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Förkortningar 

 
A a – Anfört arbete 

A st – Anfört ställe 

AvtL – Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område 

Bryssel I – Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om 

domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på 

privaträttens område 

f – följande sida 

ff – följande sidor 

HD – Högsta domstolen 

HovR – Hovrätt 

IBA – International Bar Association 

KFM – Kronofogdemyndigheten  

LSF – Lag (1999:116) om skiljeförfarande 

NLSF – Nya LSF 

Prop. – Proposition  

RB – Rättegångsbalk (1942:740) 

SCC – Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut 

SOU – Statens offentliga utredningar 

TR – Tingsrätt 

UB – Utsökningsbalk (1981:774) 

VRGA – Vägledande Regler om God Advokatsed  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att en fråga ska kunna avgöras av en skiljenämnd i Sverige krävs som 

huvudregel att parterna får förlikas i frågan, det vill säga att frågan är 

förlikningsbar. Ett annat sätt att uttrycka detta på är att en fråga som en 

skiljenämnd är behörig att avgöra anses vara skiljedomsmässig. Om en 

skiljenämnd avgör en fråga genom skiljedom trots att frågan inte är 

skiljedomsmässig så kan skiljedomen angripas, genom en ogiltighetstalan enligt 

33 § 1 st 1 p LSF eller genom en klandertalan enligt 34 § 1 st 1 p LSF beroende 

på enligt vilken rättsordning frågan inte är skiljedomsmässig.  

 

I internationella skiljeförfaranden kan flera olika länders lagar komma att 

aktualiseras på olika delar av tvisten. Vilket lands lag som ska tillämpas vid 

bedömningen av om parternas tvist är skiljedomsmässig eller ej beror till viss del 

på vad parterna avtalat om. Utländska regler kan exempelvis få betydelse om 

parterna avtalat att utländsk rätt ska vara tillämplig på skiljeavtalet. 

 

Huruvida en skiljedom över en tvist som inte är skiljedomsmässig ska 

ogiltigförklaras har tidigare i praxis och doktrin konsekvent bedömts utifrån om 

tvisten varit skiljedomsmässig enligt svensk lag. Att en fråga inte varit 

skiljedomsmässig enligt utländsk rätt har, när LSF är tillämplig, tidigare inte 

ansetts kunna vara en grund för ogiltighet av en skiljedom. Bristande 

skiljedomsmässighet enligt utländsk rätt har dock ansetts vara en grund för 

klander enligt 34 § 1 st 1 p LSF.1 Ett HD-avgörande från 2012 går dock emot 

denna tidigare uppfattning. Avgörandet stadgar att utländska regler kan få 

betydelse som grund för ogiltigförklarande av skiljedomen enligt 33 § 1 st 1 p 

LSF. För att Sverige ska vara ett fortsatt attraktivt skiljeland är det av vikt att 

skiljedomar inte alltför lättvindigt kan bli ogiltigförklarade. Den utvidgning av 

                                            
1 Se exempelvis Lindskog 2012, s 844.  
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möjligheten att ogiltigförklara skiljedomar med stöd av utländsk rätt som HD 

stadgade i 2012-års fall är därmed förvånansvärd och kommer diskuteras 

ingående i denna uppsats. 

 

1.2 Syfte och avgränsning 

Uppsatsen behandlar den svenska skiljedomsmässigheten i internationella 

skiljeförfaranden i allmänhet och hur utländska regler kan påverka 

skiljedomsmässigheten vid ett internationellt skiljeförfarande i Sverige i 

synnerhet. Arbetets syfte är att utreda hur utländska regler kan påverka 

skiljedomsmässigheten vid internationella skiljeförfaranden. Särskilt behandlas 

skiljedomsmässigheten i förhållande till om skiljedomen senare kan 

ogiltigförklaras, enligt 33 § 1 st 1 p LSF, eller klandras enligt 34 § 1 st 1 p LSF. 

Analysen sker mot bakgrund av både nu gällande lagstiftning och mot bakgrund 

av det förslag till en ny lag om skiljeförfarande som är under utredning. 

 

För att uppnå syftet diskuteras bland annat de uttalanden HD gjorde i NJA 2012 s 

790 och vad dessa kan komma att få för betydelse för svenska skiljeförfarande 

med internationell anknytning. Framförallt belyses frågorna om utländska 

tvingande regler ska beaktas för att avgöra skiljedomsmässighet, huruvida 

utländska regler kan få betydelse för om en skiljedom ska anses vara ogiltig samt 

när så är fallet. 

 

Uppsatsen kommer endast beröra svenska skiljeförfaranden med internationell 

anknytning som avgörs i Sverige, så kallade internationella skiljeförfaranden, 

varför svensk rätt är tillämplig på förfarandet enligt 46 § LSF. Uppsatsen är även 

avgränsad till att behandla kommersiella skiljeförfaranden, således kommer inte 

skiljeförfaranden där ena parten är en konsument att behandlas. För att illustrera 

problem kommer dock enstaka bestämmelser avseende konsumenter att 

behandlas. Inte heller skiljeförfaranden där den ena parten är en stat kommer att 

behandlas i denna uppsats. Vidare kommer förslaget till nya LSF endast 
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behandlas till den del utredningen rör skiljedomsmässighet. Både skiljenämndens 

preliminära bedömning av skiljedomsmässigheten samt förändringar av 

ogiltighets- och klandergrunderna, med särskilt fokus på förslaget till förändring 

av nuvarande 33 § 1 st 1 p LSF, behandlas. 

 

I avsnitt 2.3 behandlas endast de skillnader mellan domstols- och skiljeförfarande 

som är av betydelse för skiljedomsmässigheten. Således finns fler skillnader än 

de som tas upp i avsnittet. 

 

Uppsatsen utgår ifrån att det finns ett skiljeavtal mellan parterna. Huruvida detta 

skiljeavtal ska anses giltigt eller inte, och därmed utgör grund för klander, 

kommer dock att diskuteras. 

 

I denna uppsats ansluter jag mig till Lindskogs, och HD:s i NJA 2012 s 790, 

terminologi och därmed används både termerna ”tvist” och ”fråga” vid 

diskussion av skiljedomsmässighet. Dessa termer stämmer väl överens med 

lagstiftningen, då det i 1 § LSF stadgas att ”tvister i frågor som parterna får 

förlikas om (…)” får avgöras av skiljenämnd. En fråga kan göra hela tvisten 

icke-skiljedomsmässig men det är även möjligt att endast en av flera frågor i 

tvisten är icke-skiljedomsmässig på grund av separabilitetsdoktrinen, vilket 

diskuteras nedan.2 

 

1.3 Metod och material 

Då uppsatsen syftar till att utreda hur utländska regler kan påverka 

skiljedomsmässigheten vid internationella skiljeförfaranden studeras lagtext, 

förarbeten, praxis och doktrin. Metoden som används är således en 

rättsdogmatisk metod. Förutom de klassiska rättskällorna behandlas även till vis 

del de styrande skiljeregelverken, vilka är av stor betydelse vid skiljeförfaranden. 

Uppsatsen är begränsad till att behandla den inhemska diskussion som rör 

                                            
2 Se avsnitt 2.5. 
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skiljedomsmässighet då uppsatsen är avgränsad till att behandla svenska 

skiljeförfaranden med internationell anknytning. Det är således den svenska 

diskussionen om hur skiljedomsmässighet ska bedömas i Sverige som utgör 

grunden för uppsatsen. Till viss del är argumentationen av rättspolitisk natur och 

gällande förslaget till en ny LSF förs en de lege ferenda diskussion.  

 

Frågorna som arbetet syftar till att utreda har inte behandlats särskilt utförligt i 

publicerad praxis. Detta då skiljedomar inte är offentliga, varför många 

avgöranden inte går att studera. Av denna anledning är det främst lagtext, 

förarbeten och doktrin som används för att uppfylla uppsatsens syfte. Eftersom 

doktrin är en central rättskälla för uppsatsen är det av vikt att upplysa om sådant 

som bör beaktas vid studiet av doktrin. Det bör uppmärksammas att doktrin inte 

anses ha lika hög rättskällestatus som övriga nämnda rättskällor.3 Lag brukar 

benämnas som en primärkälla, medan övriga rättskällor benämns sekundärkällor. 

Det görs även skillnad mellan auktoritativa sekundärkällor, till vilka praxis 

tillhör, och icke-auktoritativa rättskällor, till vilka doktrin tillhör. 4  När 

omfattande praxis eller vägledning i lag och förarbeten saknas är dock doktrin en 

viktig och värdefull rättskälla. Inte sällan hänvisar domstolarna till doktrin i 

domskälen, vilket visar på dess betydelse som rättskälla. Det bör även belysas att 

vissa författare till doktrin inom uppsatsens rättsområde även verkar både som 

skiljemän och domare. Det förekommer därför att en åsikt uttrycks i doktrin och 

att författaren som uttryckt åsikten senare dömer i ett mål där åsikten kan 

tillämpas. På så sätt blir doktrin och praxis något ”sammanblandad” och inte 

renodlad ifrån varandra. Rollen som författare skiljer sig från rollen som domare, 

då författandet av doktrin inte styrs av etablerade lagar och principer utan 

författaren är fri att utrycka sin egen åsikt. På grund därav är det av vikt att ställa 

både författare och avgöranden mot varandra för att få en klarare bild av 

rättsläget på detta område. 

 

                                            
3 Se om detta Samuelsson & Melander 2010, s 160. 
4 A st. 
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Jag läste under terminen VT -15 fördjupningskursen ”Civilprocessföring”. Inom 

ramen för den kursen skrev jag en pro memoria rörande NJA 2012 s 790, vilket 

väckte mitt intresse för skiljedomsmässighet i internationella skiljeförfaranden. 

Denna pro memoria har jag till viss del använt mig av även vid författandet av 

denna uppsats. Jag har inom ramen för uppsatsen gjort praktik på en advokatbyrå 

vilket även gett mig en praktisk förståelse för skiljeförfaranden. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Detta inledande kapitel följs av kapitel två 

som behandlar skiljeförfarandet i allmänhet. Där behandlas skillnaderna mellan 

skiljeförfarandet och domstolsförfarandet samt hur de olika delarna av ett 

skiljeförfarande kan få betydelse för bedömningen av skiljedomsmässigheten. 

Dessutom behandlas skiljenämndens preliminära bedömning av tvisten samt 

angripande av skiljedom.  

 

Kapitel tre behandlar frågan om skiljedomsmässighet utifrån svensk rätt. Dels 

behandlas vid vilken tidpunkt en fråga ska vara skiljedomsmässig och dels när en 

tvist eller fråga anses vara skiljedomsmässig. 

 

I kapitel fyra behandlas hur utländska regler påverkar skiljedomsmässigheten. 

Först behandlas hur detta bedömts tidigare och sedan hur rättsläget numer ser ut. 

Särskilt behandlas NJA 2012 s 790 och vilka följder detta rättsfall ger upphov 

till. 

 

I det femte kapitlet behandlas förslaget till en ny lag om skiljeförfarande och vad 

förslaget om att ta bort ogiltighetsgrunderna får för betydelse för bedömningen 

av skiljedomsmässigheten i praktiken.  
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Uppsatsen avslutas med en sammanfattande slutsats i kapitel sex. Dispositionen 

syftar till att följa den så kallade ”trattmodellen”, där uppsatsen smalnar av 

allteftersom med en genomgående analys.  
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2 Allmänt om skiljeförfarande 

2.1 Inledning 

I förarbetena till LSF framhölls särskilt att skiljeförfaranden fyller en viktig 

funktion vid internationella tvister. Anledningen till detta är att skiljeförfarandet 

framstår som mer neutralt än ett domstolsförfarande samt att parterna kan 

hänskjuta tvisten till skiljemän som parterna har förtroende för.5 

 

Inledningsvis i kapitlet behandlas kortfattat varför det är önskvärt att Sverige 

utgör ett attraktivt skiljeland. Kapitlet redogör därefter för de skillnader som 

finns mellan ett skiljeförfarande och ett domstolsförfarande. Vidare behandlas de 

olika typer av skiljeförfaranden som finns samt vilka lagar och regelverk som är 

styrande på området. I kapitlet behandlas även den så kallade separabilitets-

doktrinen, vilken är utmärkande för skiljeförfaranden och kan få betydelse för 

bedömningen av skiljedomsmässigheten. Även angripande av skiljedom 

behandlas i detta avsnitt. Slutligen framhålls aspekter som är av särskild vikt att 

beakta vid internationella skiljeförfaranden. 

 

2.2 Sverige som ett attraktivt skiljedomsland 

Det anses vara eftersträvansvärt att vara ett attraktivt skiljedomsland inter-

nationellt eftersom ett land generellt drar nytta av att skiljeförfaranden förläggs 

där. Sverige tjänar således på att skiljeförfaranden sker här. Dels för att när 

skiljeförfaranden sker i Sverige så anlitas ofta svenska ombud, dels för att 

utländska aktörer då spenderar tid i Sverige vilket gynnar tjänstesektorn genom 

att parter bor och lever i Sverige under en tid.6 Mot bakgrund av att Sverige ska 

vara ett fortsatt attraktivt och modernt val som skiljedomsland har en utredning 

tillsatts för att utreda huruvida LSF behöver reformeras.7 

                                            
5 Prop. 1998/99:35, s 41. 
6 SOU 2015:37, s 167 f. 
7 A a, s 61. 
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2.3 Skillnader mellan skiljeförfarande och domstolsförfarande 

Det föreligger flera skillnader mellan skiljeförfaranden och domstolsförfaranden. 

Den största skillnaden, och troligen viktigaste anledningen till att parterna väljer 

skiljeförfarande, är det faktum att parterna har långtgående möjligheter att 

bestämma över förfarandet. Partsautonomin är en av grundstenarna i 

skiljeförfarandet och på grund av detta är många bestämmelser i LSF 

dispositiva.8 En av de viktigaste faktorerna parterna kan påverka är vem eller 

vilka som kommer att döma i tvisten. Vanligen utser parterna varsin skiljeman 

och dessa skiljemän väljer i sin tur gemensamt en ordförande.9 Detta möjliggör 

för parterna att välja skiljemän med den specialkompetens som behövs i den 

aktuella tvisten. Det är inte nödvändigt att en skiljeman, eller ens någon av 

skiljemännen, är jurist. Är tvisten exempelvis av tekniskt komplicerad karaktär 

kan det ibland vara bäst att tekniska specialister avgör tvisten. Däremot kan det 

då uppkomma problem vid bedömningen av svåra juridiska frågor, som frågan 

om skiljedomsmässighet. Vid ett domstolsförfarande har parterna ingen 

möjlighet att påverka vilken eller vilka domare som kommer döma över tvisten. 

Har parterna otur kan tvisten hamna på bordet hos en domare som varken har 

insyn i, eller kompetens inom, det område parternas tvist rör. En domare är dock 

juridiskt kunnig och förutsätts kunna bedöma vilka frågor som parterna får 

disponera över, vilket är starkt förknippat med vilka frågor som är 

skiljedomsmässiga. 

 

En fördel med skiljeförfarande jämfört med domstolsförfarande är att ett 

skiljeförfarande går snabbare. Detta har bland annat att göra med att 

skiljemännens särskilda kompetens kan bidra till en effektivare handläggning.10 

Snabbheten beror även till stor del på att skiljeförfarandet är ett 

eninstansförfarande. En skiljedom kan inte överklagas på materiella grunder, den 

                                            
8 Prop. 1998/99:35, s 1. 
9 Se 13 § LSF. Detta förutsätter dock naturligtvis att tvisten ska avgöras av tre skiljemän. 
Används endast en skiljeman utses denne antingen av parterna gemensamt eller av ett 
skiljedomsinstitut, se exempelvis 13 § (2) SCC:s regler. 
10 Heuman 1999, s 29. 
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kan bara angripas på formella grunder. Att en skiljenämnd misstolkar en lagregel 

eller tillämpar en lag på felaktigt sätt är således inte grund för angripandetalan. 

