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Sammanfattning 

Att lösa tvister genom skiljeförfarande innebär att parterna väljer bort ett allmänt dom-

stolsförfarande till fördel för en privat tvistlösning. Skiljeförfaranden bygger på princi-

pen om partsautonomi, det vill säga parternas rätt att sinsemellan reglera sina rättsliga 

förhållanden. Fördelarna med ett dylikt förfarande jämfört med en domstolsprocess bru-

kar sägas vara snabbhet, effektivitet, konfidentialitet och slutlighet. Många internatio-

nella tvister löses genom skiljeförfarande och där är partsautonomin särskilt viktig efter-

som den bland annat ger parterna möjlighet att välja att lösa sina tvister i neutrala fo-

rum. 

Sverige har sedan lång tid tillbaka varit ett framstående land i skiljedomsärenden och 

parterna har ofta hänvisat till Sverige som platsen för sitt skiljeförfarande. Nuförtiden 

finns det dock en risk att Sverige väljs bort i parternas diskussioner. Särskilt på grund av 

två domstolsavgöranden, Titandomen och Soyakdomen, som meddelats i Sverige, har 

det blivit klart att den svenska skiljemannalagen och dess förarbeten kan leda till en 

rättstillämpning med konsekvenser som inte är önskvärda för varken parter eller skilje-

män. Titanmålet behandlar klander av skiljedom och Soyakmålet behandlar klander av 

ersättningsbeslut, det vill säga beslut om skiljemännens arvode. 

Tillämpningen av skiljemannalagen kan nu leda till att det bortses ifrån parternas över-

enskommelser i skiljeavtalet och att parterna går miste om sin rätt att klandra en skilje-

dom. Domstolen kan nämligen avvisa en parts klandertalan med hänvisning till att det 

saknas anknytning till Sverige och att det därmed inte finns något svenskt rättskipnings-

intresse, vilket gör skiljedomen till utländsk. 

Vad gäller klander av ersättningsbeslut har det tidigare varit så att dylika beslut endast 

kan klandras om de fattats av skiljemännen själva. Domstolen har dock beslutat att ut-

vidga möjligheten att klandra till att även omfatta ersättningsbeslut fattade av en tredje 

part, exempelvis ett skiljedomsinstitut. Det innebär att skiljemännen kan instämmas till 

domstol och tvingas försvara beslut som de själva inte varit med att fatta. 

Lämpar sig den svenska skiljemannalagen lika väl i internationella skiljeförfaranden 

som den gjort tidigare? Det finns nu anledning att undersöka huruvida det behövs en 

förändring. UNCITRAL:s modellag är särskilt utvecklad för att reglera internationella 

kommersiella skiljeförfaranden och många länder har helt eller delvis antagit denna. Det 

finns därvid också anledning att diskutera om Sverige vid en förändring borde anta mo-

dellagen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att lösa en tvist genom skiljeförfarande innebär att parterna väljer bort ett traditionellt 

statligt domstolsförfarande till fördel för ett privat förfarande. Tvisten avgörs då av skil-

jemän som normalt meddelar en slutlig skiljedom. Det är upp till parterna att bestämma 

hur många skiljemännen ska vara, vanligtvis en eller tre. Parterna får också bestämma 

platsen, språket och reglerna för förfarandet. Hur förfarandet ska genomföras, det vill 

säga om det ska handläggas av en institution eller om det ska vara ad hoc, är också nå-

got som bestäms av parterna. Är förfarandet ad hoc, löses tvisten av en för ändamålet 

sammansatt skiljenämnd utan hjälp av en institution.
1
 I Sverige bygger en stor del av 

rättssystemet på partsautonomi, vilket innebär att parterna får komma överens om allt 

som berör deras mellanhavanden. Följaktligen accepterar rättsordningen också en över-

enskommelse om att någon utomstående skall lösa en tvist, varför staten godtar att avstå 

från rättskipning när parterna träffat avtal om skiljeförfarande.
2
 

Fördelarna med ett skiljeförfarande jämfört med en domstolsprocess brukar, förutom 

möjligheten att styra processen, sägas vara att skiljeförfarandet är snabbt, slutligt och 

konfidentiellt.
3
 Möjligheten för parterna att bestämma över förfarandet är särskilt viktig 

i internationella förhållanden. I skiljeavtalet kan parterna komma överens om exempel-

vis platsen för förfarandet och vilka lagar som ska tillämpas. Därigenom kan de undvika 

att domstolen och lagarna i motpartens hemland blir del i förfarandet. Meningen med ett 

skiljeförfarande är således att erbjuda en neutral form av rättskipning där båda parter 

anser sig få en rättvis process. Internationellt sett utgör skiljeförfarande numera det mest 

populära sättet att lösa kommersiella tvister på.
4
 

Sverige är sedan länge ett land till vilket parterna i internationella tvister gärna förlägger 

sina skiljeförfaranden. Det har främst berott på att Sverige som land uppfattats som ne-

utralt och skiljedomsvänligt.
5
 Det föreligger dock numera en risk att parter och skilje-

män avstår från skiljeförfaranden i Sverige. På senare tid har svenska domstolar nämli-

gen meddelat två avgöranden, Titandomen
6
 och Soyakdomen

7
, som blivit uppmärk-

sammade både i Sverige och internationellt.
8
  

Titandomen behandlade klander av skiljedom och Soyakdomen behandlade klander av 

ersättningsbeslut. Utgången i målen har visat att tillämpningen av lagen (1999:116) om 

skiljeförfarande (skiljemannalagen) kan leda till oönskade följder för såväl parter och 

skiljemän som för skiljeförfarandet i sig. När Sverige väljs som platsen för förfarandet 

                                                 
1
 Moses, The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, 2008, s. 1. 

2
 Prop. 1998/99:35 s. 40 och Heuman, Skiljemannarätt, 1999, s. 17. 

3
 A.prop. s. 40 och a.a. s. 27. 

4
 Moses, s. 1. 

5
 Bergman, Sverige behöver en ny lag om skiljeförfarande, Dagens Juridik, 2009-04-21. 

6
 RH 2005:1. 

7
 NJA 2008 s. 1118. 

8
 Bergman, Dagens Juridik, 2009. 
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finns det numera en risk att parterna förlorar sin rätt att klandra en skiljedom samtidigt 

som det finns en risk att skiljemännen blir indragna i långa domstolsprocesser och måste 

försvara ersättningsbeslut de inte själva fattat.
9
 Konsekvenserna av tolkningen och till-

lämpningen av den svenska lagen och dess förarbeten ger anledning att ifrågasätta la-

gens effektivitet och internationella duglighet.  

Verksamma på skiljedomsområdet menar att skiljemannalagen är svårtolkad och att fö-

rarbetena är oklara. Särskilt svårt är det för utländska aktörer att läsa och förstå den 

svenska lagen.
10

 Uppfattningen är vidare att skiljemannalagen inte håller internationell 

kvalitet och att Sverige internationellt sett inte anses vara lika skiljedomsvänligt som ti-

digare.
11

 Skiljemannalagen uppfattas som föråldrad och det finns en gemensam åsikt 

bland verksamma i Sverige att landet borde anta den av FN-organet UNCITRAL utarbe-

tade modellagen för internationella kommersiella skiljeförfaranden
12

 (modellagen). 

Många utländska aktörer delar deras uppfattning och önskar att Sverige arbetar fram en 

ny skiljemannalag som överensstämmer med modellagen.
13

 

De omtalade följderna skulle kunna medföra att både parter och skiljemän avstår från att 

delta i förfaranden där skiljemannalagen kan bli tillämplig. Mot bakgrund av det anför-

da finns det anledning att diskutera huruvida den nuvarande skiljemannalagen, särskilt 

med hänsyn till klander av skiljedomar och klander av ersättningsbeslut, behöver för-

ändras. I samband härmed måste det också utredas om Sverige bör anta modellagen för 

att uppnå internationell standard.  

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att, med utgångspunkt i Titandomen och Soyakdomen, utreda 

huruvida skiljemannalagen behöver förändras och om Sverige i samband med en dylik 

förändring bör anta modellagen. För att kunna genomföra utredningen krävs att flera 

delsyften undersöks: 

- Hur ser skiljemannalagen ut idag vad gäller klander av skiljedom och klander av 

ersättningsbeslut? 

- Vilka konsekvenser leder tillämpningen av den nu aktuella skiljemannalagen 

till? 

- Uppfyller skiljemannalagen sina syften? 

- Hur ser modellagen ut vad gäller klander av skiljedom och klander av ersätt-

ningsbeslut? 

- Vilka skillnader finns mellan skiljemannalagen och modellagen? 

- Bör Sverige anta modellagen?  

                                                 
9
 Se vidare avsnitt 3.4.2 och avsnitt 4.4.2. 

10
 Öhrström, Sverige finns inte på kartan, http://www.chamber.se/?id=28011, tillgänglig 2009-10-01, 

09:40. 

11
 Bergman, Dagens Juridik, 2009. 

12
 Se vidare avsnitt 2.4. 

13
 Bergman, Dagens Juridik, 2009 och Öhrström, http://www.chamber.se/?id=28011, tillgänglig 2009-10-

01, 09:40. 
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Endast internationella skiljeförfaranden berörs i uppsatsen eftersom det är i dylika förfa-

randen problemen med den svenska lagstiftningen uppkommer. Bestämmelserna röran-

de klander av skiljedom och klander av ersättningsbeslut är de enda områden som dis-

kuteras i den här framställningen, vilket betyder att resterande delar i skiljemannalagen 

utelämnas helt. Detsamma gäller för modellagen; endast de artiklar som berör klander 

av skiljedom och klander av ersättningsbeslut diskuteras.  

Uppsatsen behandlar inte några regler från skiljedomsinstitut eftersom det är när den 

svenska lagen är tillämplig med avseende på de processrättsliga reglerna som proble-

men uppstår. Lagen har inte något samband med de regler som varje institut för sig har 

antagit. Uppsatsen avser endast skiljeförfaranden där parterna har valt tillämplig lag och 

lämnar således situationer där parternas lagval saknas utan avseende. Vidare inbegriper 

den här framställningen endast kommersiella förfaranden eftersom det är det enda slags 

skiljeförfarande som omfattas av modellagen.  

1.3 Metod och material 

Vid insamlingen av materialet till uppsatsen används olika rättskällor, både svensk na-

tionell rätt och till viss del internationell rätt behandlas. Vad gäller det svenska materia-

let är de rättskällor som används lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.  

Uppsatsens syfte, att studera och analysera den nuvarande skiljemannalagen i valda de-

lar för att därefter jämföra med modellagen, kräver att framställningen innehåller vissa 

deskriptiva delar.
14

 Dagens rättsläge måste utredas och för det ändamålet utgör lagtexten 

grunden. För att vidare undersöka det ursprungliga syftet med bestämmelserna och hur 

lagstiftaren avsåg att de skulle tillämpas, studeras förarbetena till lagen. Uppsatsens de-

skriptiva delar bygger även till viss mån på doktrin, för att ytterligare förstärka det som 

kommer till uttryck i framställningen. Att först fastställa hur det ser ut i Sverige är en 

nödvändighet för att sedan kunna utreda vad som orsakar problem och gå vidare för att 

jämföra med annan lag. 

I samband med uppsatsens deskriptiva delar gör sig en problemorienterad metod gällan-

de. Tolkningen och tillämpningen av skiljemannalagen ger upphov till problem som 

diskuteras och analyseras. För att belysa den praktiska tillämpningen av skiljemannala-

gen och för att undersöka om skiljemannalagen uppfyller sina syften, har praxis givits 

en framträdande roll. I den här framställningen diskuteras särskilt två domstolsavgöran-

den, Titandomen och Soyakdomen. Enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsin-

stitut (SCC) är det de två fall som är mest uppseendeväckande och som fått kommenta-

rer i internationellt hänseende.
15

 Titanmålet berör parterna och deras rätt att klandra 

skiljedomen medan Soyakmålet berör beslut om ersättning till skiljemännen och parter-

nas möjlighet att överklaga ett dylikt beslut. Eftersom de två målen får effekter för å ena 

sidan parterna och å andra sidan skiljemännen ger de sammantaget en rättvisande bild 

av vilka konsekvenser tillämpningen av skiljemannalagen kan få. 

När de problem som den praktiska tillämpningen av skiljemannalagen ger upphov till 

diskuteras och analyseras, hämtas underlag från artiklar såväl som från annan litteratur. 

Uppsatsen eftersträvar att ge läsaren en objektiv bild av rättsläget, varför det undviks att 

                                                 
14

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2008, s. 66. 

15
 Bergman, Dagens Juridik, 2009. 
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återge författarnas personliga åsikter. Artiklar och litteratur används som källor för att 

ytterligare belysa de följder som tolkningen och tillämpningen av skiljemannalagen kan 

leda till och för att belysa vilken effekt följderna kan få för parter och skiljemän. I viss 

utsträckning används ytterligare praxis på området för att påvisa hur tillämpningen varit 

tidigare.  

Den problemorienterade diskussionen övergår därefter i en komparativ studie där valda 

delar i skiljemannalagen jämförs med motsvarande delar i modellagen. Avsikten här-

med är att påvisa vilka likheter och skillnader som finns dem emellan och hur tillämp-

ningen av dem skiljer sig åt. Den komparativa delen är tänkt att ytterligare belysa pro-

blemen som skiljemannalagen ger upphov till genom att diskutera hur modellagen är 

konstruerad för att undvika tvetydigheter och tolkningsproblem. 

När det internationella materialet, det vill säga modellagen, behandlas i den komparati-

va studien är den främsta källan modellagen själv. För det deskriptiva ändamålet an-

vänds modellagens artiklar för att utröna vilka regler som gäller när ett land har antagit 

modellagen som nationell lag. Finns det några otydligheter eller tolkningsproblem med 

artiklarna konsulteras de förberedande dokument, eller traveaux préparatoires, som 

finns till modellagen. I den deskriptiva delen av det internationella materialet används 

även internationell doktrin och till viss del information hämtad från internet. Källorna är 

nödvändiga för att ge en överskådlig bild av internationella skiljeförfaranden. 

