrage udenretlig 

mægler og undersøge, hvorledes parternes opfattelse af et eventuelt mæglingsforlig og hinanden 

påvirkes af henholdsvis mæglers habilitet og inhabilitet.  

 

Analysen vil tage udgangspunkt i det neoklassiske paradigme, Chicagoskolen, der vil danne den 

økonomisk teoretiske ramme for afhandlingen. Dernæst vil analysen blive suppleret af Behavioral 

Economics med udgangspunkt i menneskets adfærd. Behavioral Economics vil inddrages i et 

forsøg på, at udfolde tvistens aktører, idet Chicagoskolens forklaringskraft anses kun at angå 

virksomheders generelle adfærdsmønster. 

 

Adfærd defineres i denne afhandling, som handlinger, opførsel, fremtoning, samt anden 

emotionel aktivitet og kan beskrives som alt parterne foretager sig.  

                                                      
5 De Palo & Trevor, 2012, s. 73  
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Chicagoskolens antagelser synes derfor med rette at kunne suppleres yderligere ved brug af 

Behavioral Economics, da denne teoris fokusområde netop er parters emotionelle og psykologiske 

fundament.  

Behavioral Economics teorier og adfærdsmønstre vil i afhandlingen blive pålagt virksomheder, der 

uagtet synes at være styret af Chicagoskolens paradigme, men i konfliktsituationer også synes at 

være påvirket af de psykologiske faktorer, der er relateret til fysiske personer.  

Det anføres, at værdier og etik ikke kan pålægges erhvervslivets parter og at disse udelukkende 

handler ud fra økonomiens etik om profitmaksimering.6 Denne diskussion vil blive behandlet 

yderligere i afsnit 3.3  

Den traditionelle neoklassiske økonomiske teori, herunder Chicagoskolens paradigme, og 

Behavioral Economics vil være med til at undersøge parternes adfærd ved konflikt og hvorvidt 

parternes adfærd ændres ved sikring af bistand fra en neutral, upartisk og uafhængig mægler. Der 

vil slutteligt i afhandlingens økonomiske analyse blive anvendt et spilteoretisk perspektiv, der har 

til formål at udlede hvorvidt reguleret habilitetsregler vil påvirke parternes adfærd og tillid til 

mæglingsprocessen.  

 

1.6.1.2.1 Den traditionelle neoklassiske teori - Chicagoskolen 

Ved den traditionelle neoklassiske økonomiske teori vil nærværende afhandling, som nævnt 

ovenfor, tage udgangspunkt i paradigmet Chicagoskolen. Teorien udspringer fra idéen om, at 

markedets aktører handler rationelt med hensyntagen til risiko7, egen interesse og med egen 

økonomisk nyttemaksimering for øje.8 

Chicagoskolen forsvarer det frie marked og kritiserer samtidig statslig indblanding, der kan 

resultere i, at eventuelle parter kan drage uretmæssig fordel af statens indblanding.9  

Dette underbygges af den generelle laissez-faire holdning, der pålægges markedet af 

Chicagoskolen. Denne holdning tilsigter, at markedet er selvregulerende i den forstand, at der altid 

                                                      
6 Hagedorn-Rasmussen, Jagd, & Rendtorff, 2006, s. 9 
7 Knight, 1921, s. 48 
8 Friedman, 1970, s. 17 
9 Knight, 1967, s. 782 
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vil være skiftevis dårlige og gode tider, som virksomhederne skal forsøge at tilpasse sig og løse 

uden indblanding fra staten.10  

Selve paradigmet og dets teoretikere har ikke taget stilling til mægling som 

konfliktløsningsværktøj, men såfremt laissez-fair holdningen tænkes at pålægges 

mæglingsprocessen vurderes det, at stemme overens med denne holdning. Det er ved mægling 

parterne selv, der forhandler sig frem til en løsning og forsøger i disse situationer, at slippe juraen 

og i stedet indgå i et mæglingsforlig ud fra, hvad der anses for værende profitmaksimerende. 

Tvistens genstand afgøres dermed af parterne selv og ikke af tredjemand i form af enten 

domstolene eller voldgiftsretten. 

På baggrund af ovenstående vurderes Chicagoskolens laissez-faire synspunkt, at kunne tillægges 

mægling som konfliktløsningsværktøj.  

Det er vigtigt at bemærke, at Chicagoskolen ikke ønsker at eliminere enhver form for regulering. 

Såfremt reguleringen ikke vurderes at påvirke de markedsbaserede løsninger, der foretages på 

baggrund af økonomiske problemstillinger, men derimod sikrer overholdelsen af disse, vurderes 

reguleringen at være i overensstemmelse med Chicagoskolens laissez-fair antagelse.11 

På denne baggrund vurderes en lov om udenretlige mæglers habilitet og en sikring heraf, at være i 

overensstemmelse med Chicagoskolens laissez-fair antagelse, da beslutningen fortsat overlades til 

markedets aktører, mens reguleringen derimod sikrer tilliden til processen. 

 

1.6.1.2.1.1 Metodekritik 

Chicagoskolen har været udsat for en del kritik, idet der kan argumenteres for, at teorien ikke er 

empirisk funderet, men derimod har en meget teoretisk oprindelse.12  Desuagtet anvendes 

Chicagoskolen i analysen, som udgangspunkt for, hvordan fuldkommen rationelle parter ville 

agere for senere at blive suppleret med en række adfærdsøkonomiske antagelser om parters 

adfærd ved konflikt.   

 

Chicagoøkonomerne anerkender ikke spændingen mellem den psykologiske og sociale sfære og 

den økonomiske, hvorfor det i nærværende afhandling er vurderet, at det er hensigtsmæssigt at 

                                                      
10 Stigler & Samuelson, 1968, s. 26 
11 Knight, 1967, s. 782 
12 Martin , 1994, s. 11 
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supplere den traditionelle neoklassiske økonomi med Behavioral Economics, som beskrevet 

tidligere i nærværende kapitel.  

Denne supplering foretages blandt andet på baggrund af Chicagoskolens antagelser om, at 

juridiske personer kan agere fuldkomment rationelt. 

Dette vurderes ikke at være tilfældet, idet en person kun handler ud fra de oplysninger 

vedkommende er i besiddelse af og ikke formodes at have fuldkommen information, hvorfor 

juridiske personer antages at være begrænset rationelle, men agere fuldkomment rationelt.  

Juridiske personer må i praksis siges ikke at kunne agere fuldkommen rationelt, idet deres adfærd 

synes langt mere kompleks, særligt i konfliktsituationer, hvilket vil blive behandlet yderligere i 

afsnit 3.2.  

 

1.6.1.2.2 Behavioral Economics  

I afhandlingens økonomiske analyse af parternes adfærd vil den traditionelle økonomiske teori 

suppleres af Behavioral Economics, som beskrevet ovenfor.  

Det bemærkes hertil, at de adfærdsøkonomiske antagelser vil være med til at udfolde 

Chicagoskolens teori og øge dennes forklaringskraft for parter i konflikt ved at supplere denne 

med et mere psykologisk fundament, som anført af Camerer og Loewenstein (2004);  

 

”Behavioral Economics increases the explanatory power of economics by providing it with more 

realistic psychological foundation13.” 

 

Analysen vil inkorporere forskellige psykologiske, sociale, kognitive og emotionelle faktorer og 

placere disse i økonomiske modeller for på den måde at skabe et mere virkelighedsnært billede af 

de valg, parter i konflikt træffer.   

Herunder vil der foreligge en kortfattet redegørelse for evolutionspsykologien, der som 

forskningsfelt har til formål, at beskrive sociale, kognitive og funktionelle neurologiske forhold. 

Teorien vil i denne afhandling anvendes til, at udlede, hvorfor parter i visse tilfælde på grund af 

misforståelser ender i konflikt. Dernæst vurderes parternes adfærd i konflikt, samt deres villighed 

til, at indgå mæglingsforlig og derigennem undersøges parternes betragtning af fairness.  

                                                      
13 Rabin, Loewenstein, & Camerer, 2004, s. 3 
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1.6.1.2.2.1 Metodekritik 

Behavioral Economics har ligesom Chicagoskolen været udsat for kritik. Ved anvendelsen af 

Behavioral Economics tilføjes en vis usikkerhed, idet de økonomiske modeller ikke opnår et 

egentligt resultat og ud fra hypotetisk opstillede scenarier ikke giver en egentlig bekræftelse på, 

hvilken variabel, der vurderes at påvirke parterne.  

Eksempelvis tilføjer Behavioral Economics, at en virksomheds egeninteresse kan fraviges på 

baggrund af risikovillighed eller sociale relationer14, men eftersom ingen aktører vurderes at 

handle ens er det usikkert, at udlede fra teorien, hvilken af grundene, der havde den egentlige 

ønskede virkning. Derfor vil Behavioral Economics benyttes supplerende til Chicagoskolen og give 

en generel vurdering af parters adfærd i konflikt, men vil ikke fungere som en egentlig videnskab. 

Denne bekræftelsesvanskelighed opstår, idet afhandlingen benytter forskellige 

adfærdsundersøgelsers resultater og overfører disse slutninger til hypotetisk opstillede scenarier. 

Dermed vurderes Chicagoskolen, at være teoretisk funderet, mens Behavioral Economics derimod 

vurderes, at være empirisk og vil i afhandlingen fungere supplerende til hinanden.  

 

1.7 Deduktiv metode  

I denne afhandling vil den deduktive metode15 finde anvendelse, da der i nærværende afhandling 

tages udgangspunkt i generelle teorier for dernæst at efterprøve disse i et hypotetisk opstillet spil. 

Den økonomiske teori vil således blive benyttet til at analysere parternes adfærd ud fra teorier, 

som Chicagoskolen og Behavioral Economics for derigennem at vurdere, hvorvidt reguleringen af 

habilitetsregler for udenretlig mægler vil have en indvirkning på parternes tillid til 

mæglingsprocessen. Det tilføjes, at det spilteoretiske afsnit i kapitel 3 opstilles på baggrund af en 

situation ved henholdsvis ingen habilitetsregler og habilitetsregler, hvorfor dette vil tage 

udgangspunkt i en hypotetisk opstillet situation. 

  

Endeligt anføres det, at den økonomiske analyse ligeledes vil tage udgangspunkt i en teoretisk 

situation, hvorfor der ikke tages udgangspunkt i konkrette mæglingsforlig eller reelle parters 

adfærd.  

                                                      
14 Welsh, 2004, s. 756 
15 Andersen, 2005, s. 32 
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1.8 Definition af mægling 

Mægling defineres blandt andet som ”en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor (…) 

upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde og forhandle sig frem til en for dem 

tilfredsstillende løsning (…)”16 og hvor ”…to eller flere parter, som er i konflikt, assisteres af en 

neutral tredjemand i en frivillig dialog”17.  

 

På baggrund af ovenstående definitioner kan det udledes, at mægling skal gennemføres på et 

frivilligt grundlag. Parterne skal være enige om anvendelsen heraf og det er parterne, der i 

fællesskab skal finde den løsning, der passer dem begge, hvad enten den er juridisk korrekt eller 

ej.  

I Danmark sondres der mellem retsmægling og udenretlig mægling. Retsmægling og udenretlig 

mægling fungerer efter samme præmisser og procedurer. De to mæglingsorganer adskiller sig dog 

blandt andet ved tidspunktet for mæglingens påbegyndelse. Retsmægling finder anvendelse på de 

ved byretten, landsretten eller Sø – og Handelsretten verserende sager, jf. Rpl. § 271. Hvorimod 

udenretlig mægling foregår på et kontraktuelt grundlag og derfor kun er underlagt kontrakt– og 

aftaleretlige bestemmelser.  

Der vil i indeværende kapitel ikke sondres mellem de to mæglingsorganers forskelligheder, men 

blot blive henvist til mægling generelt. 

 

Mægling adskiller sig fra domstolene og voldgift ved, at mægler ikke udtaler sig om sagens 

genstand eller argumenterer for nogle af parternes side af sagen. Mægler er hverken dommer 

eller advokat i tvisten, men har til formål at lette diskussionen mellem de stridende parter. Det er 

derfor mæglers opgave at bistå parterne gennem mæglingsprocessen og sikre mæglingsværdier, 

herunder selvbestemmelse, lighed, åben kommunikation, samarbejde, dialog og frivillig 

deltagelse. Det er indenfor mæglingsprocessens foreskrevne rammer og i forsøget på, at skabe et 

miljø med de ovenstående værdier, at netop mæglers habilitet bliver grundstenen til integriteten 

af mæglingsprocessen. 

                                                      
16 Vindeløv, 2013, s. 50.  
17 Boserup & Humle, 2012, s. 21 
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Det anføres ikke, hvilke kriterier, der skal opstilles førend, at tredjepersoner kan anses for 

værende habil, hvorfor dette vil være genstand for analyse i afhandlingens kapitel 2. 

Der vil i det efterfølgende afsnit belyses, hvilke forskellige former mægler kan anlægge. 

1.8.1 Forskellige former for mægling 

Ved mægling mellem to parter i konflikt kan mægler overordnet anlægge to forskellige 

mæglingsformer. Mæglingsformerne kan beskrives ved brug af Riskins matrix18, hvori de to 

forskellige former beskrives. Det anføres heri, at de forskellige former for mægling enten kan 

foregå snævert eller bredt. Denne klassificering anvendes som beskrivelse for, hvor meget mægler 

sætter sig ind i konflikten og dens dokumenter inden mæglingen påbegyndes. Således anses 

mæglingen for snæver, såfremt mægler ikke sætter sig ind i konflikten og dens dokumenter inden 

mæglingens påbegyndes og vice versa. Herefter foretages en teoretisk sondring mellem 

henholdsvis den evaluerende og den faciliterende mægler.  

 

Figur 1: Riskins matrix (Kilde: Betænkning 1481, 2006) 

 

 

1.8.1.1 Den evaluerende form 

Ved anlæggelsen af den evaluerende form gennemgår mægler konfliktens genstand og 

dokumenter og involverer sig i højere grad i sagens genstand. Parterne fremlægger deres 

synspunkter, hvorefter mægler finder og foreslår kvalificerede råd, herunder løsningsforslag og 

kompromiser til, hvordan konflikten skal løses. Den evaluerende form kan således beskrives som 

en proces, hvor konflikten søges løst af mægler sammen med parterne.  

 

                                                      
18 Betænkning 1481, Riskins Matrix, 2006, s. 32 
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1.8.1.2 Den faciliterende form 

Som pendant til den evaluerende form findes den faciliterende form. En mægler, der benytter 

denne form vil, modsat den evaluerende mægler, lade parterne finde en løsning sammen. Mægler 

belyser gennem spørgsmål parternes underlæggende behov og interesserer, samt deres 

svagheder og styrker, hvorefter parterne sammen finder og indgår i kompromiser.  

Den faciliterende form kan beskrives som en mæglingsproces, hvor mægler alene skal fokusere på, 

at parterne gennemgår en struktureret mæglingsproces og ellers bistå ved forhandlingen, såfremt 

parterne finder det nødvendigt. 

1.8.2 Opsamling  

Ud fra et teoretisk udgangspunkt bevæger den evaluerende form sig i retning af styring og 

indflydelse, hvor den faciliterende derimod har et ønske om en forholdsvis tilbageholden mægler.  

Det bemærkes, at den evaluerende form, er den mest anvendte i Danmark ved retsmægling.19 Ved 

erhvervskonflikter antyder tendensen ligeledes, at mægler antager den evaluerende form. Dette 

skyldes, at der ved denne form kan opnås en hurtig og effektiv tvistløsning, hvorfor et mere 

indholdsmæssigt og målrettet input fra mægler kan være nødvendigt.20  

 

Den evaluerende form vil på baggrund af ovenstående ligges til grund for resten af afhandlingen. 

 

Efter at have gennemgået formerne for, hvordan mægler kan agere vil mæglingsprocessen være 

genstand for analyse herunder. Processen ønskes analyseret, for at undersøge, mæglers 

involvering i processen for derigennem at udlede om det findes nødvendigt, at udarbejde 

regulering for sikring af udenretlig mæglers habilitet af hensyn til processens objektive tillid.  

 

                                                      
19 Evalueringsrapporten, 2005, s. 58 ff.  
20 Evalueringsrapporten, 2005, s. 115 ff.  
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1.9 Mæglingsprocessen  

Nedenfor vil mæglingsprocessen skildres med udgangspunkt i Boserup og Humle (2012), der 

opstiller følgende faser i processen; oplysningsfasen, afgrænsningsfasen, løsningsfasen, 

forhandlingsfasen og aftalefasen.21 Disse vil blive gennemgået nærmere nedenfor.  

 

Når parterne ankommer til forhandling præsenterer mægler processen og mæglers rolle, 

herunder mæglers neutralitet og upartiskhed under mæglingen.  

Samtidig sikrer mægler, at parternes interesse i at løse konflikten er tilstede, og at parterne er 

bekendt med deres dispositionsret. Endvidere informeres parterne om, at deres aktive deltagelse i 

mæglingen er essentiel for mæglingsprocessens umiddelbare succes.  

Udover den indledende præsentation er der også en række processuelle rammer, som er vigtige 

for mæglingsprocessen, hvorfor mægler skal sikre, at disse overholdes. Disse rammer aftales før 

mæglingsprocessen påbegyndes og skal danne grobund for mæglingsforløbet.  

Når parterne har vedtaget de processuelle rammer begynder oplysningsfasen.22 I denne fase vil 

hver af parterne have mulighed for at udtrykke deres opfattelse af konflikten uden afbrydelse fra 

modparten. Det vil her være muligt for parterne at fremsætte deres bevisførelse af eventuelle 

sagkyndige udtalelser eller dokumenter, der underbygger deres påstand.  

Det er vigtigt, at mægler optræder uafhængigt og udviser neutralitet og upartiskhed, hvilket vil 

sige, at mægler skal kunne se bort fra eventuelle magtbalancer og behandle parterne retfærdigt 

og ligeværdigt. Mægler skal undgå forskelsbehandling og sikre, at parterne bliver givet samme 

vilkår i form af taletid og lignende.  

Oplever en part forskelsbehandling eller forvridning i forhold til mægler og modparten kan det 

resultere i, at mæglingsforsøget afbrydes, da tilliden herved ikke længere vil være tilstede.  

Efter parternes åbningsfremstilling af konflikten findes der frem til det egentlige problem, hvorfor 

parternes behov og interesser søges identificeret i afgræsningsfasen23. Herved skifter fokus fra at 

belyse konflikten til at fokusere på den enkelte parts behov.  

                                                      
21 Boserup & Humle, 2012, s. 37-108 
22 Boserup & Humle, 2012, s. 37 
23 Boserup & Humle, 2012, s. 71 
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Det efterfølgende stadie i mæglingsprocessen er derfor naturligt; løsningsfasen24. Parternes 

modstridende overbevisninger og interesser er fremhævet og fokus flyttes derfor fra konfliktens 

fortid og begyndelse, til nuet og til et eventuelt fremtidigt samarbejde.  

Parterne fremkommer med deres løsningsforslag og ved mæglers hjælp underbygges eller 

forbedres disse igennem processens fjerde fase; forhandlingsfasen.25 Når parterne er nået til en 

hel eller delvis enighed under forhandlingsfasen konciperes en skriftlig aftale i mæglingens sidste 

fase; aftalefasen.26 Mæglingsforliget skal udformes omhyggeligt og med præcision for, at sikre at 

parterne ikke efterfølgende ender i en lignende situation, fordi der opstår tvivl om, hvorledes 

mæglingsforliget skal fortolkes.  

Slutteligt vil parterne underskrive mæglingsforliget og aftalen vil herefter foreligge på et 

kontraktuelt grundlag.  

 

1.9.1 Opsamling 

Som det kan udledes af mæglingsprocessen er mægler involveret i konfliktløsningen, hvorfor det 

må sikres at parterne bistås af en mægler, der ikke handler partisk, afhængigt eller på anden måde 

ikke neutralt, da mægler igennem en sådan adfærd kan fordreje mæglingsprocessen og skabe 

ubalance blandt konfliktens parter. Da habilitet er yderst vigtig for en succesfuld mæglingsproces, 

vil netop habilitet være genstand for yderligere analyse i afhandlingens kapitel 2, men førend en 

analyse af habilitetsreglerne kan foretages vil parternes adfærd i konflikt belyses nedenfor. 

1.10 Parternes adfærd i konflikt  

Konflikter er dynamiske størrelser, der af Vindeløv (2013) beskrives som ”en cirkulær bevægelse af 

aktion og reaktion”27, der opstår på baggrund af mennesker, der lader sig påvirke af hinandens 

adfærd.  

På trods af enhver konflikts individualitet og særpræg opstiller Vindeløv (2013) nedenstående 

konflikttrappe, hvori en konflikts niveauer er opridset. En konflikt er ikke ensbetydende med, at 

parterne oplever alle trin på konflikttrappen. Nedenstående er således blot en illustration af en 

                                                      
24 Boserup & Humle, 2012, s. 83 
25 Boserup & Humle, 2012, s. 91 
26 Boserup & Humle, 2012, s. 103 
27 Vindeløv, 2013, s. 79 
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konflikts udvikling, såfremt konflikten ikke håndteres eller behandles. Konflikttrappen vil senere i 

denne afhandling blive brugt til at illustrere, hvordan parternes samarbejdsvilje og fælles ønske 

om at løse konflikten ændres.  

 

 

Figur 2; Konflikttrappen (Kilde: Vibeke Vindeløv, 2013) 

 

De forskellige faser i konflikttrappen vil blive gennemgået herunder, for at belyse konfliktens 

henholdsvise eskalering og deeskalering.  

 

Uoverenstemmelse: På konflikttrappens første trin, opstår uenigheden (senere konflikten). På 

dette trin er begge parter enige om, at adskille uenigheden og parternes forhold. Der findes 

således et fælles ønske om at forsøge at løse tvisten. Konflikttrappens første trin, beskrives som 

trinet, hvor parterne er enige i at være uenige.28 

  

Personificering: Såfremt parterne ikke formår, at løse konflikten på første trin, vil en af parterne 

begynde at betvivle den anden parts motiver samt bebrejde modparten for, at konflikten opstod. 

En sådan projektering af skyld øger konfliktniveauet og sammensmelter konflikten og parternes 

forhold. Personificeringen øger risikoen for misforståelser i parternes kommunikation, da 

kommunikationen mellem parterne bliver uklar og ufuldstændig, hvorfor personificeringen har en 

selvøgende effekt.29  

  

                                                      
28 Vindeløv, 2013, s. 81-82 
29 Vindeløv, 2013, s. 82 
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Problemet ekspanderer: Parterne fokuserer endnu mere på modpartens fejl og mangler, og flytter 

herved i højere grad skylden for konflikten over på modparten. Spændingen og grøften mellem 

parterne øges og opmærksomheden på at forsøge at løse tvisten forsvinder.30 

  

Samtale opgives: Dette trin defineres som ”de døves dialog”31. Parterne taler til andre om 

hinanden fremfor med hinanden om konflikten. Dette gøres ikke i forsøget på at blive klogere på 

konflikten og finde positive løsninger, men for at finde allierede i tvisten. Mellem parterne er 

ønsket om en konstruktiv samtale og løsning på konflikten erstattet af upræcis og ukonkret 

kommunikation.  

  

Fjendebilleder: Parternes forestilling om konflikten bliver unuanceret. Parterne er på dette trin 

overbeviste om, at konflikten kun kan løses med én ’vinder’ og én ’taber’. Begge parter står fast i 

deres argumenter og kan kun se én løsning; at modparten opgiver konflikten ved overgivelse eller 

en uforbeholden undskyldning.32  

  

Åben fjendtlighed: På dette trin af konflikttrappen er hver part overbevist om, at målet helliger 

midlet. Parterne griber enhver mulighed for, at gøre skade på hinanden.33  

  

Polarisering: Syvende og sidste trin på konflikttrappen er nået – enhver mulighed for sameksistens 

er umuliggjort af parternes konflikt. Konflikten kan i bedste fald ende med, at parterne ikke 

optager et fremtidigt samarbejde. I værste fald ender konflikten med, at parterne modarbejder 

hinanden.34  

  

Konflikttrappen efterlader indtrykket af, at såfremt en konflikt ikke bliver løst på første trin 

(uenighed), vil konflikten eskalerer og det vil blive fortsat sværere, at løse denne i takt med, at 

konfliktniveauet eskalerer. Dog er en af de vigtigste iagttagelser ved konflikter, at disse hverken er 

                                                      
30 Vindeløv, 2013, s. 82 
31 Vindeløv, 2013, s. 82-83 
32 Vindeløv, 2013, s. 83 
33 Vindeløv, 2013, s. 83 
34 Kjelland-Mørde, Rolland, Steen, Gammelgård, & Anker, 2008, s. 28  
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stillestående eller ensrettede, hvorfor en konflikt både kan bevæge sig op og ned af 

konflikttrappen ved, at parterne henholdsvis modarbejder hinanden eller forsøger tvisten løst.  

 

Konflikttrappen giver derved både parterne og mægler en metode, hvorpå de kan betragte 

konflikter og finde den nøjagtige hjælp til løsning af konflikten. Ved brug af mægling ændrer 

rammerne sig undervejs i processen og tilpasser sig parternes behov. Dette er blot én af fordelene 

ved mægling. I afsnittet nedenfor vil yderligere fordele blive gennemgået.  

 

1.11 Fordele ved mægling  

Mægling tilbyder en række fordele som de traditionelle tvistløsningsorganer ikke kan tilbyde. Det 

er samtidig disse fordele, der er væsentlige for en succesfuld mæglingsproces. 

Ifølge mæglingsteorien behøver parternes løsning ikke at være juridisk korrekt. Parterne i konflikt 

har hver sin opfattelse af virkeligheden og dermed hver sin sandhed. Selvom disse ikke stemmer 

overens kan de fortsat begge være sande35, hvorfor en officiel, autoritativ og enstrenget juridisk 

vurdering af sandheden ikke giver parterne mulighed for at løse konflikten på en for dem 

tilfredsstillende og fair vis. Målet med mægling er herved ikke retssikkerhed, men at opnå en 

tilfredsstillende løsning for begge parter. 

En anden vigtig fordel ved brug af mægling er aspektet tid. Sammenlignet med voldgiftssager og 

retssager tager mægling væsentlig mindre tid. Omkostningerne forbundet med mægling er også 

væsentlig mindre end de omkostninger, der er forbundet ved anvendelsen af et af de øvrige 

tvistløsningsorganer.36  

Udover de åbenlyse fordele som både økonomiske og tidsmæssige besparelser, opnås der 

igennem mægling også en vis fleksibilitet.  Det er ikke nødvendigt at gennemgå alle sagens 

detaljer, såfremt parterne ikke finder det nødvendigt. Det vigtigste er, at mæglingen tilpasses 

parterne. Endvidere opnår parterne en vished om resultatet. Begge parter skal godkende det 

endelige resultat og de har derfor vished om, at de ikke ender med et resultat, de anser for 

uacceptabelt, da de i disse tilfælde vil afbryde mæglingsforhandlingerne. Sidst men ikke mindst 

                                                      
35 Vindeløv, 2013, 90-92 
36 Direktivet, 2008, betragtning 6 



 24 

bidrager mægler med en ekstra værdi og en ekspertise, der kan være med til at afslutte sagen, så 

parterne kan fortsætte deres samarbejde.  

En gensidig afhængighed i et samarbejde vurderes, at øge incitamentet for at finde en løsning og 

derfor vil situationer, hvor parterne har en gensidig profitmaksimerende aftale være et godt 

udgangspunkt for brug af mægling som konfliktløsningsform. En for parterne utilfredsstillende 

afslutning af tvisten kan true parternes fremtidige samarbejde, hvorfor det antages, at såfremt 

parterne anlægger en retssag eller voldgiftssag vil den gensidige fjendtlighed og uvilje, der er 

forårsaget af uoverensstemmelsen, forøges yderligere.37  

Ovenstående bliver ligeledes bekræftet af Trine Bøgelund-Kjær og Iben Mai Winsløw (2013), der 

udtrykker;  

”Desuden skal man heller ikke overse det væsentlige forhold, at parterne skal mødes igen i et 

andet projekt, og derfor har en fordel ved at bibeholde den gode relation, som netop også er i 

fokus ved mediation.”38    

Hvis brugen af mægling anskues faktuelt vil de reelle succesrater ligeledes kunne bekræfte, at brug 

af mægling ikke bare er billigere, hurtigere, men også mere fleksibelt. Succesraten udregnes ud fra 

det procentvise antal af sager, der slutter med en aftale mellem parterne om løsning af tvisten i 

forhold til antallet af sager, hvor mægling indledes. Justitsministeriets evalueringsrapport over 

forsøg med retsmægling viste en gennemsnitlig succesrate og forligsprocent på 64 %.39  

 

1.12 Ulemper ved mægling 

Som ulemper ved mægling kan der nævnes følgende; mægling anses kun for velegnet ved 

vedvarende forretningsforhold grundet den tidligere nævnte afhængighed, der er imellem 

parterne. Endvidere er resultatet ikke eksigibelt, medmindre dette aftales i mæglingsforliget. Et 

sådant krav om en tvangsfuldbyrdelsesklausul fra den ene part vil dog alt andet lige være et udtryk 

for mistillid til modparten og stride imod principperne i mæglingsteorien om samarbejde og 

                                                      
37 Pedersen, 2012, s. 60  
38 Bøgelund-Kjær & Winsløw, 2013, s. 72  
39 Se bilag 1 



 25 

frivillighed. Principperne om samarbejde og frivillighed blev i Grønbogen beskrevet på følgende 

måde;  

”Det er derfor et spørgsmål, om der er nogen ide i at give disse klausuler en bindende karakter, 

eftersom det kan være formålsløst at tvinge nogen til at deltage i en alternativ konfliktløsning mod 

sin vilje, eftersom udfaldet jo afhænger af vedkommendes frie vilje.”40 

En forligsaftale uden en tvangsfuldbyrdelsesklausul skal, hvis ikke den overholdes, vurderes ud fra 

den almindelige aftaleret. En sådan afprøvning er ikke foretaget ved de danske domstole endnu, 

hvorfor resultatet heraf fortsat er ukendt.  

