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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det internationella samarbetet mellan stater har ökat drastiskt efter andra världskriget då 

länder runt om i världen, oavsett politisk ideologi, har ingått överenskommelser kring 

allehanda frågor. 1  Dessa överenskommelser, s.k. traktat, har i första hand rört 

grundläggande fredsförebyggande frågor och mänskliga rättigheter men har så 

småningom spridit sig till att i större utsträckning omfatta även handelsfrågor i större 

utsträckning.2 Denna utveckling beror bl.a. på den ekonomiska realiteten i en alltmer 

globaliserad värld, vilket innebär att enskilda länder inte kan uppnå önskad ekonomisk 

tillväxt utan inflöde av utländskt kapital för diverse investeringar.3 

Å ena sidan är det, paradoxalt nog, de länder med störst behov av utländskt 

kapital som också har svårast att locka till sig utländska investerare. Detta anses vara en 

följd av bl.a. bristen på stabilitet och förutsägbarhet, vilket skrämmer utländska 

investerare från att satsa pengar i fattiga eller s.k. utvecklingsländer. Dessa brister är 

oftast en konsekvens av sociala och politiska faktorer i landet samt avsaknaden av t.ex. 

ett välfungerande rättsväsende. Å andra sidan har utländska investerare också ett 

intresse av att kunna investera där det finns utvecklingsmöjligheter och framtida vinster. 

Utvecklingsländerna har nämligen stor potential för vinstgenerering tack vare sina 

outnyttjade marknader eller stora naturresurser.4 

Stater har alltså ett gemensamt intresse av att minimera vissa (icke kommersiella) 

risker så att gemensam ekonomisk tillväxt kan uppnås genom ökad utländsk investering. 

En av de lösningar som länderna kan välja för att hantera situationen, och som är fokus 

för denna uppsats, är att värdstaten ställer vissa garantier till skydd för den utländska 

investeraren, samtidigt som den ger investeraren möjligheten att genomdriva dessa 

garantier direkt mot värdstaten utan att behöva involvera sin egen hemstat. Dessa 

garantier kan lämnas för enskilda investeringar men har framförallt betydelse när de tar 

                                                
1 Från stora internationella konventioner omfattande nästan alla stater i världen (t.ex. FN-stadgan från 
1945) till regionala (t.ex. Lissabonfördraget 2009) men även konventioner som rör enskilda intressefrågor 
(t.ex. Nordiska miljöskyddskonventionen från 1976). 
2 Bl.a. genom ingående av General Agreement on Tarisffs and Trade (GATT) år 1947 och även den 
omfattande utvecklingen inom Världshandelsorganisationen (WTO) och Internationella valutafonden 
(IMF). 
3 Se t.ex. OECD 2014, s. 88ff. 
4 Se t.ex. affärsmöjligheter i den stora kinesiska marknaden och stora outnyttjade naturresurser i vissa 
afrikanska länder. 
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form av bilaterala investeringsskyddsavtal mellan investerarens värd- och hemland (eng 

bilateral investment treaties eller BIT). Det första bilaterala investeringsskyddsavtalet 

ingicks av Tyskland och Pakistan redan 1959,5 och idag finns det ca 2 700 sådana avtal 

mellan olika länder. 6  Den svenska staten har för närvarande bilaterala 

investeringsskyddsavtal med 69 länder.7  

Bilaterala investeringsskyddsavtal har dock i vissa fall uppfattats som en 

begränsning av staternas suveränitet och dess möjlighet att lagstifta kring frågor som 

kan påverka utländska investeringar. Konflikten mellan vad som kan uppfattas som 

allmännyttiga ändamål och investerarens möjlighet att bedriva sin verksamhet 

aktualiserar svårigheten med att uppnå en balans mellan dessa olika intressen. Kritiken 

mot systemet kan inordnas i tre olika grupper; den första rör stater som hävdar sin 

suveränitet i strid med avtalet och avsaknaden av ett organ som kan verkställa dess 

klausuler. Den andra rör fattiga länders möjlighet att vidta extraordinära åtgärder i svåra 

politiska och ekonomiska situationer utan att riskera bli ersättningsskyldiga. Den tredje 

gruppen rör slutligen kritiken mot stora multinationella företags möjlighet att ”köpa” till 

sig ett privat rättssystem till nackdel för enskilda länder utan att systemet omfattar 

inhemska investerare.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Fokus i denna uppsats ligger genomgående på den balans som eftersträvas mellan olika 

intressen när ett bilateralt investeringsskyddsavtal ingås. Syftet med uppsatsen är att 

utreda och analysera hur tillämpningen av bilaterala investeringsskyddsavtal bidrar till, 

eller strider mot, ett välfungerande (rätts)system som underlättar ekonomisk tillväxt 

utan att urholka staters suveränitet och deras möjlighet att sköta sina interna 

angelägenheter. Ambitionen är att analysera hur bilaterala investeringsskyddsavtal 

fungerar i praktiken och hur stater och enskilda investerare kan utforma framtida avtal 

för att hantera vissa konflikter, särskilt problematiken med att få ett välfungerande 

system för både rika och fattiga länder utan att någon grupp får en otillbörlig fördel. 

För att uppfylla syftet med uppsatsen avser jag att behandla följande 

frågeställningar: 

                                                
5 Redan 1788 ingick dock USA och Frankrike en ”Friendship, Commerce and Navigation Treaty” som 
innehöll klausuler för reglering av utländsk investering. 
6 UNCTAD database of international investment agreements (IIAs) 2014, " 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA".  
7 Dessa kan hittas på regeringens hemsida ”http://www.regeringen.se/sb/d/3029”.  
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• Vilka metoder finns för att skydda utländska direktinvesteringar (FDI)? 

• Vilka är de huvudsakliga överväganden när två stater ingår ett bilateralt 

investeringsskyddsavtal? 

• Föreligger det någon skillnad i tolkningen av klausuler i bilaterala 

investeringsskyddsavtal och andra områden inom folkrätt? 

• Föreligger det någon enhetlig tolkning av klausuler i olika bilaterala 

investeringsskyddsavtal och kan man prata om ett enda rättssystem för 

internationellt investeringsskydd? 

• Behövs bilaterala investeringsskyddsavtal och dess tvistlösningsklausul? 

1.3 Metod och material 

Uppsatsen skrivs i vanlig ordning enligt en rättsdogmatisk metod i den mening att 

analysen kommer att grunda sig i olika rättskällor för att sedan göra ett försök att 

fastställa vad som kan anses vara gällande rätt. Tyngdpunkten ligger dock inte i vad 

gällande rätt inom detta område kan anses vara, utan istället vilka konsekvenser 

regelsystemet har i praktiken och huruvida dess tillämpning är i linje med parternas 

avsikt.  

Utgångspunkten i den rättsliga analysen är innehållet i olika traktat och andra 

internationella överenskommelser som rör frågor om internationellt investeringsskydd. 

Dessa analyseras med hjälp av relevanta konventioner, t.ex. Wienkonventionen om 

traktaträtten (1969) samt vad som kan uppfattas som sedvana inom dessa områden. I 

min undersökning utgår jag ifrån att sedvana utgör rättsregler av högre dignitet inom 

folkrätten och kan därför få företräde vid tillämpning av bl.a. bilaterala 

investeringsskyddsavtal.8 Därefter fokuserar en stor del av analysen på beslut från olika 

internationella skiljenämnder utan att tillerkänna större värde till någon särskild 

skiljenämnd eller skiljedomsinstitut. Till sist använder jag mig av doktrin på området. 

En stor del av bakgrundsinformationen har inhämtats från nationella myndigheter och 

internationella organ. Svensk nationell lagstiftning berörs endast i mindre omfattning 

för att exemplifiera hur inhemska regleringar hanterar vissa rättsfrågor.  

                                                
8 Se t.ex. artikel 38 (1)(b) i Stadgan för internationella domstolen i Haag (ICJ). 



 10 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen avser inte att presentera en ekonomisk analys om hur utländsk 

kapitalinvestering påverkas av diverse internationella investeringsskyddsavtal. Analysen 

fokuserar istället på de legala, främst rättspolitiska, överväganden som kan aktualiseras, 

samtidigt som de illegala (ekonomiska) överväganden endast berörs översiktligt i den 

mån de påverkar de juridiska frågeställningarna. 

I vissa fall kan investeringsskyddsklausuler förekomma i andra mer omfattande 

frihandelsavtal,9 men dessa större avtal presenteras endast översiktligt och deras övriga 

innehåll berörs inte i detalj.  

Denna uppsats syftar inte till att vara en alltomfattande genomgång av hur 

klausuler i bilaterala investeringsskyddsavtal har tolkats genom tiderna. Istället läggs 

fokus på vissa enskilda klausuler av större betydelse utifrån den problemställning som 

presenterats ovan. 

1.5 Terminologi 

För att undvika förvirring av termer använder jag den engelska förkortningen på 

utländska direktinvesteringar, FDI (foreign direct investment). Med hemstat avses 

investerarens hemstat, eller den stat som exporterar kapitalet, och med värdstat avses 

landet där investeringen görs, eller den stat som importerar kapitalet. För att undvika 

användning av beteckningar såsom fattiga och rika länder använder jag istället termen 

FDI-exportör för ett land med större ekonomisk makt och kapital, samt FDI-importör 

för ett mindre utvecklat land med större behov av kapitalinvesteringar. I vissa fall 

använder jag även den engelska förkortningen på bilaterala investeringsskyddsavtal, 

"BIT" (bilateral investment treaty). 

Överenskommelser mellan länder benämns i vanlig ordning som traktat och på 

engelska är den officiella termen ”bilateral investment treaty”. På svenska används 

däremot benämningen ”bilateralt investeringsskyddsavtal” varför jag i fortsättningen 

använder orden avtal och avtalsklausuler. 

                                                
9 T.ex. förslag om frihandelsavtal mellan EU och USA, TTIP. 
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1.6 Disposition 

Till att börja med presenteras under avsnitt 2 varför utländska direktinvesteringar (FDI) 

är att föredra framför andra typer av investeringar, samt vilka metoder som finns för att 

skydda en utländsk investerare. I avsnitt 3 presenteras i detalj de överväganden som 

aktualiseras vid ingåendet av bilaterala investeringsskyddsavtal samt de svårigheter som 

uppkommer när parterna försöker uppnå en balans mellan olika intressen. Därefter i 

avsnitt 4 analyseras hur vissa klausuler har tolkats i praktiken och huruvida 

tillämpningen är i enlighet med de ambitioner som presenterades när avtalet ingicks. 

I avsnitt 5 utreds huruvida det är möjligt att upprätthålla ett enhetligt rättssystem 

för internationellt investeringsskydd och prejudikatbildningens betydelse. Slutligen i 

avsnitt 6 diskuteras behovet av BIT generellt och ISDS-klausuler i synnerhet utifrån en 

analys av de redan beskrivna intressekonflikterna och utrymmet för enhetliga 

tolkningar. I avsnitt 7 presenteras en sammanfattande och avslutande diskussion. 
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2 Utländska investeringar  

2.1 Utländsk direktinvestering (FDI) 

För att ett företag ska kunna utvecklas, eller i vissa fall överleva, är det viktigt med nya 

marknader. Det kan röra sig om att öppna en ny lokal i en annan del av byn eller att 

satsa på en ny verksamhetsgren för Asien eller Sydamerika. När det gäller expansion till 

andra länder kan en företagare välja mellan olika alternativ beroende på bl.a. vilken risk 

(och därmed vinst) den är villig att ta. Om en svensk företagare vill expandera sin 

verksamhet till Argentina kan denne t.ex. ingå ett agentavtal med en inhemsk 

företagare. Personen i Argentina (fysisk eller juridisk) fungerar då som agent genom att 

värva kunder och marknadsföra produkten i det landet. Fördelen med denna lösning är 

att den svenska företagaren kan behålla kontrollen över produkten och försäljningen, 

t.ex. kan företagaren välja till vem man vill sälja och när. Nackdelen är att den svenska 

investeraren inte har egen produktion i Argentina utan måste frakta produkten från 

Sverige, vilket innebär högre kostnader för de argentinska kunderna men också större 

risker för företagaren vid transporten av godsen.10 

Ett annat alternativ är att ingå ett distributörsavtal med någon i ett annat land.11 

Ett sådant avtal innebär att den svenska företagaren säljer sina produkter till en 

distributör i Argentina som i sin tur äger produkten och säljer den vidare till ett högre 

pris för att få egna vinster. Fördelen med dessa avtal är att den svenska företagaren 

slipper arbetet med att värva nya kunder i Argentina och kostnaderna blir mindre 

eftersom distributören tar hand om själva försäljningsprocessen i landet. Den uppenbara 

nackdelen med distributionsavtal är att den svenska företagaren förlorar makten att 

bestämma över produkten och försäljningen eftersom distributören själv har äganderätt 

över produkten och kan t.ex. sätta vilket pris som helst för slutkonsumenterna.12 

Utöver dessa två avtalsformer finns det olika lösningar där kontroll över bl.a. 

produkten och försäljningen varierar. Beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig 

om kan den svenska företagaren t.ex. välja att ingå franchiseavtal eller annan lösning 

som innebär att argentinska företagare får rätt att bedriva egen verksamhet med hjälp av 

kunskaper eller rättigheter från Sverige.13 

                                                
10 Se Chow och Schoenbaum, s.299 ff. 
11 Se Chow och Schoenbaum, s.299 ff. 
12 Risker med internationella transporter av gods är desamma för både agent- och distributörsavtal. 
13 Se en kortöversikt av dessa i Chow och Schoenbaum, s.337ff och s.350ff. 
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Visserligen kan ovan beskriva avtalslösningar innebära en ökning av t.ex. 

tillgängliga produkter och arbetstillfällen i värdstaten, i detta fall Argentina, men de 

innebär också att utvecklingen av den utländska verksamheten blir långsammare och att 

t.ex. teknik- och kunskapsöverföringen blir mindre eller uteblir helt. Risken hålls nere 

till bekostnad av högre priser för nationella köpare och mindre effektiv 

resursanvändning. 

I vissa situationer är det därför mer fördelaktigt för både investeraren och för 

värdstaten att den svenska företagaren gör en direkt kapitalinvestering i Argentina 

genom att t.ex. starta egen verksamhet i landet. Detta kan göras genom att starta ett nytt 

bolag eller uppköp av ett inhemskt bolag. Sådana utländska direktinvesteringar (FDI) 

betraktas som det bästa sättet för tekniköverföring till mindre utvecklade länder.14 

Investeraren tar med sig kunskapen eller tekniken till det nya landet och behåller 

kontrollen över hela verksamheten. Kostnader för produktionen minskar och 

företagaren får större möjlighet att anpassa sina produkter till den nya marknaden och 

därmed skaffa sig större vinster. Värdstaten i sin tur gynnas bl.a. genom nya 

arbetstillfällen i landet, utveckling av egen infrastruktur, ökade skatteintäkter, lägre 

kostnader för produkten men även generellt genom att förvärva teknik eller produkter 

som inte tidigare fanns i landet.15 Exempelvis kan mindre utvecklade länder med stora 

naturresurser locka till sig investerare med tillgång till speciell teknik för att utvinna 

dessa och skapa välstånd för landet. 

Ur hemstatens perspektiv innebär FDI att kapital från inhemska bolag kan 

investeras i andra marknader och uppmuntra återinflöde av ytterligare kapital när 

investerarna tar tillbaka eventuella vinster från utlandet. När det gäller relationen mellan 

industri- och utvecklingsländer kan utländsk kapitalinvestering från det ena till det 

andra utgöra ett bra komplement till internationellt bistånd genom att fattiga länder får 

tillgång till större ekonomiska resurser för sin utveckling. 

FDI innebär dock att företagaren måste verka på en ny marknad under nya 

förutsättningar. De fördelar som finns med nya och outvecklade marknader innebär 

nämligen också risker med mindre utvecklade rättssystem och osäkerhet för 

kapitalinvesteringen, vilka kan förstöra affären oavsett produktens eller tjänstens 

kvalitet och efterfråga. När dessa risker förverkligas kan en investerare som verkar 

genom en agent eller en distributör välja att avsluta samarbetet eller att begära 

                                                
14 Chow och Schoenbaum, s. 372. 
15 OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment 2008, s.20. 
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förskottsbetalning. För en företagare som valt att göra en direktinvestering är det dock 

svårare att avsluta verksamheten i landet utan att drabbas av stora förluster. 

