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1.  Introduktion 

1.1.   Bakgrund 
Under de senaste åren har antalet tvister mellan länder och utländska investerare ökat 

markant.1 Från ett fåtal tvister per år handskas dagens internationella skiljenämnder nu 

med uppåt 70 nya fall varje år.2 Från att tvisterna tidigare främst initierades av investerare 

som ansåg sig ha blivit illa behandlade av mindre utvecklade och instabila länder har 

tvisterna allt oftare börjat inkludera utvecklade länder med stabila politiska system.3 Detta 

har gjort att debatten om investeringsavtalens vara eller icke vara under de senaste åren 

har blivit en het politisk potatis. Motståndet och kritiken har till stor del sin grund i en 

rädsla över avtalens betydelse för staternas suveränitet och självbestämmanderätt.4  

Investeringsskyddsavtalen innehåller ofta skydd för gränsöverskridande 

företagsinvesteringar genom så kallade Investor-State Dispute Settlement-klausuler 

(ISDS).5 Genom ISDS-reglerna ges utländska investerare rätt att hävda brott mot 

skyddsbestämmelser i gällande avtal och därmed även möjlighet att kräva skadestånd. 

Rätten ger ett unikt och, med såväl internationella som nationella mått, långtgående skydd 

på så sätt att den utländska investeraren kan föra talan direkt mot värdstaten i 

internationell skiljenämnd, ofta utan att först behöva uttömma det nationella 

rättssystemet.6 I de fall den svarande staten bedömts ha agerat i strid med gällande avtal 

har tvistelösning genom ISDS i vissa fall resulterat i höga skadestånd.7  

Investerare från länder inom EU är flitiga utnyttjare av investeringsskyddsavtalen och 

står för runt 50 procent av samtliga investeringstvister.8 Alla typer av länder, såväl mer 

                                                
1 IIA Issues Note No 2, Investor-State Dispute Settlement: Review of Developments in 2015, UNCTAD, 
juni 2016, s 1. 
2 Ibid. 
3 År 2014 hade 40% av de investeringsrättsliga tvisterna ett utvecklat land som part, vilket kan jämföras 
med det motsvarande historiska genomsnittet på 28%; IIA Issues Note No 2, Investor-State Dispute 
Settlement: Review of Developments in 2014, UNCTAD, maj 2015, s 1. 
4 Burke-White och von Staden, The Need for Public Law Standards of Review in Investor-State 
Arbitrations, i Schill (red.), International Investment Law and Comparative Public Law, 2010, s 659f. 
5 Svenskt Näringsliv, ISDS – investeringsskydd – därför behövs ett investeringsskydd i frihandelsavtalet 
mellan EU och USA, 12 februari 2015, s 5.  
6 Gerstetter och Meyer-Ohlendorf, Investor-state dispute settlement under TTIP – a risk for an 
environmental regulation?, Heinrich Böll Stiftung TTIP Series, 2014, s 7. 
7 Se exempelvis Occidental Petroleum Corporation v the Republic of Ecuador, Award, 5 oktober 2012, 
paragraf 876, där Ecuador ålades att betala 1,77 miljarder US dollar till ett amerikanskt oljeföretag.   
8 IIA Issues Note No 1, Resent trends in IIAs and ISDS, UNCTAD, februari 2015, s 5-7. Det ska dock 
påpekas att vissa skiljenämndsavgöranden är hemliga och därför inte räknas med i statistiken.  
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som mindre utvecklade, toppar listan över de länder som oftast förekommer i 

investeringstvister.9 Att vara ett utvecklat och i egna ögon rättssäkert EU-medlemsland 

innebär således inte immunitet mot förpliktelser under gällande investeringsskyddsavtal. 

I Sverige har investerare skyddats genom bilaterala investeringsskyddsavtal (så kallade 

BITs) sedan 1950-talet och Sverige är i dag part i inte mindre än 67 BITs med länder 

världen över.10 Avtalen skyddar dels svenska investerare som placerar kapital i andra 

länder, dels utländska investerare som väljer att investera i Sverige.  

Utvecklingen av en mer global ekonomi har lett till att många länder, såsom Sverige, 

idag är både kapitalimporterande och kapitalexporterande.11 Den globala ekonomin har 

vidare bidragit till utvecklandet av multinationella företag. Dessa företag har genom sina 

tillgångar fått betydelse för de nationella staternas tillväxt och utveckling men har genom 

sina resurser att driva rättsliga processer även fått inflytande över nationell politik.12 För 

att möta framtida sociala och ekonomiska utmaningar och samhällsproblem måste ett 

lands politik och rättssystem ständigt förändras och anpassas. På senare år har sådana 

statliga åtgärder i form av lagstiftning och politiska omstruktureringar gett upphov till 

investeringsrättsliga tvister i andra länder. Utländska investerare, ibland i form av 

multinationella företag, har hävdat att lagstiftningen skadat gjorda investeringar i strid 

med gällande investeringsskyddsavtal och därmed ansett sig kompensationsberättigade.13 

I ett flertal fall har skiljenämnderna ansett de statliga åtgärderna stå i strid med gällande 

avtal och därmed ålagt värdstaten att betala skadestånd för att gottgöra investerarnas 

förluster.  

I flertalet av dessa fall har agerandet ansetts strida mot det skydd gällande rättvis och 

skälig behandling som ofta finns i investeringsskyddsavtal.14 Rätten till rättvis och skälig 

behandling, även kallat FET (förkortning för fair and equitable treatment) har på grund 

av bestämmelsens öppna formulering tolkats brett och inte alltid helt enhetligt. Det är 

därför av intresse att närmare utreda på vilket sätt rätten till rättvis och skälig behandling 

                                                
9 Ibid, s 6.  
10 Kommerskollegium, Investeringsskyddsavtal (BITs) – så funkar de, 2013, s 7. Se även UNCTAD, 
februari 2015, s 11. 
11 Van Harten, Investment Treaty Arbitration and Public Law, 2008, s 40.   
12 Ibid.  
13 Burke-White och von Staden, 2010, s 659f. 
14 Jfr UNCTAD, februari 2015, s 7f. Se även Wouters, Duquet och Hachez, International investment law: 
the perpetual search for consensus i de Schutter, Swinnen och Wouter (red.) Foreign Direct Investments 
and Human Development – the law and economics of international investment agreements, 2013, s. 51. 
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kan användas för att skydda utländska investerare och därmed även på vilket sätt skyddet 

kan begränsa Sveriges möjlighet att lagstifta i allmänhetens intresse.  

1.2.   Syfte 
Denna uppsats avser undersöka på vilket sätt rätten till rättvis och skälig behandling kan 

skydda utländska investerare från skada på grund av nationell lagstiftning i allmänhetens 

intresse. Detta kräver en närmare undersökning av tidigare skiljenämnders avgöranden 

och den syn på begreppet ’rättvis och skälig behandling’ som dessa avgöranden gett 

uttryck för. För att visa på skyddets praktiska betydelse för såväl utländska investerare 

som Sveriges suveränitet kommer uppsatsen vidare tolka och analysera rätten till rättvis 

och skälig behandling i förhållande till tre tänkbara lagstiftningsförslag. 

För att uppfylla uppsatsens syfte kommer följande frågeställningar att behandlas.  

•   Vad är internationella investeringsskyddsavtal? 

•   På vilket sätt har rätten till rättvis och skälig behandling tolkats i förhållande till 

nationell lagstiftning enligt tidigare avgöranden? 

•   På vilket sätt kan rätten till rättvis och skälig behandling komma att tolkas i 

förhållande till svensk lagstiftning?  

•   Vilka sätt att lagstifta kan vara förbjudna enligt tidigare skiljenämnders sätt att 

tolka rätten till rättvis och skälig behandling? 

De tre lagstiftningsförslag som används för att belysa och besvara dessa frågeställningar 

är förslag gällande ett delvis eller helt förstatligande av den svenska friskolan, 

vinstbegränsningar inom den privata välfärden samt tillståndsplikt för offentlig 

finansiering inom välfärden.  

1.3.   Definitioner och inledande förklaringar 
Investeringsskyddsavtal är i teknisk mening traktat mellan nationer, i investeringsrättsliga 

sammanhang används dock benämningen ’avtal’ synonymt med traktat vilket även 

kommer ske i denna uppsats.15 Vidare kommer förkortningen BITs (Bilateral Investment 

Treaties) användas som alternativ benämning för bilaterala investeringsskyddsavtal. 

Investeringsskyddsavtal kan även utgöra del av mer omfattande frihandelsavtal mellan 

                                                
15 Jfr Ds 2016:38 Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser, s 8f. 
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flera länder. Någon direkt åtskillnad mellan BITs och investeringsskyddsavtal som en del 

av frihandelsavtal görs inte i denna uppsats, utom när så särskilt anges.  

Rätten till ’rättvis och skälig behandling’ har en central roll i denna uppsats. 

Internationellt används vanligen benämningen fair and equitable treatment för detta 

skydd, vilket förkortas FET. För att öka textens läsbarhet kommer denna förkortning även 

användas i det följande.  

1.4.   Avgränsning 
Internationella investeringsskyddsavtal innehåller flera olika bestämmelser för att skydda 

utländska investerare. Bland annat innehåller de flesta BITs skydd mot direkt och indirekt 

expropriation, diskriminering och processuellt godtycke. Denna uppsats undersöker dock 

i första hand rätten till rättvis och skälig behandling. Övriga avtalsklausuler diskuteras 

enbart ytligt och i komparativt syfte.  

Som ovan nämnts innehåller vissa frihandelsavtal, såsom CETA16 och NAFTA17, 

bestämmelser om investerarskydd. Någon djupare genomgång eller analys av 

frihandelsavtalen och dess vara eller icke vara är varken nödvändigt eller speciellt 

givande för uppsatsens syfte och kommer därför lämnas därhän. Viss jämförelse kommer 

dock göras med det nyligen signerade frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada. 

Anledningen till detta är att CETA:s bestämmelse gällande rättvis och skälig behandling 

visar på en ny, mer restriktiv tolkning av skyddet och kan därför jämföras med den äldre, 

utifrån ett investerarskyddsperspektiv mer generösa tolkningen av motsvarande 

bestämmelse. 

Utrymmet för uppsatsen tillåter vidare inte en djupare genomgång av 

investeringsskyddsavtalens tvistelösningsprocess i internationella skiljenämnder.18 

Uppsats behandlar inte heller vilken typ av ersättning eller gottgörelse som skulle kunna 

bli aktuellt för det fall Sveriges lagstiftning skulle anses strida mot utländska investerares 

rätt att bli behandlade rättvist och skäligt.19  

                                                
16 Comprehensive Trade and Economic Agreement (CETA) mellan EU och Kanada, undertecknat den 30 
oktober 2016. Europaparlamentet godkände avtalet den 15 februari 2017, innan CETA kan träda ikraft 
måste dock även de nationella parlamenten godkänna avtalet.  
17 North American Free Trade Agreement (NAFTA) ingått mellan Mexiko, Kanada och USA år 1992. 
18 Genom ISDS-klausuler hänvisar de flesta BITs till särskilda procedurregler och oberoende 
skiljedomsinstitut såsom International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), International 
Chamber of Commerce (ICC) eller Stockholm Chamber of Commerce (SCC).  
19 För en överblick över möjlig ersättning se Mairal, Legitimate Expectations and Informal Administrative 
Representations, i Schill (red.), International Investment Law and Comparative Public Law, 2010, s 447ff. 
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1.5.   Metod och rättskällor 
För att uppnå uppsatsens syfte används en rättsvetenskaplig metod, vilket innebär att 

frågeställningen undersöks och besvaras med hjälp av rättskällorna.20 Folkrättens 

huvudsakliga rättskällor består enligt artikel 38 i Internationella domstolens stadga av 

traktattext och sedvanerätt.21 Först i andra hand anges rättspraxis och juridisk doktrin som 

hjälpmedel för att fastställa gällande rätt.22  

En rättsvetenskaplig studie utifrån rättskällorna har allt som oftast till syfte att utröna 

just gällande rätt.23 Tyngdpunkten i denna uppsats ligger dock inte i att fastställa 

investeringsrättens exakta innehåll. Uppsatsen avser istället undersöka den praktiska 

investeringsrättens tolkningsmetoder och argumentation för att visa på de konsekvenser 

som gällande investeringsavtal kan ha på Sveriges möjlighet att lagstifta. För att lösa 

tvister inom den internationella investeringsrätten beaktas vanligen, utöver den aktuella 

traktattexten i form av gällande BITs, tidigare skiljenämnders avgörande.24 För att 

besvara uppsatsens frågeställningar är det därför nödvändigt att undersöka och analysera 

tidigare rättspraxis på området. 

Det bör dock noteras att flertalet av investeringsrättens tvister avgörs i skiljenämnder 

vilka inte är bundna av tidigare skiljenämnders argumentation, avtalstolkning eller 

beslut.25 Inom ramen för ISDS avgörs varje tvist genom ett på förhand överenskommet 

förfarande enligt vilket skiljenämnden enbart har att svara inför och se till parterna i 

tvisten.26 Varje fall bedöms utifrån sina speciella omständigheter och i vissa fall tillämpas 

och tolkas identiska eller likvärdiga bestämmelser på helt skilda sätt.27 Denna relativa 

instabilitet i tolkning och tillämpning har lett till osäkerhet rörande avtalens 

kärnbestämmelser såsom rätten till rättvis och skälig behandling.28  

                                                
20 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, ämne, material, metod och argumentation, 2007, s 36–
40. Jfr Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, 2009, s 120ff. 
21 Internationella domstolens stadga är en bilaga till FN-stadgan som antogs 1945, se artikel 38.1.a-b.  
22 Ibid, artikel 38.1.d. Se även Strömberg och Melander, Folkrätt, s 13f samt 19f.  
23 Sandgren, 2007, s 36. 
24 Dolzer och Schreuer, Principles of International Investment Law, 2012, s 33. 
25 Gerstetter och Meyer-Ohlendorf, 2014, s 10. 
26 Dolzer och Schreuer, 2012, s 33f.  
27 IIA Issues Note No 2, Reform of Investor-State Dispute Settlement: In Search of a Roadmap, UNCTAD, 
juni 2013, s 3. 
28 UNCTAD, juni 2013, s 3.  
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Trots sin formella frihet använder skiljenämnderna dock flitigt tidigare avgöranden för 

att underbygga sina argument och beslut.29 För att undersöka hur rätten till rättvis och 

skälig behandling kan komma att tolkas i förhållande till nationell lagstiftning bör frågan 

alltså inte vara vad som exakt utgör rättvis och skälig behandling utan vilken syn på 

rättvisa och skälighet som skiljemän i tidigare avgöranden gett uttryck för.30   

Utöver tidigare avgöranden utgörs rättskällorna i denna uppsats av traktattext, såsom 

BITs, och doktrin. Vidare sammanställer FN:s konferens för handel och utveckling, 

UNCTAD, regelbundet rapporter av såväl avgöranden som övergripande 

problemställningar inom rättsområdet.31 Dessa tillsammans med doktrin ger en samlad 

överblick över investeringsrättens innehåll och utveckling och har därför varit en 

värdefull källa till information för denna uppsats. I uppsatsen används även nationella 

rättskällor såsom propositioner och statliga utredningar. Utöver dessa berörs den svenska 

rätten enbart ytligt och i exemplifierande syfte för att visa på investeringsrättens 

konsekvenser för det nationella rättssystemet. I viss mån har inspiration och 

argumentation även hämtats från icke-statliga organisationers rapporter, publikationer 

och andra inspel i den offentliga debatten. Dessa politiska och i viss mån icke-juridiska 

källor har använts i syfte att undersöka och visa på de argumentationslinjer som skulle 

kunna lyftas fram i en eventuell investeringstvist. 

1.6.   Disposition 
Uppsatsen inleds med en introduktion till investeringsrätten, dess syfte, utveckling samt 

samhälleliga betydelse. I uppsatsens andra del ges en djupare genomgång och analys av 

hur rätten till rättvis och skälig behandling tolkats i tidigare tvister för att skydda 

utländska investerare. I uppsatsens tredje del appliceras dessa tolkningsmetoder på tre 

svenska lagstiftningsförslag för att undersöka huruvida Sverige skulle kunna anses agera 

i strid med gällande investeringsskyddsavtal. Avslutningsvis ges förslag på hur 

lagstiftning kan införas på ett sätt som inte står i strid med utländska investerares rätt till 

rättvis och skälig behandling. 

  

                                                
29 Jfr Gerstetter och Meyer-Ohlendorf, 2014, s 10. Se även Dolzer och Schreuer, 2012, s 33 samt El Paso 
v Argentina, Award, 31 oktober 2011, paragraf 341-347. 
30 Jfr Dolzer och Schreuer, 2012, s 145.  
31 United Nations Conferens on Trade and Development; http://unctad.org (kontrollerad 20 mars 2017). 
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2.  Internationell investeringsrätt  

2.1.   Introduktion 
Utländska direktinvesteringar har länge varit ett hett diskussionsämne för politiker och 

makthavare. Skapandet av internationella standarder för att skydda utländska 

investeringar har varit högprioriterat för kapitalexporterande länder och dess politiker för 

att vinna politiska poäng.32 Kapitalimporterande länder har, å andra sidan, mött dessa 

skyddsstandarder med viss skepsis och försiktighet, noga med att skydda den egna 

suveräniteten.33 Samtidigt har det ansetts nödvändigt att välkomna utländskt kapital för 

att utveckla det egna landet och möta omvärldens konkurrens.34 

Genom världen som marknad skapas stora vinstmöjligheter, framgångarna kantas 

dock ofta av risktagande och osäkerhet. Utan särskilda garantier kan investerare i många 

fall inte lita på att egendomar och investeringar skyddas mot statligt eller privat agerande 

såsom expropriation, diskriminerande behandling eller skadegörelse på samma sätt som 

i hemlandet. Den internationella sedvänjan ger visserligen visst skydd, det är exempelvis 

sedan länge vedertaget att utländska investerare ska ges samma skydd som dess nationella 

motsvarighet.35 I många fall har det dock visat sig svårt att dels utröna sedvänjans 

innehåll, dels få tillgång till värdlandets nationella rättssystem. I avsaknad av särskilda 

skyddsavtal har det verkliga skyddet främst utgjorts av diplomatiska relationer mellan 

ländernas ledare.36 Diplomati kan leda till både osäkra och långdragna processer och 

internationella investeringsskyddsavtal har därför kommit att spela en viktig roll för 

gränsöverskridande investeringar och global kapitalallokering.  

2.2.   Historisk tillbakablick 
Dagens internationella investeringsrätt och dess politiska känslighet har sin grund i 

kolonialismen.37 Under kolonialismens tid bestod de gränsöverskridande investeringarna 

till största del av kapital från Europa och USA som fördes in i de fattigare 

kolonialstaterna.38 De tvister som uppstod mellan västerländska investerare och lokala 

                                                
32 Wouters m.fl., 2013, s 25. 
33 Ibid, s 25f. 
34 Ibid, s 26f. 
35 Ibid, s 27. 
36 Ibid.  
37 Van Harten, 2008, s 14. 
38 Ibid. 
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myndigheter kantades av imperialism och avgjordes allt som oftast enväldigt av de 

empiriska staterna till förmån för investerarna för att ytterligare befästa kolonialväldets 

makt.39 Europeiska och amerikanska investeringar skedde även i länder som inte var 

koloniserade såsom Kina, Persien, Egypten och det Osmanska riket. Genom militär makt 

tvingades dessa länder ingå oförmånliga handelsavtal och öppna upp sina marknader mot 

västvärlden.40 De västerländska investerarna levde gott på de främmande ländernas 

tillgångar och dominerade i många fall de nationella marknaderna.41 

Under 1920-talet och framåt ökade utländska investeringar ytterligare runt om i 

världen. Parallellt med denna utveckling drog dock en våg av expropriation av privata 

egendomar fram genom flera utvecklingsländer.42 Användandet av militärt våld för att 

skydda investeringar var dyrt och ansågs med tiden både omodernt och odemokratiskt.43 

Samtidigt ansågs det oklara och delvis urvattnade skydd som den internationella 

sedvanerätten kunde erbjuda utländska investerare alltför svagt. Under senare delen av 

1950-talet började flera länder därför, på fredlig väg, ingå speciella avtal med 

värdländerna för att skydda sina nationella investerare.44 De kapitalimporterande 

länderna förblev dock under en lång tid skeptiska mot den, ofta, västerländskt dikterade 

investeringsrätten.45 

Investeringsavtalen bestod dels av rena skyddsavtal, så kallade bilateral investment 

treaties (BITs), dels av avtal gällande dubbelbeskattning (double taxation treaties; DTTs) 

samt av avtal gällande de faktiska investeringarna (så kallade regional integration 

agreements; RIA).46 Avtalen förenklade relationerna mellan länderna och skapade ett mer 

förutsägbart rättsligt landskap för potentiella utländska investerare. Vidare visade sig 

tvistelösning genom internationella skiljenämnder vara ett både kostnadseffektivt och 

diplomatiskt sätt för att lösa tvister mellan kapitalimporterande och kapitalexporterande 

stater.  