 

På nuværende tidspunkt er en ulempe ved udenretlig mægling ligeledes, at der ikke foreligger 

regulering, der sikrer parterne mod en ufuldstændig eller uhensigtsmæssig procesaftale, herunder 

habilitet, da dette er væsentligt, vil det blive analyseret yderligere i afhandlingens kapitel 2.  

 

1.12.1 Opsamling 

Konflikttrappen giver således et indblik i konfliktens udvikling, mens fordelene ved mægling giver 

et indblik i, hvilke fordele, der opnås, såfremt konflikten løses. Disse emner belyser dog ikke, 

hvornår og i hvilke konflikter mægling må anses for værende egnet, hvorfor analysen nedenfor har 

til formål at belyse, hvilke typer af konflikter, der kan anses for henholdsvis egnede og uegnede. 

 

1.13 Egnede konflikter  

De konflikter, hvor mægling typisk er at foretrække er konflikter, hvor parterne som tidligere 

nævnt ønsker at opretholde et samarbejde, men hvor samarbejdet er blevet stoppet grundet en 

stridighed. Ved udenretlig mægling vil konfliktniveauet begrænses, da konflikten løses af parterne 

selv i modsætning til konfliktniveauet ved fremsendelse af stævninger, ansættelse af eksterne 

juridiske rådgivere, samt en tidskrævende retssagsproces.  

                                                      
40 Grønbog om alternativ konfliktkøsning, 2002, s. 26 
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Derudover er mægling relevant at overveje, hvis samarbejdet er umuliggjort af en konflikt, hvis 

opståen er uafklaret for parterne, da en mæglingsproces kan hjælpe parterne til at finde kilden til 

dennes opståen.  

En mæglingsproces kan desuden bruges til at ”skære” en sag til inden en eventuel retssag eller 

voldgiftssag. En sådan proces vil typisk løse noget af konflikten, hvorfor denne del kan udtages af 

tvisten inden sagen anlægges for andre tvistløsningsorganer og dermed begrænse parternes 

omkostninger til eksterne rådgivere, samt nedbringe tidsforbruget til processen.  

  

På trods af, at der kan mægles i næsten alle typer konflikter, er der dog konflikter, der betragtes 

for uegnede til mægling, grundet konfliktens art eller tvistens genstand. Denne type konflikter vil 

blive belyst i nedenstående afsnit. 

 

1.14 Uegnede konflikter 

Da mægling som udgangspunkt beror på frivillighed og til dels samarbejde om at finde en løsning 

er konflikter, hvor den ene part ikke ønsker at indgå i denne proces således afskåret fra at blive 

forsøgt løst ved mægling. En modarbejdelse af mæglingsprocessen vil således kunne ødelægge og 

afbryde denne, hvorfor det må sikres, at begge parter ønsker og er indstillet på mægling inden 

processen påbegyndes.  

Ligeledes er sager, hvor magtbalancen mellem parterne er stor, ikke egnet til mægling, da denne 

magtbalance kan udnyttes af den store part og derved kan denne gennemtvinge en løsning; dette 

på trods af mæglers tilstedeværelse. En sådan udnyttelse af den lille part strider imod 

grundprincipperne i mægling om samarbejde og en fælles løsning41, hvorfor det, inden mæglingen 

påbegyndes må sikres, at magtbalancen mellem parterne er tilnærmelsesvis lige.  

Tvister, der ligeledes er uegnet til tvistløsning gennem mægling er tvister, hvor der ikke er tvivl om 

sagens udfald, eksempelvis ved mislighold af et gyldigt gældsbrev eller lignende.  

Endvidere er sager af principiel karakter eller sager af almindelig offentlig interesse, samt 

konflikter, hvor parterne ikke råder over sagens genstand, uegnede til løsning ved mægling og bør 

derfor som udgangspunkt behandles af domstolene. En sag af principiel karakter løst ved mægling, 

                                                      
41 Vindeløv, 2013, s. 161 
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vil grundet mæglingens principper om frivillighed og fortrolighed blot være gældende overfor 

parterne og dermed ikke bidrage til en generel udvikling af retstilstanden på det givne område. 

  

Det er derfor essentielt for en vellykket mæglingsproces, at parternes vilje til at indgå i mægling og 

parternes indbyrdes magtbalance undersøges og klarlægges. Derudover bør tvistens genstand 

klarlægges inden mæglingen påbegyndes, for at sikre en vellykket mæglingsproces.  

Ovenstående er gældende for såvel retsmægling som udenretlig mægling, hvor 

mæglingsprocessen foregår ens. Reguleringen af mæglingsprocessen afviger dog ved de to 

mæglingsformer, hvorfor dette vil belyses nedenfor.  

 

1.15 Regulering af mægling i Danmark  

I Danmark er der endnu kun reguleret på området for retsmægling. Denne regulering blev 

udarbejdet på baggrund af forsøgsordningen med retsmægling, der blev iværksat den 1. marts 

2003. Forsøgsordningen blev iværksat af Justitsministeriet i samarbejde med Domstolsstyrelsen og 

Advokatrådet. Forsøgsordningens formål var, at indsamle erfaringer til brug til Retsplejerådets 

overvejelser om, hvorvidt der skulle indføres en permanent ordning med retsmægling i 

Danmark.42 

Forsøgsordningen forløb i byretterne i København, Aarhus, Aalborg og Roskilde, samt ved Vestre 

Landsret. Forsøgsordningen med retsmægling blev i evalueringsrapporten; Forsøg med 

retsmægling – en evalueringsrapport, marts 2005 43  konkluderet til at være en 

konfliktløsningsmodel, der indebærer en række fordele for parterne, hvorfor retsmægling blev 

indført som tvistløsningsmodel i retsplejelovens kapitel 27.  

Retsmægling vil sammen med andre tvistløsningsorganers habilitetsregler i afhandlingens kapitel 2 

blive inddraget til analyse og udarbejdelse af forslag til lov om habilitetsregler for udenretlig 

mægler. 

 

                                                      
42 Betænkning 1481, 2006, s. 41  
43 Evalueringsrapporten, 2005, s. 29 
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1.16 Regulering af mægling i EU 

Udover den danske regulering af retsmægling, foreligger der regulering på området for udenretlig 

mægling. I EU er Direktivet vedtaget og har til formål at lette konfliktløsningsmulighederne 

indenfor EU’s grænser og gøre det billigere og nemmere for borgere og virksomheder i EU at 

træffe afgørelse ved tvister.44 Direktivet blev implementeret, da der kunne konstateres et stigende 

brug af alternative konfliktløsningsmetoder i praksis i de enkelte medlemsstater, hvilket 

konstaterbart havde gavn for borgerne. 45  Endvidere skulle implementeringen sikre bedre 

domstolsadgang eftersom en del af sagsanlæggelserne hos de enkelte medlemsstater ville kunne 

løses ved mægling og derved nedbringe andelen af domstolssager.46  

Direktivets rammer for mægling skulle implementeres i national ret, jf. direktivets art. 12 og ville 

dermed kunne betragtes som en konfliktløsningsmetode på lige vilkår som voldgift og retssager 

indenfor hele EU. Reguleringen ville således efter Lissabon-traktatens ikrafttræden klassificeres 

som værende bindende sekundærregulering.   

Direktivets art. 3, litra b) fastsætter, at medlemsstaterne i deres nationale lovgivninger skal sikre, 

at mægler forestår en mægling på effektiv, uvildig og kompetent vis. Uanset hvordan mægler 

benævnes, eller hvilken profession mægler udøver i den berørte medlemsstat, og uanset hvordan 

mægler er blevet udpeget til at foretage mæglingen eller er blevet pålagt opgaven.  

I forlængelse af direktivets art. 3 er der på EU-plan udviklet Model Standards of Code of Conducts, 

der tydeligt anskueliggør de fire standarder, der skal sikre en habil mægler. De fire standarder 

består af; selvbestemmelse også kaldet neutralitet, mægler skal fungere upartisk, 

interessekonflikter også kaldet uafhængighed og sidst men ikke mindst kompetence. Alle fire 

standarder samt en yderligere analyse af Direktivets art. 3 vil blive foretaget i afhandlingens 

kapitel 2 ved analysen af EU-retten.  

 

                                                      
44 Direktivet, 2008, betragtning 6 
45 Grønbog om alternativ konfliktkøsning, 2002, s. 6 
46 Grønbog om alternativ konfliktkøsning, 2002, s. 7  
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Efter at have beskrevet mægling, parters adfærd ved konflikt, samt egnede og uegnede konflikter 

vil begrebet habilitet beskrives for i afhandlingens kapitel 2, at analysere forskellige reguleringers 

anvendelse af habilitetsbestemmelsen.  

1.17 Generelt om habilitet 

Habilitet vurderes indenfor alle tvistløsningsorganer at være essentielt, da habilitet er en 

forudsætning for både den subjektive såvel som den objektive tillid til processen.  Tillid til en 

autoritativ tredjepart dækker over en række vigtige elementer som upartisk, neutral og 

uafhængig47, hvorfor denne definition af habilitet vil ligges til grund i nærværende afhandling. For 

at sikre tilliden, og at parterne skal være villige til at være sårbare overfor tredjeparten, opstilles 

der en række generelle krav til habilitet ved henholdsvis tvistløsning indenretligt og udenretligt. 

Disse krav vil blive gennemgået og analyseret i afhandlingens kapitel 2.  

 

Genstandsfeltet for dette afsnit vil derimod være at belyse baggrunden for en lovfæstning af 

habilitetsregler.  

Det er essentielt for en tvistløsningsproces, at parterne behandles på lige vilkår og at tredjepart, 

herunder dommere, voldgiftsdommere, retsmæglere eller offentlig myndighed, optræder neutralt 

og upartisk, hvilket kun kan forekomme, såfremt der ingen tvivl kan rejses om tredjeparts 

uafhængighed. 

Habilitetsregler og en lovfæstning af disse er derfor en nødvendighed. Ikke blot for at skabe tillid i 

blandt parterne – den subjektive tillid, men ligeledes for at skabe tillid til processen ved 

tvistløsning og til offentlige myndigheders afgørelser for anskuer af afsigelsen – den objektive 

tillid. Hvis der ikke foreligger nogen form for tillid blandt parterne er et tilfredsstillende 

løsningsforslag ikke muligt at opnå.  

Endvidere sikrer habilitetsregler også imod magtfordrejning, idet en upartisk tredjepart ikke vil 

dominere meningsudvekslingen. Tredjepart skal derfor sikre at være upartisk gennem hele 

processen for derigennem at skabe tillid til den endelige afgørelse.  

                                                      
47 Vindeløv, 2013, s. 52 
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Ydermere påvirkes partens oplevelse af den processuelle retfærdighed af oplevelsen af tredjeparts 

objektivitet, forstået som uafhængighed, upartiskhed og neutralitet. Alene fakta og regler bør 

påvirke mægler og ikke eventuelle interessekonflikter, holdninger, erfaringer eller lignende.  

Tredjeparts habilitet, herunder dommeres, voldgiftsdommeres, retsmægleres og offentlige 

myndigheders habilitet, kan beskrives som at være kvalificeret og egnet til at udføre en bestemt 

opgave. Der sondres her mellem generel habilitet – kvalificeret – og speciel habilitet – egnet. Ved 

førstnævnte er det således tredjeparts baggrund, uddannelse og faglige kompetencer, der 

vurderes. Som eksempel kan nævnes dommeres generelle habilitet, der kræver at personen skal 

have bestået juridisk kandidateksamen, jf. Rpl. § 42, stk. 3. 

  
Rpl § 42: Faste dommere ved rigets almindelige domstole beskikkes af kongen 

 (…) 
 Stk. 3. Kun den, der har bestået juridisk kandidateksamen, kan beskikkes 
 

Reglerne om generel habilitet skal dermed sikre tilliden til kvalifikationer for den pågældende 

tredjepart, der træffer afgørelsen eller i øvrigt medvirker ved behandlingen af en konkret sag. 

  

Ved speciel habilitet vurderes det, om den pågældende person kan behandle, afgøre eller i øvrigt 

medvirke i en konkret sag – altså om den pågældende, er egnet til at udføre en bestemt opgave.  

Ved speciel habilitet vurderes det blandt andet om den pågældende er neutral, upartisk og 

uafhængig af parterne. Udover specifikke bestemmelser, der regulerer hvornår der foreligger 

speciel inhabilitet48, suppleres disse bestemmelser ofte af princippet om, at en person der 

behandler, afgør eller i øvrigt medvirker i en sag ikke blot skal være habil; vedkommende skal også 

fremstå således.49 Der vil i den senere behandling og analyse i denne afhandling fokuseres på 

speciel habilitet, hvorfor dette benævnes habilitet eller habilitetskrav.  

Habilitet vil være genstand for analyse i afhandlingens kapitel 2 og vil blive belyst fra både en 

indenretlig og udenretlig synsvinkel.  

  

                                                      
48 Se blandt andet Retsplejeloven § 60, stk. 1 og forvaltningsloven § 3, stk. 1, nr. 1-4. 
49 Se blandt andet Retsplejeloven § 61 og forvaltningsloven § 3, stk. 1, nr. 5.  
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Kapitel 2 

 

2.1 Indledning 

Nærværende kapitel har til formål undersøge, hvordan habilitetsregler for udenretlig mægling kan 

udformes. Analysen vil foretages ud fra i forvejen gældende ret, herunder habilitetsregler for 

dommere, retsmæglere, voldgiftsdommere samt forvaltningen. Herefter foretages en 

sammenligning af fremmede retsregler, der således vil indgå i analysen som fortolkningsbidrag.  

 
En afgørende forudsætning for mægling i konflikter og dennes succes beror på mæglers 

neutralitet, upartiskhed og uafhængighed, som også beskrevet i afhandlingen afsnit 1.17. Mægler 

bør derfor i forhold til sin egen rolle vurdere om der eksisterer forhold, interesser, sager eller 

relationer mellem vedkommende selv og en af parterne, parternes familie, parternes 

repræsentant, sagens genstand eller lignende.  

En mistanke om inhabilitet vil være ødelæggende for mæglingsprocessen og den generelle accept 

af mægling som konfliktløsningsværktøj, som beskrevet i afsnit 1.17, hvorfor en sikring af mæglers 

habilitet vil foreslås i nærværende afhandling.  

 

2.2 National rets regulering af habilitetskrav  

Udenretlig mægling og mæglers habilitet er ikke lovreguleret i Danmark. Forholdet er alene 

underlagt almindelige aftaleretlige og obligationsretlige grundsætninger.  

De forskellige nationale habilitetsbestemmelser ønskes derfor undersøgt for henholdsvis 

dommere, retsmæglere, voldgiftsdommere og forvaltningen med henblik på herigennem at søge 

inspiration til udarbejdelsen af habilitetskrav for udenretlige mæglere.  

 

2.2.1 Habilitetskrav for dommere  

Der vil i det følgende afsnit blive redegjort for inhabilitetsbestemmelserne for dommere i 

Danmark. Nedenstående analyse vil være koncentreret om dommeres specielle inhabilitet, der er 

reguleret i retsplejelovens (herefter ”Rpl”) §§ 60-61.  
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I Rpl. § 60 oplistes konkrete betingelser og situationer, hvori en dommer vil blive betegnet som 

værende inhabil. Herunder hvis dommeren selv er part i sagen eller har interesse i sagens udfald, 

jf. Rpl. § 60, stk. 1, nr. 1. 

                    § 60. Ingen må handle som dommer i en sag, når han 
1) selv er part i sagen eller er interesseret i dens udfald eller, hvis det er en straffesag, er forurettet 

ved forbrydelsen; 

  

Det afgørende element for, om en dommer kan anses for, at have en interesse i sagens udfald er, 

om dette har en sådan konkret økonomisk eller ideel betydning for dommeren, at der er fare for, 

at dette vil påvirke dommerens behandling og dermed sagens udfald.50  

Hvis dommeren er gift, beslægtet eller besvogret med en af parterne i op- eller nedstigende linje 

eller sidelinje så nær som søskendebørn, er denne tillige inhabil, jf. Rpl. § 60, stk. 1, nr. 2. Dette 

gælder tillige for parternes optrædende advokat eller anden rettergangsfuldmægtige, jf. Rpl. § 60, 

stk. 1, nr. 3.  

§ 60. Ingen må handle som dommer i en sag, når han 
 (…) 
 2) er beslægtet eller besvogret med en af parterne i en borgerlig sag eller med sigtede i en straffesag i 
op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller er en af parternes eller 
sigtedes ægtefælle, værge, adoptiv- eller plejefader, adoptiv- eller plejesøn; 
 3) er gift med eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller beslægtet i sidelinjen så 
nær som søskende med nogen i en borgerlig sag optrædende advokat eller anden 
rettergangsfuldmægtig for en af parterne eller med den forurettede i en straffesag eller dennes 
rettergangsfuldmægtig eller med nogen i en sådan sag optrædende offentlig anklager eller 
politiembedsmand eller forsvarer for sigtede; 

 

En sådan forbindelse mellem dommeren og parterne eller parternes repræsentanter vil resultere i, 

at dommeren kendes inhabil. I denne forbindelse må ugifte samlevende sidestilles med 

ægtefæller51. 

Såfremt dommeren har aflagt vidnesbyrd, været skønsmand i en sag eller har udført erhverv som 

advokat for nogen af parterne vil dommeren ligeledes være inhabil, jf. Rpl. § 60, stk. 1, nr. 4.  

 

§ 60. Ingen må handle som dommer i en sag, når han 
(…) 
4) har aflagt vidnesbyrd, været skønsmand i sagen eller har handlet i den, hvis det er en borgerlig sag, 
som advokat eller i øvrigt som rettergangsfuldmægtig for en af parterne og, hvis det er en straffesag, 
som politiembedsmand, offentlig anklager, forsvarer eller rettergangsfuldmægtig for den forurettede; 

  

                                                      
50 Gomard, Møller, Talevski, & Thønnings, 2013, s. 160 
51 Bang-Pedersen & Christensen, 2015, s. 4 
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I forbindelse med ovenstående handlinger har dommeren allerede dannet sig en subjektiv mening 

om sagen og eventuelt om sagens mulige udfald, hvorfor dommeren i disse situationer må 

erklæres inhabil.  

Hvis sagen har været behandlet i en tidligere instans, hvor dommeren har deltaget, betragtes 

dommeren ligeledes for værende inhabil, jf. Rpl. § 60, stk. 1, nr. 5.  

 
§ 60. Ingen må handle som dommer i en sag, når han 
 (…) 
 5) har handlet i sagen i den underordnede instans som dommer eller, hvis det er en straffesag, som 
nævning eller domsmand (…) 

 

Således må også dommere, der har medvirket ved tidligere nævn eller råd anses som værende 

inhabile, jf. U 2011.2979 V, hvor en lægdommer, som medlem i et huslejenævn havde medvirket 

til at træffe afgørelse vedrørende parterne ved en tidligere huslejenævns sag, hvorfor 

vedkommende blev erklæret inhabil. 

Inhabilitet forelægger kun, såfremt dommeren har truffet afgørelse i sagen, og således ikke hvis 

dommeren har truffet delafgørelse vedrørende rettens kompetence til at behandle sagen. Dette 

blev statueret i sag U 2014.246 Ø, hvor en dommerfuldmægtigs afgørelse om, hvorvidt 

fogedretten var kompetent til at behandle den omstridte sag senere ikke medførte, at den 

dommerfuldmægtige blev erklæret inhabil som fungerende foged i sagen. Udover ovenstående 

habilitetskrav for dommere er der yderligere et krav om, at dommeren ikke blot skal være habil, 

det skal også fremstå sådan, jf. Rpl. § 61.  

 

§ 61. Ingen må handle som dommer i en sag, når der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er 
egnede til at rejse tvivl om dommerens fuldstændige upartiskhed. 

  

Denne bestemmelse må anses som en opsamlingsbestemmelse for de situationer, der ikke direkte 

er reguleret af Rpl. § 60. Dette fremgår ligeledes i U 2011.3374/3 H, hvor i det udtrykkes, at; 

 

 ”Bestemmelsen i § 61 har et dobbelt formål, nemlig dels at undgå en reel risiko for, at afgørelser i 

den konkrete sag påvirkes af uvedkommende hensyn, dels at undgå, at der hos parterne eller 

omverdenen opstår mistillid til upartiskheden hos de dommere, der skal medvirke i sagen. (…)”.  
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Der kan således statueres inhabilitet på baggrund af to grundlag; risiko for at afgørelser bliver 

påvirket af uvedkommende hensyn og risiko for mistillid til dommerne, herunder 

domstolssystemet. 

En situation, der ikke er direkte reguleret af Rpl. § 60, men vil være omfattet af Rpl. § 61 er 

situationer, hvor dommeren har behandlet sagen som led i erhvervet som voldgiftsdommer og 

voldgiftssagens gyldighed prøves ved domstolene. Ved sådan en sag bør dommeren erklæres 

inhabil, da dommeren under behandlingen af voldgiftsagen stiltiende har erklæret voldgiftssagen 

for gyldig ved at påbegynde eller fortsætte denne. Der foreligger i denne situation 

omstændigheder, der kan rejse tvivl om dommerens fuldstændige upartiskhed.  

Udover behandling i voldgift kan der endvidere stilles spørgsmålstegn ved dommerens habilitet, 

såfremt vedkommende har udtalt sig offentligt om sagen, dele af sagen, eller hvordan denne bør 

falde ud. En sådan offentliggørelse vil ikke være ualmindelig, da flere dommere skriver juridiske 

artikler og bøger. Der må dog ved vurderingen af dommerens habilitet sondres mellem, hvorledes 

dommeren har udtalt sig om sagens emne. Såfremt dommeren blot har behandlet sagens emne 

objektivt i en fremstilling vurderes dette ikke at kunne resultere i inhabilitet. Inhabilitet vil dog 

foreligge såfremt dommeren har udtalt sig om den konkrete sag, eller hvis dommeren offentligt 

har tilkendegivet, hvordan fremtidige sager vil blive bedømt – også selvom dette anses for ikke at 

ændre den nugældende retspraksis.  

Denne form for inhabilitet blev statueret ved dommene U 2014.2898 H, samt U 2014.2907 H, hvor 

henholdsvis retsassessor i U 2014.2898 H og funktionschef i U 2014.2907 H i Sø- og Handelsretten 

skifteafdeling blev erklæret inhabile som følge af dommerens, i den pågældende skifteafdeling, 

udtalelser til pressen og til Folketingets Retsudvalg om tidligere afsagte domme og derved 

dommerens syn på udfaldet for fremtidige sager.  

 

Endvidere kan der rejses tvivl ved en dommers habilitet ved andre familiære bånd end de i § 60, 

stk. 1, nr. 2 og 3 nævnte. En sådan tvivl blev udtrykt af sagsøger i U 2011.3374/3 H, hvori der 

forelå et spørgsmål om, hvorvidt dommeren var inhabil når nævnte dommer var gift med en part 

og interessent i det advokatfirma, der repræsenterede den ene part. I den pågældende sag havde 

ægtefællen til dommeren ikke været med i behandlingen af sagen og beskæftigede sig i øvrigt 

med et andet fagområde (skatter og afgifter) end sagen vedrørte (ekspropriation af sagsøgers 
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ejendom). Den omhandlende dommer blev af Højesteret kendt habil (dissens) netop grundet 

advokatfirmaets opdeling af juridiske faggrupper. Mindretallet i Højesteret udtalte dog, at der i 

den konkrete situation ikke forelå en fjerntliggende eller urimelig tanke, at dommerens ægtefælle 

havde en økonomisk og/eller ideel interesse i sagens udfald. Mindretallets udtalelser harmonerer 

med grundtanken i habilitetsreglerne, hvorfor det ikke virker usandsynligt, at få væsentlige 

ændringer i faktum ville resultere i et andet resultat. En tidligere afsagt dom af Højesteret, U 

2010.2086 Ø med påfaldende identisk faktum støtter ligeledes mindretallet i U 2011.3374/H. I 

denne sag måtte den pågældende dommer vige sit sæde, da der bestod en – i økonomisk 

henseende – relation mellem parten og interessenten i advokatfirmaet med, hvem dommeren var 

gift. 

Endnu et scenarie, der ikke er reguleret af Rpl. § 60, og som derfor vil falde ind under 

opsamlingsbestemmelsen i Rpl. § 61 er i tilfælde ved dommerens private bekendtskaber. Ud fra 

ordlyden af Rpl. § 61 vil det være nærliggende, at dommeren viger sit sæde såfremt en nær ven, 

tidligere kollega eller øvrigt bekendtskab er part eller repræsenteret i den konkrete sag, da der 

ved et sådan forhold kan rejses tvivl om dommerens fuldstændige upartiskhed. Landsretten 

afgjorde i sagen U 2011.87 Ø, hvorledes bekendtskab skulle fortolkes og hvor fjernt bekendtskabet 

kunne være, før dommeren er habil. Sagen omhandler, om dommeren i den pågældende sag er 

inhabil, som resultat af, at dommerens ægtefælle og sagsøger i 1980’erne læste jura sammen. 

Dommeren blev i den konkrete sag erklæret habil, da der efter rettens opfattelse forelå et så 

perifært bekendtskab, at dette ikke kunne resultere i inhabilitet efter Rpl. § 61. Ligeledes i U 

2016.149 H, hvor et Facebook-venskab med sporadisk kommunikation mellem en domsmand og 

forurettede ikke blev betragtet som et så nært forhold, at domsmanden måtte vige sit sæde.  

Det kan hertil konkluderes, at et nært bekendtskab mellem dommer og en part eller repræsentant 

i sagen vil medføre, at dommeren skal vige sit sæde ud fra en almindelig ordlydsfortolkning af Rpl. 

§ 61. Højesteret har dog i flere sager erklæret dommeren for habil, da der ud fra Højesterets 

opfattelse i de konkrete sager forelå et så perifært bekendtskab, at der ikke var grund til at tvivle 

på dommerens fuldstændige upartiskhed. Endvidere vil en dommers medvirken til en sags 

afgørelse i et udenretligt tvistløsningsorgan, herunder voldgift, resultere i, at dommeren erklæres 

inhabil, jf. Rpl. §61 kombineret med principperne i Rpl. § 60, stk. 1, nr. 5.  
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2.2.1.1 Opsamling 

Ud fra det foreliggende kan inhabilitet for dommere således konstateres såfremt, der foreligger 

partsinhabilitet, jf. Rpl. § 60, stk. 1, nr. 1, slægtskabsinhabilitet, jf. Rpl. 60, stk. 1, nr. 2 og nr. 3, 

repræsentationsinhabilitet, jf. § 60, stk. 1, nr. 4, samt to-instanshabilitet, jf. Rpl. § 60, stk. 1, nr. 5.  

Endvidere er det i ovenstående fundet, at der kan konstateres inhabilitet, såfremt dommeren ikke 

fremstår fuldstændig habil, jf. Rpl. § 61.  

 

2.2.1.2 Dommeres undersøgelses- og oplysningspligt 

Dommere skal på eget initiativ, undersøge om der foreligger grunde, der kan medføre inhabilitet 

efter Rpl. §§ 60 eller 61, jf. Rpl. § 62, stk. 1. Parterne i sagen kan ligeledes rejse spørgsmålet 

vedrørende dommernes habilitet, jf. Rpl. 62, stk. 1, 3. pkt.  

 
§ 62.  Dommeren skal påse, om der efter § 60 eller § 61 foreligger grunde, der kan medføre inhabilitet. 
Beklædes retten af flere dommere, skal hver enkelt dommer give retten meddelelse om 
omstændigheder, der efter § 60 eller § 61 kan medføre den pågældendes eller en af de andre 
dommeres inhabilitet. Endvidere kan spørgsmål om en dommers habilitet rejses af sagens parter. 
 

En afgørelse vedrørende en dommers habilitet træffes af den pågældende ret ved kendelse og en 

dommer er ikke udelukket fra at deltage i afgørelsen om sin egen habilitet, jf. Rpl. § 62, stk. 2.  

 
§ 62, stk. 2, Afgørelse om en dommers habilitet træffes af retten ved kendelse. Beklædes retten af flere 
dommere, er den dommer, om hvis habilitet der er rejst spørgsmål, ikke udelukket fra at deltage i 
afgørelsen. 
 