2.2 Politiska risker 

För att nå framgång i den nya marknaden måste investeraren oftast anpassa sina 

produkter/tjänster och verksamheten i övrigt. Det som fungerar för att attrahera kunder i 

Europa behöver nämligen inte vara lika effektivt för att skaffa sig nya kunder i 

Sydamerika. Denna anpassning och de kostnader som uppkommer därav innebär risker 

som investeraren måste hantera ur ett kommersiellt perspektiv. Utöver de kommersiella 

riskerna är det dock vanligt i utvecklingsländer att investeraren måste beakta även 

politiska risker.  

Med politiska risker avses statliga åtgärder som innebär (i) expropriation av 

egendom, 16 (ii) valutarisker genom att staten t.ex. begränsar möjligheten att växla 

pengar till utländsk valuta, samt (iii) politiskt våld i form av t.ex. krig, revolution, strejk 

eller sabotage.17 Vissa av dessa risker är av direkt politiskt natur i den meningen att den 

aktuella regeringen ensidigt kan besluta att förverkliga dem. Risken för politiskt våld 

kan däremot ibland uppstå utan att staten haft möjlighet att förhindra det. Ibland kan 

dock expropriation och valutarisker förverkligas genom medvetna regeringsbeslut men 

"framtvingade" av extraordinära omständigheter, t.ex. ekonomiska eller sociala kriser.  

2.3 Skydd genom nationell lagstiftning 

Politiska risker hanteras oftast genom konstitutionell reglering och innebär 

begränsningar av regeringens makt. Exempelvis är ett beslut om expropriation som 

utgångspunkt ett politiskt sådant och osäkerheten för investeraren är större när det finns 

utrymme för godtycklighet. Lagstiftning i dessa områden innebär inte totala förbud utan 

istället en precisering om de situationer då staten har legitima intressen för att 

expropriera privat egendom till nackdel för enskildas äganderätt. I de flesta utvecklade 

länder har det därför införts lagstiftning som begränsar statens möjlighet att expropriera 

privat egendom och äganderätten åtnjuter därför ett starkt skydd. I det svenska systemet 

finns det t.ex. reglerat i grundlagen att staten endast under särskilda omständigheter kan 

                                                
16 Expropriation kan ta olika former och utreds vidare under avsnitt 4.2.3. 
17 Hobér (2013), s. 453. 
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expropriera egendom och att varje expropriation måste följas av ekonomisk ersättning 

till den drabbade.18  

Lagstiftning till skydd för äganderätten, likt det som finns i den svenska 

grundlagen, är dock till liten hjälp för utländska investerare i länder där 

rättsstatsprincipen inte respekteras eller där rättsväsendet i övrigt inte fungerar. I vissa 

fall kan skyddslagstiftningen vara utformad så att den inte erbjuder ett effektivt skydd 

eftersom den tillåter en för stor godtycklighet eller där ersättningen bestäms på så vis att 

expropriering innebär en stor förlust för investeraren.19 Detsamma gäller också andra 

politiska risker. 

Oavsett om en stat har den politiska viljan att skapa en godtagbar 

skyddslagstiftning och bygga upp rättsväsendet kan den politiska instabiliteten i landet 

eller diverse ekonomiska kriser leda till att systemet inte fungerar; särskilt i de länder 

som behöver FDI mest. Inhemsk skyddslagstiftning för investerare kan därför i sådana 

situationer inte erbjuda tillräckligt skydd för att utländska investerare ska våga göra 

direktinvesteringar i den utsträckning som utvecklingsländerna behöver dem. 

2.4 Försäkringar mot politiska risker 

Ett sätt att hantera de politiska risker som aktualiseras vid FDI är att betala någon annan 

för att bära dem, t.ex. ett försäkringsbolag. Försäkringar för FDI innebär dock stora 

risker och är svåra att bära av enskilda försäkringsbolag varför investerare måste söka 

sig till större och mer resurstarka försäkringsbolag. Marknaden för försäkringar mot 

politiska risker vid FDI omfattar enstaka stora försäkringsbolag i London och New 

York, samt ca 29 större syndikat bestående av flera försäkringsbolag som går samman 

för att erbjuda speciella försäkringar.20 

Enskilda länder har som sagt också ett intresse av att deras företag expanderar 

internationellt och försöker underlätta investeringar i utlandet. För att uppmuntra FDI 

har därför vissa länder skapat egna lösningar för nationella investerare genom att 

erbjuda egna försäkringslösningar. I Sverige kan en investerare t.ex. få en 

investeringsgaranti från Exportkreditnämnden (EKN) som täcker risken för förlust i 

samband med en investering utomlands.21 På liknande sätt kan investerare från bl.a. 

                                                
18 Regeringsformen 2 kap. 15§. 
19 Se om denna problematik under avsnitt 4.2.3. 
20 The World Investment and Political Risk report (WIPR) 2013, s. 29ff. 
21 Förordning (2007:656) om exportkreditgaranti och EKN:s allmänna villkor för investeringsgarantier 
(2005). 
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USA, Tyskland, Polen och Storbritannien vända sig till respektive inhemskt organ för 

att skaffa sig sådana garantier.22 

I ett försök att skapa ett system som omfattar investerare som inte har tillgång, 

eller råd, till den privata marknaden för försäkringar eller hemmavarande i ett land där 

staten inte kan erbjuda investeringsgarantier åt sina inhemska investerare, har ett 

mellanstatligt samarbete lett till skapandet av Multilateral Investment Guarantee 

Agency (MIGA). Grundat genom ett mellanstatligt traktat har MIGA fått i uppgift att 

uppmuntra FDI till utvecklingsländer för att stödja ekonomisk tillväxt, minska 

fattigdom och förbättra människors liv.23 

Försäkringslösningar, oavsett om de erbjuds av privata, nationella eller 

mellanstatliga organ, innebär en kostnad för investeraren i form av en premie. Ju större 

investering och politisk risk, desto dyrare blir det för investeraren att försäkra sig mot 

politiska risker. Visserligen får investeraren en viss trygghet men kostnaderna kan leda 

till att FDI uteblir. Detta försvåras ytterligare av det faktum att försäkringar endast 

omfattar vissa investeringar, i vissa länder, eller till ett visst belopp. T.ex. omfattar 

MIGA framförallt investeringar som går till utvecklingsländer medan EKN:s 

investeringsgaranti endast omfattar svenska investerare. Bilaterala 

investeringsskyddsavtal har däremot ett mer omfattande tillämpningsområde och kan 

användas även av investerare som inte hade råd att betala en försäkringspremie.24 

Påpekas bör att försäkringslösningar i de flesta fall förutsätter att det föreligger 

bilaterala investeringsskyddsavtal så att försäkringsgivaren ska kunna träda i 

investerarens ställe och kräva ersättning från värdstaten.25 Investeraren må få ersättning 

snabbare än vid ett skiljeförfarande mot värdstaten men detta innebär inte att den 

underliggande tvisten har lösts. Försäkringslösningar är därför ingen lösning för de 

underliggande problem som kan uppkomma vid tillämpningen av bilaterala 

investeringsskyddsavtal utan påverkar endast vilka parter som ska tvista om avtalets 

innehåll. 

                                                
22 För en kort beskrivning av dessa se Hobér (2013), s. 478ff. 
23 Organets officiella beskrivning av dess verksamhet (www.miga.org) i enlighet med MIGA 
konventionen från 1988 artikel 2. 
24 Observeras bör dock att internationella skiljetvister kan medföra stora kostnader för parterna vad gäller 
avgift för skiljedomsinstitut, skiljenämndens arvode och inte minst parternas ombudskostnader. 
25 Se t.ex. MIGA konventionen från 1988, artikel 57(b). 
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2.5 Diplomatiskt skydd för utländska investerare 

Den traditionella lösningen för en investerare som hamnat i tvist med sin värdstat har 

varit att vända sig till sin egen stat för att be om hjälp. Hemstaten kan då välja att utöva 

påtryckningar mot värdstaten genom diplomatiska, ekonomiska eller legala åtgärder. 

Genom diplomatiska samtal kan hemstaten försöka förhandla med värdstaten och 

framgången beror i så fall på vilken relation staterna har med varandra. Utvecklade 

länder kan även införa ekonomiska sanktioner mot enskilda stater för att skydda sina 

investerare.26 Sådana åtgärder innebär dock att hemstaten tar ställning i tvisten och 

frågan omvandlas till en (diplomatisk) konflikt mellan staterna. Utgångspunkten i dessa 

situationer är att varje stat har rätten, men inte skyldigheten, att företräda en enskild 

investerares intresse gentemot en annan stat.27 Risken för diplomatiska och ibland 

ekonomiska konsekvenser av en tvist mellan två stater kan därför leda till att hemstaten 

avstår från att hjälpa sina investerare utifrån politiska överväganden. 

Grunden i det diplomatiska skyddet är att skada mot en investerare anses vara en 

skada mot dess hemstat och hemstaten har därför rätt att tvista om saken.28 För att en 

stat ska kunna erbjuda diplomatiskt skydd till en enskild krävs vidare enligt 

internationell rätt att vissa rekvisit uppfylls, vilka till viss del har kodifierats av 

International Law Commission (ILC) i dess Articles on Diplomatic Protection.29 Till att 

börja med måste investeraren (fysisk eller juridisk) ha den nationalitet från det landet 

som önskar utöva diplomatiskt skydd,30 men behöver inte visa någon "äkta länk" 

(genuine link) mellan sig själv och staten.31 Dessutom krävs att investeraren uttömmer 

alla nationella rättsmedel innan diplomatiskt skydd kan erbjudas; 32 detta innebär bl.a. 

att investeraren först måste vända sig till rättsväsendet i värdstaten. 

Om rekvisiten uppfylls och hemstaten väljer att hjälpa sin investerare kan tvisten 

hänskjutas till den Internationella domstolen i Haag (ICJ). Domstolen inrättades genom 

art.7 i FN-stadgan och har till uppgift att avgöra tvister mellan stater. Det är med andra 

ord staterna som är parter i tvisten och inte investeraren,33 men ICJ har tolkat sin 

befogenhet såsom innefattande en möjlighet att besluta om ekonomisk ersättning för 
                                                
26 För en analys av ekonomiska sanktioners effektivitet se Kern, s.34ff. 
27 Belgium v. Spain, (1970), och artikel 19 i ILC's Articles on Diplomatic Protection 
28 Greece v. U.K, (1924). 
29 Kommissionens tolkningar och utlåtande är inte bindande internationell rätt men är av stor betydelse 
för fastställandet av vad som utgör folkrätt, se Hobér (2013), s.56f. 
30 Artikel 3-13 i ILC:s Articles on Diplomatic Protection. 
31 ILC valde att inte anta domslutet från Nottebohm fallet, se Dugard, s. 4. 
32 Artikel 14-15 i ILC:s Articles on Diplomatic Protection. 
33 Artikel 34 i Stadga för den internationella domstolen i Haag. 
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enskilda investerare.34 För att driva processen inför ICJ krävs dessutom att både hem- 

och värdstaten lämnar sitt samtycke och därmed ger ICJ jurisdiktion över frågan. Det 

räcker alltså inte att staterna är FN-medlemmar.35 Den Internationella Domstolen i Haag 

(ICJ) har i sin praxis visat en restriktiv tolkning när den har tolkat omfattningen av 

domstolens jurisdiktion i investeringstvister.36  

Hela systemet med diplomatiskt skydd kan framstå såsom krångligt och 

ineffektivt. Beslutet att hjälpa en enskild investerare är av politiskt natur och medför en 

osäkerhet kring vilket skydd investeraren egentligen har. Även om staten skulle välja att 

företräda investeraren kan processen bli långdragen, vare sig den drivs på ett 

diplomatiskt plan eller hos ICJ. Att tvisten avpolitiseras till viss del när den drivs genom 

ICJ innebär inte att investeraren kan förlita sig på att domstolens ledamöter besitter den 

kunskap i internationell investeringsrätt som kan ge investeraren en viss trygghet och 

därmed skapa förutsägbarhet i systemet. Detta har lett till att stater och investerare 

fokuserat på att skapa ett alternativt och mer effektivt system för investeringstvister, 

nämligen bilaterala investeringsskyddsavtal. 

  

                                                
34 Mål om USA:s diplomatiska och konsulära personal i Tehran (USA v. Iran) och Corfu Channel mål 
(UK v. Albania). 
35 Artikel 36(1) i Stadga för den internationella domstolen i Haag. 
36 Anglo-Iranian Oil Co mål (United Kingdom v. Iran), 1952, Mål om Barcelona Traction, Light och 
Power Company Limited (Belgium v. Spain), 1970 samt Elettonica Sicula S.p.A (Ew) ( United States v. 
Italy), 1989. 
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3 Bilaterala investeringsskyddsavtal 

3.1 Ett billigare och mer effektivt investeringsskydd?  

Ett alltmer populärt sätt att hantera politiska risker för FDI är att stater ingår bilaterala 

investeringsskyddsavtal där kapitalimportören ställer vissa garantier för utländska 

investeringar.37 Dessa garantier omfattar i princip alla de ovan beskrivna politiska 

riskerna och i vissa fall även risker som gränsar till kommersiella sådana. Tack vare 

dessa garantier kan brister i nationell lagstiftning och rättsväsende tillmätas mindre 

betydelse när någon överväger en investering i det landet. Vissa BIT innehåller t.o.m. 

uttryckliga klausuler om att investeraren inte behöver gå igenom nationella rättsmedel 

för att få kompensation för en skada.38 Till skillnad från ICJ kan ett skiljeförfarande 

inför en oberoende skiljenämnd vara att föredra för enskilda investerare av den 

anledningen att beslutet tas av specialister i kommersiella tvister och därmed ett mer 

investerarvänligt forum. Till skillnad från ICJ kan investeraren nämligen påverka vilka 

som ska ingå i en BIT-skiljenämnd och därmed skapa en viss trygghet för investeraren 

som bör underlätta den kommersiella bedömningen av investeringen.  

BITs bidrar också till att tvisten avpolitiseras eftersom staterna, genom avtalet, 

avsäger sig sin rätt att hävda diplomatiskt skydd för sina investerare.39 Det innebär att 

hemstaten undviker de diplomatiska konsekvenser som en tvist med en annan stat kan 

medföra.40 Investeringstvister kan därigenom flyttas från t.ex. ICJ till skiljenämnder och 

även om någon av staterna är missnöjda med domslutet kan de diplomatiska och 

politiska konsekvenserna minimeras av det faktum att det var en oberoende domstol 

som har tagit beslutet.41 

En annan fördel med BITs är att de, till skillnad från privata, nationella och 

multilaterala garantier/försäkringar inte kostar något för investeraren. Visserligen måste 

investeraren bära en viss kostnad för skiljeförfarandet,42 men detta aktualiseras endast 

då risken förverkligas. Premieförsäkringar måste däremot betalas i förskott och 

resurserna kan därför inte användas i själva verksamheten. Utgångspunkten är därför att 

                                                
37 Från 1957 då det första BIT ingicks till idag med nästan 3 000 BITs runtom i världen. 
38 Echandi s.108f. 
39 Se t.ex. artikel 27 i ICSID konventionen. 
40 För en diskussion och analys om skillnaden mellan juridiska och politiska frågor i internationell rätt se 
Lauterpacht, s. 147ff. 
41 Detta hindrar dock inte en missnöjd stat från att vägra följa en skiljedom, se t.ex. Sedelmayer vs. The 
Russian Federation (1998). 
42 Bl.a. avgift till skiljeinstitut, skiljenämnden och kostnader för juridiskt ombud. 
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systemet med BITs är billigare än försäkringslösningar för både investeraren och dess 

hemstat eftersom hemstaten inte behöver bära några kostnader. Kostnaderna som är 

förknippade med skiljeförfarandet och den tid som investeraren måste vänta innan 

domslut kan meddelas och verkställas innebär dock att garantier och försäkringar från 

hemlandet eller MIGA kan fungera som ytterligare ett skydd eftersom investeraren på 

så sätt kan få ersättning snabbare.43 Dessutom kan MIGA, oavsett BITs, fungera som ett 

komplement för att uppmuntra FDI till vissa länder eller till vissa projekt.  

För värdstaten används BITs som ett verktyg för att locka till sig utländsk 

kapitalinvestering utan att först behöva utveckla ett välfungerande inhemskt 

rättsväsende eller en lagstiftning som kan skapa stabilitet för utländska investeringar. 

Dessutom undviker värdstaten svåra diplomatiska tvister med mer utvecklade länder 

som ytterligare kan försämra den ekonomiska situationen i landet. Även om BIT är 

avsedda att skydda utländska investerare från t.ex. kriser i värdstaten, så kan det också 

hävdas att de utländska kapitalinvesteringarna leder till en ekonomisk tillväxt som 

gynnar värdstaten och därmed minskar de politiska risker orsakade av ekonomiska och 

sociala svårigheter i landet.  

