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1 Inledning  
 

 

1.1 Bakgrund  
Parter som har hamnat i en civilrättslig tvist och vill få den avgjord har i princip två val: 

antingen för de en process i allmän domstol eller i ett skiljeförfarande.1 Skiljeförfarande 

kan beskrivas som ett komplement till civilprocessen och används ofta som 

tvistelösningsform i affärstvister.2 Lagregleringen kring skiljeförfarande är utformad efter 

att tillgodose ett skyndsamt och slutgiltigt förfarande och de som dömer i tvisten, 

skiljemännen, är ofta experter inom det för tvisten aktuella rättsområdet.3 Parter i ett 

skiljeförfarande kan räkna med ett enklare förfarande än i allmän domstol och får själva 

utse vem eller vilka som avgör tvisten.4   

      Skiljeförfaranden sker i regel utan offentlig insyn men med parternas tillstånd kan 

skiljedomen publiceras, vanligen med parterna avidentifierade. Stockholm International 

Arbitration Review, som utkommer några gånger per år, publicerar svenska skiljedomar 

avkunnade i Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut (SCC). Internationella 

skiljedomar publiceras bl.a. i ICCA Yearbook Commercial Arbitration, the ICC 

International Court of Arbitration Bulletin och i Collection of ICC Arbitral awards.5 

Dessutom offentliggörs skiljedomar på vissa juridiska databaser inriktade på 

internationella skiljeförfaranden.6 Trots flera publikationer är det svårt att avgöra hur 

många skiljedomar som avkunnas varje år, då många som sagt sker bakom stängda dörrar. 

Standardavtal inom t.ex. entreprenader innehåller ofta skiljeklausuler, vilket talar för att 

flertalet tvister inom näringslivet löses med hjälp av skiljeförfarande. Dessutom blir 

skiljeförfarande allt mer populärt som tvistelösningsform i takt med att krav på att tvister 

ska lösas så snabbt som möjligt ökar.7  

      Utgångspunkten är att en skiljedom endast går att överklaga om det föreligger ett 

formellt fel.8 Det innebär att parter som ingår ett skiljeavtal avsäger sig rätten att få sin 

dom prövad i sak. Anledningen till att domen kan överklagas på formella grunder är att 

                                                
1 Det finns andra sätt för att lösa en tvist, men för att få en giltig exekutionstitel krävs ett utslag från en allmän domstol eller från en 
skiljedomstol, se Utsökningsbalk (1981:774) (UB) 3 kap 1 § st.1, p. 1 och 4. 
2 Hassler, Specialprocess, s. 109.  
3 Se delkapitel 2.4 och Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 40. 
4 Kvart & Olsson, Tvistelösning genom skiljeförfarande, s. 36. 
5 Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 64. 
6 Se t.ex. www.arbitration-icca.org, www.asil.org, www.interarb.com, www.kluwerarbitration.com och  www.arbitrationlaw.com. 
7 SOU 1994:81 s. 60. 
8 Undantag gäller för s.k. materiell ordre public, se delavsnitt 3.2.2. 



	 7 

parterna anses ha ett berättigat intresse av att ifrågasätta domens giltighet om det finns 

anledning att anta att handläggningen inte gått till på rätt sätt.9 I Lag (1999:116) om 

skiljeförfarande (LSF) finns flera bestämmelser rörande ogiltighet och klander av en 

skiljedom. Klandergrunder regleras i LSF 34 § och ogiltighetsgrunder i 33 § i samma lag.  

      Sedan LSF trädde i kraft har flera ändringsförslag lagts fram, framförallt för reglerna 

rörande ogiltighet och klander. Vid ett regeringssammanträde i februari 2014 beslutade 

Justitiedepartementet att en särskild utredare skulle se över LSF. Syftet var att säkerställa 

att det svenska skiljeförfarandet fortsätter vara en modern, effektiv och attraktiv 

tvistelösningsform både för svenska och utländska parter.10 Flera utländska aktörer anser 

nämligen att den svenska regleringen är onödigt krånglig.11 Utredningen som tillsattes av 

Justitiedepartementet antog namnet Skiljeförfarandeutredningen. Utredningens arbete 

resulterade i ett betänkande, Översyn av lagen om skiljeförfarande, som presenterades i 

april 2015.12 Enligt utredningen skulle förslaget träda i kraft i juli 2016.13 Ännu har ingen 

lagändring skett.  

      I uppsatsen redogör jag för och diskuterar några av de förslag som lades fram av 

Skiljeförfarandeutredningen. Fokus ligger på LSF 33 § p. 2 som reglerar ogiltighet p.g.a. 

att domen strider mot ordre public, vilket innebär att domen eller det sätt på vilket den 

tillkommit är uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen i Sverige.14 

Skiljeförfarandeutredningen föreslår att ogiltighetsgrunderna i LSF ska tas bort men är 

inte beredd att stryka ordre public-förbehållet ur LSF. Istället föreslår utredningen att 

ordre public ska utgöra en klandergrund i 34 §.15 Dessutom föreslår utredningen att en 

domstol på talan av part ska kunna fastställa att en skiljedom bestående av mer allvarliga 

fel av ordre public-karaktär saknar verkan som skiljedom. Bestämmelsen föreslås 

regleras i en ny paragraf i LSF, 36 a §.16  

 

                                                
9 Prop. 1998/99:35 s. 137. 
10 Dir. 2014:16 s. 1 f. och SOU 2015:37 s. 11. 
11 A bet. s. 124. 
12 Ju 2014:02 och A bet. 
13 A bet. s. 23. 
14 SOU 1994:81 s. 172. 
15 SOU 2015:37 s. 123 ff. 
16 A bet. s. 126. Enligt förslaget ska fastställelsetalan enligt ett reviderat tredje stycke i LSF 43 § tas upp av tingsrätten i den ort där 
skiljeförfarandet haft sitt säte. Om sätet inte anges i skiljedomen föreslås att talan får väckas i Stockholms tingsrätt, A bet. s. 192 f. 
och 195.	
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1.2 Syfte, disposition och avgränsning 
1.2.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att redogöra för och kritiskt utvärdera de förslag som lades fram 

av Skiljeförfarandeutredningen och som presenteras i delkapitlet ovan.  

 

Frågeställning:  

1. Bör ordre public utgöra en klandergrund i LSF, i enlighet med 

Skiljeförfarandeutredningens förslag?  

2. Bör det gå att fastställa att en skiljedom eller motsvarande betecknad handling ska 

sakna verkan som skiljedom för att den består av mycket allvarliga fel av ordre 

public-karaktär, i enlighet med Skiljeförfarandeutredningens förslag? 

 

Frågorna utreds i kapitel 4 och 5. Uppsatsen har också två underordnade frågor som 

besvaras i kapitel 2 och 3:  

 

(i) Vad inbegriper ett svenskt skiljeförfarande? 

(ii) Vad omfattas av ordre public-förbehållet? 

 

      Jag har valt dessa delsyften för att skiljeförfaranderätten är ett relativt okänt 

rättsområde för många juriststudenter, vilka är tänkta att utgöra uppsatsens läsarkrets. 

Enligt min bedömning krävs nämligen sådan grundläggande information för att få ett 

helhetsgrepp om uppsatsen, men för att hålla mig inom uppsatsens syfte presenterar jag 

primärt sådan information som är nödvändig för att besvara den huvudsakliga 

frågeställningen.  

 

1.2.2 Disposition 
I det inledande kapitlet beskriver jag uppsatsens bakgrund, syfte och frågeställningar samt 

avgränsningar och vilken metod jag använder mig av. Jag beskriver också kortfattat 

bakgrunden till att regeringen ville se över LSF samt de för uppsatsen aktuella förslag 

som presenterades av Skiljeförfarandeutredningen. 

      Det finns flera internationella konventioner som behandlar nationsöverskridande 

skiljeförfaranden, bla. modellagen som är tänkt att utgöra en standard på det skiljerättsliga 

området. I delkapitel 2.1 presenterar jag några sådana internationella konventioner. Det 

andra kapitlet syftar primärt till att besvara den första av uppsatsens delfrågor, nämligen 
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vad som inbegrips i ett svenskt skiljeförfarande. Utöver det behandlar jag även frågan hur 

skiljeförfaranden skiljer sig från ett förfarande i allmän domstol. En skillnad mellan en 

skiljedom och en dom från en allmän domstol är att skiljedomen, i de allra flesta fall, är 

slutgiltig. I kapitlet beskriver jag därför vilka fördelar det finns med slutgiltiga 

förfaranden.  

      I det tredje kapitlet utreder jag ordre public-förbehållet, både vad det avser att skydda 

och vad det omfattar. Kapitlet besvarar uppsatsens andra delfråga, d.v.s. vad som omfattas 

av ordre public-förbehållet. Jag har valt att följa den i litteraturen antagna uppdelningen 

mellan processuell och materiell ordre public. I samma kapitel presenterar jag också 

statistik rörande klander- och ogiltighetsprocesser samt ett rättsfall från Högsta domstolen 

där käranden yrkar på ogiltighet med stöd av ordre public-bestämmelsen.  

      Vidare i kapitel 4 behandlar jag Skiljeförfarandeutredningens förslag om att ta bort 

LSF 33 § samt att ordre public-förbehållet ska utgöra en klandergrund i 34 §. Lite slarvigt 

kan man säga att skillnaderna mellan 33 och 34 §§ är att klandergrunderna måste åberopas 

av part samt att det finns en klanderfrist i 34 §, motsvarande begränsningar finns inte i 33 

§. I kapitlet utreder jag vad det innebär för ordre public-bestämmelsen, för det fall att den 

regleras som en klandergrund. Om ordre public utgör en klandergrund anpassas den 

svenska rätten efter en internationellt rådande standard. I kapitlet diskuterar jag vilka för- 

och nackdelar det medför.  

      Det femte kapitlet syftar till att utreda Skiljeförfarandeutredningens förslag om att 

införa 36 a § i LSF. I kapitlet diskuterar jag bl.a. skillnaden mellan ordre public och mer 

allvarliga fel av ordre public-karaktär. Som framgår i delkapitel 1.1 är det nämligen tänkt 

att skiljedomar behäftade med sådana fel ska kunna angripas med stöd av 36 a §. Jag 

utreder också huruvida det finns ett behov av den föreslagna bestämmelsen samt vissa 

svårigheter som den medför i rättstillämpningen. I både det fjärde och femte kapitlet ger 

jag mina egna synpunkter på förslagen. Avslutningsvis ger jag några avslutande 

kommentarer på uppsatsen i kapitel 6.  

 

1.2.3 Avgränsning  
Man skiljer mellan konventionella och legala skiljeförfaranden. Med ett legalt 

skiljeförfarande avses ett förfarande som grundas på föreskrift i lag, t.ex. Aktiebolagslag 

(2005:551) 22 kap. 5 §.17  Ett konventionellt förfarande avser att parterna genom avtal 

                                                
17 Lindell, Civilprocessen, s. 611. För samtliga författningar som innehåller föreskrift om skiljeförfarande, se SOU 1994:81, bilaga 6. 
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beslutat att en tvist ska avgöras av skiljemän. Utöver det krävs att parterna inte förbehållit 

sig rätten att klandra domen p.g.a. att part anser att domarna inte dömt på ett korrekt sätt.18 

Eftersom LSF endast är tillämplig på konventionella förfaranden tar uppsatsen enbart 

sikte på sådana förfaranden.19 

 

1.2.4 Metod 
I uppsatsen tillämpar jag rättsdogmatisk metod. Det innebär att jag bl.a. använder mig av 

lagstiftning, rättspraxis, förarbeten samt av juridisk doktrin.20 Förarbetena skrevs dock för 

mer än femton år sedan. Eftersom motivuttalanden primärt är aktuella så länge 

lagstiftningen är relativt ny och har jag en kritisk inställning till dem.21 De lagar som 

primärt aktualiseras är LSF och samt vissa regler i rättegångsbalk (1942:740) (RB). Även 

Lagen (1929:145) om skiljemän (SkmL), föregångaren till LSF, förekommer en del i 

uppsatsen.  

      I uppsatsen använder jag mig också av statistik. I kapitel 3 presenterar jag statistik 

från tre olika utredningar över klander- och ogiltighetsgrunder. Avsikten är att ge läsaren 

en bild av hur ofta, eller sällan, LSF 33 § p. 2 åberopas och tillämpas samt i vilken 

utsträckning Skiljeförfarandeutredningens förslag aktualiseras.  

      I arbetet med uppsatsen har jag tagit del av flera rättsfall där ordre public har 

åberopats. Bestämmelsen har dock, så vitt jag vet, ännu inte tillämpats. I en undersökning 

av Niklas Eriksson22 från 2010 framgår att vissa mål där ordre public åberopats har varit 

framgångsrika. Huruvida författaren menar att part vunnit talan med stöd av ordre public 

eller om ordre public åberopades som en alternativ grund och att part vann talan på en 

annan grund framgår inte.23 Efter att begärt ut samtliga mål rörande ordre public har jag 

inte funnit ett enda mål där en skiljedom ansetts strida mot ordre public, varken i 

hovrätterna eller i Högsta domstolen. Inte heller Skiljeförfarandeutredningen tycks funnit 

något fall där man har tillämpat LSF 33 § p. 2.24 Jag utgår därför från att bestämmelsen 

aldrig tillämpats. 

      Eftersom ingen domstol tillämpat LSF 33 § p. 2 har jag inte funnit någon anledning 

att presentera flera rättsfall där bestämmelsen åberopats. I flera av fallen som jag har tagit 

                                                
18 A a s. 611. 
19 Heuman, Skiljemannarätt, s. 21.		
20 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 22 f.  
21 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warnling-Nerep & Vogel, Finna rätt juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 32. 
Kapitlet är författat av Bernitz. 
22 Jur. kand., fil.kand., när artikeln skrevs var han verksam vid Advokatfirman Lindahl. 
23 Elofsson, JT 2010/11, s. 737. 
24 SOU 2015:37 s. 124.	
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del av har hovrätten avvisat eller ogillat talan utan någon tillfredsställande förklaring till 

varför. Jag har dock valt att presentera ett rättsfall, NJA 2015 s. 438. I domskälen gör HD 

nämligen ett mycket intressant uttalande som, enligt min tolkning, berör 

uppenbarhetsrekvisitet i ordre public-bestämmelsen. 