                                                
39 Ibid, s 15. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Wouters m.fl., 2013, s 28. 
43 Van Harten, 2008, s 16f.  
44 Fenomenet var dock långt ifrån nytt, redan under slutet av 1700-talet ingicks avtal mellan länder för att 
underlätta för utländska investeringar och främja goda handelsrelationer, se bl.a. Treaties of Friendship, 
Commerce and Navigation vilket ingicks mellan USA och Frankrike år 1778, se Wouters m.fl., 2013, s 33.  
45 Van Harten, 2008, s 17. 
46 Wouters m.fl., 2013, s 33.  
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I det följande fokuserar denna uppsats på de bilaterala investeringsskyddsavtalen, 

BITs, vilka har visat sig ge ett värdefullt skydd för utländska investerare.47  

2.3.   BITs i ett nutida perspektiv 
Under det senaste halvseklet har försök gjorts för att på en multilateral nivå komma 

överens om ett allomfattande internationellt skydd för utländska investerare.48 Försök har 

bland annat gjorts inom ekonomiska samarbeten som WTO49 och OECD.50 Hittills har 

samtliga försök misslyckats.51 Det tycks finnas alltför stora meningsskiljaktigheter 

mellan mer utvecklade länder, som tenderar att exportera kapital, och mindre utvecklade 

länder, vilka vanligtvis får agera värdländer och mottagare av utländska investeringar, 

om vad som utgör internationellt godtagbara skyddsstandarder.52 

För att skapa säkerhet för sina investerare har länderna därför varit hänvisade till att 

ingå skyddsavtal på bilateral nivå. Det tidigaste moderna bilaterala 

investeringsskyddsavtalet, Treaty for the Promotion and Protection of Investments, 

ingicks år 1959 mellan Tyskland och Pakistan.53 Fram till och med år 1990 ökade 

användandet av BITs stadigt för att de kommande tio åren fullkomligt explodera i 

popularitet och antal.54 Den ökade efterfrågan på bilaterala investeringsskyddsavtal anses 

ha berott på dels den asiatiska marknadens ekonomiska utveckling, dels på 1980-talets 

skuldkris som gjorde det svårt för utvecklingsländerna att erhålla kapital på annat sätt än 

genom utländska investeringar.55  

Från år 2000 har takten dock dämpats något och antalet nya BITs per år har bromsats 

in.56 Elva avtal, av vilka Ecuador var part i nio, sades vidare upp under 2008.57 Även 

under 2015 sades flera avtal upp, detta år var det Indonesien som stod för 

                                                
47 Dolzer och Schreuer, 2012, s 13. 
48 Ibid, s 8. 
49 World Trade Organization (WTO).  
50 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Wouters m.fl., 2013, s 34. 
51 På multilateral nivå har dock gemensamma tvistelösningsprocedurer skapats. År 1966 bildade 
Världsbanken tvistelösningsforumet International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), 
vilket idag är världens ledande forum för internationell investeringsrättslig tvistelösning, se vidare 
https://icsid.worldbank.org (kontrollerad 20 mars 2017). 
52 Dolzer och Schreuer, 2012, s 9; Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 2010, s 183. 
53 Avtalet finns tillgängligt på UNCTADs hemsida: http://unctad.org/en/docs/poiteiiad2.en.pdf 
(kontrollerad 20 mars 2017). 
54 Sornarajah, 2010, s 172f. 
55 Wouters m.fl., 2013, s 35. 
56 Ibid, s 34f. 
57 I slutet av 2015 meddelade Ecuador vidare att landet avser säga upp samtliga BITs på grund av att de 
bedöms stå i strid med landets konstitution, World Investment Report 2016, UNCTAD, s 116. 
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uppsägningarna.58 Det minskade användandet av BITs har dock vägts upp av ett ökat 

användande av frihandelsavtal och andra handelssamarbeten mellan länderna. Enligt 

FN:s organ för handel och utveckling, UNCTAD, fortsätter de bilaterala 

investeringsskyddsavtalen trots allt att spela en betydande roll på den globala 

marknaden.59 Under 2015 skedde en 40 procentig ökning av det globala flödet av 

utländska investeringar, till nära 1,8 biljoner dollar ($1.8 trillion).60 Detta är den högsta 

nivån sedan finanskrisens början år 2008. Under det föregående året ingicks 20 stycken 

bilaterala skyddsavtal och 31 stycken avtal med klausuler rörande investeringar (treaties 

with investment provisions, TIPs). Med dessa avtal finns det idag totalt 3,304 

internationella investeringsavtal, IIA, varav 2,946 avtal definieras som BITs och 358 

avtal som TIPs.61   

Under de senaste åren har utvecklingsländer börjat ingå BITs med andra 

utvecklingsländer. Samma trend kan dock inte urskiljas mellan kapitalstarka länder, 

mellan dessa länder är dock investeringsskyddsklausuler ett vanligt inslag i 

frihandelsavtal.62 Under det gångna året har den internationella investeringsrätten fått stor 

uppmärksamhet på grund av samarbetsavtalet mellan Stillahavsländerna TPP (Trans-

Pacific Partnership Agreement), förhandlingarna kring det transatlantiska 

partnerskapsavtalet TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) mellan EU 

och USA samt slutligen signerandet av frihandelsavtalet CETA (Comprehensive Trade 

and Economic Agreement) mellan EU och Kanada.63  

2.4.   Innehåll och kritik rörande BITs    
BITs ingås mellan två stater med syftet att skydda parternas privata investerare och 

medborgare när de investerar eller planerar för att investera i den andra staten. Syftet med 

avtalet är att öka flödet av utländska investeringar och främja ekonomiskt utbyte och 

samarbete länderna emellan.64 Den kapitalexporterande staten är naturligtvis intresserad 

                                                
58 Ibid. Det bör även nämnas att EU Kommissionen har initierat överträdelsetalan mot fem medlemsstater 
(däribland Sverige) på grund av BITs mellan medlemsstaterna. Bilaterala handelsavtal inom unionen 
hävdas stå i strid med EU-rätten och några av de övriga medlemmarna (bl.a. Polen och Danmark) har börjat 
säga upp interna BITs. Italien och Irland har redan sagt upp samtliga EU-interna BITs.  
59 World Investment Report 2016, UNCTAD, s 115. 
60 Ibid, Key Messages s x. 
61 Ibid, s 115. Sverige var i slutet av 2014 part i 133 stycken IIAs, UNCTAD, februari 2015, s 11. 
62 Fram till nyligen saknade dessa avtal dock ofta tvistelösningsklausuler vilket gjorde dem mindre 
kontroversiella, se Wouters m.fl., 2013, s 35. Se även Dolzer och Schreuer, 2012, s 14. 
63 World Investment Report 2016, UNCTAD, s 114.  
64 Dolzer och Schreuer, 2012, s 20–24. 
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av att få ett så starkt skydd som möjligt för sina nationella investerare vilket kan garantera 

en viss standard gällande rättslig och statlig behandling. 65    

Den kapitalinvesterande staten vill å andra sidan skydda sin suveränitet och vill därför 

ogärna tvingas tillförsäkra utländska investerare ett skydd som går utöver den inhemska 

rätten. Importen av utländska investeringar har dock ansetts vara en nödvändig del av de 

mindre utvecklade ländernas utvecklings- och frigörelseprocess.66 För att kunna 

konkurrera med andra utvecklingsländer har det ansetts viktigt att välkomna och attrahera 

utländska investerare och många BITs har därför ingåtts trots att de utformats oförmånligt 

för värdlandet.67  

Utöver mer generella bestämmelser rörande definitioner av vissa nyckelbegrepp, i 

vissa fall bestämmelser om skattefrågor eller tid och plats för specifika etableringar, 

innehåller BITs vanligtvis följande skyddsklausuler.68 

I.   Rätt till rättvis och skälig behandling. 

II.   Rätt till rättsligt skydd och fysisk säkerhet. 

III.   Skydd mot godtycklig direkt och indirekt expropriation samt rätt till 

marknadsmässig kompensation vid utförd expropriation. 

IV.   Skydd mot diskriminering samt rätt till samma behandling som inhemska 

investerare.  

V.   Rätt att överföra tillgångar som relaterar till investeringen. 

VI.   Rätt att lösa eventuella tvister med värdlandet genom internationellt 

skiljeförfarande (den så kallade ISDS-klausulen), vanligtvis utan att först behöva 

uttömma det inhemska rättsväsendet.69 

Vanligtvis förbinder sig värdlandet att tillförsäkra de utländska investerarna dessa 

rättigheter utan att själv garanteras någon motprestation från de aktuella investerarna.70 

Investeringsskyddsavtalens ensidiga utformning har kritiserats.71 Det är vidare ovanligt 

att BITs innehåller bestämmelser om värdlandets rätt att stifta lagar eller agera med 

                                                
65 Wouters m.fl., 2013, s 26f.  
66 Ibid, s 26f samt 36. 
67 Dolzer och Schreuer, 2012, s 14, Sornarajah, 2010, s 173. 
68 Wouters m.fl., 2013, s 36. 
69 Dolzer och Schreuer, 2012, s 13.  
70 Ibid, s 20 samt 25f. 
71 Kingsbury och Schill, Public Law Concepts to Balance Investor’s Rights with State Regulatory Actions 
in the Public Interest – the Concept of Proportionality i Schill (red.), International Investment Law and 
Comparative Public Law, 2010, s 76. 
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hänvisning till rådande allmänintresse eller specifika skyddshänsyn såsom miljö och 

hälsa.72  

Det stora antalet BITs med mer eller mindre fördelaktiga bestämmelser har vidare 

uppmuntrat till forum-shopping och gjort det förmånligt för investerare att registrera sina 

verksamheter i länder med generösa investeringsavtal.73 Genom möjligheten att föra 

värdstaten inför internationell skiljenämnd har företagen fått ett kraftfullt verktyg för att 

reagera mot, i deras ögon, oönskad lagstiftning. Forum-shopping innebär en risk för 

kapitalexporterande länder som Sverige.74 Sveriges har idag BITs med främst 

kapitalimporterande länder vilket innebär att avtalen avser skydda svenska investerare 

som investerar i dessa länder. Avtalen har därför förhandlats fram för att ge ett så starkt 

skydd som möjligt för utländska (dvs i praktiken svenska) investerare.  

Vid forum-shopping kan detta utnyttjas genom att multinationella företag registrerar 

ett holdingbolag i ett kapitalimporterande land men investerar i Sverige.75 För att åtnjuta 

skydd under BITs måste företaget falla under det gällande avtalets definition av 

”investerare”. Detta avgörs dels av skiljemännen i tvisten men även av värdlandets krav 

på nationalitet och i vissa länder krävs det enbart en enkel registrering för att kunna 

åtnjuta skydd under gällande investeringsskyddsavtal.76 Sverige kan på så sätt, med 

relativt enkla forum-shoppinglösningar, bli det kapitalimporterande landet och det starka 

skyddet riskerar därför att slå tillbaka mot den egna suveräniteten.  

Tvister gällande BITs ska vanligen avgöras i internationell skiljenämnd. Även denna 

tvistelösningsmekanik har väckt kritik och det har bland annat hävdats att 

skiljenämnderna är mer företagsvänligt inställda jämfört med vanliga domstolar.77 Det 

har vidare hävdats att skiljenämnder inte upprätthåller privaträttsliga respektive 

offentligrättsliga principer på samma sätt som en domstol vilket riskerar att resultera i 

otydliga och illa underbyggda avgöranden.78  

                                                
72 Ibid. Se även Sveriges investeringsskyddsavtal med Turkiet från 1998 (SÖ 1998:27). 
73 Van Harten, 2008, s 40, 44 samt 114.  
74 Ibid, s 114–177. 
75 Ibid. Detta skedde exempelvis i CME Czech Republic B.V. v the Czech Republic, Award, 14 mars 2003, 
paragraf 432f, där CME genom ett nederländskt holdingbolag fick tillgång till det nederländska 
investeringsskyddet. 
76 Van Harten, 2008, s 114f. Gällande definitionen av ”investering” se CMS v Argentina, Annulment 
Decision, 25 september 2007, paragraf 72 där det hävdades att begreppet ska tolkas brett. 
77 Kingsbury och Schill, 2010, s 75. 
78 Burke-White och von Staden, 2010, s 659f samt 695. 
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På grund av avtalens vanligtvis öppna och vaga formuleringar vilka lämnar stort 

tolkningsutrymme för skiljemännen samt det faktum att skiljenämnden inte är bunden till 

tidigare praxis har det därför ansetts föreligga en risk för obalanserade avgörande till 

förmån för investeraren men på bekostnad av statens möjlighet att lagstifta i allmänhetens 

intresse.79 Innan uppsatsen går vidare till att närmare studera skyddet gällande rättvis och 

skälig behandling bör därför något nämnas om värdstatens rätt och möjlighet att lagstifta 

i förhållande till dess förpliktelser under BITs. 

2.4.1.  Rätten att reglera i allmänhetens intresse  

I samband med diskussioner om investeringsskyddsavtalens vara eller icke vara lyfts ofta 

frågan om staters suveränitet och självständiga rätt att stifta lagar fram.80 Denna rätt att 

reglera, eller right to regulate vilket numer är ett väletablerat begrepp inom den 

internationella investeringsrätten,81 innebär att stater har rätt att stifta lag och fatta beslut 

utan att riskera att bli skyldiga att betala skadestånd på grund av brott mot gällande 

investeringsskyddsavtal. Staterna är naturligtvis alltid fria att lagstifta och styra landet 

såsom de finner bäst förutsatt att de är beredda att kompensera de utländska investerare 

som drabbats i strid med gällande investeringsskyddsavtal.82 Begreppet kan därför tyckas 

missvisande eftersom investeringsavtalen på intet sätt fråntar staterna deras rätt att 

lagstifta och reglera. En skiljenämnd har inte heller befogenhet att underkänna eller 

ogiltigförklara ett lands lagstiftning utan dömer enbart ut skadestånd i de fall 

lagstiftningen fått skadliga effekter i strid med gällande BITs.83 Rätten att reglera kan 

därför begränsas indirekt genom att staterna på grund av rädsla att bli ersättningsskyldiga 

avstår från att lagstifta eller anpassar sin lagstiftning i enlighet med gällande 

investeringsavtal.84  

Staterna är dock medvetna om denna indirekta begränsning och förhandlingar gällande 

moderna avtal kretsar till stor del kring att skapa en balans mellan skyddet för utländska 

                                                
79 Wouters m.fl., 2013, s 43f samt Kingsbury och Schill, 2010, s 76f. Av denna anledning tycks trenden nu 
gå mot mer detaljerade avtal där klausulerna i klartext specificeras, jämför exempelvis Sveriges 
överenskommelse med Turkiet (SÖ 1998:27) artikel 2.1 med det nyligen förhandlade CETA, artikel 8.10. 
80 Dolzer och Schreuer, 2012 s 24. För den svenska debatten se bl.a. Svenskt Näringsliv, 11 myter om ett 
frihandelsavtal mellan EU och USA, februari 2015. 
81 Se bl.a. OECD,”Indirect Expropriation” and the ”Right to Regulate” in International Investment Law, 
OECD Working Papers on International Investment, september 2004.  
82 Kommerskollegium, Frågor och svar om ett eventuellt investeringsskyddsavtal i TTIP, 2015, s 4.  
83 Jfr dock Enron Corp and Ponderosa Assets, LP v Argentina Republic, Decision on Jurisdiction, 14 
januari 2004, paragraf 81, där skiljenämnden ålade värdstaten att prestera i enlighet med avgörandet. Se 
vidare Schreuer m.fl., The ICSID Convention: A Commentary, 2009, s 1136–1139.  
84 Weiler, The Interpretation of International Investment Law, 2013, s 5, fotnot 15. 
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investerare och statens rätt att självständigt styra landet.85 Idag innehåller därför flera 

avtal uttryckliga hänvisningar till staters rätt att fritt och utan risk för att bli 

ersättningsskyldiga lagstifta i allmänhetens intresse.86 I de inledande kapitlen till CETA 

anges bland annat att avtalet ska respektera staternas rätt att lagstifta för att uppnå legitima 

politiska mål såsom skydd för bland annat hälsa, säkerhet, miljö, allmän moral och landets 

konsumenter.87  

Sveriges BITs innehåller såvitt känt inga sådana uttryckliga bestämmelser och 

framtida investeringsrättsliga tvister kan därför mycket väl komma att handla om 

huruvida svensk lagstiftning gett upphov till ersättningsgill skada för utländska 

investerare. Rätten att lagstifta i allmänhetens intresse bör dock, utifrån staternas 

inbyggda suveränitet alltid beaktas i investeringstvister oavsett hänvisning i det aktuella 

avtalet.88 I tvister rörande rätten till rättvis och skälig behandling har skiljenämnden 

därför ibland, men inte alltid, vägt värdstatens, allmänhetens och den utländska 

investerarens intressen mot varandra.89  

2.5.   Sammanfattning   
Utifrån ovan redogörelse är det tydligt att investeringsskyddsavtalen har en viktig roll att 

spela för allokeringen av globalt kapital. Trots att entusiasmen över att förhandla nya 

BITs har lagts sig något sedan 1990-talet visar den stadiga ökningen av nya 

investeringstvister på avtalens fortsatta betydelse.90  

I dessa tvister har avtalens skyddsbestämmelser spelat en avgörande roll och stundom 

fått oönskade konsekvenser för ländernas suveränitet och möjlighet att fritt lagstifta. I det 

följande diskuteras skyddsgrunden gällande rättvis och skälig behandling närmare för att 

belysa på vilket sätt investerare kan skyddas på bekostnad av värdstatens suveränitet.  

  

                                                
85 Se bl.a. CETA, artikel 8.9(1) samt Annex 8-A artikel 3.  
86 UNCTAD, februari 2015, not 8, s 3. 
87 CETA, artikel 8.9(1), artikel 23.2 (arbetsrätt) samt artikel 24.3 (handel och miljö). Se även europeiska 
unionens råd, Gemensamt tolkningsinstrument om det övergripande avtalet om ekonomi och handel 
(CETA), 13541/16, paragraf 2 samt 6(a-b).  
88 Se bl.a. Parkerings-Compagniet AS v Lithuania, Award, 11 september 2007, paragraf 332. Se även Study 
prepared for Minister for Foreign Trade and Development Cooperation, Ministry of Foreign Affairs, The 
Netherlands; The impact of Investor-State-Dispute Settlement (ISDS) in the Transatlantic Trade and 
Investment Partnership, juni 2014, s 57, paragraf 109.  
89 Se vidare under avsnitt 3.3.6 gällande proportionalitet. 
90 UNCTAD, juni 2016, s 1. 
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3.  Rätten till rättvis och skälig behandling 

3.1.   Introduktion 
I stort sett samtliga gällande BITs innehåller idag bestämmelser rörande rättvis och skälig 

behandling av utländska investerare.91 Rätten till rättvis och skälig behandling är vidare 

den artikel som oftast ger upphov till investeringsrättsliga tvister mellan utländska 

investerare och värdlandet.92 I 74 procent av de tvister där amerikanska investerare har 

tillerkänts skadestånd har skiljenämnden funnit brott mot just rätten till rättvis och skälig 

behandling.93 Omfånget och tillämpningsområdet för detta skydd är därför av intresse för 

att avgöra på vilket sätt och i vilken utsträckning Sverige kan lagstifta i frågor gällande 

bland annat privat företagande.  

