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Abstract

The essay studies the setting aside of arbitral awards on ordre public grounds due to 

competition law breaches under Swedish law. It also compares Swedish law with US 

law on the same issues. Initially the essay notes that Swedish law is divided between 

internal regulations and EU law but that the provisions are materially almost identi-

cal, apart  from the EU having a further interest in integration. In comparison US 

competition law has a slightly different approach but generally similar goals. For all 

jurisdictions the goal is an effective and competitive market. 

The essay then turns to arbitration law finding that US and Swedish law both allow 

for the arbitration of competition law issues. The importance of arbitral awards not 

being reviewed on a material basis in courts are expressed in both jurisdictions. 

In relation to internal Swedish competition law awards are judged invalid if they 

conflict with a clear legal precedent. If there is no clear precedent awards are sub-

jected to a summary  overview where the courts are to determine if the award fulfills 

an acceptable legal standard. In relation to EU competition law the standard is less 

clear. Beyond a doubt awards violating clear precedents are invalid. Considering the 

importance of equivalent application of EU law it is likely that in unclear cases 

awards need be subjected to detailed court scrutiny  to allow for a preliminary  ruling. 

US law simply  demand that arbitrators address and resolve competition law issues, 

paying little attention to the material conclusion.

Considering the state of Swedish law, the essay concludes that competition law im-

pact is prioritized in Swedish law due to the legal construction of the EU. Finally  the 

essay suggest that EU law applies a solution similar to the internal Swedish model of 

summary  overviews of awards when there is no clear precedent. The suggestion is a 

compromise allowing for obvious breaches of competition law to be addressed with-

out severely limiting arbitration.
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Förkortningar 

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

område

- FAA: Federal Arbitration Act 

- FEU: Fördraget om Europeiska unionen

- FEUF: Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

- FTC: Federal Trade Commission 

- KonkL: Konkurrenslag (2008:579)

- LSF: Lag (1999:116) om skiljeförfarande

- UB: Utsökningsbalk (1981:774)
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1. Inledning

1.1 Introduktion

Konkurrensrätten tillämpas på ett  mycket brett område: företags verksamhet. Det in-

nebär att konkurrensrätten ofta kolliderar med andra rättsområden vilket leder till 

intressekonflikter. En typisk sådan kollision är med immaterialrätten där motstående 

intressen av fri konkurrens och ensamrätt inte alltid harmonierar.1 

När skiljenämnder hanterar konkurrensrätt kan en intressekonflikt mellan konkur-

rensrättens genomslag och skiljerättsliga principer uppstå. Kollisionen skapar oförut-

sägbara rättslägen där det för parter och skiljemän blir oklart om en skiljedom kom-

mer att stå sig eller ogiltigförklaras. Problemets kärna är att konkurrensrätten anses 

vara av sådan vikt att skiljedomar kan komma att ogiltigförklaras om de står i strid 

med den. Den här uppsatsen utgår från NJA 2015 s. 438 (härefter Systembolaget-må-

let) som är det senaste exemplet i svensk praxis på den nämnda problematiken.

1.2 Disposition

Kapitel 1 ger uppsatsens syfte, metod, material och begränsningar.

Kapitel 2 presenterar grundläggande rätt nödvändig för att kunna tillgodogöra sig 

analysen. Kapitlet innehåller en genomgång av EU:s, Sveriges och USA:s konkur-

rensrätt  samt en presentation av grunderna för amerikansk skiljerätt och de för upp-

satsen relevanta delarna av svensk skiljerättslig lagstiftning. Kapitlet  presenterar ock-

så ändamålsskäl för de två rättsområdena.

Kapitel 3 handlar om Systembolaget-målet. Kapitlet inleds med ett referat varefter 

jag går igenom fallet i detalj och utreder rättsliga konsekvenser. De huvudsakliga 

diskussionspunkterna är hur skiljenämnder och domstolar ska agera vid ett klart re-

spektive oklart konkurrensrättsligt rättsläge, övertillämpning av konkurrensrätten, 

uppenbarhetsrekvisitet i LSF 33 § och delningen av svensk- och EU-konkurrensrätt.

Kapitel 4 behandlar hänsyn vid verkställighet av skiljedomar med konkurrensrättsli-

ga inslag och skiljenämnders skyldighet att ex officio ta upp  konkurrensrättsliga frå-
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gor. Kapitlet separeras från kapitel 3 då dessa frågor inte direkt aktualiseras i 

Systembolaget-målet.

Kapitel 5 presenterar förslag på hur överprövningar kan hanteras för att  ta större 

hänsyn till skiljerättens ändamålsskäl.

Kapitel 6 innehåller en summering av uppsatsen. Kapitlet innehåller även en kort 

reflektion om skiljerättens potentiellt konkurrensfrämjande roll och om skiljedom-

svänlighet i Sverige, EU och USA.

Kapitel 7 är källförteckning. 

Uppsatsens analytiska delar, både de lege lata och de lege ferenda, presenteras fort-

löpande i texten. 

1.3 Syfte

Uppsatsen har två syften. Det första är att  presentera gällande rätt beträffande skilje-

rättens hantering av konkurrensrätten och konkurrensrätten som ogiltighetsgrund. 

Det andra är att se till effekten av gällande rätt, dess lämplighet utifrån ändamålsskäl 

och om det finns skäl för ändringar. För båda syften görs en jämförelse med ameri-

kansk rätt, dels för att  ge perspektiv och dels för inspiration till andra sätt att hantera 

problemen.

Följande frågeställning har använts:

- Vad är gällande rätt beträffande skiljenämnders konkurrensrättsliga hantering?

- Ska skiljemän ta hänsyn till konkurrensrätten ex officio?

- Hur överprövas konkurrensrättsliga skiljedomar i domstol?

- Hur påverkas verkställighet av konkurrensrättsliga frågeställningar?

- Vilka ändamålsskäl står emot varandra då skiljenämnder behandlar konkurrens-

rätten?

- Vilka effekter har gällande rätt och hur förhåller sig de effekterna till ända-

målsskälen?
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- Skiljer sig amerikansk rätt från svensk rätt i ovanstående frågor?

- Finns skäl till ändring av den svenska rätten?

1.4 Metod och material

1.4.1 Metod

Uppsatsen handlar huvudsakligen om svensk rätt. EU-rätten är en självklar del i den 

svenska rätten, men då konkurrensrätt finns både på nationell och EU-nivå görs en 

viss skillnad mellan situationer då rätten är rent inhemsk kontra styrd av EU-rätten.2 

När inhemsk rätt diskuteras menas med andra ord inte att EU-rätten inte är en del av 

svensk rätt. 

Grunden för uppsatsen är den rättsdogmatiska metoden och rättskälleläran som 

tillämpas genomgående för alla frågeställningar. Med det menas att uppsatsens 

grundläggande material tas ifrån lagar, praxis, förarbeten och doktrin samt att hänsyn 

tas till källornas inbördes hierarki. Vad metoden mer praktiskt inneburit i mitt  arbete 

är att rättskällorna använts för att ta in grundläggande information som jag sedan sys-

tematiserat och vägt mot varandra för förståelse av rättsläget. Därefter har jag analy-

serat effekter av rättsläget på rättens tillämpning och vilka samhälleliga följder 

tillämpningen medför.3

För EU-rätten är metoden densamma men unionens uppbyggnad medför vissa andra 

hänsynstaganden kring vilken typ av material som används. Förarbeten är exempel-

vis av begränsad betydelse medan praxis från EU-domstolen ges en hög status. Det 

görs också en skillnad mellan de grundläggande fördragen, FEU och FEUF, och 

sekundärlagstiftning.4 

Uppsatsens analytiska delar, både de lege lata och de lege ferenda, är främst teleolo-

giska och utgår ifrån de ändamålsskäl jag funnit för skilje- och konkurrensrätten på  
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uppsatsen område.5 Ändamålsskälen är betingade av konstruktioner såsom konkur-

rensrätt, skiljerätt och EU-rätt. Inga av dessa konstruktioner är helt givna på det sätt 

tyngdlagen eller magnetism skulle vara givna inom naturvetenskapen. Tvärtom finns 

det sannolikt röster som talar för att helt omintetgöra dessa konstruktioner eller om-

stöpa dem i en helt annan form. Jag ser det dock inte som min uppgift att studera el-

ler verka för en omvälvande rättslig förändring. Uppsatsen är skriven utifrån det nu-

varande systemet med skiljerätt och konkurrensrätt samt de ändamål och funktioner 

dessa system har. 

1.4.2 Material för svensk rätt och EU-rätt

Uppsatsen hanterar två separata rättsområden. För den skiljerättsliga delen har LSF 

varit  utgångspunkten. Därutöver har jag sett till dess förarbeten även om deras aktua-

litet delvis ifrågasatts inom uppsatsens område.6 Det har därför varit  nödvändigt att 

jämföra med skiljerättslig standardlitteratur såsom Lindskogs kommentar till LSF 

och Heumans ”Skiljemannarätt”.7 Internationell litteratur såsom ”Redfern & Hunter 

on International Arbitration” och den mer specialiserade ”EU and US Antitrust Ar-

bitration: A Handbook for Practitioners” har också använts.8 Att använda internatio-

nell litteratur i en uppsats som fokuserar på svensk rätt motiveras av skiljerättens in-

ternationella natur och det  faktum att  EU-rätten har ett starkt inflytande på konkur-

rensrätten och därigenom även skiljerättens hantering av konkurrensrättsliga frågor.9

Då uppsatsen tagit avstamp i Systembolaget-målet har två artiklar som rör det speci-

fika fallet av Lars Henriksson respektive Ulf Bernitz varit ovärderliga.10 
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På konkurrensrättens område har jag använt både svensk och internationell standard-

litteratur. Särskilt  kan nämnas ”EU Competition Law” av Jones & Sufrin.11 Proposi-

tionen till KonkL har också studerats, särskilt vad gäller ändamålsskäl och den 

svenska inhemska rättens förhållande till EU-rätten. 

1.4.3 Särskilt om amerikansk metod och material

Uppsatsen är inte en fullständig komparativ studie. Dess fokus är på svensk rätt och 

en fullständig komparativ analys vore därmed felriktad och bortom uppsatsens om-

fång. Amerikansk rätt används för att i vissa fall spegla svensk rätt  och som bak-

grund för analys och argumentation.12 Med det sagt används dock ett visst mått av 

komparativ metod då uppsatsen först söker etablera gällande rätt  i USA och därefter 

använda den rätten som jämförelseobjekt.13  

Valet av jämförelseobjekt bottnar i flera överväganden. Till att börja med var det 

nödvändigt att jämföra med en rättsordning utanför Europa då EU-rätten är en stor 

del av det studerade området. USA är också ett  traditionellt jämförelseobjekt för 

konkurrensrätt  då landet länge varit ledande inom området och influerat konkurrens-

rättslig utveckling globalt. Delar av den europeiska konkurrensrätten implementera-

des exempelvis av USA under ockupationen av Tyskland efter andra världskriget – 

regler som än idag är del av europeisk rätt. Den långa historien medför också att den 

amerikanska rätten har ett brett utbud av både doktrin och praxis.14 

Vid jämförelser med en främmande rättsordning är det av vikt att beakta hur rättslig 

metod skiljer sig åt.15 Jag är skolad i svensk metodologi och mitt arbetssätt är därför 

präglat av svensk metodik och den rättsdogmatiska metoden, vilket föranlett särskild 

försiktighet i valet  av amerikanska rättskällor för att inte tolka felaktigt. Huvudsakli-

gen har jag grundat studierna av amerikansk rätt i rättspraxis, den amerikanska 

”common law”, och federal lagstiftning. Därutöver har jag delvis använt samma in-
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ternationella litteratur som för den svenska rätten och EU-rätten. Detta då flertalet 

källor redogör för båda rättsordningarna eller använder den amerikanska rätten som 

jämförelseobjekt. Jag har även studerat ett antal artiklar från amerikanska tidskrifter.