BITs kan också fungera som ett verktyg för utvecklade länder för att påverka 

andra länders politik. Dessa avtal kan nämligen användas för att uppmärksamma och 

driva igenom intressefrågor som t.ex. större respekt för mänskliga rättigheter, 

rättstatsprincipen och miljön.44 Genom användning av det ekonomiska intresset kan 

utvecklade länder på så sätt påverka utvecklingen i mer fattiga länder i en viss riktning, 

vilket i bästa fall leder till att bl.a. det inhemska rättsväsendet och interna institutioner 

utvecklas i enlighet med de principer som återfinns i avtalet. Det faktum att BITs till 

stor del utformas på samma sätt och innehåller i princip samma klausuler leder 

dessutom till ett, i teorin, sammanhängande system för internationella 

investeringstvister. Detta kan sägas möjliggöra en snabbare utveckling av hela systemet 

eftersom klausulerna prövas i väldigt olika sammanhang. Därmed får flera 

skiljenämnder möjlighet att ytterligare förtydliga hur de olika klausulerna ska tillämpas 

i praktiken.45 

Utifrån denna beskrivning kan det vara lockande att dra slutsatsen att BIT-

systemet är välavvägt och fungerar effektivt. Tillämpningen av avtalen i praktiken har 
                                                
43 Ett skiljeförfarande enligt ICSID-konventionen tar i genomsnitt 3,6 år, men det finns också exempel på 
mål som tagit upp till 10 år, Sinclair, s.1ff. 
44 Se under avsnitt 4.2.2 om ingressen. 
45 Se under avsnitt 5 om enhetliga tolkningar. 
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emellertid visat att det finns flera intressekonflikter inbyggda i systemet som lett till 

svårigheter för både investerare, hemstater, värdstater och även för den internationella 

investeringsmarknaden. Innan jag tar mig an dessa intressekonflikter och svårigheter 

med BIT-systemet är det dock värt att analysera vad som gör BITs till det instrument 

som vunnit så stor popularitet för hantering av politiska risker, nämligen dess ISDS-

klausuler. 

3.2 Skiljeklausuler (ISDS) 

Det som särskiljer BITs från andra investeringsskyddsåtgärder är att de erbjuder 

enskilda investerare möjligheten att direkt stämma värdstaten om någon av 

skyddsgarantierna anses ha åsidosatts och att investeraren kan få ersättning för sina 

ekonomiska skador. Klausulen benämns på engelska Investor-State Dispute Settlements 

(ISDS) och innebär att investerarna själva kan försvara sina rättigheter enligt avtalet. 

Tvisten kommer alltså inte att beröra investerarens hemstat och tanken är att en av 

avtalsstaterna förblir utanför själva tvisten.46 En sådan klausul är tänkt att utgöra ett 

effektivt verktyg för att garantera avtalets efterlevnad. Istället för att skapa permanenta 

organ eller domstolar som övervakar avtalets tillämpning, som t.ex. 

Europakonventionen och Europadomstolen, överförs ansvaret på investerarna själva 

med tillfälliga skiljenämnder. Möjligheten för investeraren att få ekonomisk ersättning 

gör dessutom att skiljedomar inte bara blir politiska eller moraliska beslut utan istället 

får en slagkraft som saknas i de flesta internationella traktat.47 

Det kan anses rimligt att ett ingånget traktat ska respekteras av staten och ISDS-

klausuler utgör därför endast en garanti för att parterna håller vad de har lovat i enlighet 

med principen om pacta sunt servanda.48 Däremot måste ISDS-klausuler ändå betraktas 

som ett undantag från huvudregeln inom folkrätten, nämligen att folkrättsliga åtagande 

inte kan genomdrivas i strid med statens ”vilja” eftersom det inte finns något 

verkställande organ. Det som gör mekanismen ännu mer sällsynt är att enskilda 

individer kan få direkt ersättning från den felande staten utan att involvera sin egen 

hemstat. 

Viktiga klausuler i BITs behandlas i avsnitt 4.2 men ISDS-klausuler är så pass 

avgörande för denna typ av traktat att de enligt min uppfattning utgör kärnan i bilaterala 

                                                
46 Se om möjligheten för andra parter att delta i skiljeförfarandet under avsnitt 3.3.2. 
47 Jfr MR-området. 
48 Artikel 26 i Wienkonventionen om traktaträtt. 
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investeringsskyddsavtal och därför förtjänar att behandlas separat. En förståelse av 

ISDS-klausuler är nödvändig för att läsaren ska kunna följa analysen i kommande 

avsnitt. Även om ISDS-klausuler ser olika ut beroende på vilket avtal som beaktas så 

kan det ändå hittas gemensamma komponenter. 

3.2.1 Samtycke 

Generellt gäller att ett skiljeförfarande endast är möjligt om parterna lämnat sitt 

samtycke till att nämnden beslutar i tvisten. Staterna lämnar sitt samtycke genom avtalet 

och åtar sig därigenom att respektera nämndens beslut. 49  Detsamma gäller för 

investeraren som genom hänskjutandet av tvisten lämnar sitt samtycke att respektera 

skiljedomen.50 Samtycke från parterna ger med andra ord skiljenämnden jurisdiktion 

över tvisten. I detta avseende är det av särskild vikt att uppmärksamma att 

avtalsparterna (staterna) lämnar ett generellt samtycke till att delta i varje tvist som kan 

uppkomma med anledning av avtalet. Utgångspunkten är dock att skiljenämnderna 

själva bestämmer omfattningen av sin egen jurisdiktion,51 och detta kan leda (och har 

lett) till att stater anser sig inte ha lämnat samtycke till vissa tvister.52  

Jurisdiktions- och tvistefrågan kan i vissa fall överlappa varandra och leda till 

dubbelarbete. Problemet illustreras om t.ex. en investerare hävdar att värdstaten vidtagit 

en åtgärd som måste betraktas som indirekt expropriering medan värdstaten påstår att 

åtgärden inte är någon form av expropriering utan endast en åtgärd som faller utanför 

avtalets tillämpningsområde. Frågan om huruvida åtgärden utgör en indirekt 

expropriering utgör i ett sådant fall både jurisdiktionsgrundande rättsfaktum men också 

avgörande för förfarandets utgång. 

Risken att investeraren initierar ogrundade skiljeförfaranden minskar i sin tur av 

de höga kostnader som sådana förfaranden kan medföra för parterna. Problemet är dock 

att investerarna kan initiera skiljeförfarande enligt olika avtal och i olika länder och 

staten riskerar onödiga kostnader varje gång en investerare provar sina chanser. Även 

om staten får rätt i själva tvisten och ersätts för sina kostnader genom skiljedomen så 

kan kostnaderna för skiljeförfarandet uppgå till stora belopp som staten måste bära tills 
                                                
49 Detta följer av principen att stater är självständiga och inte kan tvingas av främmande makt att vidta 
specifika åtgärder. 
50 Jfr artikel 36 I ICISD-konventionen och artikel II i New York-konventionen samt South Pacific 
Properties v. The Arab Republic of Egypt (1991). 
51 Detta enligt principen om kompetenz-kompetenz att skiljenämnden har jurisdiktion över sin egen 
jurisdiktion, se t.ex. 2 § i lagen om skiljeförfaranden och Lew, Mistelis och Kröll, s. 332f. 
52 Se t.ex. Sedelmayer vs. The Russian Federation (1998). 
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det att ett positivt beslut kan verkställas. Detta är särskilt oroande då utländska 

investerare oftast är större multinationella företag som gör ekonomiska 

konsekvensanalyser och kan vara mer riskbenägna vid tveksamma frågor.  

Tolkningen av samtyckets omfattning, och därmed avtalets tillämpningsområde, i 

ett BIT torde dock inte skilja sig märkbart från de svårigheter som uppkommer med 

andra nationella och internationella överenskommelser. Frågan om vad som har avtalats 

uppkommer dock inom alla rättsområden och är inte något speciellt för BIT-systemet. 

Har en stat ställt vissa skyddsgarantier för utländska investeringar och samtidigt 

möjliggjort skiljeförfarande för framtida tvister så är ett generellt samtycke en rimlig 

lösning om investeraren inte ska behöva be om samtycke inför varje tvist.  

3.2.2 Ensidig makt att initiera skiljeförfarande 

ISDS-klausuler ger investeraren makten att ensidigt bestämma huruvida denne vill 

initiera skiljeförfarande utan att först behöva komma överens med värdstaten (staten har 

redan lämnat sitt samtycke genom att ingå avtalet). Oavsett hur nödvändiga eller 

samhällsnyttiga åtgärder en stat vidtar kan denne som utgångspunkt inte förhindra 

investeraren från att initiera ett skiljeförfarande. De möjligheter som kvarstår är istället 

att anpassa åtgärderna till avtalets innehåll eller komma överens med den drabbade 

investeraren om en möjlig förlikning av tvisten. Detta ger självklart upphov till 

ytterligare problem eftersom statens möjlighet att agera påverkas av det faktum att 

åtgärden kan leda till ersättningsskyldighet.53 

En viktig fråga är huruvida investeraren först måste uttömma inhemska rättsmedel 

innan denne ska kunna åberopa ISDS-klausulen. Detta skulle innebära att en utländsk 

investerare som drabbats av t.ex. expropriation, först måste använda de legala lösningar 

som finns i värdstaten. Därigenom får utländska investerare sin ersättning på lika villkor 

som inhemska investerare, vilket oftast innebär sämre villkor än de som erbjuds genom 

BIT eller i vart fall genom mindre effektiva rättsväsenden än internationella 

skiljenämnder. Sådana lösningar har också införts i vissa äldre BITs men utvecklingen 

de senaste 30 åren har gått i motsatt riktning. 54  Investerarens frihet att initiera 

skiljeförfaranden skulle nämligen begränsas, i vissa fall avsevärt, om denne först måste 

                                                
53 Se vidare under avsnitt 3.3.4. 
54 Echandi s.108f. 
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gå igenom en nationell domstolsprocess med flera instanser där rättsväsendets 

effektivitet är en av de politiska risker som BIT är tänkt att hantera. 

Generellt gäller i moderna BITs att ISDS-processer är tillgängliga som 

alternativlösning till nationella processer och är därför inte subsidiära eller på något sätt 

beroende av nationella beslut. Ordalydelsen i olika BITs varierar från uttryckliga 

klausuler mot uttömmande av nationella medlen, 55  klausuler som föreskriver 

användning av särskilda administrativa processer, 56  till rekommendationer om att 

parterna bör försöka lösa tvisten i godo.57 När det gäller rekommendationen föreskrivs i 

vissa fall att investeraren först måste informera värdstaten om den potentiella 

tvistefrågan och sedan förhandla med den om en möjlig lösning. Sådana klausuler är 

avsedda att uppmuntra till samförståndslösningar mellan investeraren och värdstaten 

men det ställs aldrig krav på att parterna måste komma överens. Inte heller ges staten 

någon möjlighet att lägga sitt veto på investerarens val eller förhala processen i någon 

stor utsträckning emot investerarens vilja.58 Tanken i sådana fall är som sagt att 

investeraren ska kunna använda klausulen som verktyg för att genomdriva innehållet i 

avtalet i fall staten vidtar särskilda åtgärder i strid med dess innehåll. 

En av anledningarna till varför uttömmande av de nationella rättsmedlen inte 

krävs är att värdstater inte kan erbjuda ett fullgott skydd för investerare genom 

nationella institutioner och därför ingår BITs. Om den ena staten inte har ett 

välfungerande rättssystem vore det fruktlöst för en investerare att få det skydd som BIT 

garanterar, oavsett om den nationella lagstiftningen garanterar en lika eller högre grad 

av skydd. Med samma logik kan slutsatsen dras att krav på uttömmande av nationella 

rättsmedel inte vore orimligt om båda stater har utvecklade rättsväsenden.59 Genom 

ISDS-klausuler försöker staterna i vart fall uppnå ett snabbare och mer effektivt sätt att 

lösa investeringstvister och därigenom genomdriva avtalets innehåll. 

3.2.3 Procedurregler för skiljeförfarandet 

Ytterligare ett kännetecken på ISDS-klausuler i bilaterala investeringsskyddsavtal är att 

dessa inte innehåller detaljerade regler eller procedurer för själva skiljeförfarandet. 

                                                
55 Österrike - Saudiarabien (2001). 
56 Kina - Elfenbenskusten (2002). 
57 Sverige - Georgien (2003). 
58 Se t.ex. Mexiko - Korea (2000) där investerare måste vänta 90 dagar från det att tvisten har meddelats 
till värdlandet.  
59 T.ex. investeringsskyddsavtal mellan USA och Sverige eller annat välutvecklat europeiskt land. 
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Istället hänvisas det till internationella oberoende skiljedomsinstitut som administrerar 

hela förfarandet. Den viktigaste av dessa institut är International Centre for Settlement 

of Investment Disputes (ICSID) som instiftades genom ICSID-konventionen 1966 med 

huvudkontor i Washington. Institutets 159 medlemmar har enligt konventionen 

samtyckt till att respektera skiljedom från ett förfarande som administrerats av institutet. 

Andra viktiga skiljedomsinstitut är International Chamber of Commerce (ICC) och 

Stockholm Chamber of Commerce (SCC). 

Dessa skiljedomsinstitut bedriver inte själva skiljeförfarandena utan deras uppgift 

är istället att administrera dem. Administrationen består av bl.a. hjälp att hitta 

skiljenämnder men framförallt av tillhandahållande av de regler som ska styra 

förfarandet. Förfarandereglerna omfattar bl.a. bevisupptagning, fördelning av 

rättegångskostnader och utseende av skiljenämnd. Dessa regler är oftast internationellt 

accepterade och parterna slipper därför behöva komma överens om hur förfarandet ska 

gå till. Vissa bilaterala investeringsskyddsavtal erbjuder investeraren möjligheten att 

själv bestämma vilket skiljedomsinstitut som denne önskar använda och därigenom 

vilka regler som ska gälla för förfarandet.60 

Oberoende skiljedomsinstitut garanterar å ena sidan att processen inte kan 

påverkas av enskilda stater och att procedurregler följer vad som i övrigt är accepterat 

internationellt.61 Å andra sidan kan detta uppfattas som ett privatiserat rättsväsende 

tillgängigt endast för de som har råd att betala för det, vilket ytterligare påverkar hur 

BIT-systemet uppfattas.62 En sådan problematik är enligt min uppfattning värd att 

uppmärksamma när den alternativa tvistlösningsmekanismen inte endast rör enskilda 

utan också stater. Så länge staterna har möjlighet att påverka hur mekanismen 

administreras och vilka regler som kan bli aktuella anser jag att fördelarna med dessa 

förfaranden är större än nackdelarna med att vissa tvister hamnar utanför det nationella 

rättsväsendet. 

3.3 Balansen mellan olika intressen 

Systemets effektivitet och förutsägbarhet kan ibland stå i konflikt med statens strävan 

efter bättre lagstiftning och samhällets övriga intressen. En statlig åtgärd att expropriera 

                                                
60 Se t.ex. art.9 i avtalet mellan Sverige - Moçambique (2007). 
61 Se Lew, Mistelis och Kröll, s.36ff om ytterligare fördelar med skiljeförfarande hos internationella 
skiljeinstitut. 
62 Se t.ex. under avsnitt 3.3.3. 
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en viss egendom kan t.ex. vara nödvändig utifrån statens perspektiv och problemet blir 

då att skapa en balans mellan dessa intressen, investerarens och statens. Utgångspunkten 

med BIT är att erbjuda investeraren ett skydd genom att begränsa vad staterna kan göra 

utan att riskera ersättningsskyldighet. Även om ersättningsskyldighet aktualiseras är det 

dock viktig att uppmärksamma att staten alltjämt behåller sin makt att agera enligt sin 

interna lagstiftning. De intressekonflikter som diskuteras i denna uppsats måste därför 

ses i ljuset av den balans som bilaterala investeringsskyddsavtal är tänkta att uppnå, 

nämligen en balans där investerarna får ett tillräckligt bra skydd för att våga investera 

och där staterna behåller sin makt att ändra spelreglerna genom ny lagstiftning. 

Utgångspunkten är också att staterna gynnas av större FDI-inflöde när utländska 

investeringar skyddas, samtidigt som utländska investerare gynnas av att stater 

utvecklar sin lagstiftning och institutioner. Det kan dock diskuteras hur stor betydelse 

rättsstatsprincipen verkligen har för utländska investeringar eller om det i slutändan 

endast rör sig om vinstmarginaler. Det kan t.ex. hävdas att BIT uppmärksammas av 

investeraren först efter det att investeringen har påverkats och inte när denne ska ta 

beslut om att investera eller inte, och att BIT-systemet som sådant därför inte är en 

förutsättning för större FDI-inflöde. 63  Med dessa utgångspunkter i åtanke kan vi 

behandla och analysera något av den mest uppmärksammade kritiken mot BIT-

systemet. 