1.4 Terminologi 

1.4.1 Svenska och internationella skiljeförfaranden 

Den svenska skiljemannalagen är tillämplig på både nationella och internationella skil-

jeförfaranden.
16

 I nationella skiljeförfaranden har båda parter hemvist i Sverige och det 

finns således ingen anknytning till utlandet. I internationella skiljeförfaranden har en el-

ler båda parter hemvist utomlands.  

1.4.2 Svenska och utländska skiljedomar 

Den skiljedom som meddelas när skiljeförfarandet är över kan enligt skiljemannalagen 

betraktas antingen som svensk eller som utländsk. Är skiljedomen meddelad i Sverige 

anses den vara svensk, men är den meddelad utomlands anses den vara utländsk. Skilje-

domens nationalitet är beroende av i vilket land förfarandet genomförts.
17

  

Vilken nationalitet skiljedomen har är viktig i flera olika hänseenden.
18

 Nationaliteten 

avgör bland annat vilken nationell lag som ska vara tillämplig om inte parterna avtalat 

om någonting annat. Den avgör även möjligheten att få skiljedomen erkänd eller verk-

ställd i ett annat land än det land där den meddelats. Nationell lag avgör bland annat i 

vilken utsträckning det finns möjlighet att ta hjälp av domstol för att genomföra förfa-

randet snabbt och smidigt. Även möjligheterna till klander av skiljedomen regleras av 

den nationella lagen.
19

 

                                                 
16

 46 § Lag (1999:116) om skiljeförfarande (LSF). 

17
 52 § LSF. 

18
 Heuman, s. 715. 

19
 A.st. 
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Vad gäller verkställigheten är skiljedomens nationalitet viktig att fastställa eftersom det 

kan uppstå problem om förfarandet förläggs till ett land som inte anslutit sig till New 

York-konventionen
20

 om erkännande och verkställighet av skiljedomar. Konventionen 

tillåter alla konventionsstater att göra ett reciprocitetsförbehåll vilket innebär att skilje-

domar meddelade i länder som inte är anslutna till konventionen inte är verkställbara i 

det landet.
21

 Det innebär att om parterna väljer att föra processen i ett land som inte an-

slutit sig till New York-konventionen, kan den part som vinner inte få skiljedomen 

verkställd i ett land som anslutit sig till konventionen men gjort ett reciprocitetsförbe-

håll.
22

 Sålunda är det viktigt att noga överväga följderna av vilken nationalitet skiljedo-

men får.  

1.4.3 Processuella och materiella regler 

Processuella regler och materiella regler styr olika delar av ett skiljeförfarande. Proces-

suella regler är sådana som är tillämpliga på själva förfarandet, det vill säga skiljemän-

nens handläggning av förfarandet, och på skiljenämnden i sig. De reglerar även tvistens 

skiljedomsmässighet, skiljenämndens jurisdiktion och själva skiljedomen, på vilka 

grunder denna kan överklagas och liknande. De processuella reglerna utgör således par-

ternas vilja angående skiljeförfarandets praktiska genomförande.
23

 

Materiella regler är sådana som är tillämpliga på själva innehållet i ett skiljeavtal. De 

reglerar hur skiljeavtalet är konstruerat och hur det ska tolkas. Materiella regler styr 

också över eventuella tvister som uppstår till följd av eller i samband med skiljeavtalet. 

De processuella och materiella regler som styr ett internationellt skiljeförfarande behö-

ver inte nödvändigtvis vara av samma ursprung.
24

 

1.5 Disposition 

Eftersom uppsatsens syfte är att jämföra den svenska lagen med en modellag för att se 

om Sverige borde anta modellagen är dispositionen upplagd på så sätt att läsaren först 

ska få en bakgrund till den svenska rätten och hur rättsläget ser ut idag. Läsaren ska 

också få en bakgrund till modellagen och dess syfte. För att underlätta förståelsen för 

hur skiljemannalagen tillämpas i praktiken ska därefter problemen presenteras och illu-

streras genom domstolsavgöranden som refereras och kommenteras. För att förtydliga 

ytterligare, jämförs skiljemannalagen med modellagen och skillnaderna utpekas. 

I andra kapitlet ges först en introduktion till vilka regelverk som kan bli tillämpliga vid 

ett internationellt skiljeförfarande för att ge läsaren en grund inför resterande framställ-

ning. Därefter förklaras bakgrunden och syftet med skiljemannalagen och när denna an-

                                                 
20

 Konventionen om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar, New York-konventionen 

(NYC) antogs 1958 och enligt Art. 1(1) är den tillämplig på skiljedomar meddelade i en annan stat än 

den stat i vilken erkännande och verkställighet söks. NYC tillämpas även på skiljedomar som inte anses 

som nationella skiljedomar i den stat i vilken erkännande och verkställighet söks. 

21
 Art. 1(3) NYC. 

22
 Heuman, s. 715. 

23
 Madsen, Skiljeförfarande i Sverige: En kommentar till lagen (1999:116) om skiljeförfarande och till 

reglerna för Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut, 2005, s. 44 och Moses, s. 64-65. 

24
 Moses, s. 65 och 69 och Redfern och Hunter, Redfern and Hunter on international arbitration, 2009, s. 

174. 
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vänds i internationella förhållanden. Läsaren ska härigenom få ökad förståelse för dess 

tillämpning. Här presenteras även UNCITRAL, modellagen och dess syfte för att förbe-

reda läsaren inför den komparativa studien.  

I tredje kapitlet presenteras först den svenska lagstiftningen angående klander av skilje-

dom samt hur skiljemannalagen tolkas och tillämpas. Därefter definieras problemen 

som skiljemannalagen ger upphov till med hjälp av ett domstolsavgörande. Avgörandet 

illustrerar för läsaren vad den praktiska tillämpningen av lagen faktiskt resulterar i och 

hur domstolarna resonerar. Därefter görs en jämförelse mellan skiljemannalagen och 

modellagen i deras respektive bestämmelser om klander av en skiljedom, för att påvisa 

vilka skillnader som finns och vilka konsekvenser i tillämpningen de leder till. 

I fjärde kapitlet presenteras först den svenska lagstiftningen angående klander av ersätt-

ningsbeslut samt hur skiljemannalagen tolkas och tillämpas. Därefter definieras proble-

men som skiljemannalagen ger upphov till med hjälp av ett domstolsavgörande. Avgö-

randet illustrerar för läsaren vad den praktiska tillämpningen av lagen faktiskt resulterar 

i och hur domstolarna resonerar. Därefter görs en jämförelse mellan skiljemannalagen 

och modellagen i deras respektive bestämmelser om klander av ersättningsbeslut, för att 

påvisa vilka skillnader som finns och vilka konsekvenser i tillämpningen de leder till. 

I sjätte kapitlet analyseras och sammanfattas det som hittills har skrivits i uppsatsen för 

att ge läsaren förståelse för vilka konsekvenser skiljemannalagen får jämfört med mo-

dellagen. Kapitlet återger de slutsatser författaren kommer fram till i anledning av det 

syfte som uppsatsen ämnar utreda.  
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2 Tillämpliga regler vid internationella skiljeförfaranden 

2.1 Inledning 

När en tvist har internationell anknytning finns det flera olika lagar och regelsystem 

som aktualiseras i samband med skiljeförfarandet och dess olika delar. Oftast väljer par-

terna en nationell materiell lag som ska reglera deras skiljeavtal och en nationell proces-

suell lag som ska reglera själva förfarandet.
25

  

2.2 Internationella och utländska skiljedomar 

Parterna är således fria att komma överens om vilket lands lag eller vilket skiljedomsin-

stituts regler som ska tillämpas på deras skiljeförfarande. Utgångspunkten i förfarandet 

är parternas skiljeavtal och för att det överhuvudtaget ska gå att genomföra ett skiljeför-

farande förutsätts att avtalet är giltigt.
26

 Vad som avgör avtalets giltighet är om parterna 

haft behörighet att ingå ett dylikt avtal enligt den lag de väljer att tillämpa.
27

  

Parterna väljer också processuella och materiella lagar som ska tillämpas på deras skil-

jeförfarande. Det är viktigt att skilja dem åt, för det är inte säkert att de styrs av samma 

lands regler. Den processuella lagen avgörs oftast av platsen för skiljeförfarandet som i 

sin tur väljs av parterna i skiljeavtalet, av skiljenämnden eller av ett skiljedomsinstitut. 

Normalt väljer parterna en neutral plats för förfarandet och platsens nationella lagstift-

ning kommer då att utgöra den processuella lag som styr skiljeförfarandet.
28

 Parterna 

har enligt vissa länders lagar möjlighet att välja en specifik lag som tillämplig.
29

 Det är 

egentligen sällan som det händer, ofta blir de processrättsliga reglerna i landet som valts 

som platsen för förfarandet tillämpliga.
30

 

De flesta länders processuella lagar är i stor utsträckning dispositiva, varför parterna ges 

möjlighet att välja andra regler som ska vara tillämpliga och som då har företräde fram-

för den nationella lagen. Det kan exempelvis vara så att parterna vill att förfarandet ad-

ministreras av ett skiljedomsinstitut vilket gör att dess regelverk ska användas istället. 

För det fall parterna väljer ett annat regelverk för förfarandet, är det av stor vikt att följa 

det eftersom regelverket tillåter processen att föras så som parterna önskar.
31

 

Parterna bestämmer också vilken materiell lag som ska vara tillämplig på skiljeavtalet. I 

de flesta förfaranden är det antingen den lag som finns på platsen för förfarandet eller en 

annan materiell lag som parterna väljer. Den behöver inte nödvändigtvis ha någon an-

knytning till platsen de valt. Ibland vill parterna använda en lag som exempelvis är sär-

                                                 
25

 Moses, s. 63. 

26
 A.a. s. 5-6. 

27
 Redfern och Hunter, s. 165 och Madsen, s. 44. 

28
 Redfern och Hunter, s. 173-174 och Madsen, s. 44. 

29
 Se exempelvis 48 § 1 st. LSF. 

30
 Moses, s. 63-64. 

31
 A.a. s. 65. 



 

 
8 

skilt utvecklad på just det område tvisten berör eller en lag i ett land där många interna-

tionella transaktioner handläggs.
32

  

Avslutningsvis är det av betydelse om och var en skiljedom kan erkännas eller verkstäl-

las när förfarandet är över.
33

 New York-konventionen reglerar erkännande och verkstäl-

lighet av både skiljeavtal och skiljedomar i internationella skiljeförfaranden.
34

 Sverige 

har, liksom många andra länder, anslutit sig till konventionen och har därigenom under-

lättat för parterna i skiljeförfaranden att få sina skiljedomar erkända eller verkställda i 

landet.
35

 

2.3 Den svenska lagen om skiljeförfarande 

2.3.1 Syfte och tillkomst 

Den nuvarande skiljemannalagen trädde i kraft första april 1999 och föregicks av skil-

jemannalagen från 1927 och lagen om utländska skiljeavtal och skiljedomar från 

1929.
36

 Enligt förarbetena till 1999 års lag bygger den på samma grundprinciper som 

den äldre lagen, eftersom denna bedöms ha fungerat väl. Vid lagens antagande ansågs 

dels att den skulle utgöra en modern lagstiftning och dels att rätten till självbestämman-

de skulle utgöra en central del. Den nya lagen skulle tillgodose de krav på snabbhet, sä-

kerhet, smidighet och konfidentialitet som ofta förknippas med skiljeförfaranden samti-

digt som dess syfte var att lösa ofta återkommande problem och ta mer hänsyn till inter-

nationella förhållanden.
37

  

För att förverkliga det skulle partsautonomin behållas samtidigt som det ansågs viktigt 

att försäkra att skiljeavtal skulle kunna fullföljas utan att någon part medvetet skulle 

kunna förhindra det. Genom att den nya lagen innehåller bestämmelser om domstolar 

och verkställande myndigheter regleras säkerheten i skiljeförfaranden. Den nya lagen 

skulle också säkerställa skiljedomars slutgiltighet, det vill säga att det inte skulle vara 

enkelt att upphäva en skiljedom.
38

 

Vid utformningen av den nya lagen togs ställning till huruvida nationella och interna-

tionella bestämmelser skulle samlas i en gemensam lag, eftersom Sverige till dess haft 

separata lagar för dessa ändamål. I samband härmed togs också ställning till om 

UNCITRAL:s modellag skulle ligga till grund för den svenska lagstiftningen. Det be-

slutades att de båda äldre lagarna om nationella och internationella bestämmelser skulle 

förenas till en enda lag.
39

 Anledningen härtill var bland annat att det kan uppkomma 

gränsdragningsproblem om det finns två lagar inom samma rättsområde. Vissa nationer 

                                                 
32

 Moses, s. 65 och 71. 