Detta är en stor skillnad mot domstolsprocesser, där ett avgörande kan 

överklagas om en part anser att domstolen ”dömt fel”. Det faktum att 

skiljeförfarandet är just ett eninstansförfarande är dock en av de nackdelar som 

brukar framhållas med skiljeförfaranden.11 Att en part inte kan överklaga en 

skiljedom på materiella grunder riskerar att eftersätta rättssäkerheten. Detta är 

dock något parterna är, eller åtminstone bör vara, medvetna om då de väljer 

skiljeförfarande som tvistelösningsform. Den bristande rättssäkerheten är något 

som accepterats då skiljeförfaranden är en mer affärsmässig lösning av tvisten än 

vad ett domstolsförfarande är.12 Snabbheten i ett skiljeförfarande kan dock också 

leda till problem vid bedömningen av skiljedomsmässigheten då nämnden inte 

kan lägga för mycket tid på att utreda den, vilket diskuteras vidare nedan.13 

 

Skiljeförfarandet präglas av flexibilitet, vilket är ytterligare en fördel som 

framhålls jämfört med domstolsprocesser. Skiljemän är inte bundna av de 

processrättsliga principerna om koncentration, muntlighet och omedelbarhet som 

en domare är.14 Detta gör att förfarandet kan anpassas efter den ifrågavarande 

tvisten istället för att följa förutbestämda ramar på samma sätt som vid ett 

domstolsförfarande. 

 

2.4 Gällande rätt 

2.4.1 LSF – den svenska skiljeförfarandelagen 

LSF är den svenska lagen om skiljeförfaranden. Lagen reglerar det processuella 

förfarandet och tillämpas enligt 46 § LSF på skiljeförfaranden som äger rum i 

Sverige, även om tvisten har internationell anknytning. Även om parterna avtalar 

                                            
11 Se bland annat Prop. 1998/99:35, s 42, Heuman 1999, s 41 samt Lindskog 2012, s 43. 
12 Dessutom är det ovanligt att skiljeförfaranden anses rättsosäkra, se SOU 1995:65, s 203. 
13 Se kapitel 3. 
14 Prop. 1998/99:35, s 41. 
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om att andra regler ska tillämpas på skiljeavtalet, exempelvis SCC:s regler, är 

LSF:s indispositiva regler tillämpliga på förfarandet.15  

 

LSF:s främsta syften är att verka för ett snabbt, smidigt och säkert 

skiljeförfarande. I förarbetena till LSF framhölls att lagen skulle bygga på redan 

då gällande rättsprinciper och att grundstenen i lagen, partsautonomin, borde 

förstärkas ytterligare.16 Detta ledde till att LSF utformades på ett sätt som skulle 

motverka obstruktion från part samtidigt som lagen skulle främja både att 

ingångna skiljeavtal kan fullföras och skiljedomens slutgiltighet.  

 

Vid införandet av LSF diskuterades huruvida lagen skulle följa modellagen17 för 

att harmoniera med internationell skiljemannarätt. 18  Med hänvisning till att 

modellagen är utformad specifikt för internationella skiljeförfaranden 

konstaterades att det inte var lämpligt att LSF helt stämde överens med den. 

Modellagen har dock varit en förebild för LSF och ett övervägande gällande 

huruvida ett anslutande till modellagen har varit möjligt har gjorts för varje 

bestämmelse i LSF.19 Att LSF inte helt stämmer överens med modellagen 

innebär dock att aktörerna i internationella skiljeförfaranden även måste sätta sig 

in i svensk skiljemannarätt, då LSF inte är fullt ut harmonierad med 

internationell rätt.20  

 

2.4.2 Rättegångsbalken 

Det råder delade meningar om huruvida RB:s regler ska kunna tillämpas analogt 

vid skiljeförfaranden eller inte. Särskilt vid internationella skiljeförfaranden torde 

RB:s regler tillämpas restriktivt, om de överhuvudtaget ska tillämpas. I 

förarbetena till LSF nämndes detta särskilt och det framhölls att det i åtskilliga 

                                            
15 Se Lindskog 2012, s 1067. 
16 Prop. 1998/99:35, s 43. 
17 Se nedan under avsnitt 2.4.3 för en redogörelse av modellagen. 
18 Prop. 1998/99:35, s 44 ff. 
19 A a, s 47. 
20 A st. 
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frågor fanns skäl att frigöra sig från RBs lösningar och att både direkta och 

indirekta hänvisningar till RB därmed skulle undvikas.21  

 

Det har framhållits, både i doktrin och praxis, att det vid ett skiljeförfarande 

mellan svenska parter med svenska ombud samt med en svensk skiljenämnd är 

naturligt att förfarandet följer RB:s regler.22 På motsvarande sätt har det ansetts 

mindre lämpligt att RB:s regler tillämpas när utländska parter är inblandade.23 Ett 

problem med denna skillnad, enligt min mening, är just att en skillnad i 

tillämpliga regler föreligger beroende på vilka som är inblandade i 

skiljeförfarandet. Ett av syftena med skiljeförfaranden är att de ska präglas av 

förutsebarhet gällande tillämpliga regler. Om parterna riskerar att underkastas 

nationella processrättsliga regler, trots att de kanske avtalat om skiljeförfarande 

bland annat för att undvika dessa processrättsliga regler, förfelas detta syfte. 

Även skiljeförfarandets syfte att parterna ska ha en långtgående bestämmanderätt 

förfaller om de inte kan avtala om lag fullt, eller i vart fall nästintill fullt, ut. 

 

En ytterligare fråga är var gränsen ska gå för att tillämpa RB:s regler och inte. I 

ett nytt avgörande från Svea HovR var parterna och två av skiljemännen 

utländska. Parterna företräddes av svenska ombud, skiljenämndens ordförande 

var en svensk advokat, förfarandet ägde rum i Sverige och svensk lag var 

tillämplig på parternas avtal. HovR fann att ”Mot bakgrund av den starka 

anknytningen till Sverige måste såväl parterna som skiljenämnden ha varit väl 

förtrogna med och inrättat sig efter det regelsystem som gäller i svensk 

processrätt (…)”.24 Trots att både parterna och två av de tre skiljemännen var 

utländska ansågs således anknytningen till Sverige var så stark att svenska 

processuella regler skulle få betydelse. Frågan blir därför när anknytningen inte 

anses så stark att RB ska tillämpas. Då mycket fokus i skiljeförfaranden ligger på 

parterna och deras självbestämmanderätt bör rimligen parternas nationalitet ha 

                                            
21 Prop. 1998/99:35, s 47. 
22 Se Lindskog 2012, s 67 och Heuman 1999, s 307. 
23 Se Lindskog 2012, s 67. 
24 Svea hovrätts dom T 2289-14. 
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större betydelse för anknytningen än ombudens nationalitet men så var 

följaktligen inte fallet i nämnda avgörande.  

 

2.4.3 Styrande skiljeregelverk 

På skiljerättens område finns flertalet styrande regelverk. Det är vanligt 

förekommande att skiljeförfarandet, genom parternas hänvisning till ett 

skiljeregelverk, blir underkastat både LSF och ett skiljeregelverk. 25 

Skiljeförfaranden kan delas in i två kategorier, de som grundar sig på ett 

skiljedomsinstituts medverkan och de som inte gör det. De skiljeförfaranden där 

ett skiljedomsinstitut är involverat i förfarandet, i större eller mindre 

utsträckning, kallas institutionella förfaranden. Det är vanligt att parterna avtalar 

om att ett skiljedomsinstituts regler ska tillämpas på eventuella tvister. Det 

viktigaste institutionella regelverket för svensk del är SCC:s regelverk. 

Regelverket är väl anpassat till LSF och de förfaranderegler som finns i LSF 

återfinns också till stor del i SCC:s regelverk. Förfarandet kan även vara 

institutionellt om parterna inte avtalat om ett visst reglemente, exempelvis genom 

att parterna avtalat om att ett skiljeinstitut ska utse skiljenämnden.26  

 

Institutionella skiljeförfaranden kan också vara förenklade och det finns särskilda 

regler för dessa. Gemensamt för alla skiljeregelverk avseende förenklat 

skiljeförfarande är att de syftar till att hålla nere kostnaderna för förfarandet.27 

Ofta görs detta genom att det beslutas att en skiljeman ska avgöra tvisten, att 

parterna endast får utbyta ett visst antal skrifter och inte sällan bestäms arvodet 

till skiljemannen enligt en förutbestämd taxa. 28  Antalet skiljemän kan få 

betydelse för bedömningen av om tvisten är skiljedomsmässig eller ej då den 

bedömningen är komplicerad. Om endast en skiljeman ska avgöra tvisten finns 

en större risk för felbedömningar än om tre skiljemän ska avgöra frågan. 

                                            
25 Lindskog 2012, s 37. 
26 Heuman 1999, s 22. 
27 A a, s 25.  
28 Se SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande samt Heuman 1999, s 25 f. 
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Ett ad hoc-förfarande innebär att ett institut inte är inblandat i skiljeförfarandet, 

utan det är endast en för tvisten upprättad skiljenämnd som medverkar i 

förfarandet.29 Ett ad hoc-förfarande i Sverige regleras då som huvudregel endast 

av LSF. Parterna har dock möjlighet att avtala om att regler som inte kräver ett 

skiljedomsinstituts medverkan ska tillämpas, vilka då tillämpas parallellt med 

LSF. Det mest centrala regelverket är FN:s handelsrättskommissions regelverk 

UNCITRAL-RoA. Regelverket är avsett att verka som utfyllande normsystem i 

privata skiljeavtal. 30  UNCITRAL, FN:s handelsrättskommission, har även 

utarbetat en modellag som är avsedd för internationella, kommersiella, 

skiljeförfaranden. Modellagen har inte status som lag och kan därför inte ersätta 

LSF. Däremot kan modellagen genom hänvisning från parterna tillämpas på 

samma sätt som ett skiljeregelverk.31 Modellagen har, som nämnts ovan, agerat 

som förebild för LSF, varför de båda regelverken stämmer väl överens med 

varandra. Modellagen kan, som utfyllande regelverk, utgöra ledning i 

bedömningen av om en fråga ska anses skiljedomsmässig eller ej, men då den 

inte kan ersätta LSF måste skiljedomsmässigheten ändå bedömas utifrån LSF. 

Med hänsyn till att skiljedomsmässigheten bedöms olika i olika rättsordningar är 

det dock tveksamt om dessa internationella regelverk kan ge någon större ledning 

för bedömningen av skiljedomsmässighet enligt svensk lag. 

 

Det finns även regelverk som påverkar skiljeförfarandet mer indirekt. Bland 

dessa kan särskilt nämnas IBA Guidelines och VRGA, vilka båda reglerar bland 

annat advokaternas förhållningssätt och agerande. Dessa får främst betydelse för 

skiljedomsmässigheten genom att advokater måste beakta dessa regler vid 

avvägningen av om denne ska presentera utländsk rätt som bevis och hur det ska 

göras. 

 

                                            
29 Heuman 1999, s 22. 
30 Lindskog 2012, s 39. 
31 A a, s 36. 
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2.5 Separabilitetsdoktrinen 

Enligt separabilitetsdoktrinen är en skiljeklausul i ett avtal att se som ett separat 

skiljeavtal, vilket är avskilt från det övriga avtalet.32 Detta innebär bland annat att 

skiljeklausulen kan vara giltig även om huvudavtalet är ogiltigt eller har upphört 

att gälla.33 För att ett skiljeavtal ska anses ogiltigt krävs att ogiltighetsgrunden 

hänför sig direkt till skiljeavtalet eller att det uppställs strängare krav för giltighet 

av skiljeavtalet än för huvudavtalet.34 Separabilitetsdoktrinen får även betydelse 

för om skiljenämnden anses behörig att avgöra tvisten eller inte.35 Detta eftersom 

skiljeavtalet kan vara giltigt, även om huvudavtalet bedöms vara ogiltigt. På så 

sätt kan skiljenämnden vara behörig att pröva tvisten, tvisten är alltså 

skiljedomsmässig, även om talan sedan ogillas med stöd av att huvudavtalet 

mellan parterna är ogiltig. 

 

Separabilitetsdoktrinen innebär att olika länders lagar kan tillämpas på de olika 

avtalen. På så sätt kan skiljeavtalet och tvistefrågan bedömas enligt olika 

rättsordningar. För att parterna ska anses ha avtalat om tillämplig lag på 

skiljeavtalet krävs att detta gjorts uttryckligen.36 Om detta inte gjorts tillämpas  

48 § LSF, vilken stadgar att lagen i det land där förfarandet äger rum tillämpas. 

Detta innebär att svensk lag ska tillämpas på skiljeavtalet när förfarandet äger 

rum i Sverige. Ståndpunkten att parterna uttryckligen måste komma överens om 

tillämplig lag på skiljeavtalet har fastslagits av HD i NJA 2000 s 538 där parterna 

hade avtalat om österrikisk lag på deras huvudavtal. Då de inte avtalat om någon 

särskild lag för skiljeavtalet bedömde HD frågan om ett giltigt skiljeavtal 

förelegat enligt svensk rätt, eftersom skiljeförfarandet skett i Sverige. 

 

                                            
32 Heuman 1999, s 697. 
33 A a, s 63. 
34 Se Heuman 1999, s 67 f samt Hobér SvJT 1983, s 266 f. 
35 Heuman 1999, s 68. 
36 Prop. 1998/99:35, s 193 samt Heuman 1999, s 697 f. 
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2.6 Skiljemännens preliminära bedömning 

För att en skiljenämnd ska vara behörig att avgöra en tvist krävs, bland annat, att 

frågan är skiljedomsmässig och att den omfattas av ett giltigt skiljeavtal. 

Skiljenämnden måste därför göra en preliminär bedömning av skiljedoms-

mässigheten redan innan den tar upp tvisten till prövning.  

 

Enligt 2 § LSF ska skiljenämnden pröva sin egen behörighet. I förarbetena till 

LSF framhölls att detta är en ordning som är vedertagen internationellt och att en 

skiljenämnd även under förfarandets gång bör kunna pröva sin behörighet.37 Om 

skiljenämnden anser sig behörig har den rätt, men är även skyldig, att pröva 

tvisten trots att en domstol i ett senare skede kan komma att underkänna 

nämndens kompetens.38 Detta leder till att komplicerade bedömningar behöver 

göras redan innan tvisten tas upp till prövning. Därmed blir det problematiskt när 

personer som inte är juridiskt kunniga sitter i skiljenämnden, speciellt med tanke 

på NJA 2012 s 790 och de komplicerade juridiska bedömningar fallet ger upphov 

till.39  Detta är något som parter, och deras ombud, bör ha i åtanke vid val av 

skiljenämnd. Rör fallet en tekniskt komplicerad fråga kan det visserligen vara 

önskvärt att tekniska specialister sitter med i skiljenämnden, men det är kanske 

ännu viktigare att det finns juridisk kompetens i nämnden. Annars riskeras att 

skiljedomen angrips och parterna får genomgå process i allmän domstol, vilket är 

vad parterna önskar undvika när de avtalar om skiljeförfarande.  

 

Skiljenämndens beslut i behörighetsfrågan vinner dock inte rättskraft, utan kan 

slutligt avgöras av domstol om part yrkar detta. 40  Således utesluter inte 

skiljenämndens preliminära bedömning att parterna måste genomgå ett 

domstolsförfarande. I mål T 2277-04 bedömde Svea HovR huruvida en 

skiljenämnd gjort rätt när den avvisat ett påkallat skiljeförfarande. Skiljenämnden 

hade avvisat frågan då den inte ansåg att tvisten var skiljedomsmässig på grund 
                                            
37 Prop. 1998/99:35, s 76. 
38 Heuman 1999, s 364. 
39 Detta diskuteras ingående nedan under avsnitt 4.3. 
40 Prop. 1998/99:35, s 76. 
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av ryska tvingande regler. Svea HovR konstaterade att svensk rätt skulle 

tillämpas på frågan om tvisten var skiljedomsmässig, eftersom förfarandet skett i 

Sverige och parterna inte avtalat om utländsk rätt på skiljeavtalet. Enligt svensk 

rätt var frågan skiljedomsmässig och skiljenämndens avvisningsbeslut upphävdes 

därför. Detta rättsfall visar på svårigheten i att bedöma dels vilket lands lag som 

ska avgöra skiljedomsmässigheten, dels bedömningen av om frågan är 

skiljedomsmässig eller inte. 

 

Skiljenämnden kan även välja att ”skjuta upp” sin bedömning av dess behörighet 

till skiljedomen, vilken i sådana fall kan klandras för att nämnden inte varit 

behörig.41 Om nämnden väljer att göra så torde det i princip innebära att någon 

bedömning av behörigheten inte görs av skiljenämnden. På så sätt görs då inte 

heller en preliminär bedömning av frågans skiljedomsmässighet, varken enligt 

svensk eller utländsk rätt. Det får antas att skiljenämnden självfallet inte 

medvetet avgör frågor som inte är skiljedomsmässiga, då ingen skiljenämnd vill 

få en skiljedom de medverkat till upphävd eller ogiltigförklarad. Detta kan dock 

ändå innebära ett problem då bedömningen av om en fråga är skiljedomsmässig 

eller inte är mycket komplicerad i vissa fall. Att frågans skiljedomsmässighet då 

inte ens preliminärt bedöms kan innebära onödiga skiljeförfaranden, vilket inte är 

önskvärt för parterna. 