3.3.1 Brist på transparens 

En av de anledningarna till varför enskilda individer och företag väljer skiljeförfaranden 

framför ordinarie domstolsprocesser är att förfarandet kan hållas utanför allmänhetens 

kännedom; antingen för att hålla materialet hemligt eller för att undvika störningar från 

tredje man som kan påverka förfarandets effektivitet. 64 Detta är förstås viktigt om 

tvisten rör betydelsefulla kommersiella förhållanden då publicitet kan leda till att 

parterna skadas. När det gäller skiljeförfaranden med anledning av ISDS-klausuler är 

dock situationen annorlunda. Åtgärden som ger upphov till tvisten vidtas oftast av ett 

statligt organ i enlighet med ett politiskt beslut kring vilket allmänheten kan ha ett direkt 

intresse. Ett beslut att expropriera en fabrik p.g.a. de föroreningar som denna orsakar 

görs i vissa fall just för att allmänheten har ett intresse av t.ex. en ren miljö. Detta blir 

tydligare om tvisten omfattar endast en politisk risk och inte ett kommersiellt 
                                                
63 För en djupare analys av rättsstatsprincipens betydelse för FDI se Hewbok (2002). 
64 Se t.ex. Hobér (2011), s.137f. 
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förhållande mellan parterna.65 I sådana situationer kan det därför framstå som orimligt 

att förfarandet hålls hemligt; särskilt då domslutet kan komma att påverka hur staten 

väljer att agera i framtiden.66 

Utgångspunkten i moderna BITs är att parterna inte är tvungna att offentliggöra 

förfarandet eller dess innehåll. Däremot finns det inget som hindrar parterna från att 

offentliggöra domslutet i sin helhet oberoende av varandra. För att ett skiljedomsinstitut 

ska kunna publicera hela domen krävs däremot i princip att parternas samtycke 

inhämtas.67 Istället gäller det som utgångspunkt att skiljedomsinstitut ska arbeta för att 

säkerställa sekretessen kring skiljeförfarandet och skiljedomen. 68  När förfarandet 

administreras av ICSID gäller dock att tvisterna måste registreras, vilket innebär 

publicering av parterna i tvisten samt en kort beskrivning av vad tvisten rör.69 

Utan transparens i systemet kan allmänhetens tillit för BIT skadas och det 

demokratiska underskottet kan leda till att stater underlåter att vidta 

investeringsskyddsåtgärder. Investeraren måste i sin tur kunna förlita sig på att ett 

skiljeförfarande inte kommer att innebära skada för sin verksamhet genom att denne 

tvingas offentliggöra viktig kommersiell information. Tillit för BIT-systemet är därför 

viktigt både för allmänheten men också för investerarna och ändringar i en mer öppen 

riktning måste därför innehålla skyddsregler till fördel även för investerarna.  

Kritiken har så småningom lett till att vissa länder valt andra lösningar i sina nya 

BITs med andra länder.70 Vissa länder har t.o.m. blivit tvungna att agera eftersom deras 

interna lagstiftning innebar att deras medborgare måste ha tillgång till vad som kan 

klassas som offentliga handlingar.71 Det är viktigt att påpeka redan här att det är FDI-

exportörer som har större möjlighet att genomdriva förändringar i systemet eftersom de 

har bättre förhandlingsläge än FDI-importörer. USA har till exempel större möjlighet att 

driva igenom krav på mer transparens efter att ha infört vissa ändringar i den riktningen 

i sitt modellavtal.72  

                                                
65 Vissa åtgärder kan dock vara av kommersiellt natur om t.ex. en stat önskar nationalisera en 
vinstdrivande verksamhet för att tjäna pengar. 
66 Se under avsnitt 3.3.4. 
67 Se t.ex. artkel 48 (5) i ICSID-konventionen. 
68 Se § 46 i SCC skiljedomsregler och artikel 22 i ICC skiljedomsregler. 
69 Regel 48 (4) i ICSID-skiljedomsregler. 
70 Se t.ex. US 2012 Model BIT och Canada 2004Model BIT. 
71 Jfr t.ex. svenska regler om offentliga handlingar och USAs Freedom of Information Act. För andra 
länder med liknande reglering se "http://www.freedominfo.org/". 
72 Artikel 11 och 29 i 2012 U.S. Model BIT. 
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Brist på transparens innebär dessutom ett hinder mot en enhetlig tolkning av 

avtalsklausulerna eftersom skiljenämnder inte har tillgång till varandras domar. 

Visserligen finns det ingen prejudikatverkan för nämndernas beslut,73 men tillgång till 

varandras beslut kan bidra till en enhetlig tolkning av avtalen, oavsett nämnd eller 

skiljedomsinstitut. Transparensen har även ansetts bidra till minskad korruption och 

förbättrat policyskapande, vilket i sig kan leda till bättre ekonomisk tillväxt.74 

Istället för transparens under själva skiljeförfarandet har det största intresset för 

investerarna legat på transparensen när det gäller ändrade förutsättningar för 

investeringen. Staten kan, som tidigare påpekats, ändra spelreglerna genom att införa ny 

lagstiftning eller policy som kan påverka utländska investeringar. Argumentet är att 

stater bör informera om nya lagförslag i god tid för att skapa stabilitet och 

förutsägbarhet på marknaden. Sådana krav bör, enligt min uppfattning, inte tillmätas för 

stor betydelse så länge lagstiftningsarbetet följer en demokratisk process där möjlighet 

att påverka lagstiftaren finns både för investerarna och samhället i övrigt.  

3.3.2 Möjlighet för andra parter att delta i skiljeförfarandet 

Skiljenämndens beslut kan ha sådan betydelse att även andra enskilda än investeraren 

kan ha ett intresse i att förfarandet får en viss utgång. Inte minst intresseorganisationer 

kan önska bistå staten i en tvist som rör deras verksamhet eller för att garantera att 

särskilda omständigheter beaktas vid bedömningen. Utomståendes möjlighet att påverka 

skiljeförfarandet kan emellertid försämra förfarandets effektivitet eftersom det innebär 

att nämnden har mer material att beakta och flera parter att höra, men bidrag från tredje 

part kan också leda till en mer noggrann och fullständig bedömning än annars.  

Hittills har investerarens hemstat inte heller haft något större intresse av att 

intervenera i en pågående tvist. Intresset att en klausul tolkas på ett visst sätt har inte 

varit ett orosmoment för FDI-exportörer; förmodligen p.g.a. att skiljenämnder anses 

vara investerarvänliga,75 eller för att staterna kan förlita sig på att investerarna kan 

tillvarata sina egna intressen. Typiska FDI-exportörer kan därför oftast acceptera att 

klausuler tolkas extensivt eftersom man betraktar den egna inhemska regleringen som 

förenlig med ett starkt investeringsskydd i jämförelse med det som förekommer hos 

vanliga FDI-importörer. Situationen blir dock annorlunda när BIT ingås mellan mer 

                                                
73 Se under avsnitt 5.1. 
74 Se vidare i Vandevelde s.397. 
75 Se Weeramantry, s. 191 om problematiken med pro-investor bias. 
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jämbördiga parter där FDI-flödet är lika stort från båda sidor eller vid multilaterala avtal 

där flera stater blir berörda av skiljeförfarandets utgång.76 I sådana fall kan en icke-

deltagande part ha ett intresse i varje uppkommen tvist eftersom tillämpningen av en 

viss klausul kan komma att påverka alla avtalsparter direkt.  

BITs har, som tidigare nämnts, oftast inga regler om själva förfarandet utan 

istället överlåts uppgiften till olika skiljedomsinstitut. Utgångspunkten är även här att 

parterna kan komma överens om vilka utomstående som nämnden kan höra, alternativt 

får skiljenämnden självs besluta om avtalet tillåter en sådan ordning. I ett fall som rörde 

investeringsskyddsreglerna i frihandelsavtalet mellan Mexico, Canada och USA 

(NAFTA) kom nämnden fram till att det inte förelåg någon skyldighet för nämnden att 

ta emot inlägg från annan än parterna (genom s.k. amicus curiae) men att nämnden hade 

möjlighet att tillåta det.77 Som en följd av skiljedomen har USA också infört ändringar i 

sitt modellavtal för att underlätta att icke-tvistande stater ska kunna yttra sig i 

skiljeförfarandet.78 I ett annat fall valde skiljenämnden t.o.m. att tillåta offentliga 

förhandlingar som sändes live.79 Demokratiskt underskott kan bli problematiskt särskilt 

då stater kan tvingas använda skattemedel för att ersätta utländska investerare istället för 

att finansiera den offentliga verksamheten.  

Frågor om transparens och möjlighet för tredje man att delta i förfarandet kan 

avgöras av skiljenämnden, genom regler från skiljedomsinstituten eller genom 

utformning av avtalsklausulerna. Med tanke på särdragen i dessa skiljeförfaranden och 

den betydelse de har för samhället i övrigt, är det enligt min uppfattning nödvändigt att 

reglera dessa frågor redan i avtalet. Sådana avtal lämpar sig dock inte för detaljerade 

procedurregler men det är möjligt att avtala om dessa punkter i generella termer för att 

underlätta (eller påverka) skiljenämnden att besluta i enlighet med målen om större 

transparens och delaktighet för andra intressenter. Utgångspunkten bör därför vara att 

skiljeförfaranden som grundar sig i en ISDS-klausul ska omfattas av större transparens 

än skiljeförfaranden mellan enskilda och att tredje mans intresse i vissa fall kan vara så 

pass stort att även andra än parterna måste tillåtas delta i förfarandet. I vissa fall kan 

svårigheter dock skapa förutsättningar för missbruk av tredje man. Därför bör 
                                                
76 Se t.ex. frihandelsavtalet mellan Mexico, Kanada och USA (NAFTA) eller Energy Charter Treaty 
mellan 51 länder och EU. 
77 Se Loewen Group, Inc and Raymond Loewen v. United States of America, men även Methanex 
Corporation v. United States of America, samt NAFTA Free Trade Commission (FTC) som i ett 
tolkningsuttalande bekräftade domslutet 
(http://www.sice.oas.org/tpd/nafta/Commission/CH11understanding_e.asp). 
78 Se artikel 28(2) US 2012 Model BIT. 
79 Canfor v. United States of America. 
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skiljenämnden alltjämt få utrymme att besluta om t.ex. begränsad transparens när t.ex. 

större insyn i processen eller materialet kan innebära skada för investeraren eller 

förfarandets effektivitet.80 

3.3.3 Likhet inför lagen 

De politiska risker som utländska investerare skyddas ifrån påverkar även nationella 

investerare, men till skillnad från större internationella bolag har nationella investerare 

oftast hela sin verksamhet i värdstaten utan större möjligheter att sprida sina risker. Vid 

en kris har sådana investerare endast tillgång till det oftast icke-fungerande nationella 

rättsväsendet för att tillvarata sina intressen. Tillsammans med undermålig nationell 

lagstiftning leder detta till att nationella investerare får lida stora skador; förmodligen 

inte i de belopp som utländska stora investerare men icke desto mindre avgörande för 

mindre inhemska investerare.  

Expropriation av flera verksamheter kan alltså leda till att vissa får ersättning men 

inte andra, allt beroende på vilken nationalitet investeraren har. Detta system stämmer 

inte överens med principen om likhet inför lagen eftersom utländska investerare får rätt 

att stämma värdstaten inför en internationell oberoende skiljenämnd. Till skillnad från 

nationella domstolar får utländska investerare även tillgång till kompetenta skiljemän 

med bred kunskap om kommersiella förhållanden. Dessutom slipper de ett beslutande 

organ som kan påverkas av politiska hänsynstaganden och regeringens påtryckningar. 

Oavsett om detta system kan anses vara orättvist eller inte, så är det inte ovanligt 

att lagstiftningar ger vissa grupper fördelar framför andra för att kunna uppmuntra till 

ett visst beteende, i detta fall större kapitalinvesteringar från utlandet.81 Det kan också 

hävdas att även inhemska investerare gynnas av ett större kapitalinflöde från utlandet 

och samhället får därmed något i utbyte mot de fördelar som utländska investerare får. 

Det bästa sättet att erbjuda ett fungerande skydd för inhemska investerare är enligt min 

uppfattning att utveckla det nationella rättsväsendet och inte genom att tillåta inhemska 

investerare att stämma sin egen regering inför en internationell skiljenämnd. 

Rättsväsendets utveckling gynnas förhoppningsvis av att staten så småningom får 

tillgång till mer resurser genom större FDI-inflöde och de fördelar som utländska 

investerare åtnjuter kan därför vara ett rimligt utbyte.  

                                                
80 Se OECD (2005), s. 12. 
81 Se t.ex. lägre moms för vissa verksamheter eller subventioner för vindkraftverk. 
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3.3.4 Minskat handlingsutrymme för lagstiftaren 

Stater är som utgångspunkt suveräna enheter i den meningen att de inte lyder under 

främmande makt. 82  Varje stat har alltså möjlighet och makt att införa nationell 

lagstiftning som dess medborgare har att följa. När det gäller internationell rätt kan det 

ibland talas om bindande traktat som stater måste följa, men även dessa "plikter" 

grundas i statens frivilliga samtycke och eventuella verkställande organ uppkommer 

också i enlighet med staternas friviliga önskan.83 Sådana åtaganden har godtagits när det 

gäller grundläggande mänskliga rättigheter då man ansett att enskildas rätt i dessa fall 

bör få företräde framför statens suveränitet.84 Detsamma gäller BIT och dess ISDS-

klausuler där stater lämnat sitt samtycke till skiljeförfaranden och frivilligt åtagit sig att 

följa domslutet. Det förekommer dock situationer då stater anser att vissa intressen bör 

ges prioritet framför investerares i strid med åtaganden i olika BIT. 

De politiska risker som BIT är tänkta att hantera kan medföra ett stort tryck på 

värdstaten att vidta vissa åtgärder för att stabilisera situationen i landet. Krig, sociala 

och ekonomiska kriser kan därför tvinga stater att vidta åtgärder som strider mot BIT 

men som är nödvändiga för att hålla ordningen i landet. Ett tydligt exempel på en sådan 

situation är krisen i Argentina under 2001 då den argentinska regeringen bl.a. införde en 

"Emergency Law" som modifierade statens avtal till nackdel för motparterna. Flera av 

de drabbade utländska investerarna stämde Argentina i enlighet med bl.a. BIT mellan 

Argentina och USA.  

I ett av fallen förklarade den argentinska staten att åtgärden infördes p.g.a. att det 

förelåg force majeure och att investeraren därför inte borde få ersättning för utebliven 

vinst. Argentina påpekade vidare att utländska investerare fick lida förluster såsom 

övriga inhemska investerare och medborgare i landet och att detta var enligt den 

argentinska staten nödvändigt (state of necessity).85 Utgångspunkten är, förklarade 

nämnden, att: "emergency periods should be only strictly exceptional and should be 

applied exclusively when faced with extraordinary circumstances". Skiljenämnden kom 

fram till att det förelåg state of necessity i Argentina under perioden 2001-2003 men att 

                                                
82 Se t.ex. artikel 2 i FN-stadgan. 
83 Jfr FN-stadgan och New York-konventionen om erkännande och verkställighet av utländska 
skiljedomar (1972). 
84 Se t.ex. Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. 
85 LG&E Energy Corp. v. Argentine Republic. 
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åtgärderna var mer omfattande än det som situationen krävde. 86  Skiljenämnden 

beslutade därför att staten skulle ersätta investeraren för de förluster som uppkommit 

bl.a. under tiden då state of necessity inte ansågs föreligga. 87 

Ovannämnt fall är representativt för den intressekonflikt som BIT kan leda till i 

just de fall som dessa är avsedda att hantera, nämligen krissituationer. Viktigt att 

uppmärksamma är också att de statliga åtgärderna som sådana inte underkändes utan de 

förblev lagliga enligt nationell rätt. Den argentinska regeringens makt att lagstifta var 

alltså fortfarande gällande även om skiljenämnden ålade staten ersättningsskyldighet. 

Kritiker pekar dock på orimligheten i att en stat, som redan befinner sig i en svår 

ekonomisk situation, kan tvingas ersätta enskilda investerare när de vidtar åtgärder som 

är ämnade att gynna samhället i stort. Även om lagstiftningsmakten är intakt leder 

risken för ersättningsskyldighet till att stater behöver beakta utländska investerares 

intressen när de beslutar om krisåtgärder, vilket kan leda till att nödvändiga åtgärder 

försenas eller helt enkelt uteblir.  