 

 

2 Skiljeförfaranden 
 
 
2.1 Internationella konventioner 
Skiljedomsrätten präglas av den internationella utvecklingen på det skiljerättsliga 

området. Under 1920-talet antog Nationernas Förbund två överenskommelser om 

skiljedomsväsendet. Syftet var att skiljeavtal och skiljedomar i internationella 

affärsangelägenheter skulle få ökad internationell giltighet. År 1923 inrättades därför det 

s.k. Genèveprotokollet angående skiljedomsklausuler och 1927 Genèvekonventionen om 

verkställighet av utländska domar. Sverige anslöt sig både till protokollet och 

konventionen och röstade samtidigt igenom lagen (1929:147) om utländska skiljeavtal 

och skiljedomar (LUSK) och SkmL. Båda är idag ersatta av LSF.25  

      Trettio år senare arbetade Förenta Nationerna (FN) fram en ny internationell 

skiljeförfarandereglering som ersatte Genèveprotokollet och Genèvekonventionen. Det 

resulterade i New York–konventionen26 som presenterades år 1958.27 Konventionen är 

bl.a. utformad i syfte att avhjälpa vissa brister i Genèvekonventionen.28 New York – 

konventionens utgångspunkt är att en utländsk skiljedom ska verkställas oavsett om den 

meddelats i en konventionssansluten stat eller inte och oavsett vilken stats jurisdiktion 

parterna är underkastade.29 Vidare innehåller konventionen bestämmelser om när 

erkännande och verkställighet av en skiljedom får vägras, bl.a. får nationella exekutiva 

myndigheter vägra erkännande och verkställighet om domen strider mot grunderna för 

                                                
25 SOU 1994:81 s. 57 och 61. 
26 Konvention om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar, New York den 10 juni 1958.	
27 SOU 1994:81 s. 57 ff. 
28 Hassler, Specialprocess, s. 122. 
29 New York-konventionen artikel I (1). Konventionen tillåter att de anslutna staterna gör vissa undantag i tillämpningsområdet, se 
artikel 1(3). Sverige har inte gjort ett sådant undantag. 
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rättsordningen i landet, d.v.s. ordre public.30 Konventionen har fått en närmast universell 

anslutning.31 Sverige anslöt sig till New York–konventionen år 1972.32  

      Under 1980-talet arbetade FN:s handelsrättskommission, The United Nations 

Commission on International Trade Law (UNCITRAL), fram en lag som skulle fungera 

som en förebild inom internationella skiljeförfaranden. Efter långa konferenser tog 

handelsrättskommissionen fram den idag internationellt vedertagna UNCITRAL Model 

Law on International Commercial Arbitration (modellagen). Modellagens tillkomst 

bidrog till att flera länder införde skiljeförfarande som en nationell tvistelösningsmetod 

och lagen har, med mindre modifikationer, antagits av länder över hela världen.33 Flera 

etablerade skiljedomsländer, däribland Sverige, antog dock inte modellagen utan byggde 

vidare på sin egen lagstiftning, desamma gäller flera ledande skiljedomsländer som 

Frankrike, Schweiz och England.34 Däremot ökar modellagens betydelse i andra delar av 

världen, särskilt i Asien. Det förhållandet att modellagen utarbetades av FN medförde 

nämligen en ökad acceptans att lägga skiljeförfaranden i länder som tidigare inte utgjort 

erkända skiljesäten, men som nu antagit modellagen.35  

      Under 1970- och 80-talen var skiljeförfarande mycket populärt eftersom det ansågs 

billigt, snabbt och enkelt. På senare år har det dock kritiserats för det motsatta – att det 

blivit dyrt, långsamt och omständligt. En förklaring kan vara att en ökande globalisering 

har minskat nationernas inflytande och att skiljeförfarandet idag allt mer styrs av 

internationella konventioner.36  

 
2.2 Skillnader mellan skiljeförfarande och tvistemål i allmän domstol 
Skiljeförfarande ligger mycket nära de civilrättsliga tvistemålen. Lite förenklat kan 

skiljeförfarande ses som ett privat tvistemålförfarande; båda processformerna bygger 

ytterst på idén om ett kontradiktoriskt förfarande och i flera avseenden vilar de på samma 

rättsprinciper. Precis som domare i en allmän domstol tillämpar skiljemännen också i 

regel principen om jura novit curia37 och den fria bevisvärderingens princip.38 Även själva 

processen i ett skiljeförfarande påminner om förfarandet i allmän domstol. Tvisten bereds 

                                                
30 New York–konventionen artikel V (2)(b) reglerar att erkännande och verkställighet av skiljedom får vägras om behörig myndighet 
i det land, där erkännande och verkställighet begärs, finner det oförenligt med grunderna för landets rättsordning. 
31 SOU 1994:81 s. 61. 
32 Hinder mot verkställighet av utländska skiljedomar som strider mot ordre public reglerades tidigare i LUSK 7 § st. 2 p. 1–2. 
Bestämmelserna i LUSK utformades i nära anslutning till New York konventionen, se prop. 1971:131 och a bet. s. 58. 
33 SOU 1994:81 s. 63. 
34 Prop. 1998/99:35 s. 43 ff., Jarvin, JT 2015/15 s. 709 och Heuman, JT 2014/15 s. 439 f.  
35 Jarvin, JT 2015/16 s. 712 f. 
36 A a s. 709 f. 
37 Domstolen känner rätten. 
38 Westberg, Civilrättsskipning, s. 454 f. 
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genom skriftväxling mellan parternas ombud eller genom muntliga sammanträden. Under 

förfarandet preciserar parterna sina ståndpunkter och ger en närmare beskrivning av de 

omständigheter som de åberopat som grund för sin talan.39  

      Utmärkande för skiljeförfarandet är skiljeavtalet som ligger till grund för förfarandet. 

Utan skiljeavtalet kan inte parterna hänvisa tvisten till en skiljenämnd. Skiljeavtalet utgör 

ofta en del av ett huvudavtal i vilket det regleras att tvist i anledning av huvudavtalet ska 

avgöras av skiljemän.40 Parterna måste vara eniga om att ingå ett skiljeavtal, det är inte 

möjligt för en part att ensidigt kräva att tvisten ska handläggas av en skiljenämnd.41 På 

motsvarande sätt kan inte en part, när parterna väl ingått ett skiljeavtal, begära att en tvist 

ska avgöras i tingsrätt. Skiljeavtalet utgör nämligen ett processhinder mot talan i allmän 

domstol.42 En avgörande skillnad mellan skiljeförfarande och rättegång i allmän domstol 

är att part inte kan överklaga en skiljedom till högre instans för att hen inte är nöjd med 

hur skiljemännen tillämpat rätten. Parter som ingår ett skiljeavtal avsäger sig sålunda 

rätten till domstolsprövning.43 Trots att det alltså är parterna och inte staten som ansvarar 

för skiljedomars riktighet kan part, med stöd av reglerna i LSF, angripa en skiljedom om 

hen anar att skiljenämnden gjort något fel i sin handläggning. Det beror på att det har 

ansetts ligga i statens intresse att tillgodose objektiviteten i förfarandet, och att lagstiftaren 

bör möjliggöra materiellt riktiga avgöranden så gott det går.44  

      Talan mot en skiljedom tas upp av hovrätten inom den domkrets där skiljeförfarandet 

ägt rum.45 Svea hovrätt tar majoriteten av de överklagade skiljedomarna, vilket 

huvudsakligen beror på att Stockholm är den dominerande platsen för skiljeförfaranden i 

Sverige.46 Hovrättens dom går endast att överklaga om det föreligger ett 

prejudikatintresse.47 Enligt lagstiftaren kan det nämligen i vissa fall finnas ett särskilt 

intresse av ett prejudikat då hovrätternas avgöranden utbildar praxis.48 Enligt en 

undersökning för några år sedan hade Högsta domstolen under en tioårsperiod handlagt 

                                                
39 Kvart & Olsson, Tvistlösning genom skiljeförfarande, s. 15.  
40 Kvart & Olsson, Tvistlösning genom skiljeförfarande, s. 15 och LSF 1 §.  
41 Heuman, Specialprocess, s. 25. 
42 LSF 4 § och RB 10 kap 17 a §. 
43 Rätten till domstolsprövning följer av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna (EKMR) artikel 6, Heuman, Specialprocess, s. 25. Sedan 1995 utgör Europakonventionen lag i Sverige genom lag 
(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
44 NJA II 1929 s. 5 och prop. 1998/99:35 s. 3. 
45 Om platsen för förfarandet inte anges i skiljedomen väcks talan i Svea hovrätt, LSF 43 § st. 1. 
46 Elofsson, JT 2010/11 s. 734. I en undersökning om klandermål mellan åren 1999 – 2009 anhängiggjorde Svea hovrätt ca. 85 % av 
målen, a.a. s. 732. Motsvarande siffra mellan 2004 – 2014 var 86 %, se SOU 2015:37 s. 67. 
47 LSF 43 § st. 2. 
48 Prop. 1998/99:35 s. 171 f. 
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endast fyra klandermål.49 Det är alltså ovanligt att hovrättens domar överklagas, vilket 

ligger i linje med lagstiftarens vilja. 

 

2.3 LSF och svenska skiljeförfaranden   
Med ett svenskt skiljeförfarande menas att förfarandet följer tvingande svenska regler och 

att svenska domstolar utövar kontroll enligt bestämmelserna i LSF.50 Precis som en dom 

från en allmän domstol kan en svensk skiljedom verkställas genom en exekutiv statlig 

myndighet, Kronofogdemyndigheten (KFM).51 I Utsökningsbalk (1981:774) (UB) 

regleras att om KFM har anledning att anta att domen inte är giltig för att den strider mot 

någon av ogiltighetsbestämmelserna i LSF ska myndigheten förelägga sökanden att inom 

en månad väcka talan i saken mot svaranden.52  

      Ett förfarande som följer utländsk rätt är istället utländskt. Ett skiljeförfarande som 

sker i Sverige mellan svenska parter utgör ett svenskt skiljeförfarande, eftersom det 

saknar internationell anknytning. Motsvarande gäller om det rör sig om ett förfarande 

utomlands mellan utländska parter. Det är dock inte alltid enkelt att avgöra om ett 

förfarande ska följa svenska regler. I LSF 46 § framgår att lagen tillämpas på 

skiljeförfaranden som äger rum i Sverige även om tvisten har internationell anknytning. 

Det är ett uttryck för territorialitetsprincipen. Bestämmelsen ger intrycket att den 

geografiska platsen alltid är avgörande för huruvida det rör sig om ett svenskt förfarande, 

men så måste det inte vara. Den plats där förfarandet sker har inte nödvändigtvis samband 

med frågan om förfarandet är att anse som svenskt. Att lagstiftaren valt denna terminologi 

beror sannolikt på att det ofta är så frågan om lagens tillämplighet formuleras i utländsk 

rätt.53 Svensk rätt kan också vara tillämplig på förfarandet om parterna har enats om det. 

I LSF 48 § regleras att om ett skiljeavtal har internationell anknytning ska den lag som 

parterna enats om tillämpas på avtalet. Om parterna inte har träffat någon 

överenskommelse tillämpas lagen i det land där förfarandet enligt parternas avtal ska äga 

rum.  

 

 

 

                                                
49 Elofsson, JT 2010/11 s. 733. 
50 Lindskog, Skiljeförfarande – en kommentar, s. 1076. 
51 UB 3 kap 1 § p. 4 och 15 §.  
52 UB 3 kap. 16 §. 
53 Lindskog, Skiljeförfarande – en kommentar, s. 1076.  



	 15 

2.4 Fördelar med slutgiltiga skiljedomar  
Det framgår inte uttryckligen i LSF, men en målsättning med skiljeförfarande är att snabbt 

nå fram till ett slutgiltigt avgörande.54 För att det ska vara möjligt krävs att de möjligheter 

som finns att angripa en skiljedom är mycket begränsade.55 Strävan efter slutgiltiga domar 

är inte unikt för Sverige, de flesta länder har motsvarande målsättning med sin 

skiljelagstiftning.56 En anledning till att slutgiltiga domar värderas högt inom skiljerätten 

är att flera av fördelarna med att ingå skiljeförfaranden riskerar att gå förlorade om domen 

överklagas till hovrätten. I det här delkapitlet diskuterar jag vilka fördelar det rör sig om 

och på vilket sätt de påverkas av en icke-slutgiltig dom.  

      Inom näringslivet är det ofta önskvärt med en snabb handläggning eftersom en 

pågående rättstvist kan hindra företags normala verksamhet; snar rättvisa är dubbel 

rättvisa.57 Ett skyndsamt förfarande medför att företagsledarna efter en uppkommen tvist 

snabbt kan återgå till att fokusera på sin uppgift att driva och utveckla sitt företag istället 

för att lägga ner tid och pengar på en utdragen tvist. Möjligheten att snabbt avgöra en tvist 

medför också att utredningsmaterialet är färskare jämfört med en utdragen process i 

domstol, vilket underlättar för part som bär bevisbördan och ökar chanserna för ett 

materiellt riktigt avgörande.58 Slutgiltiga avgöranden medför att skiljeförfaranden blir 

mindre tidskrävande än i allmän domstol. Flerinstansförfaranden är nämligen en väsentlig 

orsak till att rättegångar drar ut på tiden.59       

      Slutgiltigheten spelar alltså en viktig roll för en snabb process, men det finns andra 

orsaker till att skiljeförfarande är en effektiv tvistelösningsform, som inte har med 

domens slutgiltighet att göra. Handläggningen går i regel snabbare än i en allmän 

domstol, en effektiv handläggning är också en målsättning med förfarandet.60 Att 

handläggningen inte drar ut på tiden beror bl.a. på att skiljemännen inte är bundna av 

samma processprinciper som domare i en allmän domstol.61 Överhuvudtaget är inte 

skiljemän ålagda att följa detaljregleringen i RB på samma sätt som domare. Om en 

skiljedom överklagas till hovrätten följer dock förfarandet regler och principer i RB. 

Dessutom kan parterna påskynda förfarandet, t.ex. genom att enas om att domen ska 

                                                
54 Se bl.a. dir. 2014:16 s. 7 och prop. 1998/99:35 s. 137. 
55 Kvart & Olsson, Tvistelösning genom skiljeförfarande, s. 16. 
56 Särskilt yttrande av J. Gillis Wetter i SOU 1994:8, s. 327 f.  
57 Heuman, Skiljemannarätt, s. 28 och prop. 1998/99:35 s. 169. 
58 Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 39 f. 
59 Särskilt yttrande av J. Gillis Wetter i SOU 1994:8, s. 327 f.  
60 LSF 21 §. 
61 T.ex. koncentrationsprincipen och principerna om omedelbarhet och muntlighet, prop. 1998/99:35 s. 169. Kraven på principernas 
tillämplighet börjar dock mjukas upp även i de allmänna domstolarna, Kvart & Olsson, Tvistelösning genom skiljeförfarande, s. 36.  
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meddelas ett visst datum. En ytterligare anledning till att processen inte drar ut på tiden i 

onödan är att skiljemännen ofta påbörjar handläggningen omedelbart. I allmänna 

domstolar kan det tvärtom dröja innan domarna har möjlighet att förbereda inför ett mål 

eftersom de först måste slutföra ett eller flera pågående mål.62 Under senare år har dock 

skiljemän kritiserats för att allt oftare ha flera mål på gång samtidigt, vilket kan öka 

tidsutdräkten och försvåra arbetet med att sätta ihop en skiljenämnd.63  

      En bidragande faktor till att parter väljer skiljeförfarande framför ett förfarande i 

allmän domstol är att det sker bakom stängda dörrar. Om en skiljedom överklagas till 

hovrätten blir tvisten offentlig. Sekretessen hindrar konkurrenter och massmedia från en 

oönskad insyn i förfarandet och i parternas ekonomiska förhållanden. I ett 

affärsförhållande kan ett offentligt förfarande dessutom uppfattas som en aggressiv 

handling vilket riskerar att negativt påverka parternas affärsrelation.64 Det ska tilläggas 

att de inte finns något hinder mot att parterna själva berättar om tvisten, så länge de inte 

är bundna av tystnadsplikt.65 För att minska risken för informations- och ryktesspridning 

borde därför, som jag ser det, parterna alltid ingå sekretessavtal.  