1.5 Begränsningar 

Området som uppsatsen berör är invecklat och omfattar många tänkbara forsknings-

områden. Utifrån uppsatsens omfång är det dock inte möjligt att redogöra för alla 

områden och en del generella begränsningar är nödvändiga.16

Inledningsvis lämnas frågor om statsstöd och offentlig upphandling åt  sidan. Interna-

tionella investeringsavtal med skiljeklausuler utelämnas, likaså företagsöverlåtelser. 

Den konkurrensrättsliga fokusen ligger på dominerande ställning och olovligt samar-

bete mellan företag, förenklat monopol och karteller. Det kan tänkas att en del av 

uppsatsens diskussioner och slutsatser i och för sig har bäring på de uteslutna områ-

dena.

Uppsatsen är en juridisk framställning och även om dess konkurrensrättsliga aspekter 

i viss mån har ekonomisk bakgrund har jag valt att inte arbeta med ekonomiska mo-

deller. Orsaken till det är att jag som författare saknar ekonomisk expertis och att 

omfånget skulle bli markant större med en genomgående ekonomisk analys. 
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2. Grundläggande skilje- och konkurrensrätt

2.1 Konkurrensrätt

2.1.1 Syftet med konkurrensrätt

Den grundläggande idén om fria marknader och konkurrens kommer från Adam 

Smith som ansåg att grunden för ekonomisk välfärd låg i fria konkurrensutsatta 

marknader.17 För att  förstå konkurrens används en modell som kallas perfekt konkur-

rens. Modellen förutsätter att konsumenterna18 uppfattar alla producenters varor som 

likvärdiga och att producenter och konsumenter har fullständig information om sina 

sälj- och köpmöjligheter. Modellen kräver också att marknaden är så stor att ingen 

enskild part med sitt handlande ensam kan styra marknaden. Vidare krävs att mark-

naden inte kontrolleras av någon extern reglering. I princip inga moderna marknader 

lever helt upp till modellen om perfekt konkurrens. Istället är den rättsliga målsätt-

ningen effektiv konkurrens.19

Vad som menas med effektiv konkurrens kan beskrivas som effektiv allokering av 

samhällets resurser för att maximera ekonomisk välfärd.20  Ökad innovation, lägre 

priser och bättre villkor för konsumenterna anses vara resultatet av effektiv konkur-

rens och ge optimal allokering av samhällets resurser.21 Hur det ska uppnås och vad 

för aspekter på marknaden som ska tas hänsyn till skiljer sig mellan olika ekonomis-

ka skolor. Den amerikanska Chicagoskolan fokuserar exempelvis på ekonomisk ef-

fektivitet medan de tyska ordoliberalerna lägger stor vikt vid att  begränsa privat eko-

nomisk makt.22 Den här uppsatsen kommer inte i någon större utsträckning beröra de 

ekonomiska skolorna, då uppsatsens omfång är begränsat. Istället ligger fokus på de 

rättsregler som finns i de olika jurisdiktionerna och ändamålsskälen.
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Konkurrenslagens syfte är enligt  KonkL 1:1 att undanröja och motverka hinder mot 

effektiv konkurrens. Propositionen förtydligar att  samhällsekonomin och konsumen-

terna ska ses som skyddsobjekt. Vidare anges att även konkurrerande företag ska 

skyddas.23  Med det menas dock inte att konkurrenterna ska skyddas individuellt. 

Snarare ska de skyddas som en del i marknadens struktur.24 

Den svenska konkurrensrätten är sammanflätad med och underordnad EU:s konkur-

rensrätt. Det innebär att dess tillämpning ska ske i ljuset av EU:s regelverk, dock 

med hänsyn till att EU-rätten har ytterligare syften som inte är tillämpliga på intern 

svensk rätt. Vidare kan noteras att KonkL inte är uttömmande och att tidigare okända 

situationer ska bedömas utifrån KonkL 1:1 och dess bakomliggande skäl.25  Det är 

även viktigt att notera att konkurrensrätten inte ska användas för att uppnå andra 

ekonomiska eller politiska mål såsom miljöskydd eller sysselsättningspolitik.26

EU-rättens centrala uppgift är att bevaka konsumenternas intresse av en effektiv, 

fungerande och välståndsgenererande marknad.27 EU-konkurrensrätten har också en 

central uppgift i att främja integrationen och funktionen av den gemensamma mark-

naden, vilket är den huvudsakliga skillnaden gentemot den svenska rätten.28 Art. 26 

FEUF stadgar att den inre marknaden ska vara ett område utan interna gränser med 

fri rörlighet för varor, personer, kapital och tjänster. I vissa fall kan integrationen och 

konkurrensrättslig effektivitet komma i konflikt och EU-domstolen har vid sådana 

tillfällen verkat i integrationens intresse.29 Exempelvis har EU-domstolen agerat mot 

avtal som delar upp marknaden längs nationsgränserna.30
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30 Établissements Consten S.A.R.L. och Grundig-Verkaufs-GmbH mot Europeiska ekonomiska ge-
menskapens kommission. - Förenade målen C-56 och 58/64. Domstolen slog fast att ett vertikalt avtal 
som delade försäljningen mellan Frankrike och Tyskland stred mot dåvarande EG-rätten.



Liksom sina europeiska motsvarigheter har den amerikanska konkurrensrätten som 

ändamål att  skapa en konkurrenskraftig effektiv marknad till fördel för konsumenter-

na. Med det sagt finns en skillnad i att amerikansk konkurrensrätt  mer renodlat foku-

serar på ekonomisk effektivitet.31 Det har diskuterats om även andra hänsyn bör tas, 

såsom skydd av marknadsstrukturer.32 Vidare har tillämpningen skiftat  historiskt och 

viss oklarhet finns om de första reglerna från sent 1800-tal alls hade stöd i någon 

specifik ekonomisk policy.33 För dagens tillämpning, samt den här uppsatsen, är de 

historiska rötterna av begränsat intresse.

För att skydda de ovan angivna intressena måste konkurrensrätten ha genomslag i 

praktiken. I kollisionen med skiljerätten blir det konkurrensrättsliga ändamålsskälet 

således genomslag.34 

2.1.2 Grundläggande konkurrensrättsliga regler i Sverige och EU

EU:s regler om konkurrens återfinns huvudsakligen i FEUF art. 37, 101-109 och rå-

dets förordning om företagskoncentrationer (139/2004). För den här uppsatsen är art. 

101-102 FEUF i fokus. Vad gäller den svenska lagstiftningen speglas reglerna i art. 

101-102 FEUF i KonkL 2:1-2 och 2:7. Bestämmelserna är materiellt  desamma med 

undantag för att EU:s samhandelsaspekter saknas och att de syften som hänför sig 

direkt till detta inte finns i svensk rätt.35

2.1.3 De grundläggande konkurrensrättsliga bestämmelserna i USA

Den amerikanska konkurrensrätten består av ett antal akter och rättsfall. Mest grund-

läggande är Sherman-akten som är grunden för konkurrensrätt i USA. Sherman-ak-

ten ger de bestämmelserna kring monopol, karteller och annan liknande 
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31 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt s. 73.

32 Kirkwood s. 1 f. Jämför: Sullivan s. 39 ff.

33 Jones & Sufrin s. 19 f.

34 Jämför HD i Systembolaget-målet stycke 13, EU-domstolen i Eco Swiss-målet stycke 36 och 
Supreme Court i Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc.,  473 U.S. 614 (1985). 
”[...] the legitimate interest in the enforcement of the antitrust laws […]”.

35 Carlsson 1 kap. 1 § och Bastidas Venegas -  1 kap. 1 §.



verksamhet.36 Förutom Sherman-akten finns ett antal andra akter; såsom Clayton-ak-

ten och FTC-akten. Inom ramen för den här uppsatsen är det inte nödvändigt att i de-

talj gå igenom den amerikanska konkurrensrättens regler. Istället kommer relevanta 

bestämmelser och rättsfall huvudsakligen beröras i den mån de är av intresse för jäm-

förelse.

En nota bene är att i amerikansk rätt används termen ”anti-trust law” för att hänvisa 

till konkurrensrätt. Inom EU används dock begreppet mer snävt och betecknar enbart 

begränsade delar av konkurrensrätten. Istället används ”competition law” för att be-

skriva hela konkurrensrätten.37

2.1.4 Monopol, karteller och annat otillbörligt samarbete

Art. 101 FEUF förbjuder företag och andra kommersiella aktörer att genom avtal, 

samarbete eller gemensamt handlande undergräva konkurrensen på marknaden. Ty-

piska exempel på detta är priskarteller och uppdelning av marknader. Artikeln kräver 

för sin tillämplighet att agerandet påverkar handeln mellan medlemsstater. Visst 

handlande som annars skulle vara förbjudet undantas från reglerna då dess positiva 

effekter motiverar undantag, såsom ökad effektivitet. Den svenska motsvarigheten är 

KonkL 2:1. Dess bestämmelser är desamma som art. 101 FEUF, dock utan samhan-

delskriteriet. 

Sherman-aktens bestämmelser på området finns i dess första artikel som förbjuder 

avtal och andra samarbeten ämnade att begränsa handeln mellan delstaterna eller 

med främmande nationer. 

2.1.5 Monopolisering och missbruk av dominerande ställning

Art. 102 FEUF förbjuder att  ett dominerande företag med stor marknadskraft använ-

der sin ställning för att  snedvrida konkurrensen. Exempelvis kan det röra sig om att 

ett  företag använder sin dominans för att sälja varor under tillverkningspris i syfte att 
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36 Jones & Sufrin - s. 19.

37 Jones & Sufrin - s. 4, 19.



slå ut  en konkurrent. I svensk rätt finns motsvarande bestämmelser i KonkL 2:7. Lik-

som för otillbörlig samverkan är reglerna i det närmaste desamma som inom EU-rät-

ten.

Sherman-aktens andra artikel förbjuder monopolisering eller verksamhet som med 

reell sannolikhet kan skapa monopol. Det amerikanska regelverket skiljer sig därmed 

från EU-reglerna som kan tillämpas på en dominant oavsett om dominanten agerar 

för att monopolisera eller ej.38 Vidare finns regler i Robinson-Patman-akten om för-

bud mot viss typ av prisdiskriminering. Akten är ämnad att främja konkurrensen ge-

nom att skydda små aktörer.39

2.1.6 De konkurrensfrämjande myndigheterna

EU-kommissionen bevakar konkurrensrätten inom EU och har breda befogenheter 

att  bedriva undersökningar på eget  initiativ. Vidare har myndigheten befogenhet att 

utdela böter till företag vid konkurrensbrott och fatta bindande beslut mot privata ak-

törer. Kommissionens beslut kan överklagas till EU:s domstolar, men myndighetens 

makt på området är likväl stor.40 En begränsning som dock är värd att poängtera är 

att kommissionen inte har något straffrättsligt regelverk att luta sig mot. 

Konkurrensverket är ansvarig svensk myndighet för att bevaka konkurrensrättens 

efterlevnad. Dess uppgift är snarlik kommissionens men dess maktmedel är mer be-

gränsade. Likväl har verket befogenhet att ålägga företag att upphöra med konkur-

renshämmande verksamhet i enlighet med KonkL 3:1 och att meddela avgiftsföre-

lägganden vid klara överträdelser enligt KonkL 3:16.

I USA är systemet för konkurrensbevakning mindre hierarkiskt än det är inom EU. 

Amerikanska justitiedepartementet (eng: Department of Justice) har rätten att både 

driva civil- och straffrättsliga konkurrensmål. Federala handelskommissionen (eng: 

Federal Trade Commission) har möjlighet att driva civilrättsliga konkurrensmål. 

Därutöver kan delstaternas myndigheter driva civilrättsliga mål under de federala 
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38 Blanke & Landolt 32-068 ff.

39 Blanke & Landolt 32-084 ff.

40 Jones & Sufrin s. 933.



lagarna.41 Något som bör noteras är dock att de amerikanska myndigheterna saknar 

möjligheten att själva fatta bindande beslut. En amerikansk konkurrensmyndighet 

kan därmed inte ålägga ett  företag att upphöra med en verksamhet eller besluta om 

sanktioner.42

2.1.7 Konsekvenserna av konkurrensbrott

Konkurrensrättens konsekvenser kan delas i offentliga och civilrättsliga verkningar. 