Der er i litteraturen uenighed om hvorvidt en dommer, der medvirker til at træffe afgørelse om 

egen habilitetsspørgsmål er omfattet af partsbegrebet og derfor er inhabil i habilitetsspørgsmålet, 

jf. RPL § 60, stk. 1, nr. 1. Da denne diskussion falder uden for afhandlingens formål, vil dette emne 

ikke berøres yderligere.52 

 

2.2.2 Habilitetskrav for retsmæglere 

Som beskrevet i afhandlingens afsnit 1.15 blev retsmægling efter en forsøgsordning indført på et 

landsdækkende plan ved vedtagelse af Retsplejelovens kap. 27. Ulig udenretlig mægling er 

retsmæglers generelle habilitet reguleret. Således kan kun en dommer eller fuldmægtig, der er 

                                                      
52 Der henvises for en mere indgående diskussion om emnet til Michael Ellehauge, Inhabilitet i dansk retspleje, 1. 
Udgave, s. 400 ff.  
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udpeget til dette fungere som retsmægler, jf. Rpl. § 273, stk. 1, nr. 1. Derudover kan en advokat 

fungere som retsmægler, såfremt denne er antaget af Domstolsstyrelsen, jf. Rpl. § 273, stk. 1, nr. 

2.  

§ 273, stk. 1. Som retsmægler kan udpeges 
 1) en dommer eller fuldmægtig ved det pågældende embede, som af vedkommende retspræsident er 
udpeget til at fungere som retsmægler, eller 
 2) en advokat, som er antaget af Domstolsstyrelsen til at fungere som retsmægler i den pågældende 

landsretskreds. 
 

Ovenstående er udtryk for retsmæglers generelle habilitet, dog vil nærværende analyse 

udelukkende være fokuseret omkring de specielle habilitetskrav for retsmæglere.  

Den specielle habilitet for retsmæglere er reguleret i Rpl. § 274, der anfører, at Rpl. §§ 60 og 61 

tilsvarende finder anvendelse på retsmæglere.  

  § 274. §§ 60 og 61 finder tilsvarende anvendelse for retsmæglere 

 

Retsmægling er kendetegnet ved, at retsmægler kan facilitere mæglingen, og derved forholde sig 

neutral. Denne mæglingsform beskrives på følgende måde i Bet. 2006:1481; 

 

”Kendetegnende for denne form for konfliktløsning er dog, at parterne med bistand fra en upartisk 

tredjepart og under en struktureret proces selv forhandler sig frem til en for dem tilfredsstillende 

løsning på tvisten. (…) det er mæglerens opgave at bevare overblikket og lede parterne igennem 

processen.”53 

 

Det må hertil undersøges, om retsmægler bliver inhabil, såfremt denne antager en mere 

evaluerende adfærd, end hvad der er aftalt ved retsmæglingen. 

Ved en evaluerende adfærd fra retsmægler påpeger Adrian (2012), at retsmægleren ikke vil 

bibeholde sin neutralitet, såfremt retsmægleren er medbestemmende om konflikten, mæglingen 

eller mæglingsforliget. Derudover vil en juridisk stillingtagen til konflikten også medføre, at 

retsmægleren kompromitterer sin neutralitet. Det samme gøres gældende, såfremt retsmægleren 

kommer med løsningsforslag til konflikten, hvis disse løsningsforslag indeholder en stillingtagen til 

konflikten.54 

                                                      
53 Betænkning 1481, 2006, s. 134 
54 Adrian, 2012, s. 31 



 38 

Herudover må ligeledes medtages, hvornår retsmægleren antager den evaluerende adfærd. 

Såfremt retsmægleren fremkommer med løsningsforslag eller en juridisk stillingtagen til konflikten 

så snart mæglingen påbegyndes, taler dette for, at retsmægleren ved disse udtalelser ikke er 

neutral eller upartisk. I en sådan situation vil det bero på en konkret vurdering af retsmæglers 

udtalelser, om denne er inhabil efter Rpl. § 274, jf. Rpl §§ 60-61, herunder specielt Rpl. § 61, da 

retsmæglers udtalelser kan antyde, at vedkommende ikke fremstår habil.  

Modsætningsvis er situationen, hvor retsmægleren fremkommer med løsningsforslag, herunder 

antydninger af den juridiske stillingtagen til konflikten i slutningen af mæglingssituationen, og hvor 

disse løsningsforslag opsummerer eller støtter parternes synspunkter i mæglingen. En sådan 

situation, hvor retsmægleren hjælper parterne til at afslutte mæglingen ud fra parternes ønsker 

om en fælles løsning, vil ikke medføre afhængighed eller partiskhed.  

Endvidere må det undersøges, inden retsmæglingen påbegyndes, om der foreligger forhold, der 

kan opfattes som afhængige eller partiske.  

 

2.2.2.1 Opsamling 

Retsmæglers inhabilitet beror således på en vurdering af inhabilitetsbestemmelserne i Rpl. §§ 60-

61, jf. Rpl. § 274, hvorfor retsmægler må konstateres inhabil såfremt, der foreligger 

partsinhabilitet, jf. Rpl. § 60, stk. 1, nr. 1, slægtskabsinhabilitet, jf. Rpl. 60, stk. 1, nr. 2 og nr. 3, 

repræsentationsinhabilitet, jf. § 60, stk. 1, nr. 4, samt to-instanshabilitet, jf. Rpl. § 60, stk. 1, nr. 5. 

Endvidere må der ved vurderingen af retsmæglers inhabilitet i øvrigt ikke foreligge 

omstændigheder, der kan rejse tvivl om vedkommendes habilitet, jf. Rpl. § 61.  

 

2.2.2.2 Retsmæglers undersøgelses- og oplysningspligt  

For at bibeholde neutralitet og upartiskhed ved retsmægling må retsmægler, hvis denne 

konstaterer, at disse principper bliver kompromisseret afbryde mæglingen med det til følge, at der 

enten udpeges en ny retsmægler eller parterne fortsætter tvisten i retssag.  

Det bemærkes hertil, at retsmæglers undersøgelses- og oplysningspligt ikke er reguleret i Rpl. 

kapitel 27. Dog må det ud fra principperne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 

(herefter ”EMRK”) artikel 6 antages, at Rpl. § 62 ligeledes finder anvendelse for retsmæglere.  
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EMRK Art. 6: ”Enhver skal (…) være berettiget til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig 
tid for en ved lov oprettet uafhængig og upartisk domstol 
 

En udpeget retsmægler må således sikre inden mæglingen påbegyndes, at denne er upartisk og 

uafhængig, samt i øvrigt opfylder betingelserne for at være habil efter Rpl. §§ 60 og 61.  

Udover regulering af habilitet for retsmægler i den konkrete mæglingssituation regulerer Rpl. 

kapitel 27 også fremtidig (in-)habilitet for den person, der har ageret som retsmægler. 

Retsmægleren må således ikke efter retsmæglingen er afsluttet virke som dommer eller advokat i 

sagens fortsatte behandling, jf. Rpl. § 279, stk. 1. 

 
§ 279. Efter en retsmæglings afslutning må retsmægleren ikke virke som dommer eller advokat under 
sagens fortsatte behandling. 
Stk. 2. Uanset stk. 1 kan en dommer, der har fungeret som retsmægler, efter anmodning indføre en 
aftalt løsning som retsforlig i retsbogen og træffe beslutning om at hæve sagen. 

  

Forbuddet mod at deltage i den videre behandling af sagen er dog kun aktuel, såfremt tvisten ikke 

løses ved retsmæglingen. Det bemærkes hertil, at en dommer, der agerer som retsmægler, må 

indføre den aftalte løsning som retsforlig i retsbogen, jf. Rpl. § 279, stk. 2.  

Ud fra analysen i afsnit 2.2.1 må bestemmelsen i Rpl. § 279 ses som en udspecificering af Rpl. § 61. 

Det må således antages, at domstolene vil nå frem til samme resultat ved brugen af enten § 279 

eller § 61. Dette fordi en retsmægler ved mægling må formodes at have taget en sådan stilling til 

sagens udfald eller i øvrigt fremkommet med udtalelser til parterne, at vedkommende næppe kan 

betegnes som upartisk og uafhængig ved den fortsatte behandling af sagen.  

En retsmægler skal derfor inden retsmæglingen påbegyndes, undersøge og oplyse om eventuelle 

forhold, der kan gøre vedkommende inhabil efter Rpl. §§ 60-61 og desuden afholde sig fra, at 

komme med udtalelser i mæglingens startfase, der kan anses som løsningsforslag eller en juridisk 

stillingtagen til tvisten, for at bibeholde sin habilitet efter Rpl. § 274.  

 

Ved analysen af habilitetskravene for dommere og retsmæglere er det fundet, at disse 

habilitetskrav er reguleret i Rpl. §§ 60-61, da begge tvistløsningsorganer foregår indenretsligt. Der 

vil herefter blive analyseret habilitetskravene for voldgiftsdommere for at belyse, hvilke krav der 

stilles til tvistløsningsorganer, der foregår udenom domstolene. 
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2.2.3 Habilitetskrav for voldgiftsdommere 

Det bemærkes til nærværende analyse, at voldgiftsdommeres generelle habilitet beror på aftalen 

mellem parterne, jf. voldgiftsloven (herefter ”VGL”) § 11.  

  

§ 11. Parterne kan aftale, hvordan voldgiftsdommeren eller voldgiftsdommerne skal udpeges. 
                       (…) 

Stk. 3. Lader voldgiftsretten sig ikke etablere i henhold til voldgiftsaftalen eller stk. 2, kan hver af 
parterne anmode domstolene om at udpege den eller de voldgiftsdommere, som mangler at blive 
udpeget. Ved udpegningen skal der tages behørigt hensyn til kvalifikationer, som parterne har aftalt 
at voldgiftsdommeren skal have, og til forhold, som kan sikre udpegningen af en uafhængig og 
upartisk voldgiftsdommer. (egen markering) 

  

Analysen af habilitetskrav for voldgiftsdommere vil derfor være fokuseret omkring specielle 

habilitetskrav. Voldgiftsdommeres habilitet er reguleret i VGL § 12, stk. 1. Der må ikke foreligge 

forhold, der kan skabe berettiget tvivl om en voldgiftsdommers upartiskhed og uafhængighed, jf. 

VGL § 12, stk. 1.  

 

§ 12, stk. 1. Den, som bliver kontaktet i forbindelse med en mulig udpegning som voldgiftsdommer, 
skal oplyse om forhold, der kan give anledning til berettiget tvivl om vedkommendes upartiskhed eller 
uafhængighed. En voldgiftsdommer skal fra sin udpegning og under behandlingen af voldgiftssagen 
straks oplyse parterne om sådanne forhold, medmindre voldgiftsdommeren allerede har oplyst dem 

herom. 
 

Det fremgår ikke af forarbejderne til voldgiftsloven, hvordan upartiskhed og uafhængighed skal 

forstås, hvorfor disse definitioner nedenfor vil fortolkes ud fra en almindelig ordlydsfortolkning.  

Upartiskhed; må således forstås som risikoen for, at voldgiftsdommeren foretrækker eller 

forfordeler den ene part frem for den anden, eller på anden måde forskelsbehandler parterne. 

Derudover må der ligeledes foretages en vurdering af risikoen for, at voldgiftsdommeren er 

upartisk i forhold til det spørgsmål, der skal afgøres af voldgiftsretten og om voldgiftsdommeren er 

forudindtaget i spørgsmålet ved denne afgørelse.  

En voldgift, der udføres i strid med VGL § 18, vil ligeledes gøre den respektive voldgiftsdommer 

inhabil.  

§ 18. Parterne skal behandles lige, og hver part skal have fuld lejlighed til at fremføre sin sag. 
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Ved medvirken af flere voldgiftsdommere vil det således afhænge af en konkret vurdering om alle 

voldgiftsdommere har været med til at tilrettelægge voldgiftsretten i strid med VGL § 18 eller om 

dette kun vil gøre en enkelt voldgiftsdommer inhabil.  

 

Uafhængighed; vurderes ud fra voldgiftsdommerens relationer til sagens parter eller deres 

repræsentanter. Desuden må det vurderes om voldgiftsdommeren har relationer til andre 

elementer i sagen, herunder om voldgiftsdommeren har en personlig, økonomisk eller 

professionel interesse i et bestemt udfald. 

Ved vurderingen af en udpeget voldgiftsdommers uafhængighed bør det undersøges, om der 

foreligger gentagende udpegninger til hvervet som voldgiftsdommer fra samme part eller 

forbundne parter og heraf, om sådanne gentagende udpegninger gør voldgiftsdommeren inhabil. I 

sagen U 2005.611 H gjorde den ene part indsigelser mod udpegningen af voldgiftsdommer K, da 

der forelå oplysninger om, at K tidligere var udpeget i flere sager af sagens ene part A. I den 

nævnte sag udtalte først Sø- og Handelsretten, at ”…Flere udpegninger bør ikke medføre 

inhabilitet medmindre der oplyses konkrete omstændigheder, der er egnede til at rejse tvivl om den 

udpegedes upartiskhed” hvorefter Højesteret stadfæstede kendelsen og erklærede den udpegede 

voldgiftsdommer K habil. Det bemærkes til dommen, at der i det konkrete tilfælde var tale om en 

udpeget voldgiftsdommer, der var blevet udpeget af parten A som voldgiftsdommer i tvister 

henholdsvis 2, 4, 9 og 13 år tidligere, samt at den udpegede voldgiftsdommer K havde en betydelig 

portefølje af hverv som voldgiftsdommer. 

  

Det står således uklart efter dommen, hvorvidt udfaldet ville ændres såfremt den udpegede 

voldgiftsdommers hovedindtægt bestod af honorar fra udpegninger til hvervet af den ene part. 

Det må ud fra det foreliggende vurderes, at der vil forekomme en så betydelig – økonomisk – 

relation, at den udpegede voldgiftsdommer i et sådan tilfælde må vige sit sæde.  

 

Udover en vurdering af den udpegede voldgiftsdommers tidligere samarbejde med eller arbejde 

for en af sagens parter, herunder gentagende udpegninger, bør det ligeledes vurderes, om der 

foreligger en øvrig relation til parterne eller deres repræsentanter. En sådan relation kan enten 

være af positiv karakter og dermed skabe incitament for voldgiftsdommeren til at afsige afgørelse 
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til støtte for den pågældende part eller relationen kan være af negativ eller modarbejdende 

karakter, der således vil skabe incitament for voldgiftsdommeren til at afsige afgørelse imod den 

pågældende part.  

Den sidstnævnte relation forelå i sagen U 1997.172 H, hvor en udpeget voldgiftsdommer 

sideløbende agerede som advokat for en part i en for Sø- og Handelsretten verserende sag.  

I voldgiftssagen mellem part A og part B var part A også part i en verserende sag ved Sø- og 

Handelsretten. Advokaten for part A’s modpart i Sø- og Handelsretten var samtidig udpeget som 

voldgiftsdommer af part B i voldgiftssagen mellem part A og part B. Allerede fordi advokaten var 

modpart til part A i Sø- og handelsretten kunne han ikke også være partsudpeget voldgiftsdommer 

for part B i voldgiftssagen, hvorfor vedkommende blev erklæret inhabil.  

Det må ligeledes, som ved vurderingen af dommeres habilitet, undersøges om voldgiftsdommere 

tidligere har taget offentlig stilling til, hvordan en eventuel konflikt skal løses – eller udtalt sig om, 

hvordan voldgiftsdommeren vil løse identiske konflikter i fremtiden. 

Der skal ved denne vurdering tages højde for, at et af principperne ved netop voldgift er, at 

parterne udpeger voldgiftsdommere med branchespecifik eller emnespecifik viden, hvorfor det 

unægteligt ikke kan undgås, at den udpegede voldgiftsdommer tidligere har udtalt sig om 

retsstillingen på det pågældende område. I sagen U 2009.550 Ø blev dette synspunkt ligeledes 

tiltrådt af Landsretten, der således tog stilling til om en udpeget voldgiftsdommer var inhabil som 

følge af hans tidligere udtalelser i Dagbladet Børsen. Heri kom han med udtalelser om, hvorvidt 

Forskelsbehandlingsloven finder anvendelse for direktører, hvilket ligeledes var det stridende 

udgangspunkt for anlæggelsen af voldgiftssagen. Landsretten fandt i det konkrete tilfælde, at der 

ikke forelå forhold, som kunne give anledning til berettiget tvivl om voldgiftsdommerens 

upartiskhed eller uafhængighed grundet udtalelsernes generelle karakter.  

 

Udover ovenstående, bør forhold, der gør en dommer inhabil efter Rpl. § 60, stk. 1 eller Rpl. § 61 

(se afsnit 2.2.1) ligeledes medføre, at en voldgiftsdommer kendes inhabil. Det bemærkes dog 

hertil, at der ud fra princippet om, at det er parterne, der udpeger voldgiftsdommerne, tidligere 

ikke har kunnet tillægges samme vilkår til en voldgiftsdommers habilitet, som til en dommers. 

Således udtalte Sø- og Handelsretten i sagen U 1997.172 H; 
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 ”Det er antaget i praksis og en naturlig følge af det voldgiftretlige sædvanlige system, hvorefter 

hver part i en voldgiftssag med 3 retsmedlemmer udpeger én af rettens tre dommere, at der ikke 

fuldt ud kan stilles samme krav til en partsudpeget voldgiftsdommers habilitet som til dommeres 

habilitet i almindelighed, således som reglerne herom er fastsat i retsplejelovens §§ 60 og 61.” 

 

Det skal dog bemærkes, at den omtalte sag er afsagt inden den gældende voldgiftslov blev 

vedtaget, hvorfor den ikke bør tillægges væsentlig betydning i vurderingen af en udpeget 

voldgiftsdommers habilitet. Dette er ligeledes støttet af Schiersing (2016), der anfører; 

”Der er således ikke (længere) grundlag for en antagelse om, at vurderingen voldgiftsdommeres 

habilitet er lempeligere end for dommere ved domstolene”55  

 

2.2.3.1 Opsamling 

Ud fra det foreliggende, herunder VGL § 12 set i lyset af Rpl. §§ 60 og 61, må en voldgiftsdommer 

således anses for inhabil, såfremt der forligger omstændigheder, der gør denne upartisk eller 

uafhængig eller såfremt, der foreligger omstændigheder, der får den pågældende 

voldgiftsdommer til at fremstå således. Dog må der ved vurderingen af en voldgiftsdommers 

habilitet lægges vægt på principperne fra det voldgiftsretlige system, hvor parterne udpeger en 

voldgiftsdommer med branchespecifik eller emnespecifik viden eller baggrund. Det må derfor 

forventes ved udpegningen af en voldgiftsdommer, at denne har udtalt sig om branchen, 

problemet eller emnet inden udpegningen. Der må dog ligesom ved vurderingen af dommeres 

habilitet konstateres inhabilitet, såfremt den udpegede voldgiftsdommer har udtalt sig om den 

konkrete tvist.  

 

Forhold der kan give anledning til berettiget tvivl om voldgiftsdommerens habilitet, skal oplyses 

parterne inden voldgiftsretten påbegyndes, jf. VGL § 12, stk. 1, 1. pkt., hvorfor voldgiftsdommeres 

undersøgelses- og oplysningspligt vil være genstand for analysen nedenfor.  

 

                                                      
55 Schiersing, 2016, s. 205 
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2.2.3.2 Voldgiftsdommeres undersøgelses- og oplysningspligt 

En person, der bliver kontaktet i forbindelse med en mulig udpegning i hvervet som 

voldgiftsdommer skal oplyse om forhold, der kan give anledning til berettiget tvivl om 

vedkommendes habilitet, jf. VGL § 12, stk. 1, 1. pkt.  

Bestemmelsen indebærer, at en mulig voldgiftsdommer har en selvstændig undersøgelsespligt om 

dennes habilitet ved udpegningen af hvervet som voldgiftsdommer. Ud fra betragtningen, at det 

er bedst at undgå indsigelser mod sin egen habilitet både under og efter voldgiftsprocessen, må 

den mulige voldgiftsdommer derfor inden processen starter oplyse om alle de forhold, der kan 

give anledning til den mindste berettigede tvivl om vedkommendes habilitet; selv i de situationer, 

hvor den mulige voldgiftsdommer ikke mener, at dette påvirker dennes upartiskhed eller 

uafhængighed. Dette må således også ske ud fra betragtningen, at en voldgiftsdommer ikke blot 

skal være inhabil, men også fremstå således (se afsnit 2.2.3).  

 

En voldgiftsdommers tilsidesættelse af oplysningspligten vil ikke i sig selv medføre en sådan 

berettiget tvivl om dennes upartiskhed eller uafhængighed, at dette vil medføre inhabilitet. Det 

fremgår således også af forarbejderne til voldgiftsloven, at en tilsidesættelse ikke i sig selv 

medfører inhabilitet; [en tilsidesættelse af oplysningspligten] må derfor afgøres efter almindelige 

formueretlige regler.56  

 

Potentielle voldgiftsdommere har således en selvstændig undersøgelsespligt om forhold, der kan 

medføre inhabilitet efter VGL § 12, samt en oplysningspligt overfor parterne om resultatet af en 

sådan undersøgelse. For at undgå tvivl om en udpeget voldgiftsdommers habilitet og for at undgå, 

senere at blive erklæret inhabil som et resultat af tilsidesættelsen af oplysningspligten, bør denne i 

oplysningsfasen underrette parterne om alle de forhold, der kan give anledning til berettiget tvivl 

om voldgiftsdommerens upartiskhed eller uafhængighed.  

 

2.2.4 Habilitet i forvaltningen 

Nedenfor vil habilitet i forvaltningens behandlinger, afsigelse, forskrifter og afgørelser belyses. 

Den offentlige forvaltning er på trods af dens afstand fra klassiske tvistløsningsorganer medtaget 

                                                      
56 Forslag til Lov om Voldgift, fremsat 16. marts 2005. 2005-03-16 nr. 127, s. 52 
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for at belyse og undersøge, hvorledes habilitet afgøres i situationer, hvor tilliden til den, der 

træffer afgørelsen må anses som et hovedelement. Habilitetskravene for vedkommende, der 

virker indenfor den offentlige forvaltning er reguleret i forvaltningslovens (herefter ”FVL”) § 3.  

Hertil bemærkes, at såfremt der statueres inhabilitet for vedkommende må denne ikke træffe 

afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag, jf. 

FVL § 3, stk. 3. 

 
§ 3, stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i 
øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. 
 
 

Vedkommende, der virker indenfor den offentlige forvaltning (herefter ”sagsbehandleren”) må 

ikke have en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller være eller have været 

repræsentant for nogen med en sådan interesse, jf. FVL § 3, stk. 1, nr. 1.  

 
§ 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 
1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller 

tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 
 
 

En personlig interesse må findes at foreligge, hvis sagsbehandleren bliver påvirket af en specifik 

afgørelse, der sondres herved mellem en indirekte påvirkning og en direkte påvirkning.  

Indirekte påvirkning foreligger, såfremt en afgørelse eller administrativ forskrift vedrører en større 

gruppe personer inklusiv sagsbehandleren. Herunder afgørelser og forskrifter vedrørende f.eks. 

færdsel, skat, udlejning, pensionsforhold, på trods af sagsbehandlerens rolle som bilist, skatteyder, 

lejer/udlejer eller (snart) kommende pensionist.57 Derimod foreligger direkte påvirkning - eller 

som udtrykt ”særlig (…) interesse” - når afgørelsen vedrører en konkret sag, hvor sagsbehandleren 

har en interessekollision.  

Udover ved personlig interesse kan inhabilitet også konstateres ved økonomisk interesse. Selvom 

begreberne i nogle tilfælde vil være sammenflydende, bør der ved undersøgelsen om en 

sagsbehandlers habilitet undersøges, om der skal statueres inhabilitet efter en personlig interesse 

eller økonomisk interesse. Som gennemgået ovenfor vil der som udgangspunkt statueres 

inhabilitet, såfremt sagsbehandleren har en personlig interesse med en direkte påvirkning. Ved en 

økonomisk interesse vil inhabiliteten modsætningsvis afgøres ud fra, hvor stor den økonomiske 

                                                      
57 Gammeltoft-Hansen, 2011, s. 23 
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interesse/påvirkning må forventes at være. Hertil udtalte Indenrigsministeriet i IM 2000.158, at 

kommunalbestyrelsesmedlemmers aktieposter på hver kr. 100,00 medførte, at der ikke var 

grundlag for at antage, at de pågældende medlemmer havde særlig økonomisk interesse i 

behandlingens udfald. Der blev herunder desuden lagt vægt på, at ingen af medlemmerne havde 

bestemmende indflydelse i aktieselskabet.  

Såfremt en given aktiepost er større eller aktiepostens størrelse giver anledning til en 

bestemmende indflydelse i aktieselskabet (for bestemmende indflydelse henvises til analysen 

straks nedenfor) vurderes det ikke for utænkeligt, at der statueres inhabilitet efter FVL § 3, stk. 1, 

nr. 1, samt for bestemmende indflydelse i et selskab efter FVL § 3, stk. 1, nr. 3.  

I udtalelsen IM 2005.159, præciserede Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvad der skulle anses for 

en særlig økonomisk interesse, ved at anse en aktiepost på kr. 5.000,00 og derunder for værende 

af så ubetydelig karakter, at en sådan aktiepost ikke kan føre til en inhabilitetsbegrundet interesse 

i en afgørelse.  

Inhabilitet efter FVL § 3, stk. 1, nr. 1 vil således foreligge, såfremt sagsbehandleren har en 

personlig interesse i sagen og hvor udfaldet vil påvirke den pågældende direkte eller hvor 

sagsbehandleren har en sådan særlig økonomisk interesse, at dette må anses for at (kunne) 

påvirke den pågældendes sagsbehandling.  

Ligeledes vil sagsbehandleren være inhabil, såfremt dennes ægtefælle, beslægtede, besvogrede 

eller andre nærtstående har en personlig eller økonomisk interesse i afgørelsen eller såfremt disse 

er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, jf. FVL § 3, stk. 1, nr. 2.  

 
§ 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 
 (…) 
 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien 
så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i 
sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 

 

Som nævnt ovenfor medfører ikke blot en betydelig aktiepost i et selskab inhabilitet, ligeledes vil 

en deltagelse i selskabets ledelse eller en anden nær tilknytning til selskabet udløse inhabilitet, jf. 

FVL § 3, stk. 1, nr. 3.  

 

                                                      
58 Udtalelse af 7. september 2000, Indenrigsministeriet, j.nr: 1999/1220/431-5 
59 Udtalelse af 11. Juli 2015, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, j.nr: 2003-2220/207-4 
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§ 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis  
(…) 
3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening 
eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, 

  

Hvorvidt der foreligger deltagelse i selskabets ledelse vil sjældent give anledning til tvivl. Det kan 

hertil bemærkes, at ikke kun direktører og bestyrelsesmedlemmer er omfattet, ligeså er 

overordnede funktionærer og andre med en direkte indflydelse på selskabets drift. 

Om der foreligger en nær tilknytning til selskabet skal blandt andet vurderes ud fra, om 

sagsbehandleren besidder en betydelig medbestemmelse i selskabet. Herunder ved aktie- eller 

anparter, hvorvidt vedkommende kan antages at have indflydelse på valget af selskabets 

bestyrelse. Det kan udledes af bestemmelsens ordlyd ’nær tilknytning’, at der ikke blot sigtes på 

ejere (aktionærer eller anpartshavere) af selskabet, men således også andre interessenter.  

 

Udover personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, en lignende interesse fra slægtskab 

eller en tilknytning til et selskab, der har en interesse i sagens udfald, kan der ligeledes statueres 

inhabilitet, hvis sagen vedrører en klage over en afgørelse, sagsbehandleren tidligere har været 

med til af afgøre – den såkaldte to-instansinhabilitet. Sagsbehandleren vil således være inhabil, 

såfremt sagen vedrører en klage over for en anden offentlig myndighed og sagsbehandleren 

tidligere har medvirket ved afgørelse ved denne myndighed, jf. FVL § 3, stk. 1, nr. 4.  

 

§ 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 
(…) 
4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden 
offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den 
afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller 

  

Bestemmelsens ordlyd medvirker, at en sagsbehandler ved en overordnet myndighed kun bliver 

inhabil, såfremt denne har medvirket ved afgørelsen. Situationer, hvor en sagsbehandler har 

vejledt en underordnet myndighed om lovfortolkning eller praksis på området inden afgørelsen i 

den konkrete sag er derimod undtaget. Der må dog hertil bemærkes, at såfremt sagsbehandleren 

har vejledt en underordnet myndighed på baggrund af udførlige informationer om sagens faktum 

kan dette resultere i inhabilitet, hvis sagsbehandlerens vejledning bærer præg af en egentlig 

afgørelse af den konkrete sag. Således udtalte Folketingets Ombudsmand i sagen FOB 1998.364; 
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”Det antages at en ankeinstans normalt kan yde en 1. instans generel vejledning om eksempelvis 

forståelse af lovgivning o.l., uden at dette vil bevirke, at den person der har ydet vejledningen bliver 

inhabil i forhold til en eventuel klage over 1. instansens afgørelse. Tilkendegiver den pågældende 

derimod en forholdsvis præcis og endelig opfattelse vedrørende den konkrete sags udfald, vil der 

foreligge toinstans-inhabilitet i forhold til en senere klagesag”60  

 

Omtalte sag vedrørte konsulent B for Revaliderings- og Pensionsnævnets medvirken ved afgørelse 

i første instans hos den pågældende kommune, hvorefter denne afgørelse blev indbragt for 

Revaliderings- og Pensionsnævnet (klageinstans). Samme konsulent B deltog igen ved 

behandlingen for Revaliderings- og Pensionsnævnet og konsulent B blev af Ombudsmanden anset 

for inhabil i sagen ved klageinstansen.  