      En nackdel med skiljeförfarande brukar sägas vara att det är mycket kostsamt, till 

skillnad från i en allmän rättegång står parterna själva för skiljemännens ersättning. I regel 

har man tre skiljemän och enligt LSF betalar parterna solidariskt en skälig ersättning. Det 

går att dra ner kostnaderna. Parterna kan t.ex. enas om att förfarandet ska handläggas av 

endast en skiljeman istället för tre. Vid komplicerade mål som kräver ordentlig utredning 

är det dock inte att föredra, särskilt inte med tanke på att domen inte går att överklaga på 

materiell grund.66 Även om höga kostnader ses som en nackdel med skiljeförfarande, 

torde det stå klart att ett förfarande som tas upp i hovrätten blir mer kostsamt än ett 

slutgiltigt förfarande.  

 

 

 

 

 

 

                                                
62 Heuman, Skiljemannarätt, s. 28.  
63 Jarvin, JT 2015/16 s. 709 f. 
64 Kvart & Olsson, Tvistelösning genom skiljeförfarande, s. 36 f. 
65 NJA 2000 s. 538. 
66 Kvart & Olsson, Tvistelösning genom skiljeförfarande, s. 37 ff. 
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3 Ordre public 
 

3.1 Ordre public-förbehållet tillvaratar det allmännas och tredje mans 

intresse 
En skiljedom kan angripas med stöd av ogiltighetsgrunderna i LSF 33 § eller klandras 

med stöd av 34 §. En skiljedom i strid med 33 § är att anse som ogiltig, det innebär att 

parterna inte blir bundna av den och kan väcka en ny talan om samma sak.67 En klandrad 

dom kan istället hävas med stöd av 34 §. Klandergrunderna i 34 § skiljer sig från 

ogiltighetsgrunderna på två avgörande punkter. Till skillnad från 33 § krävs att någon av 

parterna i tvisten angriper domen för att den ska förklaras ogiltig.68 Dessutom måste 

klandergrunderna åberopas inom tre månader från det att part fick ta del av domen.69 33 

§ saknar tidsbegränsning, ogiltighet inträder ipso jure, genom lagen, och förutsätter alltså 

inte talan av part.70 Om parterna inte kan enas om huruvida en skiljedom strider mot 

ogiltighetsbestämmelsen kan det avgöras i en domstol.  

      Ordre public-förbehållet infördes i LSF år 1999 i samband med lagens tillkomst.71 

Enligt lagstiftaren är ogiltighetsbestämmelsen ”betingad av hänsyn till tredje mans eller 

något allmänt intresse”.72 Vad som avses med tredje mans intresse råder, enligt mig, inga 

större tvivel om. Troligtvis är det vanligen en borgensman eller en myndighet. Däremot 

är det inte självklart vad lagstiftaren menar med något allmänt intresse. Jag tolkar ett 

allmänt intresse som ett intresse av att i största möjliga utsträckning tillgodose att 

myndigheterna inte verkställer skiljedomar som t.ex. grundar sig på kriminella anspråk 

eller som på något annat sätt uppenbart strider mot grunderna för den svenska 

rättsordningen.  Enligt förarbetena kan nämligen “[…] hänsynen till allmänna intressen 

och till tredje man motivera en domstolskontroll av skiljedomar. Särskilt den 

omständigheten att rättsväsendet medverkar vid exekution av en skiljedom talar för 

detta.”73 Troligtvis finns också ett allmänt intresse av att skiljeförfarandeinstitutet bidrar 

till samhället i övrigt. Att vara ett skiljedomsvänligt land är nämligen ekonomiskt 

                                                
67 Kvart & Olsson, Tvistelösning genom skiljeförfarande, s. 127. 
68 LSF 34 § st. 1. 
69 I LSF 34 § st. 3 framgår att talan skall väckas inom tre månader från den dag då parten fick del av skiljedomen eller, om rättelse, 
komplettering eller tolkning enligt 32 § har ägt rum, inom tre månader från den dag då parten fick del av skiljedomen i dess slutliga 
lydelse. En part får efter fristens utgång inte åberopa en ny klandergrund till stöd för sin talan. 
70 Lindskog, Skiljeförfarande – en kommentar, s. 853. 
71 Prop. 1998/99:35.  
72 A prop. s. 138 
73 A prop. s. 137.  
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fördelaktigt. När en internationell skiljetvist förläggs i Sverige anlitas svenska ombud av 

internationella företag. Företagen spenderar ofta tid i Sverige vilket ökar intäkter för bl.a. 

hotell- och restaurangbranschen.74 Dessutom har svenska juristers kunskaper inom 

området utvecklats till en lukrativ tjänsteexport.75 

      Till skillnad från ogiltighetsgrunderna är klandergrunderna ”främst […] avsedda att 

ge parterna möjlighet att angripa skiljedomen om endast deras intressen träds för när.”76 

Skiljeförfarandeutredningen tycks dock vara av den uppfattningen att klandergrunderna i 

34 § är uppställda också i andra intressen än parternas.77 Jag ställer mig tveksam till det, 

även om man i förarbetena till LSF kan finna visst stöd för påståendet. Enligt lagstiftaren 

är klandergrunderna nämligen främst avsedda att tillgodogöra att parterna kan angripa en 

skiljedom som strider mot deras intressen, men det framgår inte vilka andra intressen 34 

§ avser tillvarata.78  

      Något som skulle kunna tala för att klandergrunderna är uppställda i det allmännas 

intresse är att om en felaktig skiljedom hävs minskar det risken för att 

skiljeförfarandeinstitutet får dåligt rykte. Det förutsätter att man med ett allmänt intresse 

menar intresset av ett skiljeförfarande med ett gott rykte. Ett gott rykte torde nämligen 

öka viljan att föra tvisten i Sverige, vilket, som framgår ovan, gynnar Sverige ekonomiskt. 

Möjligheten att häva skiljedomar med stöd av 34 § gör sig dock endast gällande inom en 

viss tid och under förutsättning av någon av parterna för talan mot domen. Bestämmelsen 

måste därför primärt anses tillvarata parternas intressen. Det är också det som motiverar 

tidsbegränsningen; förlorande part som vill häva domen måste själv, i rätt tid, angripa 

den.79  

 

3.2 Tillämpningsområdet för ordre public   
En skiljenämnd har endast att pröva dispositiva frågor, med ett undantag. I LSF 1 § st. 3 

framgår att skiljemän får pröva konkurrensrättens civilrättsliga verkningar mellan 

parterna.80 Bestämmelsen om ordre public får alltså betydelse när en dispositiv fråga, eller 

en indispositiv fråga som behandlar konkurrensrättens civilrättsliga verkningar mellan 

                                                
74 Enligt utredningen ”står det klart” att Sverige har mycket att vinna på att av omvärlden uppfattar den svenska lagstiftningen som 
modern och attraktiv, SOU 2015:37 s. 167. 
75 SCC, remissvar, s. 1 f.  
76 Prop. 1998/99:35 s. 138. 
77 SOU 2015:37 s. 125. 
78 Prop. 1998/99:35 s. 138. 
79 Lindskog, Skiljeförfarande – en kommentar, s. 841. 
80 Möjligheten för skiljemän att pröva konkurrensrättens civilrättsliga verkningar mellan parterna infördes i samband med tillkomsten 
av LSF, prop. 1998/99:35 s. 54 ff. Bestämmelsen får endast betydelse för frågan om en skiljedoms giltighet om den tvistiga frågan 
inte är dispositiv när skiljedomen meddelas, annars är tvisten skiljedomsmässig enligt LSF 1 § st. 1, se p. 16 i NJA 2013 s. 1017. 
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parterna, avgjorts på ett sätt som uppenbart strider mot grunderna för den svenska 

rättsordningen. Primärt syftar ordre public-förbehållet på sådant som en allmän domstol 

aldrig skulle befatta sig med, som anspråk grundade på spel eller kriminella handlingar. 

En skiljenämnd kan t.ex. inte förplikta part att betala en muta.81  

      Ordre public har ett snävt tillämpningsområde.82 I förarbetena anges att bestämmelsen 

endast är avsedd att omfatta höggradigt stötande fall, och att det anses följa av dess 

ordalydelse.83 Lagstiftaren anger inte vad i ordalydelsen som skulle tyda på en sådan 

tolkning, men troligtvis syftar lagstiftaren på uppenbarhetsrekvisitet. Att det måste vara 

uppenbart att en skiljedom strider mot den svenska rättsordningen för att förlora sin 

rättsverkan innebär att endast mycket speciella situationer omfattas av bestämmelsen.84  

      Eftersom unionsrätten utgör en del av den svenska rätten avser grunderna för den 

svenska rättsordningen även EU-rättslig ordre public.85 I det s.k. Eco Swiss-målet slog 

EU-domstolen fast att nationella domstolar måste ta hänsyn till unionsrättens 

konkurrensregler vid bedömningen av om en skiljedom strider mot grunderna för den 

inhemska rättsordningen.86 I målet hade Benetton International (Benetton) genom en 

skiljedom ålagts att betala skadestånd till Eco Swiss China Time Ltd. Skadeståndet 

grundade sig i att bolaget hävt ett licensavtal utan att ha rättslig grund för det. Benetton 

begärde uppskov med verkställighet av domen. Bolaget ansåg nämligen att den stred mot 

grunderna för den inhemska civilprocesslagen, p.g.a. att licensavtalet stod i strid med EU-

rättens konkurrensregler.  

      Frågan togs upp av EU-domstolen. Domstolen konstaterade att en nationell domstol 

ska bifalla ett yrkande som grundar sig på ett åsidosättande av Fördraget om Europeiska 

Unionens funktionssätt (FEUF) artikel 10187, som behandlar förbud mot snedvriden 

konkurrens, i motsvarande utsträckning som domstolen enligt inhemska processregler ska 

bifalla ett yrkande om ogiltigförklaring med stöd av nationell ordre public. Artikel 101 är 

nämligen en av de grundläggande bestämmelserna för den inre marknaden.88 Domstolen 

slog också fast att artikeln ska tillämpas ex officio av de nationella domstolarna vid 

prövning av en skiljedoms giltighet.89 

                                                
81 SOU 1994:81 s. 172 och prop. 1998/99:35 s. 140. 
82 A bet. s. 289 och a prop. s. 234. 
83 A bet. s. 173 och a prop. s. 140 
84 Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 261 f.  
85 Lindskog, Skiljeförfarande – en kommentar, s. 846. Se fotnot 31 på samma sida. 
86 Mål C-126/97. 
87 Dåvarande artikel 81 i EG-fördraget. 
88 Se p. 36–37 i domen. 
89 Se p. 40 i domen. 
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3.2.1 Processuell ordre public  

Enligt lagstiftaren kan ordre public-bestämmelsen bli tillämplig om grundläggande 

principer av processuell eller materiell natur åsidosatts.90 Professorn Lars Heuman91 har 

därför valt att dela in ordre public i s.k. processuell och materiell ordre public.92 Med 

processuell ordre public menas att något i själva förfarandet strider mot ordre public. Det 

kan handla om att förfarandet inte lever upp på erforderliga krav på rättssäkerhet. Med 

materiell ordre public menas att en skiljedoms innehåll på något sätt strider mot 

grunderna för den svenska rättsordningen.93 Jag har valt samma indelning som Heuman. 

I det här delavsnittet utreder jag vad som avses med processuell ordre public. Materiell 

ordre public presenteras nedan i delavsnitt 3.2.2. 

      Om part genom hot, bestickning eller annan brottslig handling påverkar en eller flera 

skiljemän att vidta viss åtgärd kan det strida mot processuell ordre public.94 Processuell 

ordre public föreligger också om en skiljeklausul innehåller föreskrifter som grovt strider 

mot grundläggande förfarandeprinciper.95 Ett annat exempel är om förfarandet handlagts 

av en mycket lågkvalitativ skiljenämnd, t.ex. om en lekman utses till skiljeman, trots att 

tvisten rör en mycket komplicerad fråga som är av väsentlig betydelse för part.96 Det kan 

också röra sig om att det i skiljeavtalet är bestämt att skiljemännen inte kan avsättas p.g.a. 

jäv. Även grova kränkningar av generalklausulen i 34 § p. 6 kan strida mot processuell 

ordre public, vilket kan spela en avgörande roll för part som vill angripa en dom efter att 

klanderfristen i 34 § gått ut.97 I ett förfarande där part t.ex. inte fått en rimlig chans att 

föra sin talan på ett utförligt sätt eller föra fram bevisning, har man i den juridiska 

doktrinen hävdat att domen, som visserligen faller inom klandergrunden i LSF 34 § p. 6, 

kan ogiltigförklaras med stöd av 33 § p. 2. Det torde dock krävas att det rör sig om en 

grov överträdelse. Överlag är det svårt att dra någon tydlig gräns mellan handläggningsfel 

enligt LSF 34 § p. 6 och ordre public. I litteraturen talar man endast om gradskillnader, 

men en förutsättning för att en skiljedom ska anses strida mot ordre public anses vara att 

rättssäkerheten riskerar åsidosättas.98 

                                                
90 Prop. 1998/99:35 s. 232, se även SOU 1994:81 s. 289.	
91 Lars Heuman är professor i processrätt vid Stockholms universitet.  
92 Heuman, Skiljemannarätt, s. 600 ff.  
93 Heuman preciserar inte vad han avser med processuell och materiell ordre public, jag har däremot funnit beskrivningar av Lindskog, 
Lindskog, Skiljeförfarande – en kommentar, s. 846 ff. 
94 Heuman, Skiljemannarätt, s. 600, SOU 1994:81 s. 172, 182 och 289 samt prop. 1998/99:35 s. 142, 150 f. och 234. 
95 Det torde dock vara mycket ovanligt med en sådan klausul, a a s. 601, a bet. s. 172 och 289 samt a prop. s. 142 och 234. 
96 Lindskog, Skiljeförfarande – en kommentar, s. 849. Se också fotnot 49 på samma sida. 
97 Heuman, Skiljemannarätt, s. 602 f. 
98 Lindskog, Skiljeförfarande – en kommentar, s. 849. Se också fotnot 47 på samma sida. 
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      En skiljedom kan vara behäftad med vissa fel som inte medför att domen strider mot 

ordre public, men som enligt min mening borde göra det. I betänkandet som föregick LSF 

föreslog den s.k. Skiljedomsutredningen att en skiljedom som grundas på falsk bevisning 

ska strida mot ordre public. Enligt utredningen skulle det t.ex. kunna röra sig om att en 

sakkunnig eller ett ”vittne” avgett en falsk utsaga eller att en falsk handling åberopats 

som bevis.99 Lagstiftaren nappade inte på förslaget. I valet mellan intresset av materiellt 

riktiga skiljedomar och parternas intresse av att snabbt få sin tvist slutligt avgjord ansåg 

lagstiftaren att det sistnämnda vägde över; ett av syftena med den nya lagstiftningen var 

nämligen att i största mån tillgodose parternas önskan om en snabb och effektiv 

handläggning och en slutlig skiljedom.100  

      Jag anser att lagstiftaren inte borde avfärdat förslaget. Det är visserligen av vikt att 

tillgodose intresset av slutgiltiga skiljedomar och att hindra part från att inleda långdragna 

ogiltighetsprocesser när det råder osäkerhet om exempelvis sanningshalten i ett 

vittnesmål. Samtidigt är det inte önskvärt med en lagstiftning som erkänner skiljedomar 

som grundar sig på falsk bevisning. Även om lagstiftaren troligtvis (förhoppningsvis!) 