Som del i den offentliga rätten kan kommissionen dela ut böter mot företag som bry-

ter mot konkurrensrätten. Även det svenska Konkurrensverket har befogenhet att 

ålägga företag att upphöra med viss verksamhet och hos domstol föra talan om kon-

kurrensskadeavgift och viten. Detta får ske både vid brott mot KonkL och mot art. 

101-102 FEUF.43 I svensk rätt finns även en möjlighet att utdöma näringsförbud en-

ligt KonkL 3:24 för särskilt allvarliga överträdelser.

Konkurrensrättens civilrättsliga verkningar är av större intresse utifrån den här upp-

satsen då skiljenämnders befogenhet inte täcker konkurrensrättens offentliga sidor.44 

Den huvudsakliga civilrättsliga verkningen av konkurrensrätten är att  avtal eller and-

ra rättshandlingar i strid med art. 101 FEUF är ogiltiga (eng: automatically void).45 I 

KonkL 2:6 finns samma bestämmelse om art. 101 FEUF:s svenska motsvarighet: 

KonkL 2:1.

Gällande rättsverkningarna av både art. 102 FEUF och KonkL 2:7 saknas uttryckliga 

ogiltighetsregler. Att skyddsintresset  ofta kan vara svårt att tillgodose genom ogiltig-

het kan ses som orsaken till att det saknas en uttrycklig bestämmelse.46 Att en domi-

nant inte är villig att ingå avtal är ofta det som strider mot bestämmelserna från bör-

jan. Likväl finns viss praxis och stöd i doktrinen för att avtalsvillkor i strid med art. 
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41 Shenefield & Stelzer s. 24.

42 Jones & Sufrin - s. 20.

43 KonkL kap. 3 och 6.

44 Se avsnitt 2.2.2.

45 Henriksson, JT, nr 3. 2015-16 s. 682.

46 Henriksson, JT, nr 3. 2015-16 s. 682 f.



102 FEUF också kan förklaras ogiltiga.47  Gällande KonkL 2:7 finns i förarbetena 

uttalanden om att jämkning med hänvisning till AvtL 36 § kan användas för att ogil-

tigförklara konkurrensstridiga skiljedomar.48 Förarbetena till AvtL 36 § öppnar också 

för jämkning av avtal för att undanröja konkurrensstridigt innehåll.49

I KonkL 3:25 finns även möjlighet till skadestånd för brott mot både EU:s och 

KonkL:s regler. På EU-nivå finns direktiv 2014/104/EU som presenterar ett nytt ska-

deståndssystem för konkurrensfrågor. Implementering i Sverige ska ske senast  den 

27 december 2016 och det förslag som tagits fram är för en separat 

konkurrensskadelag.50

Brott mot amerikansk konkurrensrätt kan medföra fängelsestraff samt böter för indi-

vider och för företag. Vidare medför brott mot konkurrensrätten att de konkurrensbe-

gränsande avtalen är ogiltiga. Amerikansk lagstiftning medger också skadeståndsta-

lan från privata aktörer. I sådana fall tredubblas skadans värde, vilket är ämnat att 

ytterligare motverka konkurrensbrott.51  Denna distinktion har en preventiv och en 

reparativ funktion samt en funktion att motivera privata aktörer att driva skade-

ståndsmål och därmed bidra till ökad genomslagskraft för konkurrensrätten.52 Det är 

betydligt vanligare att privata aktörer i USA driver konkurrensrättsliga mål än det är i 

Europa.53
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47 Jones & Sufrin - s. 1099 f.

48 Proposition 2007/08:135 s. 74 och Proposition 1975/76:81 s 122. Se även: Bastidas Venegas 2 kap. 
7 §.

49 Proposition 1975/76:81 s. 122 f.

50 Se: Henriksson, JT, nr 3. 2015-16 s.683 och Ds 2015:50, Konkurrensskadelag. 

51 Blanke & Landolt 32-005.

52 Lemley & Lesley s. 22 f.

53 Jones & Sufrin - s. 20.



2.2 Skiljerätt

2.2.1 Skiljerättsliga grunder

Grundläggande för rättsstaten är att rättsskipning sker i statlig regi. Skiljeförfarande 

utgör ett undantag och är ett uttryck för avtalsfriheten. Att detta accepteras beror på 

att  skiljerätten medför stora fördelar för aktörer inom framförallt näringslivet.54 Lik-

väl kan en stat inte helt släppa sin kontroll varför de förhållanden som får hanteras är 

begränsade. Det ställs också krav på opartiskhet och processuell stringens från 

skiljenämnder.55  Likväl får inte skiljeförfarande innebära att rätten till rättvis rätte-

gång undergrävs på så vis att parterna förlorar rättssäkerheten i sin prövning. I sam-

band med det måste särskilt Europakonventionens sjätte artikel beaktas.56

Skiljerätten används främst av näringslivets aktörer och erbjuder dem effektiv tviste-

lösning. För att uppnå effektiv tvistelösning finns tre särskilt viktiga aspekter:

- Att tvister prövas i ett sammanhang.57

- Att skiljedomar står sig och inte överprövas materiellt.58

- Att möjligheterna för obstruktion minimeras.59

Prövning i ett  sammanhang och att skiljedomar inte materiellt  överprövas håller tvis-

ter utanför allmän domstol. Det innebär snabbare och mer effektiv hantering samt att 

parallella processer inte ger olika resultat. Motverkan av obstruktion är givet effek-

tivt då obstruktion är medvetet försvårande och fördröjande.
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54 Lindskog, Skiljeförfarande s. 46.

55 Heuman s. 17 ff. Proposition 1998/99:35 s. 41.

56 Lindskog, Skiljeförfarande s. 64.

57 Blanke & Landolt 1-082 och proposition 1998/99:35 s. 56, s. 106 f.

58 Heuman s. 584, proposition 1998/99:35 s. 139, Mitsubishi v. Soler, Eco Swiss-målet stycke 35 och 
Redfern & Hunter 10.67.

59 Heuman s. 282, 410 ff, proposition 1998/99:35 s. 41, 139.



2.2.2 Skiljedomsmässighet och ordre public i svensk rätt

2.2.2.1 Konkurrensrättens skiljedomsmässighet i svensk rätt

I svensk rätt finns bestämmelserna om skiljedomsmässighet i LSF 1 §:

”1 § (1st) Tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om får ge-

nom avtal lämnas till avgörande av en eller flera skiljemän.

[…]

(3st) Skiljemän får pröva konkurrensrättens civilrättsliga verkningar 

mellan parterna.”60

Första stycket är huvudregeln för vad som är skiljedomsmässigt. Tredje stycket är 

mer specialiserat och beskrivs av HD som en processuell särregel.61 Den särskilda 

regeln innebär inte i sig att huvudregeln ej är tillämplig även då konkurrensrättsliga 

frågor hanteras. Exempelvis kan en fråga om skadestånd på grund av konkurrensbrott 

förlikas likväl som andra skadestånd, frågorna är med andra ord dispositiva. Vad som 

däremot inte är dispositivt är frågor om ogiltighet. Som beskrivs mer detaljerat  i av-

snitt 2.2.2.2 medför vissa konkurrensbrott ogiltighet för avtal och rättshandlingar. 

Ogiltigheten i sådana fall är absolut varför frågor om ogiltighet utifrån första stycket 

inte borde vara skiljedomsmässiga. Tredje stycket ger dock undantaget som möjlig-

gör för skiljenämnder att bortse från huruvida en konkurrensrättslig fråga är disposi-

tiv eller ej. Istället  görs skillnad på vilka frågor som härrör från konkurrensrättens 

civilrättsliga respektive offentligrättsliga delar.62

Under arbetet med att  utforma LSF behandlades frågan om konkurrensrättens skilje-

domsmässighet i viss utsträckning. Propositionen påpekade att  oklarheter kring kon-

kurrensrättens civilrättsliga verkningar och hantering fanns även för domstolars 

handläggning. I och med den oklarheten fann utredningen att det för skiljerättens 

räkning vore lämpligt med en uttrycklig lagregel. En avvägning gjordes mellan det 

allmänna intresset som konkurrensrätten ansågs utgöra och det fördelaktiga i att kun-

na hantera konkurrensrättsliga frågor i skiljenämnd. Konkurrensrättens offentliga in-
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60 LSF 1 §.

61 NJA 2015 s. 438 p. 22 i HD:s domskäl.

62 Se: Lindskog, Zeteo kommentaren till § 1, avsnitt 4.3.



slag sågs som problematiska och det diskuterades om skiljenämnder ex officio skulle 

behöva, eller ens var kapabla att, lyfta konkurrensrättsliga frågor. Mot de negativa 

aspekterna framhölls dock att om skiljerätten inte tillät att konkurrensrätten hantera-

des av skiljenämnder så skulle det medföra stora möjligheter för obstruktion och 

sänka skiljeförfarandets attraktionskraft som form för tvistelösning.63

Vidare konstaterades att det inte utifrån gällande rätt kunde anses att ett krav fanns 

för skiljemän att ex officio beakta konkurrensrättsliga frågor.64 Det  motstående in-

tresset av konkurrensrättens genomslag ansågs skyddat av de statliga och överstatliga 

konkurrensmyndigheterna – Konkurrensverket och kommissionen. Slutligen pekades 

på att majoriteten av europeiska rättsordningar tillät konkurrensrätt inom 

skiljeförfarande.65

2.2.2.2 Ogiltighet för konkurrensstridiga skiljedomar i svensk rätt

LSF skiljer på klander och ogiltighet. Uppdelningen finns inte i UNCITRAL:s mo-

dellag och är ovanlig i andra rättsordningar.66  Bakgrunden till skillnaden mellan 

klander och ogiltighet är skyddsintresset. Klander skyddar parterna i tvisten och ogil-

tighet skyddar tredje part och allmänna intressen. Det motiverar att klander måste ske 

inom en frist på tre månader medan ogiltighetstalan kan föras utan några tidsbe-

gränsningar. Parterna har valt  skiljeförfarande med dess risker, medan tredje part inte 

kunnat påverka valet av tvistelösning.67

I praxis talar HD om konkurrensrätten som en enhet och det framstår som att  alla 

konkurrensrättsliga regler skulle kunna vara ordre public.68  Ogiltighet för skiljedo-

mar i konkurrensrättsliga frågor delas mellan konkurrensrättens civil- och offentli-
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63 Proposition 1998/99:35 s. 56 ff.

64 Frågan om skiljenämnder ex officio ska behandla konkurrensrätten är dock omdebatterad och förar-
betsuttalandena kan inte utan reflektion anses vara gällande rätt. Frågan diskuteras därför utförligare i 
avsnitt: 4.1.

65 Proposition 1998/99:35 s. 56 ff.

66 Som en nota bene kan noteras att det i en utredning för översyn av LSF diskuterats om uppdelning-
en har någon framtid. Se SOU 2015:37 s. 123 ff. 

67 Lindskog, Zeteo, kommentaren till § 33, avsnitt 3.2.

68 Jämför Systembolaget-målet stycke 13 och 16. 



grättsliga verkningar. Ett avgörande av en offentligrättslig fråga aktualiserar LSF 33 

§ st. 1 p. 1 som stadgar att avgöranden i icke-skiljedomsmässiga frågor är ogiltiga. I 

sådana sammanhang är skiljedomens materiella innehåll irrelevant och skiljedomen 

är ogiltig även om skiljenämnden gjort en korrekt bedömning i sak.69

För konkurrensrättens civilrättsliga verkningar finns de aktuella reglerna i LSF 33 § 

st. 1 p. 2. Lagrummet stadgar att skiljedomar i strid med grunderna för rättsordning-

en, ordre public, är ogiltiga. Skiljedomens innehåll blir därmed avgörande och en 

materiell bedömning behöver göras. LSF 33 § st. 1 p. 2 kräver att det rör sig om ett 

förhållande som är ”uppenbart oförenligt med rättsordningen”. Det här uppenbarhets-

rekvisitet tyder på ett restriktivt  förhållningssätt.  Graden av restriktivitet är dock inte 

helt tydlig. Förarbetena pekar på särskilt stötande eller för rättsordningen främmande 

företeelser.70 Om detta kan anses gälla idag vid konkurrensrättsliga ordre public-frå-

gor är tveksamt och diskuteras i avsnitt 3.2.3.3.