En sagsbehandler kan udover ovennævnte situationer erklæres inhabil, såfremt der i øvrigt 

foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om sagsbehandlerens upartiskhed, jf. 

FVL § 3, stk. 1, nr. 5. Denne bestemmelse må ligesom Rpl. § 61 anses som en 

opsamlingsbestemmelse, der har til formål at sikre, at sagsbehandleren ved afgørelsen ikke blot 

skal være habil, men også fremstå sådan.  

 
§ 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 
(…) 
5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes 
upartiskhed. 
 

Således vil nære venskaber eller konstaterbare fjendskaber medføre inhabilitet efter FVL § 3, stk. 

1, nr. 5. Et fjendskab må anses for at være konstaterbart, når der foreligger omstændigheder om 

åbenbar antipati før eller under behandlingen af sagen og når disse er konstaterbare for 

offentligheden eller parterne imellem. En sådan situation forelå i sagen FOB 2008.352, hvor en 

gymnasielærer blev erklæret inhabil ved afgivelsen af års- og eksamenskarakterer. I den omtalte 

sag var den pågældende elevs forældre og gymnasielæreren i nabostrid, som bl.a. omfattede en 

retssag om skellet mellem de to grunde. Ombudsmanden udtalte, at der for afgivelse af års- og 

eksamenskarakterer gælder uskrevne forvaltningsretlige grundsætninger, der svarer til 

forvaltningslovens bestemmelser, hvorfor karaktergivningen burde være foretaget af en anden 

lærer.  

                                                      
60 FOB 1998.364, s. 4  
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Udover nære venskaber vil nære familierelationer, der ikke er reguleret af FVL § 3, stk. 1, nr. 2, 

ligeledes være omfattet af FVL § 3, stk. 1, nr. 5. Således blev et kommunalt udvalgsmedlem 

erklæret inhabil i sagen FOB 2001.534, da vedkommende deltog i afgørelsen om tilbygning af et 

specifikt sommerhus. Udvalgsmedlemmet var i familie (fætter) med sommerhusejeren og havde 

desuden brugt sommerhuset i forbindelse med afholdelse af ferie, hvorfor vedkommende blev 

erklæret inhabil. 

 

Det vil som udgangspunkt ikke medføre inhabilitet, såfremt en sagsbehandler har udtalt sig 

offentligt – i nogle hverv er det ligefrem kutyme og der er en forventning om, at sagsbehandleren 

udtaler sig, herunder f.eks. i hvervet som kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det må dog vurderes, 

hvor konkret sagsbehandleren har udtalt sig om en igangværende behandling, da der ved en 

konkret og specifik offentliggørelse af sagsbehandlerens holdninger til sagens udfald kan statueres 

inhabilitet. 

 

På trods af, at sagsbehandleren anses for at være inhabil efter FVL § 3, stk. 1 kan der i den 

konkrete sag ses bort fra denne inhabilitet, hvis der som følge af karakteren eller styrken af 

sagsbehandlerens interesse, sagens karakter eller sagsbehandlerens funktion, ikke kan antages at 

være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn, jf. FVL § 3, 

stk. 2.  

§ 3, stk. 2, Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens 
karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at 
være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. 

  

Bestemmelsen vil finde anvendelse som følge af sagsbehandlerens begrænsede funktion i 

sagsbehandlingen, herunder eksempelvis sekretær eller bud, der skal befordre sagens akter 

mellem myndigheder.61 Derudover vil sagsbehandlere, der skal fastslå ubetvivlelige forhold, der 

skal bruges i sagsbehandlingen, herunder opmåling, aflæsning eller anden prøvetagning være 

omfattet af ovenstående bestemmelse, hvorfor sagsbehandleren ikke anses for inhabil.  

 

Endvidere vil bestemmelsen finde anvendelse på en afgørelse, hvor styrken af sagsbehandlerens 

interesse i sagens udfald må anses for at være lille netop på grund af afgørelsens generelle 

                                                      
61 Bønsing, 2012, s. 126 



 50 

karakter, herunder f.eks. udarbejdelsen af lokalplaner. Såfremt sagsbehandleren bliver påvirket 

direkte af udarbejdelsen af lokalplanen ved f.eks. ekspropriation, vil den pågældende dog være 

inhabil efter FVL § 3, stk. 1, nr. 1.  

 

2.2.4.1 Opsamling 

Habilitetsbestemmelserne for forvaltningen indeholder således bestemmelser om partsinhabilitet, 

jf. FVL § 3, stk. 1, nr. 1, slægtskabsinhabilitet, jf. FVL § 3, stk. 1, nr. 2, selskabsinhabilitet, jf. FVL § 3, 

stk. 1, nr. 3, samt to-instansinhabilitet, jf. FVL § 3, stk. 1, nr. 4. Endvidere må der ikke foreligge 

omstændigheder, der i øvrigt kan vække tvivl om habiliteten, jf. FVL § 3, stk. 1, nr. 5. 

 
Ud fra det foreliggende må sagsbehandleren således anses for inhabil, såfremt der foreligger en 

personlig eller økonomisk interesse eller, at en sådan interesse foreligger hos sagsbehandlerens 

nære slægtskab. Endvidere anses sagsbehandleren for inhabil, såfremt denne har en nær 

tilknytning til et selskab med interesse i afgørelsen, samt hvis sagsbehandleren tidligere har 

medvirket ved afgørelsen, jf. FVL § 3, stk. 1. Såfremt sagsbehandleren er bekendt med en af 

ovenstående inhabilitetsgrunde skal vedkommende oplyse om disse forhold, jf. FVL § 6, stk. 1, 

hvorfor sagsbehandlerens undersøgelses- og oplysningspligt vil være genstand for analyse 

nedenfor.  

 

2.2.4.2 Forvaltningens undersøgelses- og oplysningspligt 

Såfremt sagsbehandleren er bekendt med forhold, der er omfattet af FVL § 3, stk. 1 skal denne 

snarest underrette sin foresatte herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden 

betydning, jf. FVL § 6, stk. 1.  

§ 6, stk. 1. Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, 
som er nævnt i § 3, stk. 1, skal snarest underrette sin foresatte inden for myndigheden herom, 
medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning. For så vidt angår medlemmer af en 
kollegial forvaltningsmyndighed gives underretningen til myndigheden. 

  

Der pålægges således sagsbehandleren en selvstændig undersøgelsespligt. Hertil kan bemærkes, 

at situationer, der medfører inhabilitet, men er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i FVL § 3, 

stk. 2 også vil være omfattet af oplysningspligten, da det er den pågældende myndighed, der 

træffer afgørelser om inhabilitet, jf. FVL § 6, stk. 2.  
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§ 6, stk. 2. Spørgsmålet om, hvorvidt en person er inhabil, afgøres af den i stk. 1 nævnte myndighed. 
 

Sagsbehandlerens oplysningspligt omfatter ikke forhold, der åbenbart er uden betydning. Således 

må sagsbehandleren udvise et skøn i undersøgelsen af sin egen habilitet. Dog må det hertil 

bemærkes, at der ud fra saglighedshensynet og tillidshensynet62 i habilitetsbestemmelserne må 

formodes, at den pågældende sagsbehandlers skøn er meget lille. Ligeledes udtalte 

Ombudsmanden i sag FOB 1987.11963; 

”For en ordens skyld tilføjer jeg, at der efter min opfattelse i hvert fald efter forvaltningslovens 

ikrafttræden ikke kan være tvivl om, at der (…) er pligt til at underrette ankenævnets formand om 

den mulige inhabilitet.”  

Ovenstående sag vedrørte et medlem af Miljøankenævnets bestyrelsespost i selskab A, hvori 

Miljøankenævnet behandlede en klage om godkendelse af et rensningsanlæg i selskab B, der var 

konkurrent til selskab A. Der forelå under behandlingen af sagen en mulighed for, at selskab B ville 

opkøbe aktiemajoriteten i selskab A. Dog ejede det pågældende bestyrelsesmedlem ikke aktier. 

Det pågældende miljøankenævns medlem blev fundet habil.   

 

Sagsbehandleren, der virker indenfor forvaltningen, har en selvstændig undersøgelses- og 

oplysningspligt for forhold omfattet af FVL § 3, stk. 1, nr. 1-5. Ved undersøgelsespligten må den 

pågældende udvise et skøn overfor forhold, der åbenbart er uden betydning. Det fandtes i 

ovenstående analyse, at det pågældende skøn formentlig er lille grundet saglighedshensynet og 

tillidshensynet til forvaltningens afgørelser.  

 

Ovenstående analyse har belyst habilitetsreglerne for henholdsvis domstole, retsmægling, voldgift 

og forvaltningen, hvorfor det nedenfor vil belyses på hvilke områder disse organer divergerer, 

samt på hvilke områder der findes ligheder. Denne analyse foretages for herefter at belyse 

forskellighederne i habilitetsreglerne.  

 

                                                      
62 Gammeltoft-Hansen, 2011, s. 10 
63 Faktum hændte inden vedtagelsen af FVL § 6, stk. 1 – Ombudsmandens udtalelse er fremkommet efter vedtagelsen 
af nævnte bestemmelse. 
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2.3 Baggrunden for national ret 

Nedenfor vil de væsentligste forskelle på typer af afgørelser, der træffes ved henholdsvis 

domstolene, retsmægling, voldgift og forvaltningen blive gennemgået. Herunder vil de væsentlige 

karakteristika af disse organer og deres eventuelle indvirkning på habilitetsreglerne gennemgås.  

Ved konflikttyper sondres der mellem to typer af konflikter; dispositive konflikter - hvor parterne 

har rådighed over sagens genstand, og indispositive konflikter - hvor parterne ikke har rådighed 

over sagens genstand. 

  

2.3.1 Domstolene 

Ved domstolene afgøres der såvel dispositive konflikter som indispositive konflikter.  

De konflikter, der behandles af domstolene er således konflikter, hvor parterne inden sagen 

anlægges har haft mulighed for at finde en løsning i mindelighed, samt sager, hvor parterne ikke 

har rådighed over sagens genstand.  

Derudover vil en behandling ved domstolene foregå enten ved første-, anden- eller eventuelt 

tredjeinstansbehandling, hvorfor der ved anden- og eventuel tredjeinstansbehandling ikke er 

mulighed for parterne at få omstødt domstolens afgørelse.  

Hertil bemærkes der i øvrigt, at domstolene er et essentielt organ i et retssamfund, hvorfor tilliden 

til domstolene og deres upartiske og uafhængige behandling af sager er nødvendig.  

Det findes på ovenstående baggrund, at habilitetsreglerne for domstolene alt andet lige udformes 

og fortolkes bredt for herigennem, at sikre og styrke tilliden fra både parterne og omverdenen. En 

bred fortolkning af Rpl. § 60 er de seneste år blevet anvendt af domstolene, hvorfor der også er 

set en stigning i antallet af afgørelser om en dommers habilitet.64 Ud fra ovenstående antages det, 

at opfattelsen af domstolene er essentiel i et retssamfund, hvorfor samfundets tillid til 

domstolene er søgt løftet ved implementeringen af Rpl. § 61.  

 

2.3.2 Retsmæglere 

Retsmægling adskiller sig fra almindelig domstolsbehandling ved, at retsmægling kun kan 

iværksættes såfremt, der er tale om en dispositiv konflikt, jf. Rpl. § 272. Derudover kan 

                                                      
64 Smith, 1998, s. 375 
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retsmægling afsluttes inden der er indgået et forlig ved at retsmægleren anser et mæglingsforsøg 

for umuligt, jf. Rpl. § 276, stk. 1, nr. 2 eller ved, at en af parterne ikke ønsker at fortsætte 

retsmæglingen, jf. Rpl. § 276, stk. 1, nr. 3. Hertil bemærkes det, at parternes mulighed for at 

afbryde mæglingen kan være årsagen til den manglende retspraksis om habilitet for retsmæglere. 

Det findes sandsynligt, at årsagen til den manglende retspraksis på området for habilitet for 

retsmæglere skyldes, at en part fremfor at gøre inhabilitet gældende overfor retsmægleren i 

stedet blot afbryder retsmæglingen og anlægger sagen ved domstolene.   

Da retsmægling foregår som led i en tvist anlagt ved domstolene er tilliden til dette 

tvistløsningsorgan også essentiel for tilliden til retssamfundet, hvorfor ikke blot parterne skal anse 

retsmægler for habil, ligeså skal retsmægler fremstå habil for tredjemand.  

 

2.3.3 Voldgift 

I kontrast til behandlingen af konflikter ved domstolene eksisterer konfliktløsning ved 

voldgiftsretten. Voldgift benyttes såfremt parterne har aftale herom og kan nedsættes med til dels 

partsudpegede voldgiftsdommere, som gennemgået i analysen ovenfor. 

Voldgiftsretten behandler kun tvister, som parterne har fri rådighed over, jf. VGL § 6, det vil sige 

dispositive tvister. Derudover adskiller voldgift sig fra domstolsbehandling ved, at der ikke er 

ankemuligheder ved voldgiftsrettens kendelser.  

Ved et tvistløsningsorgan, hvor der ikke er en ankemulighed bør parterne have sikret en 

uafhængig og upartisk behandling, hvorfor det ligeledes blev fundet, at der ved voldgift tillægges 

samme habilitetsstandard som ved domstolene.  

 

2.3.4 Forvaltningen 

Forvaltningen træffer afgørelser i både dispositive og indispositive tvister. Derudover indgår 

forvaltningen til forskel fra de andre omhandlende tvistorganer i kontrakter og andre privatretlige 

dispositioner. Et så bredt ’forretningsfelt’, hvor der både eksisterer et organ, der træffer 

afgørelser, samt et organ, der skal indgå i kontrakter medfører specifikke krav til forvaltningens 

habilitetsregler.  
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Ved forvaltningsafgørelser findes der både en direkte klageadgang, samt en mulighed for at få 

prøvet afgørelserne ved domstolene.  

Da forvaltningen antages at være en vigtig del af et fungerende samfund, er det ikke blot de 

berørte parters tillid til uafhængigheden og upartiskheden, der er vigtig. Det er ligeledes 

essentielt, at tredjemand har tillid til ”offentlighedens” afgørelser er essentiel.  

 

2.4 Delkonklusion  

På baggrund af ovenstående analyse kan det konkluderes, at habilitetsreglerne for henholdsvis 

dommere, retsmæglere, voldgiftsdommere og forvaltningen på flere punkter er identiske. 

Bestemmelserne beror ligeledes på de samme hensyn – saglighed og tillid.  

Habilitetsreglerne for dommere indeholder bestemmelser om partsinhabilitet, jf. Rpl. § 60, stk. 1, 

nr. 1, slægtskabsinhabilitet, jf. Rpl. § 60, stk. 1, nr. 2, samt nr. 3, repræsentationsinhabilitet, jf. § 

60, stk. 1, nr. 4 og slutteligt to-instansinhabilitet, jf. Rpl. § 60, stk. 1, nr. 5.  

Udover ovenstående inhabilitetsgrunde kan en dommer også erklæres inhabil, såfremt denne ikke 

fremstår fuldstændig upartisk, jf. opsamlingsbestemmelsen i Rpl. § 61.  

Der tillægges dommere en undersøgelses- og oplysningspligt, jf. Rpl. § 62. En sådan pligt medfører, 

at dommeren på eget initiativ skal undersøge om der foreligger grunde, der kan medføre 

inhabilitet efter Rpl. §§ 60 eller 61. 

 

Ligeledes for retsmæglere gælder Rpl §§ 60-61, jf. Rpl. § 274. For retsmæglere fandt analysen, at 

der ligeledes gælder en undersøgelses- og oplysningspligt. Retsmægler skal således inden 

mæglingen påbegyndes påse, at der ikke foreligger grunde, der kan medføre partiskhed eller 

afhængighed, samt at vedkommende i øvrigt opfylder betingelserne for at være habil efter Rpl. §§ 

60-61. 

 

På baggrund af analysen kan det endvidere konkluderes, at voldgiftsdommeres habilitet skal 

vurderes ud fra, om vedkommende er upartisk og uafhængig, jf. VGL § 12, samt ud fra 

betingelserne for dommeres habilitet efter Rpl. §§ 60-61. Det blev ved analysen fundet, at der 
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anlægges samme standard ved habilitetskravene for voldgiftsdommere som ved dommere for 

domstolen. 

Voldgiftsdommernes undersøgelses- og oplysningspligt følger af VGL § 12, stk. 1, 1. pkt. I analysen 

blev det fastslået, at voldgiftsdommeren skal oplyse om alle forhold, der kan give anledning til den 

mindste berettigede tvivl om vedkommendes habilitet.  

 

Habilitetsreglerne for forvaltning indeholder bestemmelser om partsinhabilitet, jf. FVL § 3, stk. 1, 

nr. 1, slægtskabsinhabilitet, jf. FVL § 3, stk. 1, nr. 2, selskabsinhabilitet, jf. FVL § 3, stk. 1, nr. 3 og 

to-instansinhabilitet, jf. FVL § 3, stk. 1, nr. 4. Derudover må der ikke foreligge omstændigheder, 

som i øvrigt kan vække tvivl om habiliteten, jf. FVL § 3, stk. 1, nr. 5.  

Den pågældende, der virker inden for forvaltningen har en selvstændig undersøgelses- og 

oplysningspligt, hvori vedkommende må udvise et skøn overfor forhold, der åbenbart er uden 

betydning for vedkommendes habilitet. Det fandtes i analysen, at det pågældende skøn er lille, 

grundet saglighedshensynet og tillidshensynet til forvaltningens afgørelser.  

 

Fælles for de ovenfor gennemgåede habilitetsregler er, at de alle indeholder bestemmelser, der 

sikrer, at der ikke blot foreligger habilitet – det skal også fremstå således.  

 

2.5 Habilitetsregler i udenretlig mægling 

Det vil i nedenstående afsnit blive gennemgået, hvilke elementer fra national ret, der findes 

relevante at regulere for derigennem at sikre habiliteten for udenretlige mæglere. Således 

afsøges, hvilke bestemmelser fra national ret, der kan medvirke til at øge parterne og tredjemands 

tillid til habiliteten i processen ved udenretlig mægling.  

 

2.5.1 Partsinhabilitet 

Et af de gennemgående elementer ved habilitetskravene for henholdsvis dommere, retsmæglere, 

voldgiftsdommere og forvaltningen er partsinhabiliteten. Ingen, der har status som part i sagen 

eller i øvrigt har en interesse i sagens udfald må behandle eller afsige afgørelser i den specifikke 

tvist. En sikring af partsinhabilitet findes derfor essentiel ved udformningen af habilitetsregler for 
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udenretlige mæglere, da en tillid ellers aldrig vil opstå til processen, såfremt der er tvivl om 

mæglers fuldstændige neutrale interesse i tvistens udfald.  

Hertil bemærkes endvidere, som nævnt tidligere i afhandlingen, at definitionen af udenretlig 

mægling ligeledes indebærer, at mægler skal være ”upartiske tredjepersoner (..)65” og ”neutral 

tredjemand (…)66”.   

Ved udenretlig mægling udpeges mægler af parterne, hvorfor det ikke findes sandsynligt, at en 

part udpeger eller accepterer en udpegning af modparten som mægler. Der kan dog forekomme 

situationer, hvor en part udpeger eller foreslår en mægler, som har en, for parten ukendt67, 

interesse i tvistens udfald eller at den udpegede mæglers nærmeste slægt har en sådan interesse i 

tvistens udfald, at dette vil påvirke mægler. Hvorfor en sådan ”skjult” interesse hos mægler, må 

elimineres gennem habilitetsregler. 

 

2.5.2 Slægtskabsinhabilitet 

Udover partsinhabilitet er slægtskabsinhabilitet et gennemgående element ved habilitetskravene 

ved de øvrige tvistløsningsorganer. Slægtskabsinhabilitet synes også at skulle reguleres i en lov om 

udenretlig mægling, idet situationen kan forekomme, såfremt mæglers nære slægtskab har en 

personlig eller økonomisk interesse i tvistens udfald.  

I så fald kan dette påvirke mægler i en sådan grad, at mæglers udtalelser eller procesledelse ikke 

bliver neutral eller upartisk. Dette kan udgøre en risiko, såfremt mægler antager en evaluerende 

form, idet mægler gennem denne form har større indflydelse på parternes mæglingsforlig.  

Mæglers eventuelle slægtskabsinhabilitet vil medføre, at udefrakommende hensyn bliver 

medtaget i tvisten, herunder tvistløsningen, hvorfor sådanne udefrakommende hensyn må 

forsøges undgået, såfremt tillid til processen i udenretlig mægling ønskes.  

 

2.5.3 Selskabsinhabilitet 

Som det fremgår i afhandlingens afsnit 1.11, er det ved et mæglingsforlig i udenretlig mægling, 

ikke nødvendigvis den ”korrekte” juridiske løsning, der findes frem til, men i stedet den løsning, 

                                                      
65 Vindeløv, 2013, s. 50 
66 Boserup & Humle, 2012, s. 21 
67 Det antages, at mæglers interesse er ukendt for mindst én part, da det ikke findes sandsynligt, at en part vil indgå i 
mægling, såfremt det er kendt, at mægler har en modsatrettet interesse end parten.  
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der af parterne findes mest acceptabel til at løse den opståede tvist. Da mægler skal være egnet til 

at støtte parterne i udformningen af en sådan løsning anses det ikke for usandsynligt, at parterne 

for at sikre mæglers kendskab til branchen udpeger en mægler, der i forvejen er en del af 

branchen eller har en tilknytning hertil. Det må således sikres ved udformningen af 

habilitetskravene til udenretlig mægler, at denne som led i tilknytningen til en specifik branche 

ikke har en tilknytning til et selskab, der har en interesse i tvistens udfald. Det bemærkes hertil, at 

en sådan situation kan opstå i kraft af mæglers eventuelle bestyrelses- eller anden ledelsespost for 

såvel tidligere, nuværende eller fremtidige konkurrenter, leverandører, kunder eller 

markedsaktører med interesse i sagens udfald. Et fremtidigt forhold mellem mægleren og en part 

må således konstateres, såfremt enten mægler eller parten er vidende om ønsket om det 

fremtidige samarbejde.  

 

2.5.4 To-instansinhabilitet 

Ud fra mæglingens karakter, som typisk første tvistløsningsorgan, findes det ikke relevant at 

videreføre den klassiske forståelse af to-instansinhabiliteten; hvorved tredjepart er inhabil såfremt 

vedkommende i en tidligere instans har truffet afgørelse i sagen.  

 

Det bemærkes dog, at bestemmelsen videreføres for fremtidig inhabilitet. Dette betyder, at den 

person, der har ageret som mægler ikke vil have mulighed for også at agere som f.eks. dommer 

eller voldgiftsdommer i samme tvist, hvorfor denne bestemmelse fremadrettet benævnes; 

fremtidig inhabilitet.  

Det findes relevant at begrænse mæglers fremtidige habilitet ved de øvrige tvistløsningsorganer, 

da mægler uanset, hvilken form vedkommende har antaget (faciliterende eller evaluerende) er 

fremkommet med udtalelser eller er blevet bekendt med sådanne oplysninger, at mægler ved et 

andet tvistløsningsorgan vil anses for inhabil. En sådan begrænsning af mæglers erhverv, som 

enten dommer eller voldgiftsdommer i samme tvist må anses for værende allerede reguleret af 

Rpl. § 61, samt VGL. § 12. I et forsøg på at øge tilliden til processen i udenretlig mægling findes det 

derfor relevant, at videreføre dette princip i habilitetsbestemmelserne i en lov om udenretlig 

mægling.  
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2.5.5 Opsamlingsbestemmelse 

Udover ovenstående bestemmelser må det sikres, at udenretlige mæglere ved uforudsete 

situationer også er habile, hvorfor det må sikres ved udformningen af habilitetsbestemmelserne, 

at der medtages en opsamlingsbestemmelse. En sådan bestemmelse vil blandt andet omfatte 

situationer, hvor mægler i samme tvist har deltaget i et mæglingsforsøg, men uden succes. 

Mægler vil i sådanne situationer, under det første tvistløsningsforsøg have fremkommet med 

udtalelser og eventuelt en stillingtagen til konflikten, hvorfor vedkommende må vurderes at være 

inahabil.  

Endvidere vil tilfælde, hvor mægler repræsenterer eller tidligere har repræsenteret én af parterne 

i en tvist være omfattet af opsamlingsbestemmelsen, samt tilfælde hvor mægler i en sideløbende 

tvist repræsenterer modparten til én af parterne i mæglingen. 

Som nævnt i afhandlingens afsnit 1.8.1 kan mægler anlægge forskellige former ved mæglingen – 

evaluerende eller faciliterende. Den form mægler antager kan bero på en gensidig aftale mellem 

mægler og parterne, af mæglers egen drift eller som et ønske fra parterne. Det bemærkes hertil, 

at en mægler, der antager en evalurende form i sagens natur ikke bliver erklæret inhabil som følge 

heraf. Dog bør mægler erklæres inhabil ud fra de konkrete omstændigheder, såfremt 

vedkommende overskrider procesaftalen for mæglingen eller på anden måde optræder på en 

måde, der objektivt set angiver, at mægler har taget en sådan stilling til konflikten, at dette 

fremadrettet vil påvirke mæglingen.  

 

2.5.6 Udenretlig mæglers undersøgelses- og oplysningspligt 

For at sikre mæglers habilitet må der inden mæglingen påbegyndes undersøges, hvorvidt mægler 

er omfattet af henholdsvis partsinhabilitet, slægtsinhabilitet, selskabsinhabilitet, samt en eventuel 

opsamlingsbestemmelse.  

En sådan undersøgelsespligt findes nødvendig for at styrke tilliden til mæglingsprocessen. Det 

antages, at parternes tillid til mæglingsprocessen svækkes såfremt parterne føler, at der er 

informationer om mægler, der ikke oplyses. 

En undersøgelsespligt må iværksættes og udføres af mægler, der herved må undersøge sin egen 

habilitet inden mæglingen påbegyndes. En sådan undersøgelsespligt er inspireret af 

undersøgelses- og oplysningspligten for voldgiftsdommere. På baggrund af analysen i afsnit 2.2.3.2 
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tilrådes voldgiftsdommere, at oplyse om alle forhold, der kan give anledning til berettiget tvivl om 

vedkommendes upartiskhed eller uafhængighed for at undgå at blive erklæret inhabil.   

Ligeledes vil en sådan tilstand søges videreført i en eventuel lov om udenretlig mægling, da 

parterne herigennem får tilnærmelsesvis fuld information om mæglers eventuelle inhabilitet.  

 

For at øge det objektive tillidshensyn ved habilitetsbestemmelserne for en eventuel lov om 

udenretlig mægling, skal habilitetsspørgsmålet ikke kun rejses af mægler selv, men også af 

parterne i tvisten.  

En sådan indsigelse vedrørende mæglers manglende habilitet, må ud fra mæglingsteorien 

medføre, at mægler må vige sit sæde. Idet en part, der oplever en sådan tvivl om mæglers 

habilitet ellers opfatter mæglers adfærd gennem denne tvivl.  

 

På baggrund af ovenstående elementer fra national ret, er det fundet, at følgende elementer kan 

have betydning for habilitetsspørgsmålet i udenretlig mægling: Partsinhabilitet, 

slægtsskabsinhabilitet, selskabsinhabilitet og en opsamlingsbestemmelse. Endvidere er det fundet 

relevant, at udenretlig mæglers fremtidige inhabilitet ligeledes reguleres, såfremt tvisten ikke 

løses ved udenretlig mægling. Slutteligt er det fundet nødvendigt at regulere mæglers 

undersøgelses- og oplysningspligt.  

På baggrund af ovenstående er det udledt, at en sådan sikring af mæglers habilitet vil øge såvel 

den subjektive som objektive tillid til mæglingsprocessen, hvorfor nedenstående udkast til forslag 

til lov om udenretlig mægling er udarbejdet.  
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2.6 Udkast til forslag til lov om udenretlig mægling 

 
Udkast til forslag til lov om udenretlig mægling 

§ 1 

Denne lovs bestemmelser finder alene anvendelse på tvister, der søges løst ved mægling 

uden om domstolene, her i landet. 

Lovens ufravigelighed 

§ 2 

Denne lovs bestemmelser kan kun fraviges, såfremt dette er udtrykkeligt aftalt mellem 

sagens parter. 

Stk. 2. Bestemmelserne i § 3 og § 4 kan dog ikke fraviges ved aftale. 

Inhabilitet 

§ 3 

Den, der virker som mægler, er inhabil i forhold til en bestemt tvist, hvis 

1. Vedkommende selv eller vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller andre 

nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i tvisten eller tvistens 

udfald, 

2. Vedkommende har en nær tilknytning til et selskab, en forening, en organisation eller 

andet fællesskab, der har en særlig interesse i tvisten eller tvistens udfald, eller 

3. Der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om mæglers 

neutralitet eller upartiskhed. 

Stk. 2. Vedkommende, der har ageret som mægler er desuden inhabil i samme tvist 

mellem sagens parter, såfremt denne tvist søges løst ved andre tvistløsningsmetoder end 

udenretlig mægling.   