har rätt i sitt antagande att det torde vara mycket sällsynt att det förekommer falsk 

bevisning i skiljeförfaranden är det inte desto mindre en allvarlig överträdelse. En 

skiljedom grundad på sådan bevisning borde enligt mig inte erkännas av rättsordningen.101 

I den juridiska doktrinen har det framhållits att det inte går att utesluta att ordre public-

bestämmelsen är tillämplig om det står helt klart att part förfalskat ett ”bevis” eller genom 

kvalificerat brottsligt hot tvingat ett ”vittne” att uttala sig i frågan och det har fått en 

avgörande betydelse för utgången.102 Förarbetena till LSF har flera år på nacken, såvitt 

jag vet har inte lagstiftaren uttalat sig angående sådana kvalificerade fall, det blir istället 

upp till rättstillämparen att avgöra.  

 

3.2.2 Materiell ordre public 

Att en skiljedom strider mot materiell ordre public innebär ett undantag från principen 

om att skiljedomar endast kan överklagas på formell grund. Det torde i sin tur påkalla hög 

restriktivitet. Materiell ordre public föreligger t.ex. om part genom en skiljedom 

förpliktas vidta en handling som inte är tillåten enligt lag.103 Det kan också föreligga om 

                                                
99 SOU 1994:81 s. 182.  
100 Prop. 1998/99:35 s. 149 f. 
101 Jfr Lindskog, Skiljeförfarande – en kommentar, s. 850. Se fotnot 56 på samma sida. 
102 Heuman, Skiljemannarätt, s. 600 f. 
103 A a s. 603, SOU 1994:81 s. 172 och prop. 1998/99:35 s. 141.  
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skiljedomen har en sådan karaktär av straff att den inte kan godkännas.104 Ett annat 

exempel är om ett upprätthållande av domslutet skulle strida mot goda seder. Exempel på 

det sistnämnda är om skiljedomen behandlar fördelning av kriminellt anskaffade medel 

eller om en skiljeman underlåtit att iaktta en tvingande lagregel m.h.t. tredje man eller till 

ett allmänt intresse, i alla fall om det rör sig om en underlåtelse att iaktta en särskilt viktig 

rättsnorm. Det är också möjligt att felaktiga rättstillämpningar, bevisvärderingar samt 

annat som kan leda till ett orimligt resultat medför ogiltighet p.g.a. stridighet med 

materiell ordre public.105 Slutligen kan materiell ordre public föreligga om en skiljedom 

tillkommit genom brottslig handling, t.ex. genom hot eller bestickning av skiljemän.106  

 

3.3 Rättspraxis 

3.3.1 Statistik avseende klanderprocesser107 

Det är inte särskilt vanligt att skiljedomar överklagas till hovrätten. Enligt en 

undersökning av samtliga anhängiggjorda mål i Svea hovrätt under perioden 1987 – 1997 

rörde det sig totalt om 25 mål.108 En liknande undersökning gjordes mellan åren 1999 – 

2009. Undersökningen visade att samtliga hovrätter under den angivna tioårsperioden 

handlade totalt 89 mål.109 Orsaken bakom den kraftiga ökningen tros inte vara att parter 

är mer benägna att angripa skiljedomar utan att skiljeförfarande ökat i popularitet. I 

undersökningen framgår att parterna oftast vinner framgång med sin talan om de stöder 

den på någon av klandergrunderna i LSF 34 §.110  

      Även Skiljeförfarandeutredningen gjorde en undersökning av angripna 

skiljedomar.111 Enligt undersökningen åberopades mellan 2004 – 2014 ca. 400 grunder, 

ordre public utgjorde endast 7,5 % av dem. Knappt en tredjedel avgjordes av hovrätterna 

medan resten avvisades. Av dem åberopades LSF 33 § mer sällan än i vart tredje fall, 

många gånger som en alternativ grund.112 Endast i 10 av målen hade ogiltigförklaring, 

upphävande eller ändring skett. Av dem hade endast ett mål ogiltigförklarats med stöd av 

                                                
104 SOU 1994:81. s. 172 och prop. 1998/99:35 s. 141 f.  
105 Lindskog, Skiljeförfarande – en kommentar, s. 846 ff. 
106 SOU 1994:81 s. 172, prop. 1998/99:35 s. 140 samt Heuman, Skiljemannarätt, s. 603. 
107 Med klanderprocess avses process rörande ogiltighet och/eller klander av en skiljedom.  
108 I undersökningen sorterades sex mål bort som behandlade arvodesprövning enligt Advokatsamfundets stadgar, Skog, JT 1999/00 
s. 678. Att undersökningen koncentrerades till Svea hovrätt beror troligtvis på att det är Svea hovrätt som huvudsakligen avgör mål 
om ogiltighet och klander av skiljedomar, SOU 2015:37 s. 17 
109 I undersökningen sorterades avskrivna och återkallade skiljemål bort liksom mål som rörde annat än klander och ogiltighet, 
Elofsson, JT 2010/11 s. 732.  
110 A a s. 734 ff. 
111 Närmare bestämt mellan 1:a januari 2004 och 31:a maj 2014, SOU 2015:37 s. 66 ff. 
112 A bet. s. 73 f. Enligt studien kom det in 191 mål varav tre handlades enligt SkmL, ett av klandermålen lyckades utredningen inte 
identifiera och i två av målen var informationen så bristande att det inte gick att dra några närmare slutsatser, totalt rörde det sig alltså 
om 185 mål, a bet. s. 67 f.  
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33 §. Grunden var då inte ordre public utan att skiljedomen inte uppfyllde kraven om 

skriftlighet och undertecknade.113 

      Undersökningarna visar att inte ett enda mål har ogiltigförklarats med stöd av ordre 

public.114 Som jag ser det visar det på bestämmelsens restriktivitet. Part som vill häva en 

skiljedom torde noggrant undersöka samtliga möjligheter att angripa domen innan hen 

drar tvisten till domstol. Även om part misstänker att domen strider mot ordre public, 

borde hen inte nöjda sig med att endast åberopa ordre public-bestämmelsen, inte minst 

mot bakgrund av att gränsen mellan 34 § p. 6 och 33 § p. 2 inte alltid är helt tydlig.115 

Undersökningarna visar dessutom att störst chans att vinna framgång med en talan mot 

en skiljedom är genom att angripa den med stöd av någon av klandergrunderna. Det är 

alltså sannolikt att parter som försöker angripa en skiljedom försöker göra det så snart 

som möjligt för att inte missa tidsfristen i LSF 34 §. Möjligheten att angripa domen med 

stöd av ordre public undersöks därför inom ramen för LSF 34 §.  

 

3.3.2 Systembolaget mot V&S 

Den 17:e juni 2015 meddelade Högsta domstolen en dom som behandlade en 

ogiltighetstalan mot en skiljedom.116 Systembolaget AB (Systembolaget), som har 

monopol på detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl, hade vissa leveransavtal med 

Vin & Sprit Co (V&S). V&S åtalades för bestickning efter att några anställda försökt 

muta personal inom Systembolaget. Systembolaget förbjöd då V&S från att fortsätta 

leverera vissa varor. Motsvarande åtgärder vidtogs mot andra leverantörer. V&S godtog 

inte det utan vände sig till en skiljenämnd och krävde att bolaget skulle betala ersättning 

för den partiella hävningen. Som grund anförde V&S dels att Systembolaget hävt 

inköpsavtalen utan stöd i avtal eller i dispositiv rätt och dels att bolaget utnyttjat sin 

monopolställning, bl.a. genom att utan objektivt godtagbara skäl vägrat handla med 

leverantörerna. Skiljenämnden fann att Systembolaget hade rätt att säga upp avtalen med 

stöd av avtalsrättsliga regler, men att bolaget hade missbrukat sin dominerande ställning 

enligt konkurrensrättsliga regler. Systembolaget förpliktades därför betala skadestånd till 

V&S på närmare 60 miljoner kronor.  

      Systembolaget vände sig till hovrätten och yrkade bl.a. att skiljedomen var ogiltig för 

att domen stred mot ordre public. Enligt Systembolaget hade bolaget genom skiljedomen, 

                                                
113 SOU 2015:37 s. 79.		
114 Se delavsnitt 1.2.3. 
115 Se delavsnitt 3.2.1. 
116 NJA 2015 s. 438. 
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vari en grov feltolkning av konkurrensrättsliga regler gjorts, fråntagits rätten att säga upp 

avtalen trots att Systembolaget haft grund för det. Hovrätten ogillade käromålet, men 

fallet ansågs ha prejudikatintresse och togs upp av Högsta domstolen.  

      HD inledde med att undersöka de konkurrensrättsliga frågorna.117 Domstolen 

framhöll att en skiljerättslig tvist som behandlar konkurrensrättsliga regler är indispositiv. 

En tvist varigenom part förpliktas handla på ett konkurrensstridigt sätt skulle därför vara 

ogiltig om bedömningen skett mot bakgrund av LSF 33 § p. 1. Enligt HD talar det för att 

den restriktivitet som allmänt gäller för tillämpning av ordre public-bestämmelsen inte 

bör upprätthållas när det gäller en skiljedom i strid med tvingande konkurrensrättsliga 

regler. Enligt HD kan en skiljedom vara ogiltig om den strider mot tvingande 

konkurrensrätt men att domstolen ”måste göra en viss materiell kontroll av 

skiljenämndens bedömning av den konkurrensrättsliga frågan”.118 Avgörande för den 

bedömningen är enligt domstolen huruvida rättsläget rörande den aktuella 

konkurrensrättsliga frågan är klarlagt eller inte. En skiljedom som strider mot ett klart 

rättsläge, strider mot ordre public. HD formulerar det som att ”Om rättsläget beträffande 

en konkurrensrättslig fråga sålunda är att anse som klarlagt, antingen genom vad som 

framgår direkt av lag eller genom prejudikat eller myndighetsbeslut, bör alltså en 

skiljedom som är oförenlig med det klarlagda rättsläget i princip alltid vara ogiltig.”119 

Det innebär alltså att om t.ex. Konkurrensverket eller en allmän domstol slagit fast att ett 

visst förfarande, som en tillämpning av en skiljedom skulle innebära, inte är tillåtet, kan 

domen strida mot ordre public. Annars ska ogiltighet, enligt HD, endast inträda om 

agerande i enlighet med skiljedomen på ett uppenbart sätt kränker konkurrensrätten. Om 

rättsläget däremot inte är klarlagt konstaterade HD att avgörande är huruvida 

skiljemännens beslut baseras på en rättsligt godtagbar analys. Så länge domen är rimligt 

motiverad och håller sig inom ramen för rådande bedömningsutrymme kan domen enligt 

HD inte anses strida mot ordre public. Enligt HD är det dock osäkert vilket 

toleransutrymme det finns för felbedömningar.  

      Ovanstående gäller när det rör svenska konkurrensrättsliga regler, än mer komplicerat 

blir det om unionsrättens regler är tillämpliga. HD utredde nämligen också den 

unionsrättsliga konkurrensrätten och den s.k. Eco Swiss-doktrinen. I Eco Swiss-målet 

bestämdes att en skiljedom som strider mot unionsrättsliga regler på konkurrensrättens 

                                                
117 Konkurrenslagen (2008:579) 2 kap 7 §.  
118 NJA 2015 s. 438 p. 17 i HD:s dom. 
119 NJA 2015 s. 438 p. 15 i HD:s dom. 
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område ska anses strida mot nationell ordre public.120 Enligt HD omfattas artikel 102 

FEUF, som behandlar missbruk av dominerande ställning, av domen. HD menade att 

precis som med svenska konkurrensrättsliga regler gäller att om det EU-rättsliga rättsläget 

på konkurrensrättens område är klarlagt, är en skiljedom ogiltig om den upprätthåller eller 

påbjuder ett handlande som strider mot det klarlagda rättsläget. Det är däremot inte säkert 

vad som gäller om rättsläget är oklart, domstolen kan då bli tvungen att inhämta ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen. Enligt HD var det dock uppenbart att 

skiljenämndens bedömningar inte stred mot unionsrättens tvingande konkurrensregler 

och valde därför att inte inhämta något förhandsavgörande.121 

 

3.3.2.1 Kommentar  

Fallet är på många sätt intressant. Det tycks bl.a. utvidga materiell ordre public. Enligt 

domen kan en skiljedom som behandlar en tvingande konkurrensrättslig fråga komma att 

materiellt överprövas, vilket innebär att domen kan få ett nytt materiellt utslag i sakfrågan. 

HD framhåller att en skiljedom som påbjuder eller upprätthåller ett handlande inom det 

konkurrensrättsliga området som är otillåtet enligt en myndighet, t.ex. Konkurrensverket, 

strider mot ordre public. Domstolen tycks alltså bortse från uppenbarhetsrekvisitet i LSF 

33 § p. 2. Detsamma gäller om domen strider mot tvingande unionsrättslig konkurrensrätt, 

åtminstone så länge rättsläget är klarlagt. HD tycks inte vara säker på huruvida EU-rätten 

godkänner motsvarande bedömningsmetod som HD fastställde för den svenska rätten, 

dvs. att inrikta prövningen på huruvida skiljemännens slutsatser baseras på en rättsligt 

godtagbar analys. Den frågan fick vi emellertid inget svar på eftersom HD fann att 

skiljedomen inte uppenbart stred mot unionsrätten.  