Sådan "chilling effekt" är påfallande när ersättningsbeloppen uppgår till avsevärda 

summor för enskilda fattiga länder,88 och kan i vissa fall vara kontraproduktivt för 

investerarens önskan att få någon ersättning överhuvudtaget. Den argentinska 

regeringen har i något fall t.ex. vägrat att betala utdömt ersättning och hänvisat 

investerare till de nationella domstolarna för att få skiljedomen verkställd. En skiljedom 

med för höga ersättningsbelopp kan alltså leda till att BIT-systemet inte respekteras alls 

eftersom staten, genom sin suveränitet, kan vägra betala ersättningen, eller i vart fall 

fördröja utbetalningen avsevärt. 

Denna problematik berör dock även länder som inte drabbats av någon kris, utan 

istället vidtar åtgärder ämnade att höja eller behålla en viss standard i landet. Ett tydligt 

exempel för detta är situationen då en stat inför strängare miljö- eller hälsoregler som 

leder till större kostnader för en viss industri. I t.ex. El Salvador beslutade staten att inte 

tillåta ett kanadensiskt bolag att starta en guldgruva.89 Anledningen till beslutet var 

enligt regeringen bl.a. att området borde skyddas av miljöhänsyn medan bolaget 

hävdade att dess investering missgynnats av de ändrade förutsättningarna. Liknande 
                                                
86 Se även artikel 25 i ILC:s utkast till Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful 
Acts. 
87 Se Brown och Miles, s.246 om en analys om vad som utgör state of necessity inom internationell rätt. 
88 Se t.ex. Enron Corp. och Ponderosa Assets v. Argentine Republic, där skiljenämnden beslutat att 
Argentina ska ersätta investeraren med mer än 100 miljoner dollar samt Occidental v. Ecuador där 
nämnden beslutade att Ecuador måste ersätta investeraren med 1,77 miljarder dollar p.g.a. ett avbrutet 
oljekontrakt. 
89 Bolaget krävde ersättning av ca. 100 miljoner dollar, Pac Rim Cayman LLC v. Republic of El Salvador. 
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problem uppkom i Australien då staten beslutade att alla förpackningar för cigarretter 

skulle få samma utseende (varningsbilder och texter) och tobaksbolagen har därför 

stämt staten och hävdar, i en nu pågående tvist, bl.a. att åtgärden innebar en 

expropriation av dess immateriella rättigheter.90 Ett närmare pågående exempel är 

situationen i Tyskland vars regering beslutat att påskynda avvecklingen av kärnkraften 

och där det svenska bolaget Vattenfall kräver ersättning för dess investeringar i 

kärkraftverk i landet. Dessa fall får också stor spridning bland allmänheten och kan 

beskrivas som en stat som försöker skydda sina invånare och natur emot ekonomiska 

krafter som endast intresserar sig för pengar.  

Viktigt att påpeka är att staternas möjlighet att lagstifta har bekräftats av olika 

skiljenämnder vilka har underkänt ersättningskrav från flera bolag. Det kan därför inte 

dras slutsatsen att ändrade lagstiftningar som orsakar ekonomiska förluster för utländska 

investerare alltid leder till ersättningsskyldighet.91 Det faktum att stater har fått rätt i 

vissa fall innebär dock inte att risken för minskat handlingsutrymme är obetydlig, utan 

varje fall då investeraren lyckats få ersättning trots rättfärdigade och nödvändiga 

lagändringar kan, enligt min uppfattning, anses vara ett misslyckande av systemet. Det 

borde nämligen inte vara nödvändigt att staten förlorar varje skiljeförfarande som 

investerarna initierar, utan det räcker att vissa anspråk godkänns för att 

lagstiftningsarbetet inom vissa områden ska påverkas av enskilda investerares intresse. 

Det minskade handlingsutrymmet för värdstater är dock ingen överraskning för de 

stater som väljer att ingå BIT. Syftet med dessa avtal är, som tidigare nämnts, att staten 

ställer vissa garantier och att investeraren får ersättning om dessa garantier inte fullföljs. 

I utbyte får staten större FDI-inflöde och ekonomisk tillväxt. Det kan visserligen 

diskuteras huruvida värdstater får det utbyte de hade tänkt sig, men det är de 

förutsättningar som existerat när investeraren bedömde affärsmöjligheten. Det är därför 

viktigt att uppmärksamma att BIT utformats för att gynna båda parter och inte endast 

investerarna. Om det föreligger vissa intressen som stater anser vara för viktiga för att 

störas av ekonomiska intressen så är det något som bör beaktas vid avtalsingåendet. Det 

är inget som hindrar enskilda stater att ställa krav på varandra när det gäller vilka 

omständigheter som kan ge upphov till ersättning och vilka åtgärder en stat kan vidta 

utan att behöva ersätta utländska investerare. Problematiken i detta avseende kan därför 

enligt min uppfattning hanteras bäst genom bättre utformning av avtalsklausulerna. Med 

                                                
90 Philip Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia, UNCITRAL. 
91 Se t.ex. Saluka Investment v. The Czech Republic (2006) och Methanex v. United States (2005). 
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detta avses mer detaljerade klausuler där det framgår vilka intressen som ska få 

företräde vid konflikter och minskade utrymme för skiljenämnders godtycklighet. Detta 

är enligt min uppfattning nödvändigt i ett avtal som är tänkt att ge enskilda direkta 

rättigheter och inte endast är ett politiskt dokument. 
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4 Tolkning av bilaterala investeringsskyddsavtal 

Precis som vid andra avtalsförhållanden har varje stat möjlighet att i förväg bestämma 

vilka förpliktelser denne åtar sig. I det föregående avsnittet föreslås att stater kan 

hantera intressekonflikterna genom en bättre utformning av avtalsklausuler och på det 

sättet försöka tillgodose de olika intressen som berörs av avtalet. Därmed kan även 

risken för att en skiljenämnd kommer fram till ett domslut som inte överensstämmer 

med statens förväntningar minska. Detta torde även gynna enskilda investerare som får 

större klarhet kring avtalets innehåll och minskar risken att en stat ska vägra följa en 

skiljedom p.g.a. att domslutet anses orimligt. Enskilda avtal kan dock inte täcka alla 

möjliga risker och svårigheter; särskilt inte ett avtal som är tänkt att fungera mellan 

suveräna stater och investerare vars verksamheter och intressen kan skilja sig kraftigt.92  

Ett BIT är, precis som andra avtal, en samling av kompromissklausuler där 

parternas intresse anpassas till att avspegla vad båda parter kan acceptera. BIT är inte 

heller något vanligt avtal utan är istället ett internationellt traktat där politiska, och inte 

sällan ideologiska, hänsynstaganden kan få en framträdande roll vid dess ingående, för 

att sedan bli ett avpolitiserat rättsligt dokument. Processen för att godkänna ett BIT kan 

även bli långdragen och kräver inte sällan godkännande av både landets regering och 

parlament. Detta gör att BIT inte kan få den utformning som bäst tillgodoser alla 

intressen (i de fall det ens är möjligt), utan istället får avtalet ett oftast generellt innehåll 

med stort utrymme för de som har makt att tolka det, nämligen skiljenämnder. Det är 

därför av yttersta vikt att analysera vilka tolkningar skiljenämnder tenderar att göra av 

enskilda klausuler för att på så vis kontrollera om de överväganden som styrde 

avtalsingåendet också avspeglas vid avtalets tillämpning.  

4.1 Särskild tolkningsmetod för bilaterala investeringsskyddsavtal? 

Ett avtal mellan stater, s.k. traktat, regleras av Wienkonventionen om traktaträtten från 

1969. I konventionen återfinns regler om traktatens ingående, hur de ändras och 

upphävs, samt vilka principer som gäller vid dess tolkning. Konventionen antogs på 

förslag av International Law Commission (ILC) som hade till uppgift att bl.a. kodifiera 

och utveckla folkrätten.93 Även om konferensen i Wien innebar ändringar på förslaget 

                                                
92 Från utvinning av naturresurser till kapitalinvestering i ett bolag som tillhandahåller specifika tjänster. 
93 Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries 1966. 
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är ILC:s ursprungliga förslag och kommentarer, samt dess senare utlåtanden, 

fortfarande av vikt för tolkningen av konventionen.94 

Enligt dess allmänna regel om tolkning i artikel 31 ska vid tolkning av ett traktat 

beaktas tre faktorer: ordalydelsen, sammanhanget, samt traktatens ändamål och syfte. 

Artikeln fortsätter med en förklaring av vad som avses med sammanhanget samt vilka 

andra hänsyn, utöver det, som kan tas. Om en tolkning enligt artikel 31(a) inte 

undanröjer ett traktats tvetydighet eller oklarhet, eller när tolkningen leder till ett 

resultat som uppenbarligen är orimligt eller oförnuftigt så kan, enligt artikel 32, hänsyn 

tas till supplementära tolkningsmedel, såsom förarbeten och andra omständigheter kring 

traktatens ingående. Denna artikel ger också möjlighet att beakta generellt accepterade 

tolkningsprinciper som t.ex. e contrario, lex specialis och lex posteriori. 95 

Utgångspunkten är att tolkningen ska ske utifrån en helhetsbedömning med hänsyn till 

relevant material beroende på materialets rättsliga värde i det enskilda fallet.96 

När det gäller ordalydelsen kan det konstateras att olika BIT i stor utsträckning 

har liknande innehåll men klausulerna kan ha varierande ordval. Detta innebär att 

tolkningen av en klausul enligt ett BIT i princip bör vara detsamma som en tolkning av 

de andra, förutsatt att inte andra faktorer i det enskilda avtalet/fallet talar i motsatt 

riktning. Dessutom kan avvikelser från typiska skrivningar tala för att stater avsåg en 

annorlunda klausul än vad som generellt avses. Avtalen har dock gemensamt att de som 

utgångspunkt ingåtts i samma syfte och ändamål, nämligen att skydda utländska 

investerare och uppmuntra utländska direktinvesteringar. I detta avseende spelar 

ingressen till varje avtal en avgörande roll eftersom den kan styra tolkningen av hela 

avtalet.97 

Oavsett om staterna använder sig av modellavtal eller bara snarlika klausuler i 

sina BITs med olika länder, måste varje avtal som utgångspunkt tolkas för sig. Det 

sammanhang som konventionen föreskriver rör endast parternas mellanhavanden i form 

av överenskommelser och dokument som båda har godtagit. En överenskommelse 

mellan utvecklade länder om hur deras modellavtal ska tolkas bör därför i princip inte 

påverka hur varje enskilt avtal med en tredje stat ska tolkas. Detta förutsatt att det inte 

görs klart att motparten godtagit bakgrundsarbetet och tidigare skiljedomar enligt 

modellavtalet. Detsamma gäller tidigare skiljedomar inom området, vilket innebär att ett 
                                                
94 Aust, s. 12. 
95 Aust s. 220ff. 
96 Aust s. 222. 
97 Se under avsnitt 4.2.2. 



 37 

domslut från en skiljenämnd i en tvist med vissa stater inte får användas som generell 

tolkningsregel för ett BIT med tredje stater som parter. Detta kan leda till att systemet 

med BIT utvecklas ojämnt med spridda tolkningar och med olika resultat trots att 

avtalen ser i princip likadana ut.98 Sådan utveckling innebär i sin tur en försämring i 

förutsägbarheten till nackdel för både investeraren och staterna. 

Det stora antal BIT och deras liknande utformning kan dock vara tillräckligt för 

att visa att det föreligger en sedvana i en viss fråga.99 För att en regel ska kunna bli 

sedvana måste det även visas att det finns en enhetlig praxis i ett betydande antal stater, 

samt att ett generellt erkännande från staterna att regeln ska vara bindande.100 Det finns 

därför utrymme för att tolkningen av olika BITs med olika avtalsparter ändå kan leda 

till att skiljenämnderna utvecklar sedvana inom området, vilket enligt folkrätten blir 

bindande för alla stater.101 På så sätt skapas en möjlighet för skiljenämnderna att 

påverka och skapa en enhetlig tolkning av klausulerna, oavsett avtal och dess parter.  

Analysen av tolkningsreglerna leder därför till slutsatsen att det är de utvecklade 

länderna (FDI-exportörer) som har störst möjlighet att påverka hur BIT-systemet ska se 

ut; framförallt genom att modifiera ordalydelsen av sina modellavtal. 

Utvecklingsländerna (FDI-importörer) får däremot mer begränsade möjligheter att hålla 

ett sammanhängande system för sina BITs vilket medför en sämre förutsägbarhet för 

deras investerare utomlands.102 Oavsett vilka parter som har störts möjlighet att påverka 

avtalets utformning är det dock i slutändan skiljenämnderna som, tack vare generella 

klausuler, har stort tolkningsutrymme och det är därför viktigt att analysera hur 

tolkningsreglerna har tillämpats i praktiken. 

4.2 Tolkning av vissa klausuler 

För närvarande finns det ca 2700 bilaterala investeringsavtal med olika innehåll och 

diskussionen i detta avsnitt har därför som utgångspunkt att de flesta klausuler inte är 

identiska i olika avtal. Det är dock i första hand USA och andra europeiska länder som 

har drivit utvecklingen och använt liknande klausuler när de ingått BIT med andra 

mindre utvecklade länder. Det är därför inte förvånande att t.ex. Sveriges 67 BITs har 

                                                
98 Se om denna problematik under avsnitt 5. 
99 Aust s. 22. 
100 Aust s.9. 
101 Aust s.9. 
102 UNCTAD IIA Monitor No.2 (2006), s.8ff. 
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likartat innehåll med vissa återkommande klausuler.103 Dessa klausuler går även att hitta 

i USA:s modellavtal som landet använder vid förhandlingar med andra länder.104  

De avtalsklausuler som återkommer är generella i sin utformning och avser vissa 

grundgarantier till skydd för utländska investerare. Trots att klausulerna utvecklats av 

ungefär samma anledningar har deras ordalydelse påverkats starkt av enskilda 

förhandlingar mellan parterna, där kompromisser i olika avseenden lett till att klausuler 

av samma innebörd i olika avtal ändå visar några nyansskillnader. I det följande 

fokuserar analysen på några av de, enligt min uppfattning, viktigaste klausuler som 

förekommer i bilaterala investeringsskyddsavtal och som kan användas för att belysa 

några av de intressekonflikter som aktualiseras vid tillämpning av olika BIT. 

4.2.1 Avtalets tillämpningsområde 

Under avsnitt 3.2.1 berördes kort vilken betydelse parternas samtycke har för att 

bestämma avtalets tillämpningsområde och därigenom skiljenämndens jurisdiktion. Ett 

BIT är som sagt ett avtal där en stat erbjuder vissa garantier för investeringar av 

investerare från den andra avtalsparten. När avtalets tillämpningsområde bestäms måste 

skiljenämnden alltså undersöka (1) om grunden för klagomålet är en investering enligt 

avtalet och (2) huruvida den klagande enskilde är att anse som investerare. Dessutom 

måste nämnden kontrollera (3) om tvisten omfattas av avtalet i tid och rum. 

a) "Investering" 

Investering definieras som utgångspunkt mycket brett i BIT och omfattar inte endast 

situationer då kapital har överförts från det ena landet till det andra. Ett exempel på 

sådana breda definitioner är den USA använder i vissa av sina BITs med andra länder, 

där en investering definieras som "alla typer av investeringar". 105  Därefter följer 

definitioner likt den svenska där investeringar först definieras brett men följs av en 

exemplifierande lista som "begränsar" definitionen av investeringar till att omfatta bl.a. 

lös och fast egendom, aktier, likvida tillgångar, immateriella rättigheter samt 

                                                
103 Genom Lissabonfördraget har behörighet att ingå BIT överförts till EU-kommissionen och Sverige 
kan därför endast ingå BIT i de fall EU-kommissionen väljer att avstå. Sverige har även ålagts 
skyldigheten att anpassa sina BIT med övrig EU-rätt, se Mål C-249/06.  
104 Se 2012 U.S. Model Bilateral Investment Treaty. 
105 “Investment of a national or company means every kind of investment owned or controlled directly or 
indirectly by the national or company, and includes, but it is not limited to, […]”, USA och Bahrain 
(1999). 
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affärskoncessioner.106 Det som tydligt inte omfattas är internationell handel som endast 

innebär att produkter eller tjänster från utlandet importeras in i landet. Gränsen mellan 

en investering och annan typ av handel kan dock i vissa fall vara svårt att avgöra.107 För 

att undvika en alltför bred definition av investering har vissa stater börjat använda 

uttömmande listor för vad avtalet ska omfatta.108 Oavsett teknik har utvecklingen rört 

sig mot mer begränsade definitioner av investeringar genom införande av olika 

förklaringar och undantag.109  

Definitionen av investering är ett viktigt verktyg för att skydda statens suveränitet 

och uppmuntra de investeringar som bättre bidrar till ekonomiskt tillväxt i landet. 