3.2.   Skyddets övergripande syfte 
Vanligtvis och speciellt i äldre avtal har bestämmelsen gällande rättvis och skälig 

behandling getts en öppen formulering vilket lämnat stort tolkningsutrymme för 

skiljemännen. I Sveriges bilaterala investeringsskydds formuleras skyddet vanligen i stil 

med följande lydelse: 

”Vardera avtalsslutande parten skall vid varje tillfälle tillförsäkra investeringar av den andra 
avtalsslutande partens investerare en skälig och rättvis behandling och skall ej hindra deras 
förvaltning, underhåll, utnyttjande, besittning eller förfogande däröver genom oskäliga åtgärder”94 

Begreppet har tolkats brett av de internationella skiljenämnderna och ansetts innebära en 

skyldighet för värdlandet att inför utländska investerare agera förutsebart, transparent och 

skäligt samt utan tvetydighet, godtycke eller diskriminering.95 Skyddet har jämförts med 

den civilrättsliga principen om god tro96, principen om motstridigt beteende; venire contra 

factum proprium97 och den engelska rättsprincipen estoppel.98  

                                                
91 Ett av få undantag är investeringsskyddsavtalet mellan Indien och Singapore, Comprehensive Economic 
Cooperation Agreement between the Republic of India and the Republic of Singapore, 2005.  
92 UNCTAD, februari 2015, s 7f. Se även Wouters m.fl., 2013, s 51. 
93 Gerstetter och Meyer-Ohlendorf, 2014, s 10. 
94 Exemplet är taget från Sveriges investeringsskyddsavtal med Turkiet (SÖ 1998:27), artikel 2(1). 
95 Series on issues in international investment agreements, ‘Fair and Equitable Treatment’, UNCTAD, 
2012, s. 13. 
96 Dolzer och Schreuer, 2012, s 132. 
97 Venire contra factum proprium är en kontraktsrättslig princip som syftar till att skydda god tro och 
förhindra motstridigt beteende mellan de avtalande parterna.  
98 Den kontraktsrättsliga doktrinen estoppel har sitt ursprung i common law med syfte att förhindra 
ohederligt beteende mellan parterna. Se vidare Dolzer och Schreuer, 2012, s 132 samt Mairal, 2010, s 421ff. 
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Precis som andra övergripande juridiska principer har innebörden av rättvis och skälig 

behandling i mångt och mycket formats genom praxis och doktrin.99 Enligt Dolzer och 

Schreuer är det dock oklokt att generalisera begreppet eftersom bestämmelsen är 

självständigt utformad i varje enskilt avtal.100 Skyddsklausulerna i varje avtal bör 

folkrättsligt tolkas i enlighet med artikel 31 i Wienkonventionen, det vill säga utifrån 

avtalets kontext, ändamål och syfte samt, om lämpligt, dess historia eller efterföljande 

överenskommelser eller praxis mellan parterna.101 Då det inte är möjligt att återge eller 

analyser samtliga lydelser och bestämmelser gällande rättvis och skälig behandling ges 

här en överblick över hur tidigare skiljemän tolkat och tillämpat skyddsbestämmelsen. 

Under 2000-talet har skiljenämnderna börjat tolka skyddet mer enhetligt men det tycks 

fortfarande råda osäkerhet kring hur allvarligt eller uppenbart ett visst beteende måste 

vara för att anses strida mot rätten till rättvisa och skälighet.102 Principen kan uppfattas 

som både oprecis och orättsäker eftersom betydelsen och innebörden av rättvisa 

respektive skälighet kan anpassas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet samt 

utifrån de aktuella skiljemännens syn på vad som är rättvist och skäligt.103 Det är dock 

genom principens flexibilitet som rättvis kan skipas i de fall där mer traditionella och 

preciserade avtalsbestämmelser inte är tillämpliga.104 Den öppna formuleringen syftar till 

att skapa ett flexibelt och övergripande minimiskydd för investeraren där risken för 

kringgående av avtalet minimeras.105  

Det kan argumenteras för att principen om rättvis och skälig behandling inte har en 

självständig betydelse utan är en så kallad paraplybestämmelse som ska tillämpas 

tillsammans med och tolkas utifrån övriga, mer specialiserade bestämmelser i BITs.106 

Bland annat har rätten till rättvis och skälig behandling använts för att få upprättelse i fall 

där värdstaten beslagtagit den utländska investerarens privata egendom men där det inte 

                                                
99 Dolzer och Schreuer, 2012, s 134. Se även ADF Group Inc v United States of America, Award 9 januari 
2003, paragraf 184. Se även Mondev International Ltd v United States, Award 11 oktober 2002, paragraf 
119. 
100 Dolzer och Schreuer, 2012, s 132. 
101 Wienkonventionen om traktaträtten, artikel 31.  
102 Dolzer och Schreuer, 2012, s 130, se även Sornarajah, 2010, s 204. 
103 PSEG v Turkey, Award, 19 januari 2007, paragraf 239. Jfr Europaparlamentets resolution Future 
European International Investment Policy, introduktion, paragraf G, 6 april 2011. 
104 PSEG v Turkey, not 103, paragraf 239, se även Mondev Int. v U.S., not 99, paragraf 118. 
105 Dolzer och Schreuer, 2012, s 133. 
106 Tudor, The Fair and Equitable Treatment Standard in International Law of Foreign Investment, 2008, 
s 182. 
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varit möjligt att visa på brott mot avtalets expropriationsartikel.107 Genom att visa att 

statens agerande trots allt varit orättvist och oskäligt har upprättelse kunnat ges genom 

FET. På så sätt kan rätten till rättvis och skälig behandling överlappa övriga 

avtalsbestämmelser.108 Såväl akademiker som skiljemän tycks dock överens om att 

skyddet har en självständig betydelse som, trots att FET många gånger överlappar med 

övriga avtalsbestämmelser ska ges en fristående och autonom tolkning för att garantera 

ett effektivt skydd för utländska investeringar.109  

Skyddet har ansetts vara av absolut karaktär och ska garanteras av värdlandet i enlighet 

med vad som anges i BITs. Avtalet går i detta hänseende före värdlandets inhemska 

normer och standarder.110 Statligt agerande i enlighet med nationell rätt kan därför anses 

strida mot rätten till rättvis och skälig behandling. Detta innebär att utländska investerare 

kan behandlas i strid med FET trots att nationella investerare behandlas på samma sätt.111 

Samtidigt vore det oskäligt av världsstaten att inte tillförsäkra utländska investerare 

samma skydd som nationella investerare i de fall nationell rätt ger ett bättre skydd jämfört 

med internationell rätt. På så sätt har den utländska investeraren rätt till det mest effektiva 

skyddet, oavsett om det ges i nationell eller internationell rätt.112  

I det följande undersöks skyddets innebörd närmare, inledningsvis bör dock något 

ytterligare sägas om begreppets tidiga tillämpning och utveckling. 

3.2.1.  Tidig utveckling och betydelsen av en internationell minimistandard 

Konceptet rörande rättvis och skälig behandling är långt ifrån nytt och har förekommit i 

internationella överenskommelser och bilaterala traktat sedan åtminstone 1950-talet.113 I 

artikel 1 i 1954-års traktat mellan Tyskland och USA anges att: 

”Each party shall at all times accord fair and equitable treatment to the nationals and companies of 
the other Party and to their property, enterprises and other interests”.114  

I vissa av de efterföljande avtalen hänvisade bestämmelsen om rättvis och skälig 

behandling till internationell rätt och internationell sedvänja som en lägst standard för 

                                                
107 PSEG v Turkey, not 103, paragraf 238. 
108 Tudor, 2008, s 182.  
109 Ibid, s 182–202. Se även PSEG v Turkey, not 103, paragraf 239 samt paragraf 258f.  
110 Wouters m.fl., 2013, s 51.  
111 El Paso v Argentina, not 29, paragraf 337.  
112 Ibid. 
113 Se bl.a. artikel 11(2) i Havannastadgan (the Havanna Charter for an International Trade Organization), 
1948, http://www.cabinda.net/havana_e.pdf, (kontrollerad 20 mars 2017). 
114 Treaty of Friendship, Commerce and Navigation, 1954. 
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behandling av utländska investerare.115 I det nordamerikanska frihandelsavtalet NAFTA 

anges bland annat att investerare från något av de kontrakterande staterna ska behandlas 

i enlighet med internationell rätt, inkluderat rättvis och skälig behandling och med rätt till 

skydd och säkerhet.116 Flertalet svenska BITs innehåller dock ingen hänvisning till 

internationell rätt eller sedvänja utan anger enbart att behandling av utländska investerare 

ska vara rättvis och skälig.117 

Det råder diskussion om huruvida skyddet enbart är en kodifiering av gällande 

minimistandard enligt internationell rätt.118 En sådan tolkning inskränker inte i 

värdlandets suveränitet i någon större utsträckning utan ger den utländska investeraren ett 

minimalt skydd. Även i avsaknad FET har den utländska investeraren rätt till detta skydd 

under internationell rätt.119 Andra uttolkare hävdar att skyddet ska ges en mer extensiv 

tolkning utifrån det aktuella avtalet och omständigheterna i det enskilda fallet.120 

Det kan dock ifrågasättas huruvida FET i praktiken skiljer sig från den internationella 

sedvanerättens minimistandard gällande behandling av utländska investerare.121 De två 

principerna är nära sammankopplade och FET har i vissa fall ansetts utgöra en del av det 

sedvanerättsliga skyddet, i andra fall ansetts utgöra ett självständigt skydd som till viss 

del överlappar, till viss del går utöver den internationella sedvänjan.122 Enligt avgörandet 

i Continental Casualty v Argentina bör FET tolkas utifrån varje enskilt avtal och inte 

automatiskt utifrån den internationella sedvänjan som enda tolkningsgrund.123 Spörsmål 

gällande FET bör enligt detta synsätt främst gälla den enkla frågan huruvida statens 

handlande utifrån omständigheterna varit rättvist och skäligt eller orättvist och oskäligt.124 

Synen på vad som är rättvist respektive skäligt har dock kommit att skilja sig åt mellan 

olika skiljemän. Den inkonsekventa tolkningen av begreppet har lett till att det är svårt 

                                                
115 UNCTAD, ‘Fair and Equitable Treatment’, 2012, not 78, s 13. 
116 NAFTA, artikel 1105(1).  
117 Se exempelvis Sveriges investeringsskyddsavtal med Egypten (SÖ 1979:1), artikel 2.1 och Turkiet (SÖ 
1998:27), artikel 2.1. Ett undantag är dock Sveriges investeringsskyddsavtal med Venezuela (SÖ 1998:4), 
artikel 2.2 som tydligt hänvisar till internationella standarder.   
118 Tudor, 2008, s 54ff. Se även Dolzer och Schreuer, 2012, s 135f.  
119 Tudor, 2008, s 53.  
120 Dolzer och Schreuer, 2012, s 138f. Se även Issues in international investment agreements, ’Fair and 
Equitable treatment’, UNCTAD, 1999, s 40. 
121 Biwater Gauff v Tanzania, Award, 24 juli 2008, paragraf 592. Jfr även Occidental v Ecuador, Award, 
1 juli 2004, paragraf 190–192 och CMS v Argentina, Award, 12 maj 2005, paragraf 284 där skiljenämnden 
ansåg att frågan inte hade någon betydelse eftersom den tillämpade standarden var densamma under 
internationell rätt som under det aktuella avtalet. 
122 Tudor, 2008, s 56. Dolzer och Schreuer, 2012, s 138. PSEG v Turkey, not 103, paragraf 239.  
123 Continental Casualty v Argentina, Award, 5 september 2008, paragraf 254.  
124 UNCTAD, ’Fair and Equitable treatment’, 1999, not 105, s 40. 
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att utröna skyddets exakta omfång och betydelse, vilket kommer diskuteras mer i följande 

avsnitt.  

3.3.   Tillämpning av skyddet 
Det råder ingen konsensus gällande den exakta innebörden av rättvis och skälig 

behandling utan skyddet tolkas och tillämpas utifrån den aktuella situationen, det aktuella 

avtalet och den sittande skiljenämnden.125 För att utröna hur skyddet kan komma att tolkas 

i framtida avgöranden är frågan alltså är inte vad som exakt utgör rättvis och skälig 

behandling utan vilken syn på rättvisa och skälighet som skiljemän i tidigare avgöranden 

gett uttryck för. 

Den kanske mest täckande och främst citerade definitionen av FET gavs i skiljedomen 

Tecmed v Mexico.126 I tvisten hävdade Tecmed att Mexiko, genom att dra tillbaka en 

licens gällande avfallsplats för farligt avfall agerat i strid med Tecmeds avtalsskyddade 

rätt att bli behandlad rättvist och skäligt.127 Enligt den aktuella skiljenämnden ska 

skyddsbestämmelsen tolkas självständigt med bakgrund av textens lydelse, internationell 

rätt och principen om god tro. Syftet med bestämmelsen ansågs vara att maximera 

utnyttjandet av globala ekonomiska resurser genom att stärka såväl säkerheten för som 

förtroendet bland utländska investerare.128 Nämndens syn på begreppet rättvis och skälig 

behandling uttrycktes med följande ord: 

”The Arbitral Tribunal considers that this provision of the Agreement, in light of the good faith 
principle established by international law, requires the Contracting Parties to provide to international 
investments treatment that does not affect the basic expectations that were taken into account by the 
foreign investor to make the investment. The foreign investor expects the host State to act in a 
consistent manner, free from ambiguity and totally transparently in its relations with the foreign 
investor, so that it may know beforehand any and all rules and regulations that will govern its 
investments, as well as the goals of the relevant policies and administrative practices or directives, 
to be able to plan its investment and comply with such regulations. Any and all State actions 
conforming to such criteria should relate not only to the guidelines, directives or requirements 
issued, or the resolutions approved thereunder, but also to the goals underlying such regulations. 
The foreign investor also expects the host State to act consistently, i.e. without arbitrarily revoking 
any preexisting decisions or permits issued by the State that were relied upon by the investor to 
assume its commitments as well as to plan and launch its commercial and business activities. The 
investor also expects the State to use the legal instruments that govern the actions of the investor or 
the investment in conformity with the function usually assigned to such instruments, and not to 
deprive the investor of its investment without the required compensation.”129 

                                                
125 Mondev Int.v U.S., not 99, paragraf 118.  
126 Tecmed v Mexico, Award, 29 maj 2003, paragraf 154. Citerat i bl.a. El Paso v Argentina, not 29, paragraf 
341–347.  
127 Tecmed v Mexico, not 126, paragraf 154. 
128 Ibid, paragraf 155f.  
129 Ibid, paragraf 154. 
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Denna beskrivning av FET har under det senaste årtiondet återkommande använts och 

citerats för att underbygga senare skiljenämnders argumentation.130 På grund av 

avgörandets betydelse för efterkommande tolkningar av rätten till rättvis och skälig 

behandling kommer även denna uppsats återkommande att hänvisa till Tecmed v Mexico.  

Skiljemännen är dock fria att självständigt utröna och tolka betydelsen av skyddet och 

genom åren har en mängd olika ageranden från värdlandets sida bedömts strida mot vad 

som bör anses som rättvis och skälig behandling.131 Kritiska röster har varnat för en alltför 

extensiv utveckling av skyddet och på senare tid har det ansetts alltmer nödvändigt att 

balansera den utländske investerarens intressen med värdlandets rätt och möjlighet att 

lagstifta i allmänhetens intresse.132 

Utifrån en grov indelning kan dock sägas att tvister gällande FET faller under två 

kategorier.133 Den första kategorin rör värdlandets domstolar och dess behandling av 

utländska investerare, under den andra kategorin faller värdlandets administrativa 

processer och beslut. Bland annat har brist på transparens i förvaltningsrättsliga processer, 

denial of justice (förnekande av rättvisa eller rättssystemet) samt grundläggande 

förändringar i värdstatens rättssystem som ändrar förutsättningarna för gjorda 

investeringar ansetts bryta mot standarden.134 De investeringsrättsliga skiljenämnderna 

bedömer vanligtvis värdstatens agerande mot bakgrund av legitima förväntningar hos den 

utländske investeraren eller utifrån grundläggande rättsprinciper (i enlighet med due 

process).135 Rättvis och skälig behandling har vidare ansetts innebära en skyldighet för 

världsstaten att upprätthålla grundläggande standarder gällande bland annat god tro, 

berättigade förväntningar, transparens, rättssäkerhet och icke-diskriminering.136 På senare 

tid har vissa skiljenämnder vidare använt sig av proportionalitetsbedömningar för att 

                                                
130 Jfr bl.a. El Paso v Argentina, not 29, paragraf 342f. 
131 Wouters m.fl., 2013, s 52. 
132 Sornarajah, A coming crisis: Expansionary Trends in Investment Treaty Arbitration, i Sauvant (red.), 
Appeals Mechanism in International Investment Disputes, 2008, s. 39–80, se även El Paso v Argentina, not 
29, paragraf 358. 
133 Wandahl Mouyal, International Investment Law and the Right to Regulate, A Human Rights 
perspective, 2016, s 41. 
134 Ibid. 
135 Ibid. 
136 Se bl.a. Waste Management v Mexico, Award, Award, 30 april 2004, paragraf 98. Se vidare Dolzer och 
Schreuer, 2012, s 145ff. 
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balansera skyddet för utländska investerare mot värdstatens lagstiftning i allmänhetens 

intresse.137 

Nedan avsnitt behandlar mer ingående specifika situationer där värdstatens agerande 

tidigare ansetts bryta mot FET. 

3.3.1.  Betydelse av god tro 

Skyddet för agerande i god tro är väl etablerat både inom den internationella rätten i stort 

och som en vägledande investeringsrättslig princip.138 Bland annat har skiljenämnder 

hävdat att parternas agerande i god tro är själva grunden till investeringsskyddsavtal som 

sådana och själva hjärtat till innebörden av rättvis och skälig behandling.139 Uppsåtligt 

agerande i syfte att orsaka skada eller förlust för den privata investeraren har naturligtvis 

ansetts strida mot principen om god tro och därmed även ansetts stå i strid med rätten till 

rättvis och skälig behandling.140  

Innebörden av god tro är omstridd och kan diskuteras i det oändliga. För denna uppsats 

är det dock mer av intresse att fråga sig huruvida brott mot FET kräver att staten agerat i 

ond tro. Med andra ord, är det möjligt för en stat att försvara sitt agerande genom att 

hävda god tro? Enligt tidigare avgöranden tycks det avgjort att det är möjligt att agera i 

strid med FET även i avsaknad av ond tro.141 Om statligt handlande resulterat i objektiv 

skada för den utländska investeraren har det således ingen betydelse huruvida staten rent 

subjektivt agerat utifrån ond eller god tro.142 Detta innebär att lagstiftning stiftad i god tro 

och utifrån goda intentioner mycket väl kan anses bryta mot rätten till rättvis och skälig 

behandling. 

3.3.2.  Berättigade förväntningar 

Rätten till rättvis och skälig behandling har ansetts innebära ett skydd för investerarens 

berättigade och legitima förväntningar.143 Det har vidare hävdats att skyddet för den 

utländske investerarens berättigade förväntningar är den mest framträdande och 

viktigaste delen av FET.144 Inom den internationella investeringsrätten är det engelska 

                                                
137 Se avsnitt 3.4. Se bl.a. Saluka Investments BV v Czech Republic, Partial Award, 17 mars 2006 samt 
Eureko BV v Poland, Partial Award, 19 augusti 2005. 
138 Genin v Estonia, Award, 25 juni 2001, paragraf 367.  
139 Sempra v Argentina, Award 28 september 2007, paragraf 297–299.  
140 Waste Management v Mexico, not 136, paragraf 138.  
141 Se exempelvis Mondev Int. v U.S., not 82, paragraf 116 samt Occidental v Ecuador, not 121. 
142 El Paso v Argentina, not 29, paragraf 372.  
143 Dolzer och Schreuer, 2012, s 145.  
144 ”…the dominant element of that standard.”; se Saluka v Czech Republic, not 137, paragraf 302. 
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uttrycket legitimate expectations väl vedertaget, i det följande används dock den svenska 

översättningen ’berättigade förväntningar’ synonymt. Den centrala frågan i detta 

sammanhang är huruvida värdstaten genom sitt beteende har skapat sådana rimliga och 

berättigade förväntningar hos investeraren som om de bryts ger rätt till ersättning för 

investerat kapital.  