      Parterna i ett skiljeförfarande kan på förhand få information av Konkurrensverket om 

huruvida ett visst förfarande kan tänkas strida mot konkurrensrätten. Det följer av den 

allmänna serviceskyldigheten som åvilar statliga myndigheter.122 Det innebär att parterna 

med relativt enkla medel kan förhindra en materiell överprövning av de 

konkurrensrättsliga reglerna, åtminstone om domen behandlar svenska 

konkurrensrättsliga regler.123    

                                                
120 Se delkapitel 3.2. 
121 I vilka situationer en nationell domstol får göra undantag från att inhämta förhandsbesked framgår av de s.k. CILFIT-kriterierna, 
se EU-domstolens mål C-238/81.	
122 Myndigheters serviceskyldighet följer av Förvaltningslag (1986:223) 4 §. En allmän domstol kan dessutom begära yttrande från 
en myndighet eller tjänsteman enligt RB 40 kap 1 §, det kan inte skiljemän göra.  
123 Prop. 1998/99:35 s. 58 f.  
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4 Ordre public som klandergrund  

 
 
4.1 Bakgrund  
I det här kapitlet behandlas två av de förslag som lades fram av 

Skiljeförfarandeutredningen. Det ena förslaget är att upphäva LSF 33 §.  Utöver ordre 

public-förbehållet reglerar 33 § ogiltighet för de fall att tvisten behandlar en fråga som 

enligt svensk lag inte får avgöras av skiljemän (p. 1) och att skiljedomen inte uppfyller 

vissa krav på skriftlighet och undertecknande (p. 3). Enligt Skiljeförfarandeutredningens 

förslag ska skiljedomar som strider mot sådana omständigheter som regleras i 33 § p. 1 

och p. 3 även fortsättningsvis anses som ogiltiga, men ogiltigheten ska inte uttryckligen 

framgå i lag.124 Ordre public ska däremot fortsätta regleras i LSF, men inte som en 

ogiltighetsgrund. Det andra förslaget är nämligen att införa ordre public som en 

klandergrund i LSF 34 §. Skiljeförfarandeutredningen ifrågasätter inte att det finns ett 

behov av att hindra skiljedomar som strider mot ordre public-bestämmelsen, tvärtom 

framhåller den att eftersom staten saknar motsvarande kontroll över 

skiljeförfarandeinstitutet som över det offentliga domstolsväsendet behövs ett ordre 

public-förbehåll för skiljedomar. Däremot ifrågasätter utredningen att det finns en 

obegränsad möjlighet att angripa en skiljedom med stöd av ordre public.125  

      Sammantaget innebär nämnda förslag att ordre public-förbehållet i LSF flyttas från 

LSF 33 § till 34 § och att LSF enbart reglerar klandergrunder. Kapitlet syftar till att utreda 

uppsatsens första fråga, bör ordre public utgöra en klandergrund i LSF, i enlighet med 

Skiljeförfarandeutredningens förslag? 

  

4.2 Internationell anpassning  
4.2.1 Modellagen som förebild  

Uppdelningen mellan klander- och ogiltighetsgrunder i LSF ifrågasattes i samband med 

att lagen instiftades. Flera remissinstanser ställde sig tveksamma till uppdelningen och 

utländska experter menade att lagen endast borde reglera möjligheten att föra talan om 

klander.126 Skiljeförfarandeutredningen menar att det finns skäl att ifrågasätta 

uppdelningen mellan klander- och ogiltighetsgrunder i den svenska lagstiftningen, bl.a. 

                                                
124 SOU 2015:37 s. 124. 
125 A bet. s. 125. 
126 Prop. 1998/99:35 s. 137. 
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mot bakgrund av regleringen i modellagen.127 I modellagen, som jag presenterar ovan i 

delkapitel 2.1, regleras nämligen endast klandergrunder, däribland ordre public.128 

      Anledningen till att Skiljeförfarandeutredningen hänvisar till modellagen är troligtvis 

att det ger stöd för utredningens ståndpunkt att LSF endast ska reglera klandergrunder, 

men hur förhåller sig LSF till modellagens reglering? Sverige har valt att inte anta 

modellagen. Lagstiftaren ansåg nämligen inte att modellagen skulle tjäna som förebild 

för LSF eftersom den är utformad uteslutande efter internationella skiljeförfaranden 

medan LSF är anpassad efter såväl inhemska som internationella förhållanden. Däremot 

ansåg lagstiftaren att det fanns skäl att i varje delfråga beakta modellagens bestämmelser 

och överväga i vilken omfattning motsvarande svenska regler kan anslutas till 

modellagens reglering. Att en viss lösning har stöd i modellagen ska enligt lagstiftaren 

tillmätas stor betydelse vid utformningen av LSF.129  

      Modellagens uppbyggnad var inte utan betydelse vid regleringen av ordre public-

förbehållet. Lagstiftaren menade att det förhållandet att det enligt modellagen krävs en 

förnyad prövning av ordre public vid verkställighet av en skiljedom, talar för att ordre 

public även ska regleras på ett särskilt sätt i LSF.130 Jag ställer mig tveksam till 

lagstiftarens försök att finna stöd i modellagen. Att modellagen har ett extra skydd mot 

skiljedomar som strider mot ordre public kan visserligen tala för att Sverige också bör ha 

det. Men det går knappast att åberopa modellagen som argument för att ordre public ska 

utgöra en ogiltighetsgrund, när modellagen reglerar ordre public som en klandergrund. 

Om Sverige vill anpassa sin reglering efter modellagen borde vi, i min mening, istället 

låta ordre public-förbehållet utgöra en klandergrund och, liksom i modellagen, införa krav 

på en ny prövning av ordre public vid verkställighet av en skiljedom. Det sistnämnda 

tillgodoses åtminstone till viss del med dagens reglering.131  

      Flera etablerade skiljedomsländer i Europa har emellertid inte antagit modellagens 

reglering. Istället ökar den i popularitet i asiatiska länder, idag är de två av vanligaste 

skiljesätena belägna Hong-Kong och Singapore.132 Som jag ser det saknas därmed 

anledning att låta modellagens reglering av klanderfrågan utgöra en förebild för svensk 

rätt. Fördelen med att anta modellagen torde primärt vara att den utgör en standard, en 

                                                
127 SOU 2015:37 s. 124. 
128 Modellagen artikel 34. I modellagen regleras att part, för att upphäva en skiljedom som strider mot ordre public, måste föra talan 
inom tre månader från det att hen tog del av domen, se artikel 34(2)(b)(ii) och 34(3). 
129 Prop. 1998/99:35 s. 46.  
130 Modellagen artikel 36 och a prop. s. 137 ff., se särskilt s. 138. 
131 UB 3 kap 16 §, se delkapitel 2.3. 
132 Jarvin, JT 2015/16 s. 710, se fotnot 13 på samma sida. 
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modell, vilket medför att utländska aktörer slipper sätta sig in i vår lagstiftning och praxis, 

utan kan utgå från att det följer en internationell standard. Eftersom flera länder inte 

antagit modellagens bestämmelser, åtminstone inte i Europa, ställer jag mig tveksam till 

att aktörerna är väl insatta i lagens reglering. Dessutom, om Sverige endast antar delar av 

modellagen måste utländska parter ändå sätta sig in i andra, unika, bestämmelser i LSF. 

Det innebär att Sverige i så fall borde anta samtliga, eller i alla fall flertalet, bestämmelser 

i modellagen.133  

 
4.2.2 Bör Sverige anpassa klanderfrågor i LSF efter andra länders lagstiftning?  

Sverige har länge fungerat som skiljesäte för internationella tvister. I förarbetena till LSF 

betonar lagstiftaren att en målsättning var att stifta en lagstiftning som ”slår vakt om vårt 

lands starka ställning som forum i internationella handelstvister.”134 I samma förarbeten 

framhålls också att Sverige sedan 1970-talet i ökad utsträckning valts som forum för 

skiljeförfaranden mellan parter som saknar anknytning till Sverige. Tidigare var det 

vanligt att sovjetiska parter, tillsammans med en annan utländsk part, valde Sverige som 

skiljesäte men under senare tid har dessa parter allt mer övergått till Kina. Däremot har 

flera avtal mellan f.d. sovjetiska och kinesiska parter reglerat Sverige som skiljedomsland 

och Sverige används ofta som skiljdomssäte mellan parter från USA och Ryssland.135 

Varken i nämnda förarbeten eller i Skiljeförfarandeutredningens rapport, ges någon 

förklaring till orsakerna bakom Sveriges starka ställning som skiljeförfarandeland. 

Kanske har man inte lyckats ta reda på det, eftersom skiljeförfaranden i regel sker bakom 

stängda dörrar. Det hade naturligtvis varit fördelaktigt om det gick att reda ut eftersom 

den svenska lagstiftningen då kunde rätta sig efter det, istället går det endast att spekulera 

i vad Sveriges attraktionskraft kan bero på. 

      Den svenska statens uppfattning är alltså att Sverige länge varit ett attraktivt 

skiljedomsland, åtminstone vill lagstiftaren ge intrycket av att så är fallet. 

Justitiedepartementet betonar vikten av att stärka Sveriges ställning som ett internationellt 

forum i handelstvister.136 Kanske anar den svenska staten att Sverige förlorar sin starka 

ställning som skiljedomsland. Ett syfte Skiljeförfarandeutredningens arbete var nämligen 

att utreda om den svenska lagstiftningen kunde förbättras på så sätt att man kan öka 

                                                
133 Frågan om Sverige bör anta modellagen i sin helhet ligger utanför uppsatsens syfte eftersom det inte omfattas av 
Skiljeförfarandeutredningens förslag.		
134 SOU 1994:81 s. 71, prop. 1998/99:35 s. 42 samt dir. 2014:16 s. 2. 
135 A prop. s. 39. 
136 Dir. 2014:16 s. 2. 
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Sveriges status som ett attraktivt skiljedomsland.137 Huruvida det är Sverige som halkar 

efter eller om andra länder kommer ikapp oss, finner jag inget svar på.  

      Frågan är på vilket sätt Sverige bör anpassa bestämmelserna rörande ogiltighets- och 

klanderfrågor, närmare bestämt rörande ordre public, för att stärka ställningen som ett 

attraktivt skiljedomsland. Den nuvarande svenska ordningen är ovanlig ur ett 

internationellt perspektiv, såvitt känt har endast den finska rättsordningen motsvarande 

reglering. Andra länder, exempelvis Danmark, Norge, Tyskland och Belgien, har istället 

valt att låta ordre public utgöra en klandergrund med en tidsbegränsad klanderfrist.138 Det 

innebär att om ordre public utgör en klandergrund i svensk rätt anpassas vår lagstiftning 

efter andra länders regleringar. Det finns flera fördelar med det. Näringslivet är troligtvis 

den sektor inom samhällslivet med flest utländska förbindelser och för internationellt 

verksamma företag kan det underlätta med en nationell reglering som inte avsevärt skiljer 

sig från vad företag möter i andra rättsordningar.139 Som beskrivs ovan underlättar det 

nämligen för utländska parter och ombud om Sverige använder sig av välkända regler 

och praxis på området.140  

      Som jag ser det finns det dock inte bara fördelar med att följa ett internationellt 

mönster. Genom att anpassa vår lagstiftning efter en internationell standard riskerar vi 

förlora vår konkurrenskraft. Ingenting tyder på att svenska ombud eller skiljemän är mer 

kunniga än utländska. Dessutom har Sverige, och Stockholm, knappast en fördelaktig 

geografisk position.141 Om vi istället låter ordre public utgöra en ogiltighetsgrund blir 

Sverige tillsammans med Finland ensam om vår reglering.142 Att skiljedomar i strid med 

ordre public inte erkänns eller verkställs i Sverige torde vara en konkurrensfördel som 

uppskattas av parter som inte accepterar skiljedomar vars utgång beror på ett 

handläggningsfel. Jag tycker det finns goda skäl för Sverige att värna om vår integritet 

och beslutsamhet om att skiljedomar i strid med ordre public inte ska verkställas. Det 

torde i förlängningen bidra till ett högt förtroende för Sverige som skiljedomsland, både 

från svenska och utländska parter. Generellt saknas förtroende för statliga domstolar hos 

utländska aktörer och skiljeförfarande kan därför vara det enda sättet att lösa en 

gränsöverskridande tvist.143 Det är därför av största vikt att erbjuda ett förfarande som 

                                                
137 Dir. 2014:16 s. 1 och SOU 2015:37 s. 11. 
138 A bet. s. 125 f. Jfr SCC, remissvar, s. 7.  
139 Jfr SOU 1995:65 s. 71, observera dock att utredningen diskuterar regler för allmänna domstolar och inte skiljedomstolar. 
140 Heuman, JT 2014/15 s. 439. 
141 Jfr Jarvin, JT 2015/16 s. 714 som diskuterar frågan om huruvida Sverige ska anpassa sig efter modellagens reglering.	
142 SOU 2015:37 s. 125. 
143 Jarvin, JT 2011/12 s. 188.	
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parterna känner att de kan lita på. Visserligen är parterna i en skiljetvist inte sällan mer 

intresserade av att få ett slutgiltigt avgörande som fastställer vem av parterna som har rätt, 

än att avgörandet är juridiskt korrekt. Men det är också troligt att parterna utgår från att 

erforderliga krav på rättssäkerhet tillgodoses på annat sätt.144 Det förutsätter alltså att 

staten ansvarar för att skiljedomar där t.ex. skiljemännen mutats till ett visst domslut, inte 

erkänns eller verkställs.  

      Ett skiljedomsvänligt land torde också gynna svenska företag.145 Det förtroende som 

Sverige uppbär genom ett välfungerande och attraktivt skiljeförfarande ger nämligen 

svenska företag goodwill på den internationella marknaden.146 Som jag beskriver i 

delkapitel 2.1 har skiljeförfaranden kritiserats i den internationella debatten för att ha 

blivit dyrt, ineffektivt och onödigt krångligt och att en förklaring kan vara att 

skiljeförfarande i allt högre utsträckning styrs av internationella konventioner. I min 

mening är det tydligt att Sverige vinner mer på att gå sin egen väg istället för att blint 

anpassa sig efter internationella förhållanden, i rädsla att förlora vår ställning som 

attraktivt skiljedomsland.  

 

4.3 Klanderrätten 

En skillnad mellan LSF 33 och 34 §§ är som sagt att klandergrunderna i 34 § måste 

åberopas av part för att göras gällande.147 En annan skillnad är att det i 34 § st. 2 regleras 

en preklusionsregel med innebörden att part inte har rätt att åberopa en omständighet som 

hen genom att delta i förfarandet utan invändning eller på annat sätt får anses ha avstått 

från att göra gällande. Part måste alltså vara aktiv och protestera under förfarandet för att 

rätten att klandra domen inte ska prekluderas.148 I det här delkapitlet diskuterar jag dels 

vilken betydelse det har att part måste åberopa ordre public-bestämmelsen och dels om 

bestämmelsen borde omfattas av preklusionsregeln i LSF 34 §.  