33
 Redfern och Hunter, s. 165 och Madsen, s. 44. 

34
 Se vidare avsnitt 1.4.2. 

35
 Prop. 1998/99:35 s. 34. Sverige tillträdde New York-konventionen 28 januari 1972.  

36
 A.prop. s. 34 och 206-207 och LSF. 

37
 A.prop. s. 43 och SOU 1994:81 s. 70-71. 

38
 A.prop. s. 43-44 och a.bet. s. 70-71. 

39
 A.prop. s. 45-46 och a.bet. s. 72-73. 
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har valt separata lagar antingen på grund av att de införlivat modellagen eller för att den 

nationella lagen innehåller bestämmelser som är olämpliga för internationella förfaran-

den, men så var inte fallet i Sverige.
40

 Med tanke på att de internationella tvisterna hela 

tiden ökar och att Sveriges handel med utlandet ökar, ansågs en separation mellan 

svenska interna och internationella handelstvister vara hämmande för den internationel-

la utvecklingen.
41

 

Uppfattningen var att det är viktigt att så många länder som möjligt har enhetliga rikt-

linjer för skiljeförfaranden, men modellagen ansågs inte kunna ligga direkt till grund för 

svensk lag. Motivet härtill var att skiljemannalagen skulle vara direkt tillämplig på både 

nationella och internationella förhållanden. Eftersom modellagen enbart är anpassad till 

internationella förhållanden, skulle det därför inte vara möjligt att anta den i sin helhet i 

Sverige. Modellagen skiljer sig både dispositionsmässigt och innehållsmässigt från 

svensk nationell lagstiftning och det finns en del frågor som ur svensk synpunkt bör re-

gleras i en skiljemannalag men som inte tas upp i modellagen. Dock skulle modellagens 

bestämmelser beaktas vid utformningen av den nya skiljemannalagen för att denna ändå 

skulle ha viss anknytning till internationella riktlinjer.
42

 

Även ur ett internationellt perspektiv är det viktigt att det finns möjligheter för parterna 

att i stor utsträckning själva reglera skiljeförfarandet, varför det i 1999 års lag skulle 

finnas bestämmelser som i stor utsträckning är dispositiva. I den äldre lagen tolkades 

bestämmelser vara tvingande om de inte uttryckligen gav parterna valmöjlighet, men så 

skulle inte den nya lagen tolkas. Parternas dispositionsrätt sträcker sig olika långt i varje 

enskilt fall.
43

 

Mot bakgrund härav skapades den skiljemannalag som i dagens läge är tillämplig på na-

tionella och internationella tvister. Inspiration har visserligen hämtats från modellagen, 

men eftersom det beslutades om en gemensam lag för nationella och internationella skil-

jeförfaranden ansågs modellagen inte kunna anpassas tillräckligt. 

2.3.2 När blir svensk lag tillämplig i internationella tvister? 

Den svenska skiljemannalagen är tillämplig i nationella och internationella tvister under 

förutsättning att förfarandet äger rum i Sverige.
44

 För att ett skiljeförfarande ska få inle-

das här i landet krävs antingen att skiljeavtalet självt anger Sverige som platsen för för-

farandet eller att skiljemännen eller ett skiljedomsinstitut, till följd av parternas avtal, 

bestämmer att platsen för förfarandet ska vara Sverige. Om inte dessa förutsättningar är 

uppfyllda får ett skiljeförfarande inte äga rum här i landet.
45

  

I internationella tvister tillämpas den lag på skiljeavtalet som parterna kommit överens 

om. För det fall en dylik överenskommelse saknas, tillämpas det lands lag i vilket skilje-

                                                 
40

 Prop. 1998/99:35 s. 45 och SOU 1994:81 s. 72-73. 

41
 A.prop. s. 44-46 och a.bet. s. 72-73. 

42
 A.prop. s. 46-47 och a.bet. s. 73-74. 

43
 A.prop. s. 44 och a.bet. s. 75. 

44
 46 § LSF. 

45
 47 § 1 och 3 st. LSF. 
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förfarandet enligt parternas skiljeavtal ska äga eller har ägt rum.
46

 Således tillämpas 

skiljemannalagen i de fall förfarandet äger rum i Sverige och parterna inte kommit 

överens om något annat lands lag.  

2.4 UNCITRAL:s modellag 

UNCITRAL
47

 bildades för att aktivt hjälpa till att förminska de hinder som på grund av 

olikheter i nationell lagstiftning finns på den internationella handelsmarknaden.
48

 Ett av 

de verk som UNCITRAL producerat är modellagen från 1985. Syftet med modellagen 

är att underlätta för de stater som vill anpassa sina nationella lagar för skiljeförfaranden 

så att de lättare kan tillämpas i internationella förhållanden.
49

 Ambitionen med modella-

gen var från början således att skapa en förebild för alla länder till deras lagar för inter-

nationella skiljeförfaranden. Arbetet med att framställa modellagen var mycket omfat-

tande, varför de förberedande dokument som finns till den är omfångsrika där de dis-

kussioner som föregick modellagen finns detaljerat återgivna.
50

 Hittills har många län-

der helt eller delvis antagit modellagen som sin nationella lagstiftning, dock inte Sveri-

ge.
51

 

Modellagen är tillämplig på alla tvister som genom avtal mellan parterna ska lösas ge-

nom internationella kommersiella skiljeförfaranden. Lagen är endast tillämplig i de fall 

platsen för skiljeförfarandet är i det land som antagit modellagen som nationell lag.
52

  

Syftet med att modellagen bara är tillämplig på skiljeförfaranden som äger rum i det ak-

tuella landet är i första hand en säkerhetsfråga.
53

 I de flesta länder är det platsen för för-

farandet som avgör vilken nationell lag som ska vara tillämplig på processen men i vis-

sa fall tillåter den nationella lagen även parterna att välja ännu ett annat lands processu-

ella lagar att reglera skiljeförfarandet.
54

 Det har dock visat sig att parterna mycket sällan 

utnyttjar denna möjlighet. Modellagen är därför utformad på så sätt att parterna inte be-

höver välja någon utländsk lag, men ges istället stora möjligheter att skräddarsy proces-

                                                 
46

 48 § 1 st. LSF. 

47
 The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) bildades år 1966 av FN:s 

generalförsamling. Organisationen består av 60 medlemsstater som väljs på sex år. 

48
 UNCITRAL:s hemsida, http://www.uncitral.org/uncitral/en/about/origin.html, tillgänglig 2009-09-18, 

08:40. 

49
 A.hemsida, http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html, 

tillgänglig 2009-09-18, 08:40. 

50
 SOU 1994:81 s. 62-63. 

51
 UNCITRAL:s hemsida, 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html, till-

gänglig 2009-09-18, 08:45. 

52
 Art. 1.1 och 1.2 Modellagen. 

53
 Explanatory note by the UNCITRAL secretariat on the 1985 Model Law on International Commercial 

Arbitration as amended in 2006, 13-14 §§. 

54
 Se exempelvis 48 § LSF där parterna ges möjlighet att tillämpa ett annat lands lag istället för LSF. 
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sen. På så vis ökar förutsebarheten i ett skiljeförfarande, vilket utgör en aspekt av att 

skiljeförfarandet betraktas som ett säkert sätt att lösa tvister på.
55

 

Modellagen är endast en modell och är således inte tvingande i sig. Grunden till lagen är 

partsautonomin och de flesta artiklar tillåter parterna att komma överens om någonting 

annat än vad artiklarna anger.
56

 

                                                 
55

 Explanatory note by the UNCITRAL secretariat on the 1985 Model Law on International Commercial 

Arbitration as amended in 2006, 13-14 §§. 

56
 Moses, s. 6. 
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3 Klander av skiljedom 

3.1 Inledning 

Utgångspunkten i ett skiljeförfarande är att parterna på grund av skiljedomens slutlighet 

har godtagit att domen inte kan överprövas materiellt. Sålunda har parterna också god-

tagit att tvisten inte kan komma till allmän kännedom genom ett domstolsförfarande. 

Anledningen härtill är att skiljeförfarandets huvudsyften ska kunna uppfyllas. Om ett 

domstolsförfarande skulle tillåtas, skulle dessutom kostnaderna öka. Eftersom parterna 

inte kan få eventuella felbedömningar i materiellt hänseende överprövade, blir det istäl-

let viktigt att garantera den processuella säkerheten. Det måste således finnas möjlighet 

för parterna att angripa en skiljedom om handläggningen av tvisten eller själva förfaran-

det i övrigt varit felaktigt. En skiljedom är på grund därav möjlig att klandra på proces-

suell grund.
57

  

3.2 Rättsläget enligt svensk lag 

Som huvudregel finns det sex stycken klandergrunder enligt svensk rätt och en klander-

talan ska väckas inom tre månader från dagen då parten tog del av skiljedomen.
58

 Klan-

dergrunderna i sig är inte av intresse för uppsatsen syfte, varför de inte undersöks när-

mare här.
59

 Anledningen härtill är att det inte är själva grunderna till en klandertalan 

som ger upphov till de problem med skiljemannalagen som omfattas av den här uppsat-

sen. Frågan är snarare om en klandertalan överhuvudtaget får prövas i Sverige oavsett 

klandergrund.  

En parts klandertalan prövas av den hovrätt inom vars jurisdiktion skiljeförfarandet har 

ägt rum.
60

 Enligt huvudregeln är det inte tillåtet att överklaga hovrättens avgörande, 

men i de fall avgörandet har prejudiciellt värde kan ändå ett överklagande tillåtas.
61

 

Tanken är att hovrättens avgörande ska vara vägledande för framtiden men i vissa situa-

tioner är det dock nödvändigt eller av särskilt intresse att erhålla ett prejudikat för att 

fastställa rättsläget. Hovrätten ges möjlighet att i de fall det behövs tillåta ett överkla-

gande av sitt beslut och Högsta domstolen kan därigenom pröva skiljedomsfrågor av 

särskilt prejudikatsintresse.
62

 

När en skiljedom klandras är således platsen för skiljeförfarandet av stor betydelse ef-

tersom platsen avgör vilken hovrätt som är behörig att pröva klandertalan. Parterna får 

själva bestämma var förfarandet ska äga rum och skiljemännen måste ange valet i skil-

jedomen. Skiljemannalagen ger dock skiljemännen tillåtelse att sammanträda på någon 

annan plats, i Sverige eller utomlands, om parterna inte har någonting emot det.
63

  

                                                 
57

 Prop. 1998/99:35 s. 139, SOU 1994:81 s. 169 och Heuman, s. 584. 

58
 34 § 1 och 3 st. LSF. 

59
 Klandergrunderna återfinns i 34 § LSF. 

60
 43 § 1 st. LSF. 

61
 43 § 2 st. LSF. 

62
 Prop. 1998/99:35 s. 174. 

63
 22 § och 31 § 2 st. LSF. 
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Möjligheten för parterna att välja platsen för förfarandet utgör en av anledningarna till 

att tvister ofta löses genom skiljeförfarande. Parterna kan då välja ett neutralt forum och 

en neutral lag som inte har anknytning till någon av parterna. Platsen för förfarandet är 

sammankopplat med många rättsverkningar, varför valet är viktigt för parterna.
64

 

3.3 Rättsverkningar vid tillämpning av svensk lag  

3.3.1 Platsen för förfarandet 

Platsen för förfarandet har även betydelse för vilken nationalitet skiljedomen har, 

svensk eller utländsk, eftersom domen anses meddelad i det land där förfarandet äger 

rum.
65

 Det är av stor vikt att avgöra huruvida en skiljedom är svensk eller utländsk ef-

tersom utländska skiljedomar utgör undantaget från huvudregeln om klander. Om en 

skiljedom skulle vara att anse som utländsk får nämligen klandertalan mot domen inte 

prövas av svensk domstol.
66

 Om platsen för förfarandet inte är Sverige, har svensk dom-

stol således ingen behörighet att pröva en klandertalan mot skiljedomen då denna är att 

anse som utländsk. Hovrätten är i sådant fall skyldig att avvisa klandertalan ex officio, 

det vill säga självmant.
67

 

Det är således av vikt att avgöra vilket land som utgör platsen för skiljeförfarandet, för 

att kunna avgöra vilken nationalitet skiljedomen har och därigenom fastställa om det fö-

religger svensk domsrätt för en klandertalan. Vid tillämpning av skiljemannalagen ger 

dock bestämmelserna om platsen för skiljeförfarandet upphov till tolkningssvårigheter. 

Problemet är hur stor del av processen som kan äga rum utomlands för att platsen fortfa-

rande ska anses vara Sverige. Det finns många olika skäl till varför parterna väljer ett 

visst land att utgöra platsen för deras förfarande och ofta förs processen av praktiska 

skäl någon annanstans än på den plats de valt. Skiljemannalagen tillåter det men lagtex-

tens ordalydelse indikerar inte i hur stor utsträckning förfarandet får ske utomlands för 

att fortfarande anses som ett svenskt skiljeförfarande. Ledning får sökas i förarbetena. 

Syftet med att tillåta sammanträden utomlands är enligt förarbetena att lagen inte ska 

vara så strikt, att hela processen måste genomföras här om parterna väljer Sverige som 

platsen för förfarandet. Den bedömningen som gjordes var att det måste finnas möjlig-

het för skiljemännen att exempelvis förrätta syn, höra vittnen, hålla muntlig förhandling 

eller överlägga på annan plats inom eller utom landet. Särskilt nödvändig ansågs den 

möjligheten vara i internationella tvister, eftersom det då ofta inte finns någon stark an-

knytning till platsen för skiljeförfarandet.
68

  

Platsen för skiljeförfarandet är egentligen mer av en juridisk-teknisk karaktär och har 

mer av en symbolisk betydelse för att kunna avgöra vilket lands lag som ska tillämpas. 

Trots det måste det ändå enligt förarbetena finnas någon form av anknytning till den 

plats som är bestämd och det är upp till skiljemännen att i domen ange var de anser att 

                                                 
64

 Se vidare avsnitt 1.4.2 och Heuman, s. 715. 

65
 Se vidare avsnitt 1.4.2. 

66
 Prop.1998/99:35 s. 187 och SOU 1994:81 s. 222. 

67
 Heuman, s. 689. 

68
 Prop. 1998/99:35 s. 113 och SOU 1994:81 s. 145. 
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förfarandet har ägt rum. Det föreligger sedan en presumtion för domstolarna att den 

uppgiften stämmer om det inte finns någon särskild omständighet som tyder på motsat-

sen.
69

 Enligt förarbetena ska det också föreligga ett svenskt rättskipningsintresse för att 

en svensk domstol ska vara behörig att pröva en klandertalan.
70

 

Om en domstol finner att det inte finns svenskt rättskipningsintresse eller att det inte 

finns en tillräcklig anknytning till Sverige kan den således avvisa klandertalan. Skilje-

domen anses då vara meddelad utomlands och svenska domstolar har inte domsrätt över 

dylika skiljedomar. Den part som vill klandra domen får istället vända sig till någon an-

nan domstol. Följden härav kan dock bli att parterna förlorar sin rätt att klandra en skil-

jedom. När det uttryckligen står i skiljedomen att platsen för förfarandet är i ett visst 

land kan det vara svårt att få en annan domstol att pröva en klandertalan. Det är svårt för 

verksamma både från Sverige och från utlandet att förutse liknande konsekvenser. Det 

föreligger därför en risk att parterna rekommenderas att istället välja ett land där den na-

tionella lagen är mer anpassad till internationella skiljeförfaranden.  