Investerarens förväntningar kan ha sin grund i värdstatens rättsliga åtaganden såsom 

lagar och förordningar, licenser, internationella överenskommelser och 

avtalsförpliktelser.145 Statligt agerande i strid med sådana åtaganden kan innebära ett brott 

mot rätten till rättvis och skälig behandling.146 Skiljenämnder har tidigare hävdat att 

investerarens förväntningar ska bedömas utifrån de förhållanden och den rättsordning 

som gällde i värdstaten vid tiden för investeringen.147 Följande citat från Tecmed v Mexico 

används ofta för att illustrera detta skydd: ”treatment by the State should not affect the 

basic expectations that were taken into account by the foreign investor to make the 

investment”.148 Utöver att investerarens förväntningar ska vara berättigade, det vill säga 

rimliga och befogade ska de alltså ha legat till grund för den aktuella investeringen.149  

Det har dock ansetts att respekten för investerares berättigade förväntningar måste 

balanseras med värdstatens rätt och i viss mån skyldighet att lagstifta i det allmännas 

intresse.150 Skyddet för investerares berättigade förväntningar är därmed inte absolut och 

innebär inte att den utländska investeraren är skyddad mot sådana ”vanliga affärsrisker” 

som ofrånkomligen hör samman med företagande.151 Enligt vissa tidigare skiljenämnder 

har värdstaten rätt att implementera politik och generell lagstiftning i allmänhetens 

intresse förutsatt att det sker på ett sätt som inte uppenbart strider mot skyddets krav på 

stabilitet, transparens, opartiskhet och icke-diskriminering.152 Samtidigt som investeraren 

förväntas att noga undersöka och rätta sig efter gällande lagstiftning i det land där 

investeringar planeras, har det alltså ställts krav på värdstaten att vara konsekvent och 

                                                
145 Se bl.a. LG&E Energy v Argentina, Decision on Liability, 3 oktober 2006, paragraf 130, International 
Thunderbird Gaming v Mexico, Award, 26 januari 2006, paragraf 147 samt Metalclad v Mexico, Award, 
30 augusti 2000, paragraf 85.  
146 Waste Management v Mexico, not 136, paragraf 98. 
147 GAMI v Mexico, Award, 15 november 2004, paragraf 93-94. EDF (Services) Ltd v Romania, Award, 8 
oktober 2009, paragraf 219. Enron v Argentina, Award, 22 maj 2007, paragraf 262.  
148 Tecmed v Mexico, not 126, paragraf 154.  
149 Ibid. Se även National Grid plc v Argentina, Award, 3 november 2008, paragraf 173. 
150 Saluka v Czech Republic, not 137, paragraf 306.   
151 National Grid v Argentina, not 149, paragraf 175. 
152 Saluka v Czech Republic, not 137, paragraf 307.   
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transparent i sin lagstiftning för att undvika oförutsedda överraskningar för utländska 

investerare.153  

Tidigare skiljenämnder har hävdat att skyddet ska bedömas utifrån objektiva 

kriterier.154 Det ska dock påpekas att begreppet ”rättvist och skäligt” ofrånkomligen ger 

upphov till normativa bedömningar av sittande skiljemän. Tidigare avgöranden tyder på 

att skyddet för investerarens berättigade förväntningar kan tolkas mer eller mindre strikt 

och det är därför svårt att exakt förutspå hur skyddet skulle tolkas i en framtida tvist. 

Följande stycken syftar till att ge en bild över tidigare skiljenämnders resonemang 

gällande berättigade förväntningar i förhållande till rättvis och skälig behandling. 

I skiljedomen Occidental v Ecuador155 hävdade den klagande brott mot FET på grund 

av värdstatens inkonsekventa tillämpning av gällande skattelagstiftning. Nämnden 

noterade att väsentliga ändringar gjorts i gällande momslagstiftning utan förvarning, 

efterföljande förklaringar eller konsekvent tillämpning av berörda myndigheter.156 Med 

hänvisning till det tidigare avgörandet i Tecmed v Mexico ansåg nämnden att Ecuador 

brustit i sin skyldighet att upprätthålla ett transparent och förutsebart rättssystem vilket 

gjort det omöjligt för Occidental att planera och anpassa sin verksamhet. Utifrån detta 

konstaterade skiljenämnden att Ecuador agerat i strid med skyddet för rättvis och skälig 

behandling enligt gällande investeringsskyddsavtal.157 

Kärnan i skyddet för investerarens berättigade förväntningar tycks så vara att skydda 

investeraren mot överraskningar och inkonsekvent statligt agerande.158 I Tecmed v Mexico 

uppställs ett strängt krav på lagstiftaren i detta hänseende:  

”The foreign investor expects the host State to act in a consistent manner, free from ambiguity and 
totally transparently in its relations with the foreign investor, so that it may know beforehand any 
and all rules and regulations that will govern its investments, as well as the goals of the relevant 
policies and administrative practices or directives, to be able to plan its investment and comply with 
such regulations”.159 

Tolkat ordagrant innebär skyddet alltså ett krav på värdlandet att uppträda konsekvent 

och transparent utan minsta tvetydighet och på ett sätt som gör att den utländska 

                                                
153 Dolzer och Schreuer, 2012, s 146.  
154 National Grid v Argentina, not 149, paragraf 173. Occidental v Ecuador, not 121, paragraf 186. 
155 Occidental v Ecuador, not 121.   
156 Ibid, paragraf 184. 
157 Ibid, paragraf 187. 
158 Ibid, paragraf 184. Tecmed v Mexico, not 126, paragraf 154. 
159 Tecmed v Mexico, not 126, paragraf 154. 
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investeraren på förhand känner till samtliga regler och lagar som kan komma att påverka 

dess investering.  

I ytterligare ett fall, gällande upphävd lagstiftning i Argentina uppmärksammade den 

sittande skiljenämnden vikten av ett stabilt och förutsebart affärs- och investeringsklimat 

vid bedömningen av FET.160 Genom den omtvistade lagen gav Argentina garantier 

gällande prissättning och prisjusteringar för transport av naturgas, dessa garantier 

upphörde helt att gälla i och med upphävandet av lagen.161 Nämnden ansåg det ostridigt 

att dessa garantier legat till grund för den klagandes beslut att investera i landet.162 

Upphävandet av lagen innebar att dessa grundläggande förutsättningar förändrades i 

grunden och skiljenämnden ansåg därför att Argentina agerat i strid med det aktuella 

avtalets standarder gällande rättvis och skälig behandling.163 Det tycks således klart att 

det ställs höga krav på värdlandets lagstiftningsprocess. Lagstiftning som i grunden 

förändrar förutsättningarna för gjorda investeringar kan sannolikt bedömas som orättvis 

och oskälig och därmed anses strid mot gällande BITs.164  

Ett avgörande som har betydelse gällande privat företagande och samhällsnyttiga 

funktioner är Eureko v Poland.165 Den klagande hade i detta fall ingått avtal med den 

polska staten gällande köp av aktier till en minoritetspost i ett statligt försäkringsbolag.166 

Enligt ett bihang till avtalet gavs köparen rätt att vid ett senare tillfälle förvärva fler aktier 

i bolaget för att bli majoritetsägare och därmed få kontroll över bolaget. Polen ändrade 

dock sin privatiseringspolicy och vägrade därefter att fullfölja avtalet.167 Enligt nämnden 

var det uppenbart att Polen behandlat den utländska köparen både orättvist och oskäligt 

genom att agera i strid med dennes grundläggande förväntningar.168 Polen ansågs därför 

ha brutit mot gällande BITs mellan Nederländerna och Polen. Det ska dock påpekas att 

tvisten mellan den polska staten och Eureko pågick under flera år, i flera olika nationella 

                                                
160 CMS v Argentina, not 121.  
161 Ibid, paragraf 68, 133–137 samt paragraf 275. 
162 Ibid, paragraf 175. 
163 Ibid, paragraf 174–176 samt paragraf 281. 
164 Jfr El Paso v Argentina, not 29, paragraf 402. 
165 Eureko v Poland, not 137. 
166 Ibid, paragraf 34–43. 
167 Ibid, paragraf 73. 
168 Ibid, paragraf 231–232. 



 27 

instanser och tycks ha varit exceptionellt infekterad.169 Enligt nämnden var den polska 

statens agerande såväl godtyckligt som diskriminerande.170  

I vissa andra fall har skiljenämnderna varit tydliga med att påpeka att rätten till 

stabilitet och förutsebarhet måste balanseras mot värdstatens suveräna rätt att lagstifta i 

allmänhetens intresse och utifrån samhälleliga förändringar.171 Det har ansetts att 

affärsmän, såväl inhemska som utländska bör förvänta sig att politiska värderingar och 

lagstiftning ändras med tiden utifrån samhällets utveckling.172 Rätten till rättvis och skälig 

behandling bör inte innebära immunitet mot rättssamhällets förändringar eller den 

ekonomiska eller sociala verkligheten.173 Vissa skiljenämnder har vidare hänvisat till det 

orimliga i att hävda att förekomsten av FET innebär en frysning av värdstatens 

lagstiftningsprocesser och rättsliga utveckling.174 Konstanta och ständigt återkommande 

förändringar i lagstiftningen, liknande en ”berg-och-dal-bana” har dock ansetts strida mot 

FET.175  

Det har vidare hävdats att brott mot berättigade förväntningar enbart kan uppstå när 

staten agerar och lagstiftar utifrån orättvisa, oskäliga och orimliga överväganden.176 Enligt 

denna striktare tolkning kan berättigade förväntningar enbart grundas på specifika löften 

eller direkta utfästelser från värdstaten. I avsaknad av dessa löften bör utländska 

investerare inte kunna förlita sig på investeringsskyddsavtal som en försäkring mot risken 

att värdstaten ändrar de legala och ekonomiska spelreglerna.177 Skiljenämnden har i vissa 

fall lagt vikt vid begreppet ”specifika” och därmed inte ansett generella politiska löften 

och utspel som tillräckligt riktade eller specifika för att skapa berättigade förväntningar.178  

Denna tolkning återspeglas i det nyligen ingångna frihandelsavtalet CETA. I avtalets 

artikel gällande rättvis och skälig behandling anges att stater enbart kan skapa berättigade 

förväntningar genom ”specific representations”.179 Den svenska myndigheten 

Kommerskollegium tolkar detta som att det krävs att stat eller kommun företar en aktiv 

                                                
169 Ibid, paragraf 47–73 samt paragraf 234. 
170 Ibid, paragraf 233. 
171 Se bl.a. Parkerings-Compagniet v Lithuania, not 88, paragraf 332, samt Impregilo v Argentina, Award, 
21 juni 2011, paragraf 290f.  
172 Parkerings-Compagniet v Lithuania, not 88, paragraf 332.  
173 Impregilo v Argentina, not 171, paragraf 290. 
174 EDF v Romania, not 147, paragraf 217.   
175 PSEG v Turkey, not 103, paragraf 250; ”the ’roller-coaster’ effect”.  
176 Parkerings-Compagniet v Lithuania, not 88, paragraf 332f. 
177 EDF v Romania, not 147, paragraf 217. Parkerings-Compagniet v Lithuania, not 88, paragraf 331. 
178 El Paso v Argentina, not 29, paragraf 375–379. 
179 CETA, artikel 8.10 p. 4.  
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åtgärd för att kunna ge upphov till skyddsvärda berättigade förväntningar hos 

investerare.180 I CETA anges vidare att brott mot berättigade förväntningar inte 

självständigt kan utgöra brott mot FET.181 Huruvida värdstatens agerande varit oförenligt 

med investerarens förväntningar ska enbart vägas in i bedömningen huruvida brott skett 

enligt de fem specifika förfarande som anges i artikel 8.10. Artikelns andra stycke 

innehåller en uttömmande lista över möjliga brott mot rättvis och skälig behandling 

såsom förnekande av rättvisa och transparens i juridiska och administrativa processer 

(denial of justice samt fundamental breach of transparency in judicial and administrative 

proceedings), uppenbart godtycke (manifest arbitrariness), riktad diskriminering 

(targeted discrimination) och trakasserier (abusive treatment) mot utländska 

investerare.182 Genom att specificera de ageranden som skulle kunna anses strida mot 

rätten till rättvis och skälig behandling tycks länderna ha eftersträvat att minska 

skiljemännens tolkningsutrymme för att på så sätt skapa ett mer förutsägbart (och i 

praktiken ett mer begränsat) skydd.183  

De begränsningar som anges i CETA finns såvitt känt dock inte i några tidigare avtal 

och är inte heller förenlig med tidigare skiljemannapraxis, enligt vilken, såsom nämnts 

ovan, agerande i strid med investerarens berättigade förväntningar självständigt ansetts 

utgöra ett brott mot FET.184 Det är således rimligt att förvänta sig att skyddet för 

berättigade förväntningar och därmed rätten till rättvis och skälig behandling kommer att 

tolkas striktare i tvister baserade på CETA jämfört med i investeringsrättsliga tvister 

baserade på BITs. 

Ovan redogörelse tyder på att avvägningen mellan skyddet för investerarens 

berättigade förväntningar och statens rätt att lagstifta i allmänhetens intresse till stor del 

beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Det är vidare tydligt att skiljemännen i 

det enskilda fallet kan ha olika syn på rättvisa respektive skälighet. Avgörandena beror 

ofta till stor del på vilket ansvar nämnden ålägger investeraren att på förhand undersöka 

det politiska läget och därefter anpassa sin investering utifrån förväntad lagstiftning.185 I 

avgörandet Tecmed v Mexico tycks ansvaret istället läggas på staten som förväntas agera 

                                                
180 Kommerskollegium, Tvistelösning i ett ev. framtida bilateralt investeringsavtal mellan EU och USA, 
2014, s 10. 
181 CETA, artikel 8.10 p 4. 
182 CETA, artikel 8.10 p 2(a-f). 
183 Jfr europeiska unionens råd, Gemensamt tolkningsinstrument om det övergripande avtalet om ekonomi 
och handel (CETA), 13541/16, paragraf 6(c-f). 
184 Kommerskollegium, ”Rätten att reglera” i handelsavtalet mellan EU och Kanada, 2015, s 22. 
185 Se bl.a. Parkerings-Compagniet v Lithuania, not 88, paragraf 333. 
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transparent och på förhand kommunicera kommande förändringar i såväl politik som 

lagstiftning.186 Uppenbart är dock att skyddet för investerarens berättigade förväntningar 

visat sig vara ett flexibelt instrument för att, utifrån de aktuella skiljemännens normativa 

syn, skapa rättvisa i det enskilda fallet.187  

3.3.3.  Transparens 
Nära sammankopplat med skyddet för berättigade förväntningar är rätten till en 

transparent process.188 Med transparens menas att regler och föreskrifter som kan vara av 

betydelse för den privata verksamheten ska vara lättillgängliga och begripliga.189 Allt 

statligt agarenade måste vara förutsebart och välförankrat enligt gällande lagstiftning så 

att investerarna har en möjlighet att planera sin verksamhet utifrån rådande regler och 

politik.190 Rätten till transparens gäller även i administrativa och rättsliga processer.191 

Vikten av transparens och förutsebarhet blev även tydlig i det ofta citerade fallet 

Tecmed v Mexico där en licens för hanteringen av en avfallsanläggning ändrades från att 

vara tillsvidare till att bli tidsbegränsad. Nämnden slog fast att den utländska investeraren 

haft rätt att förvänta sig en transparent process i vilken eventuella begränsningar av 

licensens borde ha synliggjorts av den mexikanska staten innan beslutet gällande 

investeringen tagits.192 Statens tvetydliga och motsägelsefulla agerande hade gjort det 

omöjligt för den utländska investeraren att planera sin verksamhet.193 Skiljemännen fann 

därmed att den mexikanska staten hade agerat i strid med FET enligt gällande 

investeringsskyddsavtal.194 Resonemanget visar på skyddets nära koppling till 

investerarens berättigade förväntningar. Skiljenämnden hade lika gärna kunnat hävda att 

staten agerat i strid med Tecmeds berättigade förväntning gällande licensens varaktighet.  

3.3.4.  Rättssäkerhet inkluderat skydd mot tvång och trakasserier 

Som en del av rätten till rättvis och skälig behandling ingår även skyddet för rättssäkerhet. 

Tidigare har bland annat förnekande av rättvisa (denial of justice) ansett utgöra ett brott 

                                                
186 Tecmed v Mexico, not 126, paragraf 154. 
187 Jfr Schill, Fair and Equitable Treatment, The Rule of Law and Comparative Public Law, i Schill (red.), 
International Investment Law and Comparative Public Law, 2010, s 152. 
188 Schreuer, Fair and Equitable Treatment in Arbitral Practice, The Journal of World Investment & Trade, 
vol. 6 No. 3, juni 2005, s 374. 
189 Dolzer och Schreuer, 2012, s 149.  
190 Tecmed v Mexico, not 126, paragraf 154.  
191 Dolzer och Schreuer, 2012, s 149ff. 
192 Tecmed v Mexico, not 126, paragraf 167.  
193 Ibid, paragraf 172. 
194 Ibid, paragraf 174. 
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mot FET. Denial of justice är ett anglosaxiskt rättsbegrepp och innebär att värdstaten inte 

får neka investerare korrekta myndighetsbeslut och rättsprövningar.195 Enbart i fall där 

värdlandets inhemska rättsmedel har uttömts har det ansetts möjligt att åberopa 

förnekande av rättvisa.196 

Skyddet är i grunden ett processuellt skydd och är därför av begränsad betydelse för 

värdstatens möjlighet att lagstifta i allmänhetens intresse.197 Det ska vidare påpekas att 

rätten till en rättvis rättegång även tillförsäkras den utländska investeraren genom den 

svenska rätten och EKMR.198 

Skyddet för rättssäkerhet innebär även ett skydd mot tvång och trakasserier. Såväl 

tvång som trakasserier kan uppstå i olika situationer och skepnader. För denna uppsats 

vidkommande är det dock av intresse att notera att statligt agerande indirekt har ansetts 

tvinga en näringsidkare att omlokalisera sin verksamhet. Detta var fallet i det 

ovannämnda avgörandet Tecmed v Mexico, där staten vägrade att förlänga en licens 

gällande hantering av en avfallsanläggning.199 Genom att neka förlängning av licensen 

tvingades bolaget flytta sin verksamhet till en annan plats, något som var förknippat med 

stora kostnader och risker. Under sådana omständigheter ansåg skiljenämnden att det 

statliga agerandet inneburit otillbörligt tvång och därmed stått i strid med rätten till rättvis 

och skälig behandling.200 Det finns ytterligare exempel på fall där den klagande har 

hävdat att staten använt sig av tvång och trakasserier, dessa fall har dock inte direkt 

koppling till statlig lagstiftning och behandlas därför inte närmare här.201   

3.3.5.  Kontraktuella förpliktelser 

Brott mot avtalsförpliktelser kan anses strida mot rätten till rättvis och skälig behandling. 