      Om en skiljedom står i strid med ordre public är domen ogiltig oavsett om part yrkat 

på det eller inte.149 Det torde dock inte sällan finnas meningsskiljaktigheter mellan 

parterna kring huruvida en skiljedom strider mot ordre public och frågan måste då avgöras 

i domstol. Visserligen har KFM att förelägga part att väcka en ogiltighetstalan mot 

                                                
144 Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 38.  
145 SOU 2015:37 s. 166 ff. 
146 SCC, remissvar, s. 1 f.  
147 Se delkapitel 3.1.  
148 Heuman, Skiljemannarätt, s. 286, jfr modellagen artikel 4. Avgörande är om part medvetet avstått från att göra klandergrunden 
gällande, Lindskog, Skiljeförfarande – en kommentar, s. 906. 
149 Se delkapitel 3.1. 
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motparten om myndigheten finner att det finns anledning att anta att en skiljedom är 

ogiltig, i litteraturen har det dock framhållits att förlorande part sällan kan räkna med att 

ogiltighetsfaktorn är av sådan betydelse att den beaktas ex officio.150 I praktiken torde det 

alltså krävas att part angriper en skiljedom i strid med ordre public. Avgörande skillnaden 

mellan 33 och 34 §§ är följaktligen tidsbegränsningen i 34 §, vilken jag återkommer till 

nedan i delkapitel 4.4.  

      En närliggande fråga är om ordre public ska omfattas av preklusionsregeln i LSF 34 

§. Skiljeförfarandeutredningen föreslår inget uttryckligt undantag för ordre public-

förbehållet, men diskuterar inte frågan närmre.151 Heuman152 har framhållit att ordre 

public inte bör bli föremål för preklusion och att skiljemän och domare i likhet med 

modellagen och New York-konventionen bör ha en lagstadgad skyldighet att beakta ordre 

public ex officio.153 Jag instämmer med Heuman. En skiljedom som uppenbart strider mot 

grunderna för vår rättsordning bör inte verkställas enbart för att part inte invänt under 

förfarandet. Enligt min mening finns det också skäl att ifrågasätta om parterna under 

förfarandet under alla omständigheter har möjlighet att upptäcka en sådan brist som 

medför att domen kan strida mot ordre public. Det torde finnas situationer då det till och 

med är omöjligt för part att göra gällande ordre public redan under förfarandet, t.ex. om 

det efter att domen meddelats kommer fram att vinnande parten hotat skiljemännen till 

ett visst domslut. Risken för det ska dock inte överdrivas. I 34 § st. 2 framgår nämligen 

att ”En part har inte rätt att åberopa en omständighet som han genom att delta i förfarandet 

utan invändning eller på annat sätt får anses ha avstått [författarens kursivering] från att 

göra gällande.” Om part inte känt till att domen kan tänkas strida mot ordre public är det 

tänkbart att hen inte kan anses ha avstått från att göra det gällande. Möjligheten att 

åberopa ordre public har då inte prekluderas.  

      Avslutningsvis bör tilläggas att EU-domstolen har slagit fast att en nationell domstol 

har att beakta unionsrättens tvingande konkurrensregler i prövning av en skiljedoms 

giltighet.154 Det innebär alltså att om hovrätten prövar en klander- eller ogiltighetstalan 

måste domstolen också beakta om skiljedomen strider mot ordre public p.g.a. att den står 

i strid med EU:s konkurrensrätt, oavsett om part gjort gällande det under förfarandet eller 

inte.  

                                                
150 Bolding, Skiljedom, s. 200. 
151 Skiljeförfarandeutredningen föreslår endast en redaktionell ändring av 34 § st. 2. SOU 2015:37 s. 185 ff.   
152 Se delavsnitt 3.2.1. 
153 Heuman, JT 2014/15 s. 445, New York-konventionen artikel V (2) och modellagen artikel 34 (2)(b). 	
154 Se EU-domstolens uttalande i Eco-Swiss målet i delkapitel 3.2. 
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4.4 Begränsad möjlighet att föra talan om ordre public  
Om ordre public regleras i LSF 34 § innebär det att en skiljedom i strid med ordre public 

måste klandras inom tre månader. Om domen inte angrips inom tre månader blir den alltså 

slutgiltig. Som jag diskuterar i delavsnitt 2.4 finns flera fördelar med en slutgiltig dom: 

parterna kan hålla nere kostnaderna, minska tidsfristen och behålla sekretessen. Enligt 

Skiljeförfarandeutredningen skapar icke-slutgiltiga skiljedomar en besvärande osäkerhet 

om när en svensk dom är slutgiltig.155 En slutgiltig skiljedom innebär nämligen att 

parterna inte behöver tveka på att det fastställda rättsförhållandet består och kan agera 

och anpassa sig därefter. En obegränsad möjlighet att ogiltigförklara en skiljedom kan 

tvärtom medföra en osäkerhet kring domens giltighet. Fördelarna med slutgiltiga domar 

måste dock ställas mot önskan om att skiljedomar behäftade med grova fel inte ska bestå. 

      Även om det alltså finns för- och nackdelar ur ett partsperspektiv med 

tidsbegränsningen i klanderbestämmelsen får man inte glömma att ordre public-

förbehållet inte syftar till att tillvarata parternas intressen. Det ska istället tillvarata det 

allmännas och tredje mans intresse.156 Avgörande torde därför bli om det finns ett sådant 

intresse som med styrka kan motivera att en skiljedom saknar verkan för att den strider 

mot ordre public, oavsett hur lång tid som passerat sedan domen meddelades.157 Jag 

diskuterar frågan i delavsnittet nedan.  

 
4.4.1 Tredje man och det allmännas intresse av att angripa en skiljedom  

I förarbetena till LSF anförde lagstiftaren att en skiljedoms rättskraft inte binder tredje 

man.158 Om en skiljedom t.ex. prövar fråga som berör skatteundandragande är inte 

Skatteverket eller en förvaltningsdomstol bunden av domen utan kan göra en egen 

skatterättslig prövning. På samma sätt hindras inte Konkurrensverket från att väcka en 

förbudstalan mot en skiljedom som strider mot konkurrensrätten.159 Så länge tredje man 

har möjlighet att tillgodose sina intressen utanför tvisten, genom att föra talan i allmän 

domstol, anser jag att tredje man saknar berättigat intresse av att parterna i ett 

skiljeförfarande, utan någon föreskriven tidsbegränsning, ska kunna häva domen.160 Det 

förutsätter dock att tredje man har talerätt. I dispositiva tvistemål tillämpas den s.k. 

påståendedoktrinen som innebär att talerätten avgörs genom kärandes påstående om sin 

                                                
155 SOU 2015:37 s. 125. 
156 Se delkapitel 3.1. 
157 Heuman, JT 2014/15 s. 444. 
158 Prop. 1998/99:35 s. 141. 
159 Heuman, JT 2014/15 s. 444 och a prop. s. 54 ff.  
160 A a s. 444.  
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rätt gentemot svaranden.161  Tredje man torde alltså inte ha några större svårigheter med 

att få upp talan till domstol.  

      Frågan blir då om det finns något allmänt intresse som kan motivera att ordre public-

förbehållet kan åberopas utan hinder av någon tidsbegränsning. Som framgår i delkapitel 

3.1 menar jag med ett allmänt intresse bl.a. intresset av att svenska myndigheter inte 

verkställer skiljedomar som strider mot ordre public.  

      Om Skiljeförfarandeutredningens förslag realiseras medför det att skiljedomar som 

strider mot ordre public, men som inte angrips inom rätt tid, kan användas som 

exekutionstitel.162 Det innebär att om t.ex. en skiljedom där en skiljenämnd förpliktar 

förlorande part att betala en muta kan komma att verkställas av KFM, om förlorande part 

inte angriper domen i rätt tid. Som jag ser det är det ingen önskvärd utveckling. I min 

mening torde det närmast vara självklart att en skiljedom som uppenbart strider mot 

grunderna för den svenska rättsordningen inte ska erkännas eller verkställas i Sverige, 

oavsett hur lång tid som passerat när bristen upptäcks. Ett tungt bärande skäl till att 

lagstiftaren inte valt att erkänna svenska skiljedomar i strid med ordre public är just att 

det är statliga myndigheter som verkställer skiljedomar. Det anses nämligen stötande att 

myndigheter verkställer skiljedomar i strid mot lag eller god sed.163 Dessutom ställer jag 

mig tveksam till att den svenska lagstiftaren är beredd att signalera att det finns en 

möjlighet att ”komma undan” med förfaranden som strider mot ordre public i Sverige. 

      En tidsbegränsad möjlighet att åberopa ordre public förutsätter dessutom att 

förlorande part inom tre månader upptäcker en sådan formell brist i förfarandet som kan 

medföra att en skiljedom i strid med ordre public ogiltigförklaras.164 Jag anser att det 

saknas fog för att lägga ansvaret på förlorande part att finna ett sådant fel inom en så kort 

tid som tre månader, särskilt mot bakgrund av att ordre public är uppställt i syfte att 

tillvarata det allmännas och tredjemans intressen. Visserligen ska KFM förelägga part att 

väcka talan mot domen om det finns anledning att anta att den är ogiltig.165 Som framgår 

ovan har det i doktrin dock hävdats att part sällan kan räkna med att ogiltighetsfaktorn är 

av sådan betydelse att den beaktas ex officio av myndigheterna.166  

                                                
161 Ekelöf, Edelstam & Pauli, Rättegång 2:a häftet, s. 72. 
162 I UB 3 kap. 1 § st. 1 p. 4 regleras att en skiljedom kan utgöra en exekutionstitel. 	
163 Prop. 1998/99: 35 s. 137 och SOU 1994:81 s. 169. 
164 Jfr delkapitel 4.3. 
165 UB 3 kap 16 §. 
166 Se delkapitel 4.3. 
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      Risken med att skiljedomar behäftade med grova förfarandefel erkänns i Sverige är 

att det skapar ett dåligt rykte för det svenska skiljeförfarandeinstitutet.167 Som jag 

beskriver i delkapitel 3.1 anser jag att det finns ett allmänt intresse av att 

skiljedomsinstitutet gynnar samhället ekonomisk. För att skiljeförfarandeinstitutet ska 

generera arbetstillfällen och gynna t.ex. hotell och restaurangbranschen, krävs att Sverige 

har ett gott rykte som skiljedomsland, annars torde inte minst utländska parter sätta sig 

på tvären till ett svenskt skiljeförfarande. Ju färre skiljeförfaranden vi har i Sverige, desto 

mindre gynnar skiljeförfarandeinstitutet samhället i övrigt.  

      Avslutningsvis ska tilläggas att det finns skäl att ifrågasätta varför just svenska 

skiljedomar skulle kunna erkännas och verkställas i Sverige trots att de strider mot ordre 

public, när utländska skiljedomar inte gör det.168 Kravet på förenlighet med ordre public 

gäller dessutom för utländska domstolsavgöranden som verkställs i Sverige.169 En 

anledning till att lagstiftaren införde ordre public som en ogiltighetsgrund i LSF var just 

att det skulle medföra att inte enbart utländska skiljedomar skulle drabbas av ogiltighet 

p.g.a. ordre public utan även svenska.170 Eftersom Skiljeförfarandeutredningen anser att 

svenska skiljedomar i strid med ordre public endast ska kunna angripas inom en 

begränsad tidsfrist anser jag att utredningen har skäl att ifrågasätta om inte motsvarande 

begränsning bör införas för utländska skiljedomar i Sverige. Utredningen har dock inte 

berört frågan.  

 

4.5 Sammanfattade slutsatser 
Den svenska skiljeförfaranderegleringen är inte uteslutande en nationell angelägenhet, 

eftersom parterna inte sällan är utländska har det betydelse hur andra länder väljer att 

lagstifta på området. I syfte att skapa en enhetlig lösning på frågor som rör 

skiljeförfaranden kan Sverige ansluta sig till en internationell antagen standard. På samma 

sätt som det underlättar för svenska aktörer att känna igen utländska skiljerättsliga regler 

underlättar det för utländska parter att känna igen svenska. Modellagen utgör en sådan 

standard, eller åtminstone var lagen avsedd att göra det. Flera stora europeiska länder har 

dock valt att inte anta modellagen, utländska aktörer torde därför sällan vara särskilt 

insatta i modellagens reglering. Om de trots allt är det, gynnas aktörerna, i min mening, 

                                                
167 SOU 1994:81 s. 169 och Heuman, Skiljemannarätt, s. 584. 
168 LSF 55 § p. 2. 
169 T.ex. Bryssel I-förordningen artikel 45 och 46 samt Konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet 
av domar på privaträttens område (2007/712/EG) (Luganokonventionen) artikel 34(1). 
170 Prop. 1998/99:35 s. 140. 
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primärt av att samtliga, eller i alla fall de flesta, bestämmelser i LSF anpassas efter 

modellagens reglering. Så länge endast vissa bestämmelser i LSF liknar modellagen 

måste nämligen parterna i ett svenskt skiljeförfarande sätta sig in i övriga bestämmelser i 

LSF.  

      För att klandergrunderna i LSF 34 § ska bli tillämpliga krävs att någon av parterna 

åberopar dem. Motsvarande krav ställs inte i LSF 33 §. Som visat ovan spelar det ingen 

avgörande roll. Visserligen krävs inte att någon av parterna åberopar 33 § för att en 

skiljedom i strid med bestämmelsen ska vara utan verkan. I regel krävs dock att en 

domstol fastställer att en skiljedom strider mot 33 §. Den avgörande skillnaden mellan 33 

och 34 §§ är därför tidsfristen i 34 §. Diskussionen om huruvida ordre public ska regleras 

som en ogiltighets- eller klandergrund mynnar därmed ut i en intresseavvägning mellan 

effektiva och slutgiltiga skiljedomar och risken för att Sverige kan komma att erkänna 

och verkställa skiljedomar i strid med ordre public. Min åsikt är att det sistnämnda väger 

över och att anledningen till det stavas förtroende. För att Sverige ska vinna förtroende 

från svenska och utländska aktörer krävs i min mening att vi inte erkänner eller verkställer 

skiljedomar som strider mot grunderna för vår rättsordning. Sverige bör inte öppna upp 

för möjligheten att få igenom förfaranden som grundar sig på kriminella anspråk eller där 

skiljemännen blivit mutade till att fatta ett visst beslut. Även om den svenska regeringen 

tycks oroa sig över att Sverige förlorar sin ställning som ett attraktivt skiljeförfarandeland, 

anser jag att det är viktigt att Sverige inte ger efter för den oron utan att vi står fast vid att 

inte erkänna eller verkställa skiljedomar i strid med ordre public. Som jag ser det är det 

nämligen något som utmärker Sverige och utgör en konkurrensfördel gentemot andra 

länder. 