Genom att BIT begränsas till att endast omfatta investeringar gjorda i enlighet med 

nationell rätt kan nämligen stater försäkra sig att dess befintliga t.ex. miljöpolicy inte 

kan leda till ersättningsskyldighet och att investeringar följer inhemsk rätt.110 För 

utvecklingsländer kan definitionen t.ex. användas för att garantera att investeringar inte 

endast görs i form av produktionsverksamhet utan även kräva att större delar av 

verksamheten ska ske i landet.111 Detta är viktigt för att undvika att ett bolag endast 

startar t.ex. en fabrik i landet men har resten av verksamheten i ett annat, såsom dess 

styrelse, tjänstemän och försäljare. FDI-importörer kan på så sätt försäkra sig att även 

andra sektorer av dess arbetsmarknad gynnas av investeringen innan den ska kunna 

omfattas av det aktuella BIT. 

En bred definition lämnar som sagt stort utrymme för skiljenämnden och öppnar 

för en omfattande jurisdiktion. I sådana fall kan nämnden beakta den s.k. Salini test som 

uppställer vissa faktorer som ska beaktas för att avgöra frågan om huruvida det 

föreligger en investering eller inte.112 För det första kan skiljenämnden beakta huruvida 

insatsen är betydande, och små insatser har därför i vissa fall inte ansetts vara tillräckligt 

för att klassas som en investering enligt avtalet.113 Det finns dock också exempel på fall 

då nämnden ansett att storleken på insatsen inte kan vara avgörande.114 Om insatsens 

storlek bedöms i förhållande till värdlandets ekonomi kan det ibland leda till att en 

insats betraktas som investering i ett mindre utvecklat land men inte i ett större I-land 

                                                
106 Se t.ex. Sverige - Förenade Arabemiraten (2000). 
107 Se t.ex. Lanco International v. Argentine Republic (2001). 
108 Se 2004 Canada model BIT. 
109 Echandi, s.11ff. 
110 För olika metoder att begränsa vilka FDI som omfattas av BIT se UNCTAD No. E.99.II.D.10., s.16ff. 
111 Se t.ex. Belgien och Luxemburg - Saudiarabien (2002). 
112 Salini v. Morocco, fallet rörde artikel 25 i ICSID Konventionen. 
113 Malaysian Historical Salvors v. Malaysia. 
114 Mihaly International Corporation v. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. 
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med bättre ekonomi.115 För det andra kan insatsens varaktighet beaktas, där långvariga 

projekt talar för att det föreligger en investering. För det tredje beaktas den risk som 

investeraren exponeras för i form av vilken trygghet denne har för att få tillbaka eller 

göra vinst på sin insats. Den fjärde faktorn har direkt samband med syftet med BIT, 

nämligen huruvida det faktiskt bidrar till ekonomisk utveckling i värdlandet. Denna 

faktor har tolkats extensivt och det räcker oftast med att insatsen bidragit i någon form 

till den ekonomiska utvecklingen i landet. 116  Viktigaste torde dock vara den 

bedömningen som görs när investeringen vidtogs och inte det faktiska utfallet, eftersom 

en lovande investering som förtjänar BIT-skydd kan komma att falla utanför om senare 

kommersiella förhållanden leder till att investeringen försämras så pass mycket att den 

inte alls gynnar den ekonomiska utvecklingen i landet. 

Slutligen kan skiljenämnden beakta uppkommen vinst från insatsen, vilket skulle 

leda till att vinstdrivande verksamheter lättare kan omfattas av BIT. Problemet är dock 

att vissa investeringar med låg vinstgenerering i själva verket kan vara bättre för den 

ekonomiska tillväxten. I Deutsche Bank AG v. Sri Lanka117 klargjorde nämnden att 

Salini-faktorerna inte är uttömmande eller obligatoriska utan istället kan användas som 

vägledning för skiljenämnderna. Hur avgörande olika faktorer är beror i sin tur på vilket 

BIT som ligger till grund för bedömningen och hur detaljerad definition av investering 

parterna har kommit överens om.  

b) "Investerare"  

BIT omfattar både fysiska och juridiska personer från avtalsparterna. När det gäller 

fysiska personer är utgångspunkten det medborgarskap som personen har, med ibland 

vissa undantag för individer med dubbelt medborgarskap,118 eller krav på att individen 

faktiskt bor i det landet. 119  På så sätt undviker staterna att avtalet åberopas av 

tredjelandsmedborgare vars investeringar inte är tänkta att omfattas av det bilaterala 

avtalet. För juridiska personer kan avtalsparterna välja att använda sig av 

registreringslandet, sätet för styrelsen eller medborgarskap för ägarna. Det mest 

                                                
115 Se Rigo, s. 63ff. 
116 Mr. Patrick Mitchell v. Democratic Republic of the Congo, Annulment Committee s. 14. 
117 ICSID Mål No ARB/09/02. 
118 T.ex. genom att välja den medborgarskap från det landet där investeraren bor, se t.ex. U.S. - Uruguay 
(2005). 
119 Se t.ex. Tyskland - Israel (1976) samt Danmark - Indonesien (1968). 
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använda kriteriet är var bolaget är registrerat,120 men en stor andel av BITs använder sig 

av en kombination av ovannämnda faktorer och låter skiljenämnden avgöra huruvida 

den juridiska personen ska omfattas av avtalet. Detta är av stor vikt eftersom BIT annars 

kan missbrukas av nationella enskilda som kan t.ex. registrera ett bolag utomlands av 

den enda anledningen att det erbjuder skydd enligt ett befintligt BIT. I värsta fall kan 

detta leda till att nationell lagstiftning förlorar sin betydelse för större investeringar 

eftersom dessa investerare kan planera bort dess reglering till fördel för BIT-garantier. 

Detaljerad reglering i detta avseende kan begränsa de affärsmässiga överväganden om 

hur en verksamhet ska bedrivas effektivt. Utländska investerare kan nämligen behöva 

ändra verksamheten för att kunna omfattas av BIT-skyddet trots att detta leder till en 

sämre kommersiell resursanvändning. Generella definitioner kan däremot "missbrukas" 

av inhemska investerare eller investerare från tredje land för att få investeringar under 

det aktuella BIT. Detta kan dock användas som en pådrivande faktor för att utveckla 

den nationella regleringen för att erbjuda inhemska investerare ett skydd som motsvarar 

BIT-garantierna. En för stor skillnad mellan nationellt skydd och BIT-garantier kan 

alltså leda till att vissa investerare får ersättning men inte andra, endast p.g.a. 

investerarens medborgarskap eller bättre planering från dennes sida. 

c) Begränsningar i tid och rum 

En generell regel inom internationell rätt är att traktat endast gäller för omständigheter 

som äger rum efter traktatens ikraftträdande.121 När det gäller BIT har stater i de flesta 

fall valt att göra avtalet gällande även för investeringar gjorda före avtalets 

ikraftträdande, men endast för tvister som uppkommit därefter. 122  BIT omfattar 

dessutom endast investeringar gjorda inom avtalsparternas territorium. Hur territoriet 

definieras varierar i olika avtal men utgångspunkten är att investeringar omfattas om de 

är gjorda i ett territorium över vilket avtalsparterna har suveränitet.123 Vissa svårigheter 

kan dock uppkomma om en viss del av landet förklarar sig självständig eller efter 

annektering av området till en annan stat.124 Klausuler om begränsningar av avtalets 

tillämpningsområde i tid och rum är viktiga för stater med pågående konflikter eller där 

                                                
120 Sierra Leone - UK (2000) samt Luxemburg och Belgien - Pakistan (1998). 
121 Kodifierat i artikel 28 i Wienkonventionen och artikel 13 i ILC´s Articles on Responsability of States 
for International Wrongful Act. 
122 Se t.ex. Sverige - Förenade Arabemiraten (2000).  
123 Echandi, s. 17ff. 
124 Jfr. situationen på Krim.  
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suveränitet över vissa områden inte är tydligt. Detta kan leda till att vissa stater åläggs 

ersättningsskyldighet för en investering som gjordes i ett område där staten inte hade 

någon möjlighet att skydda den.125 Ytterligare en frågeställning är huruvida den nya 

staten blir automatiskt bunden av ett redan existerande BIT eller om det krävs samtycke 

från den nya staten för traktatsuccessionen. 

4.2.2 Ingressen (preamble) 

De flesta BIT innehåller en ingress där staterna beskriver syftet med avtalet. Av ett av 

Sverige ingångna BIT framgår t.ex. att parterna ”erkänner att främjande och skydd av 

(utländska) investeringar gynnar utvecklingen av de ekonomiska förbindelserna mellan 

parterna”.126 En annan återkommande formulering i ingressen för BIT är vikten av 

investeringsskydd för att öka FDI i staterna.127 Trots sina generella termer och politiska 

drag spelar ingressen en betydande roll vid tolkningen av hela avtalet. Ingressen är 

nämligen enligt artikel 31 i Wienkonventionen en del av avtalets sammanhang och 

måste beaktas när skiljenämnden tolkar dess klausuler. 

Ingressen är därför ett viktigt verktyg för staterna när dessa vill betona och 

klargöra vilka prioriteringar som ska gälla vid avtalets tillämpning. Vissa länder har 

t.ex. infört i ingressen att avtalet ska tillämpas i enlighet med de nationella och 

internationella skyddsregler som gäller för hälsa, säkerhet, miljön och arbetsrättsliga 

frågor.128 Ett tillägg i ingressen kan dessutom vara enklare att driva igenom för mindre 

utvecklade länder som annars kan ha svårt att påverka utformningen av de mer 

standardiserade klausulerna. Genom olika klausuler i ingressen bör staterna därför 

kunna uppnå en tolkning som bättre passar sina egna förutsättningar och försäkra sig att 

särskilt viktiga intressen respekteras. Då krävs det att ingressen ges en konkret 

utformning så att skiljenämnden inte ska kunna göra avvikande prioriteringar än vad 

staterna föredrar. Däremot kan detaljerade ingresser bli uttryckliga undantag eller 

reservationer som kan skada flexibiliteten i avtalets tolkning. Om ingressen utnyttjas i 

större utsträckning än nödvändigt med konsekvensen att BIT får ett för detaljerat 

innehåll kan det därför leda till en urvattning av de garantier som stater försöker ge 

utländska investeringar och därmed till en försämring av hela systemet. 

                                                
125 Jfr situationen i Irak och områden kontrollerade av ISIS. 
126 Sverige – Bulgarien (1994). 
127 Ingressen till 2012 US model BIT. 
128 Ingressen till 2012 US model BIT och vissa av Sveriges BIT, t.ex. Sverige – Armenien (2008). 
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För utvecklade länder eller typiska FDI-exportörer kan ingressen vara ett viktigt 

politiskt instrument för att driva igenom vissa frågor och påverka andra länders politik i 

en viss riktning. EU har t.ex. i sitt senaste frihandelsavtal med Peru och Colombia 

betonat vikten av respekten för de mänskliga rättigheterna.129 Användning av det 

ekonomiska intresset hos utvecklingsländer kan göra BIT till ett mycket effektivt 

verktyg för att påverka dem politiskt. Det finns enligt min uppfattning två tydliga risker 

med detta tillvägagångssätt: för det första kan det leda till en politisering av avtalet som 

inte bör finnas i större utsträckning i ett avtal som är avsett att ge enskilda direkta 

rättigheter. För det andra kan man inte utgå ifrån att alla FDI-exportörer alltid har 

gemensamma värderingar som är önskvärda att ”exportera” till utvecklingsländer. 

Utländska direktinvesteringar kan nämligen inte sägas komma enbart från Europa och 

USA utan de kommer i allt större utsträckning även från Ryssland, Kina och andra stora 

oljeexportländer.130 En spridning av t.ex. respekt för mänskliga rättigheter må vara en 

bra tanke men detta öppnar också dörren för att BIT används för driva andra intressen i 

fattiga länder. Ett exempel på detta skulle vara att ett land kräver att yttrandefriheten får 

begränsas om det skulle skada en utländsk investering som är avgörande för värdstatens 

utveckling. Större användning av ingressen kan också försvåra en enhetlig tolkning av 

klausulerna och bidrar till ett mer sammanhängande internationellt system för 

investeringsskydd. Detta är, som utreds under avsnitt 5, av stor vikt för att garantera 

rättssäkerheten och förutsägbarheten kring BIT-systemet; något som gynnar inte bara 

investerare men också hem- och värdstater. 

4.2.3 Expropriation 

En av de största politiska risker som ett BIT är tänkt att hantera är situationen då en 

värdstat beslutar att frånta den utländska investeraren äganderätten över sin egendom i 

landet, med andra ord expropriera den utländska investeringen. Det kan t.ex. handla om 

att värdstaten anser sig bättre kunna utvinna sina naturresurser och därför tar över 

verksamheten. Att bestämma om en åtgärd ska klassificeras som expropriation eller inte 

är dock ingen enkel uppgift och stater har därför som utgångspunkt valt generella 

definitioner och överlåtit till skiljenämnder att avgöra frågan i varje enskilt fall. För att 

garantera ett heltäckande skydd har stater dessutom valt att inkludera åtgärder som 

                                                
129 EU – Peru och Colombia (Prop. 2013/14:166). 
130 Argumentet förutsätter att det är just USA och Europa som har värderingar värda att exportera och inte 
övriga delar av världen. 
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normalt inte klassas som expropriation men som i praktiken har samma verkan, s.k. 

indirekt expropriation.131 Exempel på detta är när en myndighet beslutar att dra tillbaka 

sitt tillstånd för en viss verksamhet men lämnar själva egendomen orörd; investeraren 

behåller i det fallet äganderätten över sin egendom men investeringen som sådan kan 

förlora sitt värde om verksamheten inte får bedrivas utan tillståndet.132 Viktigt är också 

att uppmärksamma att åtgärden inte behöver vidtas av staten utan klausulen omfattar 

även åtgärder vidtagna av andra myndigheter eller organ som staten har kontroll över.133 

Fördelen med en omfattande definition av expropriation är att avtalet begränsar 

värdstatens möjlighet att kringgå regleringen och ger den utländska investeraren den 

trygghet som denne behöver för att kunna investera. Nackdelen är dock att avtalet kan 

hindra ordinär lagstiftning och styrning av landet samt policyutveckling inom vissa 

områden. Ett typiskt exempel är situationen då staten inför nya miljöregler som kräver 

att vissa verksamheter vidtar extra åtgärder för att skydda miljön eller begränsa sina 

utsläpp. Investeraren kan i sådana fall argumentera för att den nya regleringen innebär 

att en del av verksamhetens vinst tas i anspråk för att skydda miljön och därför har 

samma verkan som en expropriation. För stater är det därför viktigt att införa tydliga 

klausuler så att ordinär lagstiftning och policyutveckling inte ska leda till 

ersättningsskyldighet, istället för att förlita sig på att generella deklarationer i ingressen 

ska begränsa skiljenämndens tolkningsutrymme.  

Utgångspunkten är alltså att en värdstat inte ska kunna, på ett otillbörligt sätt, 

berika sig på bekostnad av utländska investerare. Klausulen är dock utformad på så sätt 

att den bekräftar statens rätt att expropriera egendom i sitt territorium men ställer vissa 

krav som måste uppfyllas för att åtgärden inte ska anses strida mot aktuellt BIT. BIT 

tillåter endast åtgärder som är vidtagna i allmänt intresse, i enlighet med vederbörligt 

rättsligt förfarande, på ett icke-diskriminerande sätt och mot omedelbar, adekvat och 

effektiv ersättning.134 De olika rekvisiten ger upphov till vissa svårigheter vid dess 

tolkning och analyseras inte i djupet i denna uppsats. Ett rekvisit som dock väcker 

särskilt uppmärksamhet när det gäller relationen mellan FDI-importörer och exportörer 

är sättet att beräkna ersättningen. Hemstater för utländska investerare menar att 

ersättning ska omfatta alla framtida vinster som en verksamhet fråntas utan att beakta 

själva åtgärden, och därigenom kan den utländska investeraren sättas i samma ställning 
                                                
131 Se t.ex. artikel 4 i Sverige - Armenien (2008). 
132 Se t.ex. Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. The United Mexican States. 
133 För mer om State responsibility and attribution se Hobér (2013), s.53ff. 
134 Se t.ex. Sverige - Armenien (2008) artikel 4 och US modell BIT artikel 6. 
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som innan expropriationen. Utvecklingsländer å sin sida har argumenterat för att 

skiljenämnder också måste beakta de vinster som utländska investerare har hunnit göra 

under tiden före expropriationen. De menar att utländska investerare inte kan sägas ha 

drabbats av en förlust om de hunnit skaffa sig stora vinster före expropriationen av 

egendomen och det skulle därför vara orättvist att de får ytterligare ersättning för 

framtida vinster. Argumentet om dubbel ersättning kan emellertid också användas mot 

värdstater som även de gynnas av den utländska investeringen genom en ekonomisk 

tillväxt och skatteintäkter som annars inte hade funnits. 