§ 4 

Den pågældende mægler skal påse, om der efter § 3 foreligger forhold, der kan medføre 

inhabilitet. Foretages mæglingen af flere mæglere i forening påser hver enkelt mægler om, 

der foreligger forhold, der kan medføre inhabilitet for den pågældende. Spørgsmålet om 

mæglers inhabilitet kan endvidere rejses af tvistens parter. 
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2.7 Fortolkningsbidrag til forslag 

Formålet med ovenstående udkast til forslag til lov om udenretlig mægling er at fremme mægling 

gennem en øget tillid til mæglingsprocessen. Dette gælder såvel den subjektive tillid, som den 

objektive tillid. Til brug til fortolkning af ovenstående udkast til forslag om udenretlig mægling 

ønskes således belyst, hvorledes reguleringen af habiliteten i udenretlig mægling er udformet i EU. 

Målet for nærværende analyse er herved, at give et fortolkningsbidrag til udkast til forslag til lov 

om udenretlig mægling ved at inddrage erfaringer fra EU ved implementeringen af udenretlig 

mægling.  

 

2.7.1 Mægling i EU 

Som nævnt i afhandlingens indledning, udtrykker Direktivets præambel, at mægling muliggør en 

hurtig og billig tvistløsning gennem processer, der er tilpasset parternes behov.68 Endvidere 

anføres det i Direktivet, at der er større sandsynlighed for, at aftaler overholdes, når de er indgået 

frivilligt og at der opretholdes et venskabeligt og holdbart forhold mellem parterne ved brug af 

mægling som tvistløsning.69 

 

Ud fra blandt andet ovenstående betragtninger blev Direktivet, vedtaget den 21. maj 2008 under 

henvisning til forslag fra Kommissionen den 22. oktober 2004.  

Formålet med Direktivet blev beskrevet i ønsket om, at fremme mægling og herigennem opnå et 

balanceret forhold mellem brugen af mægling og retssag, jf. Direktivets Art. 1, stk. 1. 

 
Art 1, stk. 1. Formålet med dette direktiv er at lette adgangen til alternativ tvistbilæggelse og fremme 
mindelig løsning af tvister ved at tilskynde til anvendelse af mægling og sikre et afbalanceret forhold 
mellem mægling og retssag 
 

 
I Direktivets Art. 3, litra a, defineres mægling som; 

 
Art. 3 litra a: en struktureret proces, (…) hvorved to eller flere parter i en tvist selv forsøger på frivillig 
basis at nå frem til en aftale om bilæggelse af deres tvist med bistand fra en mægler. (…) 

 

                                                      
68 Direktivet, 2008, præambel 6 
69 Direktivet, 2008, præambel 6 
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Herved kan det fastslås, at Direktivet anlægger samme forståelse og definition af mægling som 

anlagt ved national ret, samt ved udarbejdelsen af udkast til forslag til lov om udenretlig mægling. 

Af den årsag findes det nærliggende at belyse Direktivets bestemmelser om habilitet nedenfor, da 

disse kan fungere som fortolkningsbidrag til bestemmelserne i ovenstående udkast til forslag til 

lov om udenretlig mægling.  

 

2.7.1.1 EU’s krav til mæglers habilitet 

I Direktivet defineres mægler som en kompetent og uvildig tredjemand, der forestår mæglingen 

på effektiv vis, jf. Direktivets Art. 3, litra b. 

Art. 3, litra b: ’mægler’: en tredjemand, der anmodes om at forestå en mægling på effektiv, uvildig og 
kompetent vis, uanset hvordan den pågældende benævnes, eller hvilken profession den pågældende 
udøver i den berørte medlemsstat, og uanset hvordan den pågældende er blevet udpeget til at 
foretage mæglingen eller er blevet pålagt opgaven 

 

Således er både mæglers generelle og specielle habilitet reguleret ved henholdsvis kompetent og 

uvildig tredjemand. Ved uvildig tredjemand formodes det, at mægler er uafhængig og upåvirket af 

egne eller andres interesser, hvilket ligeledes stemmer overens med habilitetskravet beskrevet i 

national ret og habilitetskravet i udkast til forslag til lov om udenretlig mægling. Endvidere anføres 

der i Direktivets artikel 4, stk. 1 måder, hvorpå medlemsstaterne bør sikre mæglingens kvalitet.  

 
Art 4, stk. 1 ” Medlemsstaterne fremmer med de midler, som de finder hensigtsmæssige, udarbejdelse 
og overholdelse af frivillige adfærdskodekser blandt mæglere og organisationer, der leverer 
mæglingsydelser, samt andre effektive kvalitetskontrolordninger for levering af mæglingsydelser.  
 
 

Der opfordres herigennem til, at mægler er tilstrækkelig kvalificeret til at mægle, samt at mægler 

efterlever frivillige adfærdskodeks for god mæglingsskik. Et sådant adfærdskodeks blev vedtaget af 

Kommissionen i 2004 med betegnelsen: European Code of Conducts for Mediators (herefter 

”ECC”). For at belyse mæglers habilitet, samt kravene hertil yderligere vil ECC være genstand for 

analyse nedenfor. De analyserede bestemmelser er bibeholdt på originalt sprog for at opnå en 

konform fortolkning heraf. 
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2.7.1.1.1 European Code of Conducts for mediators 

I ECC opfordres mægler til frivilligt, at underlægge sig principper, der har til formål at sikre 

mæglingens kvalitet, herunder;  

1. Competence, Appointment and Fees of Mediators and Promotion of their service 

2. Independence and Impartiality  

3. The Mediation Agreement, Process and Settlement 

4. Confidentiality  

 

For en analyse af mæglers habilitet vil principperne om mæglers uafhængighed og upartiskhed – 

Independence and impartiality – belyses herunder.  

 

2.7.1.1.1.1 Mæglers uafhængighed 

I ECC defineres mæglers uafhængighed som; 

ECC pkt. 2.1: ”If there are any circumstances that may, or may be seen to, affect a mediator’s 
independence or give rise to a conflict of interests, the mediator must disclose those circumstances to 
the parties before acting or continuing to act”  
 

Mægler pålægges herved en selvstændig oplysningspligt til parterne om forhold, der kan anses for 

eller opfattes som, at påvirke mæglers uafhængighed. En sådan oplysningspligt foreligger hos 

mægler inden mæglingen påbegyndes eller inden den fortsætter, såfremt mægler bliver klar over 

sådanne tilfælde under mæglingen.  

ECC oplister tilfælde hvorved mæglers uafhængighed kan anses for at blive påvirket eller hvor det 

kan opfattes således;  

 

a. Any personal or business relationship with one or more parties 

b. Any financial or other interest, direct or indirect, in the outcome of the mediation 

c. The mediator, or a member of his firm, having acted in any capacity other than mediator 

for one or more of the parties.  
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Herved kan de omhandlende tilfælde inddeles i mæglers forhold til parterne, mæglers interesse i 

tvistens udfald og mæglers forretningsforhold til parterne, hvilket ligeledes stemmer overens med 

afhandlingens udkast til forslag til lov om udenretlig mægling. 

 

I ovenstående tilfælde anses mægler for, at kunne fortsætte mæglingen, såfremt mægler er 

overbevist om, at kunne fortsætte mæglingen uafhængigt og upartisk af ovenstående 

tilhørsforhold. Det bemærkes endvidere, at mægler skal oplyse ethvert af ovenstående tilfælde til 

parterne. Det bemærkes hertil, at parterne herefter har mulighed for at afbryde mæglingen eller 

anmode om en anden mægler såfremt dette ønskes.  

En sådan oplysningspligt sikrer såvel den subjektive og objektive tillid til mæglingsprocessen ved at 

lade parterne afgøre mæglers habilitet samtidig med, at mægler har en selvstændig 

oplysningspligt til parterne.  

 

2.7.1.1.1.2 Mæglers upartiskhed 

Udover mæglers uafhængighed er mæglers upartiskhed ligeledes defineret i ECC. Principperne om 

mæglers uafhængighed og upartiskhed fungerer supplerende i ECC, hvorved mæglers upartiskhed 

defineres som; 

ECC pkt. 2.2: ”Mediators must at all times act, and endeavour to be seen to act, with impartiality 
towards the parties and be committed to serve all parties equally with respect to the process of 
mediation.” 

 

Det kan således udledes, at retningslinjerne om mæglers upartiskhed herved ikke sigter på 

mæglers tilhørsforhold til parterne inden mæglingen - ulig mæglers uafhængighed. I stedet 

fokuserer upartiskhed på, hvorvidt mægler er i stand til at handle upartisk under mæglingen. 

Dette er reguleret for at sikre, at alle parter behandles lige, herunder lige taletid og lige mulighed 

for at beskrive partens opfattelse af tvisten.  

 

Under mæglingsprocessen skal mægler sikre sig, at begge parter opnår lige muligheder for, at blive 

inddraget og involveret i processen, hvilket ligeledes fremgår af ECC pkt. 3.2; 

ECC pkt. 3.2: The mediator must ensure that all parties have adequate opportunities to be involved in 
the process.  
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Spørgsmålet om mæglers upartiskhed beror til dels på parternes egen opfattelse af mæglers 

processtyring, samt mæglers egen indsigt. Såfremt parterne oplever mægler som upartisk er det 

op til parterne, at afbryde mæglingen eller anmode om en anden mægler. Det samme gør sig 

gældende, såfremt mægler oplever partiskhed ved vedkommendes processtyring.  

 

2.7.2 Opsamling 

På baggrund af ovenstående analyse kan det konstateres, at der i Direktivet er opstillet krav til 

mæglers habilitet i Direktivets Art. 3, litra b. Hertil bemærkes, at der ikke ligesom ved national rets 

behandling af habilitetskrav er anført udspecificeret opremsning af disse. Her opfordrer Direktivet 

i stedet til, at medlemsstaterne selv finder hensigtsmæssige metoder for overholdelse af 

mæglingens kvalitet, hvorfor der opfordres til frivillige adfærdskodeks. En udspecificering af 

mæglers habilitet anses således at skulle findes i ECC, hvori der opstilles frivillige, men specifikke 

habilitetskrav i form af uafhængighed og upartiskhed.  

 

For en videre uddybning af begreberne uafhængighed og upartiskhed søges fortolkning i 

retningslinjerne for interessekonflikter i Guidelines on Conflict of Interest in International 

Arbitration, udarbejdet af The International Bar Association i 2014, (herefter ”IBA”). På trods af 

retningslinjernes formål og objekt, vurderes retningslinjerne alligevel at være velegnede til 

fortolkningsbidrag for habilitetsregler ved udenretlig tvistløsning, og vil inddrages ved vurderingen 

af, hvornår det må formodes, at udenretlig mægler er inhabil.  

2.8 IBA – Guidelines on conflict of interest in International Arbitration 

IBA’s retningslinjer blev udarbejdet af International Bar Association i 2004 med senere opdatering 

i 2014. Formålet med retningslinjerne er at skabe klarhed og sikkerhed om habilitetsspørgsmålet 

ved internationale voldgiftsdomstole, hvorfor retningslinjerne ved flere lejligheder har været 

anvendt af de danske domstole til fortolkningen af habilitetsspørgsmålet for voldgiftsdommere. 

Det bemærkes hertil, at retningslinjerne ikke er regulerede lovbestemmelser, men blot vejledning 

og fortolkningsbidrag, hvorfor retningslinjerne vil behandles ligeså i nærværende afhandling. 

Som anført ovenfor er de nedenfor nævnte retningslinjer udarbejdet til brug ved international 
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voldgift. Af den årsag vil kun de bestemmelser, der har relevans ved fastlæggelsen og 

fortolkningen af habilitetsregler for udenretlig mægler være genstand for analysen nedenfor. 

Ovenstående forslag til udkast til lov om udenretlig mægling er opdelt i parts- og slægtsinhabilitet, 

selskabsinhabilitet, samt andre forhold, hvorfor nedenstående fortolkningsværktøj følger samme 

metodik.   

Voldgiftsdommerens habilitet vurderes ud fra, om det findes sandsynligt, at voldgiftsdommeren 

kan blive påvirket af de forhold, der medførte spørgsmålet om inhabilitet. Retningslinjerne 

pålægger endvidere et princip om, at denne vurdering foretages ud fra et tredjemandssynspunkt. 

Således undersøges det, om en tredjemand finder det sandsynligt, at voldgiftsdommeren er 

inhabil. 

IBA guidelines, Part 1, section (2)(c): 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 decision. 
 
  

IBAs retningslinjer om habilitet er opbygget med henholdsvis en rød liste, en orange liste og en 

grøn liste. Den røde liste indeholder situationer, der medfører inhabilitet hos voldgiftsdommeren.  

Denne liste består af to forhold; ufravigelige og fravigelige. De ufravigelige forhold medfører, at 

voldgiftsdommeren anses for inhabil, mens voldgiftsdommeren anses for habil ved de fravigelige 

forhold, såfremt parterne aftaler at fravige disse.  

Den orange liste indeholder situationer, hvor voldgiftsdommeren har oplysningspligt, og hvor det 

derefter er op til parterne, om de vil gøre indsigelser overfor disse forhold. Den sidste liste - den 

grønne liste, indeholder situationer, hvor voldgiftsdommeren ud fra et objektivt synspunkt ikke er 

inhabil, hvorfor voldgiftsdommeren ikke har oplysningspligt om disse forhold. Det tilsluttes hertil, 

at tilfælde omfattet af den grønne liste efter dansk opfattelse, som udgangspunkt må anses for 

værende acceptable således, at der ikke foreligger inhabilitet, hvorfor disse forhold, ikke vil være 

genstand for analyse nedenfor. Det bemærkes dog, at forholdende alligevel bør bero på et skøn og 

ved den mindste tvivl oplyses parterne.  
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Hertil bemærkes, at muligheden i retningslinjerne for, at parterne kan give afkald på 

habilitetsstandarden er kritiseret i dansk kontekst. Denne diskussion vil dog ikke blive rejst 

yderligere i nærværende afhandling.70  

 

2.8.1 Parts- og slægtsinhabilitet 

Ved parts– og slægtsinhabilitet anfører den ufravigelige røde liste forhold, hvor en 

voldgiftsdommer er part i sagen eller på anden måde er identisk med eller repræsenterer en part i 

sagen, jf. sektion 1.1. eller hvis voldgiftsdommeren har en signifikant økonomisk eller personlig 

interesse i en af parterne eller i sagens udfald, jf. sektion 1.3 

 

Den fravigelige røde liste omfatter forhold, hvor voldgiftsdommeren besidder ejerandele, enten 

direkte eller indirekte i en af parterne eller en hertil tilknyttet enhed, jf. sektion 2.2.1, hvor en 

voldgiftdommers nære familiemedlemmer71 har en væsentlig økonomisk interesse i tvistens 

udfald, jf. sektion 2.2.2 eller hvis voldgiftsdommeren eller dennes nære familiemedlem har et tæt 

forhold til en tredjepart, der kunne tænkes at blive søgt regres imod af tvistens tabende part, jf. 

sektion 2.2.3. Derudover indeholder listen de forhold, hvor voldgiftsdommeren har et nært 

familieforhold med en af parterne eller til et medlem af direktionen eller en anden tredjepart med 

bestemmende indflydelse hos en af parterne eller en tilknyttet enhed72, jf. sektion 2.3.8. Slutteligt 

omfatter listen forhold, hvor voldgiftsdommerens nære familiemedlemmer har en signifikant 

økonomisk eller personlig interesse i en af parterne, jf. sektion 2.3.9.  

 

Retningslinjernes orange liste indeholder nedenstående forhold, der kan bidrage til fortolkningen 

af parts- og slægtsinhabilitet for udenretlige mægler. Ifølge listen vil følgende forhold medføre 

inhabilitet for voldgiftsdommeren, såfremt én af parterne gør indsigelser herom: Tilfælde, hvor et 

nært familiemedlem til voldgiftsdommeren er partner eller ansat ved et advokatfirma, der 

repræsenterer en af parterne, dog ikke i den pågældende tvist, jf. sektion 3.3.5, tilfælde hvor der 

eksisterer et tæt personligt venskab mellem voldgiftsdommeren og en af parternes 

                                                      
70 Der henvises for en mere indgående diskussion om emnet til Peter Arnt Nielsen (2012) – International Handelsret, s. 
628 ff.  
71 ”Nære familiemedlemmer” er i IBA’s guidelines specificeret som; ægtefælle, søskende, børn, forældre eller 
livspartner, herudover ethvert andet familiemedlem med hvem der eksisterer en tæt tilknytning.   
72 ”Tilknyttede enheder” er i IBA’s guidelines defineret som; alle virksomheder i en koncern, inklusive moderselskabet. 
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repræsentanter, jf. sektion 3.3.6. Ligeledes, hvis det modsatte er tilfældet og der eksisterer 

fjendskab mellem voldgiftsdommeren og en repræsentant for en af parterne, jf. sektion 3.3.7.  

Ligeledes vurderes inhabilitet at være tilstede ved tilfælde, hvor et tæt personligt venskab 

eksisterer mellem voldgiftsdommeren og en af parterne eller en enhed, der har en direkte 

økonomisk interesse i tvisten; eller en person, der har betydelig indflydelse, jf. sektion 3.4.3. 

Ligeledes hvis det modsatte er tilfældet, og der eksisterer fjendskab mellem voldgiftsdommeren 

og en af parterne eller en enhed, der har direkte økonomisk interesse i tvisten; eller en person, 

der har betydelig indflydelse, jf. sektion 3.4.4. Derudover også tilfælde, hvor voldgiftsdommeren 

besidder aktier, enten direkte eller indirekte, der ud fra antallet eller betegnelsen udgør en 

betydelig andel i en af parterne eller en tilknyttet enhed, der er optaget til offentlig handel, jf. 

sektion 3.5.1. 

 
Hvis ovenstående retningslinjer pålægges udenretlige mæglere ville der således foreligge parts- og 

slægtskabsinhabilitet, såfremt udenretlig mægler, er part i tvisten, har en personlig eller 

økonomisk interesse i tvisten, er beslægtet med en part i tvisten eller en der har en personlig eller 

økonomisk interesse i tvisten, der eksisterer andet tæt forhold end slægtskab med en part, 

partsrepræsentant eller en der er tilknyttet en part, samt udenretlig mægler besidder ejerandele i 

en part.  

En sammenkobling af IBA’s retningslinjer sektion 3.3.5, samt principperne i retspraksis, U. 

2010.2086 Ø og mindretallet i U.2011.3374/3 H, omtalt ovenfor i afsnit 2.2.1, medfører, at såfremt 

udenretlig mæglers nære familiemedlem er partner i det advokatfirma, der repræsenterer en part 

i tvisten vil dette medføre inhabilitet for udenretlig mægler, da en sådan tilknytning vil medføre en 

ikke ubetydelig tvivl om udenretlig mæglers økonomiske interesse i tvistens udfald. 

 

Ovenstående tilfælde af parts- og slægtsinhabilitet vurderes at medføre en sådan tvivl om 

udenretlig mæglers habilitet, at dette vil påvirke både den subjektive og objektive tillid til 

udenretlig mægling som tvistløsningsorgan, hvorfor mægler i disse tilfælde må anses for inhabil.  
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2.8.2 Selskabsinhabilitet 

Ved fortolkningen af selskabsinhabilitet bidrager IBA’s retningslinjer med følgende forhold fra den 

ufravigelige røde liste; en voldgiftsdommer er inhabil såfremt; voldgiftsdommeren er medlem af 

direktionen, bestyrelsen eller tilsynsrådet eller på anden vis har bestemmende indflydelse over en 

af parterne eller en enhed, der har en direkte økonomisk interesse i sagen, jf. sektion 1.2.  

 

Den fravigelige røde liste oplister følgende forhold, der kan medføre selskabsinhabilitet; tilfælde 

hvor voldgiftsdommeren er medlem af direktionen, bestyrelsen eller tilsynsrådet eller har 

bestemmende indflydelse hos en af parternes tilknyttede enheder, såfremt den tilknyttede enhed 

direkte er involveret i de forhold tvisten omhandler, jf. sektion 2.3.4.  

 

Endvidere indeholder IBA’s retningslinjers orange liste forhold, hvor voldgiftsdommeren er leder, 

direktør eller på anden måde har bestemmende indflydelse på en af parternes tilknyttede 

enheder, hvor enheden ikke direkte er involveret i tvisten, jf. sektion 3.5.4 

 

Ud fra IBA’s retningslinjer foreligger der således selskabsinhabilitet for udenretlig mægler, såfremt 

denne er tilknyttet en part eller er tilknyttet, gennem medlemskab i direktionen, bestyrelsen eller 

tilsynsrådet eller på anden vis har bestemmende indflydelse over parten eller en tilknyttet enhed, 

herunder som leder eller direktør.   

 

2.8.3 Opsamlingsbestemmelse 

Den ufravigelige røde liste i IBA’s retningslister bidrager til fortolkningen af andre forhold, der kan 

medføre inhabilitet med følgende; forhold, hvor voldgiftsdommeren eller dennes arbejdsgiver 

regelmæssigt rådgiver en af parterne eller en tilknyttet enhed, og denne rådgivning medfører 

betydelig indkomst for voldgiftsdommeren eller dennes arbejdsgiver jf. sektion 1.4.  

Endvidere er følgende forhold omfattet af den fravigelige røde liste; voldgiftsdommeren har 

afgivet juridisk vejledning eller afgivet en legal opinion om forhold i den pågældende tvist til en af 

parterne eller en hertil tilknyttet enhed, jf. sektion 2.1.1, hvis voldgiftsdommerens advokatfirma 

har et bestående signifikant forretningsforhold med en af parterne eller dennes tilknyttede enhed, 

jf. sektion 2.3.6. Ligeledes vil voldgiftsdommeren være inhabil i tilfælde, hvor voldgiftsdommeren 



 70 

jævnligt rådgiver en af parterne eller en tilknyttet enhed, men hverken voldgiftsdommeren eller 

dennes firma opnår en signifikant indkomst herved, jf. sektion 2.3.7. 

 

Derudover indeholder IBA’s retningslinjers orange liste følgende forhold, der kan indgå som 

fortolkningsværkstøj ved andre forhold, der kan medføre inhabilitet; voldgiftsdommeren har, 

indenfor de seneste tre år, været udpeget som voldgiftsdommer i to eller flere sager, af en af 

parterne eller en tilknyttet enhed, jf. sektion 3.1.3, voldgiftsdommeren er udpeget som 

voldgiftsdommer i en voldgiftssag, der er tilknyttet den pågældende tvist, hvor parterne eller en 

tilknyttet enhed er part, jf. sektion 3.1.5.  Voldgiftsdommerens advokatfirma, bistår en af 

parterne, dog uden at der foreligger et vedvarende forretningsforhold og uden at 

voldgiftsdommeren er involveret i den pågældende rådgivning, jf. sektion 3.2.1. Ligeledes kan det 

medføre inhabilitet, såfremt voldgiftsdommeren, inden for de seneste tre år, har været partner 

eller på anden måde været tilknyttet med en anden voldgiftsdommer eller partsrepræsentant, jf. 

sektion 3.3.3. Voldgiftsdommeren har, inden for de seneste tre år, været udnævnt mere end tre 

gange af en repræsentant for en af parterne eller dennes advokatfirma, jf. sektion 3.3.8, 

voldgiftsdommerens advokatfirma repræsenterer i øjeblikket en af parterne eller en tilknyttet 

enheds modpart i en anden tvist, jf. sektion 3.4.1. Endelig kan det medføre inhabilitet, hvis 

voldgiftsdommeren har været professionelt tilknyttet en af parterne, herunder som ansat eller 

partner, jf. sektion 3.4.2, eller hvis voldgiftsdommeren offentligt har ytret sin holdning til tvisten i 

en udgivet artikel, en tale eller på anden måde, jf. sektion 3.5.2 

 

Ud fra ovenstående fortolkningsbidrag fra IBA’s retningslinjer om andre forhold, der kan medføre 

inhabilitet for udenretlig mægler kan det således udledes, at på trods af parternes eventuelle tillid 

til udenretlig mæglers habilitet vil ovenstående forhold kunne påvirke den objektive tillid til 

mæglingsprocessen, hvorfor disse forhold må medføre inhabilitet.  

Ovenstående forhold omfatter herunder tilfælde, hvor udenretlig mægler har et sådan 

vedvarende eller tidligere forretningsforhold til en af parterne eller partsrepræsentanterne, at 

dette vil blive anset som værende en tilknytning. Derudover nævnes tilfælde hvor udenretlig 

mægler ved flere lejligheder er blevet udpeget af en af parterne til af forestå tvistløsning, samt 
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hvis udenretlig mægler har en sådan tilknytning til en part eller partsrepræsentant gennem 

foreninger, arbejdsgrupper eller sociale medier, at den objektive tillid vil være svækket.  

Det bemærkes dog, at vurderingen af inhabilitet ved tidligere udpegninger, samt tilhørsforhold 

gennem foreninger, arbejdsgrupper eller sociale medier bør bero på en konkret vurdering. 

Herunder hvor tæt og hvornår kontakten imellem udenretlig mægler og parten har været.  

Ligeledes anført ved tidligere dansk retspraksis, herunder U.2016.149 H (omtalt i afsnit 2.2.1). 

Endvidere bør vurderingen ved tidligere udpegninger foretages på baggrund af Højesterets 

udtalelse i sagen U 2005.611 H; ”…Flere udpegninger bør ikke medføre inhabilitet, medmindre der 

oplyses konkrete omstændigheder, der er egnede til at rejse tvivl om den udpegedes upartiskhed”, 

samt IBA’s retningslinjer sektion 1.4, hvorved det tillægges værdi om udenretlig mægler har 

opnået en signifikant indkomst ved de tidligere udpegninger. 

2.9 Delkonklusion  

Ved udvikling af forslag til udkast til lov om udenretlig mægling er der søgt fortolkningsbidrag fra 

fremmedretlige retskilder. Fortolkningsbidraget er inddraget for at uddybe forståelsen af 

begreberne neutral, upartisk og uafhængig, der i national ret blev fundet at være essentielle for 

habilitetsstandarden.  

I den forbindelse blev habilitetskravene for mæglere i Direktivet og ECC fundet at bero på mæglers 

uafhængighed og upartiskhed. Ved mæglers uafhængighed fremgår det af ECC, at såfremt der er 

omstændigheder, der påvirker eller kan ses at påvirke mæglers uafhængighed skal sådanne 

omstændigheder oplyses parterne.   

Endvidere fremgår det, at mægler skal agere upartisk, der henvises i denne sammenhæng til 

hvorvidt mægler er i stand til at behandle begge parter lige.    

Efter analysen af Direktivet og ECC, synes begreberne uafhængighed og upartiskhed fortsat ikke, 

at være selvstændigt anvendelige, som fortolkningsbidrag til udkast til forslag til lov om udenretlig 

mægling, hvorfor IBA’s retningslinjer blev inddraget for en yderligere uddybning af begreberne. 

 

Det blev i analysen af IBA’s retningslinjer fastlagt, at parts- og slægtskabsinhabilitet for udenretlig 

mægler foreligger, såfremt udenretlig mægler; er part i tvisten, har en personlig eller økonomisk 

interesse i tvisten, er beslægtet med en part i tvisten eller en, der har en personlig eller økonomisk 
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interesse i tvisten, der eksisterer andet tæt forhold end slægtskab med en part, partsrepræsentant 

eller en, der er tilknyttet en part, samt udenretlig mægler besidder ejerandele i en part.  

 

Endvidere blev det i analysen fastlagt, at der foreligger selskabsinhabilitet, såfremt udenretlig 

mægler, er tilknyttet en part eller er tilknyttet, gennem medlemskab i direktionen, bestyrelsen 

eller tilsynsrådet eller på anden vis har bestemmende indflydelse over parten eller en tilknyttet 

enhed, herunder som leder eller direktør.   

 

Derudover blev det konstateret, at udenretlig mægler anses for inhabil, såfremt der foreligger 

andre forhold, der kan påvirke såvel den subjektive, som objektive tillid til mæglingsprocessen. 

Ovenstående forhold omfatter blandt andet tilfælde, hvor udenretlig mægler har; et sådan 

vedvarende eller tidligere forretningsforhold til en af parterne eller partsrepræsentanterne, at 

dette vil blive anset som værende en tilknytning. Endvidere omfatter ovenstående tilfælde, hvor 

udenretlig mægler ved flere lejligheder er blevet udpeget af en af parterne til at forestå 

tvistløsning, samt hvis udenretlig mægler har en sådan tilknytning til en part eller 

partsrepræsentant gennem foreninger, arbejdsgrupper eller sociale medier. 

 

Direktivet og ECC bidrager til fortolkningen ved at uddybe forståelsen af upartiskhed og 

uafhængighed, mens IBA bidrager til forståelsen af habilitet ved at opliste konkrete tilfælde, der 

bruges til fortolkningen af parts- og slægtskabsinhabilitet, selskabsinhabilitet, samt andre forhold, 

der vurderes at medføre inhabilitet.  
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2.10 Juridisk konklusion  

 

I ovenstående analyse blev der redegjort for habilitetskravene for henholdsvis dommere, 

retsmæglere, voldgiftsdommere og forvaltningen med henblik på udarbejdelse af habilitetskrav 

for udenretlige mæglere.   