2.2.2.3 Eco Swiss-målet och ordre public ur ett EU-perspektiv

Redan då propositionen till LSF skrevs var lagstiftaren medveten om att ett  ännu ej 

avgjort mål i EG-domstolen skulle kunna komma att påverka ordre public-institutet i 

svensk skiljemannarätt: Eco Swiss-målet.71

Två företag hade ett licensavtal som innebar att företaget A tillverkade klockor med 

företaget B:s varumärke. Klockorna såldes av båda företagen, dock inte på samma 

marknad då parterna avtalat om en marknadsuppdelning. Uppdelningen saknade till-

stånd från dåvarande EG-kommissionen. Vidare fanns ett skiljeavtal mellan parterna 

som angav säte i Nederländerna och att  nederländsk rätt var tillämplig. Licensavtalet 

gällde för en period om åtta år, men företaget B bröt avtalet tidigare vilket ledde till 

ett  skiljeförfarande om skadestånd. Inga konkurrensrättsliga frågeställningar hantera-

des av nämnden och skadestånd utdömdes till A. B klandrade skiljedomen i neder-

ländsk domstol och hävdade att skiljedomen stred mot art. 85 i EG-fördraget (nuva-
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69 Lindskog, Zeteo kommentaren till § 33, avsnitt 4.1.1.

70 Proposition 1998/99:35 s. 142.

71 Proposition 1998/99:35 s. 57 f. och Eco Swiss China Time Ltd v Benetton International NV. C-126/
97.



rande art. 101 FEUF) och därför borde ogiltigförklaras såsom stridande mot ordre 

public.

Hoge Raad, den nederländska högsta domstolen, kom att hantera målet och ställde ett 

antal frågor till EU-domstolen. Relevant för den här uppsatsen är den andra frågan: 

”Skall den nederländska domstolen i strid med de bestämmelser i neder-

ländsk processrätt som avses i punkt 4.2 och 4.4 ovan [enligt vilka en 

part inte kan begära ogiltigförklaring av en skiljedom annat än i ett be-

gränsat antal fall, däribland det fall då domen strider mot grunderna för 

rättsordningen [ordre public], vilket i allmänhet inte omfattar omständig-

heten att innehållet i eller verkställigheten av skiljedomen innebär att ett 

konkurrensrättsligt förbud inte skall tillämpas] bifalla en talan - som i 

övrigt uppfyller de i lag stadgade kraven - om ogiltigförklaring av en 

skiljedom, på grund av att den är oförenlig med artikel 85 i EG-fördra-

get, om domstolen bedömer att den påstådda oförenligheten faktiskt före-

ligger?”72

EU-domstolen konstaterade att det i och för sig är ett tungt vägande intresse att  skil-

jedomar står sig men att konkurrensrätten är grundläggande för hela EU-rätten. Där-

av ansåg domstolen att bestämmelserna måste ses som ordre public och att domstolar 

i medlemsstaterna måste se till så att konkurrensrätten kan bevakas och att för-

handsavgöranden kan inhämtas vid behov. Vidare konstaterade domstolen att  kon-

kurrensrätten skulle anses vara public policy i New York-konventionens mening.73 

Det innebär att utländska skiljedomar vid verkställighet inom EU måste vara i linje 

med EU:s konkurrensrätt.

Resultatet är att  art. 101 FEUF (dåvarande art. 85 EG) är att betrakta som ordre pub-

lic i skiljeförfaranden inom unionen. I Systembolaget-målet gör dock HD, med refe-

rens till senare praxis från EU-domstolen, kopplingen att det torde gälla även för art. 

102.74 Ser man till doktrinen finns en tendens att generellt  beskriva EU:s konkurrens-
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rätt  som ordre public.75 Som jag ser frågan är det sannolikt så att all EU:s konkur-

rensrätt  faller inom området för ordre public , då konkurrensrätten som helhet bidrar 

till det  övergripande integrationssyftet. Inom ramen för uppsatsen ligger dock fokus 

på art. 101-102 FEUF vars roll som ordre public är klar. 

Eco Swiss-målet har också implikationer på huruvida skiljenämnder ex officio har att 

betrakta konkurrensrättsliga regler, vilket diskuteras i avsnitt 4.1.

2.2.3. Grunderna för amerikansk skiljerätt

Den amerikanska skiljerätten vilar på en federal skiljerättslag (eng: The Federal Ar-

bitration Act – FAA). FAA är från 1925 och användningen var ursprungligen begrän-

sad till vissa affärsförhållanden.76 Sedan dess har amerikanska Supreme Court valt 

att  successivt expandera tillämpningsområdet vilket lett till ett skiljedomsvänligt 

USA.77

FAA innehåller en del som tillämpas på interna förfaranden och två delar för frågor 

med utländsk koppling. Den ena av dessa är en inkorporering av New York-konven-

tionen samt vissa regler om dess tillämpning. Den andra hänför sig till ett  traktat  gäl-

lande för vissa nord- och sydamerikanska länder: The Inter-American Convention on 

Commercial Arbitration. Vid frågor enligt första delen är delstaternas domstolar 

kompetenta att hantera ärenden medan de federala domstolarna har egen jurisdiktion 

för mål enligt New York-konventionen eller The Inter-American Convention on 

Commercial Arbitration. Ifall ett sådant mål tagits upp i en delstats domstol kan det 

på begäran förflyttas till federal domstol.78

För verkställighet av skiljedomar krävs bekräftelse av en domstol (eng: an order con-

firming the award) och reglementet tenderar att tolkas för att i möjligaste mån verk-

ställa skiljedomar. För interna domar gäller FAA § 10 som ger en frist på ett år sedan 

skiljedomen avkunnats för att ansöka om bekräftelse av verkställighet. I samband 
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med en sådan talan kan det yrkas att  skiljedomen åsidosätts eller återförvisas till 

skiljenämnden vid fall av bedrägeri, processuella fel, jäv, befogenhetsöverskridande 

eller public policy-hänsyn.79 Rörande internationella skiljedomar tillämpas, i enlighet 

med FAA § 207, New York-konventionens regler för verkställighet. Tidsfristen för att 

ansöka om verkställighet är tre år.

2.2.4 Public policy och skiljedomsmässighet i amerikansk rätt

2.2.4.1 Konkurrensrättens skiljedomsmässighet i amerikansk rätt

Amerikansk rätt använder public policy-begreppet både vad gäller skiljedomsmäs-

sighet och vid verkställighet. Begreppet har inte varit statiskt. Historiskt har argu-

ment som att public policy kan ta hänsyn till amerikanska politiska eller diplomatiska 

intressen förekommit. Den moderna utvecklingen har dock varit mot ett snävare be-

grepp i linje med ett skiljedomsvänligare klimat.80

Amerikanska domstolar skiljer på internationella och inhemska frågor visavis public 

policy. Utländska skiljedomar ges högre tolerans, då de inte på samma sätt kan för-

väntas harmoniera med amerikansk rättstradition.81

Under lång tid tillät amerikanska domstolar inte att konkurrensfrågor hanterades i 

skiljenämnd med hänvisning till att det rörde sig om alltför viktig offentlig rätt och 

därför stred mot public policy. Det benämns American Safety-doktrinen efter fallet 

som fastslog principen.82 För internationella skiljedomar kom det att ändras 1985 i 

och med fallet Mitsubishi v. Soler.83

Soler var återförsäljare av bilar från Mitsubishi på den puertoricanska marknaden. 

Avtalet parterna emellan innehöll en skiljeklausul som angav att  tvister skulle lösas 

enligt schweizisk rätt med säte i Japan. Återförsäljningsavtalet hade löpt under ett 

antal år med goda resultat men med tiden sjönk försäljningen. Utvecklingen väckte 

hos Soler ett  intresse för vidareförsäljning i Sydamerika och kontinentala USA. Mit-
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subishi motsatte sig detta med hänvisning till skilda tekniska krav på de tilltänkta 

marknaderna. Detta följdes av fortsatta konflikter som utmynnade i att Mitsubishi 

höll kvar närmare tusen beställda bilar i Japan. Soler såg handlandet som ett försök 

att utestänga företaget från marknaden och väckte talan mot Mitsubishi i amerikansk 

domstol. Soler hävdade både avtalsbrott  och handlande i strid med konkurrensrätten. 

Mitsubishi svarade med yrkande om avvisning till förmån för skiljeförfarande.

I underinstanserna avslogs Mitsubishis avvisningsyrkande gällande de konkurrens-

rättsliga frågorna. Hänvisning gjordes till tidigare praxis och båda underinstanserna 

hänvisade till att konkurrensrätten var så viktig för amerikansk public policy att det 

vore otänkbart att utländska skiljemän skulle tillåtas att hantera frågan. Vidare ansåg 

domstolen att en ordning som tillät  ett sådant förfarande skulle öppna för kringgåen-

de av konkurrensrätten genom skiljeförfarande.

Målet kom slutligen till Supreme Court. I sin bedömning diskuterade domstolen hu-

ruvida skiljemän kunde hantera komplicerade konkurrensrättsliga frågor och om de 

kunde anförtros att värna om konkurrensrättens syften. Gällande kompetensen 

nämndes att skiljemän i regel är experter inom de aktuella rättsområdena och att det 

inom skiljeförfaranden finns utrymme att  ta hjälp av ytterligare expertis vid behov. 

Rörande lojalitet mot konkurrensrätten ansåg domstolen att  det  torde vara ett  begrän-

sat problem. Domstolen sade att skiljenämnder i regel tillämpar den rättsordning par-

terna väljer, vilket inkluderar konkurrensrätten. Därutöver ansåg domstolen att public 

policy-prövningar vid talan om bekräftelse av skiljedomar för verkställighet skulle 

skapa en möjlighet för domstolarna att säkerställa konkurrensrätten genom en ”se-

cond look”.

En annan aspekt Supreme Court uttryckligen pekar på är att det för internationell 

handel skulle vara ett stort hinder om inte skiljenämnder tilläts hantera konkurrens-

rätten. Domstolen nämnde också att  rättsutvecklingen gått  emot större tolerans för 

skiljedomsmässighet, även i frågor med offentligrättsliga inslag. Sammantaget ansåg 

därför domstolen att tvistens konkurrensrättsliga aspekter kunde behandlas av skilje-

nämnd.