 

2.7 Angripande av skiljedom 

2.7.1 Gemensamt för de båda angreppssätten 

En skiljedom kan endast, vilket nämnts ovan, överprövas av en domstol på grund 

av processuella fel och inte på grund av materiella fel. Detta är inte unikt i 

Sverige utan gäller i alla moderna rättsstater.42 Med hänsyn till den begränsade 

möjligheten för parterna att få en materiell rättssäkerhet är det av stor vikt att 

skiljenämnden ger parterna processuell rättssäkerhet, varför det inte kan 
                                            
41 SOU 2015:37, s 111. 
42 Heuman 1999, s 584. 
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accepteras att skiljedomar som tillkommit efter grova förfarandefel består.43 

Angripandet av en skiljedom kan jämföras med en parts möjlighet att klaga över 

domvilla, enligt 59 kap 1 § RB, i en domstolsprocess. Det anses således aldrig 

acceptabelt att någon typ av dom står kvar om den tillkommit genom, eller på 

grund av, grova förfarandefel.  

 

De ogiltighets- och klandergrunder som finns i LSF är resultaten av en avvägning 

mellan intresset att en skiljedom ska vara slutlig och intresset att domen ska 

kunna angripas om allvarliga fel begåtts.44 De grunder som finns uppräknade i 

33-34 §§ LSF är uttömmande, vilket syftar till förutsebarhet för parterna vad 

gäller utgången i målet.45 Det faktum att grunderna är uttömmande anser jag vara 

bra då det blir tydligt för parterna vad som utgör sådana fel att en skiljedom kan 

angripas. Hade detta inte varit tydligt för parterna hade troligen ytterligare 

angripandeprocesser i domstol inletts, vilket inte är önskvärt varken för parterna 

eller processekonomiskt för samhället. Genom att regleringen är uttömmande 

främjas därmed skiljedomens slutgiltighet samt motverkar onödiga processer i 

domstol. 

 

Ytterligare något reglerna om ogiltighet och klander av skiljedom har gemensamt 

är att reglerna i 33-34 §§ LSF är obligatoriska.46 En domstol som prövar en talan 

om ogiltighet eller klander ska alltså beakta dessa. Dessutom måste en domstol 

som finner att någon av grunderna är tillämplig ogiltigförklara, alternativt 

upphäva, skiljedomen. Detta är en rättssäkerhetsgaranti som motverkar att 

skiljedomar beslutade på grund av grovt processuella fel verkställs, vilket är bra 

eftersom skiljeförfaranden anses mindre rättssäkra än domstolsförfaranden. 

 

                                            
43 Heuman 1999, s 584. 
44 Prop. 1998/99:35, s 139. 
45 Se Prop. 1998/99:35, s 141, SOU 1994:81, s 184 samt Heuman 1999, s 587. 
46 Prop. 1998/99:35, s 234 f. 
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2.7.2 Ogiltighet 

De ogiltighetsgrunder som finns i LSF har tillkommit för att det anses att en 

skiljedom som strider mot dessa punkter strider mot ett allmänt eller tredjemans-

intresse.47 En av ogiltighetsgrunderna är att domen omfattar en fråga som enligt 

svensk lag inte är skiljedomsmässig. Enligt Skiljemannalagen, vilken var 

föregångaren till LSF, kunde även ogiltighetstalan föras mot en dom som grundat 

sig på ett icke-giltigt skiljeavtal. I förarbetena till LSF uttalades att, då denna 

ogiltighetsgrund inte syftar till att skydda allmänna eller tredjemans intressen, 

denna ogiltighetsgrund skulle tas bort.48 En skiljedom över en fråga som inte 

omfattas av ett giltigt skiljeavtal mellan parterna utgör numer en klandergrund.49 

Problemet med denna uppdelning är att det inte är helt klart när en fråga inte är 

skiljedomsmässig och när den inte omfattas av ett giltigt skiljeavtal. Ett 

skiljeavtal som reglerar en fråga som inte är skiljedomsmässig bör nämligen inte 

utgöra ett giltigt skiljeavtal. Detta är en fråga som uppmärksammats av 

utredningen inför NLSF, vilket diskuteras mer ingående nedan.50 

 

Med hänsyn till att ogiltighetsgrunderna syftar till att skydda andra intressen än 

parternas ska dessa prövas ex officio både av skiljenämnden och av domstol.51 

Det normala är dock ändå att en part väcker talan om ogiltighet i HovR efter att 

skiljenämnden meddelat skiljedom.52  

 

Det föreligger inte, till skillnad från angripande genom klander, något krav om 

att part måste påtala ogiltighetsgrunden redan under skiljeförfarandet. Talan om 

ogiltighet kan väckas till och med efter att domen verkställts.53 

                                            
47 Prop. 1998/99:35, s 141. 
48 A a, s 142. 
49 Se nedan under avsnitt 2.7.3 och 4.2.3. för en diskussion rörande upphävande av skiljedom på 
grund av att domen inte omfattas av ett giltigt skiljeavtal. 
50 Se avsnitt 5.2. 
51 Prop. 1998/99:35, s 184 och 234. 
52 Lindskog 2012, s 855. 
53 Jfr Heuman 1999, s 592 f. Att notera är dock att KFM innan verkställighet ska förelägga 
svaranden att väcka talan om ogiltighet om KFM misstänker att ogiltighetsgrund finns, enligt    
3 kap 16 § UB. 



 25 

När en skiljedom förklaras ogiltig ses den som en nullitet, den har således ingen 

rättskraft och behandlas som om den aldrig funnits.54 Det innebär att utförda 

prestationer på grund av domen ska gå åter och parternas rättsförhållande ska 

återgå till hur det var innan domen. En ogiltig skiljedom ses dock inte alltid som 

en nullitet. Detta har att göra med att skiljedomen även kan förklaras ogiltig till 

viss del.55 Så kan vara fallet om skiljenämnden prövar flera frågor men endast en 

av dem inte är skiljedomsmässig. I sådana fall förklaras skiljedomen ogiltig, och 

utan rättskraft, till den del den omfattar en icke-skiljedomsmässig fråga. De delar 

som inte omfattar icke-skiljedomsmässiga frågor har då fortsatt rättskraft och ska 

ej återgå om prestationerna utförts. 

 

På grund av de långtgående följderna som ogiltighet innebär är det av största vikt 

att motverka att skiljedomar ogiltigförklaras. Med tanke på att de fall där part 

yrkat ogiltigförklarande på grund av bristande skiljedomsmässighet har varit 

väldigt sällsynta kan det hävdas att problemet med ogiltighet inte är av så stor 

betydelse. 56  Dessutom har ogiltighet av skiljedom på grund av bristande 

skiljedomsmässighet aldrig skett, enligt min vetskap.57 Det är dock ändå av vikt 

att fortsatt motverka ogiltighetsförklarande av skiljedomar. 

 

Rätten att väcka en ogiltighetstalan är inte tidsbegränsad. Det finns således en 

potentiell risk att en part som fått en skiljedom emot sig väcker talan om 

ogiltighet av skiljedomen väldigt lång tid efter att domen meddelats. Denna 

möjlighet, att kunna angripa domen under oerhört lång tid, står i strid med 

skiljeförfarandets målsättning att snabbt och effektivt få till stånd en slutlig dom. 

Denna möjlighet torde dessutom bara finnas i Sverige och Finland och är således 

mycket ovanlig internationellt.58 Ogiltighetsregleringen kan därmed motverka att 

                                            
54 Heuman JT nr 2 2014/15, s 443. 
55 Lindskog 2012, s 853. 
56 Det är endast i 10 fall sedan 2004 där part yrkat ogiltigförklarande på grund av bristande 
skiljedomsmässighet, se SOU 2015:37, s 73. 
57 Inte heller i utredningen SOU 2015:37 redovisas något sådant fall. Att regleringen finns kan 
dock motverka att Sverige förblir ett attraktivt skiljeland, vilket diskuteras nedan under avsnitt 
5.2 och 5.3. 
58 Heuman JT nr 2 2014/15, s 442. 
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Sverige ses som ett skiljedomsvänligt land, eftersom internationella parter kan bli 

osäkra på om en svensk skiljedom någonsin innebär att tvisten är slutligt avgjord. 

Med tanke på att de kommersiella affärsförhållandena är de som oftast är av 

internationell karaktär har det ansetts vara en självklarhet att det gynnar 

näringslivet om den interna regleringen liknar den reglering som finns 

internationellt.59  Den långtgående möjligheten att ogiltigförklara skiljedomar 

enligt svensk rätt kan således missgynna Sverige som skiljeland genom att 

skiljeförfaranden förläggs till andra länder än Sverige. Det kan även missgynna 

näringslivet på så sätt att internationella aktörer väljer att samarbeta med aktörer 

från andra länder än Sverige eftersom tvistelösningen i andra länder är mer 

förutsebar än svenska skiljeförfaranden.  

 

Kontrollen av att tvisten som ska avgöras genom skiljedom verkligen är 

skiljedomsmässig bör göras i ett så tidigt stadium som möjligt och även så 

noggrant det går, för att motverka ogiltigförklarande av skiljedomar. Intresset av 

att få en så tidig bedömning av skiljedomsmässigheten som möjligt torde ligga 

bakom det faktum att skiljenämnden gör en bedömning av skiljedoms-

mässigheten inom ramen för deras bedömning av behörigheten. Det bör därför 

även vara så tydligt som möjligt vilka typer av frågor som anses 

skiljedomsmässiga och inte. Att HD i NJA 2012 s 790 komplicerat denna fråga 

ytterligare är därför olyckligt då det redan innan 2012-års fall rört sig om 

komplicerade frågor som både jurister och andra kan ha svårt att bedöma. 

 

2.7.3 Klander  

En skiljedom som grundar sig på ett ogiltigt skiljeavtal ska upphävas enligt       

34 § 1 st 1 p LSF på yrkande av part. En skiljedom som omfattar en fråga som 

inte är skiljedomsmässig enligt utländsk lag kan klandras enligt denna 

bestämmelse.60 Det anses då inte föreligga ett giltigt skiljeavtal mellan parterna, 

                                            
59 Prop. 1995:65, s 71. 
60 Prop. 1998/99:35, s 234. 
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eftersom frågan inte fick avgöras genom skiljedom enligt den på avtalet 

tillämpliga lagen. 

Enligt 34 § 2 st LSF kan en part förlora sin rätt att väcka en klandertalan om 

denne inte invänder under förfarandets gång, eller på annat sätt får anses ha 

avstått från att göra klandergrunden gällande. Ett exempel som getts i doktrin på 

när en part ”på annat sätt” anses avstått från sin rätt att klandra domen är att 

förlorande part förbehållslöst betalar den summa han ålagts genom domen.61 Då 

klanderreglerna syftar till att ta tillvara parternas intressen torde det krävas att 

parten känner till omständigheten som möjliggör klander.62 

 

34 § 3 st LSF stadgar en tidsgräns om tre månader för väckande av klandertalan, 

räknad från den dag parten fick del av skiljedomen. I samma stycke stadgas att en 

part, efter fristens utgång, inte får åberopa en ny klandergrund till stöd för sin 

talan. Detta innebär att parten inte får åberopa nya rättsfakta efter fristens utgång. 

Det finns dock inget hinder mot att parten justerar sin talan. 63  Att 

klandergrunderna har en preklusionsfrist torde bero på att det är parternas 

intressen som tillgodoses genom klandergrunderna. Därav är det motiverat med 

en tidsgräns eftersom part som inte lyckas tillvarata sina intressen inom denna 

frist har sig själv att skylla. Skiljeförfarandets syfte att åstadkomma ett slutligt 

avgörande väger så tungt att denna tidsfrist är nödvändig. För ogiltighets-

grunderna finns inte samma intresse av att grunderna ska kunna prekluderas, då 

de syftar till att tillvarata allmänna, och tredjemans-, intressen.   

 

Då klandergrunderna prövas i allmän domstol kan domstolen, även om parten 

åberopat viss klandergrund, komma fram till att de rättsfakta som åberopats i 

själva verket konstituerar en annan klandergrund än den parten åberopat. Detta 

beror på att en domstol inte är bunden av de lagregler som en part åberopar, utan 

är fri att tillämpa lagregler på de rättsfakta parterna åberopar enligt principen om 

jura novit curia.  
                                            
61 Se Heuman 1999, s 655. 
62 Lindskog 2012, s 909. 
63 Heuman 1999, s 656. 
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Finner domstolen att det föreligger en klandergrund ska domstolen upphäva 

skiljedomen och tvisten blir därmed olöst mellan parterna.  Detta innebär att part 

kan anse sig nödgad att inleda ett nytt skiljeförfarande, vilket självklart är 

negativt ur ett processekonomiskt synsätt. Om en fråga inte varit 

skiljedomsmässig vid den kritiska tidpunkten men kommit att bli det efter att 

skiljedomen upphävts eller ogiltigförklarats leder en ny prövning till samma 

utfall. Att parterna behövt genomgå tre förfaranden för att slutligt kunna avgöra 

tvisten är kostsamt både ekonomiskt och tidsmässigt. Det är därför, återigen, av 

största vikt att reglerna om skiljedomsmässighet är så pass lättförståeliga att 

skiljemän kan bedöma dem så att onödiga processer kan undvikas. 

 

2.8 Särskilt att beakta vid internationella skiljeförfaranden 

Sverige, och då särskilt Stockholm, väljs ofta som säte för internationella 

skiljeförfaranden. Anledningen till detta är att Sverige har ett rykte om sig att 

vara neutralt och att det finns en lång historia av hög kompetens gällande 

skiljeförfaranden i Sverige.64 

 

Att beakta vid internationella skiljeförfaranden är bland annat att olika 

rättsordningar kan vara tillämpliga på olika delar av parternas avtal. Som nämnts 

ovan kan parternas huvudavtal och skiljeavtalet komma att bedömas enligt olika 

länders lagar på grund av separabilitetsdoktrinen. Det finns dock fler aspekter vid 

ett internationellt skiljeförfarande, även skiljeförfarandet och skiljemännens 

uppdrag kan regleras av ytterligare rättsordningar.65 Detta gör de internationella 

skiljeförfarandena väldigt komplicerade och det gäller att vara mycket noga med 

vilken eller vilka lagar som kan komma att aktualiseras. Att det föreligger 

förutsebarhet i detta för parterna är av yttersta vikt, särskilt då risken för att 

rättssäkerheten eftersätts är en av de stora nackdelarna med skiljeförfaranden. 

Om parterna inte har klart för sig vilken eller vilka rättsordningar som kommer 

                                            
64 Se bland annat Ramberg JT nr 3 1997/98, s 637 samt Lindskog 2012, s 30 ff. 
65 Lindskog 2012, s 1067. 
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avgöra deras tvist har de i princip ingen möjlighet att kontrollera att de får ett 

rättvist avgörande av tvisten.66 

 

Ytterligare en aspekt av att skiljeförfarandet är internationellt är att svenska 

intressen och principer inte alltid väger lika tungt som vid renodlat svenska 

förfaranden, då förfarandet berör även utländska parter och intressen. Detta kan 

exempelvis innebära att parterna vill att gränsen för prövningen dras på ett annat 

sätt än genom åberopande av rättsfakta, vilket är det vanliga i svensk 

processrätt.67 Att ett skiljeförfarande är internationellt kan också medföra att 

principen om jura novit curia, som är självklar i de svenska domstolsprocesserna 

och även ibland tillämpas även vid skiljeförfaranden, framstår som mycket 

märklig för parterna.68 

 

2.9 Kapitelvis slutsats 

Sammanfattningsvis kan sägas att Sverige är ett attraktivt skiljeland och att det är 

eftersträvansvärt att fortsätta vara det. Vidare kan konstateras att det föreligger 

flera skillnader mellan skiljeförfaranden och domstolsförfaranden, där 

partsautonomin är den mest utmärkande. Det kan även konstateras att 

skiljeförfaranden kan styras av flera lagar och skiljeregelverk parallellt och att 

separabilitetsdoktrinen har stor betydelse för bedömningen av tillämplig lag. Av 

ovan framförda framgår att skiljenämnden gör en preliminär bedömning av 

skiljedomsmässigheten redan innan tvisten tas upp till prövning. En skiljedom 

kan angripas genom antingen en ogiltighets- eller klandertalan, där en 

klandertalan måste göras inom viss tidsfrist. Slutligen kan konstateras att det 

finns andra aspekter vid internationella skiljeförfaranden än vid rent inhemska, 

bland annat är utländska parter inte är bekanta med principen om jura novit curia.  