På baggrund af analysen kan det konkluderes, at der i Rpl. § 60 er reguleret for dommeres 

partsinhabilitet, slægtsinhabilitet, repræsentationsinhabilitet og to-instansinhabilitet.   

Udover ovenstående habilitetskrav for dommere fandtes det, at Rpl. § 61 tilsigter at dommere 

ikke blot skal være habile, vedkommende skal også fremstå således.   

Endvidere kan det på baggrund af analysen konkluderes, at Rpl. §§ 60-61 tilsvarende finder 

anvendelse ved vurderingen af retsmæglers habilitet.   

For voldgiftsdommere kan det på baggrund af analysen konkluderes, at habiliteten skal vurderes 

efter VGL § 12, der bestemmer, at en voldgiftsdommer skal være upartisk og uafhængig. Ved 

denne vurdering skal der anlægges samme standard ved habilitetskravene for voldgiftsdommere, 

som for dommere ved domstolene efter Rpl. §§ 60-61.   

Endvidere kan det på baggrund af analysen konkluderes om habilitetskravene for forvaltningen i 

FVL § 3, at denne bestemmelse regulerer partsinhabilitet, slægtskabsinhabilitet, 

selskabsinhabilitet og to-instansinhabilitet. Derudover må der ikke foreligge omstændigheder, som 

i øvrigt kan vække tvivl om forvaltningens habilitet.   

Hertil bemærkes, at fælles for ovenstående bestemmelser er, at tredjepart pålægges en 

selvstændig undersøgelses– og oplysningspligt om eventuelle forhold, der kan medføre 

inhabilitet.   

  

Det kan således konkluderes, at fælles for de analyserede habilitetskrav i national ret var, at både 

den subjektive og objektive tillid søges sikret, hvorfor der på baggrund heraf kan udledes udkast 

til forslag til lov om udenretlig mægling. Heri blev udenretlig mæglers habilitet reguleret ved 

bestemmelser om partsinhabilitet, slægtsinhabilitet, selskabsinhabilitet og fremtidig 

inhabilitet. Derudover blev der foreslået en opsamlingsbestemmelse, der tilsigter, at udenretlig 

mægler ikke blot er habil, men også fremstår således.   
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I den forbindelse må det for at sikre mæglers habilitet inden mæglingen påbegyndes undersøges, 

hvorvidt mægler er omfattet af ovenstående habilitetsbestemmelser. Af den årsag foreslås det, at 

mægler skal være underlagt en selvstændig undersøgelses – og oplysningspligt.   

  

Endeligt kan det konkluderes, at der med rette kan søges fortolkningsbidrag til udenretlig mæglers 

habilitet i fremmed rets regulering heraf, da mægling defineres i overensstemmelse med dansk 

praksis. Direktivet og ECC bidrager til forståelsen af upartiskhed og uafhængighed, mens IBA 

bidrager til forståelsen af habilitet ved at opliste konkrete tilfælde, der anvendes til fortolkning af 

parts- og slægtskabsinhabilitet, selskabsinhabilitet, samt andre forhold, der vurderes at medføre 

inhabilitet.  
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Kapitel 3  

3.1 Indledning 

Som anført i afsnit 1.8, defineres mægling som en ”konfliktløsningsmetode, hvor (…) upartiske 

tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde og forhandle sig frem til en for dem 

tilfredsstillende løsning (…)”73 og hvor ”…to eller flere parter, som er i konflikt, assisteres af en 

neutral tredjemand i en frivillig dialog”74. Det antages, at tredjemands habilitet, samt parternes 

tillid hertil, er et væsentligt princip ved tvistløsning, hvilket ligeledes er tiltrådt af Retsplejerådet 

ved udkastet til Retsplejelovens kapitel 27 om retsmægling.75 

 

Genstanden for nedenstående analyse vil derfor omhandle parternes tillid til mæglers habilitet, 

samt parternes adfærd ved henholdsvis ingen klare habilitetskrav (status quo) vis-a-vis parternes 

adfærd ved en lovfæstning af habilitetskrav for udenretlig mægler.  

Indledningsvis opstilles i analysen, som beskrevet i afhandlingens afsnit 1.6.1.2, parternes 

opfattelse af konflikten, herunder hvilke forskellige variabler, der findes at påvirke parternes 

adfærd ved konflikt ud fra Chicagoskolens paradigme. Dernæst inddrages Behavioral Economics 

for at udfolde forståelsen af parternes adfærd og biddrage til forståelse af, hvilke faktorer, der 

påvirker parternes adfærd og dermed kan eskalere konfliktniveauet. Derefter inddrages Rabins 

(1993) teori om menneskets opfattelse af kindness og Welshs (2004) beskrivelse af parternes 

opfattelse af retfærdighed ved konflikt, samt parternes reaktive devaluering af modpartens udspil. 

Slutteligt opstilles de faktorer, der vurderes at påvirke parternes beslutning ved indgåelse af et 

mæglingsforsøg. Faktorerne vil blive opstillet i et spilteoretisk perspektiv, hvorefter 

konsekvenserne ved henholdsvis mæglers inhabilitet og habilitet belyses.  

 

                                                      
73 Vindeløv, 2013, s. 50.  
74 Boserup & Humle, 2012, s. 21 
75 Betænkning 1481, 2006, s. 158 
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3.2 Fysiske personers og juridiske personers adfærd 

I følgende afsnit vil forskellen på fysiske personers og juridiske personers adfærd analyseres for 

herigennem at belyse, hvorledes fysiske personers adfærd kan påvirke juridiske personers adfærd 

i konflikt, herunder ved mægling mellem juridiske personer. 

Analysen af adfærden vil tage udgangspunkt i de forskelligheder, der er mellem fysiske personer 

og juridiske personer.  

I den videre analyse vil det blive lagt til grund, at juridiske personer omfatter organisationer med 

selvstændig retsevne. Den juridiske persons adfærd vil overordnet være styret af organisationens 

vedtægter og kulturnormer. Det antages på baggrund af Chicagoskolens teori, i afhandlingens 

videre analyse, at juridiske personers formål er profitmaksimerende. Chicagoskolens teori uddybes 

nærmere i afsnittet umiddelbart nedenfor.  

Dette formål står i kontrast til fysiske personer, der nødvendigvis ikke agerer profitmaksimerende i 

alle situationer, men derimod er styret af tanker, følelser og empati, som senere anført i afsnit 3.5.  

 

Overordnet antages det, at parters opfattelse af en konflikt beror på deres forståelse af konflikten, 

samt parternes indsigt i, hvordan denne er opstået. En sådan forståelse og indsigt betegnes som 

parternes sandhedsopfattelse, altså parternes opfattelse af, hvordan konflikten opleves.  

Parternes opfattelse af sandhed beror på deres subjektive erfaringer. Således afgøres parternes 

opfattelse af sandheden ikke kun ud fra det, de har oplevet i konflikten, som kan beskrives, men 

også ud fra parternes erfaringer og værdier.76 

 

Ved tvister i erhvervslivet vil de fysiske personer således beskrive sandheden ud fra de erfaringer 

og kulturnormer de er pålagt fra de juridiske personer. Såfremt begge parter i konflikt trækker på 

de juridiske personers kulturnormer og værdier, vil parterne ikke længere anse hinanden som 

individer, men i stedet som en del af deres respektive ”gruppe”.77 Ved en sådan de-humanisering 

øges fjendtligheden mellem parterne, hvorfor konfliktniveauet øges tilsvarende. Et sådant niveau 

af konflikt, betegnes af Vindeløv (2008) som Fjendebilleder, se hertil afhandlingens afsnit 1.10. 

 

                                                      
76 Vindeløv, 2013, s. 95 
77 Vindeløv, 2013, s. 78 
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Konflikten vil på et tidspunkt nå en tilstand, hvor ingen af parterne ønsker, at konflikten eskalerer 

yderligere. Dette tidspunkt vil bero på parternes begrænsede midler78 til konfliktløsning.79 

Ved en eskalering af konflikten vil denne nå en tilstand, hvor de juridiske personers kulturnormer 

og værdier ikke vil findes fyldestgørende til at beskrive konflikten, hvorfor de fysiske personer må 

ty til udfyldelse af sandhedsopfattelsen med egne værdier og erfaringer. En sådan udfyldelse af 

parternes sandhedsopfattelse kan ikke nøjagtigt lokaliseres i konfliktprocessen. Dog vil denne 

tilstand opnås såfremt den juridiske persons erfaringer eller kultur ikke indeholder processer for 

tvistløsning ved et sådant niveau af konflikten.  

Det formodes dermed, at de fysiske personers egne værdier, erfaringer og adfærd vil kunne 

påvirke juridiske personers, idet juridiske personers værdier og kulturparadigmer ikke findes at 

være fyldestgørende ved konfliktsituationer.  

 

Det vurderes således, at parternes fælles sandhedsopfattelse vil påvirkes til dels ud fra de juridiske 

personers værdier og kulturparadigmer og de fysiske personers erfaringer og normer. På baggrund 

af ovenstående vil det i analysen nedenfor belyses, hvorledes fysiske personer træffer 

beslutninger i konfliktsituationer, hvorefter denne adfærd vil pålægges juridiske personer. 

 

3.3 Chicagoskolen  

Som beskrevet i afhandlingens afsnit 1.6.1.2 vil nærværende analyse være underlagt et neoklassisk 

forskningsfelt med fokus på Chicagoskolens paradigme. Teorien tager udgangspunkt i antagelsen 

om, at markedets aktører, herunder juridiske personer, handler fuldt rationelt og udelukkende ud 

fra egen profitmaksimerende nytte. Nedenstående afsnit vil dermed have til formål at pålægge 

Chicagoskolens antagelser om profitmaksimering, rationalitet og risikovillighed på parterne i 

mæglingssituationer.  

 

                                                      
78 Ved ”midler” skal forstås parternes allokering af tid og penge til konfliktløsning, samt den eventuelle effekt på 
parternes omdømme. 
79 Rubin, Pruitt, & Kim, 1994, s. 153 
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3.3.1 Profitmaksimering 

Chicagoskolens opfattelse af en virksomhed, herunder en part i en tvist af civil- og kommerciel 

karakter er som udgangspunkt, at virksomheden har ét formål; at generere profit til 

virksomhedens ejere.80 Det er altså virksomhedens ansvar at udvise økonomisk ansvarlighed, så 

der skabes de bedst mulige forudsætninger for en acceptabel indtjening til ejerne.81 Ovenstående 

synspunkt understøttes ligeledes af Friedman (1970); 

 "There is one and only one social responsibility of business – to use its resources and engage in 

activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to 

say, engages in open and free competition without deception or fraud.82" 

 

Det kan heraf udledes, at en virksomhed eller en part i en tvist ud fra Chicagoskolens teori altid vil 

forsøge, at handle profitmaksimerende. En virksomhed, der agerer som part i en konflikt, vil derfor 

vurdere de faktuelle omstændigheder gennem hele tvisten, og ud fra disse vurderinger forsøge at 

nyttemaksimere udfaldet. 

 

Ud fra Chicagoskolen og den klassiske økonomiske teori agerer parter fuldt rationelt og anlægger 

en nyttemaksimerende adfærd. Med rationel adfærd menes, at den juridiske person 

sammenligner sine alternative muligheder førend vedkommende træffer valg blandt disse ud fra 

et profitmaksimerende hensyn.83 Dette indebærer, at den juridiske person altid forsøger at 

tilfredsstille egne behov bedst muligt indenfor begrænsninger af information, ressourcer og 

økonomi.   

Anskues dette ræsonnement i relation til parters adfærd i konfliktsituationer må det ydermere 

antages, at parters adfærd i konflikt er langt mere kompleks, idet der i konfliktsituationer 

indblandes faktorer som adfærd, følelser, tanker og forventninger. Denne adfærd vil være 

genstand for analyse i afsnit 3.5. 

 

 

 

                                                      
80 Friedman, 1970, s. 17 
81 Friedman, 1970, s. 17 
82 Friedman, 1970, s. 17 
83 Eide & Staving, 2008, s. 27 
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3.3.2 Risikovillighed 

Udover hensyn som profitmaksimering og rationel adfærd vurderes juridiske personer også, at 

vurdere de risici, der er forbundet med tvistløsning ved et af de tidligere nævnte 

tvistløsningsorganer. 

Følgende afsnit har derfor til formål at definere parternes risikovillighed ud fra Chicagoskolens 

teori. Parternes risikovillighed defineres af Knight (1921), som en kombination af risiko og 

usikkerhed; 

”The practical difference between the two categories, risk and uncertainty, is that in the former the 

distribution of the outcome (…) is known (either through calculation, a priori or from statics of past 

experience), while in the case of uncertainty (…) it is impossible to form a group of instances, 

because the situation dealt with is in a high degree unique.” 84 

 

Hvis betragtningen sidestilles med konceptet omkring tvistløsning kan det udledes, at der er tale 

om en konkret beregning, der vurderer hvorvidt en part skal indgå i mægling eller ej. Begrebet 

risiko referer således til situationer, hvor fordelingen af det fremtidige resultat er sikkert og ofte 

kalkuleret, mens usikkerhed referer til situationer, hvor fordelingen er ukendt. 

Når en sag anlægges ved voldgiftsretten og domstolene er det partsrepræsentanterne, der 

forsøger at sikre det bedste resultat for parterne. Endvidere er parterne herved bundet af valget af 

tvistløsningsorgan, samt domsafsigelsen. Risiko henviser således til, parternes forventede resultat 

af konfliktløsningen.   

Dette resultat kan estimeres, men formodes ikke at være sikkert, da parternes antagelser om 

resultatet vil bero på en vis usikkerhed, da modpartens adfærd, strategi og ageren ikke kan 

inkorporeres med en statistisk sikkerhed i parternes risikoberegning.  

 

Ud fra mæglingens karakter, hvor det er parterne, der gennem en struktureret proces selv indgår 

og accepterer en tilfredsstillende løsning85 kan parterne herigennem nedbringe den procesrisiko, 

der forekommer ved andre tvistløsningsorganer, herunder risikoen for et uacceptabelt udfald.  

Herigennem imødekommes Chicagoskolens standpunkt om minimal statslig indblanding86, idet et 

af parterne indgået mæglingsforsøg overlader konfliktløsningen til parterne uden intervention fra 

                                                      
84 Knight, 1921, s. 233 
85 Vindeløv, 2013, s. 50-51 
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statslig regulering. Nedenfor vil parternes adfærd, parternes opfattelse af konflikten, samt 

parternes beskrivelse af konflikten være genstand for analyse.  

 

3.4 Self serving bias 

I en konflikt vil parternes adfærd være påvirket af parternes opfattelse af konflikten og er påvirket 

af såvel fysiske personer som juridiske personers opfattelse. Babcock og Loewenstein (1997) 

påpeger hertil, at parterne vil tilrettelægge deres adfærd i en konflikt ud fra deres selvopfattelse. 

Således vil parterne sammenblande, hvad de opfatter som en fair fordeling og egeninteresse87 - i 

Chicagoskolen udtrykt for juridiske personer som profitmaksimering. 

Egeninteresse henviser til, hvordan den enkelte part prioriterer forskellige alternativer. 

Beslutningen om prioriteringen vil være styret af partens egne normer og værdier.88 

Ved en sammenblanding af fair fordeling og egeninteresse anser parterne deres egen opfattelse af 

fair fordeling som retfærdigt, hvorfor modpartens forligstilbud vil anses for at være et kynisk og 

uretfærdigt forsøg på at tilegne sig mere end berettiget.89 

Såfremt parternes egeninteresse i forligsmæglingens udfald er sammenfaldende med, hvad 

parterne anser som en fair fordeling vil en objektiv fair fordeling være umulig at nå.  

Parternes sammenblanding af egeninteresse og fair fordeling forekommer, da parterne i konflikt 

ikke kan identificere egne svage sider, da parterne fremstiller dem selv som værende ”gode” i 

konflikten, mens modparten fremstilles som ophavsmanden og konstruktøren bag konflikten.90  

 

Parternes utilstrækkelighed til at kunne indse deres egne svage sider i tvisten har således en 

forstærkende effekt på parternes self serving bias. Parterne formår kun at se modpartens svage 

sider, hvorfor det af parterne opfattes som om det kun er modparten, der har svage sider.  

Hertil anfører Babcock og Loewenstein (1997), at såfremt parterne indser deres egne svage sider 

kan dette nedbringe parternes self serving biased, hvorfor en sådan strategi, hvor parterne 

adspørges og indser egne svage sider, anses for værende et effektivt redskab i mægling.91 

                                                                                                                                                                                 
86 Stigler & Samuelson, 1968, s. 26 
87 Babcock & Loewenstein, 1997, s. 110 
88 Eide & Staving, 2008, s. 87 
89 Babcock & Loewenstein, 1997, s. 110 
90 Stitt, 2004, s. 78 
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Ved at nedbringe og eliminere self serving bias adskilles parternes egeninteresse og fair fordeling, 

hvorfor parterne herigennem kan opnå en situation, der af begge parter opfattes som fair 

fordeling.  

 

3.5 Evolutionspsykologi og rationalitet   

Som nævnt i afsnittet 3.3 vurderes parters adfærd at være mere kompleks end antaget ud fra 

Chicagoskolens teori. Endvidere vurderes juridiske personers adfærd at være påvirket af fysiske 

personer, som beskrevet i afsnit 3.2, hvorfor evolutionspsykologiens påvirkning af parters 

rationalitet vil være genstand for analyse nedenfor. Parterne antages kun at agere begrænset 

rationelt - en sådan begrænset rationalitet anlægges, da der i konfliktsituationer indblandes 

faktorer som adfærd, følelser, tanker og forventninger. 

 

Evolutionspsykologien tilslutter sig holdningen, at intet menneske er fuldkomment rationelt.92  Der 

kan opstå, hvad der kaldes logiske fejlslutninger93, hvor følelser opstår på tidspunkter, hvor de ikke 

er til fordel i den pågældende situation. Det kan skyldes, at de logiske fejlslutninger opstår ud fra 

et ”det er bedre at forebygge”-princip eller fordi adfærden i tidligere situationer har vist sig at 

være taktisk klog.94 Årsagen skyldes, at bestemte situationer er knyttet til emotionel aktivitet, der 

automatisk afleder specifikke former for tanker og følelser.95 Omend grundlaget for konflikten 

beror på en misforståelse, ender parterne i konflikt, da denne bestemte situation har en vis 

emotionel aktivitet tilknyttet. Denne emotionelle aktivitet består ofte af tanker og følelser og 

beskrives, som værende ”mentale mekanismer”96, der er udviklet med det formål at løse adaptive 

problemer.  

 

Tanker, der er opstået på baggrund af følelser fra tidligere situationer eller bestemte kontekster 

medfører bestemte valg, hvorfor parter af denne årsag kan tænkes at være endt i konflikt. I en 

                                                                                                                                                                                 
91 Babcock & Loewenstein, 1997, s. 116 
92 Kennair, 2005, s. 93 
93 Kennair, 2005, s. 93 
94 Kennair, 2005, s. 92 
95 Kennair, 2005, s. 93 
96 Kennair, 2005, s. 93 
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konflikt er mennesket ifølge evolutionspsykologien drevet af følelser, som oftest vurderes at være 

negative. Ligeledes tilsluttet af Thompson m.fl. (2006): 

”There are a number of reasons, notably that the human mind—though highly evolved—is simply 

not a computer, capable of endless processing of full information. Rather, people focus on one or 

two salient points in a situation. In this sense, people do not pay attention to every detail; rather, 

they look for a few salient cues and then make an assumption about how to act.97”  

Fysiske personer handler derfor ikke fuldkomment rationelt og er i konflikt i stedet drevet af 

følelser som vrede, irritation, frygt, desperation, hævn eller lignende. Det findes således, at 

Chicagoskolens antagelser om rationel adfærd ikke har tilstrækkelig forklaringskraft ved fysiske 

personers adfærd, da denne er styret af tanker og følelser.98  

 

Såfremt parternes adfærd i konflikt påvirkes af fysiske personer som beskrevet i afsnittet 3.2 vil 

denne adfærd være påvirket af emotionel aktivitet og self serving biased. Ved en sådan påvirkning 

sammenblandes parternes opfattelse af egeninteresse og fair fordeling, idet parternes fremstilling 

af konflikten påvirkes af de fysiske personers tanker og følelser og medfører derfor en 

forstærkende effekt på parternes self serving bias. På baggrund af ovenstående vil fysiske 

personers adfærd i konflikt være genstand for analyse nedenfor.  

3.6 Parternes adfærd 

Følgende afsnit har til formål, at afdække fysiske personers adfærd ved forventninger om fairness 

til modparten for herigennem at belyse, hvordan der ageres i en konfliktsituation.  Det antages 

hertil, som beskrevet i afsnittet 3.2, at fysiske personers sandhedsopfattelse vil påvirke juridiske 

personers beslutninger i konflikter, hvorfor fairnessbetragtningen nedenfor vil angå fysiske 

personer.  

Analysen af fysiske personers forventninger om fairness vil foretages i et spilteoretisk perspektiv, 

hvorfor parterne herefter vil benævnes spillerne.  

 

                                                      
97 Thompson, Nadler, & Lount, 2006, s. 245 
98 Kennair, 2005, s. 93 
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Rabin (1993) antager, at parterne agerer ud fra forventninger om fairness til modparten. 99  En 

spillers fairness udtrykkes gennem spillerens kindness altså dennes generøsitet. En spiller, der 

opfattes generøs af modparten vil også behandles generøst af denne.  

Spillernes opfattelse af hinandens generøsitet tager udgangspunkt i forventninger, der er skabt 

inden generøsiteten kommer til udtryk. Såfremt en spiller forventer, at den anden spiller vil agere 

ved at være ”sparsom” og det modsatte er tilfældet, opfattes denne spiller mere generøs end hvis 

forventningerne havde været generøse og spilleren havde ageret identisk.  

Det påpeges desuden, at såfremt spilleren blot indfrier modspillerens forventninger vil 

vedkommende ikke opleves generøs, da spilleren ikke ”leverer” mere end forventet.  

Rabin (1993) antager endvidere, at spillerne er villige til at ofre deres egen nytte for at belønne 

modparten, såfremt denne har handlet generøst. Ligeledes er spillerne villige til at ofre egen nytte 

for at straffe modspilleren, såfremt denne har ageret ”sparsomt”.  

”If somebody is being nice to you, fairness dictates that you be nice him. If somebody is being mean 

to you, fairness allows – and vindictiveness dictates – that you be mean to him”100 

 

Nedenfor vil det således blive belyst, hvorledes parter vurderer hinandens adfærd, samt hvorledes 

denne opfattelse kan virke selvforstærkende. 

 

3.6.1 Reciprocitet i mægling  

Parter i konflikt kan afhængig af konflikten ikke se den forestående eskalering af tvisten, såfremt 

denne ikke løses, som nævnt i afhandlingens afsnit 1.10. Dette resulterer i, at der mellem parterne 

i konflikt opstår negativ reciprocitet, såfremt tvisten ikke håndteres.  

Parter i konflikt opfatter altid hinandens forligstilbud skeptisk,101 hvorfor en sådan opfattelse af 

modpartens forsøg på forligsmægling vil forstærke den negative reciprocitet og muligvis eskalere 

konflikten op ad konflikttrappen. 

Denne negative reciprocitet kan brydes af en kvalificeret mægler, der ud fra mægling mellem 

parterne både kan stoppe stigningen op ad konflikttrappen, samt få parternes konfliktniveau til at 

falde.  

                                                      
99 Rabin, 1993, s. 1281 
100 Rabin, 1993, s. 1281 
101 Welsh, 2004, s. 756 
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Nødvendigheden af tredjemands involvering i konflikt for at begrænse den negative reciprocitet 

er, at konfliktniveauet besværliggøres af parternes ”self serving biased”, som beskrevet i afsnit 

3.4. Dette kommer til udtryk, når parterne i konflikt skal berette om konflikten. I en sådan 

fortælling vil den fortællende part som udgangspunkt fremstille sig selv som god og den anden 

part som dårlig/ond.102 Denne beretning om konflikten styrker parternes indbyrdes forestilling om 

deres status i konflikten. Den part, der anser sig for værende ”god” i en konflikt vil således ved 

modpartens fremstilling af det modsatte ikke kunne identificere sin egen forestilling i 

fremstillingen, hvorfor en sådan beretning om konflikten er med til at forstærke parternes 

negative reciprocitet.  

Et sådant konfliktniveau vil på konflikttrappen, som nævnt i afsnit 1.10 enten benævnes; 

personificering eller problemet ekspanderer. Disse stadier kendetegnes ved, at parterne betvivler 

hinandens motiver og bebrejder hinanden for, at konflikten opstod, samt fokuserer på 

modpartens fejl. Parterne flytter herved skylden for konfliktens opståen over på modparten. 

  

Den negative reciprocitet er eskalerende for konflikten og kan ødelægge ethvert forsøg på at løse 

denne. Dog kan parterne opnå positiv reciprocitet gennem fælles forståelse af hinandens ønsker 

og behov.103 Gennem positiv reciprocitet opnår parterne en deeskalering af konflikten, samt en 

mulig nedtrapning af konfliktniveauet på konflikttrappen. Som anført tidligere kan en konflikt 

relativt hurtigt løses, såfremt konflikten er på stadiet uenighed, hvorfor positiv reciprocitet 

gennem en nedtrapning af konfliktniveauet kan være med til at løse konflikten.  

 

3.6.2 Generøsitet i mægling 

Som nævnt ovenfor pålægges Rabins (1993) menneskesyn på parterne, hvorfor parternes adfærd i 

mægling vil være styret af deres forventninger til modpartens adfærd. Rabin (1993) opstiller 

følgende forhold, der beskriver parternes adfærd:  

1) Spiller 1’s generøsitet (kindness) til Spiler 2, og 

2) Spiller 1’s opfattelse af Spiller 2’s generøsitet. 

Ovenstående er ligeledes gældende for Spiller 2.  

                                                      
102 Stitt, 2004, s. 78 
103 Stitt, 2004, s. 78 ff. 
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Det antages i det følgende, at parterne opfatter generøsitet som modpartens villighed til at indgå i 

et mæglingsforlig. Herved kan parternes nytte findes når parterne anlægger en positiv reciprok 

adfærd.  

 

3.6.3 Parternes generøsitet 

Det antages at parterne, spiller X og spiller Y, er ligeværdige i konflikten og deres nyttefunktion er 

identisk, ud fra antagelsen om, at de begge har samme opfattelse af fairness.  

Som anført ovenfor antages det ligeledes, at parternes fairness udtrykkes gennem parternes 

opfattelse af modpartens kindness. Spillernes nytte afhænger således af deres indbyrdes 

forventninger til hinanden, hvilket Rabin (1993) opstiller således:104 

a) Spiller X’s strategi (ax), afhænger af 

b) Spiller X’s forventninger til Spiller Y’s strategi (by), og  

c) Spiller X’s forventninger til Spiller Y’s forventninger til Spiller X’s strategi (cx).  

 

Herved vil Spiller X’s strategi (ax) afhænge af Spiller X’s forventninger til Spiller Y’s strategi (by), 

samt Spiller X’s forventninger til Spiller Y’s forventninger til Spiller X’s strategi (cx).  

Herved kan Spiller X’s generøsitetsfunktion udledes ud fra Spiller X’s strategi, samt Spiller X’s 

forventninger til Spiller Y’s strategi; fx (ax, by). 

Lad nu Spillers X’s payoff være udtrykt ved Spiller X’s forventninger til Spiller Y’s strategi x,(by): 

hvorved Spiller X’s henholdsvise minimale og maksimale payoff er udtrykt ved x,
min(by) og 

x,
max(by). Rabin (1993) antager her, at et fair payoff vil være et gennemsnit af x,

min(by) og 

x,
max(by), herefter udtrykt som x,

fair(by). Da begge spilleres nyttefunktion er identiske, vil der 

herved opstå et naturligt punkt, hvorved begge spillere kan måle modpartens generøsitet ud fra 

x,
fair(by). 

Spiller X’s generøsitet overfor Spiller Y kan herefter udtrykkes som;  

𝑓𝑥 (𝑎𝑥, 𝑏𝑦) =  
𝑥, (b𝑦 , a𝑥) − 𝑥

𝑓𝑎𝑖𝑟(b𝑦) 

𝑥
𝑚𝑎𝑥(b𝑦) − 𝑥

𝑚𝑖𝑛(b𝑦)
 

Hermed er Spiller X’s generøsitet overfor Spiller Y en funktion af Spiller X egen strategi (ax), samt 

Spiller X’s forventninger til Spiller Y’s strategi (by) og er bestemt ud fra spillernes fælles opfattelse 

                                                      
104 Rabin, 1993, s. 1286 
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af ”fair generøsitet” givet ved x,
fair. Således vil Spiller X opfattes som generøs, såfremt Spiller X er 

mere generøs end x,
fair   𝑓𝑥 > 0 og ”sparsom”, såfremt Spiller X er mindre generøs end  

x,
fair 
   𝑓𝑥 < 0. 

 

3.6.4 Parternes forventede generøsitet 

Det antages igen, at parternes opfattelse af kindness (generøsitet) er identisk, hvorved der 

nedenfor undersøges Spiller X’s forventede kindness som et udtryk for begge parter.  