I dessa fall har kontraktsbrottet vanligen ansetts strida mot investerarens berättigade 

förväntningar.202 Viktigt att påpeka är dock att kontraktsbrott inte automatiskt innebär ett 

                                                
195 Kommerskollegium, ”Rätten att reglera” i handelsavtalet mellan EU och Kanada, 2015, s 16. 
196 Duke Energy v Ecuador, Award, 18 augusti 2008, paragraf 399–401. 
197 Bl.a. har värdstatens vägran att ta upp en talan till prövning, orimligt långsam process, rena processfel 
och medvetna feltillämpningar av lagen ansetts utgöra denial of justice; Dolzer och Schreuer, 2012, s 154f.  
198 Se 2 kap 9–13 §§ kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (regeringsformen), samt artikel 
6 Europakonventionen för mänskliga rättigheter (EKMR). 
199 Tecmed v Mexico, not 126. 
200 Ibid, paragraf 167. 
201 Se exempelvis Total v Argentina, Decision on Liability, 27 december 2010, där den klagade ansåg sig 
blivit tvingad till att acceptera mindre förmånliga villkor jämfört med vad som först varit överenskommet. 
Se även Desert Line v Yemen, Award, 6 februari 2008, paragraf 151–194 där nämnden fann att staten använt 
såväl fysiskt som ekonomiskt tvång för att få den klagande att acceptera ett oförmånligt förlikningsavtal. 
202 Se ovan under avsnitt 3.3.2 avseende berättigade förväntningar. 
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brott mot FET.203 Avtalsbrott hanteras därför oftast, lämpligen genom den traditionella 

kontraktsrätten.204  

3.4.   Proportionalitet 
För att balansera värdstatens rätt att lagstifta i allmänhetens intresse med investerarens 

rätt till rättvis och skälig behandling har vissa skiljenämnder använt sig av vad som kan 

liknas vid ett proportionalitetstest.205 I Saluka v Czech Republic balanserades skyddet för 

investerarens förväntningar med värdstatens intresse av att lagstifta i allmänhetens 

intresse.206 Enligt detta synsätt bör ingen investerare kunna förvänta sig att värdstatens 

lagstiftning ska förbli oförändrad i all evighet; förändringar och anpassningar av gällande 

rätt är nödvändiga och utgör, förutsatt att de är skäliga och rimliga inget brott mot FET.207 

För att bedöma huruvida åtgärden är rimlig och skälig bör motstridiga intressen vägas 

mot varandra.208 Detta innebär att nyttan av en statlig åtgärd vägs mot det intrång åtgärden 

utgör för den enskilde. Om mindre ingripande åtgärder hade kunnat användas för att 

uppnå samma nytta bör åtgärden anses som oproportionerlig och därmed oförenlig med 

rätten till rättvis och skälig behandling.209 

I Tecmed v Mexico undersöktes huruvida bördan för investeraren stod i rimlig 

proportion till syftet med den statliga åtgärden.210 I sin proportionalitetsbedömning ansåg 

nämnden det nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att en utländsk investerare inte har 

möjlighet att påverka värdlandets politik eller delta i dess demokratiska processer.211 I  

sin analys kom skiljenämnden fram till att den statliga åtgärden inte varit nödvändig på 

grund av en social kris, allmänhetens hälsa eller skyddet för miljön utan hade företagits 

utifrån politiska påtryckningar och överväganden. Åtgärden kunde därmed inte anses stå 

i proportion till investerarens börda (bestående av förlust av investerat kapital).212 

                                                
203 Detta har förtydligats i bl.a. artikel 5(3) US Model BIT 2012 och artikel 8.10 p. 6 CETA. Se även 
Parkerings-Compagniet v Lithuania, not 88, paragraf 360f.  
204 Dolzer och Schreuer, 2012, s 152–154. 
205 Kingsbury och Schill, 2010, s 78. Saluka v Czech Republic, not 137; Pope & Talbot v Canada, Interim 
Award, 26 juni 2000 samt Eureko v Poland, not 137. 
206 Saluka.v Czech Republic, not 137, paragraf 305. 
207  Kingsbury och Schill, 2010, s 97. Jfr Eureko v Poland, not 137, paragraf 232. 
208 Saluka v Czech Republic, not 137, paragraf 305.  
209 Jfr Kingsbury och Schill, 2010, s 79–85 samt 87. 
210 Proportionalitetsbedömningen gjordes i samband med att skiljenämnden undersökte frågan om 
expropriation, resonemanget kring proportionalitet får dock anses tillräckligt generellt för att ha tillämpning 
även i förhållande till FET; Tecmed v Mexico, not 126, paragraf 122. 
211 Ibid. 
212 Ibid, paragraf 123–151 (se särskilt paragraf 130, 147 samt 150). 
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Nackdelen med denna typ av proportionalitetsbedömning kan vara att skiljemännen 

ges stor möjlighet att fatta beslut utifrån egen samhällsuppfattning.213 Skiljemännen 

saknar vidare ofta kunskap om de speciella nationella förhållanden som är avgörande för 

att kunna balansera aktuella motstående intressen.214 Å andra sidan kräver legitima 

proportionalitetsbedömningar ofta stöd i övergripande rättsprinciper. Risken med detta är 

dock att tvisten avgörs utifrån lösa normer i stället för utifrån det aktuella 

investeringsskyddsavtalet.215 Utöver dessa risker finns det ändå fördelar med använda 

proportionalitet för att avgöra huruvida en viss åtgärd är rättvis och skälig. Förutom att 

ett proportionalitetstest skapar struktur och legalitet till beslutet gör testet det även möjligt 

för skiljenämnden att ta hänsyn till samhälleliga behov och allmänhetens intressen.216  

I många tvister är proportionalitetsfrågan emellertid ointressant eftersom tvisten sällan 

handlar om att avgöra vilket intresse, det allmännas eller investerarens intresse, som väger 

tyngst. Investeringsrättsliga tvister syftar istället till att avgöra huruvida investeraren har 

rätt till ersättning på grund av statens agerande i strid med investeringsskyddsavtalet.217 

Det är således inte fråga om huruvida det allmännas intresse i det enskilda fallet ska ge 

vika för investerarens rätt att fortsätta med sin verksamhet.218 Det är dock möjligt att 

hävda att även denna fråga är beroende av den sittande skiljenämndens tolkning av 

gällande investeringsskyddsavtal och skiljemännens syn på skyddets syfte och funktion.  

Det tycks därmed oklart i vilken utsträckningen proportionalitetstest utgör en etablerad 

bedömningsmodell inom den internationella investeringsrätten.219 Det är dock tydligt att 

parterna i investeringstvister allt oftare bygger sin argumentation på principer och 

standarder från andra delar av den internationella rätten.220 Det har vidare hävdats att 

förekomsten av proportionalitetsbedömningar inom den internationella kommersiella 

skiljerätten tyder på att dess tidigare privaträttsliga karaktär håller på att förändras till att 

bli mer offentligrättslig.221 Med tanke på att investeringsskyddsavtalen syftar till att 

skydda privata aktörer från statligt agarenade har det hävdats att den internationella 

                                                
213 Kingsbury och Schill, 2010, s 102.  
214 Burke-White och von Staden, 2010, s 717. 
215 Kingsbury och Schill, 2010, s 102. 
216 Ibid, s 78 samt 103f. 
217 Mairal, 2010, s 447. 
218 Ibid, s 445. 
219 Kingsbury och Schill, 2010, s 78. 
220 Såsom principer inom WTO, EKMR och traktaträtten; se Continental Casualty v Argentina, not 123, 
paragraf 276 samt Azurix v Argentina, Award, 14 juli 2006, paragraf 311. Se även Weiler, 2013, s 5. 
221 Burke-White och von Staden, 2010, s 692f. 
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investeringsrätten egentligen bör styras utifrån företrädesvis offentligrättsliga 

principer.222 Ett sådant synsätt välkomnar proportionalitetsbedömningar och gör det 

möjligt att både bedöma och rättfärdiga statligt agerande i större utsträckning jämfört med 

motsvarande bedömningar inom exempelvis civilrätten.223 

3.5.   Sammanfattning 
Skyddet gällande rättvis och skälig behandling förekommer ofta i tvister gällande 

investeringsskyddsavtal och spelar en viktig roll för att skydda utländska investerare. Det 

är tydligt att det främst är skyddet för investerares berättigade förväntningar som indirekt 

kan påverka och hindra nationell lagstiftning. Existensen av FET i bilaterala 

investeringsskyddsavtal bör dock inte tolkas som en försäkring mot all framtida 

samhällelig förändring. Det har i vissa fall ansetts nödvändigt att tolka skyddet på ett sätt 

som lämnar utrymme för värdstaten att lagstifta i allmänhetens intresse. I denna 

avvägning kan proportionalitetsbedömningar få en avgörande betydelse.  

Begreppets öppna formulering medför att skiljenämnderna är fria att fortsätta tolka 

och utveckla skyddet utöver de typiska kategorier och situationer som diskuterats i detta 

kapitel. Det bör dock noteras att artikeln gällande rättvisa och skälighet har getts en mer 

detaljerad utformning i det nyligen förhandlade CETA jämfört med i tidigare 

investeringsskyddsavtal. Genom uttryckliga hänvisningar och tolkningsinstruktioner kan 

skiljemännens tolkningsutrymme därför komma att begränsas i tvister baserade på CETA. 

Initierandet av investeringstvister baserade på äldre BITs fortsätter dock att öka och det 

är därför troligt att skiljemännen även fortsättningsvis kommer utveckla och tolka skyddet 

utifrån tidigare avgöranden.224  

I det kommande ska närmare utredas vilka rättigheter under FET som kan få särskild 

betydelse för den svenska statens möjlighet att lagstifta i allmänhetens intresse.  

  

                                                
222 Ibid, s 691. 
223 Det är exempelvis inte möjligt att avgöra kontraktsrättsliga tvister mellan enskilda parter med 
hänvisning till proportionalitet (skadestånd etc. bör dock stå i proportion till avtalsbrottet). 
224 Jfr UNCTAD, juni 2016, s 1. Se även Dolzer and Schreuer, 2012, s 160.  
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4.  Svensk rätt och rätten till rättvis och skälig 

behandling 

4.1.   Introduktion  
I det följande undersöks närmare Sveriges möjlighet att lagstifta i allmänhetens intresse i 

förhållande till skyddet för rättvis och skälig behandling. För tydlighets skull kommer tre 

ännu hypotetiska exempel på statliga åtgärder undersökas för att utröna huruvida de är 

förenliga med tidigare tolkningar av FET eller om de i själva verket kan ge upphov till 

ersättningsanspråk från utländska investerare. Följande tre exempel av statliga åtgärder 

har valts  

•   Ett delvis förstatligande av svenska friskolor (förväntas få en mycket ingripande 

effekt) 

•   Införande av vinsttak i välfärden (förväntas få en ingripande effekt) 

•   Tillståndskrav för offentlig finansiering (förväntas få en mindre ingripande effekt) 

På grund av att de tre åtgärderna beräknas få olika ingripande effekt utgör de en lämplig 

grund för en övergripande analys. Exemplen har sin grund i politiska ambitioner och 

regeringsförslag.225 Denna uppsats avser på intet sätt ge en heltäckande redogörelse över 

dessa förslag utan kommer enbart återge dem översiktligt såsom grund för fortsatt 

diskussion. 

4.1.1.  Delvis förstatligande av svenska friskolor  

Vänsterpartiet har i sitt partiprogram planer på att kraftigt begränsa utövandet av skolor 

som sköts i privat regi med stöd av offentliga bidrag, så kallade friskolor.226 Förslaget går 

bland annat ut på att kommunerna ges fullständig kontroll över etablerandet och 

utövandet av friskolor med syftet att på lång sikt avveckla samtliga friskolor för att på så 

sätt ge alla barn rätt till lika utbildning.227 Vidare föreslås ett totalt vinstförbud för 

friskolor.228 Det handlar således inte om en omedelbar nationalisering av friskolorna, ett 

                                                
225 Avseende kontroll av friskolor se Vänsterpartiets utbildningspolitiska program, Allas rätt till kunskap, 
s 7ff. Såväl vinsttak som tillståndskrav inom välfärden föreslås i betänkandet SOU 2016:78, Ordning och 
reda i välfärden.  
226 Vänsterpartiets utbildningspolitiska program, Allas rätt till kunskap, s 9. 
227 Ibid. 
228 Ibid. 
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sådant förfarande skulle sannolikt klassificeras som direkt expropriation utifrån såväl 

svensk rätt som internationell investeringsrätt.229 Utifrån partiprogrammets relativt 

kortfattade och allmänt hållna beskrivning av förslaget ges dock uppfattning att 

begräsningarna är så pass ingripande att de bör kunna anses innebära ett delvis 

förstatligande av friskolan. I det följande kommer formuleringen delvis förstatligande av 

friskolor användas för förslaget att ge kommunerna kontroll över etablerandet och 

drivandet av tidigare självständiga friskolor.230  

4.1.2.  Vinsttak i välfärden  

Regeringen tillsatte under år 2015 en utredning för att föreslå ett nytt regelverk för 

offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster med syfte att förhindra övervinster 

inom välfärden.231 Utredningens förslag Ordning och reda i välfärden omfattar 

verksamhet inom skolväsendet, hälso- och sjukvården (med undantag för tandvård) samt 

inom äldrevården och socialtjänsten.232 För att säkerställa att offentliga medel går till 

avsett ändamål föreslås en begränsning av aktörernas rörelseresultat.233 Rörelseresultatet 

är ett mått på det bidrag företagets operativa verksamhet ger.234  

Utredningen föreslår att rörelseresultatet i offentligt finansierad välfärdsverksamhet 

begränsas till en avkastningsränta beräknad till statslåneräntan plus sju procentenheter 

multiplicerat med föregående års operativa kapital.235 I praktiken innebär detta att 

välfärdsföretagen maximalt kan få en avkastning på 7 procent plus statslåneräntan, i dag 

runt 0,5 procent236 på det bokförda operativa kapitalet.237 Enligt utredningen bör en sådan 

begränsning vara tillräcklig för att täcka kapitalkostnaden för de flesta aktörer inom 

välfärdssektorn samtidigt som övervinster kan förhindras.238  

                                                
229 Se 2 kap 15 § regeringsformen. Gällande direkt expropriation enligt internationell investeringsrätt se 
Dolzer och Schreuer, 2012, s 98ff samt Series on Issues in International Investment Agreements: 
’Expropriation’, UNCTAD, 2011, s 6. 
230 Begreppet ’förstatligande’ kan även ha andra betydelser än det här åsyftade. 
231 SOU 2016:78, Ordning och reda i välfärden. Enligt Skatteverket lämnade runt 5 miljarder kronor 
välfärdssektorn genom koncernbidrag, räntor och utdelningar till fysiska personer under 2014; 
Skatteplanering i företag inom välfärdssektorn – del två 2015, Skatteverket, 2016, s 26.  
232 SOU 2016:78, s 21f samt 337.  
233 Ibid, s 25 samt 349. 
234 Ibid, s 25, måttet påverkas alltså inte av hur verksamheten finansierats. 
235 Ibid, s 353, beskrivning av uträkningen samt räkneexempel ges på sidorna 354–358.  
236 Se uppdaterad räntesats på https://www.riksgalden.se (kontrollerad 20 mars 2017). 
237 Dagens Nyheter, Reepalus förslag innebär totalt vinstförbud i välfärden, 28 december 2016. 
238 SOU 2016:78, s 353. 
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Enligt utredaren Ilmar Reepalu har idag ca 6 500 företag inom välfärdssektorn vinster 

som vida överstiger det föreslagna vinsttaket, enbart ca 2 200 företag tar ut lägre vinst.239 

Detta innebär att nära 75 procent av alla privata företag inom den berörda sektorn drabbas 

av förslaget. Enligt Svenskt Näringsliv och revisionsfirman PwC innebär begränsningen 

i praktiken ett vinstförbud för de allra flesta privata välfärdsbolag.240 Anledningen till 

detta är att det bokförda operativa kapitalet inom dessa bolag ofta är mycket lågt.241 

Utöver det tillåtna rörelseresultatet får inga värdeöverföringar göras från den juridiska 

personen.242 Utöver att vinsttaket begränsar den juridiska personens möjlighet att besluta 

om utdelningar, räntor och koncernbidrag föreslås alltså även ett 

värdeöverföringsförbud.243 Förbudet innebär att det inte är möjligt att kringgå reglerna 

om tillåtet rörelseresultat genom exempelvis höga löner, höga hyror eller inköp av 

produkter till överpris.244 Kravet på att medlen ska gå till verksamheten innebär vidare att 

inköp av varor och tjänster som inte behövs för att bedriva den aktuella verksamheten blir 

förbjudet.245   

Enligt utredningen är förslaget, på grund av att det avser skydda ett angeläget allmänt 

intresse, förenligt med både egendomsskyddet och näringsfriheten enligt regeringsformen 

(1974:152) och egendomsskyddet under Europakonventionen för mänskliga rättigheter 

(EKMR).246 

4.1.3.  Tillståndskrav för offentlig finansiering  

I betänkandet Ordning i reda välfärden föreslås vidare att enbart juridiska personer med 

tillstånd ska få ta emot offentlig finansiering inom välfärdssektorn.247 För att få detta 

tillstånd ska den juridiska personen kunna visa att offentliga medel, utöver ett tillåtet 

rörelseresultat, kommer gå till den verksamhet de är avsedda för.248 Detta kan bland annat 

visas genom att det i stadgar eller bolagsordning skrivs in att verksamheten ska bedrivas 

                                                
239 Dagens Nyheter, Utredaren: Förbud finns i alla andra länder, 8 november 2016.  
240 Dagens Nyheter, Reepalus förslag innebär totalt vinstförbud i välfärden, 28 december 2016. PwC, 
Avkastning på bokfört operativt kapital i välfärdsbolag, 27 december 2016, s 9. 
241 Dagens Nyheter, Reepalus förslag innebär totalt vinstförbud i välfärden, 28 december 2016.  
242 SOU 2016:78, s 27 samt 359. 
243 Ibid, s 359f samt 368, förbudet föreslås gå utöver värdeöverföringsförbudet i 17 kap 1 § 
aktiebolagslagen (2005:551).  
244 Ibid, s 359. 
245 Ibid, s 27. 
246 Ibid, s 713f, se 2 kap 15, 17 samt 20 §§ regeringsformen samt artikel 1, första tilläggsprotokollet EKMR.  
247 SOU 2016:78, s 24. 
248 Ibid, s 335f samt 340. 
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i enlighet med gällande krav.249 Tillståndet är vidare inte obligatoriskt för samtliga 

välfärdsaktörer utan enbart för aktörer som ansöker om offentligt bidrag.250 Syftet med 

tillståndsförfarandet är att möjliggöra en allsidig och likvärdig prövning för att säkerställa 

att den ansökande aktören uppfyller gällande krav.251  

Kravet på att enbart juridiska personer kan motta offentliga medel innebära en klar 

begränsning av fysiska personers möjlighet att bedriva allmännyttig verksamhet.252 

Vidare föreslås ett krav på att offentligt finansierad verksamhet ska bedrivas av en separat 

juridisk person.253 Detta innebär att det inte blir möjligt att bedriva annan typ av 

verksamhet inom ramen för den juridiska personen. Kravet avser minska risken för 

sammanblandning av offentliga medel med medel som tillhör den andra verksamheten.254  

Tillståndskravet gäller för samtliga juridiska personer, det vill säga även utländska 

juridiska personer och någon diskriminering anses därför inte föreligga.255 

Vidare föreslås att ägar- och ledningsprövning införs gällande aktuella verksamheter. 

Prövningen ska göras av verkställande direktör eller annan som har ett bestämmande 

inflytande över verksamheten samt av styrelse och ägare med väsentligt inflytande över 

verksamheten.256 Vid prövningen ska styrkas att personen i fråga har tillräcklig insikt i de 

föreskrifter som rör verksamheten. Vidare krävs att samtliga företrädare för den juridiska 

personen bedöms som lämpliga företrädare för verksamheten.257 

Redan idag krävs dock att vissa aktörer inom de aktuella branscherna ansöker om 

godkännande innan bidrag från kommunen betalats ut.258 Det är främst inom skolväsendet 

som privata utövare behöver tillstånd.259 Merparten av verksamheterna inom de övriga 

sektorerna kräver dock inte särskilt tillstånd.260  

                                                
249 SOU 2016:78, s 340. 
250 Ibid, s 334. 
251 Ibid, s 25. 
252 Ibid, s 27. 
253 Ibid.  
254 Ibid. 
255 Ibid, s 29. 
256 Ibid, s 30. 
257 Ibid. Förslaget om ägarprövning utreddes av Ägarprövningsutredningen i SOU 2015:7, Krav på privata 
aktörer i välfärden. 
258 Exempelvis inom skolomsorgen, viss typ av hälsovård samt vissa typer av boenden inom socialtjänsten, 
SOU 2016:78, s 155, 162 samt 167. 
259 Se vidare prop. 2009/10:157, Bidragsvillkor för fristående verksamheter, s 21. 
260 SOU 2016:78, s 162 samt 167. 
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4.2.   Förenlighet med Sveriges investeringsrättsliga 

förpliktelser 
I det följande ska de förslag som beskrivits enligt ovan sättas i perspektiv till det 

investeringsrättsliga skyddet gällande rättvis och skälig behandling. Det tål att upprepas 

att tolkningen av skyddet kan skilja sig väsentligt åt beroende på omständigheterna, det 

aktuella avtalet samt den aktuella skiljenämnden i varje enskilt fall.261 Följande avsnitt 

avser på intet sätt uttömmande och exakt förutspå varje möjlig tolkning utan enbart ge en 

bild av de svårigheter som kan uppstå vid lagstiftning i allmänhetens intresse utifrån ovan 

återgivna förslag. För detta syfte avser avsnittet visa på de aktuella argumentationslinjer 

som i tidigare tvister använts för att hävda brott mot FET. 