För intern amerikansk rätt noterade domstolen uttryckligen att  Mitsubishi-fallets 

överväganden om skiljedomsmässighet inte skulle tillämpas. Sedan dess har dock 
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amerikanska underinstanser successivt gått mot att även tillåta skiljeförfaranden vid 

interna fall.84  I senare praxis har Supreme Court inte undanröjt någon av dessa do-

mar. Tvärtom har domstolen uttalat sig positiv till utvecklingen i sådan grad att det 

idag får anses att konkurrensfrågor i stort är skiljedomsmässiga även i intern ameri-

kansk rätt.85

Det måste noteras att Mitsubishi-målet inte är helt villkorslöst i sitt erkännande av 

konkurrensrättens skiljedomsmässighet. Som i svensk rätt  tillåts inte att  offentli-

grättsliga konkurrensrättsliga verkningar hanteras i skiljenämnd. I USA inkluderar 

det straffrättsliga verkningar.86  En skiljenämnd kan därmed föreskriva ogiltighet, 

ålägga en part att upphöra med ett agerande som inskränker annans rätt  och meddela 

skadestånd – inkluderat det amerikanska tredubbla konkurrensskadestånden.87 Slutli-

gen kan en skiljenämnd även utdöma straffskadestånd (eng: punitive damages).88

Skiljedomsmässigheten begränsas även av skiljeklausulens omfattning. I en fotnot 

till Mitsubishi-målet konstaterade Supreme Court att en skiljeklausul som avtalar 

bort konkurrensrättens tvingande rättsmedel strider mot public policy.89 Fallet Kristi-

an v. Comcast i amerikansk överinstans är ett  senare exempel på tillämpning av den 

principen.90

2.2.4.2 Konkurrensstridiga skiljedomars ogiltighet i amerikansk rätt

I det ovan refererade Mitsubishi-målet klargjorde Supreme Court att konkurrensrät-

ten inte utgjorde ett hinder mot skiljedomsmässighet. Däremot kvarstod efter fallet 

frågan om några konkurrensrättsliga hänsynstaganden skulle kunna utgöra grund för 
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amerikansk domstol att  vägra verkställighet. I fallet Baxter v. Abbot kom frågan att  

prövas.91

Företaget Baxter innehade patent för ett läkemedel och en process för att  producera 

det. Baxter licensierade processen till ett japanskt företag som licensierade vidare till 

Abbot. Abbot investerade därefter i att certifiera läkemedlet för försäljning på den 

amerikanska marknaden och påbörjade efter myndigheternas godkännande försälj-

ning. Royalties betalades genom det japanska företaget till Baxter och ett skiljeavtal 

fanns mellan parterna.

Efter en tid uppfann ett  mindre läkemedelsföretag en ny särskild metod för att produ-

cera samma produkt. Baxter köpte företaget och använde det för att direkt konkurrera 

med Abbot på den amerikanska marknaden. Abbot påkallade skiljeförfarande. Baxter 

hävdade att en skiljedom som förbjöd företagets handlande skulle strida mot konkur-

rensrätten då den medförde att en monopolställning skapades. Skiljenämnden beak-

tade invändningen men dömde slutligen till Abbots fördel.

Fallet nådde amerikansk överinstans där Abbot förde talan om bekräftelse av skilje-

domen för verkställighet. Baxter gjorde samma invändning som i skiljenämnden. 

Domstolens majoritet konstaterade att det i och för sig inte var acceptabelt att en skil-

jedom beordrade parterna att bryta mot konkurrensrättslig lag men att  så länge skil-

jenämnden faktiskt avgjort de konkurrensrättsliga frågorna var det tillräckligt för att 

upprätthålla public policy-kraven. I en sådan situation konstaterade domstolen att 

materiell feltillämpning inte var tillräckligt för att ogiltigförklara skiljedomen.

Domstolens resonemang innehöll också en avtalsrättslig del om att Baxter inte skulle 

tillåtas vinna på de investeringar Abbot gjort. Vidare var domen inte enhällig och mi-

noriteten ansåg att det inte var tillräckligt att nämnden endast beaktat konkurrensrät-

ten utan att krav också borde ställas på innehållet i bedömningen.

Fallet visar på en mycket restriktiv tolkning av public policy där någon materiell 

överprövning inte utförs. Vissa referenser i andra amerikanska domstolar har skett i 

förbigående, men Supreme Court har inte kommit med en dom på området efter Bax-

ter-målet som klargjort  rättsläget.92 Mitsubishi-målet anger att konkurrensrättens in-

Karl Jonasson Collberg 

28.

91 Baxter International, Inc v. Abbot Laboratories, 315 F.3d 829 (7th Cir. 2003).

92 Blanke & Landolt 39-038.



tressen ska kunna bevakas vid talan om verkställighet och utifrån det har ifrågasatts 

om Baxter-målets hållning verkligen är i linje med vad Supreme Court slagit fast.93 

I fallet  American Central Eastern Texas Gas v. Union Pacific, också från överinstans, 

genomfördes en mer genomgående överprövning.94  Domstolen motiverade 

överprövningen med den så kallade ”manifest disregard”-doktrinen som går ut på att 

om en skiljenämnd uppenbart bortsett från en viss rättsregel kan det vara grund för 

ogiltighet. Doktrinen härstammar från fallet Wilko v. Swan där Supreme Court note-

rade att om en skiljenämnd uppenbart bortsett från tvingande rätt skulle det kunna 

ses som skäl för domstols ingripande inom ramen för public policy.95 Det utgör där-

med ett tillägg till ogiltighetsgrunderna i FAA. Fallet Hall Street v. Mattel undanröjer 

dock i praktiken  ”manifest disregard”-doktrinen då Supreme Court slog fast  att en-

bart FAA:s uttryckliga ogiltighetsgrunder ska tillämpas.96 Om det kan anses medföra 

att  principerna för överprövning från American Central Eastern Texas Gas v. Union 

Pacific inte kan tillämpas på FAA:s ogiltighetsgrunder är oklart. Den amerikanska 

rätten är däremot tveklöst restriktiv med överprövningar av skiljedomar och om hela 

den amerikanska konkurrensrätten kan anses har en roll som public policy är tvek-

samt. 
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3. Systembolaget-målet

3.1 Referat

3.1.1 Bakgrund

I Systembolaget-målet  avgjorde HD ett  fall som aktualiserade konkurrensrättens roll 

som ordre public i svensk skiljerätt och möjligheten att ogiltigförklara en skiljedom i 

strid med konkurrensrätten. Bakgrunden till målet var en muthärva där personal hos 

Systembolaget mutats av flera underleverantörer för att uppnå fördelaktig behandling 

av deras varor. Då förhållandena uppdagades valde Systembolaget att partiellt  häva 

leveransavtal med flera av de aktuella leverantörerna. En internt utarbetad sank-

tionsmodell användes av Systembolaget för att avgöra vilka delar av avtalen som 

skulle hävas. 

Ett av bolagen gentemot vilket Systembolaget hävde delar av sitt leveransavtal var 

Vin & Sprit (idag The Absolut Company AB, härefter VS). Avtalet mellan Systembo-

laget och VS inkluderade en skiljeklausul och efter Systembolagets hävning påkalla-

de VS skiljeförfarande. VS hävdade att det var berättigade till ersättning eftersom 

Systembolagets hävning var felaktig, samt att den tillämpade sanktionsmodellen ut-

gjorde missbruk av dominerande ställning. VS såg Systembolagets handlande som ett 

ensidigt påtvingande av oskäliga inköpsvillkor, diskriminering och inköpsvägran 

utan objektiva skäl gentemot de drabbade leverantörerna. 

Skiljenämnden fann att Systembolagets agerande varit civilrättsligt godtagbart men 

att bolaget i sin roll som superdominant, detaljhandelsmonopolist för alkoholhaltiga 

drycker, missbrukat sin dominerande ställning i strid med konkurrensrätten. Nämn-

den utdömde skadestånd till VS på denna grund. 

Systembolaget väckte talan om att  antingen upphäva eller ogiltigförklara skiljedo-

men på den grund att  skiljenämnden övertillämpat konkurrensrätten. Bolaget menade 

att övertillämpningen i sig stred mot konkurrensrätten och därför skulle anses strida 

mot ordre public. Hovrätten ogillade käromålet men lämnade öppet för överklagan-

de. Systembolaget utnyttjade möjligheten och överklagade domen till HD. System-

bolaget hävdade att skiljenämnden tillämpat reglerna om missbruk av dominerande 

ställning för hårt samt felaktigt bortsett från det likabehandlingskrav som en statlig 
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monopolist har att följa enligt art. 36 FEUF. Därmed stred skiljedomen mot konkur-

rensrätten i både Sverige och EU varför den borde ogiltigförklaras såsom stridande 

mot ordre public.

3.1.2 Rättsfrågor

De centrala frågor fallet väckte var:

- Vilket toleransutrymme ska en skiljenämnds bedömning av konkurrensrättsli-

ga frågor ges vid tillämpning av intern svensk rätt respektive EU-rätt?

- Strider övertillämpning av konkurrensrätten i skiljeförfarande mot ordre pub-

lic?

3.1.3 HD:s lösning

HD konstaterade inledningsvis att missbruk av dominerande ställning regleras i 

KonkL 2:7 och i art. 102 FEUF. HD poängterade att  bestämmelserna är snarlika, 

bortsett från att den EU-rättsliga bestämmelsen har ett samhandelskriterium. I fallet 

var klart att EU-rätten var tillämplig då VS importerade drycker från flera europeiska 

länder. Det innebar att svensk rätt tillämpades vid sidan av EU-rätten.

Först bedömde HD frågan utifrån svensk rätt. Skiljedomsmässigheten för frågan var i 

sig inget problem då frågor om skadestånd är förlikningsbara. I frågan om ogiltighet 

ställde HD intresset av att skiljedomar står sig mot intresset av konkurrensrättens ge-

nomslag mot varandra. Utifrån det kom HD fram till att  en skiljedom i strid med ett 

klart konkurrensrättsligt rättsläge i princip  alltid ska anses strida mot ordre public. 

Klart konkurrensrättsligt rättsläge i sammanhanget  inkluderade enligt HD inte bara 

lag och domstolspraxis utan även beslut  från konkurrensmyndigheter. Domstolen 

hänvisade även till förarbetena och konstaterade att bedömningen av vad som är ett 

klart konkurrensrättsligt  rättsläge inte har att göra med den grad av konkurrensrätt-

skränkning som skett. Istället ska bedömningen grunda sig på med vilken grad av 

säkerhet själva handlandet kan anses ha förekommit.
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Vid oklart konkurrensrättsligt rättsläge krävde HD inte att en domstol vid vilken ogil-

tighetstalan förts ska bifalla talan enbart därför att domstolen själv skulle kommit till 

ett  annat slut. Istället fastslog HD att  det är tillräckligt att skiljenämnden utfört  en 

godtagbar konkurrensrättslig bedömning. 

Då en domstol har att avgöra om en skiljedom antingen strider mot ett klarlagt rätts-

läge eller ger uttryck för en rättsligt acceptabel bedömning ska nämndens bevisvär-

dering i regel accepteras. Domstolen ska därmed enbart bedöma rättsliga frågor om 

inte särskilt starka skäl kräver något annat. 

HD ansåg att den EU-rättsliga aspekten motiverade ytterligare ställningstaganden. 

HD konstaterade att skiljedomar som är klart i strid med EU-konkurrensrätten ska 

vara ogiltiga i enlighet med Eco Swiss-doktrinen. Vid oklara rättslägen poängterade 

HD att det  i och för sig skulle kunna argumenteras för att principen om processuell 

autonomi medför att samma avvägningar som gäller för inhemsk rätt även ska gälla 

för EU-rätten. Dock noterade HD att de EU-rättsliga principerna om likvärdighet och 

effektivitet vid tillämpning av EU-rätten skulle kunna begränsa toleransutrymmet för 

skiljenämnders bedömningar. Orsaken till det skulle enligt HD vara att den inhemska 

modellen skulle kunna inskränka EU-rättens genomslag. Domstolen pekade här på 

förhandsavgörande som en tänkbar lösning. HD konstaterade dock att det inte är helt 

klart att en skyldighet finns att begära förhandsavgörande vid frågor om en skiljedom 

följer konkurrensrätten. Detta trots att det vid oklarheter i tillämpning finns en skyl-

dighet för högsta nationella instans att inhämta förhandsavgörande enligt  art. 267 

FEUF. 

I det  aktuella fallet  ansåg HD att nämnden tillämpat konkurrensrätten strängare än en 

domstol skulle gjort, men att  skiljenämndens övertillämpning uppenbart inte var ett 

brott mot konkurrensrätten. Ett förhandsavgörande inhämtades därför inte. Gällande 

Systembolagets invändning om att skiljedomen förhindrade ett uppfyllande av kravet 

på likabehandling från statliga monopolister i art. 36 FEUF ansåg HD att skadestån-

det i sig inte utgjorde ett hinder.

Sammanfattningsvis kunde alltså inte skiljenämndens övertillämpning anses vara av 

sådan art att skiljedomen stred mot konkurrensrättslig ordre public. 
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3.2 Effekter av Systembolaget-målet

3.2.1 Inledning

Systembolaget-målet är klart på en punkt: om det konkurrensrättsliga rättsläget är 

klarlagt är en skiljedom som strider mot det  konkurrensrättsliga rättsläget ogiltig på 

ordre public-grund. Det gäller både för EU-rätt och för den svenska motsvarigheten. 