                                            
66 Om skiljenämnden tillämpar en icke-tillämplig lag utgör det ett materiellt fel, vilket inte utgör 
grund för angripande av skiljedomen. Se Heuman 1999, s 586 och ovan under avsnitt 2.7 för 
angripande av skiljedom. 
67 Heuman 1999, s 675 samt Ekelöf I, s 40. 
68 Se nedan under avsnitt 4.3.2 för en vidare diskussion avseende principen om jura novit curia i 
skiljeförfaranden. 
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3 Skiljedomsmässighet enligt svensk rätt 

3.1 Inledning 

3.1.1 Kapitlets disposition 

I detta kapitel behandlas skiljedomsmässighet enligt svensk rätt. Först behandlas 

frågan om vid vilken tidpunkt skiljedomsmässighet ska föreligga för att ett giltigt 

skiljeavtal ska anses ingått samt för att en skiljedom ska anses giltig. Vidare 

behandlas när en fråga anses skiljedomsmässig och vad som kan göra en fråga 

icke-skiljedomsmässig. Slutligen behandlas kortfattat vilken typ av angripande 

som kan ske beroende på om skiljeavtalet eller skiljedomen angrips. 

 

3.1.2 Relevant tidpunkt för skiljedomsmässighet är beroende av vad som ska 

prövas 

Frågan om tidpunkt för skiljedomsmässighet kan få stor betydelse. Dels för 

frågan om tvisten alls ska anses kunna slitas i skiljeförfarande, dels för om 

skiljedomen sedan ska kunna angripas eller inte. Enligt doktrin är huvudregeln 

att en fråga ska ha varit skiljedomsmässig när avtalet ingicks, om tvisten då 

redan uppkommit.69 Det finns dock undantag från denna huvudregel och frågan 

om den relevanta tidpunkten för skiljedomsmässighet kan besvaras på olika sätt. 

Den relevanta tidpunkten är nämligen beroende av vad som ska prövas. Frågan 

om skiljedomsmässighet kan få betydelse för dels om ett giltigt skiljeavtal 

förelegat, dels om ett verksamt påkallande av skiljeförfarande skett och dels om 

en giltig skiljedom meddelats.70 För denna uppsats är de mest relevanta frågorna 

att besvara när skiljedomsmässighet ska föreligga för att en giltig skiljedom ska 

ha meddelats och för om ett giltigt skiljeavtal förelegat. 

 

                                            
69 Se Lindskog 2012, s 229. 
70 A a, s 229, not 57. 
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Det har uttalats i både doktrin och praxis att det bör vara tillräckligt att 

skiljedomsmässighet förelegat vid tiden för domens meddelande, för att en giltig 

skiljedom ska anses ha kommit till stånd.71 HD har intagit denna ståndpunkt och 

uttalade i NJA 2012 s 790 att när skiljeavtalet reglerar framtida tvister så måste 

avgörande vikt fästas vid om tvisten varit förlikningsbar när skiljedomen 

meddelas. Detta innebär bland annat att parternas agerande kan påverka en frågas 

skiljedomsmässighet. Parter som ingått ett skiljeavtal om en icke-

skiljedomsmässig fråga bör enligt detta synsätt kunna slita en tvist i 

skiljeförfarande om frågan i ett senare skede blivit skiljedomsmässig. 

 

Att beakta är dock att om en fråga inte var skiljedomsmässig vid skiljeavtalets 

ingående kan detta utgöra klandergrund av domen med stöd av 34 § 1 st 1 p LSF, 

då frågan inte omfattats av ett giltigt skiljeavtal. Vid avtalets ingående var frågan 

inte skiljedomsmässig och därmed bör ett giltigt skiljeavtal inte förelegat.72 

Lindskog har även intagit denna ståndpunkt gällande förlikningsbarhet i          

NJA 2013 s 1017, vilket diskuteras nedan. Att beakta är dock att han gjorde det 

inom ramen för sin skiljaktiga mening och att majoriteten inte uttalade sig om 

tidpunkten för förlikningsbarheten. Rättsläget kring denna fråga kan således inte 

anses helt klart. 

 

Det kan visserligen ligga vissa processekonomiska intressen i att tvisten 

åtminstone bör vara skiljedomsmässig vid skiljeförfarandets påkallande. Om 

tvisten inte är skiljedomsmässig vid påkallande, utan parten hoppas att frågan ska 

komma att bli skiljedomsmässig under förfarandets gång, finns en risk att så 

aldrig blir fallet. I sådana fall har parterna genomgått ett skiljeförfarande helt i 

onödan, då en giltig skiljedom inte kan meddelas.73 

 

                                            
71 Se Lindskog 2012, s 230, not 57, Heuman 1999, s 157 samt Bolding, s 88 f. 
72 Lindskog 2012, s 229, not 57. Det råder dock delade meningar om detta i doktrin. Bolding 
synes mena att det alltid är tillräckligt att tvisten var skiljedomsmässig vid tiden för domens 
meddelande, se Bolding, s 88 f. 
73 För detta stycke se Heuman 1999, s 157. 
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3.2 Det svenska ramverket 

3.2.1 Subjektiv eller objektiv skiljedomsmässighet 

Det kan göras en distinktion mellan frågor som är skiljedomsmässiga på objektiv 

grund och frågor som är skiljedomsmässiga på subjektiv grund. En fråga som är 

skiljedomsmässig på objektiv grund är en sådan fråga som är av sådan materiell 

natur att parterna kan förfoga över den, vilket de kan göra i dispositiva 

tvistemål.74 Med andra ord kan sägas att en fråga som inte är skiljedomsmässig 

på objektiv grund är indispositiv, parterna kan således inte avtala om frågan, på 

grund av tvingande regler. 

 

Med att en fråga är skiljedomsmässig på subjektiv grund menas att frågan inte är 

indispositiv och att det inte heller finns särskilda intressen som hindrar parterna 

från att förfoga över frågan.75 Lindskog menar att ett exempel på frågor som inte 

är skiljedomsmässiga på subjektiv grund är de som regleras i 6 § LSF, nämligen 

frågor mellan en näringsidkare och en konsument i de fall skiljeavtal ingåtts 

innan tvisten uppkommit.76 Bestämmelsen ger uttryck för det särskilda intresset 

att skydda den svagare parten, vilket är ett vanligt skyddsintresse inom 

avtalsrätten.77 Heuman å sin sida menar att regeln i 6 § LSF inte kan tolkas på det 

sättet att sådana tvister inte är skiljedomsmässiga, regeln innebär endast att 

sådana skiljeavtal är ogiltiga.78 Det får till följd att en konsument måste yrka på 

avvisning för att skiljenämnden ska avvisa tvisten, nämnden har inte behörighet 

att avvisa målet ex officio. Om konsumenten inte kräver avvisning och 

skiljenämnden prövar en sådan fråga som regleras genom skiljeavtal finns inte 

grund för att ogiltigförklara skiljedomen, den kan endast klandras.79 I LSF:s 

förarbeten uttalas att det måste skiljas på icke-skiljedomsmässiga frågor och fall 

                                            
74 Jfr Lindskog 2012, s 219 not 16. 
75 A st. 
76 A a, s 219. 
77 Prop. 1998/99:35, s 51. 
78 Heuman 1999, s 157. 
79 A st. 
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där skiljeavtal rörande framtida tvister inte godtas.80 Utifrån det uttalandet torde, 

enligt mig, skiljeavtal rörande framtida tvister mellan näringsidkare och 

konsumenter vara ogiltiga, med följden att en skiljedom kan klandras enligt      

34 § 1 st 1 p LSF. 

 

3.2.2 Förlikningsbarhet – en indikation på skiljedomsmässighet 

I svensk rätt får en tvist, enligt 1 § LSF, avgöras genom skiljedom om tvisten rör 

en fråga parterna kan träffa förlikning om. Huvudregeln är således att 

förlikningsbara frågor är skiljedomsmässiga frågor. Regeln bygger på tanken att 

skiljedomen ska ligga inom den fria avtalsrättens område och således inte kunna 

få mer långtgående rättslig betydelse än vad en förlikning skulle kunna få.81 

Kravet på förlikningsbarhet har funnits länge i svensk rätt och anses självklar för 

att principen om partsautonomi ska upprätthållas.82 Vad som är förlikningsbara 

frågor regleras inte i LSF utan ledning får hämtas i den materiella rätten. Det bör 

framhållas att kravet på förlikningsbarhet för att en fråga ska anses skiljedoms-

mässig inte finns i alla rättsordningar.83 Således definieras skiljedomsmässighet 

olika i olika rättsordningar, vilket kan komplicera bland annat verkställighet av 

skiljedomar.84 Det kan också innebära svårigheter för utländska skiljemän, om de 

kommer från en rättsordning som inte har krav på förlikningsbarhet för att en 

fråga ska anses skiljedomsmässig.  

 

Vad som är förlikningsbara tvister hänger samman med vad som enligt RB är att 

anse som dispositiva tvistemål. Utmärkande för de dispositiva tvistemålen är att 

de präglas av dispositionsprincipen, vilken innebär att rätten endast får eller ska 

                                            
80 Prop. 1998/99:35, s 50. 
81 A a, s 49. 
82 Lindskog 2012, s 222. 
83 A a, s 220. 
84 Verkställighet av skiljedomar kommer endast behandlas mycket översiktligt i denna uppsats. 
Det ska dock uppmärksammas att problem kan uppstå om en fråga anses skiljedomsmässig i 
landet där skiljeförfarandet äger rum men inte i det land där domen ska verkställas. 
Verkställighet kan då vägras på den grunden att skiljedomen avgjort en icke-skiljedomsmässig 
fråga. 
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företa vissa handlingar om part yrkar det.85 De dispositiva målen kan avgöras 

genom dom eller förlikning mellan parterna och grundas på parts medgivande 

eller utevaro.86 De indispositiva frågorna utmärks istället av att rätten ex officio 

kan företa vissa handlingar, att ett medgivande inte är bindande för rätten och att 

parts utevaro inte leder till tredskodom.87 De frågor som parterna får förfoga 

över, de dispositiva frågorna, är således de frågor som får avgöras genom 

skiljedom. Det finns dock gränsdragningsproblematik då de indispositiva 

frågorna kan delas in i de som är förhandstvingande, vilka inte kan avtalas bort 

på förhand, och de som är efterhandstvingande, vilka inte kan avtalas bort i 

efterhand. 88  De förhandstvingande reglerna kan i vissa fall begränsa 

skiljenämndens behörighet.89  

 

Avgränsningen till dispositiva tvistemål är heller inte alltid tillräcklig för att 

avgöra vilka tvister som är skiljedomsmässiga, då tvister inte alltid är renodlat 

dispositiva eller indispositiva.90 En dispositiv tvist kan innehålla indispositiva 

moment och därmed aktualisera materiellt tvingande lagregler. Detta hindrar 

dock inte per automatik att tvisten är förlikningsbar och därmed icke- 

skiljedomsmässig. Om de tvingande reglerna inte hindrar att parterna fritt träffar 

förlikning i frågan är tvisten skiljedomsmässig och kan avgöras genom 

skiljeförfarande.91 Så är exempelvis fallet med vissa regler i AvtL. Reglerna om 

avtals ogiltighet kan inte på förhand avtalas bort, de är således 

förhandstvingande. När tvist väl uppkommit anses dock parterna kunna ta tillvara 

sina intressen och inse konsekvenserna av sitt handlande, varför det är fritt för 

parterna att avtala om att ogiltighetsreglerna inte ska gälla, de är därmed inte 

efterhandstvingande.92 En förutsättning för att skiljenämnden ska kunna pröva en 

                                            
85 Ekelöf I, s 58 f.  
86 A a, s 59. 
87 A a, s 61. 
88 Lindskog 2012, s 74. 
89 A a, s 75. Se avsnitt 2.6 ovan för diskussion om skiljenämndens behörighetsbedömning. 
90 Prop. 1998/99:35, s 49. 
91 Prop. 1998/99:35, s 49 och SOU 1994:81, s 78. 
92 Heuman 1999, s 156. 
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tvist som endast delvis är dispositiv, och därmed skiljedomsmässig, är att de 

dispositiva delarna kan särskiljas från de indispositiva delarna.93  

 

En fråga som är av dispositiv natur kan även med hänsyn till allmänna eller 

tredjemans intressen vara indispositiv och därmed icke-skiljedomsmässig.94 I 

förarbetena till LSF uttalades att en fråga inte anses skiljedomsmässig om ”ett 

allmänt intresse gör sig mera märkbart gällande”.95 Även tredjemans-intressen 

måste vara betydande för att en tvist ska anses indispositiv till följd av ett sådant 

intresse.96 Exempel på frågor som inte får avgöras genom skiljedom på grund av 

sådana starka intressen är frågor om vårdnad och faderskap.97  

 

Frågan om när det anses att förlikning är tillåten har behandlats ibland annat  

NJA 2013 s 1017. Tvisten rörde inte ett skiljeavtal utan ett avtal om 

överklagandeförbud. Då samma krav finns för avtal om överklagandeförbud som 

för skiljedomsmässighet, nämligen att förlikning om saken är tillåten, är 

rättsfallet ändå av betydelse. Tvisten hade inletts sedan ett företag hade yrkat 

skadestånd mot ett annat företag på grund av en mellan dem påskriven 

konkurrensklausul. Svaranden hade yrkat att denne inte var bunden av 

konkurrensklausulen då den stred mot lag och att överklagandeförbudet således 

inte heller var giltigt. 

 

Enligt 49 kap 2 § RB kan avtal om överklagandeförbud ske både innan och efter 

att tvist uppkommit. HD uttalade att det dock krävs att parterna får förlikas i 

frågan och överklagandeförbudsavtal kan således inte omfatta indispositiva 

frågor. Att parterna ska kunna förlikas ansåg majoriteten dock inte vara någon 

avtalsförutsättning, kravet anger bara ramarna för inom vilka gränser ett 

överklagandeförbudsavtal kan ges verkan.98 

                                            
93 Prop. 1998/99:35, s 234 samt Heuman 1999, s 163. 
94 Se SOU 1994:81, s 78 f, Heuman 1999, s 156 samt Madsen 2009, s 76. 
95 Prop. 1998/99:35, s 49. 
96 Heuman 1999, s 156. 
97 Prop. 1998/99:35, s 140. 
98 HD:s domskäl, p 13. 
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Vad gäller kravet att frågan ska vara förlikningsbar uttalade HD att en tvist som 

syftar till att pröva huruvida en part utlovat att inte konkurrera i strid med 

konkurrensrätten är en indispositiv tvist. Det föreligger dock inget hinder mot att 

parterna förfogar över verkningarna av en sådan klausul, vilket tvisten gällde. Då 

tvisten gällde frågan om skyldighet att betala skadestånd, vilket är en fråga som 

parterna kan förlikas om, ansågs frågan dispositiv. Frågan om förlikning varit 

tillåten ska enligt HD bedömas mot förhållandena i tvistemålet. Eftersom 

parterna kunnat förlikas skulle även överklagandeförbudsavtalet gälla mellan 

parterna.99 

 

Justitierådet Lindskog var dock skiljaktig och anförde bland annat att kravet på 

förlikningsbarhet även finns i 1 § LSF och att flera paralleller går att dra till 

skiljeförfaranden.  