4.2.1.  Betydelsen av god tro 

Det ska till att börja med påpekas att det tycks klart att även statligt agerande i god tro 

och med de bästa intentioner kan anses strida mot rätten till rättvis och skälig 

behandling.262 Såsom ovan nämnts ska skyddet tolkas autonomt och utifrån det 

internationella avtalet. Att värdstaten anser lagstiftningen vara i enlighet med nationell 

och även internationell rätt har därmed ingen avgörande betydelse.263 Att såväl 

vinstbegränsningar inom välfärden som tillståndsplikt för offentlig finansiering anses 

vara förenliga med den svenska och internationella rätten har alltså ingen betydelse för 

att avgöra huruvida lagstiftningen kan få skadliga effekter för utländska investeringar i 

strid med gällande BITs.264  

Det kan vidare ifrågasättas huruvida förslaget om ett delvis förstatligande av svenska 

friskolor är förenligt med det nationella egendomsskyddet under regeringsformen eller 

det internationella egendomsskyddet under EKMR.265 Anledningen till detta är att syftet 

med förslaget är att succesivt helt förstatliga den svenska friskolan, vilket i praktiken 

skulle kunna innebära friskolorna exproprieras.266 Vänsterpartiets framtida 

                                                
261 Jfr El Paso v Argentina, not 29, paragraf 359–364.  
262 Se exempelvis Mondev Int. v U.S., not 82, paragraf 116; Occidental v Ecuador, not 121 samt CMS v 
Argentina, not 121, paragraf 280. 
263 El Paso v Argentina, not 29, paragraf 337. 
264 Jfr SOU 2016:78, s 713ff. 
265 Se 2 kap 15, 17 samt 20 §§ regeringsformen samt artikel 1, första tilläggsprotokollet, EKMR.  
266 Vänsterpartiets utbildningspolitiska program, Allas rätt till kunskap, s 9. 
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utbildningsprogram innehåller inga förslag på om och i så fall hur ägare till friskolorna 

skulle ersättas vid ett sådant förfarande.267  

Enligt såväl nationell som internationell rätt får expropriation enbart ske förutsatt att 

ersättning utgår.268 Förslaget bör därmed inte anses vara förenligt med gällande rätt. Även 

om lagenligheten enligt vad som angetts ovan inte är avgörande för att avgöra huruvida 

värdstaten agerat i strid med FET bör agerande i strid med gällande rätt anses ytterst 

orättsäkert och bör strida mot såväl god tro som investerarens grundläggande 

rättigheter.269  

Dessa konstateranden gällande god tro bör vägas in helhetsbedömningen gällande 

huruvida värdstaten agerat i strid med investerares rätt att bli behandlade rättvist och 

skäligt. 

4.2.2.  Berättigade förväntningar 

Utifrån ovan avsnitt gällande tillämpningen av skyddet för rättvis och skälig behandling 

tycks det klart att skyddet för berättigade förväntningar är den skyddsgrund som är av 

störst relevans för värdstatens möjlighet att lagstifta i allmänhetens intresse. För att öka 

läsbarheten analyseras förslagen var för sig under detta avsnitt.  

 
4.2.2.1.   Delvis förstatligande av svenska friskolor 

Förslaget att delvis förstatliga den privata friskolan genom att öka kommunernas kontroll 

över verksamheten skulle först och främst kunna anses strida mot 

investeringsskyddsavtalens skydd mot indirekt expropriation. Skyddet för expropriation 

ligger dock utanför ämnet för denna uppsats och kommer här enbart diskuteras i 

förhållande till FET. Ett krav för att statligt agerande ska anses utgöra expropriation har 

ansetts vara att investeringen förlorat hela eller nästintill hela sitt ekonomiska värde eller 

att investeraren till fullo förlorat kontrollen över densamma.270 Det är oklart huruvida en 

skiljenämnd skulle anse att kommunernas kontroll över skolverksamheten i praktiken 

resulterat i en total förlust av investerarens kontroll över sin investering och dess 

ekonomiska värde. Investeraren skulle till exempel fortfarande vara fri att sälja 

                                                
267 Ibid. 
268 Se 2 kap 15 samt 20 §§ regeringsformen samt artikel 1, första tilläggsprotokollet, EKMR.  
269 Det bör nämnas att expropriation utan ersättning även kan strida mot andra artiklar i BITs. 
270 UNCTAD, ’Expropriation’, 2011, not 210, s 12. 
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verksamheten.271 I detta fall skulle skyddet för investerarens berättigade förväntningar 

kunna skipa rättvisa trots att expropriationsartikeln inte är direkt tillämplig.272  

Syftet med förslaget är att på lång sikt återförstatliga skolan.273 Även om investeringen 

i och med förslaget om ökad kontroll från kommunens sida inte förlorar sitt totala värde 

kommer det vara mycket svårt att sälja en verksamhet som i framtiden planeras att drivas 

helt i statlig regi. Jämförelse kan här göras med Polens ändrade privatiseringspolicy 

vilken av skiljenämnden ansågs både orättvis och oskälig.274 En grundläggande 

förutsättning för att investera i en viss verksamhet är naturligtvis att den antingen går att 

driva vidare med vinst eller går att sälja. Ett delvis förstatligande av den svenska friskolan 

skulle därför kunna anses strida mot investerarens grundläggande förväntningar.275  

Frågan är om dessa förväntningar dels legat till grund för investeringen dels varit 

berättigade.276 I detta hänseende kan jämförelse göras med avgörandet Parkerings v 

Lithuania där skiljenämnden tolkade skyddet för berättigade förväntningar restriktivt.277 

I tvisten hävdades att värdstaten Litauen genom att misslyckas med att upprätthålla ett 

stabilt och förutsebart rättssystem agerat i strid med Parkerings berättigade 

förväntningar.278 Skiljenämnden började med att konstatera att en investerares 

förväntningar under internationell rätt normalt enbart är berättigade och skyddsvärda om 

de utifrån värdstatens explicita eller indirekta utfästelser eller löften legat till grund för 

den aktuella investeringen.279 Vidare hävdade nämnden att utländska investerare måste 

förvänta sig att regler och lagar kan komma att ändras med tiden och därmed, innan 

investeringen görs, förutsätts göra rättsliga och samhälleliga efterforskningar för att på så 

sätt anpassa sin investering.280 Denna restriktiva tolkning ger ett vidare spelrum för 

värdstaten att anta ny lagstiftning i allmänhetens intresse jämfört med tolkningen i 

                                                
271 Azurix v Argentina, not 220, paragraf 322. Jfr ECtHR, Sporrong & Lönnroth v Sverige, 23 september 
1982, Serie A, 7151/75, paragraf 63. 
272 PSEG v Turkey, not 103, paragraf 238. 
273 Vänsterpartiets utbildningspolitiska program, Allas rätt till kunskap. s 9. 
274 Eureko v Poland, not 137, paragraf 34–43 samt 73. Jfr även Achmea BV v Slovak Republic, Award, 7 
december 2012, där vinstförbud i välfärden hade som syfte att nationalisera sjukförsäkringsbranschen, 
paragraf 100–110.  
275 Jfr Tecmed v Mexico, not 126, paragraf 154. 
276 Ibid. 
277 Parkerings-Compagniet v Lithuania, not 88. Jfr EDF v Romania, not 147, paragraf 217. 
278 Parkerings-Compagniet v Lithuania, not 88, paragraf 321f. 
279 Ibid, paragraf 331. 
280 Ibid, paragraf 333. 
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Tecmed v Mexico där skiljenämnden ålade staten en skyldighet att utan minsta tvetydighet 

kommunicera förestående lagstiftning till utländska investerare.281  

Utifrån synsättet i Parkerings v Lithuania är det möjligt att argumentera för att den 

friskolereform som infördes på 1990-talet samt det fria skolvalet i Sverige inneburit att 

staten direkt godkänt etablerandet och drivandet av friskolor och därmed skapat indirekta 

utfästelser gällande möjligheten att investera i sådan verksamhet.282 Inget annat 

riksdagsparti har i modern tid, så vitt känt, förespråkat ett förstatligande av svenska 

friskolor. En tidigare privatiserings- och investeringsvänlig politik och lagstiftning har 

tidigare ansetts räcka som utfästelse från värdstaten.283 Att lägga den gällande ordningen 

med privata friskolor till grund för en långsiktig investering måste därför, även utifrån 

skiljenämnden i Parkerings restriktiva tolkning, anses både berättigat och legitimt. Ett 

delvis förstatligande av den svenska friskolan skulle därför sannolikt anses strida mot 

utländska investerares berättigade förväntningar.  

Det ska dock påpekas att motsvarande tolkning under det nyligen signerade 

handelsavtalet CETA troligen kan förväntas ske mer restriktivt på grund av den aktuella 

artikelns hänvisning till specific representations.284 En sådan tolkning innebär att den 

utländska investerarens förväntningar enbart är skyddsvärda i de fall de uppstått genom 

värdstatens explicita löften eller agerande. Politiska uttalanden och generellt tillämplig 

lagstiftning torde därför inte vara tillräckligt för att skapa berättigade förväntningar under 

CETA.285  

Det är vidare möjligt att en skiljenämnd anser att skyddet för investeraren bör 

balanseras mot värdstatens rätt att lagstifta i allmänhetens intresse.286 Det har hävdats att 

skyddet för investerares berättigade förväntningar gavs en orimligt bred tolkning i 

avgörandet Tecmed v Mexico och att en sådan tolkning av FET riskerar att leda till så 

kallad ”regulatory chill”.287 Det är dock oklart på vilket sätt ett delvis förstatligande av 

                                                
281 Tecmed v Mexico, not 126, paragraf 154. 
282 Se Prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan.  
283 GAMI v Mexico, not 147, paragraf 100, PSEG v Turkey, not 103, paragraf 252f samt Achmea v Slovak 
Republic, not 274, paragraf 190.  
284 Artikel 8.10 p. 4 CETA, se även ovan under avsnitt 3.3.2 gällande berättigade förväntningar. 
285 Kommerskollegium, Tvistelösning i ett ev. framtida bilateralt investeringsavtal mellan EU och USA, 
2014, s 10. Jfr även El Paso v Argentina, not 29, paragraf 375–379 där politiska löften inte ansågs 
tillräckligt för att skapa grund för berättigade förväntningar. 
286 Saluka v Czech Republic, not 137, paragraf 305.  
287 Det vill säga en frysning av statens möjlighet att lagstifta på grund av rädsla för att bli fälld i 
internationell skiljenämnd och därmed tvingas betala höga skadestånd; Bernasconi-Osterwalder och 
Johnson, 2011, s 18, jfr Tecmed v Mexico, not 126, paragraf 154, där i stort sett varje förändring av 
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friskolan skulle vara i allmänhetens intresse. Det tycks idag inte finnas belägg för att 

friskolor leder till sämre studieresultat eller på annat sätt är ett sämre alternativ till en 

statlig skola.288 I tidigare avgöranden där lagstiftning godtagits på grund av att den ansetts 

vara i allmänhetens intresse har lagstiftningen vidare ansetts nödvändig för att skydda 

miljö eller människors hälsa.289 Sådana argument har inte använts och bör inte heller i 

framtiden kunna användas för att motivera ett förstatligande av den svenska friskolan.290  

Sammanfattningsvis är det troligt att en framtida skiljenämnd skulle anse att ett delvis 

förstatligande av den svenska skolan strider mot utländska investerares berättigade 

förväntningar och därmed även mot rätten till rättvis och skälig behandling.  

 
4.2.2.2.   Vinsttak i välfärden 

Såsom ovan nämnts har kritiska röster höjts mot det föreslagna vinsttaket som i praktiken 

har ansetts utgöra ett vinstförbud.291 Svenskt Näringsliv skriver vidare i en debattartikel 

att vinsttaket innebär att de allra flesta bolag inom vård, skola och omsorg inte kommer 

kunna fortsätta att bedriva sina verksamheter om förslaget blir verklighet.292 Förslaget 

innebär att investerarnas möjlighet att ta ut avkastning begränsas. Förslaget innehåller 

vidare förskrifter om att verksamhetens kapital ska användas på visst sätt.293 Detta innebär 

att det sannolikt blir svårare att bygga upp ekonomiska buffertar och långsiktigt planera 

för investeringar i välfärden.294 Enligt avgörandet i CMS v Argentina ansåg 

skiljenämnden att Argentina genom lagstiftning gjort det omöjligt för den utländska 

investeraren att planera sin verksamhet och investering på ett sätt som inte respekterade 

rätten till rättvisa och skälighet.295 Det är därmed möjligt att hävda att 

vinstbegränsningarna strider mot utländska investerares berättigade förväntningar på så 

sätt att de grundläggande förutsättningar som gällde vid tiden för investeringen 

väsentligen ändrats.296  

                                                
värdstatens lagstiftning som inte tydliggjorts innan investeringen gjordes skulle kunna anses strida mot 
investerarens förväntningar. 
288 Heller Sahlgren och Sanandaji, Friskolorna och PISA, ECEPR rapport, 2016, se särskilt s 2–4, 8f samt 
20. Jfr OECDs rapport Improving Schools in Sweden: an OECD perspective, 2015, s 94. 
289 Methanex v United States, Final Award, 3 augusti 2005, paragraf 9, Part IV, Kapitel D. 
290 Vänsterpartiets utbildningspolitiska program, Allas rätt till kunskap. s 9. 
291 PwC, Avkastning på bokfört operativt kapital i välfärdsbolag, 27 december 2016, s 9. 
292 Dagens Nyheter, Reepalus förslag innebär totalt vinstförbud i välfärden, 28 december 2016.  
293 SOU 2016:78, s 25 samt 359. 
294 Se bl.a. Svenskt Näringsliv, Vinsttak stoppar litet vårdföretag från att växa, 12 december 2016. Se även 
Svenskt Näringsliv, Vinstbegränsning i välfärden, oktober 2016, s 25. 
295 CMS v Argentina, not 121, paragraf 273–281. 
296 Tecmed v Mexico, not 126, paragraf 154. 
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Vinstbegränsningen tycks vidare kunna få skadliga effekter på gjorda investeringar i 

välfärden. Om vinstbegränsningarna i praktiken innebär vinstförbud innebär det att 

verksamheten i det närmaste förlorar sitt ekonomiska värde. Det är inte troligt att någon 

investerare är intresserad av att köpa eller driva en verksamhet som inte får gå med vinst 

med resultatet att investeraren får lägga ned verksamheten eller sälja den med förlust. I 

tvisten Achmea v Slovak Republic dömdes den slovakiska staten till att betala skadestånd 

om 22 miljoner euro efter att ha infört att förbud mot privata vinster inom 

välfärdssektorn.297 Tvisten grundade sig på ett investeringsskyddsavtal mellan Holland 

och Slovakien.298 Precis som gällande det svenska förslaget var syftet med det slovenska 

vinstförbudet att hindra att offentliga medel försvann i form av vinstuttag och 

avkastningar.299 Skiljenämnden ansåg dock att vinstförbudet berövade verksamheten dess 

ekonomiska värde och den slovakiska lagen ansågs därför stå i strid med rätten till rättvis 

och skälig behandling.300  

Precis som utredningen skriver har många av investerarna investerat i välfärden med 

avsikten att göra vinst.301 Avsaknaden av lagstadgade vinstbegränsningar har därmed 

legat till grund för merparten av investeringarna i välfärden.302 Att genom en lagändring 

i grunden ändra dessa förutsättningar på ett sätt som medför att verksamheterna förlorar 

sitt ekonomiska värde kan utifrån avgörandet i Achmea v Slovak Republic inte anses vara 

förenligt med investerarens förväntningar. Nästa fråga blir då om dessa förväntningar 

varit berättigade.  

Det är inte självklart att alla förändringar av gällande lagstiftning bör anses strida mot 

investerarens berättigade förväntningar. Rätten till rättvis och skälig behandling innebär 

inte immunitet mot samhälleliga och rättsliga förändringar.303 Enligt tidigare 

skiljenämnder måste värdstaten kunna ändra sin lagstiftning utifrån allmänhetens 

                                                
297 Achmea v Slovak Republic, not 274.   
298 Agreement on Encouragement and Reciprocal Protection of Investments between the Kingdom of the 
Netherlands and the Czech and Slovak Republic, 1992. Artikel 3(1) gällande rättvis och skälig behandling 
är mycket lik motsvarande artikel i flertalet svenska BITs (jfr ovan under avsnitt 3.2). 
299 Achmea v Slovak Republic, not 274, paragraf 204. 
300Ibid, paragraf 279, 281 samt 283. Samtidigt som tvisten pågick i internationell skiljenämnd avgjorde 
Slovakiens högsta domstol att vinstförbudet stod i strid med landets konstitution och år 2011 drogs lagen 
tillbaka (se paragraf 35). 
301 SOU 2016:78, s 143f. 
302 Jfr Achmea v Slovak Republic, not 274, paragraf 281.  
303 Se bl.a. Parkerings-Compagniet v Lithuania, not 88, paragraf 332, samt Impregilo v Argentina, not 171, 
paragraf 290f. 
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intresse.304 Sådana ändringar måste dock vara någorlunda förutsebara och transparenta 

för att ge investeraren en möjlighet att planera och anpassa sin verksamhet.305  

Avgörandet i Parkerings v Lithuania tyder på att skyddet under FET förutsätter att 

investeraren tagit ett eget ansvar för att undersöka värdstatens rådande politik och därmed 

kunna förutse eventuella förändringar i gällande lagstiftning.306 Den privata välfärden har 

varit omdiskuterad under lång tid och investerare bör därför kunna förvänta sig relativt 

omfattande förändringar av lagstiftningen.307 Trots att det inte är troligt att något av 

Sveriges gällande BITs innehåller vinstgarantier eller att Sverige explicit gett sådana 

garantier till utländska investerare bör Sveriges tidigare investeringsvänliga politik308 

dock kunna tolkas som indirekta garantier för en fortsatt investeringsvänlig 

välfärdssektor.309 Det ska även påpekas att vinstdrivande aktörer i välfärden (med 

undantag för skolväsendet) tillåts i alla andra nordiska länder.310 Det är därmed möjligt 

att argumentera för att investerarnas förväntningar gällande avkastning på investerat 

kapital i den svenska välfärden varit berättigade. 

Stabilitet och förutsebarhet i värdstatens lagstiftningsförfaranden har vidare setts som 

viktiga och självklara parametrar under FET.311 Att med kort varsel införa kraftiga 

vinstbegränsningar vilka beräknas få betydelse för åtminstone 75 procent av alla bolag 

inom välfärdssektorn och som till och med har hävdats innebära ett vinstförbud bör 

varken kunna anses förutsebart eller transparent.312 Att förvänta sig någorlunda stabilitet 

i de lagar och regler som gäller för den aktuella verksamheten måste vidare anses 

berättigat. Det finns således ett flertal argument som talar för att kraftiga 

vinstbegränsningar inom välfärden bör anses strida mot utländska investerares 

berättigade förväntningar.  

                                                
304 Se bl.a. Parkerings-Compagniet v Lithuania, not 88, paragraf 332. 
305 CMS v Argentina, not 121, paragraf 273–281.  
306 Parkerings-Compagniet v Lithuania, not 88, paragraf 332–335.   
307 För en intressant överblick se vidare Goodman och Loveman, Does Privatization Serve the Public 
Interest?, november-december 1991, Harvard Business Review. 
308 Jfr Business Sweden, Redovisning av Statens Uppdrag till Business Sweden – Investeringsfrämjande, 
verksamhetsåret 2014, s 5. 
309 GAMI v Mexico, not 147, paragraf 100, PSEG v Turkey, not 103, paragraf 252f samt Achmea v Slovak 
Republic, not 274, paragraf 190. 
310 SOU 2016:78, s 24. 
311 CMS v Argentina, not 121, paragraf 274; ”…There can be no doubt, therefore, that a stable legal and 
business environment is an essential element of fair and equitable treatment.” 
312 Dagens Nyheter, Utredaren: Förbud finns i alla andra länder, 8 november 2016. 
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För att förhindra att reglerna om begränsat rörelseresultat kringgås föreslås vidare ett 

utökat värdeöverföringsförbud för offentligt finansierad verksamhet.313 Gällande 

aktiebolag finns redan ett värdeöverföringsförbud i aktiebolagslagen.314 En utökning av 

detta förbud gällande offentligt finansierad verksamhet bör, med tanke välfärdssektorns 

speciella karaktär och den debatt gällande övervinster och skatteparadis som förts i media, 

inte anses överraskande.315 Värdeöverföringsförbudet föreslås dock gälla samtliga typer 

av värdeöverföringar, även mellan bolag i samma koncern, samt hyror, löner och övriga 

inköp.316 En sådan reglering begränsar naturligtvis företagets möjlighet att styra och 

anpassa verksamheten utifrån rådande behov. Frågan är dock om begränsningen är 

tillräckligt stor för att anses strida mot investerarens grundläggande förväntningar med 

sin investering. Detta blir förmodligen en fråga utifrån omständigheterna i det enskilda 

fallet och diskuteras mer i nästkommande avsnitt. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att införandet av kraftiga vinstbegränsningar som 

i praktiken kan innebära ett vinstförbud bör, med stöd av den nyligen avgjorda tvisten i 

Achmea v Slovak Republic, sannolikt anses strida mot utländska investerares berättigade 

förväntningar och därmed stå i strid med Sveriges förpliktelser under gällande 

investeringsskyddsavtal. 