Detta väcker dock tre frågor:

- Hur ingående ska domstolen pröva skiljenämndens bedömningar?

- Vad anses vara ett klart konkurrensrättsligt rättsläge?

- Vad gäller om det konkurrensrättsliga rättsläget inte anses klart? 

3.2.2 Klart konkurrensrättsligt rättsläge

HD anger i domen att det konkurrensrättsliga rättsläget ska anses klart då domstol 

eller myndighet fastslagit att ett visst förfarande strider mot konkurrensrätten.97 

Domstolen ger ingen vägledning i hur detaljerat en skiljedom ska kontrolleras för att 

utreda om ett handlande som strider mot ett klart konkurrensrättsligt rättsläge före-

ligger. HD förespråkar restriktivitet  även vid oklara konkurrensrättsliga rättslägen 

och anser att vissa mindre allvarliga åsidosättanden kan accepteras. Utifrån det  fram-

står det systematiskt som att en restriktiv hållning ska gälla även vid klara rättslägen. 

En anmärkningsvärd aspekt av domen är vikten den lägger vid myndighetsbeslut. 

HD:s ställningstagande speglas i propositionen till LSF där det anges att myndig-

hetsbeslut som vänder sig mot ett visst förfarande talar för att det ska anses strida 

mot ordre public.98 Kommissionen och Konkurrensverket har möjlighet att fatta bin-

dande men överklagbara beslut gentemot enskilda företag. Om ett sådant beslut där-

emot ska anses ha positiv rättskraft, som binder parterna i skiljeförfaranden, är inte 

klart.99 Schöldström tar upp  frågan i sin avhandling och diskuterar där om så kan va-

ra fallet utifrån att kommissionens beslut är bindande. Dock är hans slutsats att så 
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sannolikt inte är fallet då kommissionens beslut är bindande mellan EU (dåvarande 

EG) och de enskilda parterna, snarare än mellan parterna.100 

Som jag ser frågan om myndighetsbeslut är den rimligaste lösningen att myndighets-

beslut i en konkurrensrättslig fråga, som vunnit laga kraft, binder parterna. Bunden-

heten innebär att en skiljedom som ålägger parterna att bryta mot beslutet strider mot 

konkurrensrätten och därmed ordre public. Resultatet är att en skiljedom i strid med 

ett myndighetsbeslut i en konkurrensrättslig fråga är ogiltig. Däremot har besluten 

ingen rättskraft gentemot utomstående, som därmed exempelvis kan driva en skade-

ståndstalan mot en av parterna. Myndighetsbeslut skulle i en sådan tvist kunna tänkas 

ha prima facie. Rättssäkerheten för parterna mot vilka ett myndighetsbeslut riktats 

bevaras genom möjligheten att överklaga ett beslut till domstol.

Vad gäller framtida rättsutveckling poängterar Henriksson att positiv rättskraft för 

beslut kan komma att bli gällande i framtida svensk rätt i samband med det nya kon-

kurrensskadedirektivet. Förslaget för dess implementering i svensk rätt innebär att 

domstolar och myndigheters beslut ska vara bindande för skiljenämnder.101 Om do-

men i Systembolaget-målet kan anses motsvara vad som diskuterats kring konkur-

rensskadedirektivets implementering är inte klart och i gällande rätt förblir det osä-

kert vilken dignitet ett myndighetsbeslut ska anses ha. 

Gällande skiljenämnders ansvar att ta hänsyn till myndighetsbeslut  ex officio hänvi-

sar jag till diskussionen i avsnitt 4.1.

Den amerikanska rätten har inte samma utrymme att beakta myndigheters beslut då 

de amerikanska konkurrensmyndigheterna inte har befogenhet att  fatta bindande be-

slut. Däremot finns i Clayton-akten regler om att  tidigare domar i konkurrensrättsliga 

frågor ska ges en prima facie verkan vid efterkommande tvister. Exempelvis kan en 

dom som slår fast ett konkurrensbrott användas som prima facie-bevisning i ett ska-

deståndsmål mot företaget som ursprungligen fälldes för konkurrensbrottet.102 
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102 Blanke & Landolt 38-002 ff och Clayton-akten 5 §.



Sammantaget är det i min mening väl avvägt att skiljedomar i strid med klara kon-

kurrensrättsliga rättslägen är ogiltiga i svensk rätt. Rollen myndighetsbeslut spelar 

framstår möjligen något oklar. Den tolkning av myndighetsbesluts roll jag gör är inte 

säker men framstår som rimlig och i min mening lämplig de lege ferenda. Ser man 

till ändamålsskälen är det klart positivt för konkurrensrättens genomslag att inte kun-

na kringgå ett klart konkurrensrättsligt rättsläge genom skiljeförfarande. För skilje-

rättslig effektivitet  innebär det att överprövningar sker, men då det utgår från ett klart 

konkurrensrättsligt rättsläge torde en skiljenämnd kunna anpassa sig och därmed 

möjliggöra att skiljedomen inte ogiltigförklaras.103

3.2.3 Oklart konkurrensrättsligt rättsläge 

3.2.3.1 Oklart inhemskt svenskt konkurrensrättsligt rättsläge

Systembolaget-målet innebär en skärpning av gällande rätt vid ett  klart konkurrens-

rättsligt rättsläge. För den inhemska konkurrensrätten går HD ifrån tidigare rätt med 

dess uppenbarhetsrekvisit för ogiltighet. Istället gäller nu att nämndens bedömning 

ska vara rättsligt godtagbar. Det innebär inte att en överprövande domstol ska ogiltig-

förklara domen om domstolen inte själv skulle kommit till samma slut. Toleransut-

rymmets exakta storlek är svårt att  definiera, men då HD anser att vissa mindre all-

varliga åsidosättanden av konkurrensrätten kan accepteras torde det inte vara alltför 

snävt. Att rättsläget är strängare än tidigare är dock klart.104 HD konstaterar även att 

skiljenämndens bevisvärdering i regel ska accepteras och endast rättsfrågor överprö-

vas. Domen ger dock ingen vidare motivation till varför så ska vara fallet. Utifrån 

kontexten torde det vara av skiljerättsliga effektivitetsskäl. 

Att det ens finns en möjlighet för överprövning innebär en öppning för obstruktion 

och det framstår sannolikt att fler mål om ogiltighet kommer att drivas. Dock bör 

domstolarna utifrån HD:s modell kunna genomföra överprövningar på ett processu-

ellt smidigt sätt. Materiellt kan dock oklar konkurrensrätt skapa besvär med gräns-

dragningarna kring vad som är rättsligt acceptabelt. 
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Överprövningarnas begränsade natur medför i sig en viss risk för att  brott mot kon-

kurrensrätten missas vid överprövning, vilket  äventyrar konkurrensrättens genom-

slag. Det bör nämnas att  de konkurrensbevarande myndigheterna inte är bundna av 

skiljedomar och därför kan agera mot ett  konkurrenshämmande beteende även om 

det fallit igenom nätet vid en överprövning.105

3.2.3.2 Oklart EU-konkurrensrättsligt rättsläge

För EU-rätten är det mer osäkert hur överprövning ska ske vid ett oklart konkurrens-

rättsligt rättsläge. HD presenterar två olika resonemang. Det första är att  principen 

om processrättslig autonomi talar för att den inhemska bedömningsmodellen ska an-

vändas även på skiljedomar med inslag av EU-konkurrensrätt. Det andra är att då 

EU-rätten är oklar måste förhandsavgörande begäras. HD avstod dock från att fastslå 

vilken av metoderna som är den korrekta då det materiella rättsläget ansågs klart. 

Fallet ger därför inte någon direkt klarhet i vilken bedömningsmetod som gäller för 

EU-rätten. Min bedömning är att HD hade rätt i bedömningen att rättsläget var klart. 

Det innebär dock ett  oklart rättsläge vad gäller EU-rätten. Då de flesta konkurrens-

rättsliga skiljetvister är av sådan omfattning att EU-rätten kommer behöva tillämpas 

är det problematiskt.106

Eco Swiss-målet är grunden till att EU:s konkurrensrätt  ses som ordre public. Domen 

innehåller följande:

”Det föreligger ett bestämt intresse för gemenskapens rättsordning av att 

alla gemenskapsrättsliga bestämmelser blir tolkade på ett enhetligt sätt, 

oberoende av under vilka omständigheter de skall tillämpas[...]. Därav 

följer att gemenskapsrätten [...] kräver att frågor som avser tolkningen 

av det förbud som stadgas i artikel 85.1 EG [nuvarande Art. 101 FEUF] 

kan prövas av nationell domstol som skall uttala sig om skiljedoms gil-

tighet och att de i förekommande fall kan bli föremål för begäran om 

förhandsavgörande.”107
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Utifrån Eco Swiss-målet vet vi att EU-rättens genomslag kräver att skiljedomar kan 

bli föremål för materiell domstolsprövning för att möjliggöra förhandsavgörande. 

Det motiveras av en enhetlig rättstillämpning och bör förstås i kontexten av tidigare 

praxis som ger att en skiljenämnd inte har rätt att själv begära förhandsavgörande 

från EU-domstolen.108

EU-rätten ger inget direkt svar på om något av HD:s resonemang om att förhandsav-

göranden alltid är nödvändiga eller att processautonomin innebär att den inhemska 

modellen för överprövning ska tillämpas även på EU:s konkurrensrätt. Domen i 

Systembolaget-målet speglar förvisso vad som sägs i Eco Swiss-målet, men endera 

av HD:s modeller gör det möjligt för svensk domstol att inhämta förhandsavgörande. 

Det kan dock ifrågasättas om en analys som fokuserar på rättsfrågor verkligen är till-

räcklig för att  domstol ska kunna avgöra om brott mot konkurrensrätten föreligger. 

Henriksson ställer sig tveksam till det och hävdar att det från en EU-rättslig synvin-

kel troligen inte är acceptabelt  med en såpass översiktlig kontroll som den HD 

tillämpar på svensk rätt.109

Ser man till andra medlemsstater finns en heterogen tillämpning. Holländsk domstol 

har intagit en sträng syn där skiljedomar i detalj gås igenom vid talan om verkställig-

het och ogiltighet när konkurrensfrågor uppkommer.110 Franska domstolar däremot 

talar om att ogiltighet vid konkurrensbrott enbart  kan följa vid ”flagranta, reella och 

konkreta” (fra: flagrante, effective et concrète) brott  mot internationell ordre 

public”.111 I tysk rätt finns det till och med exempel på domar som följer både den 

franska och holländska modellen.112 Det finns således inte någon konsensus mellan 

medlemsstaterna som kan ligga till grund för en enhetlig modell för vad EU-rätten 

kan tänkas kräva.113
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Min uppfattning av EU-domstolen är att den förvisso kan tänkas ge visst utrymme 

för skiljenämnder till fördel för skiljerättslig effektivitet. Trots allt har domstolen po-

ängterat värdet av att skiljedomar överprövas endast vid särskilda omständigheter.114 

Integrationen är dock av stor vikt och i Eco Swiss-målet poängterar domstolen också 

vikten av en enhetlig tillämpning oavsett forum.115 Sammantaget torde det därför va-

ra tveksamt att en översiktlig överprövning är acceptabelt utifrån EU-rättens krav.

3.2.3.3 Uppenbarhetsrekvisitet i LSF 33 §

Med beaktande av ovanstående framstår det som att uppenbarhetsrekvisitet i LSF 33 

§ inte till fullo kan anses tillämpligt på konkurrensrätten i dess roll som ordre public. 