 

Med hänsyn till att överklagandeförbudsavtalet ingåtts innan tvisten uppkommit 

diskuterades vid vilken tidpunkt förlikningsbarhet måste föreligga. Ett avtal om 

överklagandeförbud är enligt Lindskog ett civilrättsligt avtal med processuella 

verkningar, vilket han kallar processavtal. Därmed kan giltigheten av ett sådant 

avtal prövas av domstol genom en fastställelsetalan, vilket dock inte gjorts i detta 

fall.100  

 

Lindskog menade att kravet på förlikningsbarhet är en avtalsförutsättning för att 

kunna ingå processavtal. Parterna kan således endast ingå processavtal om de kan 

förlikas om frågan huruvida tvist föreligger.101 Enligt Lindskog är därför den 

kritiska frågan när tvisten ska vara förlikningsbar för att ett giltigt processavtal 

ska anses ingått. Eftersom förlikningsbarhet enligt Lindskog är en 

avtalsförutsättning krävs att förlikning var möjlig vid avtalets ingående. I detta 

fall, då tvisten även rörde bundenhet av konkurrensklausul så hade parterna inte 

kunnat förlikas rörande frågan om svaranden fick bedriva konkurrerande 
                                            
99 Se HD:s domskäl, p 16-19. 
100 Se Lindskogs skiljaktiga mening, p 9 och 11. 
101 Lindskogs skiljaktiga mening, p 12. 
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verksamhet, eftersom detta regleras av tvingande konkurrensrättsliga regler som 

domstol ska pröva.102  

 

Lindskog menade att det i kravet på förlikningsbarhet ligger att parterna även 

måste kunnat förfoga över frågor i huvudavtalet som skulle kunna utgöra 

ogiltighetsgrunder. Om en materiellt tvingande regel kräver att en sådan 

förlikning prövas av domstol så är tvisten inte förlikningsbar. I detta fall, då 

tvisten rörde huruvida konkurrensklausulen var oförenlig med tvingande 

konkurrensrätt, hade parterna inte kunnat förlikas och tvisten var således inte 

förlikningsbar.103 Med hänsyn till att vissa konkurrensbegränsningar är tillåtna 

bör även överklagandeförbudsavtal rörande sådana begränsningar vara giltiga, 

enligt Lindskog. Han menade vidare att konkurrensklausulens förenlighet med 

konkurrensrätten inte behöver prövas som en del av ställningstagandet om också 

processavtalet är giltigt.104    

 

Lindskog uttalade även att det faktum att en hovrätt överprövar tingsrättens dom 

stämmer överens med kontrollordningen som gäller för skiljedomar, där en 

förlorande part som anser att skiljedom meddelats i strid med tvingande rätt alltid 

kan angripa en skiljedom och på så sätt få en kontrollprövning av skiljedomen i 

hovrätt.105  

 

Sammanfattningsvis menade Lindskog att överklagandeförbudet inte hindrat 

svaranden från att överklaga tingsrättens dom i fråga om konkurrensklausulen 

varit förenlig med konkurrensrätten eftersom parterna inte fått förlikas i den 

frågan.  

 

Frågan huruvida det är en avtalsförutsättning eller inte att förlikning i saken är 

tillåten har stor betydelse. Om förlikningsbarhet ska anses vara en 

                                            
102 Lindskogs skiljaktiga mening, p 17. 
103 Lindskogs skiljaktiga mening, p 26. 
104 Lindskogs skiljaktiga mening, p 28 f. 
105 Lindskogs skiljaktiga mening, p 31. 
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avtalsförutsättning innebär det att alla skiljedomar som grundas på ett skiljeavtal 

vilket omfattar en fråga som inte var förlikningsbar från början kan komma att 

klandras. Gällande rätt får dock ändå anses vara majoritetens åsikt, vilken är att 

förlikningsbarheten endast sätter ramarna för ett skiljeavtals verkan. Skiljedomen 

blir således inte automatiskt möjlig att klandra för att det grundar sig på ett 

skiljeavtal som omfattar fråga som inte var förlikningsbar vid avtalets ingående. 

Till den del ett skiljeavtal omfattar frågor som inte är förlikningsbara kan 

skiljeavtalet inte ges verkan och en skiljedom över sådan fråga kan 

ogiltigförklaras enligt 33 § LSF. 

 

3.2.3 Undantag från skiljedomsmässighet – trots förlikningsbarhet 

Av det som redogjorts för ovan kan sammanfattningsvis sägas att 

skiljedomsmässiga frågor som huvudregel är förlikningsbara frågor. Från denna 

huvudregel kan uppställas tre undantag. Det första är att frågan i grunden är av 

förlikningsbar natur men att parterna på grund av materiellt tvingande regler inte 

får förlikas i frågan. Så är exempelvis fallet i arbetsrättsliga tvister gällande 

kollektivavtals tillämplighet.106 

 

Det andra undantaget är frågor som är av förlikningsbar natur men som parterna 

inte får förlikas om på grund av allmänt eller tredjemans intresse. Så är fallet med 

till exempel vissa konsumentfrågor, bland annat det fallet att skiljeavtal inte får 

ingås mellan en näringsidkare och en konsument innan tvist uppkommit, enligt   

6 § LSF. 

 

Det tredje undantaget är frågor vilka till sin natur inte är förlikningsbara men 

som parterna får förlikas om på grund av att det uttryckligen tillåts i LSF. Så är 

fallet med konkurrensrättens civilrättsliga verkningar, vilka enligt 1 § 3 st LSF 

får avgöras av skiljemän. 

                                            
106 Prop. 1998/99:35, s 50. 
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3.2.4 Skiljedom som grundats på en icke-skiljedomsmässig fråga kan 

antingen ogiltigförklaras eller upphävas 

Som nämnts ovan ska en skiljedom som innefattar prövningen av en fråga som 

inte är skiljedomsmässig enligt svensk lag ogiltigförklaras enligt 33 § 1 st 1 p 

LSF. Är skiljeavtalet mellan parterna ogiltigt ska skiljedomen upphävas, enligt 

34 § 1 st 1 p LSF. Det har även diskuterats ovan att det inte är helt enkelt att 

avgöra om ett skiljeavtal som omfattar en fråga som inte var skiljedomsmässig 

vid ingåendet av skiljeavtalet, men som senare kommit att bli det, ska kunna 

upphävas med stöd av 34 § 1 st 1 p LSF. 

 

3.3 Kapitelvis slutsats 

Sammanfattningsvis kan sägas att skiljedomsmässighet enligt gällande rätt bör ha 

förelegat vid avtalets ingående för att ett giltigt skiljeavtal ska anses ha ingåtts. 

Detta är dock inte helt självklart då det kan vara beroende av vad som ska prövas. 

För att en giltig skiljedom ska anses meddelad torde dock räcka att tvisten var 

skiljedomsmässig vid tiden för domens meddelande. 

 

Vad gäller bedömningen av skiljedomsmässighet är förlikningsbara frågor som 

huvudregel skiljedomsmässiga. Det finns dock tre undantag från denna 

huvudregel. Dessa undantag är att parterna inte får förlikas på grund av 

materiella tvingande regler eller ett allmänt, eller tredjemans, intresse samt att 

parterna får förlikas om frågor av indispositiv natur när det uttryckligen tillåts i 

LSF.  
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4 Utländska materiella reglers påverkan på 

skiljedomsmässigheten 

4.1 Inledning 

Kapitlet behandlar inledningsvis kortfattat vilket lands lag som reglerar 

skiljedomsmässigheten. Vidare behandlas hur utländska regler tidigare ansetts 

påverka skiljedomsmässigheten. Dessutom diskuteras gränsdragnings-

problematiken mellan ogiltigförklarande enligt 33 § 1 st 1 p LSF och klander 

enligt 34 § 1 st 1 p LSF. Kapitlets tonvikt ligger på HD:s avgörande NJA 2012 s 

790 där både omständigheterna, domen och följderna av detta rättsfall diskuteras 

ingående. 

 

4.2 Bakgrund 

4.2.1 Både svensk lag och tillämplig lag på skiljeavtalet avgör 

skiljedomsmässigheten 

Frågan vilket lands lag som ska avgöra frågan om skiljedomsmässighet är inte 

helt enkel att besvara. 107  Utgångspunkten har länge varit att frågan om 

skiljedomsmässighet, enligt LSF, måste avgöras både enligt den tillämpliga lagen 

på skiljeavtalet och enligt svensk lag. 108  Avgörs en fråga som inte är 

skiljedomsmässig enligt svensk rätt föreligger en ogiltighetsgrund enligt            

33 § LSF, medan en dom som avgör en fråga som inte är skiljedomsmässig enligt 

tillämplig utländsk lag kan klandras enligt 34 § LSF. 

 

Huvudregeln i svensk rätt är att den lag som är tillämplig på förfarandet avgör 

huruvida tvisten är skiljedomsmässig eller inte. 109 Det är dessutom absolut 

vanligast att tillämplig lag på skiljeavtalet är det lands där skiljeförfarandet äger 

                                            
107 Detta kommer endast kortfattat diskuteras då detta ämne i sig kan utgöra ett uppsatsämne. 
108 SAA 2011, s 57 f. 
109 Oldenstam m.fl. 2014, s 93. 
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rum, eftersom parterna sällan avtalar om en särskild lag på skiljeavtalet.110 

Därmed bedöms skiljedomsmässigheten oftast enligt svensk rätt i svenska 

internationella skiljeförfaranden. 

 

4.2.2 Utländska regler kan påverka skiljedomsmässigheten men inte 

ogiltigförklarande av skiljedom 

I förarbetena till LSF uttalades att det på ett internationellt plan finns en tendens 

att respektera utländsk rätt på så sätt att ett skiljeförfarande kan tillåtas om frågan 

är skiljedomsmässig enligt utländsk rätt, trots att det i nationell rätt rör sig om en 

icke-skiljedomsmässig fråga.111 Det faktum att utländska materiellt tvingande 

regler kan göra en fråga indispositiv även i Sverige ansågs ligga i linje med 

denna internationella tendens. I LSF gick man dock inte så långt som att 

ovillkorligt tillåta att en fråga som inte är skiljedomsmässig enligt svensk rätt 

slits genom skiljeförfarande, även om frågan är skiljedomsmässig enligt lagen 

som är tillämplig på skiljeavtalet. Istället ska frågan om skiljedomsmässighet 

även bedömas enligt svensk rätt och det är svensk rätt som är grunden för 

bedömningen av om skiljedomen är ogiltig, enligt 33 § 1 st 1 p LSF. 112 En viktig 

konsekvens av detta, vilken bör beaktas av parterna, är att de bör sätta sig in i det 

landets lag som de väljer för skiljeförfarandet redan vid avtalsskrivningen. Parter 

väljer dock oftast tvistelösningsklausul slentrianmässigt vid avtalsskrivandet.113 

Dessutom väljer parterna ofta att ha skiljeförfarandet i ett för dem neutralt land 

och det är inte troligt att de sätter sig in i det landets lagregler i någon större 

utsträckning innan de väljer land. SCC har ett gott rykte om sig internationellt 

och det torde vara vad parterna känner till. Det är mindre troligt att parterna har 

kännedom om de svenska reglerna om ogiltigförklarande av skiljedomar. Det är 

ännu mindre troligt att parterna har kännedom om svensk praxis på området, 

                                            
110 SAA 2011, s 58. 
111 Prop. 1998/99:35, s 50. 
112 Se ovan under avsnitt 4.2.1 gällande bedömningen av skiljedomsmässighet enligt båda 
rättsordningarna. 
113 SOU 1995:65, s 44. 



 42 

vilket de kan vara nödgade att ha för att helt förstå innebörden av hur de 

skiljedomsmässiga frågorna bedöms enligt svensk rätt.114  

 

När utländsk rätt ska tillämpas på skiljeavtalet kan utländska materiellt tvingande 

regler få betydelse för bedömningen av om en fråga är skiljedomsmässig i 

Sverige. I förarbetena till LSF uttalades nämligen att det vid internationella 

skiljeförfaranden är en särskild fråga huruvida utländsk materiell rätt ska kunna 

göra en tvist indispositiv. Vidare uttalades att det får avgöras från fall till fall 

huruvida den utländska lagen är av sådant slag att den hindrar förlikning i svensk 

domstol.115 Det finns således en möjlighet att utländska materiellt tvingande 

regler gör en fråga icke-skiljedomsmässig i Sverige, trots att frågan enligt svensk 

rätt är skiljedomsmässig, när utländska regler är tillämpliga på skiljeavtalet. I 

linje med det internationella synsättet skulle det kunna antas att en skiljedom 

rörande en sådan fråga skulle kunna ogiltigförklaras enligt 33 § LSF. Så är dock 

inte fallet, eftersom skiljedomsmässigheten även ska bedömas enligt svensk rätt. 

Trots att en fråga inte är skiljedomsmässig enligt den utländska lagen som ska 

tillämpas på skiljeavtalet kan således en skiljedom över en sådan fråga endast 

klandras enligt 34 § 1 st 1 p LSF, inte ogiltigförklaras enligt 33 § 1 st 1 p LSF. 

Detta beror på att skiljedomen inte omfattas av ett giltigt skiljeavtal när den 

tillämpliga lagen för skiljeavtalet är utländsk rätt och tvisten enligt dessa regler 

inte är skiljedomsmässig.116 Detta är en sådan klandergrund som part måste 

åberopa inom en viss tidsfrist.117  

 

I praktiken innebär det faktum att en skiljedom över en tvist som ej är 

skiljedomsmässig enligt det lands lag där domen ska verkställas, att domen inte 

får verkan som skiljedom. Detta eftersom skiljedomen, även om den får rättskraft 

i Sverige, inte kommer kunna verkställas vilket är avsikten med att få en dom. 

Om en dom inte kan verkställas blir den helt verkningslös. Det enda parten 

                                            
114 Se nedan under avsnitt 4.3. 
115 Prop. 1998/99:35, s 49 f. 
116 Lindskog 2012, s 844 f samt prop. 1998/99:35, s 194. 
117 Se angående detta ovan under avsnitt 2.7.3. 
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uppnått är att få ett papper som säger att denne har rätt till viss prestation, utan att 

faktiskt kunna kräva denna. Detta är ett starkt skäl för att skiljenämnden bör göra 

en grundlig bedömning av skiljedomsmässigheten, både enligt svensk rätt och 

enligt tillämplig rätt för skiljeavtalet. Om detta inte sker riskeras att 

skiljeförfarandet helt förlorar sitt syfte att få till ett slutligt avgörande mellan 

parterna. Mot detta starka argument står argument om effektivitet och 

möjligheten för skiljemän att bedöma andra länders lagar. Effektivitets-

argumentet är dock kanske inte så starkt med tanke på att om en grundlig 

bedömning inte görs redan av skiljenämnden finns det som sagt en risk att domen 

blir verkningslös och hela skiljeförfarandet skett i onödan. Det framstår varken 

som effektivt eller processekonomiskt.  

 

Bristande skiljedomsmässighet enligt svensk lag ska, som ovan nämnts,118 prövas 

ex officio av skiljenämnden. Om utländsk rätt är tillämpligt på skiljeavtalet ska 

bristande skiljedomsmässighet enligt den utländska lagen endast prövas på 

yrkande av part. Detta trots att skiljedomsmässigheten på verkställighetsstadiet 

bedöms utifrån det lands lag där domen ska verkställas.119 Detta innebär att en 

kärande som vinner, som inte yrkat att skiljedomsmässigheten ska prövas enligt 

utländsk rätt, ibland vet att domen kanske inte kommer kunna verkställas. Det får 

ankomma på käranden att avgöra om denne vill fullfölja skiljeförfarandet trots att 

det finns en risk att domen inte kommer kunna verkställas. Det är därför av 

största vikt att part är medveten om att en utländsk regel kan komma att 

aktualiseras. Parten har annars ingen möjlighet att tillvarata sitt intresse och 

motverka att domen inte kommer kunna verkställas. Som kommer framgå i 

avsnittet nedan kan det dock vara mycket svårt för parterna att veta om en 

utländsk lag, som har anknytning till parternas avtal, kommer kunna tillämpas. 

 

Ovan har nämnts att det i doktrin uttalats att när ett skiljeavtal med internationell 

anknytning ska bedömas enligt svensk rätt, så kan skiljedomen inte 

                                            
118 Under avsnitt 2.7.2. 
119 Heuman 1999, s 703. 
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ogiltigförklaras med stöd av att parterna inte kan träffa förlikning i tvistefrågan 

enligt utländska regler. Vidare har uttalats att när utländsk rätt är tillämplig på 

skiljeavtalet och tvisten enligt dessa regler inte är skiljedomsmässig innebär detta 

endast att skiljedomen kan klandras enligt 34 § 1 st 1 p LSF.120 I doktrin har även 

uttalats att det faktum att utländsk rätt är tillämplig på parternas avtal inte heller 

kan påverka skiljedomsmässigheten om skiljeavtalet ska bedömas enligt svensk 

rätt.121 Doktrin är dock delad rörande frågan om utländsk materiell rätt kan 

påverka skiljedomsmässigheten när utländsk rätt endast är tillämplig på parternas 

avtal. Det har nämligen uttalats att om parterna får förlikas i frågan enligt den 

tillämpliga utländska rättsordningen så bör frågan vara skiljedomsmässig även i 

Sverige.122 1 § LSF stadgar endast att det ska röra sig om ”frågor som parterna 

kan förlikas om” för att en fråga ska vara skiljedomsmässig. Det finns således 

inget krav i 1 § LSF om att parterna ska få förlikas enligt svensk rätt.  