3.3.2 Svenskt rättskipningsintresse 

I förarbetena till skiljemannalagen anges således att det måste finnas ett svenskt rätt-

skipningsintresse för att svensk domsrätt ska föreligga och det måste finnas en tillräck-

lig anknytning mellan tvisten och Sverige.
71

 Diskussionen om svenskt rättskipningsin-

tresse är nödvändig för att fastställa vilken domstol som är behörig att pröva en tvist. 

Det finns inte några särskilda bestämmelser som reglerar domsrätten vid klander av en 

skiljedom eftersom Europeiska Unionens instrument Bryssel I-förordningen
72

, som an-

nars innehåller domsrättsregler, inte är tillämplig på skiljeförfaranden.
73

  

I allmänhet gäller också att om en internationell tvist helt saknar anknytning till Sverige 

finns det egentligen ingen anledning för en svensk domstol att pröva den. Det finns ing-

en anledning för staten att lägga resurser på att låta en domstol pröva en tvist om det 

inte finns ett intresse för Sverige som land i att lösa tvisten.
74

 Svea hovrätt anförde i Ek-

pacmålet
75

 från år 2004 att det måste finnas ett praktiskt behov eller annat intresse för 

det svenska samhället för att svensk domstol ska anse sig behörig att lösa en tvist. I det 

fallet fann hovrätten att det ändå fanns svenskt rättskipningsintresse eftersom det bland 

annat på grund av att avtalet ingåtts i Sverige och att försäljningen skulle ske härifrån 

fanns tillräckliga anknytningspunkter hit, trots att parterna var utländska.
76
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Att svenskt rättskipningsintresse måste finnas är således ingen nyhet. Det diskuterades 

redan innan den nuvarande skiljemannalagen trädde i kraft. I Uganda-målet
77

 från år 

1989 uttalade Högsta domstolen att det måste finnas en anknytning mellan parterna och 

Sverige för att svensk domstol ska vara behörig. I det fallet fanns svenskt rättskipnings-

intresse trots att båda parter var utländska eftersom skiljedomen var att anse som 

svensk.
78

 

En annan anledning till att svenskt rättskipningsintresse krävs är för att förhindra att 

svaranden blir involverad i ett förfarande där det kan vara svårt att förutse konsekven-

serna av rättstillämpningen. Det kan hända i det fall käranden väcker talan i ett land till 

vilket det helt saknas anknytning.
79

  

På grund av att det måste finnas ett svenskt rättskipningsintresse får således svenska 

domstolar pröva sin domsrätt i de fall det saknas anknytning till Sverige. Den möjlighe-

ten finns trots att parterna i sitt skiljeavtal angivit Sverige som platsen för förfarandet.
80

 

Det innebär att en part kan få sin klandertalan avvisad även när parterna i skiljeavtalet 

överenskommit om platsen för förfarandet.
81

 

3.3.3 Déni de justice-situation 

En så kallad déni de justice-situation kan uppkomma i de fall det uppstår en negativ ju-

risdiktionskonflikt. Det kan hända när en domstol inte anser sig ha domsrätt och en part 

till följd därav hamnar i ett ”rättsligt tomrum” på den grunden att inte heller domstolar i 

andra länder anser sig ha domsrätt.
82

 Möjligheten att få en tvist prövad i Sverige påver-

kas även av att en tvist rörande samma sak redan avgjorts av en utländsk domstol och 

det utländska avgörandet tillerkänts negativ rättskraft i Sverige. Även tvistemål som 

tillerkänts litispendensverkan i Sverige, det vill säga att en utländsk myndighet har på-

börjat ett förfarande, påverkar möjligheten att få en tvist prövad här.
83

 

En negativ jurisdiktionskonflikt kan ofta uppstå när domsrättsregler och regler om er-

kännande och verkställighet av utländska domar inte kompletterar varandra. Det kan ex-

empelvis vara så att den ena parten har ett legitimt intresse av att en tvistefråga blir prö-

vad med verkan i Sverige, men att detta inte går att åstadkomma på grund av att svensk 

domsrätt inte föreligger och på grund av att det utländska avgörandet inte gäller i Sveri-

ge.
84
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Kravet på att det måste finnas ett svenskt rättskipningsintresse i en tvist får inte resultera 

i negativa jurisdiktionskonflikter så att en déni de justice-situation uppkommer. Om par-

terna avtalat om svensk lag och en part inte kan få sina rättsliga intressen tillgodosedda 

på något annat sätt än genom en process i svensk domstol, får det ändå anses föreligga 

ett svensk rättskipningsintresse oavsett om det finns anknytning hit eller inte.
85

 

3.4 Titandomen 

3.4.1 Referat 

I november 2004, med tillägg i januari 2005, meddelades en skiljedom mellan Alcatel 

CIT SA (Alcatel) och The Titan Corporation (Titan), i vilken det angivits att platsen för 

förfarandet var Stockholm. Titan väckte sedan talan mot Alcatel i Svea hovrätt och yr-

kade att en del av skiljedomen skulle upphävas. Alcatel delgavs aldrig någon stäm-

ningsansökan att inkomma med svaromål. Svea hovrätt väckte istället självmant frågan 

om svensk domstol överhuvudtaget var behörig att pröva Titans klander av skiljedomen. 

Eftersom platsen för förfarandet var Sverige och parterna inte bestämt att något annat 

lands lag skulle tillämpas, blev den svenska skiljemannalagen tillämplig processuell lag 

på förfarandet.
86

 

Titan anförde med hänvisning till parternas avtal och till skiljedomen att platsen för för-

farandet faktiskt varit Sverige och att Svea hovrätt därmed ensam var behörig att pröva 

klandertalan. Vikt ska läggas vid att parterna medvetet valt Sverige för att de ville ha ett 

neutralt forum. Trots att det egentligen inte finns någon annan anknytning än det ur-

sprungliga avtalet, ska Sverige anses vara platsen för förfarandet.  

Svea hovrätt anförde som skäl för sitt domslut följande. Det måste föreligga ett svenskt 

rättskipningsintresse för att en svensk domstol ska kunna döma i en tvist. Om tvisten har 

anknytning till Sverige på något sätt kan det sägas finnas ett dylikt intresse. I förevaran-

de fall fanns det inte någon anknytning mellan parterna eller skiljemännen och Sverige. 

Inte heller hade tvisten i sig någon anknytning hit. För att fastställa huruvida en svensk 

domstol var behörig att pröva Titans klandertalan, måste det således utredas i vilken ut-

sträckning själva förfarandet hade anknytning till Sverige. Eftersom svenska domstolar 

inte får pröva klander av skiljedomar som är meddelade utomlands, var skiljedomens 

nationalitet därför avgörande.  

Svea hovrätt framhöll att skiljedomens nationalitet avgörs av platsen för skiljeförfaran-

det och i sin tolkning följde domstolen de uttalanden som gjorts i förarbetena. Sålunda 

anförde Svea hovrätt att även om lagen tillåter att sammanträden får hållas utomlands, 

måste det ändå finnas en anknytning till platsen för förfarandet av mer eller mindre be-

tydande karaktär. Trots att skiljemännen i skiljedomen angivit att platsen för förfarandet 

var Sverige, ansåg Svea hovrätt inte att det fanns en tillräcklig anknytning hit. Beslutet 

fattades mot bakgrund av att skiljemännen var från utlandet, att ett utländskt skiljedoms-

reglemente tillämpats samt att alla sammanträden hållits utomlands. Skiljedomen be-

traktades som utländsk med följden att den inte var möjlig att klandra i svensk domstol. 

Titans talan avvisades på grund av rättegångshinder.  

                                                 
85

 Dennemark, s. 175-176. 

86
 I enlighet med 48 § 1 st. LSF. 



 

 
17 

Svea hovrätt anförde också att tvisten till synes hade mest anknytning till Frankrike och 

trots att klandertalan avvisades i Sverige kunde den prövas av en annan domstol. Det 

saknades sålunda skäl att anta att Titan helt skulle gå miste om sin rätt till klander om 

klandertalan avvisades i Sverige. Svea hovrätt tillät en överklagan, men den möjligheten 

togs inte. 

3.4.2 Kommentar 

Grunden för att skiljeförfaranden ska fungera är principen om partsautonomin, det vill 

säga att parterna är fria att sinsemellan avtala om hur en tvist ska lösas och av vem.
87

 

Rätten för parterna att bestämma platsen för förfarandet är en av de viktigaste aspekter-

na i ett skiljeförfarande som parterna kan styra. Valet kräver ofta mycket tid och nog-

grann analys, varför parterna också förväntar sig att alla domstolar respekterar deras be-

slut.
88

 Att bestämma platsen för förfarandet är inte bara viktigt för att klargöra vilken 

nationell lag som ska tillämpas utan också för att kunna erkänna och verkställa skilje-

domar i olika länder.
89

  

Svea hovrätts avgörande i Titanmålet följde inte vad som angivits i varken skiljeavtalet 

eller skiljedomen. Partsautonomin, den mest grundläggande principen vid internationel-

la skiljeförfaranden, blev därmed åsidosatt eftersom domstolen bortsåg från parternas 

val av platsen för skiljeförfarandet. Inte heller följdes ordalydelsen i den svenska lagtex-

ten. Skiljemännen ges däri tillåtelse att föra processen där de finner det lämpligt utan 

krav på anknytning till Sverige, men Titanmålet bevisar motsatsen.  

Det som kan sägas tala för Svea hovrätts tillämpning i den här delen är att lagtexten 

skulle kunna uppfattas som otydlig, varför det är naturligt att konsultera förarbetena för 

att hitta syftet med bestämmelsen. I förarbetena till den bestämmelse som reglerar plat-

sen för skiljeförfarandet står uttryckligen att trots tvistens internationella karaktär måste 

det finnas, om än obetydlig, någon sorts anknytning till Sverige. Det är just det som är 

avgörande för hovrättens beslut och vid tillämpningen användes förarbetena för att för-

tydliga lagtexten.
90

 En annan omständighet som kan sägas tala för hovrättens beslut är 

att det finns möjligheter att klandra en skiljedom på den grunden att skiljeförfarandet 

inte utfördes så som parterna kommit överens om. Det innebär att skiljemännen måste 

vara försiktiga med var de sammanträder och liknande så att det inte uppfattas som att 

de gått emot parternas vilja.
91

 

Avgörandet i Titanmålet medför dock även negativa konsekvenser, främst därför att det 

punkterar en av de mest fundamentala principerna med skiljeförfaranden. Platsen för 

förfarandet ska alltid vara den som parterna har angivit och det faktum att förfarandet 

hålls någon annanstans betyder inte i sig att platsen förändras. Det ska inte ha någon be-

tydelse att ingen fysisk aktivitet pågår på den angivna platsen, som då får en mer tek-
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nisk betydelse.
92

 Inte heller ska det ha någon betydelse att skiljedomen skrivits och un-

dertecknats på någon annan plats än den angivna. Ingen av parterna i Titanmålet motsat-

te sig att klandertalan inleddes i Sverige, varför svensk domstol borde ha respekterat 

det.
93

 

Det är således uttalandet i förarbetena om att det måste finnas en anknytning till Sverige 

som är problemet. Uppfattningen bland verksamma inom skiljedomsområdet är att utta-

landet inte bör tolkas så att svensk lagstiftning avviker från internationella principer 

utan snarare tolkas i linje med dessa.
94

 Uttalanden i förarbetena bör inte heller tolkas så 

att tillämpningen av svensk rätt motsäger själva lagtexten. En sådan tolkning som Svea 

hovrätt gjort bör reserveras för de fall där parterna inte bestämt någon plats och där ing-

en plats finns angiven i skiljedomen. Först då finns det anledning att titta på till vilket 

land det finns en anknytning.
95

  

Det är inte heller specificerat i förarbetena vad som menas med att det ska finnas en an-

knytning eller hur det ska avgöras om det finns någon anknytning. I samband härmed 

ska påpekas att svenska förarbeten endast är tillgängliga på svenska. Att domstolen väl-

jer att tillämpa uttalanden däri som strider mot lagens ordalydelse är inte önskvärt för de 

som berörs av skiljemannalagen, varken svenska eller utländska aktörer.
96

  

Vad gäller det svenska rättskipningsintresset är uppfattningen bland aktiva att det bör 

kunna vara tillräckligt att ett skiljeavtal eller en skiljedom överhuvudtaget hänvisar till 

Sverige för att det ska föreligga ett rättskipningsintresse. Uppfattningen är således att 

parternas lagval bör utgöra tillräcklig anknytning för att en svensk domstol ska kunna 

anse sig behörig att döma i en tvist.
97

 Det är inte riktigt sant eftersom det svenska rätt-

skipningsintresset handlar om mer än bara en anknytning till Sverige. Det handlar om 

att det ska finnas ett intresse för det svenska domstolsväsendet att avgöra en viss tvist 

och det behövs då ofta mer än en hänvisning i skiljeavtalet för att ett svenskt rättskip-

ningsintresse ska anses föreligga.
98

  

En annan konsekvens av Svea hovrätts avgörande är det faktum att parterna kan gå mis-

te om rätten att klandra skiljedomen och därigenom hamna i en så kallad déni de justice-

situation.
99

 Hovrätten hävdade dock att tvisten hade starkare anknytning till Frankrike 

och att det därför var troligt att det skulle gå att få klandertalan prövad av en annan 

domstol. Det skulle därvid inte uppstå någon déni de justice-situation för den klagande 

parten.
100

 Eftersom både skiljeavtalet och skiljedomen anger att platsen för skiljeförfa-
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randet är Sverige, kan det dock bli svårt att få klandertalan prövad av fransk eller något 

annat lands domstol.
101

 Att väcka talan i Frankrike när en annan plats för förfarandet är 

angiven kan dessutom leda till ersättningsskyldighet för den missnöjda parten.
102

 

Svea hovrätt gav i Titanmålet parterna tillstånd att överklaga domen.
103

 Sådan möjlighet 

ges endast i fall som är av prejudiciellt intresse där ett slutligt vägledande avgörande 

önskas från Högsta domstolen.
104

 Parterna förliktes dock innan något överklagande 

gjordes.
105

  

Högsta domstolen har nyligen beviljat partiellt prövningstillstånd i ett annat fall där 

bland annat frågan om det föreligger svenskt rättskipningsintresse för två utländska par-

ter ska prövas. Sålunda är målet i skrivande stund inte avgjort och kanske kan Högsta 

domstolen bringa klarhet i skiljemannalagens bestämmelser och i förarbetena till la-

gen.
106

 

3.5 Jämförelse mellan svensk lag och modellagen 

Det finns likheter mellan den svenska nationella lagen och modellagen, även om det 

också finns vissa skillnader. Den svenska lagen är betydligt mer detaljerad och innehål-

ler fler bestämmelser medan modellagens artiklar är mer utförliga var för sig. 