Vad gäller den inhemska rätten hänvisar HD till förarbetena och använder dem för att 

motivera sin restriktiva hållning. För EU-rätten är det i min mening tydligt  att up-

penbarhetsrekvisitet inte längre är gällande rätt. Eco Swiss-målet lämnar inget ut-

rymme för det. För den inhemska svenska rätten har HD i och för sig möjlighet att 

bevara institutet  i någon mån. Det kan tänkas var ett  skäl för att  domstolen delar 

svensk rätt och EU-rätt. Däremot går HD-domen klart  mot en hårdare tillämpning 

vilket i sig undergräver uppenbarhetsrekvisitet och med tanke på de materiella likhe-

terna kan rimligheten, som diskutera i avsnitt 3.2.4, ifrågasättas om en delning är 

meriterad.116

Ett annat övervägande är New York-konventionens regler om ordre public, eller pub-

lic policy, som återfinns i art. V. 2. (a). Bestämmelsen saknar uppenbarhetsrekvisitet 

och enligt Eco Swiss-målet ska EU:s konkurrensrätt ses som ordre public, eller pub-

lic policy, i konventionens mening. Den svenska motsvarigheten till New York-kon-

ventionens art. V. 2. (a), LSF 55 §, innehåller däremot ett uppenbarhetsrekvisit.117 En 

tolkning av svensk rätt utifrån en EU-rättslig synvinkel torde även utifrån New York-

konventionen innebära att uppenbarhetsrekvisitet undergrävs. 
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3.2.4 Delning av svensk rätt och EU-rätt

Alla medlemsstater har inte harmoniserat sin interna konkurrensrätt med EU:s regler. 

Exempelvis har Danmark fängelse som sanktion.118  Under sådana förutsättningar 

framstår det som naturligt att skillnader i tillämpning finns mellan medlemsstatens 

interna rätt och EU-rätten. I Sverige är dock den inhemska konkurrensrätten i det 

närmaste identisk med EU-rätten. Trots detta delar HD i Systembolaget-målet på 

Sveriges och EU:s konkurrensrätt.

Den uppenbara effekten av delningen är ökad komplexitet när parter och skiljenämn-

der tvingas förhålla sig till två olika system. En del i problembilden är att EU:s kon-

kurrensregler bara tillämpas på förhållanden som påverkar samhandeln. Att avgöra 

om ett fall är av sådan art är ibland mycket enkelt, men kan ibland kräva detaljerad 

analys.119 Därmed kan det vara osäkert för parterna och skiljemännen vilket regel-

verk som kommer behöva tillämpas. Det torde medföra effektivitetsproblem och göra 

skiljeförfarandet mindre attraktivt för parterna. 

Varför HD anser att delningen är nödvändig framgår inte helt  i domen. Ändamålsskä-

len bakom svensk rätt och EU-rätt är båda en väl fungerande konkurrenskraftig 

marknad. EU-rätten har i och för sig också ett syfte i att värna integrationen och den 

fria rörligheten, men det är i sig en förlängning av den fungerande marknaden.120 

Den markanta skillnad som finns är att för svensk konkurrensrätt är HD sista instans. 

Alltså kan HD inom den svenska rätten driva en linje som domstolen anser mer pas-

sande medan den på EU-nivå måste vika för EU-domstolen. För mig framstår det 

som att delningen närmast beror på att HD vill begränsa domstolars ingripande i skil-

jedomar så långt det går. Delningen är därmed rimlig då domstolen kan presentera en 

svensk modell som den ser som passande utan att EU-rätten tar över.

För inhemsk svensk rätt kan en mer begränsad form av överprövning förvisso ses 

som fördelaktig genom att bidra till att  skiljedomar inte omfattande behöver 

överprövas materiellt. Det är dock en liten vinst  då skiljetvister i Sverige av nämn-
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värd dignitet alltid aktualiserar EU:s regler genom sin storlek och omfattning.121 För-

delen är i och för sig att det kommer vara färre skiljetvister där parterna är osäkra på 

vilket system som kommer att tillämpas. Nackdelen är att det system som i regel 

kommer att tillämpas är det som är mest oklart.122 

3.2.5 Övertillämpning av konkurrensrätten

I Systembolaget-målet  hade skiljenämnden övertillämpat konkurrensrätten. HD an-

såg dock att en övertillämpning inte var i strid med ordre public och att skiljedomen 

därför inte skulle ogiltigförklaras. För praktiserande skiljemän som vill undvika att få 

skiljedomar ogiltigförklarade på konkurrensrättslig grund presenterar domen över-

tillämpning som den uppenbara lösningen. Systembolaget-domen uppmuntrar helt 

enkelt övertillämpning av konkurrensrätten.123  Därav följer att konkurrensrätten då 

den behandlas i skiljenämnder riskerar att bli strängare än vid tillämpning av domsto-

lar och konkurrensmyndigheter. Det väcker frågan om vilka effekter konkurrensrätts-

lig övertillämpning får. 

Ser man till skiljerättens ändamålsskäl är övertillämpning inte helt enkel. Ett klart 

konkurrensrättsligt rättsläge innebär att parter och skiljemän vet vad de har att  inrätta 

sig efter. Det gör att obstruktion blir svårare och att överprövningar kan ske på ett 

mer förutsägbart vis. Priset  för förutsägbarheten betalas i den materiella utgången. 

Parterna hade kunnat få en mer tillåtande bedömning i domstol. Hur skiljeförfaran-

dets attraktionskraft påverkas är svårt att avgöra. Å ena sidan är det inte helt  långsökt 

att  tänka sig att företag i möjligaste mån vill kunna agera obehindrat och därför inte 

vill ha strängare konkurrensrätt än nödvändigt. Å andra sidan vill naturligtvis parter-

na i ett skiljeförfarande vinna och om det sker genom en övertillämpning av konkur-

rensrätten är det likväl en vinst. För parter är det därför svårt att säga att övertillämp-

ning har positiva eller negativa effekter per se. För skiljemän är det i min mening po-

sitivt i den mån det begränsar ogiltigförklarade skiljedomar men negativt  om det be-

gränsar skiljeförfarandets attraktionskraft. För samhället och rättsordningen torde 
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felaktig rättstillämpning aldrig vara eftersträvansvärd rent generellt. I ett specifikt 

fall beror graden av negativ påverkan på rättsområdet, vilket i det  här sammanhanget 

innebär att det samhälleliga utslaget närmast är en fråga för materiell konkurrensrätt.

Felaktiga konkurrensrättsliga bedömningar av företags agerande kan gå åt två håll. Å 

ena sidan kan en bedömning leda till ett falskt positivt  utslag. Med det förstås att ett 

agerande som inte har en konkurrenshämmande effekt ändå bedöms strida mot kon-

kurrensrätten. Å andra sidan kan en bedömning ge ett falskt negativt  utslag, vilket 

innebär att konkurrenshämmande agerande inte bedöms strida mot 

konkurrensrätten.124  Falska negativa utslag är uppenbart problematiska men även 

falska positiva utslag kan vara skadliga. Att stoppa företags agerande när det  inte är 

konkurrenshämmande har nämligen i sig en konkurrenshämmande effekt. Företagen 

vågar helt enkelt inte agera till sin fulla förmåga vilket i regel anses mer skadligt än 

falska negativa utslag.125  Övertillämpning är ett falskt positivt utslag. En dom som 

uppmuntrar det är inte särskilt  väl i linje med konkurrensrättens grundläggande syf-

ten. 

Ser man till EU-rätten är övertillämpning problematiskt då det finns ett krav på att 

konkurrensrättens genomslag inte ska påverkas av vilket forum tvisten förs vid.126 

Hade en liknande konkurrensrättslig tvist förts vid domstol och domstolen kommit 

till ett slut som innebar övertillämpning hade det kunnat överklagas och till slut av-

gjorts av EU-domstolen. Ett  skiljeförfarande tar med HD:s modell bort den möjlighe-

ten eftersom ogiltigförklarande vid övertillämpning inte anses nödvändigt. Om det 

kan accepteras ur ett EU-rättsligt perspektiv är inte givet, men oavsett EU:s potenti-

ella goda minne är det problematiskt att uppmuntra övertillämpning utifrån de kon-

kurrensrättsliga syftena. Istället bör det finnas både en övre och undre gräns för vad 

som är rättsligt acceptabel konkurrensrätt. I Systembolaget-målet är det inte sagt  att 

en sådan bedömning skulle lett till ett annat slut. Principen är likväl generellt beak-

tansvärd.
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Den amerikanska rätten verkar heller inte se övertillämpning av konkurrensrätten 

som ett brott mot public policy.127 Utifrån vad jag kan avgöra har dock frågan aldrig 

prövats av Supreme Court. 
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4. Frågor utanför Systembolaget-målet 

4.1 Ex officio-bedömningar av konkurrensrätt i skiljenämnder

4.1.1 Ex officio i svensk rätt och EU-rätt

I Systembolaget-målet tog parterna upp konkurrensrätten redan i tvisten. Det med-

förde att skiljenämnden kom att behandla konkurrensfrågorna som normalt för vad 

parterna väljer att föra in i ett skiljeförfarande. Om scenariot istället varit  att parterna 

inte fört in konkurrensrätten i ett fall där den likväl hört hemma uppkommer frågan 

om skiljenämnden har att ex officio ta hänsyn till och döma i enlighet med konkur-

rensrätten. 

En ståndpunkt är att då parterna förfogar över tvisten är det också upp till dem att 

framföra konkurrensrättsliga argument. Förvisso har skiljemännen en möjlighet att 

genom processledning söka väcka frågan, men att grunda skiljedomen på konkur-

rensrättsliga omständigheter parterna ej åberopat vore ett  uppdragsöverskridande. 

Det hindrar dock inte att  skiljemännen kan avsluta förfarandet om de befarar ogiltig-

het. Gällande det allmänna intresset av konkurrensrättens efterlevnad är det upp till 

konkurrensmyndigheterna att bevaka detta, inte skiljenämnder.128 Därutöver finns en 

materiell aspekt; om parterna inte vill tillhandahålla något material är det för en skil-

jenämnd mycket svårt att döma i ett konkurrensrättsligt ärende där ekonomisk bevis-

ning normalt är viktig.129

Uppfattningen att  skiljenämnder ska agera ex officio grundar sig till stor del på EU-

rätten där Eco Swiss-målet slagit fast  att  konkurrensrätten utgör ordre public, vilket 

också medför att skiljedomar i strid med konkurrensrätten är ogiltiga. Utifrån det an-

ses följa att en skiljenämnd ska agera ex officio för att  skiljedomen inte ska kunna 

ogiltigförklaras.130  Det måste dock beaktas att varken Eco Swiss-målet eller något 

annat EU-rättsligt fall uttryckligen kräver att skiljemän agerar ex officio. Inte heller 

HD har uttryckt  något sådant. HD har däremot med referens till EU-rättslig praxis 
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slagit fast domstolars skyldighet att agera ex officio vid brott mot 

konkurrensrätten.131

Ytterligare ett övervägande är den svenska principen jura novit  curia. Principen in-

nebär att om nämnden finner att en rättslig regel är relevant för de sakomständigheter 

parterna för fram så kan den tillämpas oavsett om den åberopats eller inte.132 Det är 

dock inte problemfritt. Dels finns en skillnad mellan svenska och utländska parter, 

där det inte är säkert att den senare gruppen alls är införstådda med jura novit curia. 

Vid sådana fall vore det oförutsägbart  för skiljenämnden att tillämpa en svensk rätt-

sprincip  eller svensk lag. Därutöver kan det ses som ett hinder mot rätten att föra sin 

talan ifall skiljenämnden tillämpar rättsregler utan att parterna givits chans att bemö-

ta dess implikationer.133 Vidare kan noteras att  ett skiljeförfarande med säte i Sverige 

mycket väl kan tänkas tillämpa en utomeuropeisk rättsordning. Principer från svensk 

processrätt  kan inte rimligen tillämpas vid sådana förhållanden. Däremot torde 

svensk och EU-rättslig ordre public fortfarande gälla då det  hänför sig till den juris-

diktion vars skiljerättsliga regler tillämpas.134 Därav följer att jura novit curia i vissa 

fall kan tänkas ge skiljenämnden möjlighet att tillämpa konkurrensrätten men att den 

långt ifrån kan ses som en panacé. 