 

Det är däremot en annan fråga om en skiljedom, vilken omfattar en fråga som 

parterna inte får förlikas om enligt utländsk rätt, ska kunna ogiltigförklaras eller 

ej. I doktrin framstår det som att utländska materiellt tvingande regler främst har 

betydelse för bedömningen av om skiljeavtalet ska anses ogiltig eller inte. HD 

har dock i NJA 2012 s 790 uttryckt att utländska materiella regler kan påverka 

även huruvida skiljedomen ska kunna ogiltigförklaras.123 

 

4.2.3 Skiljedom som grundats på icke-skiljedomsmässig fråga kan antingen 

ogiltigförklaras eller upphävas 

Det är inte alltid enkelt att avgöra huruvida det föreligger ogiltighet enligt         

33 § LSF eller om skiljedomen kan klandras enligt 34 § LSF. Därför yrkar ofta 

part att skiljedomen ska ogiltigförklaras i första hand och upphävas i andra hand. 

Så var exempelvis fallet i både Svea HovR mål T 2375-08 och T 1689-09. Båda 

                                            
120 Lindskog 2012, s 844 f samt prop. 1998/99:35, s 194. 
121 Hobér 2011, s 302. 
122 Lindskog 2012, s 233. 
123 Se nedan under avsnitt 4.3. 
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fallen rörde samma bolag. Ett svenskt företag hade förvärvat alla aktier i ett 

nederländskt bolag, av ett luxemburgskt företag genom ett överlåtelseavtal (”SP-

avtalet”), på vilket svensk rätt var tillämpligt. I samband med överlåtelsen 

ingicks ett konsultavtal mellan det nederländska och det luxemburgska bolaget 

(”MC-avtalet”), på vilket nederländsk rätt var tillämpligt. Efter en tid sades MC-

avtalet upp och det luxemburgska bolaget entledigades som styrelseledamot i det 

nederländska bolaget.  

 

År 2006 påkallade det svenska bolaget skiljeförfarande mot det luxemburgska 

bolaget eftersom parterna inte kunde enas om hur en överenskommen 

tilläggsköpeskilling skulle beräknas. Skiljedom meddelades och det 

luxemburgska bolaget yrkade i mål T 2375-08 att skiljedomen skulle 

ogiltigförklaras, alternativt upphävas. Som grund för sitt yrkande menade det 

luxemburgska bolaget att skiljedomen omfattade en fråga som inte var 

skiljedomsmässig, nämligen frågan om huruvida entledigandet av det 

luxemburgska bolaget var giltigt eller inte. Alternativt menade bolaget att frågan 

inte omfattats av ett giltigt skiljeavtal. Bolaget hävdade att frågan om 

entledigande exklusivt skulle avgöras av nederländsk domstol, eftersom bolaget 

hade sitt säte i Nederländerna. Det förelåg därmed hinder för skiljenämnden att 

som en prejudiciell fråga pröva detta. Frågan om entledigande ansåg bolaget vara 

bolagsrättslig och inte kontraktuell, varför frågan inte var skiljedomsmässig utan 

skulle prövas av domstol exklusivt. 

 

Det svenska bolaget bestred att frågan inte varit skiljedomsmässig eller omfattats 

av ett giltigt skiljeavtal. Bolaget menade att frågan om entledigande var av 

kontraktuell natur eftersom den prövades som ett led i frågan om hur 

tilläggsköpeskillingen skulle beräknas. 

 

HovR konstaterade att svensk rätt var tillämplig på tvisten enligt 46 § LSF och 

att svensk rätt även var tillämplig på SP-avtalet. HovR menade att SP-avtalet 
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rörde frågor som parterna normalt har rätt att disponera över.124 Vidare ansåg 

HovR att skiljenämndens bedömning av frågan om entledigande hade gjorts som 

ett led i bedömningen av kontraktuella frågor, nämligen frågor rörande betalning, 

vilka parterna avtalat skulle slitas i skiljeförfarande.125 Således var frågan om 

entledigande en sådan prejudiciell fråga som skiljenämnden enligt svensk rätt 

haft rätt att avgöra, frågan var således skiljedomsmässig. HovR uttalade 

dessutom att även om frågan inte ansetts prejudiciell, utan kontraktuell, skulle 

den anses omfattas av ett giltigt skiljeavtal och därmed inte heller vara möjlig att 

klandra.126 

 

HovR förde även en diskussion om huruvida de utländska materiellt tvingande 

reglerna skulle beaktas eller inte. Då svensk rätt var tillämplig på både huvud- 

och skiljeavtalet diskuterade HovR med hänvisning till LSF:s förarbeten att det 

fick anses vara en särskild fråga om utländska materiellt tvingande regler på så 

sätt skulle kunna påverka förlikningsmöjligheten i Sverige. HovR uttalade dock, 

utan någon längre motivering, att sådana typer av utländska regler som var 

aktuella i fallet normalt inte påverkar förlikningsbarheten, och således 

skiljedomsmässigheten, i Sverige.127 Hade HovR kommit fram till att frågan varit 

av sådan art att den utländska materiella regleringen borde hindrat 

förlikningsmöjlighet även i Sverige är frågan vad det hade fått för konsekvens. 

Troligen hade HovR då upphävt skiljedomen med stöd av 34 § LSF, eftersom 

frågan inte varit skiljedomsmässig och således inte omfattats av ett giltigt 

skiljeavtal. Detta då frågan ändå enligt svensk lag fortfarande varit 

skiljedomsmässig, även om utländsk rätt förhindrat förlikning just i detta fall. 

Det finns självfallet en möjlighet att HovR, på samma sätt som HD i              

NJA 2012 s 790, kommit fram till att frågan även skulle kunna ogiltigförklaras 

enligt 33 § LSF, eftersom den enligt § 1 LSF inte borde ansetts 

                                            
124 HovR:s domskäl, s 9. 
125 HovR:s domskäl, s 10. 
126 A st. 
127 HovR:s domskäl, s 9. 
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skiljedomsmässig.128 Denna utgång är dock inte särskilt trolig eftersom någon 

sådan tolkning, såvitt känt, aldrig skett innan NJA 2012 s 790. Det är just därför 

NJA 2012 s 790 är så intressant, eftersom HD i fallet tolkade in att det som enligt 

1 § LSF inte ska anses skiljedomsmässigt även kan ogiltigförklaras enligt          

33 § LSF, oavsett om det är svensk eller utländsk lag som är grunden för den 

bristande skiljedomsmässigheten. 

 

Mål T 1689-09 rörde frågan om uppsägandet av MC-avtalet. Det luxemburgska 

bolaget menade att skiljedomen omfattade frågor som inte var 

skiljedomsmässiga. Detta eftersom frågorna regleras i tvingande bestämmelser i 

Bryssel I, vilken är en integrerad del av svensk rätt, där det stadgas att 

nederländsk domstol är exklusivt forum. Det luxemburgska bolaget menade att 

frågan således var av sådan art att den inte kunnat avgöras i svensk domstol, 

varför tvisten var indispositiv och parterna därmed inte kunnat förfoga över den. 

Därmed var den inte heller skiljedomsmässig. Att den tvingande regleringen i 

Bryssel I kringgåtts genom ett skiljeavtal gjorde även att skiljedomen, om den 

inte kunde ogiltigförklaras, skulle upphävas då den inte omfattades av ett giltigt 

skiljeavtal, enligt det luxemburgska bolaget.  

 

Det svenska bolaget hävdade att LSF skulle tillämpas på bedömningen av om 

frågorna varit skiljedomsmässiga. Då frågorna fick avgöras enligt svensk lag och 

skiljeavtalet var giltigt skulle skiljedomen varken ogiltigförklaras eller upphävas.  

 

HovR tillämpade även i detta fall 46 § LSF och konstaterade att svensk rätt var 

tillämplig på bedömningen av om frågorna varit skiljedomsmässiga eller inte. 

Vidare ansåg HovR, likt skiljenämnden, att de frågor som MC-avtalet rörde var 

sådana frågor som parterna fick avtala om.129 Skiljeavtalet reglerade enligt HovR 

kontraktuella frågor och de frågor som skiljenämnden prövat som en följd av 

dessa kontraktuella frågor var att anse som skiljedomsmässiga då de utgjort 

                                            
128 Se nedan under avsnitt 4.3 om NJA 2012 s 790. 
129 HovR:s domskäl, s 12. 
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prejudiciella frågor. Då Bryssel I inte är tillämplig på skiljeförfaranden ansåg 

HovR inte att de tvingande reglerna i förordningen kunde påverka varken 

frågornas skiljedomsmässighet eller giltigheten av skiljeavtalet. 130  Talan 

lämnades därför utan bifall. 

 

Rättsfallet är intressant för bedömningen av vad som ska anses vara ”svensk 

lag”. Bryssel I är en konvention som Sverige undertecknat och införlivat. 

Därmed är den integrerad i svensk rätt på så sätt som käranden påstod. Att HovR 

inte tillämpade konventionen med stöd av att den inte är tillämplig vid 

skiljeförfaranden kan ifrågasättas då ogiltighetsgrunden i 33 § LSF stadgar att 

frågan inte har varit skiljedomsmässig enligt svensk lag, inte bara enligt svensk 

lag som är tillämplig i skiljeförfaranden. En så restriktiv tolkning av begreppet 

”svensk lag” borde medföra att utländsk rätt inte alls kan rymmas i begreppet 

svensk lag. Så var dock inte fallet i NJA 2012 s 790 och detta avgörande från 

Svea HovR visar ytterligare att HD:s bedömning i 2012-års fall var 

anmärkningsvärd. 

 

4.3 NJA 2012 s 790 – utländska regler kan leda till ogiltighet 

4.3.1 Omständigheterna och HD:s dom 

Avgörandet rörde ett låneavtal mellan ett ryskt bolag och en svensk bank. Det 

ryska bolaget drev en golfklubb i Moskva. Golfklubben hade tidigare drivits av 

ett joint venture-företag, vilket ett svenskt företag varit med och grundat i 

dåvarande Sovjetunionen. För uppförandet av golfklubben tecknades år 1990 ett 

låneavtal mellan en svensk bank och joint venture-företaget, vilket det ryska 

bolaget övertagit. I låneavtalet stadgades att alla tvister i samband med avtalet 

skulle lösas genom skiljeförfarande enligt SCC:s skiljedomsregler. Då parterna 

inte uttryckligen avtalat om tillämplig lag på skiljeavtalet tillämpades 48 § LSF, 

                                            
130 HovR:s domskäl, s 12. 



 49 

vilket innebar att svensk rätt var tillämplig på skiljeförfarandet, skiljeavtalet och 

parternas avtal i övrigt. 

 

I december 2008 påkallade den svenska banken skiljeförfarande gentemot det 

ryska bolaget och yrkade att utfå ett visst kapitalbelopp jämte ränta, med stöd av 

låneavtalet. Bolaget bestred yrkandet och invände att skiljeavtalet stred mot då 

gällande sovjetiska och svenska, samt nu gällande ryska, tvingande valutaregler 

och därmed inte var skiljedomsmässig. SCC utsåg en ensam skiljeman för att 

döma i tvisten. Skiljemannen fann att bolaget inte visat att låneavtalet brutit mot 

tvingande sovjetisk lagstiftning, varför bankens yrkande bifölls. 

 

Bolaget väckte då talan i HovR och yrkade att domstolen skulle ogiltigförklara 

skiljedomen. Bolaget menade i första hand att skiljedomen omfattade en fråga 

som reglerades i tvingande, straffsanktionerad, valutalagstiftning och därmed ej 

var skiljedomsmässig. Den relevanta tidpunkten för när frågan måste vara 

förlikningsbar, och således skiljedomsmässig, menade bolaget var tidpunkten för 

avtalets ingående. I detta fall var frågan ej förlikningsbar, och således ej 

skiljedomsmässig, vid avtalets ingående och skiljedomen var därmed ogiltig. 

Bolaget anförde även att det vid skiljeförfarandet invänt att skiljeavtalet var 

ogiltigt men att skiljemannen vägrat pröva om så var fallet. Banken å sin sida 

bestred yrkandena och menade att frågan som prövats i skiljedomen var huruvida 

betalningsskyldighet förelegat för bolaget eller ej. Denna fråga är 

skiljedomsmässig och således var skiljedomen ej ogiltig.  HovR fann att frågan 

om betalningsskyldighet var en skiljedomsmässig fråga och att skiljedomen 

därmed var giltig.  

 

Bolaget överklagade till HD. Vad gällde frågan om skiljedomen skulle anses vara 

ogiltig uttalade HD att frågan utgick från bolagets påstående om att det 

bakomliggande låneavtalet stridit mot både svensk och utländsk valutareglering 

och fortfarande stred mot utländsk rätt. En tvist får enligt 1 § LSF avgöras genom 

skiljedom om tvisten rör en fråga parterna kan träffa förlikning om. HD 
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diskuterade vad som är att anse som förlikningsbara tvister och uttalade att en 

dispositiv tvist kan innehålla indispositiva moment men att det inte per automatik 

hindrar att tvisten är förlikningsbar och därmed skiljedomsmässig.131 För att en 

skiljedom ska anses ogiltig bör det enligt HD krävas att det tvingande inslaget 

har en viss tyngd, då ett ogiltigförklarande kan få långtgående konsekvenser för 

parterna. Det bör därför krävas att det allmänna, eller tredjemans-, intresset som 

underbygger den tvingande regeln är tydliga för att ett ogiltigförklarande ska bli 

aktuellt.132 

 

HD uttalade vidare att det är en annan fråga hur kravet om förlikningsbarhet ska 

bedömas när de tvingande reglerna är utländska. HD menade att ingen generell 

princip kunde uttalas för hur denna situation ska bedömas. HD hänvisade här till 

förarbetena, vilka stadgar att det från fall till fall får avgöras ”om motsvarande 

främmande tillämpliga lag är av sådant slag att förlikning inför svensk domstol 

inte skulle godtas.”133 Med stöd av detta förarbetsuttalande stadgade HD att 

utgångspunkten för bedömningen är om det finns ett svenskt intresse av att 

reglerna upprätthålls.134 Finns ett sådant svenskt intresse kan således utländska 

regler hindra att parterna träffar förlikning i Sverige. Huruvida de utländska 

reglerna ska hindra att tvisten avgörs genom skiljeförfarande i Sverige beror 

således på arten och syftena bakom det eller de intressen som underbygger 

reglerna. HD menade att utländska ekonomisk-politiska regler inte typiskt sett är 

av sådan art eller har sådana syften att de kan förhindra en förlikning i Sverige 

och ogillade därför talan.135  

 

4.3.2 Följderna av NJA 2012 s 790  

Följden av NJA 2012 s 790 är att skiljemännen, vid ett skiljeförfarande med 

internationell anknytning i Sverige, måste bedöma om någon regel i den 
                                            
131 HD:s domskäl, p 10. Se även avsnitt 3.2.2 ovan för en redogörelse av dispositiva frågor. 
132 HD:s domskäl, p 11. 
133 Prop. 1998/99:35, s 49 f.  
134 HD:s domskäl, p 12. 
135 HD:s domskäl, p 13. 
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utländska rättsordning som avtalet har anknytning till kan hindra skiljedoms-

mässighet även i Sverige. 

 

I NJA 2012 s 790 framstår det som att HD menade att utländska, materiellt 

tvingande, regler i vissa fall måste beaktas inom ramen för 1 § LSF och frågan 

om parterna får träffa förlikning i tvisten.136 Kritik har riktats mot att HD i 

rättsfallet utvidgade det område som kan ogiltigförklara ett skiljeavtal till att avse 

även utländska materiella regler, trots att det tydligt stadgas i 33 § 1 st 1 p LSF 

att skiljeavtalet ska ogiltigförklaras om frågan inte är skiljedomsmässig enligt 

svensk lag.137 Det förarbetsuttalande som HD grundade sin utgångspunkt på är 

inte helt tydligt, men doktrin har tolkat det som att ”tillämplig främmande lag” 

syftar på det fallet att skiljeavtalet ska bedömas enligt utländsk lag, och inte 

enligt svensk lag som i detta fall.138 Tolkningen i doktrin framstår som både 

lämplig och logisk medan den tolkning HD gjorde i detta fall leder till flera 

frågor. 