 
4.2.2.3.   Tillståndskrav för offentlig finansiering 

Tillståndsplikten innebär att företag som ansöker om offentlig finansiering ska kunna visa 

att offentliga medel, utöver det begränsade rörelseresultatet, oavkortat går till 

välfärdsverksamheten. Regeringen har varit noga med att påpeka att den föreslagna 

tillståndsplikten inte är obligatorisk för bolag inom välfärdssektorn.317 Enbart företag som 

ansöker om offentlig finansiering omfattas av kravet. Inom välfärdssektorn torde det dock 

vara svårt att konkurrera utan offentlig finansiering.  

Förslaget innebär en klar begränsning av investerarens och ledningens möjlighet att 

fritt disponera verksamhetens ekonomiska medel något som kan göra det svårt att planera 

och budgetera för framtiden.318 De förutsättningar som gällde vid tiden för investeringen 

                                                
313 SOU 2016:78, s 359. 
314 17 kap 1 § aktiebolagslagen (2005:551). 
315 Se bl.a. Dagens Nyheter, Enkelt för välfärdsbolag att undvika skatt, 9 juni 2014.  
316 SOU 2016:78, s 360. 
317 Ibid, s 334. 
318 En sådan begränsning skulle kunna strida mot rätten att överföra tillgångar relaterade till investeringen 
vilket är ett annat skydd i många BITs. Detta skydd faller dock utanför ämnet för denna uppsats ämne. Jfr 
Achmea v Slovak Republic, not 274, paragraf 286. 
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kan därför sägas ha ändrats i och med tillståndsplikten. Frågan är dock om utländska 

investerare varit berättigade att förvänta sig att dessa förutsättningar skulle förbli 

oförändrade. Regler gällande företags ekonomiska medel finns dels inom 

aktiebolagsrätten och skatterätten men även inom specifika branscher såsom bank och 

finansväsendet.319 Det är därmed osäkert om begränsningar i användandet av offentliga 

medel strider mot investerares berättigade förväntningar. Det kan vidare noteras att kravet 

relativt enkelt kan uppfyllas genom att det i stadgar och bolagsordning skrivs in att 

medlen ska användas i enlighet med gällande krav.320 

Vidare föreskrivs krav på att verksamheten ska ske inom en separat juridisk person. 

Detta innebär att vissa företag måste struktureras om på så sätt att offentligt finansierad 

verksamhet skiljs från annan verksamhet.321 Vidare kommer medel utöver det tillåtna 

rörelseresultatet inte kunna flyttas mellan olika verksamheter eller mellan olika bolag 

inom samma koncern.322 Regler gällande koncernbidrag och värdeöverföringar finns 

såsom ovan nämnts redan inom den övriga bolagsrätten.323 Skyddet för investerarens 

berättigade förväntningar bör vidare, enligt vissa tidigare avgöranden, vägas mot 

värdstatens rätt att lagstifta i allmänhetens intresse.324 Värdstaten har enligt vissa 

skiljenämnder getts rätt att implementera generell lagstiftning, förutsatt att detta har skett 

på ett sätt som inte uppenbart strider mot skyddets krav på stabilitet, transparens och icke-

diskriminering.325 Värdeöverföringsförbudet förslås få generell tillämpning och det är 

osäkert om begränsningen kan anses tillräckligt ingripande eller oförutsedd för att strida 

mot den utländska investerarens berättigade förväntningar. Vidare kan man fråga sig om 

möjligheten till koncernbidrag och värdeöverföringar (utöver uttag av avkastning och 

vinst, vilket har diskuterats i föregående avsnitt gällande vinsttak i välfärden) över huvud 

taget kan sägas ha legat till grund för den utländske investerarens beslut att investera i 

välfärden.326  

                                                
319 Se exempelvis Basel III:s regler gällande kapitaltäckningskrav för banksektorn; EU direktiv 
2013/36/EU samt EU förordning 575/2013. 
320 SOU 2016:78, s 340. 
321 Ibid, s 342. 
322 Ibid, s 343f. 
323 Se 17 kap 1 § aktiebolagslagen (2005:551) samt 35 kap inkomstskattelagen (1999:1229).  
324 Saluka v Czech Republic, not 137, paragraf 307.  
325 Ibid. 
326 Jfr Tecmed v Mexico, not 126, paragraf 154, där det uttryckligt anges att förutsättningen eller 
förväntningen ska ha legat till grund för beslutet att investera.  
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Kravet på att verksamheten ska bedrivas av en juridisk person innebär dock i praktiken 

ett verksamhetsförbud för fysiska personer som bedriver till någon del offentligt 

finansierad verksamhet. Detta bör i högsta grad strida mot den enskildes berättigade 

förväntningar. Förslaget innehåller dock inget krav på specifik bolagsform, det finns 

därmed inget krav på att verksamheten måste bedrivas i exempelvis aktiebolag. Enligt 

utredaren är det därför mycket enkelt för fysiska personer att anpassa sig till kravet.327 

Det ska dock påpekas att enskild firma, vilket är den bolagsform som enskilda personer 

främst använder sig av för att bedriva verksamhet, inte är en juridisk person. I förhållande 

till utländska investerare torde denna fråga dock vara av mindre betydelse eftersom det 

inte är troligt att investering sker i fysiska personer.328  

Tillståndskravet innebär även att juridiska personer med tillstånd inte får överlämna 

sin verksamhet till andra juridiska personer, dvs underentreprenörer (förutsatt att inte 

underleverantören har ett likadant tillstånd).329 Även detta kan innebära att verksamheten 

måste omstruktureras men det behöver inte, i enlighet med vad som diskuterats ovan, vara 

tillräckligt för att innebära en kränkning av investerarens grundläggande förväntningar.  

Frågan huruvida tillståndsplikten innebär ett brott mot utländska investerares 

berättigade förväntningar ska naturligtvis bedömas utifrån omständigheterna i varje 

enskilt fall men utifrån en generell bedömning är det troligt att Sverige har rätt att införa 

krav på tillstånd för att motta offentlig finansiering utan hinder av skyddet för rättvis och 

skälig behandling.  

4.2.3.  Transparens 
Såsom ovan nämnts är rätten till en transparent process nära sammankopplat med skyddet 

för berättigade förväntningar och mycket av det som nämnts ovan har även tillämplighet 

i förhållande till frågor gällande transparens. I avgörandet Occidental v Ecuador ansågs 

värdlandets nya skatteregler strida mot investerarens berättigade förväntningar gällande 

transparens på grund av att reglerna införts utan förvarning eller förklaring.330  

Det finns ingenting som tyder på att något av ovannämnda förslag skulle införas i strid 

med gällande svensk lagstiftningsprocess. Den svenska lagstiftningsprocessen är på 

                                                
327 SOU 2016:78, s 718. 
328 Det är vidare oklart om en sådan investering skulle falla under investeringsskyddsavtalens definition av 
”investering”. ”Investering” har dock tolkats brett i tidigare fall, se exempelvis CMS v Argentina, not 76, 
paragraf 72 samt AES Corporation v Argentina, Decision on Jurisdiction, 26 april 2005, paragraf 88. 
329 SOU 2016:78, s 342. 
330 Occidental v Ecuador, not 121, paragraf 184.  
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många sätt mycket transparent och lätt att ta del av för utomstående parter.331 Lagförslag 

föregås alltid av en statlig utredning som mynnar ut i ett betänkande. Betänkandet ges 

vidare ut på remiss till berörda myndigheter, organisationer och andra intressenter som 

får lämna synpunkter. Även intressenter som inte har fått en remiss har rätt att lämna 

synpunkter. Betänkandet är vidare tillgängligt för allmänheten via bland annat 

regeringens hemsida.332  

Enligt avgörandet i Tecmed v Mexico åläggs staten ett ansvar att tidigt, i praktiken 

innan beslutet om investeringen tagits, kommunicera potentiella, kommande 

lagförslag.333 Ett sådant krav på värdstaten har ansetts som orimligt och i följande 

avgöranden har skyddet inte tolkats fullt så generöst.334 Utifrån senare tolkningar av 

skyddet tycks det idag relativt klart att värdstaten inte har en skyldighet att på förhand 

informera om eventuella politiska motsättningar som kan leda till förändringar i gällande 

lagstiftning.335 

Det är därmed inte troligt att lagstiftning i enlighet med den svenska 

lagstiftningsprocessen skulle anses strida mot rätten till transparens på grund av bristande 

kommunikation.  

4.2.4.  Rättssäkerhet inkluderat skydd mot tvång och trakasserier  

Frågor om rättssäkerhet blir främst aktuella efter det att ett beslut genomförts eller en ny 

lagstiftning införts.336 Förnekande av rättvisa eller förnekande av rätt till rättslig prövning 

är i stor utsträckning kopplat till omständigheterna i det enskilda fallet och det är svårt att 

göra en generell bedömning av huruvida Sveriges agerande i förhållande till aktuella 

förslag skulle strida mot investeringsrättsliga standarder gällande rättssäkerhet.  

Det är vidare troligt att samtliga administrativa beslut i enlighet med gällande förslag 

kommer, i enlighet med svensk förvaltningsrätt, vara möjliga att överklaga.337  

Av större intresse för denna uppsats är skyddet mot statligt indirekt tvång. Enligt 

utredningen gällande vinsttak för välfärdsbolag är det troligt att begränsningen medför att 

                                                
331 8 kap regeringsformen, se vidare under 
 http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/lagstiftningsprocessen/ (kontrollerad 20 mars 2017).  
332 http://www.regeringen.se (kontrollerad 20 mars 2017).  
333 Tecmed v Mexico, not 126, paragraf 154 samt 167. 
334 UNCTAD, Fair and Equitable Treatment, 2012, not 78, s 65.  
335 Parkerings-Compagniet v Lithuania, not 88, paragraf 340-342 samt 345-346. 
336 Det har vidare ansetts att värdlandets inhemska rättsmedel måste uttömmas innan brott mot rättssäkerhet 
kan hävdas under BITs; Duke Energy v Ecuador, not 196, paragraf 399–401. 
337 SOU 2016:78, s 374 samt 377f. 
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investerare och företag som investerat i välfärdsbolag utifrån ett vinstmotiv kommer att 

sälja sina ägarandelar eller välja att ägna sig åt annan verksamhet.338 Även mindre företag 

har redan nu vittnat om att det skulle vara svårt för dem att fortsätta sin verksamhet under 

föreslagna förhållanden.339 Begränsningen av rörelsekapital i kombination med ett 

värdeöverföringsförbud förväntas göra det svårt för mindre företag att dels locka kapital 

utifrån, dels lägga undan kapital för framtida investeringar. Om sådana förhållanden blir 

verklighet har vissa näringsidkare setts sig tvungna att byta bransch eller sälja sina 

verksamheter.340 I avgörandet Tecmed v Mexico ansågs liknande resultat av statligt 

agerande innebära otillbörligt tvång och ansågs därmed oförenligt med rätten till rättvis 

och skälig behandling.341  

Såväl ett delvis förstatligande av den svenska friskolan som en vinstbegränsning inom 

välfärden skulle kunna få liknande följder och tvinga investerare att antingen flytta sina 

verksamheter utomlands eller byta bransch. Båda alternativen skulle vara förknippade 

med stora risker och kostnader och bör, i enlighet med avgörandet i Tecmed v Mexico 

kunna anses ersättningsberättigande på grund av att de otillbörligen tvingats fram i strid 

med rätten till rättvisa och skälighet.342 Det bör dock påpekas att tvisten i Tecmed v 

Mexico gällde en indragen licens, vilken fick direkt skadliga effekter för den enskilda 

investeraren. Samtliga lagstiftningsförslag som här diskuterats förmodas få en generell 

tillämpning och trots att de kan tvinga fram omstruktureringar av såväl investeringar som 

bolag så är detta enbart en indirekt effekt av allmän lagstiftning.343 Det är därför möjligt 

att skiljenämnden i det enskilda fallet inte anser att omstruktureringarna fått tillräckligt 

skadliga effekter för att klassificeras som orättvis eller oskälig behandling.  

Utöver avgörandet i Tecmed v Mexico har skiljenämnden funnit att det förkommit 

otillbörligt tvång i framförallt situationer av direkt fysiskt tvång eller ekonomisk 

utpressning.344 Det får anses föga troligt att något av här aktuella lagförslag kan anses 

utgöra sådant tvång.345 I en eventuell framtida investeringsrättstvist är det därför troligen 

                                                
338 Ibid, s 690. 
339 Se Erland Olsson i Svenskt Näringsliv Nyhet, Vinsttak stoppar litet vårdföretag från att växa, 12 
december 2016. 
340 Ibid. 
341 Tecmed v Mexico, not 126, paragraf 167.  
342 Ibid. 
343 Se bl.a. SOU 2016:78, s 29. 
344 Se exempelvis Desert Line v Yemen, not 201, paragraf 151–194. 
345 Jfr även 20 kap 1 § brottsbalken (1962:700). 
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mer framgångsrikt att hävda att förslagen, i enlighet med vad som sagts ovan, strider mot 

investerarens berättigade förväntningar jämfört med att hävda otillbörligt tvång. 

4.2.5.  Kontraktuella förpliktelser 

Det är möjligt att de föreslagna reglerna strider mot redan ingångna kontrakt med 

näringsidkare inom välfärden. Detta är dock en fråga utifrån de specifika 

omständigheterna i varje enskilt fall. Det ska dock återigen påpekas att kontraktsbrott inte 

automatiskt har ansetts utgöra brott mot rätten till rättvis och skälig behandling.346 

Däremot kan kontraktsbrott anses strida mot investerarens berättigade förväntningar på 

så sätt att investeraren rimligen förväntar sig att värdstaten agerar i enlighet med ingångna 

avtal.  

Vid kontraktsbrott har utländska investerare i tidigare fall dock i första hand yrkat på 

ersättning genom den traditionella avtalsrätten.347  

4.3.   Proportionalitet  
Flera avgöranden under 2000-talet tyder på att skiljenämnderna använder sig av en 

proportionalitetsbedömning för att avgöra huruvida en statlig åtgärd varit förenlig med 

rätten till rättvis och skälig behandling.348 Ett sådant proportionalitetstest bör väga 

lagstiftningens nytta för allmänheten mot dess intrång i den enskildes investering.349 En 

viktig fråga i sammanhanget blir huruvida den allmänna nyttan hade kunnat uppnås med 

hjälp av ett mindre ingripande agerande. Om svaret på frågan är jakande har statens 

agerande varit oproportionerligt vilket talar för att staten agerat i strid med investerarens 

rätt till rättvisa och skälighet.  

I förslagen gällande såväl förstatligande av skolan som vinstbegränsningar i välfärden 

hade syftet förmodligen kunnat uppnås med mindre ingripande åtgärder. Syftet med ett 

delvis förstatligande av friskolan är att öka kontrollen av friskolorna för att tillförsäkra 

alla barn samma skolkvalitet.350 En sådan kontroll skulle kunna införas med hjälp av till 

exempel kvalitetsmätningar, nationella prov rättade på statlig nivå samt kvalitets- och 

kvantitetskrav (exempelvis krav på antal lärare). Samtliga av dessa åtgärder skulle kunna 

införas även i privata friskolor och syftet kan därmed uppnås utan ett förstatligande.  

                                                
346 Parkerings-Compagniet v Lithuania, not 88, paragraf 360-361.   
347 Dolzer och Schreuer, 2012, s 152-154. 
348 Saluka v Czech Republic, not 137, Pope & Talbot v Canada, not 205 samt Eureko v Poland, not 137.  
349 Kingsbury och Schill, 2010, s 78. 
350 Syftet är även att på sikt helt förstatliga de privata friskolorna. 
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Syftet med vinstbegränsningar i välfärden är att minska felaktig användning av 

offentliga medel samt säkerställa kvalité och långsiktighet inom vården.351 I den 

efterföljande debatten till regeringens utredning gällande vinstbegränsningar i välfärden 

är det just brister i proportionalitet och legitimitet som lyfts fram.352 Till att börja med 

tycks det råda olika uppfattning om huruvida de problem som utredningen avser lösa över 

huvud taget existerar.353 Det kan därför hävdas att förslaget saknar grund och därmed 

även legitimitet.  

Advokatsamfundet ifrågasätter vidare om förslaget verkligen kan leda till önskat 

resultat avseende skydd för identifierande intressen, högre kvalitet och ändamålsenlig 

användning av skattemedel.354 Vidare hävdas att förslaget inte är proportionerligt och att 

mindre ingripande åtgärder såsom kvalitetskrav hade kunnat användas för att nå önskat 

resultat.355 På annat håll har kritiska röster hävdat att syftet kunnat uppnås enkelt genom 

mer detaljerade kvalitetskrav i upphandlingsprospekt, bemanningskrav och skärpta 

sanktioner.356 Det är därför troligt att regeringens syfte med vinstbegränsningen hade 

kunnat uppnås även utan att kraftigt begränsa företagens rörelseresultat och möjlighet att 

fritt planera och strukturera sina verksamheter.   

Det tycks därmed svårt att argumentera för att vare sig ett förstatligande av skolan eller 

vinstbegränsningar i välfärden kan anses stå i rimlig proportion till det ingrepp åtgärderna 

utgör i den utländska investerarens investering och verksamhet.  

Gällande tillståndskravet för offentlig finansiering blir bedömningen dock en annan. 

Trots att syftet med kravet har ifrågasatts är det möjligt att argumentera för att kravet är 

nödvändigt för att kontrollera användningen av fiskala medel. Såsom ovan nämnts finns 

tillståndskrav inom även andra branscher och trots att ett sådant krav troligen utgör en 

administrativ börda för investeraren och leder till ökad byråkrati utgör det inget större 

ingrepp i näringsidkarens verksamhet eller investering. Det är därför svårt att hävda att 

tillståndskravet kan få orimliga eller oskäliga effekter för utländska investeringar. Det är 

därför troligt att tillståndskravet skulle anses stå i proportion till åtgärdens syfte. 

 

                                                
351 SOU 2016:78, s 25f.  
352 Advokatsamfundets remissvar till SOU 2016:78, 21 februari 2017, s 2ff. 
353 Sevenius, Häxjakten på vinst, 14 december 2016, http://sevenius.se/2016/12/14/haxjakten-pa-vinst/ 
(kontrollerad 20 mars 2017).   
354 Advokatsamfundets remissvar till SOU 2016:78, 21 februari 2017, s 2ff. 
355 Ibid. 
356 Förslag från M, C, L och KD i Dagens Nyheter, Generellt vinsttak omöjligt i en bred överenskommelse, 
8 november 2016.  
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4.4.   Sammanfattning 
Utifrån ovan redogörelse tycks det klart att skyddet för investerarens berättigade 

förväntningar kan ha stor betydelse för Sveriges möjlighet att lagstifta i allmänhetens 

intresse. Det är möjligt att, med hänvisning till ett flertal tidigare avgöranden såsom 

Parkerings v Lithuania, Tecmed v Mexico samt Achmea v Slovak Republic argumentera 

för att såväl ett delvis förstatligande av friskolan som vinstbegränsningar i välfärden bör 

anses stå i strid med utländska investerares berättigade förväntningar och därmed även 

vara oförenliga med Sveriges förpliktelser under gällande investeringsskyddsavtal.357  

Övriga skyddsgrunder som tidigare aktualiserats i samband med rätten till rättvis och 

skälig behandling beror till stor del på omständigheterna i det enskilda fallet och bedöms 

därför inte få en lika ingripande effekt för Sveriges suveränitet. Detta innebär dock inte 

att dessa grunder inte ska beaktas vid framtida lagstiftning. Investeringsskyddsavtalens 

skyddsmekanismer utgör en potentiell risk för framtida skadeståndsanspråk från 

utländska investerare och bör därför varken negligeras eller ignoreras vid statligt 

agerande. I det kommande ska avslutningsvis möjligheten att lagstifta i enlighet med 

gällande BITs diskuteras.  