      Jag finner det också anmärkningsvärt att Skiljeförfarandeutredningen inte utrett 

frågan om ordre public bör omfattas av klanderbestämmelsens preklusionsregel, utan 

tycks tagit för givet att så är fallet. Som bestämmelsen föreslås utformas finns nämligen 

inget undantag för ordre public. Det innebär att part redan under förfarandet måste 

upptäcka och göra gällande att domen strider mot ordre public. Som jag ser det är det 

orimligt att begära det av parterna. Risken är att det medför att skiljedomar i strid med 

ordre public verkställs, enbart p.g.a. part inte under förfarandet invände mot det fel som 

medförde att domen var ogiltig. Med tanke på att ordre public omfattar höggradigt 

stötande fall, är det naturligtvis inte en acceptabel ordning.   

      Svaret på den första av uppsatsens två frågor är alltså att ordre public-förbehållet, i 

min mening, inte bör utgöra en klandergrund. Min slutsats är att man istället bör behålla 
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nuvarande ordning med en obegränsad möjlighet att ogiltigförklara en skiljedom i strid 

med ordre public. 

 
 

5 Mer allvarliga fel av ordre public-karaktär  
 
 
5.1 Bakgrund  
I det här kapitlet behandlas Skiljeförfarandeutredningens förslag att införa en ny paragraf 

i LSF, 36 a §. Bestämmelsen föreslås ha följande lydelse: ”På talan av en part kan domstol 

pröva om ett visst avgörande ska ha verkan som skiljedom.”171 Möjligheten att föra en 

fastställelsetalan i domstol regleras i RB 13 kap 2 §. En sådan talan kan antingen vara 

positiv eller negativ; en positiv fastställelsetalan innebär att part yrkar på att ett 

rättsförhållande ska bestå medan en negativ fastställelsetalan istället avser att bestämma 

att ett rättsförhållande inte består.172 En positiv fastställelsetalan rörande en skiljedoms 

giltighet syftar till att fastställa att en skiljedom är giltig, vilket innebär att den inte strider 

mot någon ogiltighets- eller klandergrund i LSF. En negativ fastställelsetalan syftar 

istället till att fastställa att skiljedomen inte är behäftad med en viss klander- eller 

ogiltighetsgrund.173 

      Skiljeförfarandeutredningen ger flera exempel på ”skiljedomar” som en domstol med 

stöd av 36 a § ska kunna förklara sakna verkan som skiljedom. Bestämmelsen föreslås 

bl.a. omfatta självdomar och mörka domar.174 Andra exempel är domar som idag är 

ogiltiga enligt första och tredje punkten i LSF 33 §, samt sådana som kan klandras med 

stöd av vissa punkter i LSF 34 §.175 Det för uppsatsen intressanta förslaget är dock att 

bestämmelsen även omfattar en skiljedom med mycket allvarliga fel av ordre public-

karaktär.176  

                                                
171 SOU 2015:37 s. 192. 
172 Ekelöf, Edelstam & Pauli, Rättegång 2: a häftet, s. 126. 
173 Lindskog, Skiljeförfarande – en kommentar, s. 855. 
174 SOU 2015:37 s. 192. I en självdom har parterna och skiljenämnden ett så nära samband att det kan sägas föreligga en identitet 
mellan dem, t.ex. ett förfarande som avgörs med stöd av en s.k. föreningsklausul som innebär att tvister mellan en förening och en 
föreningsmedlem ska avgöras av ett föreningsorgan, Heuman, Skiljemannarätt, s. 597 f., SOU 1994:81 s. 173 f. och prop. 1998/99:35 
s. 231. Med en mörk dom avses en ”skiljedom” där domskälen inte ger utryck för hur skiljemännen avgjort tvisten, a prop. s. 141.  
175 Utredningen föreslår bl.a. att 36 a § ska bli tillämplig när en skiljedom inte omfattas av ett giltigt skiljeavtal mellan parterna vilket 
idag regleras som en klandergrund i LSF 34 § p. 1. Se SOU 2015:37 s. 192. Sådana skiljedomar där domskälen är så oklara eller 
ofullständiga att det inte går att avgöra hur skiljemännen dömt, vilket är den vanligaste orsaken till att en skiljedom är mörk, regleras 
idag som en klandergrund i LSF 34 § p. 6, NJA 2009 s. 128 och Juridiska fakulteten Uppsala universitet, s. 4.  
Skiljeförfarandeutredningen framhåller också att ”skiljedomar” som innefattar prövning av fråga som enligt lag inte får avgöras av 
skiljemän och att sådana avgöranden som inte uppfyller föreskrifterna om undertecknande ska sakna verkan som skiljedom, a bet. s. 
192, jfr LSF 33 § p. 1 och p. 3. 
176 A bet. s. 192 f. 
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      Kapitlet syftar till att besvara uppsatsens andra fråga; bör det gå att fastställa att en 

skiljedom eller motsvarande betecknad handling ska sakna verkan som skiljedom för att 

den består av mycket allvarliga fel av ordre public-karaktär, i enlighet med 

Skiljeförfarandeutredningens förslag?  

 

5.2 Olika grader av ordre public-förbehållet  
5.2.1 Två typfall  

Enligt Skiljeförfarandeutredningens förslag ska parterna i en skiljetvist kunna föra en 

fastställelsetalan mot ett avgörande som består av mycket allvarliga fel av ordre public-

karaktär och få fastställt att domen saknar verkan som skiljedom. 

Skiljeförfarandeutredningen skiljer följaktligen mellan ordre public och mer 

extraordinära fall av ordre public. Jag har valt att dela in dem i typfall (i) ordre public och 

typfall (ii) mycket allvarliga fel av ordre public-karaktär.  

      36 a § ska ses i relation till det i kapitel 4 presenterade förslaget om att ordre public 

utgör en klandergrund.177 Med typfall (i) avses alltså ordre public som en klandergrund i 

LSF 34 §. Det innebär att en skiljedom i strid med typfall (i) måste angrips i hovrätten 

inom tre månader från det att domen meddelades. En skiljedom i strid med typfall (ii) kan 

däremot angripas i tingsrätten när som helst. Det finns nämligen ingen föreskriven 

tidsfrist i 36 a § för när en fastställelsetalan kan föras.  

      Skiljeförfarandeutredningen ger endast en vag beskrivning av tillämpningsområdet 

för typfall (ii): ” […] det kan förekomma även andra fall då en handling måste anses sakna 

verkan som skiljedom även om den skulle betecknas som sådan. […] såsom att 

’skiljedomen’ har meddelats av ett tioårigt barn och att en skiljedom har förkommit. Det 

kan förhålla sig så att den som skiljedom betecknade handlingen är en förfalskning eller 

att något skiljeförfarande aldrig har ägt rum. Andra mycket allvarliga fel av ordre public-

karaktär kan också tänkas innebära att en som skiljedom eller motsvarande betecknad 

handling inte kan tilläggas verkan av skiljedom.”178 Som texten är formulerad är det lätt 

att dra slutsatsen att en skiljedom meddelad av ett tioårigt barn eller som förkommit samt 

förfalskade skiljedomar utgör exempel på mycket allvarliga fel av ordre public-karaktär. 

Jag ställer mig dock tveksam till att så är fallet.  

                                                
177 Det är tydligt att Skiljeförfarandeutredningen ser förslaget som en förlängning av att LSF 33 § upphävs: ”Utredningen förslår att 
33 § upphävs. Det kan emellertid tänkas att någon av parterna vill föra fastställelsetalan i frågan om en som skiljedom eller 
motsvarande betecknad handling över huvud taget ska ha verkan som skiljedom”, SOU 2015:37 s. 126. 
178 A bet. s. 192 f.  
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      Det är inte helt tydligt vad utredningen avser med att en skiljedom har förkommit. Jag 

förstår det som att domen på något sätt slarvats bort eller försvunnit, hur det skulle ske 

eller hur det skulle kunna medföra att domen kan förklaras sakna verkan som skiljedom 

är för mig svårt att förstå. Vad gäller en skiljedom som meddelats av ett tioårigt barn har 

det i litteraturen angetts att om en extremt lågkvalitativ skiljenämnd utsetts kan det 

medföra att skiljedomen strider mot ordre public eftersom förfarandet då inte uppfyller 

erforderliga krav på rättssäkerhet. Det kan tala för att en sådan skiljedom strider mot 

grunderna för vår rättsordning. Som exempel anges dock inte att domen meddelats av en 

minderårig, utan att en lekman utsetts som skiljeman i ett mål rörande en mycket 

komplicerad fråga.179 En minderårig skiljeman måste dessutom inte vara lågkvalitativ, 

även om det naturligtvis är mycket troligt, däremot är ett barn alltid obehörig. För att få 

vara skiljeman krävs nämligen att man kan råda över sig själv och sin egendom, dvs. det 

ställs krav på att man är myndig.180 Om en skiljedom handläggs av en obehörig skiljeman 

är den klanderbar enligt LSF 34 § p. 5. Att ett tioårigt barn meddelat en skiljedom medför 

alltså snarare att domen är klanderbar än att den strider mot ordre public. Vidare anser 

inte jag att en handling som utgör en förfalskning eller det förhållandet att något 

skiljeförfarande aldrig har ägt rum faller under ordre public-förbehållet. Sådana 

handlingar är snarare att jämföra med en mörk dom. I en mörk skiljedom framgår det inte 

hur skiljemännen avgjort tvisten.181 I min mening är det inte otänkbart att en sådan dom 

är förfalskad. En förfalskad dom ligger alltså mycket nära en mörk dom och torde därför, 

på samma sätt som en mörk dom, sakna rättsverkan som skiljedom, snarare än att den 

strider mot grunderna för vår rättsordning.182  

 
5.2.2 Tillämpningsområdet för typfall (ii) 

Som framgår i delavsnittet ovan anser jag alltså inte att Skiljeförfarandeutredningen ger 

något tydligt exempel på när en skiljedom kan tänkas strida mot typfall (ii). Då återstår 

bara spekulationer. Kanske omfattas det i litteraturen framhållna exemplet på processuell 

ordre public, att en skiljedom där det står helt klart att t.ex. part med kvalificerat hot 

tvingat ett ”vittne” att uttala sig och det fått avgörande betydelse för utgången i målet, 

strida mot typfall (ii).183  Kanske är 36 a § tänkt att omfatta helt andra situationer än de 

                                                
179 Se delavsnitt 3.2.1. 
180 LSF 7 § och prop. 1998/99:35 s. 215.	
181 Prop. 1998/99:35 s. 141. 
182 Se delkapitel 5.1.  
183 Se delavsnitt 3.2.2. 
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som faller inom typfall (i), eller att domstolen ska göra en mer återhållsam bedömning av 

ordre public-förbehållet vid en fastställelsetalan än i en klandertalan. Ett annat sätt att 

tolka typfall (ii) är att det t.ex. inte är tillräckligt att ett anspråk grundar sig på en kriminell 

gärning, vilket medför ogiltighet enligt typfall (i),, utan att det måste röra sig om en grov 

kriminell gärning.184 Svårigheten blir att avgöra vilka gärningar som är tillräckligt grova, 

det torde redan krävas viss kvalificerad brottslighet för att en skiljedom ska bestå av 

sådana fel som omfattas av typfall (i); i förarbetena anges som exempel att en skiljenämnd 

förpliktar någon att betala en muta, vilket måste anses vara en allvarlig kriminell 

handling.185  

      Ett annat sätt att finna exempel på typfall (ii) är att vända sig till rättspraxis. I målet 

mellan Systembolaget och V&S, som jag redogör för i delavsnitt 3.3.2, framhåller HD att 

en skiljedom som påbjuder eller upprätthåller ett handlande inom det konkurrensrättsliga 

området som går emot mot ett uttalande av Konkurrensverket eller en allmän domstol, 

strider mot ordre public. HD tycks alltså mena att kravet på att en skiljedom uppenbart 

ska strida mot grunderna för vår rättsordning försvinner under de för målet aktuella 

förutsättningarna. Som jag ser det kan domen därmed utgöra exempel på typfall (ii). Jag 

ställer mig dock tveksam till det. Varför skulle ett sådant brott mot ordre public vara mer 

allvarligt än t.ex. en skiljedom där skiljenämnden hotats till ett visst avgörande?  

      Skillnaden mellan ordre public och mycket allvarliga fel av ordre public-karaktär 

förefaller vara brottens svårighetsgrad. Kanske kan man dra en parallell till straffrättsliga 

brott, t.ex. misshandel. Misshandel delas in i olika svårighetsgrader, man skiljer mellan 

ringa, av normalgraden, grov och synnerligen grov misshandel.186 Kraven för att en 

skiljedom ska strida mot grunderna för den svenska rättsordningen är dock mycket högt 

ställda. Redan av ordre public-bestämmelsens definition torde följa att det handlar om ett 

synnerligen grovt fall, dvs. den högsta svårighetsgraden. För att en skiljedom ska strida 

mot ordre public, typfall (i), måste den innehålla sådant som uppenbart strider mot 

grunderna för den svenska rättsordningen. Hur ska då mer allvarliga fel av ordre public-

karaktär utgöra en ännu högre svårighetsgrad? Som jag ser det finns en risk att 

Skiljedomsutredningens förslag leder till att ordre public, typfall (i), istället sänks till 

svårighetsgraden grov medan typfall (ii) utgör synnerligen grova fall och att ordre public-

begreppet på så sätt luckras upp. 

                                                
184 Se delkapitel 3.2. 
185 Prop. 1998/99:35 s. 140. 
186 Brottsbalk (1962:700) 3 kap 5 och 6 §§. 
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      Som jag ser det riskerar Skiljeförfarandeutredningen leda till svåra 

gränsdragningsproblem. Dessutom uppstår frågor kring hur lis pendens och res judicata 

ska lösas, vilket jag återkommer till nedan i delavsnitt 5.3.2.  

 

5.3 Fastställelsetalan om skiljedoms rättsverkan  
5.3.1 Går det att fastställa en skiljedoms rättsverkan med stöd av gällande rätt?   

Skiljeförfarandeutredningen ifrågasätter om den föreslagna 36 a § är nödvändig: ”Det 

skulle naturligtvis kunna diskuteras huruvida denna lagregel är nödvändig med tanke på 

att det redan av allmänna principer kan anses följa att en sådan fastställelsetalan kan 

väckas vid allmän domstol” men i ”tydlighetens intresse har dock utredningen ansett en 

bestämmelse i ämnet motiverad.”187 I det här delavsnittet diskuterar jag om det finns en 

möjlighet att med stöd av gällande rätt fastställa en skiljedoms rättsverkan. Syftet är att 

reda ut om det finns ett behov av den föreslagna bestämmelsen.   