 

En första fråga som behöver belysas är vad ett sådant svenskt intresse, som HD 

menade måste finnas, skulle kunna vara. Det stycke från förarbetena som HD 

hämtade ledning från, för att konstatera att utländska regler kan hindra förlikning 

i Sverige, nämner att ekonomisk-politiska regleringar inte är av sådant slag att 

skiljedomsmässigheten i Sverige bör påverkas. Gäller det däremot statusfrågor, 

såsom vårdnad av barn finns enligt förarbetena en sådan tyngd som bör få 

betydelse även i Sverige.139 Vad som i övrigt skulle kunna vara frågor av sådant 

intresse som bör påverka skiljedomsmässigheten i Sverige ger förarbetena inget 

svar på. Inte heller HD gick närmare in på vilken typ av utländska regler som ska 

beaktas. Det är dock inte heller uttömmande angivet i förarbetena vilken typ av 

allmänna- eller tredjemansintressen som kan förhindra förlikning i rent inhemska 

förfaranden. Troligen menar HD att sådana intressen som kan förhindra 

                                            
136 Ulrichs JT nr 4 2012/13, s 946 f. 
137 Se a a, s 945 ff. 
138 Se bl.a. Ulrichs JT nr 4 2012/13, s 947, Lindskog 2012, s 323 samt Heuman 1999, s 702 f. 
139 Prop. 1998/99:35, s 49 f. 
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förlikning enligt svensk rätt även ska förhindra förlikning om dessa intressen är 

skyddade i utländska regler. Att något förtydligande av detta inte görs är ett 

problem då det kan komma att leda till en väldigt ojämn tillämpning av 1 § LSF, 

där endast skiljemän som känner sig bekväma med att pröva utländsk rätt gör det. 

Det kan i sin tur leda till att fler väcker talan om ogiltighet av skiljeavtal på 

grunder som tidigare varit utsiktslösa.140 Med fler processer i domstol ökar även 

samhällets kostnader, vilket inte är önskvärt. Det är inte heller process-

ekonomiskt för parterna att först avgöra tvisten genom skiljeförfarande för att 

sedan pröva skiljeavtalets och skiljedomens giltighet i domstol. Dessutom leder 

en prövning i allmän domstol till att processen tar längre tid än om endast 

skiljeförfarande äger rum. Tidseffektivitet är en av de eftersträvade fördelarna 

med skiljeförfarande, varför det inte är önskvärt att ena parten kan dra ut på 

tvisten genom prövning i domstol.141 Att HD gett en öppning för ogiltighet på 

grund av tvingande utländsk rätt, trots att svensk rätt är tillämpligt på 

skiljeavtalet, kan därför ifrågasättas på flera sätt. HD uttalar visserligen att ingen 

generell princip kunde uttalas för detta utan att saken får bedömas från fall till 

fall. Därmed är det möjligt att utvidgningen av ogiltighetsgrunden aldrig kommer 

tillämpas igen. Risken finns dock och det är ändå en bedömning som måste göras 

av skiljenämnden. Detta motverkar att Sverige förblir ett attraktivt 

skiljedomsland då ogiltighetsreglerna, med tanke på att dessa redan framstår som 

främmande för många utländska parter, måste framstå som ännu mer 

oförståeliga. Dessutom tar förfarandet längre tid desto mer komplicerat det är, 

vilket innebär högre kostnader, vilket också motverkar att Sverige fortsätter vara 

ett attraktivt skiljedomsland.  

 

Ett skäl för att HD resonerade på det sätt som gjordes är utifrån 

verkställighetsproblematiken, att en skiljedom som omfattar en fråga vilken inte 

är skiljedomsmässig enligt det lands lag där skiljedomen ska verkställas troligen 

ej kommer kunna verkställas. Det är meningslöst för en vinnande part att få en 

                                            
140 Ulrichs JT nr 4 2012/13, s 950. 
141 Lindell 2012, s 612. 
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skiljedom som i ett senare led inte kommer kunna verkställas. Med hänsyn till 

detta borde möjligen även utländska regler kunna leda till ogiltigförklarande av 

skiljedomar. Så ser dock inte den svenska regleringen ut.  

 

En annan fråga som HD inte närmare berörde är hur starkt det svenska intresset 

ska göra sig gällande för att det ska finnas ett intresse av att upprätthålla de 

utländska reglerna. Ulrichs menar att det inte krävs att ett avstående från att 

tillämpa den utländska rättsregeln skulle innebära svensk ordre public, då HD 

hade slagit fast det om så var fallet.142 Intresset som ska finnas kan alltså göra sig 

mindre gällande än att innebära ordre public, men hur svagt intresset kan vara är 

omöjligt att avgöra utifrån rättsfallet. Det enda som kan konstateras är att 

intresset av att upprätthålla den utländska regeln måste väga tyngre än intresset 

att parterna får träffa förlikning i frågan. 

 

Domen ger även upphov till frågan vilka krav som härefter kommer ställas på 

skiljemän i Sverige. Ogiltighet av skiljeavtal på grund av bristande 

skiljedomsmässighet i enlighet med 33 § LSF ska prövas ex officio av 

skiljenämnden.143 Följden av NJA 2012 s 790 är att skiljemännen, vid ett 

skiljeförfarande med internationell anknytning i Sverige, måste bedöma om 

någon regel i den utländska rättsordning som avtalet har anknytning till kan 

hindra skiljedomsmässighet i det andra landet. Detta trots att den utländska lagen 

inte är tillämplig varken på skiljeavtalet eller avtalet i övrigt. Vidare måste 

skiljemännen göra en bedömning av huruvida det finns ett svenskt intresse av att 

upprätthålla den utländska regeln. Slutligen måste skiljemännen göra en 

intresseavvägning för att avgöra om det svenska intresset är av sådan tyngd att 

tvisten inte ska anses skiljedomsmässig i Sverige enligt 1 § LSF.144 Att uppställa 

så långtgående krav på skiljemän kan inte generellt sett anses lämpligt. Ofta väljs 

skiljemän som parterna har förtroende för, exempelvis för att de har 

branschkunskap eller specialkompetens inom det juridiska område tvisten 
                                            
142 Ulrichs JT nr 4 2012/13, s 948. 
143 Heuman 1999, s 702 f. Se även diskussion om detta ovan under avsnitt 2.7.2. 
144 Ulrichs JT nr 4 2012/13, s 949. 
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avser.145 Att förutsätta att alla skiljemän ska kunna bedöma utländska rättsregler, 

de svenska intressen som kan bli aktuella och den tyngd med vilken de talar för 

upprätthållandet av en utländsk regel måste anses alltför långtgående. Det anses, 

som nämnts ovan, sedan tidigare vara en av nackdelarna med skiljeförfarandet att 

rättsäkerheten kan eftersättas då det inte finns några lagstadgade garantier för en 

rättssäker prövning.146 Att tvinga skiljemän att göra komplicerade bedömningar 

avseende både utländsk rätt och svenska intressen kan ytterligare undergräva 

rättssäkerheten, då det finns en överhängande risk att bedömningarna blir 

felaktiga. Detta då skiljemän, till skillnad från domare, inte förutsätts ha en mer 

allmän kunskap i juridik än den som är aktuell i tvisten. Som nämnts ovan väljs 

ofta skiljemän för att de har en viss branschkunskap eller dylikt, inte för att de är 

allmänjuridiska experter. Det torde till och med finnas skiljenämnder där inga 

jurister sitter med. I sådana fall blir det näst intill omöjligt för skiljenämnden att 

bedöma dessa frågor och troligen drar skiljeförfarandet ut på tiden. Det är dock 

troligen inte speciellt vanligt med skiljenämnder där ingen av skiljemännen är 

jurist. Det anses, just med hänsyn till de komplicerade bedömningar som kan bli 

aktuella redan tidigt i ett skiljeförfarande, att åtminstone skiljenämndens 

ordförande bör vara jurist.147 

 

Ett ytterligare argument mot att skiljenämnden ska ägna sig åt komplicerade 

bedömningar av både utländsk och svensk rätt är att fokus då delvis skiftar från 

att lösa tvisten till processrättsliga problem. En av fördelarna med 

skiljeförfarandet är just att skiljenämnden ska slippa följa fasta regelverk, den ska 

kunna döma i tvisten utifrån den lag parterna avtalat om, alternativt svensk rätt 

om parterna inte avtalat om tillämplig lag. Både skiljeförfarandet och LSF som 

lag torde vara uppbyggt på detta sätt just för att skiljeförfaranden är en 

affärsmässig tvistelösningsform som ska gå snabbt.  

 

                                            
145 Jfr Lindell 2012, s 635. 
146 A a, s 612. 
147 Ramberg JT nr 3 1997/98, s 632. 
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Dessutom har parterna som genomgår ett skiljeförfarande avtalat om tillämplig 

lag innan tvisten, alternativt låtit detta regleras genom det land där 

skiljeförfarandet ska äga rum. Det kan därför antas att parterna oftast är 

medvetna om vilket lands lag som kommer tillämpas på tvisten och skiljeavtalet. 

Att ändå börja tillämpa utländsk lag, i Sverige inom ramen för 1 § LSF, måste 

därför framstå som främmande för parterna och inte särskilt förutsebart. 

Visserligen är argument avseende förutsebarhet inte lika starkt gällande vid 

skiljeförfaranden som vid förfarande inom allmän domstol då det inte finns 

samma allmänintresse vid ett skiljeförfarande som i en domstolsprocess. 

Förutsebarheten har ändå betydelse vid ett skiljeförfarande, speciellt eftersom 

parterna oftast väljer skiljeförfarande för att få mer inflytande, både över 

processen och de som ska avgöra tvisten. Att skiljemän ska bedöma lagar som 

parterna inte avtalat om framstår därför som väldigt märkligt.  

 

I allmän domstol tillämpas principen jura novit curia, det vill säga ”domstolen 

känner rätten”. Denna princip innebär att domstolen kan lägga en rättsregel till 

grund för bedömningen även om ingen av parterna yrkat det men även om båda 

parterna motsätter sig att en viss regel tillämpas.148 Principen om jura novit curia 

gäller även vid bedömningen av tillämplig lag i allmän domstol. Om part har 

åberopat ett rättsfaktum som kan påverka vilken lag som ska tillämpas ska 

domstolen ex officio bedöma vilket lands lag som är tillämplig på tvisten.149 

Domstolen förväntas dock inte kunna utländsk rätt, utan kan uppmana part att 

föra bevisning om innehållet i utländsk rätt enligt 35 kap 2 § 2 st RB. Vid 

internationella skiljeförfaranden är principen om jura novit curia, eller jura novit 

arbiter som den heter vid skiljeförfaranden, starkt ifrågasatt.150 Detta eftersom 

skiljenämnden som huvudregel ska följa vad parterna bestämt. Det måste vara 

högst ovanligt att parterna i ett internationellt skiljeförfarande utgår från att 

skiljenämnden kan komma att döma utifrån andra rättsregler än de som parterna 

                                            
148 Ekelöf IV, s 303 f. 
149 A a, s 305. 
150 Se bland annat Madsen JT nr 2 2010/11, s 485 för en diskussion om tillämpningen av 
principen vid skiljeförfaranden. 
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argumenterat kring.151 En skiljenämnd som tillämpar en helt annan rättsordning 

än den parterna vill tillämpa undergräver en av de viktigaste grundstenarna i 

skiljeförfarandet, nämligen partsautonomin. Även i förarbetena till LSF 

framhölls att det vid internationella skiljeförfaranden måste beaktas att principen 

inte är lika hyllad i andra rättsordningar som i Sverige.152   

 

Om skiljenämnden skulle komma fram till att utländsk rätt ska tillämpas och 

bedömas så har den ingen rätt att, som i domstol, uppmana part att lägga fram 

bevisning om den utländska rätten enligt 25 § LSF. Skiljenämnden har inte heller 

rätt att ta in en rättssakkunnig, utan måste bedöma den utländska lagen själv. Det 

säger sig självt att dessa bedömningar inte alltid kommer bli riktiga, inte ens om 

endast jurister sitter i skiljenämnden. Bedömningen av inhemsk rätt är nog så 

svår och att kräva att alla skiljemän ska kunna bedöma utländsk lag så fort det 

finns en anknytning till utländsk rätt är orimligt. Det har även getts ut 

internationella rekommendationer som stadgar att skiljenämnden primärt bör 

hämta sin kunskap om lagen från parterna.153 Att frångå dessa rekommendationer 

skulle troligen starkt motverka att Sverige fortsätter vara ett attraktivt skiljeland, 

vilket inte är önskvärt. 

 

Ett möjligt sätt att komma runt problemet med tillämpning av utländsk rätt skulle 

kunna vara för parterna att utforma en skiljeklausul som utesluter tillämpningen 

av utländsk rätt. Hur en sådan klausul närmare skulle se ut är svårt att säga, det 

får vara upp till de som är verksamma inom skiljerätten att försöka bedöma hur 

en sådan ska utformas. 

 

4.4 Kapitelvis slutsats 

Av vad som framförts ovan kan konstateras att skiljedomsmässigheten måste 

bedömas enligt både den tillämpliga lagen på skiljeavtalet och svensk lag. 
                                            
151 Madsen JT nr 2 2010/11, s 497. 
152 Prop. 1998/99, s 146. 
153 Madsen JT nr 2 2010/11, s 499. 
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Bristande skiljedomsmässighet enligt svensk lag innebär alltid att skiljedomen 

kan ogiltigförklaras enligt 33 § 1 st 1 p LSF. Beror den bristande skiljedoms-

mässigheten på utländsk rätt har det tidigare inneburit att skiljedomen kan 

upphävas enligt 34 § 1 st 1 p LSF. Numer, efter NJA 2012 s 790 torde dock 

bristande skiljedomsmässighet på grund av utländsk lag i vissa fall även kunna 

leda till ogiltighet av skiljedomen. Avgörandet leder till flertalet problem, där de 

viktigaste är de krav som framgent kommer ställas på skiljemäns bedömning av 

skiljedomsmässigheten och problemet att parterna kommer ha mycket svårt att 

veta vilket lands lag som kan komma att tillmätas betydelse i ett skiljeförfarande.   
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5 Nya LSF 

5.1 Inledning 

För att göra Sverige till ett ännu mer attraktivt skiljeland för internationella 

skiljeförfaranden pågår just nu en översyn av lagstiftningen som syftar till att 

utreda huruvida LSF bör förändras. I SOU 2015:37 har en första utredning gett 

sin syn på de förändringar den anser nödvändiga. Bland annat har utredningen 

fått i uppdrag att undersöka om några förändringar bör göras för att 

klanderförfarandet ska vara effektivt och leda till ett slutligt avgörande, utan att 

rättssäkerheten eftersätts. 

 

Kapitlet behandlar de delar av utredningen som rör skiljedomsmässighet. Först 

behandlas de reformationer som föreslås avseende skiljenämndens preliminära 

bedömning, vilket främst är förändringar gällande yrkande om att skiljenämnden 

inte är behörig. Vidare utreds de förslag till ändring av 33-34 §§ LSF, vilka i 

korthet innebär att 33 § LSF, gällande ogiltighet, upphävs och att fler 

klandergrunder stadgas i 34 §  LSF. Bristande skiljedomsmässighet kommer inte 

längre finnas som varken ogiltighets- eller klandergrund. 

 

5.2 Förändringarna som finns i förslaget till nya LSF  

5.2.1 Skiljenämndens preliminära bedömning ska prövas i ny instans och 

inom en tidsgräns 

2 § LSF stadgar, vilket nämnts ovan, att skiljemännen har rätt att pröva sin egen 

behörighet. Samma bestämmelse stadgar dock även att detta inte hindrar att en 

domstol prövar nämndens behörighet om en part yrkar det. Part kan således 

under hela skiljeförfarandet yrka att en domstol ska pröva nämndens behörighet. 

Denna ordning är relativt unik för Sverige och framstår ibland som märklig för 

utländska parter. Detta särskilt då frågan om skiljemäns behörighet kan prövas i 

två olika instanser samtidigt, dels i TR genom ett yrkande från part enligt            
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2 § 1 st LSF, dels i HovR med stöd av klandergrunden i 34 § 1 st 5 p LSF om att 

skiljemännen saknat behörighet.154  

 

Utredningen föreslår att Sverige bör införa en reglering som innebär att om 

skiljenämnden funnit sig behörig och en part vill få detta prövat, måste parten 

begära att frågan prövas av HovR inom 30 dagar från det att parten fått del av 

beslutet.155 Denna ordning bidrar till målsättningen att skiljeförfarandet ska vara 

snabbt och effektivt samt att en meddelad skiljedom ska vara slutlig. Detta då en 

prövning av skiljenämndens behörighet måste komma till stånd tidigare än vad 

som gäller i nuvarande reglering. Om part inte väcker talan inom den angivna 

tidsfristen anses parten ha godkänt skiljenämndens behörighet. Att part medger 

skiljenämndens behörighet innebär dock inte att part medger att frågan är 

skiljedomsmässig, det ska skiljenämnden fortfarande beakta ex officio. 