Det finns sex stycken klandergrunder i modellagen, vilka inte diskuteras närmare här, 

och klandertalan ska väckas inom tre månader från det datum då parten fick skiljedo-

men.
107

 Klandergrunderna i modellagen undersöks inte av samma anledning som angavs 

vad gällde de svenska klandergrunderna. Vilken domstol eller annan myndighet som 

ska pröva en klandertalan, bestäms av respektive land som använder modellagen som 

sin nationella lag.
108

 Det innebär att jurisdiktionen görs beroende av platsen för förfa-

randet eftersom landet som tillämpar modellagen bestämmer vilken domstol som har 

domsrätt, och eftersom modellagen endast är tillämplig på förfaranden som äger rum i 

just det landet.
109

 Så långt skiljer sig inte den svenska skiljemannalagen och modellagen 

någonting åt i sina bestämmelser. 

Platsen för skiljeförfarandet bestäms enligt modellagen i första hand av parterna själva 

men det finns möjlighet för skiljemännen att förrätta processen på andra platser såvida 

                                                 
101

 Shaughnessy, SIAR 2005:2, s. 273 och Bagner, Olycksfall i arbetet, ICC-skiljedom avvisad av Svea 

hovrätt, ICC-Nytt 2005:3, s. 6. 

102
 Söderlund, SIAR 2005:2, s. 280 och Bagner, ICC-Nytt 2005:3, s. 6. 

103
 Söderlund, SIAR 2005:2, s. 280 och Bagner, ICC-Nytt 2005:3, s. 6. 

104
 43 § 2 st. LSF och Prop. 1998/99:35 s. 174. 

105
 Söderlund, SIAR 2005:2, s. 280 och Bagner, ICC-Nytt 2005:3, s. 6. 

106
 Ö 2301-09, Kindbom, Gigantiskt mål om rysk olja, Info Torg Juridik, 2009-11-17 och Sveriges dom-

stolar, http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____4329.aspx, tillgänglig 2009-11-24, 14:30. 

107
 Art. 34 Modellagen. 

108
 Art. 6 och 34(2)  Modellagen. 

109
 Art. 1(2) Modellagen. 



 

 
20 

parterna inte har något emot det.
110

 Skiljedomen ska innehålla uppgift om platsen för 

skiljeförfarandet och skiljedomen ska därefter anses vara meddelad där.
111

 Även i detta 

avseende innehåller skiljemannalagen och modellagen liknande bestämmelser. Enligt 

både skiljemannalagen och modellagen anses en skiljedom således meddelad på platsen 

för skiljeförfarandet, vilken också bestämmer skiljedomens nationalitet.  

Det är när lagtexten ska tolkas som skillnader mellan lagarna görs gällande, eftersom 

svensk lag tolkas med hjälp av dess förarbeten. Modellagen har också den förberedande 

dokument, men de fungerar inte på samma sätt som de svenska förarbetena vad gäller 

tolkningen och tillämpningen av modellagen.  

De förberedande dokumenten är mycket omfattande och egentligen mer till för att do-

kumentera det som har hänt och vad som diskuterats under tiden bestämmelserna har 

arbetats fram. Självklart kan de ändå konsulteras för det fall modellagen skulle vara 

otydlig för att underlätta förståelsen för varför en särskild bestämmelse finns till. Tolk-

ningen av modellagen ska istället ske i enlighet med dess syfte och de principer som 

ligger till grund för den. Den ska tolkas i linje med sin internationella karaktär samtidigt 

som gemensamma internationella riktlinjer ska förordas.
112

 Till skillnad från skiljeman-

nalagen finns det inga uttalanden i modellagens förberedande dokument om rättskip-

ningsintresse eller anknytning att ta hänsyn till vid tolkningen av lagtexten. Den prak-

tiska tillämpningen av modellagen blir därför annorlunda. 

När modellagen används är det lagtextens ordalydelse som är av betydelse. Sålunda blir 

det inte något tvivel om platsen för förfarandet eftersom det är vad parterna angivit som 

är avgörande. En domstol kan därför inte komma till den slutsatsen att domsrätt saknas 

för ett land där modellagen är nationell lagstiftning och detta land har valts som platsen 

för skiljeförfarandet när platsen tagits med i skiljedomen. Utgången i Titanmålet har vi-

sat att vid en tillämpning av svensk rätt är det tvärtom och det finns en möjlighet att det 

bortses från parternas val. 

Jämfört med modellagen är tolkningen av skiljemannalagen viktig även ur en annan 

synvinkel, nämligen bestämmelsen om utländsk skiljedom. I modellagen finns ingen 

motsvarande bestämmelse utan en skiljedom anses inte meddelad någon annanstans än i 

landet som angivits som platsen för skiljeförfarandet, oavsett om processen förrättats 

någon annanstans. Enligt modellagen ska en skiljedom, oavsett i vilket land den är 

meddelad, bli erkänd och verkställd i landet.
113

 Det innebär att om modellagen tilläm-

pas, uppstår det inte några déni de justice-situationer eftersom det land som angivits 

vara platsen för förfarandet alltid har domsrätt. Förutsättningen är då att det landet anta-

git modellagen som nationell lag. Vid en tillämpning av skiljemannalagen kan det bli 

tvärtom i de fall domstolen inte finner varken rättskipningsintresse eller anknytning ef-

tersom skiljedomen då, som i Titanmålet, anses vara meddelad någon annanstans och 

därmed anses vara utländsk. 
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Skillnaden mellan modellagen och skiljemannalagen ligger således i tolkningen av var 

platsen för förfarandet ska anses vara. En tillämpning av modellagen leder inte till 

samma konsekvenser som skiljemannalagen eftersom tolkningen är snävare och inte 

bygger på motstridiga uttalanden i förarbeten. Som ovan sagts har modellagen inte lika 

många artiklar och bestämmelser som skiljemannalagen och den är inte lika detaljerad. 

Modellagen är enklare uppbyggd och mer specifik för att undvika missförstånd. Förde-

len med en dylik uppbyggnad är att det sällan uppstår sådana tolkningsproblem som 

skiljemannalagen i dagens läge ger upphov till.  

I det här avseendet finns ingen fördel med skiljemannalagen, utan den försätter parterna 

i en situation som inte kan anses önskvärd i skiljeförfaranden. Varken avsteget från 

partsautonomin eller risken att förlora rätten till klander av en skiljedom kan sägas utgö-

ra positiva följder av tillämpningen av skiljemannalagen. 
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4 Klander av ersättningsbeslut 

4.1 Inledning 

Skiljedomskostnaderna består av olika slags ersättningar och det ankommer på skilje-

männen att avgöra dylika frågor. Skiljemännen bestämmer hur mycket ersättningen ska 

uppgå till för varje skiljeman och hur kostnaderna ska fördelas mellan parterna.
114

 Om 

parterna kommit överens om någonting annat angående skiljedomskostnaderna i förväg 

gäller detta framför skiljemännens rätt att besluta.
115

  

Det finns en möjlighet för parterna att överklaga ersättningsbeslut till domstol, det vill 

säga klandra skiljedomen i den del denna avser ersättning till skiljemännen. Bestämmel-

sen har intagits i lagen för att kompensera för att skiljemännen själva beslutar om sin er-

sättning. Sålunda ska parternas möjlighet att överklaga ersättningsbeslut förhindra oskä-

liga arvoden till skiljemännen.
116

 När frågan om klander av ersättningsbeslut ska avgö-

ras kan det bli fråga om både en materiell och en processuell överprövning. 

Vid avgörandet av om parterna överhuvudtaget äger rätten att klandra ett ersättningsbe-

slut är det en bedömning på processuell grund.
117

 När det däremot ska avgöras hur 

mycket själva ersättningen ska justeras blir det en överprövning i sak, det vill säga en 

överklagan på materiell grund.
118

 Ersättningsbeslut är således ett undantag från huvud-

regeln att materiella aspekter inte kan överklagas. Skiljemännens beslut som reglerar 

fördelningen av kostnadsansvaret mellan parterna kan däremot inte överklagas.
119

 

4.2 Rättsläget enligt svensk lag 

För skiljemännens arbete under skiljeförfarandet och för de utlägg de har under tiden 

ska parterna solidariskt utge skälig ersättning. Huvudregeln är att skiljemännen i en slut-

lig skiljedom själva får förplikta parterna att utge ersättning till dem, tillsammans med 

ränta från och med en månad efter det att skiljedomen meddelades. I domen ska det spe-

cifikt anges hur mycket ersättningen uppgår till för varje enskild skiljeman.
120

 Förutsatt 

att ingenting annat överenskommits mellan parterna får skiljemännen förplikta den ena 

parten att betala den andre partens kostnader samt att skiljemännen får bestämma hur 

deras ersättning slutligt ska fördelas parterna emellan.
121

  

Den part (eller skiljeman) som är missnöjd och vill föra talan mot skiljedomen i den del 

den avser ersättningen till skiljemännen, får göra det hos tingsrätten på den plats där för-

farandet ägt rum. Tidsfristen för en dylik talan är tre månader från det att parterna tagit 
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del av skiljedomen. I skiljedomen ska också tydligt anges vilka åtgärder som måste vid-

tas av den part som vill föra talan om ersättningen till skiljemännen. Den förlorande par-

ten har därefter möjlighet att överklaga till hovrätten.
122

 En skiljedom är inte verkställ-

bar om inte parterna givits möjlighet att överklaga ett ersättningsbeslut.
123

 

4.3 Rättsverkningar vid tillämpning av svensk lag 

Huvudregeln är således att skiljemännen själva fattar beslut om den ersättning som par-

terna ska utge till dem och att skiljemännens beslut kan klandras i tingsrätt, men det 

finns ett undantag. I de fall parterna, på ett sätt som binder skiljemännen, kommit över-

ens om ett annat sätt att fastställa skiljemännens ersättning och övriga kostnader i ett 

skiljeförfarande på, gäller inte huvudregeln.
124

 Det kan exempelvis vara så att parterna 

bestämt att ett visst skiljedomsinstituts regler ska vara tillämpliga på förfarandet och att 

ersättningen till skiljemännen därmed avgörs genom dess regelverk.
125

 

Det är i de situationer där parterna har bestämt att en tredje part, inte skiljemännen själ-

va, ska fatta beslut om ersättningen som svårigheterna med dessa bestämmelser uppstår. 

Problemet är att avgöra om även bestämmelsen angående klander av ett ersättningsbe-

slut avtalas bort i samband med att skiljemännens behörighet att fatta beslut försvinner. 

Lagtextens ordalydelse anger endast att ett ersättningsbeslut får överklagas utan att det 

anges något om vem som ska ha fattat beslutet, varför ledning får sökas i förarbetena. 

Enligt förarbetena får parterna endast föra talan mot ett ersättningsbeslut om det är skil-

jemännen själva och inte någon annan instans som fattat beslutet. Där uttalas också att 

det inte klart behöver framgå av lagtexten att bestämmelsen ska tillämpas på detta 

sätt.
126

 Konsekvensen av uttalandena blir således att för det fall exempelvis ett skilje-

domsinstitut har fattat ett ersättningsbeslut som tagits in i skiljedomen, kan talan mot 

detta inte föras i domstol.  

Civilrättsligt sett går det ändå att få en talan prövad i enlighet med den princip som gäll-

er vid tredje mans beslut som denne fattat med stöd i parternas avtal. Domstolen ska 

kunna ändra tredje mans beslut under förutsättning att det är möjligt enligt avtalsrättsli-

ga regler. Skillnaden jämfört med om skiljemännen själva fattat beslutet är att i det se-

nare fallet står det domstolen fritt att göra en skälighetsprövning oberoende av civilrätts-

liga regler.
127

 Vid en prövning enligt civilrättsliga regler gäller dock inga tidsfrister utan 

det kan bli fråga om en obegränsad tid under vilken domstolen kan pröva en klanderta-

lan. Dessutom tvingas parterna i så fall föra talan vid de olika domstolar inom vilkas ju-

risdiktion skiljemännen har hemvist.
128
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Domstolen har anfört att det inte kan vara det ursprungliga syftet med uttalandena att 

frånta parterna sin rätt till domstolsprövning eller att parterna ska behöva stämma skil-

jemännen vid olika domstolar. Förarbetena har därvid bortsetts ifrån och tillämpningen 

utgår från lagens ordalydelse varför en part har rätt att föra talan i domstol mot ett er-

sättningsbeslut, oavsett vem som fattat beslutet.
129

 Eftersom sådan talan först ska tas 

upp av tingsrätten, kan det resultera i en långdragen domstolsprocess om det sedan blir 

fråga om överklagande till högre instans.  