  

                                                
357 Parkerings-Compagniet v Lithuania, not 88, Tecmed v Mexico, not 126 samt Achmea v Slovak Republic, 
not 274. 
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5.  Lagstiftning i enlighet med gällande BITs 

5.1.   Introduktion  
En relevant fråga i sammanhanget är naturligtvis huruvida det över huvud taget är möjligt 

att genom lagstiftning genomdriva politiska och rättsliga förändringar utan att agera i strid 

med gällande investeringsskyddsavtal. Det är utifrån ovan analys tydligt att rätten till 

rättvis och skälig behandling erbjuder ett relativt djupgående skydd för utländska 

investerare. Hastiga lagstiftningsåtgärder utifrån politiska ambitioner i allmänhetens 

intresse kan mycket väl anses strida mot investerarens berättigade förväntningar och kan 

därmed ge upphov till höga skadeståndsanspråk från berörda utländska företag som satsat 

kapital i Sverige.  

Rädslan för höga skadeståndskrav kan vidare leda till så kallad regulatory chill och 

innebära att staten avstår från att införa nödvändiga reformer i allmänhetens intresse.358 

Ett sådant långtgående skydd skulle i praktiken vara omöjlig att upprätthålla inom den 

nationella rätten och den internationella investeringsrätten ger därför ett skydd som går 

långt utöver vad som kan tillförsäkras nationella investerare.359  Det är därför av intresse 

att undersöka på vilket sätt det är möjligt att införa större politiska och rättsliga 

förändringar i enlighet med gällande skyddsavtal.   

5.2.   Lagstiftning i enlighet med berättigade förväntningar  
För att undersöka huruvida lagstiftning kan ske i enlighet med investerarens berättigade 

förväntningar är skiljenämndens uttalanden i den nyligen avgjorda tvisten Achmea v 

Slovak Republic av stort intresse. Enligt avgörandet i Achmea v Slovak Republic hindrar 

investeringsskyddsavtalen inte värdstaten från att per se lagstifta inom vissa områden 

eller utifrån viss politik.360 Värdstaten är fri att anta den politik och de regler de själva 

finner lämpliga. Vad investeringsskyddsavtalen fokuserar på är enbart värdstatens 

tillvägagångssätt för att ändra befintlig politik och rättssystem;  

“Nothing in these findings of the Tribunal should be taken to suggest that the Treaty is hostile 
towards particular policies on the provision of healthcare facilities. The Contracting Parties are free 
to adopt the policies that they choose. The Treaty focuses on the manner in which policies may be 
changed and implemented, not on the policies themselves. The decision in a case such as the present 
could be very different if, for example, reforms had been introduced in a phased manner together 
with provision for the compensation of any private health insurance providers who were caused loss 

                                                
358 Bernasconi-Osterwalder och Johnson, 2011, s 18. 
359 Sornarajah, 2010, s 355. 
360 Achmea v Slovak Republic, not 274, paragraf 294. 
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by the reforms. Indeed, the Contracting Parties could go further, and exclude health care altogether 
from the coverage of the BIT if they so wish. But as long as the provisions of the Treaty remain in 
force and applicable, they must be respected. That is what the Governments of the Contracting Party 
intended when they chose to conclude the Treaty, for what they judged to be the benefit of their 
States and their nationals.”361  

Enligt skiljenämndens uttalande hade alltså utgången i fallet kunnat bli annorlunda om 

förändringen av välfärdssystemet skett stegvis och innehållit bestämmelser om ersättning 

till de företag som lidit ekonomisk skada på grund av reformen. Förstatligande av 

skolväsendet och vinstbegränsningar inom den svenska välfärden skulle alltså kunna 

genomföras förutsatt att lagändringar införs succesivt och med möjlighet till 

kompensation för berörda företag. Ersättning har tidigare betalats ut för framtida 

inkomstbortfall i samband med stora politiska förändringar och är således ingenting nytt 

för svensk politik.362 

Naturligtvis vore det orimligt att kräva att samtliga förändringar av värdlandets politik 

och lagstiftning ska åtföljas av ersättning till berörda företag.363 Ingen investerare kan 

förvänta sig att värdstaten för all överskådlig framtid avstår från att lagstifta på grund av 

gällande BITs.364 Kärnan i skyddet ligger i att politiska förändringar bör ske stegvis under 

en längre tid så att berörda företag har möjlighet att anpassa sin verksamhet utan att göra 

stora ekonomiska förluster. Vid förändringar av gällande politik måste den sittande 

regeringen beakta tidigare regeringars utfästelser och avtalsförpliktelser (såsom BITs) 

samt landets rådande företagsklimat.365  

Varje fall måste naturligtvis bedömas utifrån sina särskilda omständigheter. I den 

relativt nyligen avgjorda tvisten Perenco Ecuador Ltd v Republic of Ecuador ansåg 

skiljenämnden att extraordinära omständigheter tvingat staten att agera och införandet av 

en skattesats på 50% av vinsten inom en viss bransch ansågs därmed inte oskälig eller 

orättvis.366 Detta kan dock jämföras med de statliga åtgärder som genomfördes som svar 

på de ekonomiska kriser som rådde i Argentina under 1980-talet och början av 2000-talet, 

                                                
361 Achmea v Slovak Republic, not 274, paragraf 294. 
362 Se exempelvis den särskilda lagen gällande ersättning med anledning av nedläggningen av det svenska 
kärnkraftverket Barsebäcksverket; prop. 1999/2000:63 Godkännande av avtal om ersättning i samband 
med stängningen av Barsebäcksverket, m.m. Se även lag (1997:1320) om kärnkraftens avveckling (upphävd 
2010). 
363 Sornarajah, 2010, s 355. 
364 En sådan förväntning skulle knappast anses vara berättigad; Schreuer, Fair and Equitable Treatment in 
Arbitral Practice, The Journal of World Investment & Trade, vol. 6 no. 3, juni 2005, s 374.  
365 Perenco Ecuador Ltd v Republic of Ecuador, Decision on Remaining Issues of Jurisdiction and 
Liability, 12 september 2014, paragraf 562 samt 564. 
366 Ibid. paragraf 591f. 
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vilka gav upphov till flertalet investeringsrättsliga tvister. I dessa fall tog skiljenämnden 

inte hänsyn till rådande ”extraordinära” omständigheter utan utdömde skadestånd efter 

att bland annat ha konstaterat att värdstaten Argentina agerat i strid med de utländska 

investerarnas berättigade förväntningar.367  

Det är således inte helt enkelt att exakt förutspå på vilket sätt en framtida skiljenämnd 

skulle tolka skyddet för investerares berättigade förväntningar i förhållande till 

värdstatens lagstiftningsåtgärder i allmänhetens intresse. Det tycks dock klart att 

välgrundade, succesiva förändringar i gällande rätt som införs under en längre tid minskar 

risken för statligt skadeståndsansvar. Anledningen till detta är att förändringar som sker 

under en längre tid minskar risken för stora ekonomiska försluter eftersom företagen har 

tid, möjlighet och även ett ansvar att anpassa sin verksamhet utifrån rådande 

omständigheter.368 Förutsebara förändringar i värdstatens rättssystem bör inte anses strida 

mot utländska investerares berättigade förväntningar, helt enkelt därför att sådana 

förväntningar inte bör anses vara berättigade.  

5.3.   Lagstiftning i enlighet med övriga skyddsgrunder under 

FET 
Det är vidare möjligt att hävda att lagstiftningen är proportionerlig och på ett legitimt sätt 

balanserar allmänhetens intresse med skyddet för utländska investerare. Detta kräver 

dock att värdstaten kan visa på att lagstiftningen varit nödvändig och det minst ingripande 

alternativet för att uppnå dess legitima syfte. I samband med en 

proportionalitetsbedömning har det hävdats att värdstatens agerande i god tro, det vill 

säga utifrån goda intentioner bör ges avgörande betydelse.369 Tidigare avgöranden tyder 

emellertid på att värdstatens intentioner med lagstiftningen inte har någon betydelse för 

att avgöra huruvida rätten till rättvis och skälig behandling har respekterats i det enskilda 

fallet.370 För att kunna avgöra om värdstaten lyckats dra en rimlig och rättvis balans 

mellan statens, allmänhetens och investerarens intresse bör det dock vara relevant att 

undersöka huruvida värdstaten agerat i god tro eller ej.  

                                                
367 Bl.a. LG&E Energy v Argentina, not 145; Enron v Argentina, not 147 samt CMS v Argentina, not 121.  
368 Jfr Parkerings-Compagniet v Lithuania, not 88, paragraf 332–335. 
369 Burke-White och von Staden, 2010, s 705ff. 
370 Se exempelvis Mondev Int. v U.S., not 82, paragraf 116. 
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Det är vidare möjligt att hävda att skiljenämnderna har utvidgat skyddet för rättvis och 

skälig behandling långt utöver avtalsparternas intentioner.371 Utvecklingen av skyddet för 

investerarens legitima förväntningar har medfört att stabiliseringsklausuler läses in i 

samtliga BITs vilket kan tolkas som att investeraren är skyddad mot all framtida 

förändring.372 Jämfört med nationella investerare vilka i betydligt större utsträckning 

förväntas anpassa sig till gällande rätt får den utländska investeraren ett orimligt starkt 

skydd. Det kan och har hävdats att länderna knappast kan ha avsett att ge utländska 

investerare ett så pass oproportionerligt skydd.373 Att tolka rätten till rättvis och skälig 

behandling alltför generöst och på ett sätt som bakbinder värdstatens lagstiftningsförmåga 

vore därför att tolka gällande BITs i strid med parternas avsikt med traktatet.374 

Det kan vidare hävdas att det står utländska investerare fritt att på samma sätt som dess 

nationella motsvarigheter skydda sig mot risktagande genom egna avtal med värdstaten. 

I de fall detta inte har skett bör det inte vara möjligt att kräva ersättning från staten för 

sådan ekonomisk skada som uppstått på grund av ”ogrundade” förväntningar.375   

Det står vidare Sverige fritt att undanta välfärdssektorn eller andra politiskt känsliga 

branscher från framtida investeringsskyddsavtal för att på så sätt få större frihet att 

lagstifta i allmänhetens intresse.376 Artiklar gällande rätten till rättvis och skälig 

behandling kan vidare explicit hänvisa till och därmed begränsas till gällande 

minimistandard under internationell rätt.377 Det är vidare möjligt att avstå från att 

inkludera regler gällande processförfarande såsom ISDS i kommande avtal för att 

undvika att tvistelösning sker i internationell skiljenämnd.378 Det är möjligt att en 

nationell domstol har en annan syn på rättvisa och skälighet, i större utsträckning väljer 

att använda sig av proportionalitetsbedömningar och därmed ger värdstaten större frihet 

att lagstifta i allmänhetens intresse.  

Redan ingångna och gällande bilaterala avtal kan naturligtvis även omförhandlas för 

att uppnå liknande resultat. Så länge BITs erbjuder skydd mot rättvis och skälig 

behandling i enlighet med ovan analys är Sverige dock förpliktigad att behandla utländska 

                                                
371 Sornarajah, 2010, s 355. 
372 Ibid. 
373 Ibid.  
374 Ibid, s 356f. 
375 Jfr Parkerings-Compagniet v Lithuania, not 88, paragraf 324 samt 335. 
376 Jfr CETA art 8.10. 
377 Jfr Sornarajah, 2010, s 467. 
378 Jfr diskussion i Gerstetter och Meyer-Ohlendorf, 2014, s 20f. 
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investerare rättvist och skäligt genom att bland annat respektera legitima förväntningar 

och upprätthålla ett transparent och förutsebart rättssystem och företagsklimat. För de fall 

stora politiska och rättsliga förändringar införs i strid med investerares berättigade 

förväntningar eller andra rättigheter under gällande BITs bör Sverige därför vara 

medveten om risken för framtida ersättningsanspråk från utländska investerare.  

5.4.   Sammanfattning 
Investeringsskyddsavtalen förbjuder inte värdstaten från att lagstifta inom vissa områden 

utan ställer enbart upp krav på det sätt lagstiftning sker. Lagstiftning som införs under en 

längre tid, som är rimlig och proportionerlig till det önskade syftet och som eventuellt 

möjliggör ersättning till särskilt berörda investerare är sannolikt förenlig med rätten till 

rättvis och skälig behandling. I denna uppsats har skiljenämndernas inkonsekventa 

tolkning av skyddet för rättvisa och skälighet dock återkommande framhållits. Det är 

tydligt att utgången i investeringsrättsliga tvister till stor del beror på den aktuella 

skiljenämndens syn på begreppen rättvisa respektive skälighet. Detta är emellertid inte 

nödvändigtvis någonting negativt utan gör det möjligt för värdstaten att argumentera för 

och försvara sitt agerande i enlighet med vad som sagts ovan.  

Skiljenämndens frihet att, utan att vara bunden av tidigare praxis, bedöma varje tvist 

utifrån situationens speciella omständigheter skapar vidare stor flexibilitet. Det är därför 

möjligt att framtidens skiljenämnder tillerkänner länderna större frihet att lagstifta i 

allmänhetens intresse eller i större utsträckning använder sig av proportionalitets-

bedömningar för att väga motstående intressen mot varandra. För att gardera sig mot 

framtida skadeståndsanspråk bör lagstiftning dock ske med beaktande av tidigare 

tolkningar av FET. Alternativt är det möjligt att omförhandla befintliga avtal och i 

framtida avtal begränsa rätten till rättvis och skälig behandling på ett sätt som skapar 

större frihet för staten att lagstifta i allmänhetens intresse.  
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6.  Slutord 
 
Utifrån denna uppsats är det tydligt att bilaterala investeringsskydd utgör en viktig del av 

den globala ekonomin och möjligheten att investera över landsgränserna. Avtalens 

skyddsmekanismer kan dock ge upphov till oönskade skadeståndskrav från utländska 

investerare och därmed innebära ett hinder för statligt agerande och nationell lagstiftning.  

Ovan redogörelse över synen på rättvis och skälig behandling i förhållande till 

nationell lagstiftning har försökt ge en samlad bild av det ansvar som stater har gentemot 

sina utländska investerare. Det är dock tydligt att synen på rättvisa och skälighet kan skilja 

sig åt mellan olika skiljenämnder och beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. 

Genom att analysera framtida svenska lagstiftningsförslag i förhållande till skyddet för 

investerare har uppsatsen avsett visa på de argumentationslinjer som kan användas av 

utländska investerare som anser sig ha lidit skada på grund av aktuella (ännu hypotetiska) 

regleringar. Utredningen visar på att det främst är genom en utvidgad tolkning av skyddet 

för berättigade förväntningar som statens lagstiftningsmöjlighet kan begränsas.    

Ett förstatligande av den svenska friskolan kan förväntas få förödande konsekvenser 

för investeringar gjorda i friskolor. Oavsett om skolorna förstatligas helt eller delvis bör 

Vänsterpartiets förslag kunna medföra att verksamheten förlorar sitt ekonomiska värde 

och blir omöjlig att driva vidare eller sälja till andra aktörer. Ett sådant förfarande utan 

förvarning eller adekvat kompensation till berörda parter bör utifrån tidigare 

skiljenämnders avgörande sannolikt anses strida mot utländska investerares berättigade 

förväntningar och därmed även deras rätt att bli behandlade rättvist och skäligt.  

Även förslaget gällande vinstbegränsningar i välfärden kan förväntas få negativa 

konsekvenser för utländska investerare och medföra att gjorda investeringar blir 

värdelösa eller åtminstone olönsamma. Förslaget medför även att det blir svårt att 

långsiktigt planera och budgetera för verksamheten vilket kan medföra att gjorda 

investeringar snabbt förlorar i värde. Utländska investerare bör kunna förvänta sig ett 

stabilt företagsklimat och rättssystem utifrån en tidigare investeringsvänlig politik och är 

därmed berättigad att förvänta sig avkastning på investerat kapital. Det är möjligt att 

argumentera för att kraftiga vinstbegränsningar, på gränsen till vinstförbud står i strid 

med dessa förväntningar. Utifrån tidigare tolkningar av FET är det därför troligt att en 

framtida skiljenämnd skulle anse att Sveriges vinstbegränsningar i välfärden strider mot 

rätten till rättvis och skälig behandling. En sådan lagstiftning kan därmed ge upphov till 
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höga skadeståndsanspråk från drabbade investerare som satsat kapital i den svenska 

välfärden.  

Kravet på tillstånd för att motta offentlig finansiering bör dock inte ses som särskilt 

ingripande och bör inte kunna ge upphov till större ekonomisk skada för utländska 

investerare. Tillståndskrav förekommer inom många branscher och bör därför troligtvis 

inte anses strida mot utländska investerares förväntningar.  

Begränsningarna i Sveriges möjlighet att lagstifta i allmänhetens intresse eller, mer 

korrekt uttryckt, risken för skadeståndsanspråk från utländska investerare är sällan 

beaktad av den svenska regeringen.379 Denna omedvetenhet om investeringsskydds-

avtalens latenta risker har sin grund bakåt i tiden. Historiskt sett ingicks bilaterala 

investeringsskyddsavtal med mindre utvecklade länder för att tillförsäkra skydd för de 

mer utvecklade ländernas investerare.380 Att de ensidigt utformade avtalen skulle komma 

att användas mot de mer utvecklade länderna ansågs tidigare otänkbart och förbises än 

idag av makthavare.381 Skiljenämndernas självständiga tolkning av avtalens 

skyddsklausuler har därför skapat såväl förvåning som irritation och gett upphov till 

debatt om statssuveränitet, skiljemännens makt och balansen mellan företagande och 

allmänhetens intresse.382 Denna debatt lär fortsätta och det är rimligt att förvänta sig att 

framtidens investeringsskyddsavtal specificeras och görs mer detaljerade för att begränsa 

såväl skyddet för utländska investerare som skiljemännens makt. Detta har bland annat 

redan skett i det nyligen förhandlade frihandelsavtalet CETA mellan Kanada och EU. 

Idag har Sverige likväl investeringsskyddsavtal med 67 länder och är därför 

förpliktigad att upprätthålla godtagbara skyddsstandarder i enlighet med dessa.383 För att 

undvika skadeståndsanspråk från utländska investerare vilka kan leda till dyra processer 

i skiljenämnd med efterföljande skadeståndsansvar bör Sverige därför lagstifta med 

beaktande av tidigare skiljenämnders tolkning av skyddet för utländska investerare och 

dess rätt till rättvis och skälig behandling. Denna uppsats har avsett att visa på några av 

de argumentationslinjer som kan användas och bör beaktas vid statlig lagstiftning för att 

undvika agerande i strid med gällande investeringsskyddsavtal. Övergripande för all 

lagstiftning är att den bör ske succesivt och på ett sätt som gör det möjligt för berörda 

                                                
379 Sveriges förpliktelser under gällande BITs nämns exempelvis inte en enda gång i den drygt 800-sidiga 
utredningen SOU 2016:78.  
380 Se ovan under avsnitt 2.2. 
381 Sornarajah, 2010, s 360ff.  
382 Se ovan under avsnitt 2.4, se även Sornarajah, 2010, s 361. 
383 Kommerskollegium, Investeringsskyddsavtal (BITs) – så funkar de, 2013, s 7. 
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investerare att anpassa sin verksamhet för att undvika att investeringen förlorar sitt 

ekonomiska värde.  

Välkomnandet av utländskt kapital är högprioriterat av Sveriges politiska ledning och 

spelar en avgörande roll för öka landets tillväxt, innovation och utveckling.384 Samtidigt 

har den globala ekonomin gjort det möjligt för företag att genom forum-shopping utnyttja 

förmånliga investeringsskyddsavtal för att driva lönsamma skadeståndsprocesser mot 

såväl mer som mindre utvecklade länder. Sansad lagstiftning i enlighet med investerarnas 

förväntningar är troligen förenligt med Sveriges förpliktelser under gällande BITs och 

bör dels upprätthålla en investeringsvänlig svensk marknad, dels minska risken för 

ovälkomna skadeståndsanspråk. Det finns med andra ord mycket att tjäna på att beakta 

och respektera gällande investeringsskyddsavtal.  

  

                                                
384 Regeringsbeslut, Riktlinjer för budgetåret 2016 för Sveriges export- och investeringsråd avseende 
export- och investeringsfrämjande verksamhet, december 2015, s 8. 
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