Spiller X’s forventede generøsitet er givet ud fra Spiller X’s forventninger til Spiller Y’s 

forventninger til Spiller X’s strategi (Cx). Herved kan Spiller X’s forventede generøsitet udtrykkes 

ved; 

𝑓𝑥 (𝑏𝑦, 𝑐𝑥) =  
𝑦 , (c𝑥, 𝑏𝑦) − 𝑥

𝑓𝑎𝑖𝑟(c𝑥) 

𝑥
𝑚𝑎𝑥(c𝑥) − 𝑥

𝑚𝑖𝑛(c𝑥)
 

 

Herved er Spiller X’s forventede generøsitet overfor Spiller Y givet ved Spiller X’s forventninger til 

Spiller Y’s strategi (by), samt Spiller X’s forventninger til Spiller Y’s forventninger til Spiller X’s 

strategi (Cx). Spiller X vil således udvise generøsitet, såfremt Spiller X forventer, at Spiller Y’s 

strategi er, at være generøs, samt Spillers X’s forventninger til Spiller Y’s forventninger til Spiller X’s 

strategi er generøsitet.  

Dette er i overensstemmelse med det menneskesyn, der er pålagt parterne; at en part der 

forventer, at den anden part vil være generøs vil agere ligeså. Såfremt parterne behandler 

hinanden generøst, styrkes den positive reciprocitet i mæglingen, da begge parter oplever 

generøsitet og derfor anlægger denne strategi fremadrettet.  

 

3.6.5 Parternes adfærd i mægling  

Som det antages tidligere i afhandlingen er parternes konfliktniveau så højt i starten af 

mæglingen, at parterne har negative forventninger til hinandens generøsitet. 

Ud fra parternes konfliktniveau forventer Spiller X, at Spiller Y vil agere ”sparsomt”, hvorfor 

𝑓𝑥 (𝑏𝑦 , 𝑐𝑥)  < 0 , såfremt Spiller X forventer, at 𝑓𝑥 (𝑏𝑦 , 𝑐𝑥)  < 0 vil Spiller X agere herefter og 

dermed agere ”sparsomt”,  hvilket medfører 𝑓𝑥 (𝑎𝑥, 𝑏𝑦)  < 0.  
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Parterne kan ved at involvere en neutral tredjemand mindske den negative reciprocitet, der 

hersker i konflikten. En sådan involvering fra mægler vil gennem samtale og forståelse for 

modpartens behov ændre de negative forventninger til at være neutrale.  

Neutrale forventninger forekommer, såfremt Spiller X’s forventninger til Spiller Y’s strategi 

hverken er positive eller negative; 𝑓𝑥 (𝑏𝑦 , 𝑐𝑥) = 0. Herved agerer Spiller X ud fra parternes fælles 

opfattelse af ”fair generøsitet”, hvorfor Spiller X’s generøsitet vil være x,
fair, hvilket vil medføre 

𝑓𝑥 (𝑎𝑥 , 𝑏𝑦) = 0. 

 

Såfremt det lykkedes parterne med hjælp fra mægler at forstå hinandens behov og agere 

herudfra, kan parterne opnå positiv reciprocitet. En sådan forståelse af modpartens ønsker og 

behov vil resultere i en adfærd fra parterne, der er generøs. En sådan adfærd tilvejebringes af 

parterne ved, at Spiller X forventer, at Spiller Y’s strategi er generøs, hvorfor Spiller X vil gengælde 

denne strategi. 

En sådan adfærd opnås ved en nedtrapning på konflikttrappen fra personificering/problemet 

ekspanderer til uenighed. Ved dette trin er samtale mellem parterne muligt uden de betvivler 

hinandens motiver, hvorfor parterne ved dette trin har større incitament til at anlægge strategien 

generøs. 

 

Parternes forventninger til hinandens strategier er positive gennem involvering af mægler, idet 

mæglingen har resulteret i en fælles forståelse, hvorfor strategierne er blevet positive og 

udtrykkes som 𝑓𝑥 (𝑏𝑦 , 𝑐𝑥)  > 0, hvilket medfører, at Spiller X vil agere generøst; 𝑓𝑥 (𝑎𝑥, 𝑏𝑦) > 0. 

En sådan adfærd vil ud fra Rabins (1993) antagelser medføre, at parterne fremadrettet i 

mæglingen vil anlægge strategien generøs, da parten oplever generøsitet fra modparten vil denne 

ligeledes anlægge generøsitet.  

 

3.6.6 Nytte ved reciprok adfærd 

Ud fra parternes opfattelse af kindness, parternes udviste kindness og parternes forventede 

kindness, kan parternes nyttefunktion udledes. Det bemærkes hertil, at parternes tillægges 

samme opfattelse af kindness, hvorfor nyttefunktionen, der udledes for Spiller X vil være identisk 

for Spiller Y.  
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Ud fra ovenstående betragtninger om spillernes opfattelse af kindness, samt parternes adfærd ved 

reciprok adfærd, udleder Rabin (1993) parternes nyttefunktion ud fra følgende tre 

komponenter;105 

1) Spiller X’s payoff, 𝜋1 (𝑎𝑋, 𝑏𝑦) 

2) Nytten af spiller X’s opfattelse af spiller Y’s kindness, ∝ 𝑓𝑥 (𝑏𝑦 , 𝑐𝑥)  

3) Nytten ved parternes reciprokke adfærd, herved et udtryk for den kindness parterne 

forventer af hinanden og parternes egen kindness, ∝ 𝑓𝑥 (𝑏𝑦 , 𝑐𝑥)𝑓𝑥 (𝑎𝑥, 𝑏𝑦) 

 

Hvor ∝ repræsenterer værdien af kindness pålagt af parterne, hvilket medfører, at såfremt ∝ = 0 

tillægges kindness ingen betydning af spilleren. 

 

Således er Spiller X’s nyttefunktion givet ved: 

 𝑈𝑥 (𝑎𝑥, 𝑏𝑦 , 𝑐𝑥) = 𝜋𝑥(𝑎𝑋, 𝑏𝑦) +∝  𝑓𝑥 (𝑏𝑦, 𝑐𝑥)+ ∝ 𝑓𝑥 (𝑏𝑦 , 𝑐𝑥) 𝑓𝑥(𝑎𝑥, 𝑏𝑦)   

 

Herefter undersøges, hvorledes parternes adfærd er ved et klassisk Prisoner’s Dilemma-spil, 

nedenfor udtrykt som parternes samarbejde i en mæglingssituation. Cooperate er et udtryk for 

parternes villighed og samarbejde ved at forblive i mæglingen og derved sammen løse tvisten. 

Defect udtrykker parternes uvillighed i en startet mæglingssituation. Denne adfærd kan 

forekomme, såfremt spillerne i mæglingsforsøget er modarbejdende eller hvis spilleren afbryder 

mæglingsforsøget. Ved en adfærd der er modarbejdende antager parterne, at de gennem denne 

adfærd kan opnå et højere udbytte i mæglingen end hvis parterne samarbejdede. I nedenstående 

spil er der ikke inkorporeret kindness eller reciprocitet, hvorfor parternes strategi vil være defect.  

   

 

 

Spiller 1 

Spiller 2 

  Cooperate Defect 

Cooperate 4,4 0,6 

Defect 6,0 1,1 

 

                                                      
105 Wilkinson, 2008, s. 360 
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For at belyse parternes strategi ved et tvistløsningsorgan, hvor parterne til dels skal samarbejde 

om en løsning, og hvor reciprocitet derfor er en altovervejende faktor, tillægges parternes 

nyttefunktion værdierne i ovenstående Prisoners Dilemma-spil.  

 

3.6.6.1 Strategi 1 (Defect, Defect) 

Såfremt parternes strategi er defect, det vil sige parterne modarbejder et allerede iværksat 

mæglingsforsøg, indsættes, der i Spiller X’s nyttefunktion:  

𝑈𝑥 = 1+ ∝
1 − 3,5

6 − 1
+ ∝  

1 − 3,5

6 − 1
∗ 

1 − 3,5

6 − 1
 ⇔ 

𝑈𝑥 = 1 − 0,5 ∝  +0,25 ∝ ⇔ 

𝑈𝑥 = 1 − 0,25 ∝ 

 

Som udtrykt i Spiller X’s nyttefunktion er andet led (∝
1−3,5

6−1
) negativt, da Spiller X forventer, at 

Spiller Y’s adfærd vil være defect (negativ adfærd), hvorimod tredje led (∝  
1−3,5

6−1
∗  

1−3,5

6−1
) er 

positivt, da Spiller X bliver belønnet for at gengælde Spiller Y’s negative adfærd.  

 

3.6.6.2 Strategi 2 (Defect, Cooperate) 

Hvis Spiller X’s strategi er Defect og Spiller Y ikke gengælder denne strategi, men i stedet anlægger 

adfærden Cooperate, indsættes der i Spiller X’s nyttefunktion:  

𝑈𝑥 = 6+ ∝
6 − 3,5

6 − 1
+ ∝ 

6 − 3,5

6 − 1
∗  

0 − 2

4 − 0
 ⇔ 

𝑈𝑥 = 6 + 0,5 ∝  −0,25 ∝ ⇔ 

𝑈𝑥 = 6 + 0,25 ∝ 

 

Andet led (∝
6−3,5

6−1
) er positivt, da Spiller X opfatter Spiller Y’s adfærd som cooperate, mens tredje 

led (∝  
6−3,5

6−1
∗ 

0−2

4−0
) er negativt, da Spiller X bliver straffet for ikke at gengælde Spiller X’s 

opfattelse af Spiller Y’s adfærd.  
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3.6.6.3 Strategi 3 (Cooperate, Defect) 

Såfremt Spiller X anlægger en samarbejdsindbydende adfærd, cooperate, og denne ikke bliver 

gengældt af Spiller Y, der er uvillig, Defect, indsættes der i Spiller X’s nyttefunktion:  

 

𝑈𝑥 = 0+ ∝
0 − 2

4 − 0
+ ∝  

0 − 2

4 − 0
∗  

6 − 3,5

6 − 1
 ⇔ 

𝑈𝑥 = 0 − 0,5 ∝  −0,25 ∝ ⇔ 

𝑈𝑥 = 0 − 0,75 ∝ 

 

Både andet led (∝
0−2

4−0
) og tredje led (∝  

0−2

4−0
∗ 

6−3,5

6−1
) er negativt, da Spiller X’s strategi om 

samarbejde ikke bliver gengældt af Spiller Y, hvorfor der ikke opstår reciprocitet. Spiller X bliver 

herved ”straffet” for, at Spiller X’s forventninger til Spiller Y’s strategi ikke bliver indfriet.  

 

3.6.6.4 Strategi 4 (Cooperate, Cooperate) 

Såfremt både Spiller X anlægger strategien Cooperate, og denne bliver gengældt af Spiller Y, der 

herved også anlægger Cooperate, indsættes følgende i Spiller X’s nyttefunktion:  

𝑈𝑥 = 4+ ∝
4 − 2

4 − 0
+ ∝ 

4 − 2

4 − 0
∗ 

4 − 2

4 − 0
 ⇔ 

𝑈𝑥 = 4 + 0,5 ∝  +0,25 ∝ ⇔ 

𝑈𝑥 = 4 + 0,75 ∝ 

 

Da Spiller X’s opfattelse af Spiller Y’s strategi er Cooperate, er andet led positivt (∝
4−2

4−0
). Tredje led 

(∝  
4−2

4−0
∗ 

4−2

4−0
) er ligeledes positivt, da Spiller Y gengælder Spiller X’s strategi, der opstår herved 

positiv reciprocitet.  
 
Indsættes parternes nyttefunktioner i mæglingsspillet ovenfor, fremgår det, at parternes 

dominerende strategi ændres afhængigt af, hvor højt parterne værdsætter kindness (værdien ∝) 
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Spiller 1 

Spiller 2 

  Cooperate Defect 

Cooperate 4 + 0,75 ∝ , 4 + 0,75 ∝ 0 − 0,75 ∝ , 6 + 0,25 ∝ 

Defect 6 + 0,25 ∝ , 0 − 0,75 ∝ 1 − 0,25 ∝ , 1 − 0,25 ∝ 

 

I ovenstående spil vil parternes dominerende strategi ud fra de antagelser, der er foretaget være 

(Defect,Defect), såfremt ∝ < 4. Hvis det antages, at parterne værdsætter kindness (værdien ∝) 

højere end 4, vil parternes dominerende strategi være (Cooperate, Cooperate), hvorfor der 

såfremt parten værdsætter modpartens kindness > 4 vil opstå positiv reciprocitet, der vil medføre, 

at parterne udviser generøsitet.  

Efter at have belyst parternes indbyrdes kindnessbetragtninger, samt ageren i konfliktsituationer 

vil det herefter undersøges, hvorledes parterne opfatter et eventuelt løsningsforslag, som 

værende ”fair”. 

 

3.7 Opsamling  

Det er gennem ovenstående model af Rabin (1993) udledt, at reciprocitet opstår gennem 

parternes opfattelse af modpartens adfærd i konflikten. Denne opfattelse er påvirket af parternes 

forventninger til modpartens udviste kindness – den udviste generøsitet.  

Parternes udviste kindness opfattes af modparten, ud fra referencepunktet x,
fair, såfremt 

modparten udviser en større kindness end dette punkt vil vedkommende opfattes som generøs og 

vice versa. Endvidere kan det udledes, at såfremt en part forventer, at modparten udviser 

kindness, men ikke gengælder denne forventning, vil denne part opnå en mindre nytte.  

Såfremt der udvises generøsitet af parterne, vil der i konflikten opstå positiv reciprocitet, hvorfor 

en sådan adfærd kan deeskalere konflikten og herigennem hjælpe parterne til at opnå en 

tvistløsning. Hvorledes denne tvistløsning opfattes af modparten, vil være genstand for analyse 

nedenfor. 
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3.8 Parternes opfattelse af fairness 

Begrebet fairness fokuserer på de kriterier, der fører parter til at føle, at de har modtaget en 

rimelig andel. Welsh (2004) påpeger, at selvom et kompromis, der for begge parter anses for 

værende acceptabelt og fair bliver fremsat, er det usikkert hvorledes dette kompromis accepteres 

af modparten. Dette skyldes at parterne opfatter fairness forskelligt - såfremt én part ikke opfatter 

kompromiset som fair vil det ikke blive indgået. Denne holdning tilsluttes af Thomson m.fl. (2006), 

der udtrykker; 

”Fairness is not an absolute construct; instead, it is socially defined. What is fair to one person may 

not be fair in the eyes of another.”106 

 

Endvidere udtrykker Welsh (2004), at; 

”Often when people negotiate, their goal is to win. At the very least, people work to achieve 

outcomes that they can call fair, and particularly ”fair enough to me!”107 

 

Welsh (2004) opstiller hertil, fire scenarier, som antyder, at begge parter opfatter kompromiset for 

rimeligt, hvis; 1) begge parter deler lige, 2) den part, der er i nød får mest, 3) en parts udfald ikke 

overstiger de andres udfald, eller 4) hver af parterne får som fortjent. Det vil sige den der har 

deltaget mest får mest og vice versa.108  

Endvidere bemærkes det af Welsh (2004), at adskillige variabler påvirker parternes opfattelse af 

fairness herunder egeninteresse, sociale relationer mellem parterne, samt kulturelle normer og 

situationelle behov109, hvorfor disse variabler vil undersøges i afsnittene nedenfor. 

  

                                                      
106 Thompson, Nadler, & Lount , 2006, s. 253 
107 Welsh, 2004, s. 753 
108 Welsh, 2004, s. 754 
109 Welsh, 2004, s. 755 
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3.8.1 Egen interesse 

Selv når parter udtrykker, at de ønsker at handle fair og tildele ressourcerne på en måde, der er i 

overensstemmelse med de fire scenarier opstillet af Welsh (2004) vurderes parterne stadig at 

være styret af self-serving biased og egeninteresse ved vurderingen af et acceptabelt resultat;  

”Although people generally want what is fair, their assessments of fairness are often self-

serving.110”  

Der opstilles dog en variation af fairnessbetragtningen i scenarie 4, hvor hver af parterne får som 

fortjent. Det vil sige den, der har deltaget mest får mest og vice versa. I disse situationer opstår 

der en udfordring ud fra princippet om egeninteresse, idet parterne ofte værdsætter deres egne 

bidrag højere end et tilsvarende bidrag fra en modpart. Ligeledes belyst i afsnit 3.4. Ovenstående 

udsagn understøttes af Welsh (2004);  

”People value their own contributions much more highly than the value the identical contributions 

of others111.”  

Hertil understøttet af Thompson m.fl. (2006), med følgende; 

”They are expected to be paid substantially more for their own work than they were willing to pay 

for someone else’s work.”112 

Det må derfor kunne konkluderes, at de fire scenarier opstillet af Welsh (2004) uanset definitionen 

og vægtningen af fairness vil være præget af partens egeninteresse og at dennes bidrag 

værdsættes højere end modparten, hvis ikke mindst én af de tre andre variabler tillægges 

betydning, herunder sociale relationer mellem parterne, kulturelle normer og situationelle behov. 

Sociale relationer synes netop, at bremse betydningen af en parts egennyttelige adfærd. Dette 

blev illustreret i en undersøgelse foretaget af Thompson, Kray og Lind (1998). Heri blev parterne 

bedt om at vælge mellem midler til sig selv eller at bidrage til en organisation af virksomheder som 

helhed113. 

                                                      
110 Thompson, Nadler, & Lount , 2006, s. 254 
111 Welsh, 2004, s. 758 
112 Thompson, Nadler, & Lount , 2006, s. 254 
113 Thompson, Kray, & Lind, 1998, s. 289 ff. 
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Undersøgelsen viste, at jo bedre forholdet mellem beslutningstagerne og parterne var, jo mere 

sandsynligt var det at acceptere og bidrage til et for parterne fair løsningsforslag. Udover 

parternes indbyrdes forhold, viste respekt også at påvirke beslutningen om at bidrage til et fair 

resultat for begge parter. Hvis parten er tildelt høj respekt og tillige viser modparten den samme 

respekt, er begge parter villige til at bidrage med ressourcer til løsningsforslaget som helhed.114  

På baggrund af ovenstående undersøgelse viste sociale relationer, at kunne påvirke parternes 

fairnessbetragtning, hvorved parterne skifter fra udelukkende at agere ud fra egeninteresse til en 

mere kollektivistisk adfærd, hvorfor sociale relationer mellem parterne vil være genstand for 

analyse nedenfor.    

3.8.3 Sociale relationer mellem parterne 

Såfremt der ikke eksisterer en relation mellem parterne vil parterne i et mæglingsforsøg agere ud 

fra egeninteresse, som beskrevet ovenfor. En part, der ikke har eller ikke forventer et fremtidigt 

samarbejde vil således agere udelukkende ud fra, hvordan parten opnår det bedste resultat for 

vedkommende.115  

 

Såfremt der eksisterer et negativt forhold mellem parterne vil de tillige forsøge at sikre sig det 

bedste resultat og handle ud fra egen profitmaksimerende nytte. Forskellen vil her bestå i, at 

parterne vil handle ud fra egen profitmaksimerende nytte, men er i disse tilfælde villige til at 

påtage sig en risikofyldt strategi for at straffe modparten.116 Parterne handler i disse situationer 

langt fra begrebet og ideologien omkring fairness, idet de er villige til at risikere deres egen nytte 

og i visse tilfælde ofre deres egen nytte for at straffe modparten, hvilket ligeledes er beskrevet i 

afsnittet 3.6. 

Dermed eliminerer den negative relation fairnesssbetragtningen, idet parterne ikke anser 

modparten for berettiget til at indgå ved ressourcefordelingen.117  

 

                                                      
114 Thompson, Kray, & Lind, 1998, s. 289 ff. 
115 Welsh, 2004, s. 756 
116 Welsh, 2004, s. 756 
117 Bazerman & Neale, 1995, s. 99 
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Som kontrast til de negative forhold eksisterer de positive, der også blev beskrevet ved i afsnittet 

3.8.1. Ved sociale relationer anskuer parterne i højere grad ressourcefordelingen ud fra 

rimelighedsbetragtningen og gør i disse tilfælde brug af de fire scenarier opstillet af Welsh (2004). 

En positiv relation påvirker parterne i en sådan grad, at de er villige til at dele en ressource med 

modparten, såfremt de med rette kan forvente et fremtidigt profitmaksimerende samarbejde med 

vedkommende eller anden fordel ved hensyntagen til den anden part.118 Således udtrykt af Welsh 

(2004); 

 

”When parties have more of a collegial relationship they seem more able to combine the benefits 

of the relationship in terms of trust and information exchange with the high achievement 

expectations necessary to reach integrative agreement.”119  

 

På baggrund af ovenstående kan det udledes, at relationer påvirker parternes opfattelse af 

fairness, samt deres villighed til at indgå i mæglingsforsøg med sådanne rimelige løsningsforslag. 

Det bemærkes i denne sammenhæng, at villigheden afhænger af, hvor tæt parternes forhold er. 

Såfremt parternes relation er overfladisk vil de på trods af samarbejdet agere, som individualister 

og ud fra princippet om egeninteresse.  

Samspillet imellem de to variabler udtrykker Thompson m.fl (2006) på følgende måde;  

”Cooperation and competition are thought to be the yin and yang of conflict resolution, and it is 

true that most conflicts are mixed-motive in the sense that we are motivated to get as much of the 

pie as we can for ourselves, but at the same time motivated to work together with the other 

person to ensure we reach mutual agreement.120” 

Udover begreber som egeninteresse og sociale relationer anses kulturelle normer og situationelle 

behov også for værende variabler, der påvirker parternes opfattelse af fairness, hvorfor dette vil 

være genstand for nærmere analyse nedenfor.  

 

                                                      
118 Welsh, 2004, s. 756 
119 Bazerman & Neale, 1995, s. 106 
120 Thompson, Nadler, & Lount , 2006, s. 247 
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3.8.4 Kulturelle normer og situationelle behov 

En kultur anses for enten at være præget af et kollektivistisk eller individualistisk sæt af normer. 

En kulturs sæt af normer vurderes, at påvirke parternes fairnessbetragtning, da det antages at 

parterne anskuer deres fairnessbetragtninger gennem dette sæt af normer.  

  

Leung og Morris (2001) beskriver individualistiske og kollektivistiske normer som følgende;  

 

“Individualism refers to a tendency to put a stronger emphasis on one’s personal interest and 

goals, whereas collectivism refers to a stronger emphasis on the interests and goals of one’s in-

group members.”121 

 

Parter drevet af den kollektivistiske kultur vil dermed ifølge Leung og Morris (2001) have en 

tendens til at fokusere på parternes fælles nytte fremfor kun deres egen nytte. Parterne er således 

villige til at gå på kompromis, såfremt modparten anses for at have et større situationelt behov 

end parten selv.  

I tilfælde med situationelle behov, og hvor parterne handler ud fra kollektivistiske normer vil 

parterne agere ud fra Welshs scenarie 2; den part, der er i nød får mest. Såfremt en part tilgodeser 

en modparts situationelle behov kan dette medføre respekt, tillid og samhørighed. Det skal dog 

hertil bemærkes, at den part, der går på kompromis med rette skal kunne forvente en 

gengældelse af partens generøsitet.  

Såfremt dette ikke er tilfældet vil den kollektivistiske part vende tilbage til princippet om 

egeninteresse og derved handle ud fra sin egen profitmaksimerende nytte. 

 

3.9 Parternes opfattelse af neutral tredjepart 

Welsh (2004) påpeger, at selvom et kompromis, der falder ind under et af ovenstående scenarier, 

bliver fremsat, bliver dette nødvendigvis ikke accepteret af modparten.122 Dette skyldes, at 

forholdet mellem parterne også har indflydelse på, hvorledes fremsatte kompromiser bliver 

opfattet.  

                                                      
121 Leung & Morris, 2001, 348 
122 Welsh, 2004, s. 759 
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Parterne vil anskue ethvert kompromis i konflikt, der fremsættes af modparten skeptisk, uanset 

om der eksisterer en negativ eller positiv relation mellem parterne.123 Parter i konflikt er mere 

villige til at acceptere et kompromis, såfremt dette fremsættes af en neutral tredjepart end hvis 

samme kompromis blev fremsat af modparten. Parternes opfattede retfærdighed af kompromiset 

er herved påvirket af vedkommende, der fremkommer med dette.124 

Denne situation beskrives i Behavioral Economics, som reactive devaluation125.  

 

Ved reaktiv devaluering har parterne tendens til at undervurdere et kompromis, fordi det kommer 

fra modparten.126 Ræsonnementet bag reaktiv devaluering er dermed;  

“My opponent wouldn’t make this offer unless it’s good for him. But if it’s good for him, then it’s 

probably bad for me, so I’ll refuse to accept it.”127 

Den reaktive devaluering elimineres ved indsættelsen af en neutral og upartisk tredjepart. Såfremt 

parterne vurderes at være blevet behandlet fair, er de tilbøjelige til at acceptere det foreslåede 

resultat som retfærdigt. Dette opnås bedst ved, at den neutrale og upartiske tredjepart 

overholder de processuelle rammer, der definerer mægling.  

Indledningsvist er det vigtigt, at begge parter har haft mulighed for at fortælle deres side af 

tvisten.128 Dernæst er det vigtigt, at begge parter føler sig hørt på en behørig og respektfuld måde. 

Herefter vil parterne vurdere om tredjepart har forsøgt at behandle parterne upartisk, uafhængigt 

og neutralt. Såfremt parterne mener, at være behandlet fair og i overensstemmelse med, hvad de 

måtte mene er værdigt og respektfuldt vil de være tilbøjelige til at acceptere kompromiset end 

hvis dette blev fremsagt fra modparten.129  

 

  

                                                      
123 Welsh, 2004, s. 759 
124 Welsh, 2004, s. 759 
125 Welsh, 2004, s. 759 
126 Welsh, 2004, s. 759 
127 Thompson, Nadler, & Lount, 2006, s. 258 
128 Welsh, 2004, s. 763 
129 Welsh, 2004, s. 764 
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3.10 Fairness og neutral tredjepart  

Mæglingsprocessen bør gennemføres med hensyn til principperne om ligebehandling og 

neutralitet som beskrevet i afsnittet 1.9. En neutral tredjepart bør derfor ikke udtale sig om sagens 

genstand eller argumentere for nogen af parternes side af sagen. Den neutrale tredjepart er 

hverken dommer eller advokat i tvisten og har ét formål; at lette diskussionen mellem de 

stridende parter. Som beskrevet i afsnit 1.9 er det tredjeparts opgave, at bistå parterne gennem 

forhandlingsprocessen og sikre værdier som selvbestemmelse, lighed, samarbejde og frivillig 

deltagelse. Det er indenfor mæglingsprocessen og i forsøget på, at skabe et miljø med de 

ovenstående værdier, at tredjeparts habilitet bliver essentielt for integriteten til 

mæglingsprocessen. 

Dette synspunkt understøttes endvidere af princippet om neutralitet, der anses for værende 

centralt for definitionen af mægling, samt et fundamentalt element for mæglers rolle. 130 

 

Ovenstående synspunkt vurderer princippet om tredjeparts habilitet som værende afgørende for 

tilliden til processen. Det vurderes således, at en neutral tredjepart er nødvendig for sikringen af 

fairness og dette er nødvendigt ved både negative og positive relationer. Parterne er uanset typen 

af relation endt i konflikt, hvorfor det i nogle tilfælde kan være umuligt at opbygge tilliden igen.  

3.11 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse er det gennem sondringen af fysiske og juridiske personer 

konkluderet, at juridiske personer i konflikt gennem deres sandhedsopfattelse påvirkes til dels ud 

fra deres værdier og kulturparadigmer, samt fysiske personers erfaringer, følelser og normer, 

hvorfor det blev fundet relevant at belyse, hvordan fysiske personer agerer i konfliktsituationer. 

 

Indledningsvist blev det konstateret, at juridiske personer ud fra Chicagoskolens teori 

handler profitmaksimerende ud fra partens risikovillighed. I konfliktsituationer påvirkes juridiske 

personer af fysiske personers emotionelle aktivitet og self serving biased, hvilket gør det vanskeligt 

for parterne, at indse egne svage sider og derved agerer fuldkomment rationelt. Ved en sådan 

påvirkning sammenblandes parternes opfattelse af egeninteresse og fair fordeling, idet parternes 

                                                      
130 Jacobs, 2002, s. 1406  
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fremstilling af konflikten påvirkes af de fysiske personers tanker og følelser og medfører derved en 

eskalerende effekt til konflikten.  

 

Endvidere blev det fundet, at fysiske personer i konflikt er styret af opfattelsen af modpartens 

udviste kindness – den udviste generøsitet.  

Parternes udviste kindness opfattes af modparten, ud fra et referencepunkt, såfremt modparten 

udviser en større kindness end dette punkt vil vedkommende opfattes som generøs og vice versa. 

Endvidere blev det udledt, at såfremt en part forventer, at modparten udviser kindness, men ikke 

gengælder denne forventning, vil denne part opnå en mindre nytte.  

Såfremt der udvises generøsitet af parterne, vil der i konflikten opstå positiv reciprocitet, hvorfor 

en sådan adfærd kan deeskalere konflikten og herigennem hjælpe parterne til at opnå en 

tvistløsning.  