4.4 Soyakdomen 

4.4.1 Referat 

I juni 2003 meddelades en skiljedom mellan Soyak International Construction & amp; 

Investment Inc. (Soyak) och Hochtief AG (Hochtief) där SCC:s regler tillämpades på 

skiljeförfarandet. Ersättningen till skiljemännen bestämdes av institutet i enlighet med 

dess regler och beslutet togs med i skiljedomen tillsammans med en bestämmelse om att 

beslutet kunde överklagas till Stockholms tingsrätt. Soyak väckte talan i Stockholms 

tingsrätt mot Hochtief och skiljemännen om att skiljemännens ersättning skulle sättas 

ned. Svarandeparterna bestred talan med motivering att de bestämmelser i skiljemanna-

lagen som Soyak åberopat som stöd inte var tillämpliga på grund av att Soyak i och med 

SCC:s inblandning hade avstått från sin rätt att påverka skiljemännens ersättning. Efter-

som SCC:s regler hänvisade till den svenska skiljemannalagen, är det denna som blir 

tillämplig processuell lag på skiljeförfarandet. 

Soyak anförde som grund för sin talan att skiljemännens ersättning inte var skälig. Skil-

jemännen har begått handläggningsfel då de inte angivit tillräckliga domskäl och lämnat 

ofullständiga eller motstridiga domskäl. Svarandeparten bestred handläggningsfel. Vad 

gäller rätten att överklaga ersättningsbeslutet anförde Soyak att SCC:s prövning inte ut-

gjort en domstolsprövning och att Soyak inte heller hade avstått från sin rätt till dom-

stolsprövning. Hänvisningen till Stockholms tingsrätt i skiljedomen visar att beslutet 

kan överklagas. Svarandeparterna anförde å sin sida att det endast är ersättningsbeslut 

som skiljemännen själva fattat som kan överklagas. SCC har slutligt avgjort frågan i en-

lighet med sina regler och beslutet är därför inte möjligt att överklaga. Dessutom är er-

sättningsbeslutet bindande för parterna och kan inte överprövas på materiell grund. 

Målet avgjordes slutligen av Högsta domstolen år 2008. Högsta domstolen anförde 

bland annat att skiljemannalagen ger parterna och skiljemännen möjlighet att i domstol 

föra talan angående ersättning till skiljemännen. Enligt förarbetena gäller dock bestäm-

melserna enbart beslut som fattats av skiljemännen själva och inte av någon annan in-

stans. Om förarbetena följs skulle en parts klandertalan mot ett ersättningsbeslut fattat 

av ett institut bli avvisad och parten skulle förmenas sin rätt till domstolsprövning. Ta-

lan skulle förvisso istället kunna föras enligt tillämpliga civilrättsliga regler men det 

skulle kunna innebära domstolsprövning under obegränsad tid eftersom ersättningsbe-

slutet då skulle sakna rättskraft. Dessutom skulle parterna behöva föra talan i olika 

domstolar beroende på var skiljemännen har hemvist.  

Vidare kunde inte Högsta domstolen godta att en skiljedom kan vara verkställbar utan 

att parterna har fått möjlighet att överklaga ett i skiljedomen intaget ersättningsbeslut. 
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Den möjligheten är parterna garanterade enligt lag, varför Högsta domstolen inte kunde 

godkänna en sådan verkan av förarbetena. 

Högsta domstolen ansåg att förarbetena inte bör ges sådan mening att de leder till 

nämnda konsekvenser. På grund härav beslutades att trots att ersättningsbeslutet i före-

varande fall hade fattats av ett institut och inte av skiljemännen själva, skulle det omfat-

tas av bestämmelserna om överklagande av dylika beslut. Anledningen är att parterna 

inte ska gå miste om sin rätt att överklaga och att de inte ska behöva instämma skilje-

männen vid olika domstolar på civilrättslig grund. Institutets ersättningsbeslut utgjorde 

således inte något rättegångshinder. Högsta domstolen biföll Soyaks talan och målet 

återförvisades till tingsrätten för bedömning av själva ersättningens storlek.  

4.4.2 Kommentar 

Anledningen till att det överhuvudtaget går att överklaga ett ersättningsbeslut är för att 

kompensera för det faktum att det är skiljemännen själva som fattar besluten. Det måste 

finnas en möjlighet för parterna att få skäligheten i vad skiljemännen beslutar överprö-

vad.
130

 Beslut som är fattade av skiljedomsinstitut är oftast fattade enligt väl utarbetade 

regler och har ingenting att göra med skiljemännen personligen. Eftersom ett instituts 

beslut anses som objektivt, finns det egentligen inte någon anledning för parterna att 

ifrågasätta skäligheten i beslutet. Uppfattningen är sådan att det därför inte heller finns 

någon anledning att tillåta överklagande av institutens beslut.
131

 

Tidigare var det således så att det endast var vid ad hoc-förfaranden och vid andra förfa-

randen där skiljemännen själva beslutar om sin ersättning som det fanns möjligheter att 

överklaga. Det är även vad Högsta domstolen anfört i tidigare avgöranden, innan den 

nuvarande skiljemannalagen trädde i kraft.
132

 Utgången i Soyakmålet har nu öppnat 

möjligheten för parterna att överklaga även de ersättningsbeslut som är fattade av insti-

tut och därefter medtagna i skiljedomen. Vissa menar att följden av domstolens avgö-

rande skulle kunna bli att parterna medvetet stämmer skiljemännen bara för att förhindra 

eller försinka processen och därmed försena verkställigheten av skiljedomen.
133

 Andra 

menar dock att det behövs en dylik tillämpning för att kontrollera att skiljemännen inte 

blir överkompenserade.
134

 

Det som talar för att Högsta domstolen gjort rätt i sin bedömning är att en direkt till-

lämpning av ordalydelsen i förarbetena kan leda till orimliga konsekvenser. Meningen 

med uttalandena kan knappast vara att, som Högsta domstolen också påpekar, ta ifrån 

parterna deras rätt att överklaga ett ersättningsbeslut. Det hänger samman med att det 
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inte ska gå att verkställa en skiljedom om inte parterna först givits rätt att överklaga be-

slutet om ersättningen till skiljemännen oavsett vem som fattat det. Inte heller kan det 

anses vara en rimlig följd att parterna ska behöva, genom en civilrättslig process, stäm-

ma skiljemännen vid domstolen i deras respektive hemvist. 

Högsta domstolens avgörande ger dock även upphov till negativa effekter. Uppfattning-

en bland verksamma inom skiljedomsrättens område är att syftet med bestämmelserna 

om överklagande av ersättningsbeslut anges tydligt i förarbetena. Parterna har genom att 

hänskjuta tvisten till ett institut avtalat bort möjligheten att tillämpa bestämmelserna 

som en följd av partsautonomin. Om parterna vill ha möjlighet att överklaga ett ersätt-

ningsbeslut kan de avtala om att förfarandet ska utföras ad hoc och inte handläggas av 

ett institut. Säkerheten i kostnadsfrågan är dessutom något som framställs som en fördel 

när institutionella förfaranden ställs mot icke-institutionella förfaranden, vilket motver-

kas om det är tillåtet att ändå klandra ett instituts ersättningsbeslut.
135

 

Den tillämpning som Högsta Domstolen nu har tillåtit av svensk lag innebär att de skil-

jemän, både svenska och utländska, som tar på sig uppdrag i Sverige kan riskera att bli 

indragna i en domstolsprocess angående ett ersättningsbeslut som de inte själva kunnat 

påverka. En domstolsprocess är både tidskrävande och kostsam och kan tvinga skilje-

männen att avslöja konfidentiella uppgifter som framkommit under skiljeförfarandet el-

ler som framkommit genom konversationer skiljemännen emellan. Utländska skiljemän 

ställs också inför situationen att de måste processa i ett land som inte är deras eget, vil-

ket är både kostsamt och osäkert. Om skiljemännen helst står över skiljeförfaranden i 

Sverige, kan det få den effekten att parterna väljer att förlägga förfarandet någon annan-

stans.
136

  

En process i allmän domstol tar längre tid än själva skiljeförfarandet i sig och är mer 

kostsamt än vad skiljemännen egentligen tjänar, för att svenska domstolar i alla instan-

ser ska kunna bedöma vad de anser vara rimlig ersättning. Även det kan utgöra en risk 

för att utländska skiljemän inte kommer att vilja delta i skiljeförfaranden i Sverige.
137

 

Det faktum att skiljeförfaranden i Sverige kan sluta med att skiljemännen själva blir in-

stämda och behöver föra en process i domstol, kan utvidga den omtalade risken. Efter-

som effekten blir till ytterligare en börda för skiljemännen, skulle det kunna bli svårt att 

förmå dem att engagera sig i förfaranden i Sverige. De omständigheterna att parterna 

har möjlighet att medvetet förlänga processen och att det är osäkert i vilken utsträckning 

skiljemännen kommer att få sin ersättning, kan ännu en gång sägas utvidga risken.
138

 

Det är dock inte säkert att Högsta domstolens avgörande om själva tillämpningen av la-

gen får någon betydande effekt i andra länder eftersom det här berörde nationell rätt. 

För att avgörandet ska få konsekvenser internationellt krävs det att andra stater har lik-

nande lagstiftning men flera länder, bland annat de framstående skiljemannaländerna 

Schweiz, England och Frankrike, har annorlunda system. Utgången skiljer sig också be-
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roende på vilket instituts regler som tillämpas på förfarandet eftersom det inte är säkert 

att instituten har samma bestämmelser i en viss fråga.
139

 

Det ska också tilläggas att de flesta institut använder samma bas när de utvecklar sina 

system för att bestämma ersättningen till skiljemännen. Oftast är de så väl utarbetade att 

parterna inte har särskilt stora utsikter att vinna.
140

 I Sverige har parterna sedan lång tid 

tillbaka haft möjlighet att överklaga skiljemännens ersättningsbeslut, men enligt uppgift 

från SCC händer det nästan aldrig just eftersom chansen för en part att vinna är så li-

ten.
141

 

Högsta domstolen avgjorde i Soyakmålet endast den processuella frågan, det vill säga 

att det faktiskt fanns möjlighet att överklaga ett ersättningsbeslut trots att det fattats av 

ett institut och inte av skiljemännen. Tingsrätten skulle därefter bedöma det materiella, 

det vill säga hur ersättningen skulle justeras, men parterna träffade en förlikning.
142

 Det 

är således fortfarande otydligt hur ersättningen till skiljemännen faktiskt kommer att 

kunna justeras genom en domstols dom i framtiden. 

4.5 Jämförelse mellan svensk lag och modellagen 

Ersättningen till skiljemännen är en fråga som inte regleras i modellagen, vilket också är 

den mest uppenbara skillnaden jämfört med skiljemannalagen. Det finns fördelar och 

nackdelar för både parter och skiljemän med båda systemen. För att en jämförelse ska 

kunna göras måste först beskrivas vad som gäller när modellagen tillämpas. 

Vid en tillämpning av modellagen är ersättningsfrågan istället beroende av om det är ett 

institutionellt förfarande eller om det är ad hoc. Om det är en institution som administre-

rar förfarandet, är det oftast också denna som bestämmer vad ersättningen till skilje-

männen ska uppgå till. Parterna behöver således inte inleda några diskussioner med skil-

jemännen om deras kostnader och har inte heller någon rätt att påverka institutionens 

beslut. Om skiljeförfarandet istället sker ad hoc, är det upp till parterna att förhandla 

med skiljemännen om deras ersättning. Det är viktigt att förhandlingen sker i ett tidigt 

stadium så att det inte uppstår några missförstånd i ett senare skede.
143

 

Avgifter och kostnader för parterna bestäms således i förtid, innan förfarandet inleds. 

Hur kostnaderna sedan ska fördelas mellan parterna är upp till skiljemännen att avgöra 

om inte parterna kommit överens om det innan. För den förlorande parten kan det an-

nars i värsta fall bli så att skiljemännen beslutar att denne ska betala alla kostnader. Vis-

serligen fattar skiljemän i internationella skiljeförfaranden sällan ett dylikt beslut, men 

det kan likväl hända. För att undvika oönskade konsekvenser är det viktigt att parterna 
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noga förhandlar om hur kostnadsfrågan ska lösas och sedan skriver in det de kommit 

överens om i skiljeavtalet.
144

 

Vad gäller överklagande av ett ersättningsbeslut, gäller vid en tillämpning av modella-

gen följande. Modellagen innehåller endast ett fåtal grunder utifrån vilka en skiljedom 

kan överklagas, fyra processuella och två materiella. Om en parts talan inte kan hänfö-

ras till någon av grunderna kan ett överklagande inte bli aktuellt.
145

 För att kunna upp-

rätthålla syftet med modellagen, det vill säga snabbhet och en slutlig dom, är grunderna 

för överklagande som nyss påpekats mycket snäva och ersättningsbeslut utgör enligt 

modellagen inte en grund för överklagande av en skiljedom.
146

 Inte heller hindras skil-

jedomens erkännande eller verkställighet av att en missnöjd part inte givits tid att över-

klaga ett dylikt beslut.
147

  

En tillämpning av modellagen innebär således att det inte finns någon möjlighet för par-

terna att överklaga ett ersättningsbeslut oavsett vem som fattat beslutet. Även om ett 

skiljedomsinstituts regler pekar ut vilken domstol som ska pröva en talan om ersätt-

ningsbeslut, går det inte att få till en domstolsprocess i ett land som tillämpar modella-

gen som sin nationella lagstiftning. Förfarandet måste då föras enligt denna och en talan 

mot ett ersättningsbeslut är inte tillåten. 

För parterna är en fördel med skiljemannalagen jämfört med modellagen de situationer 

då parterna inte i förväg avtalat om ersättningen och kostnaderna. Det är då upp till skil-

jemännen att besluta i ersättningsfrågan och skulle en part bli missnöjd med beslutet och 

tycka att det är oskäligt, kan denne överklaga skiljemännens beslut till tingsrätten. Skil-

jemannalagen förhindrar således att skiljemännen beslutar om oskäligt höga ersättningar 

till sig själva som inte kan påverkas, vilket är risken vid en tillämpning av modellagen. 

Parterna har även en fördel i institutionella förfaranden vid en tillämpning av skiljeman-

nalagen eftersom de genom Soyakmålet numera tillåts överklaga även de ersättningsbe-

slut som fattas av skiljedomsinstitut. Ingen av dessa möjligheter finns vid en tillämpning 

av modellagen. 