Ytterligare ett problem med ersättningen är att utvecklingsländer kan tvingas 

betala stora belopp till enskilda investerare i situationer då värdstater inte ens kan 

finansiera övrig offentlig verksamhet. Detta var fallet i Argentina för ca 15 år sedan då 

landet led av stora ekonomiska svårigheter som i sin tur ledde till att dess medborgare 

förlorade stora belopp och landet tvingades vidta, vad de ansåg, nödvändiga åtgärder.135 

Sådana domslut har bidragit till att vissa utvecklingsländer valt att lämna ISDS-

systemet.136Stora ersättningsbelopp bör dock i praktiken betyda att expropriationen 

inneburit stora fördelar för värdstaten genom övertagande av en vinstdrivande 

affärsverksamhet eller nedläggning av en verksamhet som t.ex. orsakar föroreningar. 

Problemet är enligt min uppfattning inte hur man beräknar ersättningen utan istället 

vilka åtgärder som bör falla utanför expropriationsklausulen, exempelvis nödvändiga 

åtgärder i krissituationer eller i enlighet med vissa särskilt viktiga intressen, med andra 

ord tolkningen om principer om force majeure och state of necessity.137 Utländska 

investerare bör i dessa fall behålla ett visst skydd men i övrigt bära de förluster som 

uppkommer i extrema situationer på samma sätt som inhemska investerare. 

4.2.4 Nationell behandling och mest gynnad nationsprincipen 

Det internationella systemet för investeringsskydd bygger på principen av icke-

diskriminering där värdstater åtar sig att behandla utländska investerare på samma sätt 

som sin egna inhemska investerare, med andra ord erbjuda utländska investerare en 

nationell behandling. Investerare, oavsett nationalitet, ska alltså kunna konkurrera på 

marknaden under samma förutsättningar.138 Sådana klausuler begränsar värdstatens 

                                                
135 Se t.ex. LG&E Energy Corp. v. Argentine Republic. 
136 Bl.a. Venezuela, Ecuador och Bolivia.  
137 Se dock den restriktiva tolkningen i t.ex. LG&E Energy Corp. v. Argentine Republic och diskussionen 
i avsnitt 3.3.4. 
138 Undantag föreligger för beskattningsregler, se t.ex. artikel 4 Sverige - Armenien (2008). 
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möjligheter att vidta protektionistiska åtgärder till fördel för inhemska investerare.139 

Utvecklingsländer kan därför finna sig i situationen då inhemska affärer blir 

utkonkurrerade av utländska investerare med större resurser och teknisk kunskap, 

samtidigt som staten inte kan hjälpa sina egna investerare. BIT har dock som 

utgångspunkt att en liberalisering av den inhemska marknaden leder till större 

ekonomisk utveckling i landet och som därmed gynnar alla dess medborgare. 

Stater ingår dessutom olika BITs med olika länder och den mest gynnad 

nationsprincipen (MGN) innebär att investerare från ett visst land inte får favoriseras. 

Denna klausul kan omintetgöra värdstatens möjlighet att förhandla mer fördelaktiga 

BIT med vissa länder eftersom MGN-klausuler leder till att varje BIT i princip kan få 

samma innehåll som det avtal som är mest fördelaktigt för investeraren. Detta innebär 

att en utländsk investerare kan välja bland klausulerna från alla BIT som värdstaten har 

ingått för att kräva de mest fördelaktiga för honom eller henne. I värsta fall kan 

investeraren åberopa ISDS-klausuler från något annat BIT trots att aktuellt BIT inte 

innehåller en sådan klausul. 

MGN-klausuler kan dock ses som en drivande faktor till ett mer enhetligt system 

där olika BIT, mellan olika länder, får en gemensam nämnare och skiljenämndernas 

tolkning av klausuler får viss betydelse för fler än avtalsstaterna i den aktuella tvisten. 

4.2.5 Andra klausuler 

Utöver nationell behandling och MGN-klausuler föreskriver vissa BIT att utländska 

investerare ska åtnjuta en rättvis och skälig behandling. Detta innebär att värdstater inte 

kan komma undan med en otillbörlig och orättvis åtgärd genom att åberopa att 

investeraren behandlats på samma (orättvisa) sätt som inhemska investerare och 

investerare från andra länder. Klausuler ställer alltså krav på en minimistandard som ska 

gälla för utländska investerare, oavsett om värdstaten följt sina nationella 

bestämmelser.140 En annan klausul som återkommer i BIT är att värdstaten ska erbjuda 

full skydd och säkerhet (full protection and security) och innebär att staten ska 

tillhandahålla skydd mot hot, tvång eller andra trakasserier mot investeraren. Denna 

klausul aktualiseras också i fall då t.ex. rebellgrupper anfaller investerarens verksamhet 

eller vid krigsutbrott.  

                                                
139 Dessa situationer regleras också av WTO. 
140 Se t.ex. Metalclad Corp v. United Mexican States. 
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En viktig faktor som beaktats vid tolkningen av dessa klausuler har varit vilka 

förväntningar som den utländska investeraren har haft, särskilt då dessa förväntningar 

skapats p.g.a. värdstatens åtgärder i form av bl.a. ett kontrakt eller en licens.141 Tydligt 

är dock att stater inte är tvungna att vidta extraordinära åtgärder för att skydda utländska 

investerare när det har varit någorlunda tydligt att risken för oroligheter var påtagliga 

redan före investeringen. 142  Även här är det viktigt att skiljenämnderna gör en 

balanserad tolkning av avtalet och inte ställer alldeles för höga krav på värdstater som 

befinner sig i krissituationer och där skydd för utländska investeringar inte kan 

prioriteras i samma utsträckning. Skydd för utländska investerare i östra Ukraina är t.ex. 

av underordnad betydelse för den ukrainska staten när den istället försöker hålla dessa 

områden under sin suveränitet. Att den ukrainska staten skulle under dessa 

förutsättningar tvingas betala ersättning till utländska investerare i östra Ukraina p.g.a. 

uteblivet skydd skulle framstå som orimligt.143  

  

                                                
141 Se t.ex. Waste Management v. United Mexican States, där nämnden underkände investerarens krav. 
142 Se t.ex. Asian Agricultural Products v. Sri Lanka. 
143 En intressant fråga är huruvida Ryssland tar över ansvaret för investeringsskydd i Krim eller om 
investerarna fortfarande kan stämma den ukrainska staten vid brott mot BIT. 
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5 Ett sammanhängande system för internationellt 

investeringsskydd? 

Syftet med BIT är som tidigare redovisats att skapa bättre förutsättningar för utländska 

investerare. Genom att hantera vissa politiska risker kan användning av BITs nämligen 

skapa förutsägbarhet i systemet för internationella investeringar och underlätta den 

affärsmässiga bedömningen för FDI. I brist på ett enhetligt system har stora FDI-

exportörer använt sig av modellavtal när de tecknat BIT med andra länder för att kunna 

erbjuda sina egna investerare ett jämnt skydd oavsett land.144 Den stora spridningen av 

vissa viktiga klausuler som stora FDI-exportörer skapat har i sin tur lett till att även 

FDI-importörer kunnat använda sig av liknande klausuler i sina BITs med varandra.  

Oavsett likheter i alla BITs kan man inte komma ifrån att det rör sig om ca 3 000 

olika avtal mellan olika suveräna stater och det är därför viktigt att undersöka hur stor 

möjlighet skiljenämnderna har att beakta varandras beslut. Med en enhetlig tolkning kan 

nämnder skapa större förutsägbarhet inom området och underlätta för både investerare 

och värdstater när de vidtar åtgärder. Risken (eller chansen) är inte särskilt stor för att 

ett visst avtal ska aktualiseras tillräckligt många gånger för att skapa en 

sammanhängande tolkning av dess klausuler,145 och det är därför av stor vikt att 

skiljenämnder även kan beakta hur andra avtal med liknande innehåll, oavsett 

avtalspart, har tolkats. 

Enhetliga tolkningar kan uppfattas som en begränsning av staternas möjlighet att 

förhandla om modifierade klausuler. Det kan nämligen ställas högre krav på stater som 

föredrar en mer restriktiv tolkning av vissa klausuler eftersom dessa måste utformats 

tydligt så att skiljenämnder kan avvika från den "rådande tolkningen". Däremot ger 

enhetliga tolkningar en tydlighet vad gäller skiljenämndernas verksamhet och 

underlättar för avtalsparterna att inse vad som krävs för att uppnå ett annat resultat. 

Förhandlingar kan därför underlättas av att stater redan i förväg känner till hur vissa 

klausuler tolkas och tillämpas i praktiken. 

                                                
144 Se t.ex. USA och Canada. 
145 Argentina är det land med flest inledda investeringstvister mot sig med ca. 50 tvister; därefter kommer 
Venezuela (34) och Ecuador (23) enligt rapporter från UNCTAD t.o.m. slutet av 2012. 
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5.1 Prejudikat 

Enligt förutsägbarhetsprincipen gäller att en person som rättar sig efter en dom ska 

kunna lita på att en annan domstol ska komma fram till samma slutsats under likartade 

förutsättningar. Detta innebär att en dom eller annat beslut från en domstol ska fungera 

som vägledning eller regel i framtida tvister domen sägs i sådana fall ha prejudicerande 

verkan och domstolar måste därför respektera beslut från tidigare domstolar.146 Enligt 

artikel 31(3)(b) i Wienkonventionen får nämnden vid tolkning av BIT också beakta 

tidigare rättpraxis på området och en utbredd tolkning av klausuler kan även bli 

sedvana, vilket innebär att den blir gällande rätt.147 Det stora antal BIT och deras olika 

innehåll har dock utvecklats över tid och ett beslut från en nämnd är oftast starkt knutet 

till omständigheter i det enskilda fallet,148 vilket innebär att tidigare beslut från en 

nämnd oftast inte har principiell betydelse för framtida tvister. 

Detta aktualiserar diskussionen om rätten till likabehandling eftersom enskilda 

investerare från ett land inte kan förlita sig på att "samma" klausul i det aktuella BIT ska 

tolkas på samma sätt som andra BIT tolkats tidigare. Emellertid innebär detta att 

liknande fall kan behandlas utifrån sina egna förutsättningar och nämnderna kan 

därigenom komma fram till ett rättvisare beslut. Tydligt är dock att förutsägbarheten i 

systemet blir lidande och det försvårar för investeraren när denna ska besluta att 

investera men också för avtalsparterna som kan ha svårare att förstå innehållet i de avtal 

de ingår. 

Avsaknaden av reglering kring prejudikat och ett icke-hierarkiskt system behöver 

dock inte betyda att tidigare beslut från en nämnd inte kan beaktas. På samma sätt som 

skiljenämnder vänder sig till doktrin och andra rättskällor kan argument i tidigare 

skiljedomar användas som hjälpmedel och påverka tolkningen av klausulen. I vilken 

utsträckning detta görs torde bero på hur skiljenämnder utformar sina domskäl. Ett 

domskäl som endast fokuserar på omständigheter i det enskilda fallet utan principiella 

uttalande om hur en klausul ska tolkas kan svårligen bidra till utveckling av en enhetlig 

tolkning av klausulerna. I sådana fall borde enligt min uppfattning uttalanden i 

doktrinen ha större värde för avtalets tillämpning än en skiljedom från en annan 

skiljenämnd om liknande eller samma klausuler. Detta inte för att doktrinen på området 

tillerkänts högre rättsvärde utan snarare p.g.a. att dess innehåll med systematiska 

                                                
146 Stare decisis principen. 
147 Aust, s.10. 
148 Se under 5.3 om nämndes (o)vilja att skapa ett sammanhängande rättssystem. 
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analyser kan vara av större hjälp för skiljenämnder än tidigare skiljedomar som endast 

fokuserar på det enskilda fallet. 

5.2 Överklagandemöjlighet och rättssäkerhet 

Enhetliga tolkningar underlättas också av att det finns ett hierarkiskt system i 

rättsväsendet där beslut från högre instanser får företräde antingen i kraft av sin 

prejudicerande verkan eller helt enkelt p.g.a. att tvisten kan överklagas dit. Detsamma 

gäller principen om lis pendens, att samma sak som prövas i ett annat mål inte får tas 

upp till ny prövning, och res judicata, att samma sak inte får tas upp igen efter avgjord 

process. Bilaterala investeringsskyddsavtal innehåller däremot ingen reglering om 

prejudikat eller överklagandemöjligheter till "högre" instanser som kan bedriva 

prejudikatbildande verksamhet. Det finns visserligen nationella lagstiftningar om 

överklagande av skiljedom till vanlig domstol men utgångspunkten är att nationella 

domstolar inte får göra en ny prövning av tvisten. Istället begränsas bedömningen i ett 

överklagande av skiljedom till bl.a. frågan om huruvida skiljedomen är uppenbart 

oförenlig med rättsordningen.149 

Internationella investeringstvister beslutas med andra ord av oberoende 

skiljenämnder i ett icke-hierarkiskt system där deras beslut inte kan omprövas ånyo av 

nationella domstolar. Detta kan i vissa fall leda till att en och samma tvist tas upp till 

prövning av två skiljenämnder grundade på olika BIT och där nämnderna kommer fram 

till olika slutsatser. Så var också fallet i målet CME Czech Republic v. Tjeckiska 

republiken där CME (ett nederländskt bolag) åberopade BIT mellan Nederländerna och 

Tjeckien, och målet med CME:s aktieägare (en amerikansk medborgare) som åberopade 

BIT mellan USA och Tjeckien150. Den ena tvisten avgjordes av en skiljenämnd i 

Stockholm och den andra i London. De klausuler som låg till grund för bedömningen 

var visserligen inte identiska men skillnaden har inte bedömts ha varit materiell och 

omständigheterna var desamma.151 Trots detta kom skiljenämnderna till diametralt olika 

domslut där nämnden i London ogillade kärandens skadeståndskrav medan nämnden i 

Stockholm kom fram till att CME skulle tillerkännas ersättning p.g.a. brott mot BIT. 

Under överklagandeförfarandet i Stockholm åberopade värdstaten bl.a. att lis 

pendens och res judicata utgjorde en del av ordre public, vilket innebär att nationell 

                                                
149 Se t.ex. för svensk del 33-36 § i Lagen om skiljeförfarande. 
150 Ronald S. Lauder v. The Czech Republic. 
151 Se Hobér (2013), s. 352ff. 
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domstol kan vägra tillämpning av internationell dom eller beslut.152 Svea hovrätten 

påpekade att redan det faktum att tvisten rörde två olika BIT mellan olika stater talade 

emot att lis pendens eller res judicata kunde bli tillämpliga. En grundläggande 

förutsättning för lis pendens och res judicata ansågs dessutom vara att det är fråga om 

samma parter i båda målen och domstolen ogillade därför överklagandet. Sådana 

domslut kan innebära att den utländska investeraren inte bara kan välja vilken BIT 

denne önskar åberopa, utan även att investerare kan åberopa flera BIT samtidigt och 

initiera parallella skiljeförfaranden om samma tvist. Detta kan leda till att investeraren 

prövar sina chanser hos flera nämnder med resultatet att parterna drabbas av större 

processkostnader. 

Möjliga lösningar för detta problem är bl.a. att parterna väljer samma skiljenämnd 

för båda tvister, att nämnderna samarbetar under förfaranden eller att en av nämnderna 

avböjer jurisdiktion.153 I och med att varje nämnd får en egen jurisdiktion utifrån ett 

självständigt BIT kan det innebära svårigheter för värdstaten att hävda att det föreligger 

en plikt för nämnden att avböja jurisdiktion; istället torde det krävas att investeraren 

samtycker till någon åtgärd för att undvika de parallella processerna. Detta innebär att 

investeraren kan starta parallella processer utan möjlighet för värdstaten att stoppa dem 

utan investerarens samtycke. 