      I ett remissyttrande från Svea hovrätt ifrågasätter domstolen att det med stöd av 

bestämmelserna i RB går föra en fastställelsetalan ”om ett visst avgörande ska ha verkan 

som en skiljedom.”188 I litteraturen framhålls att det förmodligen inte finns något hinder 

för vinnande part att föra en fastställelsetalan, varken positiv eller negativ, i syfte att få 

bekräftad att en skiljedom inte är behäftad med ogiltighet enligt LSF 33 §.189 Förlorande 

part har som jag ser det inget behov, med rådande reglering, att föra en fastställelsetalan 

rörande en skiljedoms giltighet. Först och främst kan man konstatera att förlorande part 

inte har ett intresse av en positiv fastställelsetalan, eftersom en sådan talan fastställer att 

domen är riktig. Huruvida förlorande part kan föra en negativ fastställelsetalan finner jag 

inget svar på i den juridiska doktrinen. Det beror troligtvis på att den möjligheten redan 

tillgodoses med reglerna i LSF 33 §.   

      Skiljeförfarandeutredningen föreslår att ordre public ska utgöra en klandergrund och 

den avgörande frågan blir om det är möjligt att i en domstol fastställa att en handling 

saknar verkan som skiljedom mot bakgrund av att den strider mot någon av 

klandergrunderna. Jag ställer mig tveksam till det. Vinnande part får efter tre månader 

                                                
187 SOU 2015:37 s. 193. 
188 Svea hovrätt, Översyn av lagen om skiljeförfarande, s. 3.  
189 Lindskog, Skiljeförfarande – en kommentar, s. 855 med hänvisningar. Det torde dock kunna ifrågasättas varför vinnande part 
skulle föra en negativ fastställelsetalan när hen lika gärna kan föra en ogiltighetstalan med stöd av LSF 33 §, det hindrar dock inte att 
möjligheten finns.  
Vid en positiv fastställelsetalan måste motparten s.a.s. försvara sig på bred front. Det kan framstå som ofördelaktigt för förlorande 
part men om vinnande part istället sökt verkställighet hade motparten enligt UB 3 kap 16 § endast haft en månad på sig att föra talan 
om ogiltighet. Genom en positiv fastställelsetalan hamnar på så sätt inte svarande part i en nämnbart sämre situation än om den 
vinnande parten begär verkställighet, a.a. s. 855, se också fotnot 79 på samma sida. 
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vetskap om huruvida förlorande part planerar att angripa skiljedomen med stöd av någon 

av klandergrunderna. Efter det finns av naturliga skäl inget behov av en fastställelsetalan. 

Inte heller torde förlorande part kunna fastställa att skiljedomen saknar verkan för att den 

strider mot någon av klandergrunderna efter tre månader. I så fall skulle part i praktiken 

kringgå tidsfristen i LSF 34 §.  

      Kanske syftar Skiljeförfarandeutredningen på möjligheten att pröva en handlings 

egenskap av skiljedom prejudiciellt i samband med fullgörelsetalan. En fullgörelsetalan 

av en skiljedom kan nämligen ogillas om domstolen finner att den saknar verkan som 

skiljedom, tex. för att skiljemännen hotats till ett visst avgörande.190 Jag ställer mig 

tveksam till att det finns ett behov av att utöver det kunna föra en fastställelsetalan rörande 

en handlings verkan som skiljedom. 

 

5.3.2 LSF 36 a § och frågor om lis pendens och res judicata 

Med 36 a § uppkommer svårigheter rörande lis pendens och res judicata. Lis pendens 

regleras i RB 13 kap 6 § som behandlar i vilken mån en pågående rättegång hindrar 

prövning av ny talan mellan samma parter. Syftet är att motverka dubbla 

domstolsprövningar av samma sak. Svårigheter rörande lis pendens kan t.ex. uppkomma 

om vinnande part väcker en positiv fastställelsetalan om skiljedomens giltighet och 

förlorande part en klandertalan. Hindrar då den förstnämnda processen klandertalan p.g.a. 

lis pendens? För att lis pendens ska föreligga krävs att den pågående rättegången avser 

samma fråga som den nya talan, dvs. samma yrkande.191 Frågan i ett klandermål är, som 

jag ser det, att en skiljedom ska hävas, medan part i en fastställelsetalan yrkar på att en 

handling ska förklaras sakna verkan som skiljedom. Som jag ser det talar mycket för att 

det rör sig om samma fråga. Innebär det då att vinnande part, genom att föra en 

fastställelsetalan, kan hindra motparten från att föra en klandertalan?192 

Skiljeförfarandeutredningen ger dock inget svar på hur frågor om lis pendens ska lösas. 

      Utredningen diskuterar inte heller frågor rörande res judicata. Res judicata innebär 

att en ny talan ska avvisas om den avser samma sak som redan avgjorts genom en 

lagakraftvunnen dom.193 Frågan är om en ogillande dom i ett klandermål hindrar en 

negativ fastställelsetalan enligt LSF 36 a §, p.g.a. res judicata. Annars, dvs. om res 

                                                
190 Svea hovrätt, Översyn av lagen om skiljeförfarande, s. 4.  
191 Nordh & Lindblom, Kommentar till RB, s. 193 f. I förarbetena framgår att ”yrkandet i den senare rättegången helt [ska] täckas av 
yrkandet i den förra. Om i den senare något nytt tillkommer, föreligger alltså icke rättegångshinder på denna punkt.” NJA II 1943 s. 
168.  
192 Svea hovrätt, Översyn av lagen om skiljeförfarande, s. 5.  
193 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättegång 3.e häftet, s. 171. Se också RB 17:11 st. 3.  
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judicata inte föreligger, ger 36 a § förlorande part möjligheten att angripa domen två 

gånger, en gång med stöd av LSF 34 § och en gång med stöd av LSF 36 a §.194 Det innebär 

att vinnande part inte ens efter att motparten förlorat klandertalan kan pusta ut och lita på 

att domen är slutgiltig, eftersom domen kan komma att angripas en gång till, då med stöd 

av 36 a §.  

 

5.4 Sammanfattande slutsatser 
Kapitlet syftar till att besvara frågan om det bör finnas möjlighet att fastställa att en 

”skiljedom” ska ha verkan som en skiljedom om den strider mot mycket allvarliga fel av 

ordre public-karaktär. För att besvara frågan måste man reda ut vad som avses med 

mycket allvarliga fel av ordre public-karaktär. Att en skiljedom strider mot ordre public 

innebär att domen uppenbart strider mot grunderna för den svenska rättsordningen. Som 

exempel anges att en skiljedom grundas på kriminella anspråk eller att ett upprätthållande 

av domslutet skulle strida mot goda seder.195 Bestämmelsen är endast avsedd att omfatta 

höggradigt stötande fall.196 Vad som krävs för att en skiljedom ska anses strida mot mycket 

allvarliga fel av ordre public-karaktär finner jag inget tillfredsställande svar på, varken 

av Skiljeförfarandeutredningens betänkande eller med hjälp av egen analys. Personligen 

anser jag inte att det går att dra en övre gräns för ordre public begreppet. Som jag ser det 

är risken snarare att ordre public-begreppet luckras upp. 

      Utredningen om det finns något behov av bestämmelsen eftersom det av ”allmänna 

principer” kan antas följa att en sådan fastställelsetalan redan kan föras i allmän domstol. 

En skiljedoms giltighet kan prövas prejudiciellt i det sammanhang där den åberopas. 

Bestämmelsen är alltså överflödig. Svaret på den i kapitlet ställda frågan är alltså 

nekande. Jag anser inte att man bör införa 36 a §, bestämmelsen är inte bara onödig, den 

medför också flera svårigheter i rättstillämpningen rörande res judicata och lis pendens.  

 
 

6 Avslutande kommentarer 
 

 

Det finns flera fördelar med att lösa en affärstvist genom skiljeförfarande. Förutom att 

parterna kan hålla tvisten dold för utomstående är förfarandet skyndsamt. Processen 

                                                
194 Svea hovrätt, Översyn av lagen om skiljeförfarande, s. 5.  
195 Se delkapitel 3.2 och delavsnitt 3.2.2. 
196 Se delkapitel 3.2. 
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effektiviseras också genom att det, i allra flesta fall, är ett eninstansförfarande. Slutgiltiga 

domar är en starkt bidragande orsak till att parter väljer att ingå ett skiljeavtal, istället för 

att invänta en utdragen en process i domstol, som riskerar löpa i en mer än instans, kan 

parterna återgå till sina arbeten. En målsättning med skiljeförfarandeinstitutet är därför 

att erbjuda näringslivet en möjlighet att lösa tvister utan att behöva oroa sig för att de 

senare omprövas. Alltför generösa möjligheter att angripa en skiljedom omkullkastar det. 

      Justitiedepartementet ville se över den svenska skiljelagstiftningen för att ”säkerställa 

att skiljeförfarande i Sverige kan fortsätta vara en modern, effektiv och attraktiv 

tvistelösningsform för svenska och utländska parter.”197 Flera aktörer, både i Sverige och 

utomlands, har nämligen ifrågasatt om det någonsin går att fastställa att en svensk 

skiljedom är slutgiltig. Kritiken tar sikte på den svenska uppdelningen mellan klander- 

och ogiltighetsgrunder, och att ogiltighetsgrunderna kan åberopas under obegränsad tid.  

      Mot bakgrund av kritiken fann Skiljeförfarandeutredningen, som hade i uppdrag att 

se över den svenska skiljerättslagstiftningen, att det fanns ” skäl att överväga en enklare 

och mera pedagogisk reglering.”198 Utredningen föreslog att man skulle omvandla ordre 

public-förbehållet till en klandergrund och i samma veva ta bort de övriga 

ogiltighetsgrunderna ur LSF. Skiljeförfarandeutredningen verkar anse att lagstiftningen 

då tar ett steg närmre målet med slutgiltiga skiljedomar. Jag ser två problem med den 

logiken. För det första föreslås att ogiltighetsgrunderna, med undantag för ordre public-

förbehållet, ska fortsätta utgöra ogiltighetsgrunder även om det inte uttryckligen framgår 

i lagstiftningen. Enligt utredningen är det nämligen så självklart att dessa grunder medför 

ogiltighet att det inte behöver framgå i lag.199 Det innebär alltså att om en skiljedom t.ex. 

inte uppfyller vissa formkrav, vilket idag är en grund för ogiltighet, kan domen komma 

att ogiltigförklaras, trots att det inte framgår i LSF. Dessutom föreslås att en skiljedom 

som är behäftad med något fel som omfattas av 33 § p. 1 och p. 3, ska kunna fastställas 

som ogiltig med stöd av 36 a §. Att Skiljeförfarandeutredningen tar bort LSF 33 § p. 1 

och p. 3 är alltså, enligt mig, bara en dimridå.  

      För det andra föreslår utredningen att en skiljedom som består av mycket allvarliga 

fel av ordre public-karaktär ska kunna fastställas som ogiltig, oavsett hur lång tid som 

passerat sedan domen meddelades. Trots att slutgiltiga domar utgör ett huvudargument i 

diskussionen om hävandet av ogiltighetsgrunderna i LSF, nämns det inte överhuvudtaget 

                                                
197 Dir. 2014:16 s. 1. 
198 SOU 2015:37 s. 124. 
199 A bet. s.124. 
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gällande frågan om 36 a §, som helt saknar en bortre tidsgräns. Min uppfattning är att 

Skiljeförfarandeutredningen, på samma sätt som den föreslår att LSF 33 § p. 1 och p. 3 

”tas bort” ur LSF, vill att ordre public utåt sett ska framstå som en klandergrund. Därmed 

”anpassas” LSF efter en internationell ordning. I realiteten har dock den svenska 

rättsapparaten en möjlighet att kringgå klanderbestämmelsen. Genom 36 a § kan 

rättstillämparen, på parts talan, nämligen hindra skiljedomar som man finner går emot 

grunderna för vår rättsordning. Trots att det alltså, i min mening, inte går att dra en övre 

gräns för vilka ordre public-fall den svenska rätten kan erkänna, har rättstillämparen 

möjlighet att fastställa vad som omfattas av mycket allvarliga fel av ordre public-

karaktär. Som jag ser det kan det inte bli annat än en godtycklig bedömning. 

Rättstillämparen kan därmed hindra skiljedomar i strid med ordre public-förbehållet från 

att erkännas och verkställas, trots att mer än tre månader passerat sedan de avgjordes. 

Skiljeförfarandeutredningen föreslår alltså en lagstiftning där Sverige både kan äta kakan 

och behålla den. Samtidigt som vi ger sken av att Sverige tillgodoser slutgiltiga 

skiljedomar kan vi i stora drag behålla nuvarande uppdelning mellan ogiltighets- och 

klandergrunder.  

      Stora europeiska skiljedomsländer konkurrerar idag med länder i Asien som tidigare 

var otänkbara som skiljedomsländer. Sverige, med Stockholm i spetsen, har länge 

stoltserat med att vara ett attraktivt skiljedomsland som utgör centrum för flera 

internationella affärstvister. Jag är av den bestämda uppfattningen att Sverige skapar 

attraktionskraft genom att behålla den nuvarande ordningen med en uppdelning av 

klander- och ogiltighetsgrunder där ordre public utgör en grund för ogiltighet. Det är inte 

främmande att tänka sig att åtminstone en anledning till att Sverige är ett attraktivt 

skiljeförfarandeland är att vi tillhandahåller en lagstiftning som inte erkänner skiljedomar 

som uppenbart strider mot grunderna för vår rättsordning. Jag finner ingen anledning att 

dölja det genom att inte uttryckligen reglera ogiltighetsgrunderna i LSF.  

      Uppsatsen syftar till att kritiskt utvärdera några av Skiljeförfarandeutredningens 

förslag rörande klanderprocessen. Uppsatsens första fråga lyder bör ordre public utgöra 

en klandergrund i LSF, i enlighet med Skiljeförfarandeutredningens förslag? Jag har 

besvarat den frågan nekande. Även uppsatsens andra fråga, om det bör gå att fastställa 

att en skiljedom eller motsvarande betecknad handling ska sakna verkan som skiljedom 

för att den består av mycket allvarliga fel av ordre public-karaktär, i enlighet med 

Skiljeförfarandeutredningens förslag, har jag besvarat nekande. Min slutats är alltså att 

ingen av de presenterade förslagen bör genomföras. Därmed är det inte sagt att LSF inte 



	 45 

behöver förnyas. Skiljedomsrätten är i ständig förändring och mot bakgrund av den 

internationella utvecklingen tycker jag att det är förvånande att LSF ser likadan ut som 

före millenniumskiftet. Skiljeförfarandeutredningen har lagt fram flera andra förslag 

rörande klanderprocessen, t.ex. att engelska ska fungera som rättegångsspråk och att Svea 

hovrätt ska utgöra exklusivt forum för klandermål.200 Det är förslag som jag tror på ett 

bättre sätt uppfyller Justitiedepartementets syfte, än de förslag som presenteras i 

uppsatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
200 SOU 2015:37 s. 121 f. och 136 ff.  
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