Nackdelen med skiljemannalagen som motsatsvis är fördelen med modellagen är i stort 

att parternas möjlighet till att föra talan i domstol drar ut på tiden samt ökar kostnaderna 

för alla parter. Högsta domstolens avgörande i Soyakmålet har som diskuterats ovan fått 

negativa konsekvenser för både skiljemännen och skiljeförfarandet i sig. Dessa följder 

motverkar syftet med en snabb och konfidentiell tvistlösningsmetod och skulle kunna få 

den effekten att skiljemän inte vill delta i förfaranden i Sverige.  

Fördelen med modellagen är just det att den saknar regleringar om ersättningen till skil-

jemännen och att ersättningsbeslut inte är en grund till klander av en skiljedom. Vid en 

tillämpning av modellagen kan slutförandet av ett skiljeförfarande således inte hindras 

av att någon part är missnöjd med ett ersättningsbeslut. Det är istället upp till parterna 

att se till att den frågan blir löst innan förfarandet inleds, varför det inte finns någon an-

ledning till att låta dem överklaga sina egna beslut när domen är meddelad. Vad gäller 
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ersättningsbeslut fattade av skiljedomsinstitut är modellagen uppbyggd med tanken att 

instituten fattar objektiva beslut som inte ska behöva överklagas av parterna eftersom de 

själva valt att använda sig av institutet. 

Enligt skiljemannalagen ska en skiljedom inte kunna verkställas om inte parterna fått 

möjlighet att klandra ett ersättningsbeslut. I Soyakmålet hänvisar Högsta domstolen till 

bestämmelsen i sin argumentation för att tillåta ett överklagande av ersättningsbeslut 

fattade av skiljedomsinstitut. Det är en fördel för parterna men en nackdel för skilje-

männen, eftersom parterna i lag är garanterade möjligheten att överklaga ett ersättnings-

beslut. För parterna innebär det en möjlighet till översyn om de är missnöjda men för 

skiljemännen innebär det bara en längre process. Bestämmelsen saknar motsvarighet i 

modellagen vilket är en naturlig följd av att modellagen i sig inte innehåller bestämmel-

ser om ersättningen.  

Sammantaget kan den största fördelen med skiljemannalagen såsom den nu lyder sägas 

vara just den möjligheten parterna har att få skäligheten i skiljemännens egna ersätt-

ningsbeslut överprövade. En dylik talan medför dock att skiljeförfarandet drar ut på ti-

den och bli mer kostsamt. Utgången i Soyakmålet har ökat parternas möjligheter till att 

föra talan, vilket bidrar till att förlänga skiljeförfarandena. I det avseendet är mo-

dellagens fördel att en extra domstolsprocess överhuvudtaget inte kan komma i fråga. 

Tvistlösning genom skiljeförfarande ska vara snabb, konfidentiell, enkel och inte över-

drivet kostsam, vilket den svenska lagen motverkar till skillnad från modellagen. 
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5 Analys och slutsats 

5.1 Inledning 

Att klandra en skiljedom på processuell grund är enligt huvudregeln den enda möjlighe-

ten för en missnöjd part att påverka utgången i ett fall. Klandertalan prövas av den dom-

stol som finns där förfarandet äger rum. För det fall platsen ska vara Sverige måste det 

dock finnas ett svenskt rättskipningsintresse, det vill säga någon form av anknytning hit, 

för att skiljedomen ska anses vara svensk och därmed kunna klandras i Sverige. Om 

domstolen finner att det saknas anknytning till Sverige kan den avvisa en parts klander-

talan vilket i sin tur kan resultera i en déni de justice-situation. Parten hamnar då i ett 

”rättsligt tomrum” och kan inte få sin talan prövad på nytt samtidigt som parten inte kan 

få en utländsk dom verkställd i det egna landet. Eftersom domstolen genom en avvis-

ning av partens klandertalan bortser från parternas vilja, strider avvisningen också mot 

partsautonomin som utgör grunden för skiljeförfaranden. 

Undantaget från att en skiljedom endast kan överklagas på processuell grund är över-

klagan av ersättningsbeslut. Ersättningen till skiljemännen utgör en materiell fråga, men 

eftersom huvudregeln är att skiljemännen själva beslutar om sin ersättning måste det 

finnas en möjlighet för parterna att ifrågasätta skäligheten i besluten. Möjligheten att 

överklaga ska enligt skiljemannalagen endast gälla ersättningsbeslut fattade av skilje-

männen själva och inte beslut fattade av någon annan instans, exempelvis ett skilje-

domsinstitut. Domstolen har dock frångått lagen och tillåter numera klander av ersätt-

ningsbeslut fattade av någon annan än skiljemännen själva. 

För att få en mer överskådlig analys och för att bättre kunna redogöra för de slutsatser 

som uppsatsen resulterar i, delas kapitlet upp i tre delar. I den första delen diskuteras de 

problem som uppkommer i samband med klander av skiljedom och i den andra delen de 

problem som uppkommer i samband med klander av ersättningsbeslut. Den sista delen 

diskuterar huruvida Sverige bör anta modellagen vid en förändring av skiljemannalagen. 

5.2 Klander av skiljedom 

5.2.1 Möjligheten att klandra skiljedomar 

Om en skiljedom kan klandras i Sverige eller inte är helt beroende av var platsen för 

förfarandet ska anses vara. Tolkningen av de bestämmelser som reglerar platsen är där-

med av avgörande betydelse för tillämpningen av skiljemannalagen. Normalt studeras 

förarbetena för att få vägledning i hur lagen ska tolkas och tillämpas. När det kommer 

till bestämmelserna om platsen för förfarandet blir det dock klart att uttalanden i förar-

betena kan leda till följder som kan ha negativ inverkan på parterna i ett skiljeförfaran-

de. 

I Titanmålet valde Svea hovrätt att följa vad som uttalats i förarbetena och gick därige-

nom emot både lagtextens ordalydelse och den grundläggande partsautonomin. Lagtex-

ten ger parterna möjligheten att välja platsen för förfarandet och tillåter skiljemännen att 

föra processen utomlands. Parternas möjlighet att välja platsen är en följd av partsauto-

nomin som skiljeförfaranden bygger på. Utgången i Titanmålet medför dock att skilje-

männen egentligen inte kan föra processen var de vill eftersom det finns risk att skilje-

domen då anses vara utländsk. Avgörandet i Titanmålet blev därför en form av avsteg 

från skiljemannalagen. Inte heller respekterades parternas fria vilja eftersom Svea hov-
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rätt ansåg att platsen för förfarandet inte kunde vara Sverige trots att parterna angivit det 

i sitt skiljeavtal och skiljemännen angivit det i skiljedomen. Förarbetena konsulteras 

ofta för att ta reda på syftet med en bestämmelse men de får inte leda till orimliga kon-

sekvenser i den praktiska tillämpningen.  

Själva grunden för ett skiljeförfarande är således parternas skiljeavtal och vad de kom-

mit överens om. Motiven till varför en viss plats väljs varierar mycket och det är inte 

alls säkert att det finns någon fysisk anknytning till platsen. Den kanske väljs av enbart 

praktiska skäl eller också för att den har fördelaktiga lagar för skiljeförfaranden. Det 

måste därför vara möjligt att själva processen förs någon annanstans och att skiljemän-

nen överlägger på det vis och på den plats de anser det vara lämpligast. Uttalandena i 

förarbetena medför att detta inte skulle kunna vara möjligt. Parterna kan inte välja Sve-

rige utan att det finns en anknytning hit. Inte bara inkräktar det på partsautonomin utan 

det fråntar parterna möjligheten att hålla förfarandet helt neutralt. 

Vad som utgör en tillräcklig anknytning anges inte i förarbetena, däremot talas det om 

svenskt rättskipningsintresse. Hänvisar både parternas avtal och skiljedomen till svensk 

rätt förefaller det naturligt att en svensk domstol finner sig behörig att avgöra en tvist. 

Särskilt när det gäller ett skiljeförfarande eftersom allting i ett dylikt förfarande utgår 

från parternas avtal. Så är dock inte fallet, utan när Svea hovrätt tolkade förarbetena och 

därefter tillämpade lagen bortsågs från parternas vilja som statuerats i både skiljeavtalet 

och skiljedomen. Följden härav blir att varken lagtexten eller skiljeförfarandets grund-

pelare partsautonomin längre verkar ha betydelse när platsen för skiljeförfarandet ska 

vara Sverige.  

Det vore mer logiskt att applicera det som i förarbetena uttalas om anknytningen och 

rättskipningsintresset på de avtal och domar där det inte angivits vilket land som ska ut-

göra platsen för förfarandet. Då finns det i alla fall en anledning att titta på till vilket 

land det finns en närmare anknytning. I de fall både parterna och skiljemännen faktiskt 

angivit en särskild plats, kan det tyckas mer naturligt att en domstol ändå anser sig vara 

behörig att pröva en talan. 

Förarbeten studeras i sökandet efter det bakomliggande syftet med lagtexten och hur 

lagstiftaren avsåg att tillämpningen skulle bli. Visserligen har domstolen handlat på det 

viset, men det är förvånande att den tillåter en sådan tolkning att tillämpningen avviker 

från vad som faktiskt gäller enligt svensk lag. Det kan tyckas egendomligt att de förar-

beten som en bestämmelse bygger på och som ska ge klarhet i lagtexten kan tolkas på så 

vis att de helt motsäger bestämmelsens ordalydelse.  

Svenskt rättskipningsintresse har dock sedan länge varit kravet för att svensk domstol 

ska anse sig behörig att pröva en tvist. Redan innan den nuvarande skiljemannalagen 

trädde i kraft var det ett faktum som nämndes i praxis. För att svenskt rättskipningsin-

tresse ska föreligga krävs ofta någonting mer än parternas hänvisning eftersom det är 

svenska statens resurser som ställs till förfogande. Om inte det svenska samhället har 

något intresse av att få en tvist avgjord i Sverige, finns det egentligen ingen anledning 

för domstolen att pröva tvisten. I det hänseendet kan Svea hovrätts resonemang tyckas 

vara rimligt.  

Vidare har Högsta domstolen i mål Ö 2301-09 nyligen beviljat prövningstillstånd i ett 

stort internationellt skiljeförfarande där en av de frågor som ska tas upp är just den om 
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svenskt rättskipningsintresse. Utgången i det målet kan bli avgörande för svensk skilje-

mannarätt eftersom Titanmålet avgjordes av en underinstans. 

Det kan inte vara meningen att ha en lag som måste tolkas med hjälp av förarbetena och 

sedan får en motsatt effekt när förarbetena väl studerats. Sverige utger sig för att vara ett 

skiljedomsvänligt land och då vore det bra om inte den lag som ska vara tillämplig på 

internationella förfaranden motverkar själva syftet med skiljeförfaranden som tvistlös-

ningsmetod.    

5.2.2 Rättsverkningar av Titandomen 

Rätten att klandra skiljedomen är en av de viktigaste rättigheterna en part har eftersom 

det är den enda möjligheten att påverka skiljeförfarandet. När en part vill föra talan mot 

domen ska domstolen i det land där förfarandet äger rum ta upp frågan. För det fall Sve-

rige angivits som platsen för förfarandet finns det numera, genom Titanmålet, en risk att 

svensk domstol avvisar klandertalan med motiveringen att skiljedomen är utländsk och 

att svensk domstol inte är behörig. Har processen förts någon annanstans och domstolen 

därefter inte finner något svenskt rättskipningsintresse eller någon anknytning hit, prö-

vas inte en klandertalan. 

Konsekvenserna härav kan bli negativa för parterna. Om både skiljeavtalet och skilje-

domen anger Sverige som platsen för förfarandet men den svenska domstolen avvisar 

klandertalan, föreligger det en risk att parterna helt går miste om sin rätt till klander. Det 

kan bli svårt att förmå ett annat land att lägga tid och resurser på att låta en domstol prö-

va en klandertalan när det uttryckligen anges att platsen för förfarandet är Sverige. Par-

terna kan på grund härav hamna i en så kallad déni de justice-situation, där det inte finns 

någon möjlighet att få domen verkställd i det egna landet och där det inte heller går att 

få talan prövad på nytt i Sverige. Ur parternas synvinkel kan det inte tyckas vara en 

önskvärd följd av att tillämpa skiljemannalagen. Parterna har med stöd av lag en rätt att 

klandra skiljedomen, men tillämpas skiljemannalagen såsom i Titanmålet, finns det 

dock en risk att parterna förlorar den rättigheten.  

Enligt modellagen bestäms platsen för skiljeförfarande på samma sätt som enligt skil-

jemannalagen, men tolkningen är annorlunda. De förberedande dokument som föregick 

modellagen har inte riktigt samma funktion som de förarbeten som finns till skiljeman-

nalagen. Modellagen tolkas enligt dess syfte och de principer som ligger till grund för 

den. Artiklarna i modellagen är mer specifika än i skiljemannalagen, varför det är enkelt 

att tolka dem utifrån dess ordalydelse. Eftersom det inte finns några uttalanden om rätt-

skipningsintresse eller anknytning att ta hänsyn till, leder inte en tillämpning av model-

lagen till sådana konsekvenser som Titanmålet. 

Vid en tillämpning av modellagen finns det heller ingen möjlighet att skiljedomen är att 

betrakta som utländsk, varför en domstol inte har något stöd för att avvisa en klanderta-

lan på den grunden. Modellagen anger att platsen för skiljeförfarandet ger skiljedomen 

dess nationalitet och lagen är endast tillämplig när förfarandet är i ett land som antagit 

modellagen som sin nationella lag. En skiljedom anses alltid meddelad i det landet när 

detta angivits som platsen, varför skiljedomen inte kan anses som utländsk. Jämfört med 

den svenska skiljemannalagen leder en tillämpning av modellagen således inte till sam-

ma följder. Modellagen respekterar parternas avtalsfrihet och ger inte upphov till déni 

de justice-situationer. 
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En lag, vars tillämpning skulle kunna resultera i déni de justice-situationer och i att par-

terna förlorar sina rättigheter, kan inte sägas vara önskvärd. Härigenom skapas en risk 

att parterna inte längre vill hänvisa till Sverige som plats för sina skiljeförfaranden. Om 

Sverige ska kunna bibehålla sin position och stå emot konkurrerande länder måste det 

ske en förändring av skiljemannalagen.  