För att undvika sådana problem har det tidigare föreslagits införandet av 

gemensamma överprövningsorgan som kan fungera som kontrollorgan för alla 

investeringstvister. Det skulle även innebära att systemet får en prejudikatbildande 

instans som kan skapa en enhetlig tolkning av avtalen samt minska risken för parallella 

processer. En överprövningsmekanism som endast involverar nationella domstolar 

skulle gå emot principen att skiljeförfarande inte kan omprövas i sak,154 och löser inte 

heller problemet med parallella förfaranden i olika länder. Ett internationellt 

överprövningsorgan skulle å sin sida kräva samtycke från alla stater som ingår BITs för 

att kunna fungera som överinstans för tvisterna, och dess jurisdiktion kan omfatta 

antingen en fullständig överprövning eller endast makt att upprätthålla eller 

ogiltigförklara domslutet.155 För att detta organ ska kunna skapa enhetliga tolkningar 

inom investeringsskyddsområdet torde det krävas att samma klausuler styr tvisterna och 

inte såsom det är idag med olika avtal, olika parter och olika klausuler. Skapandet av en 
                                                
152 RH 2003:55. 
153 Se Hobér (2013), s. 319ff. 
154 Hobér (2013), s. 539. 
155 Jfr artiklar 50-52 i ICSID-konventionen. 
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överprövningsmekanism borde enligt min mening därför följas av en omvandling av 

systemet från flera BITs till ett enda investeringsskyddsavtal som reglerar alla FDI, 

oavsett hemstat eller värdstat.156 Denna lösning skulle dock kräva stor politisk vilja från 

staterna och torde därför inte vara realistisk i praktiken eftersom det skulle innebära 

bl.a. att stater med bättre förhandlingsläge måste ge upp egna intressen till fördel för ett 

gemensamt system samtidigt som mindre utvecklade länder får mindre möjlighet att 

påverka det "överstatliga" organet.  

5.3 Skiljenämndens lojalitet 

Hur skiljemännen ska utses framgår av de skiljeregler som upprättas av de olika 

skiljedomsinstituten. Som utgångspunkt gäller att varje part väljer varsin skiljeman och 

dessa två skiljemän väljer i sin tur en tredje person, som också blir nämndens 

ordförande. Beslut från nämnden tas sedan med majoritetsomröstning. 157  En 

återkommande kritik mot internationella investeringstvister är att skiljemännen är jäviga 

till fördel för investeraren eftersom det är så de kan försäkra sig att återigen bli valda 

som skiljemän i framtida processer. Även om så inte är fallet saknar skiljemännen något 

större intresse av att skapa enhetliga tolkningar av klausuler från andra BITs än det som 

ger dem jurisdiktion över tvisten. Istället ligger skiljenämndens fokus på 

omständigheter i det enskilda fallet där de intressen som prioriteras är parternas i tvisten 

och inte systemet som sådant.  

Vid svåra frågor kan skiljemännen därför söka kompromisser med varandra för att 

nå ett godtagbart resultat i fallet, oavsett om beslutet skulle strida mot intresset av ett 

sammanhängande system, eller rentav en annan skiljenämnds beslut.158 Varje försök att 

påverka hur skiljenämnder löser tvisten kan även uppfattas som en inskränkning av 

nämndens självständighet och svårigheterna bör enligt min uppfattning hanteras på 

avtalsnivå genom tydligare avtalsklausuler och inte genom att påverka skiljenämndens 

sammansättning eller förfarandereglerna. 

                                                
156 Jfr WTO och reglerna om handelshinder och se Sauvant, s.213ff för vidare diskussion och analys i 
frågan. 
157 Se t.ex. ICC och SCC skiljedomsregler. 
158 Se t.ex. Lauder och CME fallen under avsnitt 5.2. 
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5.4 Avsaknaden av ett verkställande organ 

Ett beslut från en skiljenämnd är enligt New York konventionen159 direkt verkställbart i 

alla medlemstater. 160  Detsamma gäller för tvister som hanteras enligt ICSID-

konventionen. 161  Detta innebär för det första att staters möjlighet att överpröva 

skiljedomar begränsas avsevärt, även om domslutet anses vara orimligt i en nationell 

kontext.162 För det andra ger detta system en viss stabilitet och förutsägbarhet för 

investeraren som, i teorin, inte behöver oroa sig för ytterligare en process i nationell 

domstol för att verkställa skiljedomen. 

I praktiken är situationen dock annorlunda och en skiljedom behöver inte innebära 

slutet på processen att få ersättning. Om suveräna stater väljer att vägra betala 

ersättningen enligt en skiljedom kan verkställighetsprocessen bli både kostsam och 

långdragen för investeraren.163 Även i dessa situationer kan utgången bero på hur starkt 

värdlandet är och vilka påtryckningsmedel som kan användas av hemstaten. Med andra 

ord kan svåra situationer leda till att BIT-systemet fallerar och investeraren kan återigen 

tvingas be om diplomatiskt skydd och politiska påtryckningar för att skydda sig mot 

politiska risker. Detta torde dock vara oundvikligt i avsaknad av ett internationellt organ 

som kan verkställa skiljedomar i ett system som tillerkänner enskilda vissa rättigheter 

mot suveräna stater. Skapandet av ett sådant överstatligt och ingripande organ är dock 

enligt min uppfattning orealistiskt. 

  

                                                
159 Konvention om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar (1972 i Sverige). 
160 För närvarande 149 länder. 
161 Artiklar 53-55 i ICSID-konventionen. 
162 Se t.ex. LG&E Energy Corp. v. Argentine Republic beskrivet i avsnitt 3.3.4. 
163 Se t.ex. Sedelmayer v. The Russian Federation. 
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6 Ett nödvändigt investeringsskyddssystem? 

6.1 Behövs bilaterala investeringsskyddsavtal? 

Diskussionen och analysen under hela uppsatsen har byggt på antagandet att utländska 

investerare gynnas av minskade politiska risker och större stabilitet i värdlandet. Detta 

följer av argumentet att investeraren kan ha svårt att hantera politiska risker på samma 

sätt som kommersiella sådana och därför väljer att avstå från en annars vinstdrivande 

investering. Om bilaterala investeringsskyddsavtal innebär större förutsägbarhet antas 

de därför leda till större FDI-inflöde än vad som annars hade varit möjligt med politiska 

risker. 

Det finns dock kritiker som hävdar att utländska investeringar går dit det finns 

utrymme för vinst oavsett om det finns gällande bilaterala investeringsskyddsavtal och 

att en bra affär skulle ändå kunna genomföras genom ökade kostnader för 

slutkonsumenter.164 Utifrån denna utgångspunkt kan det argumenteras att investerare 

kan godta stora risker beroende enbart på investeringens vinstpotential och fokus borde 

därför ligga på att förbättra och liberalisera marknaden istället för att staten ska åta sig 

särskilda garantier. Oavsett nationell lagstiftning och liberalisering av den inhemska 

marknaden kan det dock ändå finnas möjliga investeringar där vinstmarginalerna inte är 

tillräckligt stora för att bortse från politiska risker. Det är i dessa situationer då bilaterala 

investeringsskyddsavtal kan omvandla en potentiell investering till en verklig 

investering. Studier av OECD har också visat att systemet med bilaterala 

investeringsskyddsavtal lett till visst ökat FDI-inflöde till länder med störst behov. 

Frågan är dock om detta är ett resultat av att sådana länder ingått bilaterala 

investeringsskyddsavtal eller om det endast är en följd av den ekonomiska och politiska 

utvecklingen i vissa delar av världen.165 

Även om man utgår ifrån att privata investerare ska hantera alla risker utifrån de 

förutsättningar som marknaden erbjuder är det ändå tydligt att garantier genom 

bilaterala investeringsskyddsavtal möjliggör en bättre resursallokering genom att 

pengarna kan användas i själva verksamheten istället för att införskaffa diverse typer av 

försäkringar som i slutändan belastar konsumenterna. Bilaterala investeringsskyddsavtal 

kan också användas som ett verktyg för att exportera rättsliga normer till mindre 

                                                
164 Berasconi-Osterwalder, Cosbey, Johnson och Vis-Dunbar, s.8f. 
165 För en ingående studie av frågan se Hallward-Driemeir 2003. 
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utvecklade länder och påskynda deras rättsliga utveckling i en viss riktning. Ett land 

utan regler om expropriering kan t.ex. införliva de principer som ligger till grund för 

avtalet i sin nationella lagstiftning och på så sätt överföra regleringen till nationella 

organ som kan hantera frågan utan att behöva aktualisera ett BIT. 

Bilaterala investeringsskyddsavtal är därför enligt min uppfattning nödvändiga för 

investeringar som inte är tillräckligt lönsamma för investeraren ska kunna bortse från de 

politiska riskerna, men även för utvecklingen av värdlandets nationella rättssystem. 

6.2 Behövs ISDS-klausuler? 

Den kritik som riktats mot bilaterala investeringsskyddsavtal fokuserar framförallt på 

ISDS-klausulen och investerarens möjlighet att få ekonomiskt ersättning p.g.a. 

värdstatens åtgärder. Å ena sidan anses klausulen vara nödvändig för att avtalet ska få 

det genomslag som parterna avser, samtidigt som fokus flyttas från politiska och 

diplomatiska tvister till rättsliga sådana. Å andra sidan kan man inte komma ifrån att 

staten i vissa fall åläggs ersättningsskyldighet p.g.a. att den utövat sin suveränitet i 

landet i enlighet med demokratiska principer. Systemet kan dessutom leda till en 

överstatlighet som saknar demokratiskt understöd och som skapats i syfte att skydda 

vissa ekonomiska intressen. 

Enligt min uppfattning, och i enlighet med vad som redovisats i uppsatsen, kan 

bilaterala investeringsskyddsavtal inte endast ses som ett verktyg för att skydda 

utländska investerare utan också som en effektiv och billig mekanism för att uppmuntra 

investeringar som annars hade uteblivit och som bidrar till värdlandets ekonomiska 

utveckling. Att i en sådan situation kräva ekonomisk ersättning från en stat som gynnats 

av de utländska investeringar borde därför vara okontroversiellt, särskilt i situationer då 

den ekonomiska ersättningen motsvarar marknadsvärdet av investeringen som 

exproprierats av staten. 

Dessutom måste vi beakta att staterna har makten att förhandla och omförhandla 

innehållet i sina bilaterala investeringsskyddsavtal och därigenom skapa ett system som 

kan godtas av sin befolkning. Om det finns vissa intressen som enligt samhället måste 

gå före privata investeringar så finns det inget som hindrar staten från att fastställa det i 

avtalet och därmed begränsa risken att bli ersättningsskyldig för vissa åtgärder. 

Visserligen krävs att parterna kommer överens och kompromissar om innehållet i ett 

BIT men en stat kan som utgångspunkt inte tvingas in i ett avtalsförhållande som inte 
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ger något i utbyte. Problemet ligger istället på stater som ingår avtal med ett 

svåröverskådligt innehåll vilket kan leda till domslut från skiljeförfaranden som inte kan 

accepteras politiskt. Detta är inte något nytt eller oundvikligt i ett avtalsförhållande där 

detaljrikedomen i ett avtal står i motsättning till den flexibilitet som parterna kan önska. 

Bilaterala investeringsskyddsavtal med klausuler som anpassats till det särskilda 

landet kan i sin tur stå i strid med intresset av ett mer förutsägbart system med enhetliga 

tolkningar oavsett avtal. Spridda klausuler kan försvåra arbetet för dess enhetliga 

tolkning och öka vikten av omständigheter i det enskilda fallet istället för intresset av ett 

mer sammanhängande investeringsskyddssystem. Denna problematik får större 

betydelse genom ISDS-klausuler men har, enligt min uppfattning, inte sitt ursprung i 

dem. ISDS-klausuler tillför ett kraftfullt verktyg för investeraren att genomdriva vad 

parterna redan kommit överens om och oönskade konsekvenser bör därför enligt min 

uppfattning hanteras genom bearbetning av avtalets övriga innehåll. Risken är annars 

stor att ett bilateralt investeringsskyddsavtal förblir ett tandlöst traktat där politiska 

hänsynstaganden styr förfarandet och där den enskilde saknar möjligheter att hävda sina 

rättigheter.  

Situationen är dock annorlunda när bilaterala investeringsskyddsavtal ingås inom 

ramen för större frihandelsavtal mellan starka och väl utvecklade länder med 

fungerande rättväsenden.166 Utvecklade länder har mindre politiska risker, men även ett 

system som kan hantera krissituationer ifall sådana skulle aktualiseras. Expropriering av 

en amerikansk investering i Sverige, eller en svensk investering i USA, torde därför inte 

kräva ett skiljeförfarande utan kan hanteras av respektive inhemskt rättsväsende. 

Behovet av ett oberoende organ är i en sådan situation obefintlig om man utgår ifrån att 

USA och Sverige har självständiga domstolar. Tvärtom anser jag att hantering av 

sådana tvister av svenska eller amerikanska domstolar skulle garantera en högre grad 

rättssäkerhet och demokratiskt understöd än det som kan uppnås av tre tillförordnade 

individer som saknar intresse av att skapa ett välfungerande och sammanhängande 

system. När det gäller sådana stater där rättssäkerheten och rättsväsendet är godtagbara 

är min uppfattning därför att ISDS-klausuler inte är nödvändiga utan snarare kan 

betraktas som ett privat rättssystem som skapats enbart för att effektivisera hanteringen 

av vissa tvister, med andra ord, en otillbörlig fördel för enskilda individer.  

                                                
166 T.ex. TTIP mellan EU och USA. 
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7 Avslutning 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att bilaterala investeringsskyddsavtal är ett 

både effektivt och billigt sätt för att hantera politiska risker i vissa länder och därmed 

bidra till ett större FDI-inflöde. Dessa avtal har utvecklats såsom andra internationella 

traktat och innehåller generella åtaganden men särskiljer sig genom att innehålla ISDS-

klausuler som tillerkänner den enskilde investeraren rätten att driva igenom särskilda 

rättigheter gentemot värdstaten i ett skiljeförfarande. 

ISDS-klausuler är ett verktyg som gör bilaterala investeringsskyddsavtal effektiva 

i praktiken men är också den främsta anledningen till att sådana avtal kan leda till 

oönskade konsekvenser för värdstater. Staterna ger, genom avtalet, sitt samtycke till att 

delta och respektera en skiljedom och frågan uppkommer därför huruvida nuvarande 

BIT-system skapar en balans mellan statens intresse av större FDI-inflöde och 

investerarens intresse av ett effektivt skydd. En balans som utgår ifrån att staterna 

behåller makten att, genom lagstiftning och andra åtgärder, ändra spelreglerna för 

investeraren.  

Analysen av viktiga klausuler har visat att dessa tolkats extensivt av 

skiljenämnderna till fördel för investeraren men enligt min uppfattning fortfarande i 

enlighet med avtalets innehåll i övrigt. Dess generella utformning ger skiljenämnder 

stort utrymme för godtycklighet men också möjlighet för stater att införa ändringar i 

avtalet för att bättre tillfredsställa dess intresse. I brist på ett överklagandeorgan eller 

annan överprövningsmöjlighet,167 bör därför stater vara mer proaktiva vid författandet 

av klausulerna och vara medvetna om att generella ordalydelser må vara bra för 

flexibiliteten men innebär också risker för (ibland politiskt) oönskade konsekvenser. En 

enhetlig tolkning av klausulerna oavsett avtal och parterna torde enligt min uppfattning 

leda till en utveckling av systemet för internationellt investeringsskydd men detta 

försvåras av att klausuler varierar inte bara mellan länder utan också under tiden 

eftersom bilaterala investeringsskyddsavtal utvecklas och förändras hela tiden. 

Enhetliga tolkningar och centrala överprövningsorgan är därför enligt min uppfattning 

inte ett realistiskt alternativ eftersom de kräver en överenskommelse mellan flera stater 

och skulle med stor sannolikhet hindra en flexibel utveckling utifrån förutsättningarna i 

den internationella marknaden. Bilaterala investeringsskyddsavtal är inte som vanliga 

traktat utan tillerkänner enskilda individer direkta rättigheter och bör därför utformas 
                                                
167 Här utgår jag ifrån att nationella regler inte innebär en ny prövning av frågan. 
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med större tydlighet och detaljrikedom. Utan att urholka flexibiliteten i 

investeringsskyddet bör därför stater överväga hur klausulerna kan tillfredsställa egna 

intressen och inte endast förlita sig på antagandet att större investeringsskydd leder till 

större FDI-inflöde.  

Slutligen anser jag att bilaterala investeringsskyddsavtal är ett effektivt sätt att 

hantera politiska risker och bidra till ekonomisk tillväxt; samtidigt erkänner jag behovet 

av att avtalen ges ett mer detaljerat innehåll för att undvika oönskade skiljedomar. Dock 

anser jag inte att ISDS-klausuler behövs i samma utsträckning, eller alls, när bilaterala 

investeringsskyddsavtal ingås mellan stater som har välfungerande och utvecklade 

rättssystem som kan hantera politiska risker genom självständiga nationella domstolar. 
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