 

Vidare föreslås att HovR ska bli första instans för både prövningen av 

skiljenämndens behörighet på grund av yrkande av part och sådan prövning 

genom klandertalan. Detta framstår enligt mig som mer följdriktigt än den 

nuvarande regleringen, där samma fråga prövas av olika instanser beroende på 

hur talan väckts. Anledningen till att klandertalan väcks i HovR är dels att det 

ligger i linje med att skiljeförfarandet ska vara ett eninstansförfarande, dels att 

praxis på så sätt kan bli mer enhetlig då färre instanser prövar denna typ av 

frågor.156 All praxis gällande skiljenämndens behörighet, oavsett om det är inom 

ramen för en klandertalan eller en talan om behörigheten enligt 2 § LSF, bör vara 

enhetlig. En enhetlig praxis tydliggör skiljenämndens behörighet i allmänt, och 

behörigheten på grund av skiljedomsmässighet i synnerhet. Denna målsättning 

torde vara enklare att uppnå ju färre instanser som prövar frågorna, varför 

förslaget framstår som välmotiverat.  

 

                                            
154 SOU 2015:37, s 115. 
155 A a, s 116. 
156 Prop. 1998/99:35, s 172 ff. 
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5.2.2 Ogiltighetsgrunderna i LSF tas bort 

SOU 2015:37 syftar till att göra Sverige till ett än mer skiljedomsvänligt land än 

det är idag. Med tanke på att Sverige och Finland är de enda länderna som har en 

bestämmelse som tillåter ogiltigförklarande utan tidsbegränsning ser utredningen 

skäl att förändra detta. Både utländska parter och svenska praktiker har ifrågasatt 

ogiltighetsregeln eftersom den innebär att en skiljedom, i princip, aldrig blir 

riktigt slutlig.157  

 

Enligt utredningen har det gjorts gällande att gränsen mellan fall då 

ogiltighetsregeln är tillämplig och fall då ett avgörande inte kan ses som en 

skiljedom överhuvud taget är något godtycklig. 158  Utredningen anser att 

ogiltighetsgrunden på grund av bristande skiljedomsmässighet är överflödig. 

Detta då ett avgörande i en fråga som inte kunde avgöras av skiljemän inte de 

facto kan anses utgöra en skiljedom. Utredningen hänvisar till LSF:s förarbeten 

där det stadgades att ett avgörande om faderskap självfallet inte kunde ges verkan 

som en skiljedom. På motsvarande sätt skulle således inga avgöranden av icke- 

skiljedomsmässiga frågor kunna ses som skiljedomar överhuvudtaget, varför de 

inte behöver ogiltigförklaras. 

 

Förändringarna kan framstå som relativt genomgripande. Att helt ta bort 

ogiltighetsgrunderna, vilka varit en del av svensk skiljemannarätt under 15 år kan 

verka vara ett stort steg. Redan i förarbetena till LSF diskuterades dock hur, och 

om, LSF skulle harmoniera med internationell rätt. Att nu ta steget att ta bort 

ogiltighetsgrunderna och på så sätt göra LSF mer förståelig för både parter och 

yrkesverksamma måste anses välkommet. Att ogiltighetsgrunderna fått kritik 

både av internationella och svenska aktörer tyder på att en förändring är 

nödvändig. 

 

                                            
157 SOU 2015:37, s 124. 
158 A a, s 123. 
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5.2.3 Klanderreglerna i LSF görs om 

Utredningen föreslår flera förändringar av 34 § LSF. En sak som dock förblir 

oförändrad är klandergrunden i 34 § 1 st 1 p LSF, nämligen att skiljenämnden 

avgjort en fråga som inte omfattas av ett giltigt skiljeavtal mellan parterna. 

Utredningen framhåller att denna regel synes sakna motsvarighet både 

internationellt och i modellagen och att bestämmelsen var en nyhet vid införandet 

av LSF.159 Enligt utredningen kan det diskuteras om inte den rätta uppfattningen 

bör vara att även ett sådant avgörande är en nullitet, varför en klandergrund inte 

bör vara nödvändig. Utredningen saknar dock skäl att frångå den bedömning som 

gjordes vid införandet av LSF, varför klandergrunden får finnas kvar.160 Detta 

torde innebära att en skiljedom avseende en fråga vilken inte är 

skiljedomsmässig enligt utländsk rätt fortfarande kan upphävas. I vissa fall ska 

dock ett sådant avgörande ses som en nullitet och inte ges någon rättsverkan. 

Gränsdragningsproblematiken finns därmed fortfarande kvar, även om LSF 

skulle reformeras. 

 

En av de främsta fördelarna med skiljeförfarandet, i förhållande till en process i 

allmän domstol, är att processen är snabb. Det anses därför att skiljeförfarandet 

tjänar på att även klanderprocessen är snabb och effektiv. Med bakgrund av detta 

fick utredningen i uppgift att undersöka huruvida klanderfristen om tre månader 

borde förkortas för att ytterligare effektivisera klanderprocessen.161 Med hänsyn 

till att även andra länder har en frist om tre månader, att fristen stämmer överens 

med modellagen, att det kan ta tid att formulera en klanderskrift för parterna samt 

att part efter fristens utgång inte längre kan åberopa nya klandergrunder fann 

utredningen att den gällande tremånadersfristen är fortsatt motiverad.162 Det ska 

dock finnas en möjlighet för parterna att avtala om en kortare klanderfrist. 

Fristen överensstämmer med en stor del av den internationella rätten, vilket är 

bra då det kan främja attraktiviteten hos Sverige som skiljeland. Att parterna 
                                            
159 SOU 2015:37, s 129. 
160 A st. 
161 A a, s 119. 
162 A a, s 119 f. 
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själva ska kunna inskränka tidsfristen är en välkommen förändring då den går i 

linje med syftet att partsautonomin ska vara grundstenen i skiljeförfaranden. Det 

kan visserligen argumenteras för att en sådan dispositionsmöjlighet skulle kunna 

utnyttjas av starkare parter som kan tvinga svagare parter att ingå sådana 

inskränkningsavtal i utbyte mot exempelvis ett fördelaktigt affärsavtal. Sådana 

argument är dock inte särskilt starka i skiljemannarätten, då skiljeförfaranden 

främst används av aktörer från näringslivet där parterna ses som jämbördiga.163 

 

5.3 Vad skulle förändringarna innebära i praktiken? 

Att ta bort 33 § LSF syftar till att harmoniera svensk skiljemannarätt till 

internationell skiljemannarätt. Utredningen får förstås på så sätt att borttagandet 

av ogiltighetsgrunderna gör att en skiljedom framstår som mer slutlig för 

parterna. Ett avgörande som omfattar en fråga som inte är skiljedomsmässig ska 

inte ges verkan som en skiljedom. Part som anser att ett avgörande rör en icke-

skiljedomsmässig fråga bör dock ändå fortsättningsvis ha möjlighet att väcka 

talan mot ett sådant avgörande, genom en fastställelsetalan i allmän domstol. Det 

kan då fastställas att avgörandet inte ska ses som en skiljedom. Denna möjlighet 

har part i all framtid, det finns ingen tidsfrist för att väcka en sådan 

fastställelsetalan. Frågan är därför om denna förändring av LSF får någon större 

betydelse för processerna rörande bristande skiljedomsmässighet. Troligen 

kommer lika många processer kunna föras kring ogiltighet på grund av bristande 

skiljedomsmässighet som tidigare, dock med en annan typ av formulering. 

Istället för att yrka att domstolen ska ogiltigförklara skiljedomen får part yrka att 

domstolen ska fastställa att avgörandet inte ska ges verkan som skiljedom. 

Processekonomiskt tjänar därmed varken samhället eller parterna på denna 

förändring.164  

 

                                            
163 Även om de i praktiken inte behöver vara det. 
164 Dock kan förändringen få större betydelse rörande de andra ogiltighetsgrunderna, särskilt 
ogiltigförklarande på grund av ordre public som i framtiden föreslås vara en klandergrund. 



 63 

Möjligen kan det vara så att Sverige kan bli mer attraktivt som skiljeland av den 

anledningen att internationella aktörer kan känna igen sig i den svenska 

regleringen än mer. Även om resultatet av de föreslagna förändringarna till stor 

del överensstämmer med dagens reglering, åtminstone vad gäller bristande 

skiljedomsmässighet, kan det framstå som att en skiljedom blir mer slutlig då det 

inte finns en tidsobestämd, lagstadgad rätt att angripa skiljedomen. Detta även 

om det i praktiken går att föra en fastställelsetalan, utan laglig grund, för all 

framtid.  

 

Även skiljedomar som delvis omfattar icke-skiljedomsmässiga frågor bör part 

kunna väcka fastställelsetalan om. Part får då yrka att avgörandet till de delar det 

omfattar icke-skiljedomsmässiga frågor inte ska ges verkan som en skiljedom. 

Även i detta fall blir resultatet detsamma som i dagens reglering.  

 

I doktrin har det diskuterats om ogiltighetsgrunderna verkligen ska upphävas 

eller göras om till klandergrunder.165 Det främsta argumentet till att behålla den 

nuvarande ordningen är att ogiltighetsgrunderna syftar till att skydda allmänna 

och tredjemans intressen. Detta argument anses dock inte starkare än de 

argument som talar för en förändring.166  

 

För att motverka att parter väcker fastställelsetalan om att avgöranden inte ska 

ses som skiljedomar skulle högre krav kunna ställas på skiljemännens 

preliminära bedömning av skiljedomsmässigheten. Detta är dock inte önskvärt då 

det, som nämnts ovan, ställer otroligt långtgående krav på skiljemännen. De 

måste då, i internationella skiljeförfaranden, bedöma om någon utländsk regel 

som avtalet har anknytning till kan hindra skiljedomsmässighet i det andra 

landet, om det finns ett svenskt intresse av att upprätthålla den utländska regeln 

och slutligen göra en intresseavvägning för att avgöra om det svenska intresset är 

                                            
165 Heuman JT nr 2 2014/15, s 443. 
166 Att ogiltighetsgrunden ordre public nu får en tidsgräns är en intressant frågeställning som 
dock ligger utanför denna uppsats avgränsningsområde.  
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av sådan tyngd att tvisten inte ska anses skiljedomsmässig i Sverige enligt           

1 § LSF. 

 

I förhållande till hur utländska materiella regler påverkar skiljedomsmässigheten 

leder förslaget inte uttryckligen till något nytt. Möjligen kommer det bli lättare 

att fastställa att avgöranden som omfattar en fråga som inte är skiljedomsmässig 

enligt utländsk rätt inte är giltiga. Detta eftersom det nu inte kommer finnas ett 

krav på att avgörandet ska omfatta en fråga som inte är skiljedomsmässig enligt 

svensk lag. Istället kommer bedömningen få utgå ifrån 1 § LSF, där det enda 

kravet är att parterna ska få förlikas i frågan. Om utländsk materiell rätt 

förhindrar förlikning torde frågan varken omfattas av ett giltigt skiljeavtal eller 

vara skiljedomsmässig, varför ett avgörande inte heller är giltigt. Därmed 

kommer bedömningen av skiljedomsmässigheten behöva göras på det sätt som 

NJA 2012 s 790 satte upp ramarna för. 

 

5.4 Kapitelvis slutsats 

I kapitlet har konstaterats att den tillsatta utredningen föreslår flertalet 

förändringar. Bland annat föreslås att part som vill väcka talan om 

skiljenämndens behörighet ska göra detta inom en viss tidsfrist, där HovR ska 

vara första instans. Vidare föreslås att 33 § LSF helt tas bort och att 34 § LSF 

görs om. Utredningen menar att det skulle främja att Sverige fortsätter vara ett 

attraktivt skiljeland men frågan är om förändringen kommer innebära någon 

skillnad från dagsläget. Det finns en risk att parterna, istället för att väcka talan 

om ogiltighet, väcker fastställelsetalan om att ett avgörande inte ska få verkan 

som skiljedom i samma utsträckning som ogiltighetstalan väcks idag. Det finns 

även en risk att utländska materiellt tvingande regler kommer få större betydelse 

för sådan fastställelsetalan, då det inte finns något uttryckligt krav på att en tvist 

måste vara skiljedomsmässig enligt svensk lag för att vara skiljedomsmässig. 
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6 Avslutande kommentar 

Uppsatsen har diskuterat och utrett dels hur skiljedomsmässighet i internationella 

skiljeförfaranden bedöms enligt svensk rätt, dels hur utländska regler kan 

påverka skiljedomsmässigheten. Särskilt har detta gjorts med hänsyn till om 

skiljedomen i ett senare led kan komma att ogiltigförklaras eller upphävas. 

 

Enligt svensk rätt är det en förutsättning att parterna får förlikas i frågan för att 

frågan ska vara skiljedomsmässig. Detta är dock inte alltid en tillräcklig 

distinktion, då det finns frågor som inte är skiljedomsmässiga, trots att de är 

förlikningsbara. Skiljenämnden måste därför, vid sin preliminära bedömning, 

avgöra om det finns något tillämpligt undantag som gör att tvisten inte är 

förlikningsbar i det aktuella fallet. Ett sådant undantag är tvister som rör vissa 

arbetsrättsliga frågor. Ytterligare ett undantag från skiljedomsmässighet är att 

tillämpliga utländska materiella regler förhindrar att parterna får förlikas, trots att 

parterna enligt svensk rätt får förlikas i frågan. 

 

Bristande skiljedomsmässighet enligt svensk lag innebär alltid att skiljedomen 

kan ogiltigförklaras enligt 33 § 1 st 1 p LSF. Tidigare har utländska materiella 

regler bedömts kunna påverka skiljedomsmässigheten på så sätt att de kan göra 

parternas skiljeavtal ogiltigt. En skiljedom som grundats på ett sådant ogiltigt 

skiljeavtal har därför kunnat klandras och upphävas enligt 34 § 1 st 1 p LSF. I 

och med HD:s avgörande NJA 2012 s 790 kan bristande skiljedomsmässighet 

enligt utländska materiella regler även leda till ogiltighet. När så är fallet får 

dock anses oklart då HD varken ogiltigförklarade skiljedomen i aktuellt 

avgörande och inte heller närmare preciserade när det kan komma att göras. 

Avgörandet innebär dock ändå att skiljenämnder vid internationella 

skiljeförfaranden måste ta hänsyn till att den utländska lag som avtalet har 

anknytning till kan leda till ogiltigförklarande av skiljedomen. Detta är något 

som måste beaktas inom ramen för skiljenämndens preliminära bedömning av 

skiljedomsmässigheten.  
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Om utredningens förslag till NLSF antas kommer ogiltighetsgrunderna i LSF att 

tas bort och klandergrunderna i LSF att göras om. Syftet med förändringen är att 

anpassa svensk skiljerätt till hur det ser ut internationellt och på så sätt se till att 

Sverige fortsatt är ett attraktivt skiljeland. Risken med förändringarna är dock att 

de får motsatt effekt mot den önskade, nämligen att fler skiljedomar kan 

fastställas som icke-giltiga. Detta på grund av att ett fastställande av om 

avgörandet ska ges verkan som skiljedom då torde utgå från kravet i 1 § LSF, 

nämligen om parterna får förlikas i frågan. Det finns då inte längre ett krav på att 

detta ska vara fallet enligt svensk lag. Därmed torde även bristande 

skiljedomsmässighet på grund av att parterna inte får förlikas enligt utländsk lag 

innebära att avgörandet inte ska ges verkan som skiljedom. Som diskuterats ovan 

innebär detta avgörande ett flertal problematiska bedömningar vilka motverkar 

både skiljeförfarandets syften och Sveriges attraktivitet som skiljeland. 

 

Det är visserligen möjligt, och troligt, att utredningen syftar till att borttagandet 

av ogiltighetsgrunderna ska innebära en återgång till bedömningen av 

skiljedomsmässigheten som den såg ut innan NJA 2012 s 790. I sådana fall 

skulle det innebära att bristande skiljedomsmässighet enligt utländsk rätt endast 

kan leda till ett upphävande, medan bristande skiljedomsmässighet enligt svensk 

rätt innebär att avgörandet inte ges verkan som skiljedom. Om så är fallet är det 

dock önskvärt att detta förtydligas, då rättsläget idag är oklart och ett klargörande 

skulle bidra både till att skiljeförfarandets syften upprätthålls och att Sverige ses 

som ett mer attraktivt skiljeland. 
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