5.3 Klander av ersättningsbeslut 

5.3.1 Möjligheten att klandra ersättningsbeslut 

I Soyakmålet konsulterade Högsta domstolen förarbetena men valde att bortse från vad 

som uttalades däri, trots att de specifikt beskriver i vilka situationer bestämmelsen är 

ämnad att tillämpas. En jämförelse kan genast göras med Svea hovrätts resonemang i 

Titanmålet där domstolen följde vad som uttalades i förarbetena trots att det inte var i 

enlighet med lagtextens ordalydelse. Det är således uppenbart att vad som uttrycks i lag-

texten inte går att förstå och tillämpa utan att förarbetena studeras.  

Anledningen till att parterna sedan länge har fått överklaga ersättningsbeslut är för att 

förhindra att skiljemännen beslutar om oskäligt höga arvoden till sig själva. Det är den 

uttalade meningen i förarbetena och det är också uppfattningen bland verksamma inom 

skiljedomsvärlden. Högsta domstolen har även i tidigare praxis anfört att det endast är 

skiljemännens beslut som kan överklagas. I förarbetena anförs uttryckligen att det inte 

behöver framgå direkt av lagtexten att det är så, vilket skulle kunna tyda på att lagstifta-

ren ansåg det vara en självklarhet att rätten till överklagan endast gällde skiljemännens 

egna beslut och inte en oberoende tredje parts beslut. En av fördelarna med att låta ett 

institut handlägga ett skiljeförfarande har alltid framhållits vara bland annat att varken 

parterna eller skiljemännen behöver oroa sig för eller befatta sig med kostnadsfrågan. 

Det är något som opartiskt beslutas av institutet.  

Som framhållits i uppsatsen använder sig instituten av noga utarbetade modeller när de 

beslutar om ersättningen och de flesta institut har liknande modeller. Att det nu enligt 

svensk rätt går att ifrågasätta institutets beslut motarbetar syftet med rätten till att över-

klaga samtidigt som det drastiskt skulle kunna uppfattas som att institutet inte längre an-

ses kompetent att utföra det uppdrag det anförtrotts. 

Enligt svensk lag får inte en skiljedom verkställas om inte parterna givits möjlighet att 

överklaga ett ersättningsbeslut. Högsta domstolen anförde i Soyakmålet att uttalanden i 

förarbetena inte ska kunna resultera i ett avsteg från den bestämmelsen. Det var delvis 

därför som parterna fick tillåtelse att överklaga institutets beslut, vilket kan tyckas vara 

rimligt ur svensk lags synvinkel. De röster som höjts mot Soyakmålet har främst kom-

mit från verksamma och inte från parterna. Avgörandet stärker parternas ställning i skil-

jeförfarandet och ger dem ytterligare en möjlighet att påverka det. 

För att underlätta för både svenska parter, skiljemän och domstolar såväl som för ut-

ländska parter och skiljemän bör det klart framgå av lagtexten hur bestämmelsen ska 

tillämpas. Eftersom skiljemannalagen blir tillämplig lag i så många internationella skil-

jeförfaranden, är det inte önskvärt att förarbetena behövs för att tolka lagen. Än mindre 

önskvärt är det att det inte går att vara säker på hur tolkningen blir trots att förarbetena 

studeras. När det är oklart huruvida uttalanden i förarbeten bedöms vara av betydelse för 

tolkningen av en bestämmelse eller inte, kan det tyckas vara lämpligt att författa en ny 

lagtext där det tydligt framgår i vilka situationer bestämmelsen blir tillämplig. På så vis 
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minskas bundenheten till förarbetena. Det är egentligen inte hur Högsta domstolen tol-

kar lagen och dess förarbeten som bör kritiseras utan snarare hur det kan komma sig att 

en lag överhuvudtaget kan vara utformad på ett vis som medför liknande följder. 

5.3.2 Rättsverkningar av Soyakdomen 

Den tillämpning av lagen som tolkningen ger upphov till medför konsekvenser som inte 

är fördelaktiga för varken skiljeförfarandet i sig eller för skiljemännen. Möjligheten att 

överklaga skiljemännens ersättningsbeslut har funnits under mycket lång tid, men det är 

först nu som domstolen har öppnat för att även kunna överklaga institutens beslut. Det 

finns argument både för och emot Högsta domstolens beslut, men det som till slut är 

avgörande för Sveriges framtid som skiljemannaland är egentligen vad skiljemännen 

anser. Eftersom de kan välja att inte ta på sig några uppdrag i Sverige, är det de som på-

verkar huruvida parterna väljer att förlägga sina förfaranden här. 

Ur parternas perspektiv är dock Soyakdomen en fördel eftersom den har givit dem ytter-

ligare en möjlighet att påverka skiljeförfarandet. Även om inte skiljemännen föredrar att 

delta i förfaranden där skiljemannalagen kan komma att tillämpas, kanske parterna ändå 

förlägger sina förfaranden i Sverige på grund av den förstärkta positionen. Om parterna 

fortsätter att hänvisa till Sverige kan skiljemännen till slut bli tvingade att ta på sig upp-

drag här eftersom det är här arbetet finns.  

Ett sådant perspektiv tonar ner rättsverkningarna något, men både skiljeförfarandet i sig 

och skiljemännen framför allt kan fortfarande påverkas negativt av hur skiljemannala-

gen tillämpas. Tidsaspekten, det vill säga att förfarandet kan förlängas genom en dom-

stolsprocess, men även risken att skiljemännen kan bli stämda för ett beslut de inte själ-

va har fattat är faktorer som ur skiljemännens synvinkel talar emot avgörandet. Att be-

höva föra en process i ett land som inte är hemlandet, enligt dess regler, och försvara 

någon annans beslut kan inte sägas vara ett eftersträvansvärt resultat för skiljemännen. 

Inte heller är det positivt att vara tvingas vara bunden till ett skiljeförfarande längre än 

nödvändigt. 

Institutens regler är dock så pass väl utarbetade att utsikterna för en part att vinna en 

materiell överprövning av ett ersättningsbeslut är relativt små, vilket skulle kunna anses 

tala för Högsta domstolens avgörande. Parternas rätt till klander efterlevs även om de 

inte når framgång med sin talan. Enbart möjligheten för parterna att överklaga och ris-

ken att bli ställd inför domstol skulle dock kunna inverka negativt på skiljemännens in-

ställning till att delta i skiljeförfaranden i Sverige. Ytterligare en konsekvens som kan 

följa är att skiljemännen, liksom de gjorde i Soyakmålet, godtar en förlikning och där-

med antar ett lägre arvode enbart för att slippa vara involverade under så lång tid. 

Modellagen saknar helt regleringar om ersättningen till skiljemännen. Naturligtvis är 

den största nackdelen med det att parterna inte har någon möjlighet att få skiljemännens 

beslut överprövat även om det skulle vara oskäligt. För att undvika sådana konsekvenser 

får kostnadsfrågan istället lösas av parterna själva innan skiljeförfarandet tar sin början. 

Om tvisten handläggs av ett institut är det istället institutets regler som fastställer skil-

jemännens ersättning utan att varken parter eller skiljemän har någon möjlighet att på-

verka. Vid en tillämpning av modellagen, kan ersättningsbeslut inte överklagas oavsett 

vem som fattat beslutet. 

Att modellagen inte innehåller några bestämmelser om ersättningen kan istället motive-

ras av att det bringar fördelar för alla involverade och för skiljeförfarandet i sig. Det 
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tvingar parterna att vara extra noga och sätta sig djupare in i förfarandet vilket får anses 

vara positivt för deras egen del. Det sparas både tid och pengar på att det inte kan föras 

talan i domstol om just ersättningen. Sedan skiljemännen meddelat skiljedomen är de 

färdiga med skiljeförfarandet förutsatt att inte parterna försöker åsidosätta domen på nå-

gon annan grund.  

Sverige har alltid varit ett stort land inom skiljemannarätt men med de konsekvenser 

skiljemannalagen nu kan medföra, föreligger en risk att skiljemännen inte vill delta i 

förfaranden där skiljemannalagen kan bli tillämplig. Skiljemannalagens bestämmelser 

om ersättningsbeslut motverkar både lagens egna syften och syftet med att överhuvud-

taget lösa tvister genom skiljeförfarande. För att Sverige ska kunna hålla internationell 

standard är en förändring nödvändig.  

5.4 Bör Sverige anta UNCITRAL:s modellag? 

Som det ser ut idag har Sverige en gemensam skiljemannalag för nationella och interna-

tionella skiljeförfaranden. Syftet med lagen var att bidra till så snabba, smidiga och kon-

fidentiella tvistlösningar som möjligt samtidigt som internationella förfaranden skulle 

främjas. Vidare skulle lagen syfta till att bibehålla partsautonomin som är betydelsefull 

vid skiljeförfaranden. Vid utformningen av lagen beslutades att modellagen inte skulle 

ligga direkt till grund för den men att modellagens artiklar noga skulle begrundas. Mo-

tiveringen härför var att modellagen är utformad endast för internationella förfaranden 

och tar således inte hänsyn till särskilda aspekter som kan vara viktiga för nationella för-

faranden. Modellagen saknar även regleringar på vissa områden. 

Den svenska lagens tolkning och tillämpning leder dock till konsekvenser som är till 

nackdel för Sverige som skiljemannaland. Internationella parter har ofta hänvisat till 

Sverige som platsen för sina skiljeförfaranden, men kraven på internationell standard 

har ökat. Andra länder har utvecklat sig till att bli skiljedomsvänliga och många länder 

har antagit modellagen för att ytterligare förenkla för alla involverade. De avgöranden 

som diskuterats i den här framställningen påvisar att skiljemannalagen inte längre upp-

fyller sina syften. Vid en tillämpning av skiljemannalagen är det inte säkert att partsau-

tonomin ges sitt utrymme. Inte heller främjas övriga syften som ligger till grund för ett 

skiljeförfarande. 

Ett av syftena med skiljemannalagen var att främja internationella skiljeförfaranden, 

men med tanke på vad domstolarnas tillämpning leder till är det numera snarare tvärt-

om. Modellagen är särskilt utformad för att reglera internationella skiljeförfaranden och 

det ligger mycket arbete bakom den. Den är väl beprövad och eftersom så många länder 

har antagit modellagen fungerar den uppenbarligen också väl.  

Mot bakgrund av vad som diskuterats i uppsatsen, finns det behov av en förändring av 

skiljemannalagen. Huruvida en sådan förändring bör inbegripa modellagen är ytterligare 

en fråga att ta ställning till. Genom den jämförelse som gjorts i den här framställningen 

framkommer att i internationella förhållanden är modellagen bättre lämpad än skilje-

mannalagen att tillämpa vid tvistlösning. Skiljemannalagen kan inte längre tillgodose 

vad som efterfrågas i internationella skiljeförfaranden. Modellagen däremot är upp-

byggd med enda mål att tjäna skiljeförfarandets syften och är väl utstuderad på varje 

punkt. Artiklarna är tydliga och inte i behov av tolkning på samma sätt som skiljeman-

nalagens paragrafer. Om modellagen skulle antas, skulle en tolkning med hjälp av mot-
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stridiga förarbeten inte längre vara något problem och det skulle underlätta för alla som 

ska tillämpa svensk nationell rätt i internationella förfaranden. 

På vilket sätt förändringen skulle genomföras är en annan fråga. I uppsatsen diskuteras 

endast ett fåtal bestämmelser i skiljemannalagen, men det finns givetvis fler bestämmel-

ser som skulle påverkas om modellagen antogs som nationell lag. Ett alternativ kan vara 

att anta modellagen i sin helhet och fortfarande ha en gemensam lag för nationella och 

internationella förfaranden. Det skulle förmodligen inte vara särskilt klokt eftersom mo-

dellagen endast syftar till att reglera internationella förhållanden och därför inte tar hän-

syn till vad som kan vara viktigt i nationella förhållanden. 

Ett annat alternativ skulle kunna vara att dela upp lagen så att modellagen endast blir 

tillämplig på internationella förfaranden. Som påpekades i förarbetena till den nuvaran-

de skiljemannalagen skulle det kunna ge upphov till vissa gränsdragningsproblem, men 

det är då upp till lagstiftaren att vara tydlig med vad som utgör nationella respektive in-

ternationella förfaranden så att det inte går att tolka på fel sätt. Ett tredje alternativ kan 

vara att endast vissa bestämmelser, exempelvis de som diskuterats här, anpassas till 

modellagen. Som påpekats finns det dock många fler och även om problemen med de 

bestämmelser som diskuterats här kan undvikas, kan det inte garantera att det inte upp-

står problem med andra bestämmelser. 

Tillämpningen av den nuvarande skiljemannalagen kan således leda till resultat som inte 

är önskvärda för någon inblandad. Felet är egentligen inte hur domstolarna tillämpar la-

gen utan snarare lagen i sig och förarbetena till den. Eftersom det inte går att tyda lagen 

utan hjälp av förarbetena, går det heller inte att med någorlunda säkerhet förutse resulta-

tet i ett visst fall. Det föreligger därför en risk att både parter och skiljemän avstår från 

att engagera Sveriges nationella lag i sina skiljeförfaranden. Troligt är att parter och 

skiljemän hellre väljer länder där lagen följer internationell standard och kan tolkas och 

förstås på rätt sätt. 

För att behålla och utöka de internationella tvister som löses med hjälp av skiljemanna-

lagen och för att leva upp till de krav som numera ställs, är en förändring av nationell 

lag nödvändig. Att på ett eller annat sätt anta modellagen vore ett steg framåt och skulle 

hjälpa Sverige att klara av den internationella konkurrensen. Hur en förändring bäst ska 

genomföras lämnas dock till lagstiftaren att besluta. 
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