Slutteligt blev det fundet, at parter i erhvervskonflikter ikke vil opnå positiv reciprocitet i konflikt, 

da egeninteresse bliver den vigtigste variabel i parternes adfærd. Selv ved positive sociale 

relationer vurderes dette, at være tilfældet, samt ved kollektivistiske normer og situationelle 

behov. Forholdet mellem parter i konflikt, blev endvidere fundet at være påvirket af, hvordan 

parterne opfatter fremsatte kompromiser, hvorfor selv retfærdige løsningsforslag bliver afvist med 

den baggrund, at det kommer fra modparten og derfor ikke kan betragtes som attraktivt. Denne 

reaktive devaluering vurderes, at minimeres ved indførsel af en neutral tredjepart.  
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3.12 Juridiske personer 

I ovenstående analyse blev det udledt, hvorledes fysiske personers sandhedsopfattelse, samt 

opfattelse af konflikten kan påvirke juridiske personers adfærd i konflikten. Endvidere blev det 

belyst, hvorledes fysiske personer vil agere i en mæglingssituation ud fra parternes kindness og 

fairness betragtninger.  

På trods af fysiske personers påvirkning af juridiske personers adfærd vurderes følgende analyse  

at skulle foretages ud fra ræsonnementet om, at juridiske personer agerer ud fra Chicagoskolens 

paradigme om profitmaksimering.  

Endvidere anføres det, at der i erhvervskonflikter kan ske udskiftning af konfliktens implicerede 

fysiske personer, idet en sådan udskiftning antages at nedbringe påvirkningen fra fysiske personer. 

Såfremt påvirkningen fra fysiske personer minimeres, antages det, at konfliktniveauet deeskaleres. 

På baggrund af såvel det profitmaksimerende hensyn og parternes mulige udskiftning af de 

implicerede fysiske personer anskuer følgende analyse parterne som juridiske personer.  

 

3.13 Valg af tvistløsningsorgan 

Følgende afsnit har til formål, at belyse og analysere, hvilke afvejninger parterne foretager ved 

valg af mægling, som konfliktløsningsorgan, herunder hvilken gevinst parten kan opnå ved 

henholdsvis, at fortsætte samarbejdet eller bryde samarbejdet. 

I det følgende afsnit vil parternes risikopræferencer blive inddraget, da denne antages at påvirke 

parternes valg af tvistløsningsorgan.  

 

3.13.1 Parternes risikopræferencer 

Som beskrevet i afsnit 3.3.2 beror parternes risikovurdering på deres forventninger til udfaldet af 

mæglingsforliget, herunder usikkerheden, der er relateret til modpartens adfærd.  

Parternes risikovurdering er påvirket af parternes risikopræferencer, hvorfor parternes vurdering 

af hvorvidt et mæglingsforsøg skal påbegyndes beror på denne.  

Parterne kan anlægge tre forskellige risikopræferencer, alt efter deres nyttefunktion; 

en risikoneutral strategi, hvorved en profit på 100 med sandsynligheden 100 % værdsættes ligeså 

højt, som en profit på 200 med sandsynligheden 50 %. En risikoavers strategi, hvorved en profit på 
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100 med sandsynligheden 100 %, værdsættes højere end en profit på 200 med sandsynligheden 

50 % eller en risiko søgende strategi, hvorved en profit på 200 med sandsynligheden 50 % 

værdsættes højere end en profit på 100 med sandsynligheden 100 %.  

 

Det antages i nærværende afhandling, at parterne (juridiske personer) handler ud fra 

Chicagoskolens antagelser om højst profitmaksimerende nytte, hvorfor en part i en konflikt vil 

anlægge den risikopræference, hvor parten opnår den størst mulige profitmaksimering.  

Ved analysen af parternes risikopræference antages det, at parternes risikoprofiler er identiske og 

at disse vil være underlagt den risikoneutrale strategi. Denne antagelse er nødvendig for at 

simplificere beskrivelsen af parternes adfærd i en ellers kompleks sammenhæng.  

 

Ud fra Chicagoskolens paradigme om profitmaksimering vil en risikoneutral part således kun indgå 

i et mæglingsforsøg, såfremt parten vurderer, at sandsynligheden for, at mæglingsforliget bringer 

den pågældende part den samme eller højere nytte end omkostningerne forbundet ved mægling. 

Såfremt dette ikke er tilfældet vil parten ikke indgå i mæglingsforsøget, hvilket ligeledes er udtrykt 

af Shavell (1982);   

 

”The plaintiff will bring suit if and only if the plaintiff’s judgment would be at least as large as his 

expected legal costs (...)”131 

 

Dette ræsonnement underbygges af teorien om parternes risikovurdering. Parterne skal som 

minimum have dækket deres forventede mæglingsomkostninger. Såfremt disse overgår den 

forventede nytte ved mæglingen vil parterne ikke anlægge et mæglingsforsøg.  

Analysen af parternes risikovurdering har således fundet, at parterne opvejer de forventede 

omkostningerne forbundet med mægling med parternes forventede gevinst ved mægling og 

afvejer herudfra om et mæglingsforsøg skal påbegyndes.   

 

                                                      
131 Shavell, 1982, s. 59.  
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Såfremt parten finder det profitmaksimerende at påbegynde mæglingsforsøget skal det 

undersøges, hvilket udfald af mæglingen parten vil anse som værende acceptabelt, hvorfor der 

nedenfor vil blive gennemgået, hvilke udfald, der er profitmaksimerende for parten.  

 

3.13.2 Transaktionsomkostninger 

Det antages, at parternes transaktionsomkostninger, altså de omkostninger, der kan hidføres til 

parternes afbrydelse af samarbejdet, omfatter søgeomkostninger, forhandlingsomkostninger, 

såvel som kontrolomkostninger.132  

Ved søgeomkostninger forstås de omkostninger, der pålægges parterne ved afsøgningen af 

markedet for nye og potentielle samarbejdspartnere, samt vurderingen af disse.  

Forhandlingsomkostninger omfatter de omkostninger, der er relateret til indgåelse af en 

aftale/kontrakt med en ny samarbejdspartner, herunder omkostninger ved forhandlinger, samt 

koncipering af kontrakten.  

Kontrolomkostningerne indeholder både omkostninger forbundet med partens nye samarbejde, 

herunder omkostninger forbundet med kontrol og opfølgning af den indgåede kontrakt. 

Herudover er omkostninger relateret til skiftet af samarbejdspartner omfattet, herunder 

oplæringsomkostninger og omkostninger forbundet med opsigelse af parternes nuværende 

samarbejde.  

 

Udover de ovenstående på forhånd målbare transaktionsomkostninger, vil der ligeledes i 

parternes vurdering af omkostninger, forbundet med afbrydelse af samarbejdet, indgå 

omkostninger, der er relateret til en eventuel negativ effekt på partens omdømme. Udover den 

negative effekt på partens omdømme indgår ligeledes partens tab, der er forbundet med 

afbrydelsen af den sociale relation med samarbejdspartneren.  

 

Såfremt parterne agerer ud fra Chicagoskolens antagelser om profitmaksimering vil parternes 

transaktionsomkostninger indgå i deres forudsigelser og analyse af udfaldet af udenretlig mægling, 

da transaktionsomkostningerne har indflydelse på parternes profit. I det følgende afsnit vil det 

                                                      
132 Eide & Staving, 2008, s. 129 
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blive undersøgt, hvilke faktorer, der udover transaktionsomkostninger kan forventes at have en 

indflydelse på parternes adfærd ved valg af tvistløsningsorgan.   

 

3.13.3 Niveau af alternative løsninger   

Udover de omkostninger, der er forbundet med parternes eventuelle ophævelse af samarbejdet 

må ligeledes medtages parternes niveau af alternative løsninger, herunder hvilken eventuel 

gevinst parterne forventer ved et alternativt samarbejde.  

 

Gevinsten ved et alternativt samarbejde forstås som parternes opnåelige profit ved at ophæve 

parternes nuværende samarbejde og indgå i en aftale med en anden samarbejdspartner.  

 

Ved parternes overvejelser af niveauet af alternative løsninger vil indgå parternes forventede 

transaktionsomkostninger. Da disse er henført til parternes ophævelse af deres nuværende 

samarbejde, vil transaktionsomkostninger indgå med negativ vægtning ved parternes samlede 

niveau af alternative løsninger. Parterne vil derfor anskue det samlede niveau ved alternative 

løsninger således;  

 

𝑉æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑠𝑎𝑚𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑒 − 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑎𝑓 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 

 

Da parterne handler profitmaksimerende ud fra Chicagoskolens antagelser, vil parterne 

sammenholde det forventede niveau af alternative løsninger med parternes forventede udbytte 

ved at indgå i mæglingsforsøget.  

 

3.13.4 Parternes udbytte ved mægling 

Følgende afsnit har til formål at vurdere, hvordan parternes forventede niveau til udbytte ved 

mægling påvirker løsningen af konflikten. Dette vil benyttes til senere, at illustrere 

sammenhængen mellem forventet udbytte af parternes nuværende samarbejde og parternes 

niveau af alternative løsninger i et spilteoretisk perspektiv.   
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Det forventede niveau af parternes udbytte ved mægling vil indeholde faktorer, der påvirker 

parternes profit på kort sigt (umiddelbart i forlængelse af mæglingen) og på lang sigt (ved et 

fortsat samarbejde). 

Parternes udbytte på kort sigt indeholder, den umiddelbare gevinst (profit) eller den umiddelbare 

omkostning, der aftales ved mægling, mens parternes udbytte på lang sigt indeholder gevinsten 

for parterne ved et samarbejde, herunder eventuelle synergi-effekter ved parternes samarbejde.   

Det antages i det følgende, at såfremt parterne handler profitmaksimerende vil hver part ikke 

acceptere en mæglingsaftale, såfremt parterne på kort sigt har omkostninger, der overstiger 

gevinsten ved et samarbejde. Følgende situation er derfor afgrænset fra den øvrige analyse, 

hvilket ligeledes stemmer overens med mæglingsteoriens antagelser;  

 

𝑂𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 (𝑘𝑜𝑟𝑡 𝑠𝑖𝑔𝑡) >  𝐺𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 (𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑔𝑡) 

 

Det kan herved udledes, hvilke faktorer, der har indflydelse på parternes valg af mægling som 

tvistløsningsorgan. Det er fundet, at parterne kun vil indgå i mægling, såfremt det kan godtgøres, 

at mæglingsforliget vil bidrage til en større profit end omkostningerne forbundet med mægling. 

Herudover er det fundet at parterne afvejer det opnåelige niveau af udbytte ved parternes 

nuværende aftale med parternes forventede niveau af profit ved indgåelse af alternative 

samarbejder, hvorfor en teoretisk afvejning af disse faktorer vil forekomme nedenfor.  

 

3.14 Mæglingsspillet 

I nærværende afsnit vil sammenhængen mellem parternes forventede niveau af alternative 

løsninger og parternes forventede udbytte ved parternes nuværende samarbejde analyseres. 

Denne analyse vil tage udgangspunkt i én parts adfærd og har til formål at belyse, hvornår 

parterne, givet at de handler profitmaksimerende, vil vælge mægling som tvistløsningsorgan.  

Følgende analyse vil foretages i et spilteoretisk perspektiv for at illustrere de dynamikker, der 

opstår i sondringen mellem niveau af alternative løsninger og niveau af udbytte. 
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Mæglingsspillet vil tage udgangspunkt i følgende forudsætninger: 

 

• Spilleren er begrænset rationelt, men handler ubegrænset rationelt  

• Spilleren anses ikke for at have fuldkommen information 

• Spilleren handler ud fra profitmaksimerende hensyn 

• Spilleren er risikoneutral 

• Der foreligger et fælles ønske om samarbejde  

• Konflikten er opstået og eskaleret til en sådan grad, at det er umuligt for parterne selv at 

løse denne 

• Parternes kontrakt var, på indgåelsestidspunktet, profitmaksimerende for begge parter 

 

 

 

Niveau af udbytte (”NU”) 

Høj Lav 

 

 
 
 

Niveau af alternative 
løsninger “(AL”) 

 

 

 

Høj 

 
Parterne vil fortsætte 
samarbejdet, såfremt ”NU” 
overstiger ”AL”.  
Hvis ”AL” er højere end NU” 
vil parterne ophæve 
samarbejdet.  
 

 
Såfremt ”AL” er højere end 
”NU” vil parterne bryde 
samarbejdet. 

 

 

Lav 

 
Hvis ”AL” er lavere end ”NU” 
vil parterne blive i 
samarbejdet og i stedet søge 
tvistløsning, hvorved 
samarbejdet kan fortsætte.   
 

 
Parterne vil fortsætte 
samarbejdet, såfremt ”NU” 
overstiger ”AL” og bryde 
samarbejdet, hvis ”NU” er 
lavere end ”AL”. 

 

 

Parterne i erhvervstvister står derfor overfor overvejelsen ved beslutningen om de ønsker, at 

indgå i en mægling for, at løse en for dem eskaleret konflikt med en samarbejdspartner. Enten kan 

parterne opretholde samarbejdet og fokusere på det forventede niveau af udbytte med deres 

pågældende samarbejdspartner eller de kan søge alternative løsninger og samarbejdspartnere. 
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3.14.1 Ad celle; Høj ”NU”, Høj ”AL” 

Ved et højt niveau af udbytte ved fastholdelse af samarbejdet og et højt niveau af alternative 

løsninger vil parten opveje, hvilken af de to værdier, der for vedkommende skaber den højeste 

profitmaksimering. I tilfælde, hvor det nuværende samarbejde overstiger den forventede nytte 

ved en alternativ løsning vil parten fastholde samarbejdet med den nuværende 

samarbejdspartner. Modsætningsvis vil parten bryde samarbejdet, såfremt den forventede nytte 

ved en alternativ løsning overstiger nytten ved det nuværende samarbejde.  

Dette scenarie indeholder en usikkerhed, idet parten inden mæglingens påbegyndelse skal forsøge 

at afveje, i hvilket af de to alternativer parten opnår den højst mulige profit. 

 

3.14.2 Ad celle; Høj ”NU, Lav ”AL” 

I situationer med højt niveau af udbytte og lavt niveau af alternative løsninger vil parterne blive i 

samarbejdet og søge tvistløsning, hvorved samarbejdet kan fortsætte. Det vurderes i disse 

situationer ikke som værende profitabelt at bryde samarbejdet. Dette skyldes, at en alternativ 

løsning/samarbejdspartner enten ikke er en mulighed eller er forbundet med særligt høje 

transaktionsomkostninger.  

 

3.14.3 Ad celle; Lav ”NU”, Høj ”AL” 

Såfremt niveauet af alternative løsninger er højere end niveau af udbytte ved samarbejde, vil 

parten bryde samarbejdet. Ud fra Chicagoskolens antagelser anses det for værende 

profitmaksimerende at bryde samarbejdet, idet gevinsten ved alternative løsninger er højere end 

gevinsten ved at forblive i samarbejdet, hvorfor et mæglingsforsøg ikke vil iværksættes.  

 

3.14.4 Ad celle; Lav ”NU”, Lav ”AL” 

I de situationer hvor niveau af udbytte overstiger niveau af alternative løsninger vil parten ønske 

at fortsætte samarbejdet. Parten vil dog bryde samarbejdet, såfremt niveau af udbytte er lavere 

end niveau af alternative løsninger. En sådan situation vil medføre samme usikkerhed, som 

bekrevet ovenfor i celle (Høj ”NU”, Høj ”AL”), idet afvejningen af, hvornår niveau af udbytte i 

samarbejdet anses for at overstige niveau af alternative løsninger beror på den enkelte part og 

dennes forventninger til mægling. 
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På baggrund af ovenstående kan følgende udsagn, ud fra parternes vurdering af niveau af udbytte 

og niveau af alternative løsninger, udledes; 

 

𝑁𝑦𝑡𝑡𝑒 𝑎𝑓 𝑢𝑑𝑏𝑦𝑡𝑡𝑒 > 𝑁𝑦𝑡𝑡𝑒 𝑎𝑓 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 = 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑡ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑒𝑡 

 
Det skal herefter undersøges, hvorvidt afhandlingens forslag til lovregulering om habilitetskrav for 

udenretlig mægler kan ændre parternes adfærd i valget af tvistløsningsorgan.  

 

3.15 Habilitet i udenretligt mægling  

Dette afsnit har til formål, at belyse hvorvidt en sikring af udenretlig mæglers habilitet vil påvirke 

parternes valg af tvistløsningsorgan, herunder om en sikring af mæglers habilitet vil få parterne til 

at vælge udenretlig mægling.  

 

Denne analyse vil tage udgangspunkt i ovenstående situationer, hvor det kunne udledes, at der 

forelå en usikkerhed omkring udfaldet af en eventuel mægling, herunder (høj ”NU”, høj ”AL”) og 

(lav ”NU”, lav ”AL”).  

I den følgende analyse vil det undersøges, om denne usikkerhed kan elimineres ved indførslen af 

neutral tredjepart, hvorfor den videre analyse forudsætter, at parterne har valgt mægling som 

tvistløsningsværktøj. Analysen vil derfor tage udgangspunkt i situationer, hvor mægler er;  

1) inhabil, men opfattes habil af begge parter; 2) habil, men opfattes inhabil af én part, samt 

situationer, 3) hvor mægler er habil og opfattes således af parterne.   

 

Det antages ved analysen, at der ved mæglingen opstår tvivl hos den ene part om mæglers 

habilitet, og at denne tvivl er irrationel.  Det vil sige, at selvom mægler er habil opfattes mægler 

fortsat som værende inhabil af én part, hvorfor denne part oplever usikkerhed forbundet med 

tvistens udfaldsrum.   

Analysen vil endvidere bero på mæglingsteorien, hvorfor en habil mægler ikke vil forfordele én 

part, da mægler ved en habil adfærd formår at opnå en acceptabel løsning for begge parter.  
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3.15.1 Inhabil mægler – opfattes habil 

Såfremt mægler er inhabil, men opfattes habil af begge parter vil udfaldet ved mæglingen 

forfordele133 enten én part eller mægler selv. Ved en sådan forfordeling opnår parterne ikke 

samme udbytte ved mægling, hvorfor parterne vil befinde sig i to forskellige ’celler’ i 

mæglingspillet. Således antages det, at den forfordelte part vil opnå en løsning, der befinder sig i 

kolonnen ”Høj NU” og modparten vil opnå en løsning i ”Lav NU”.  

Det antages derudover, at den part, der opnår en løsning i ”Lav NU” har opnået et mindre 

profitmaksimerende mæglingsforlig end det parten kunne have opnået, såfremt der ikke var sket 

forfordeling.  

Det bemærkes hertil, at såfremt den part, der har opnået et lavt niveau af udbytte som følge af 

mæglers inhabilitet vil afbryde mæglingsforsøget, såfremt dette resulterer i, at niveauet af 

alternative løsninger overstiger niveau af udbytte.  

 

3.15.2 Habil mægler – opfattes inhabil 

Såfremt mægler er habil, men opfattes inhabil af én part, antages det, at der hos denne part vil 

opstå en selvskabt tvivl om mæglers habilitet. En sådan tvivl kan være selvforøgende, da mæglers 

adfærd herefter opfattes gennem tvivlen, hvilket slutteligt vil kunne ende ud i, at denne part 

afbryder mæglingen af frygt for at opnå en løsning som ovenfor beskrevet. En sådan adfærd vil 

anses for irrationel, da det antages, at begge parter med bistand fra en habil mægler formår at 

opnå en acceptabel løsning, der herigennem lader parterne genoptage det profitmaksimerende 

samarbejde. Altså har den brydende part gennem en irrationel adfærd opnået et lavere udbytte 

end, hvad parten kunne opnå gennem mægling.   

 

3.15.3 Habil mægler 

Såfremt mægler er habil og parterne opfatter mægler således vil der gennem mæglingen ikke ske 

forfordeling af én part. Parterne vil i stedet opnå en løsning, der anses for acceptabel af begge 

parter. Ved en sådan løsning vil eventuelle omkostninger fordeles således, at parternes udbytte på 

lang sigt vil overstige parternes omkostningerne på kort sigt, altså;  

                                                      
133 Det anerkendes, at ordet efter almindelig opfattelse kan være tvetydigt; det anvendes dog som et begreb for 
”begunstige” i nærværende afhandling.  
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𝑈𝑑𝑏𝑦𝑡𝑡𝑒 (𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑔𝑡) > 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 (𝑘𝑜𝑟𝑡 𝑠𝑖𝑔𝑡) 

 

En habil mægler vil således sikre, at parternes mæglingsforlig er acceptabelt for begge parter, 

hvorved parterne kan fortsætte det profitmaksimerende samarbejde, hvorfor parternes 

incitament til at afbryde samarbejdet elimineres  

 

Det bemærkes endvidere, at den forbundne usikkerhed, der i mæglingsspillet opstilles i cellerne 

(”NU” høj, ”AL” høj) og (”NU” lav, ”AL” lav) minimeres, da en habil mægler vil minimere parternes 

usikkerhed ved vurderingen af niveau af udbytte og dermed sikrer, at udfaldsrummet for 

mæglingsforliget er acceptabelt for begge parter.   

 

3.16 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående mæglingsspil kan det udledes, at parternes vurdering af 

påbegyndelse af et mæglingsforsøg beror på parternes forventede niveau af udbytte og 

forventede niveau af alternative løsninger.  

Ud fra parternes vurdering af niveau af udbytte og niveau af alternative løsninger, kan det udledes 

at parterne vil indgå i et mæglingsforsøg, såfremt;  

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑎𝑓 𝑢𝑑𝑏𝑦𝑡𝑡𝑒 > 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑎𝑓 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 

 

Det blev fundet, at usikkerheden forbundet med parternes vurdering af niveau af udbytte, kan 

minimeres ved indsættelse af neutral mægler. Såfremt der ikke er bestemmelser for mæglers 

habilitet antages det, at der kan opstå en selvskabt tvivl hos parterne om mæglers (manglende) 

habilitet. En sådan tvivl vil være selvforøgende, da mæglers adfærd herefter vil opfattes gennem 

tvivlen.  

Ved en tvivl om mæglers habilitet vil den part, der opfatter mægler således have tendens til at 

bryde mæglingsforsøget og herigennem bryde samarbejdet. Dette sker, da den tvivlende part 
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opnår en løsning i ”lav NU”, hvorfor sandsynligheden øges for at partens niveau af alternative 

løsninger overstiger niveau af udbytte, altså;   

 

 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑎𝑓 𝑢𝑑𝑏𝑦𝑡𝑡𝑒 < 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑎𝑓 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟  

 

Ved en sikring af mæglers habilitet vil der hos parterne ikke opstå tvivl om dennes habilitet, 

hvorfor parterne gennem mægling vil opnå en acceptabel løsning, hvorved eventuelle 

omkostninger på kort sigt er mindre end parternes udbytte på lang sigt;  

 

𝑈𝑑𝑏𝑦𝑡𝑡𝑒 (𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑔𝑡) > 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 (𝑘𝑜𝑟𝑡 𝑠𝑖𝑔𝑡) 

 

Parterne har derved ikke incitament til at bryde samarbejdet, da en habil mægler minimerer 

parternes usikkerhed ved vurderingen af niveau af udbytte og dermed sikrer, at udfaldsrummet 

for mæglingsforliget er acceptabelt for begge parter.  
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3.17 Økonomisk konklusion 

På baggrund af ovenstående analyse er det blevet udledt, hvilke variabler, der vurderes at påvirke 

parternes adfærd ved konflikt, samt illustrere den dynamik, der opstår i sammenspillet mellem 

disse variabler. 

 

Det blev i analysen fundet relevant at undersøge, hvordan juridiske personers adfærd påvirkes af 

fysiske personers. Ved denne undersøgelse blev det konstateret, at sandheden ved 

erhvervskonflikter blev opfattet ud fra en juridisk persons værdier og kulturnormer. Dog bliver den 

juridiske persons sandhedsopfattelse, da denne ikke findes fyldestgørende i konfliktsituationer, 

suppleret af den fysiske persons opfattelse af konflikten.  

På baggrund af analysen blev det udledt, at juridiske personer derved påvirkes af variabler og 

begreber, der er underlagt den fysiske person, herunder fairness, generøsitet og reciprocitet, 

hvilket i tilfælde førte til en enten eskalering eller deeskalering af konflikten. 

 

Endog blev det på baggrund af ovenstående analyse konstateret, at selvom juridiske personer 

påvirkes af fysiske personers adfærd handler de stadig ud fra værdier, som egeninteresse og 

profitmaksimering. 

En virksomhed eller en part i en konflikt vil derved altid forsøge, at handle profitmaksimerende og 

handle ud fra de faktuelle omstændigheder gennem hele tvisten og ud fra partens vurderinger 

forsøge at nyttemaksimere udfaldet. 

 

Parternes overvejelser om indgåelse i et mæglingsforsøg vil dermed bero på en vurdering af 

parternes forventede niveau af udbytte ved fortsat samarbejde og det forventede niveau af 

alternative løsninger. Såfremt niveauet af udbytte vurderes, at være højere end det opnåelige 

niveau ved alternativ løsninger vil parterne indgå i mæglingsforsøget. 

Såfremt der er tillid til processen på såvel det subjektive, som objektive niveau, hjælpes parterne 

herigennem til, at se bort fra forstærkende effekter, som self serving biased, udelukkende 

kortsigtet profitmaksimerende nytte, negativ reciprocitet. Parterne hjælpes ved indsættelsen af en 

habil tredjepart derigennem til at genoptage det profitmaksimerende samarbejde. 
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Kapitel 4 

4.1 Samlet konklusion 

Den juridiske, økonomiske og integrerede analyse er foretaget med henblik på at besvare 

afhandlingens problemformulering;  

 

Hvordan kan lovregler om speciel habilitet for en udenretlig mægler udformes og 

hvordan kan disse forventes at påvirke parters adfærdsmønstre i erhvervskonflikter? 

 

På baggrund af ovenstående analyse vurderes det, at der med rette vil kunne udvikles en lov om 

udenretlig mægling med sikring af mæglers habilitet. Forslaget i nærværende afhandling beror på 

en lovmæssig sikring, hvorfor afhandlingens forslag tager udgangspunkt i et udkast til forslag til lov 

om udenretlig mægling.   

 

Den lovmæssige sikring ønskes, da det i afhandlingens analyse er påvist, at habilitet er et vigtigt 

element for tilliden til mægling, samt den generelle retssikkerhed. Det vurderes, at så længe 

mægling ikke er lovreguleret er der stor usikkerhed om mæglers habilitet inden påbegyndelsen af 

et mæglingsforsøg, hvilket nedsætter incitamentet til anvendelsen heraf. En sikring af 

mæglingsprocessen og mæglers habilitet generelt vil resultere i, at konfliktløsningen overlades til 

parterne selv og ikke påvirkes af udefrakommende hensyn. 

Ovenstående usikkerhed stemmer dermed overens med afhandlingens gennemgående tese, at jo 

større usikkerhed, der er om mæglingsprocessen, jo mindre attraktivt vil udenretlig mægling være 

som tvistløsningsorgan for erhvervslivet.  

 

For at eliminere denne usikkerhed blev der i afhandlingen fremsat udkast til forslag til lov om 

udenretlig mægling, herunder mæglers habilitet.  

Heri blev udenretlig mæglers habilitet reguleret ved bestemmelser om partsinhabilitet, 

slægtsinhabilitet, selskabsinhabilitet og fremtidig inhabilitet. Endvidere blev der udarbejdet en 

opsamlingsbestemmelse, der har til hensigt at sikre, at udenretlig mægler ikke blot er habil, men 

også fremstår habil.   
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Derudover blev det udledt, at tilliden til mæglingsprocessen sikres gennem mæglers 

oplysningspligt og parternes håndhævelse af habilitetskravene, hvorfor en bestemmelse, der 

ligeledes regulerer mæglers undersøgelses – og oplysningspligt blev udarbejdet.  

 

På baggrund af den økonomiske og integrerede analyse blev parternes adfærd vist at være styret 

af profitmaksimerende hensyn, men i konfliktsituationer suppleret af fysiske personers 

sandhedsopfattelse.  

Parternes overvejelser om indgåelse i et mæglingsforsøg vil således bero på en vurdering af 

parternes forventede niveau af udbytte ved fortsat samarbejde og det forventede niveau af en 

alternativ løsning. Såfremt niveauet af udbytte ved fortsat samarbejde vurderes, at være højere 

end det opnåelige niveau ved en alternativ løsning vil parterne indgå i mæglingsforsøget. 

Det blev herunder påvist, at ved en usikkerhed om mæglers habilitet ville parterne bryde 

mæglingsforsøget i situationer, hvor et efficient resultat ellers var opnåeligt. Såfremt parterne 

oplever en usikkerhed om mæglers habilitet vil parterne anskue mæglers adfærd gennem denne 

usikkerhed, hvorfor parterne gennem en selvskabt opfattelse overbevises om, at mægling ikke vil 

resultere i et efficient mæglingsforlig, vil bryde mæglingsforsøget.  

 

Besvarelsen af afhandlingens problemformulering lyder således, at lovregler om speciel habilitet 

for udenretlig mægling, bør sikres gennem regulering af partsinhabilitet, slægtsinhabilitet, 

selskabsinhabilitet, fremtidig inhabilitet samt andre forhold der kan antages at medføre 

inhabilitet.  

En lovregulering af mæglers habilitet, vil minimere parternes usikkerhed til mæglingsprocessen og 

derved minimere parternes eventuelle tvivl om mæglingsforsøgets udfald.  
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