Sammantaget finns inte i lag eller praxis något fastslaget krav på ex officio-pröv-

ningar av konkurrensrättsliga frågor i skiljeförfarande. Däremot är systemets upp-

byggnad sådant att skiljedomar som inte tar hänsyn till konkurrensrätten riskerar att 

bli ogiltigförklarade. Det kan i sin tur ses som att skiljemännens plikt att verka för en 

giltig skiljedom fallerar om inte hänsyn tas till konkurrensrätten. Likväl förfogar par-

terna över processen och om skiljemännen går utanför dess ramar finns en risk för 

upphävande av skiljedomen på grund av handläggningsfel. Ser man till doktrinen så 

finns det olika åsikter. I Sverige ser exempelvis Heuman och Lindskog inte att ett 

krav på ex officio-tillämpning finns, medan bland andra Bernitz, Karlsson och Öst-
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man anser att det gör det. Den senare uppfattningen delas av internationella författare 

som de Groot medan den förra stöds av exempelvis Van Houtte.135

4.1.2 Ex officio i amerikansk rätt

Problemet med en kollision mellan parternas autonomi och konkurrensrättens krav 

finns även i amerikansk rätt. Vad som särskiljer den amerikanska rätten är att dom-

stolarna mer uttalat förväntar sig att skiljemän tillämpar konkurrensrättens regler lo-

jalt. Traditionen med privata konkurrensmål och deras preventiva syfte är en tänkbar 

orsak till detta.136 Samtidigt behåller domstolarna också möjligheten till efterhands-

kontroll vid talan om verkställighet. 

Den i grunden mer tydliga amerikanska inställningen är i sig inte en lösning som un-

danröjer problem. Tvärtom öppnar det upp för intressant skiljerättsligt arbete där 

skiljemännen måste väga olika intressen emot varandra. Vad som krävs ex officio är 

dock i slutänden oklart.137 

4.1.3 Ex officio de lege ferenda

För konkurrensrätten finns intresset av genomslag vilket  ex officio-prövningar i skil-

jenämnder bidrar till då det medför färre möjligheter för företag att kringgå lagens 

krav.138 Utöver detta framstår det som sannolikt att myndighetsresurser kan användas 

till andra konkurrensfrämjande åtgärder om en del i bevakningen faller på skiljemän. 

Från en skiljerättslig synvinkel är frågan mer komplex. Om skiljenämnder ex officio 

tar upp konkurrensrättsliga frågor medför det att de skiljedomar som avkunnas inte 

ogiltigförklaras i domstol. Det är inte heller orimligt att tänka att behovet av materiell 
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138 Jämför: Bernitz, JT, nr 4. 2015-16 s. 885 som diskuterar karteller med interna skiljeförfaranden.



överprövning begränsas. Samtidigt är en grundläggande skiljerättslig tes att parterna 

förfogar över tvisten.139 Har parterna inte väckt konkurrensfrågor som skiljenämnden 

ändå dömt efter kan det ses som ett klanderbart uppdragsöverskridande enligt LSF 34 

§. Förvisso talar ett krav på ex officio-bedömningar emot att en klandertalan bifalls, 

men även om det i grunden krävs en ex officio-hantering kommer flera avvägningar 

vara nödvändiga. Huruvida en part fått  möjlighet att föra sin talan om de inte varit 

medvetna om konkurrensrättsliga överväganden är en aspekt. En annan aspekt är hur 

det ska betraktas om skiljenämnden ex officio dömer enligt icke åberopad konkur-

rensrätt  i ett fall där konkurrensrätten inte egentligen behövt tas upp. Klart är att det 

är rättsligt komplext vilket medför både oförutsägbarhet och möjlighet  till obstruk-

tion.

Ett annat sätt att belysa problematiken är att utgå från effekten av att ha eller inte ha 

ett  ex officio-krav. Om skiljenämnder har ett  ex officio-krav vad medför det för rätts-

följder att inte följa kravet? Svaret får antas bli att  om skiljedomen de facto strider 

mot konkurrensrätten kan den ogiltigförklaras såsom stridande mot ordre public, en-

ligt de överväganden som HD ger uttryck för i Systembolaget-målet. Vad som händer 

om en skiljedom inte strider mot konkurrensrätten men det funnits skäl att diskutera 

konkurrensrättsliga frågeställningar är också intressant. Möjligen skulle det kunna 

ses som skäl för ogiltighet om en tvingande skyldighet att ex officio hantera konkur-

rensrätten är fastslagen. Mellan parterna och skiljemännen kan det därutöver tänkas 

att  en bristande ex officio-bedömning skulle utgöra ett  åsidosättande av skiljemanna-

uppdraget. Fallet Baxter kan jämföras med detta där domstolen konstaterade att en 

diskussion om konkurrensrätten var tillräcklig för att anse att  skiljenämnden uppfyllt 

sina skyldigheter. Motsatsvis skulle då amerikansk domstol åsidosatt en skiljedom 

om nämnden inte tagit upp konkurrensrätten.140

Om det istället inte finns en skyldighet att ex officio ta upp konkurrensfrågor kom-

mer en skiljedom fortfarande ogiltigförklaras om den de facto strider mot konkur-

rensrätten. En skiljedom som däremot materiellt inte strider mot konkurrensrätten, 

men där domstol anser att  det borde tagits upp av nämnden, behöver inte ogiltigför-

klaras.
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Separat från om det faktiskt finns ett krav på ex officio hantering av konkurrensrätten 

är frågan om vad som är lämplig handläggning. En skiljenämnd ska verka för att  så 

effektivt som möjligt producera en ståndaktig och korrekt  skiljedom.141 Att  då inte ta 

upp frågor som kan komma att undergräva skiljedomen är dålig handläggning. Sam-

tidigt är också partsautonomin en grundläggande del i skiljerätten. Frångår man det 

förlorar också skiljerätten en del av sin effektivitet. 

Som jag ser på frågan är det inte lämpligt att  ställa ett krav på att skiljenämnder ex 

officio tar upp konkurrensrätten. En skiljenämnd bör förvisso genom processledning 

försöka väcka frågan med parterna av intresse för en skiljedom som inte ogiltigför-

klaras. Om parterna då inte är villiga att ta upp  frågan kan skiljemännen välja att av-

sluta förfarandet med hänvisning till att en giltig skiljedom inte kommer kunna av-

kunnas. Det  bevarar parternas förfogande över processen men ger också skiljenämn-

den en utväg från att avkunna en konkurrensstridig skiljedom. Fördelen med detta är 

att  det vid överprövningar av skiljedomar inte behöver bli fråga om handläggning 

utan enbart  om domen materiellt strider mot konkurrensrätten. Det minskar mängden 

möjliga komplikationer och bevarar parternas förfogande över tvisten i möjligaste 

mån. I praktiken medför den lösningen ingen direkt skillnad vad gäller ogiltighet av 

skiljedomar som strider mot konkurrensrätten, det ligger utanför själva 

skiljeförfarandet.142

Ett problem med lösningen är att  skiljemännen inte aktivt vakar över konkurrensrät-

ten. Mot det kan dock framföras att specialiserade myndigheter finns för den rollen 

och att de inte är bundna av skiljedomar. Likväl är det också fråga om en i grunden 

offentlig angelägenhet. I min mening är det inte rimligt att ålägga privata aktörer en 

ingripande roll som övervakare, särskilt om man beaktar att  skiljemän mycket väl 

kan vara helt obekanta med Sveriges eller EU:s konkurrensrätt.  
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4.2 Verkställighet

Svenska skiljedomar är exekutionstitlar enligt UB 3:1 p. 4. Till skillnad från vad som 

gäller i amerikansk rätt behöver inte talan föras vid domstol för att  bekräfta skilje-

domen. Istället verkställer Kronofogdemyndigheten skiljedomen i enlighet med UB 

3:15 och 3:18 om inget  av de undantag som stadgas i UB 3:16-17 aktualiseras. I 

sammanhanget är särskilt UB 3:16 av intresse. Bestämmelsen stadgar att om Krono-

fogdemyndigheten vid ansökan om verkställighet har orsak att tro att skiljedomen är 

ogiltig enligt  LSF 33 § ska myndigheten förelägga sökanden att väcka talan mot sva-

randen om saken. 

För utländska skiljedomar stadgar LSF 56 § att deras verkställighet kräver godkän-

nande från Svea hovrätt. LSF 54-55 §§ anger i vilka fall en skiljedom inte får verk-

ställas. LSF 55 § p. 2 är särskilt intressant då den förbjuder verkställighet av en skil-

jedom som strider mot grunderna för den svenska rättsordningen – ordre public. För-

farandet för utländska skiljedomar är därvid snarlikt det system med bekräftelse av 

domar för verkställighet som tillämpas i amerikansk rätt. Likheten är särskilt  stor i 

och med att båda jurisdiktioner tillämpar New York-konventionen.

Vid talan om verkställighet av utländsk skiljedom har domstolarna en ex officio-plikt 

att  bedöma ordre public-frågor. Generellt är det begränsat på så sätt att domstolen 

inte förväntas företa någon egen utredning utan utgå ifrån vad parterna presenterat.

Exekution hos Kronofogdemyndigheten väcker frågan om i vilken grad myndigheten 

har att  pröva skiljedomars konkurrensrättsliga inslag inom ramen för kontroll av 

ordre public-kriteriet  i UB 3:16. Regeln anger att  Kronofogdemyndigheten ska före-

lägga sökanden att väcka talan mot svaranden om det ”kan antas” att skiljedomen 

strider mot ordre public. Språkligt antyder inte termen att myndigheten ska göra nå-

gon djupare analys. Kronofogdemyndigheten är dock vid verkställighet, utan föregå-

ende domstolsprövning av en svensk skiljedom, den enda offentliga kontrollen av 

skiljedomars överensstämmande med konkurrensrätten. Med tanke på de EU-rättsli-

ga krav som Eco Swiss-målet ger uttryck för och fallets undergrävande av ordre pub-

lic-regelns uppenbarhetsrekvisit talar mycket i min mening för att Kronofogdemyn-

digheten måste vara särdeles observant på eventuella konkurrensrättsliga inslag.
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5. Hantering av överprövningar de lege ferenda

5.1 Tänkbara metoder för hantering av överprövningar

När det konkurrensrättsliga rättsläget är oklart ska det bedömas om en skiljenämnd 

tillämpat konkurrensrätten på ett  rättsligt godtagbart sätt. Den modellen slår HD fast 

för svensk rätt vilket påminner om den amerikanska ”second look”-modellen från 

Mitsubishi-målet. HD är dock inte lika restriktiv med överprövning som i Baxter-må-

let. HD:s modell möjliggör en avvägning mellan skiljerättens ändamålsskäl och kon-

kurrensrättens genomslagskraft där överprövning och obstruktion begränsas. Model-

len är dock inte tillämplig på EU-rätt, för även om EU-domstolen skulle godkänna att 

skiljenämnder utför rättsligt godtagbara bedömningar kan bara EU-domstolen avgöra 

vad som de facto är att se som en sådan bedömning. Det innebär att konkurrensrätts-

liga skiljedomar måste kunna prövas av EU-domstolen vilket medför utdragna pro-

cesser. Kravet öppnar också för möjligheter till obstruktion genom att en part åbero-

par EU-rätten och därmed nödvändiggör en långdragen process. Resultatet blir då 

närmast att konkurrensrättens skiljedomsmässighet är illusorisk.143 Förvisso kan tvis-

ten prövas i ett sammanhang, men det sammanhanget blir i slutänden ändå domstol.

Hela problematiken skulle enkelt undanröjas genom att anamma den inte längre gäl-

lande American Safety-doktrinen och slå fast att konkurrensrätten inte är skiljedom-

smässig. Det är dock mindre lyckat då skälen till att konkurrensrätten får hanteras av 

skiljenämnder är i linje med effektiv tvistelösning i ett sammanhang. En lösning där 

skiljenämnder kan hantera konkurrensrätten utan att för den skull nödvändigtvis be-

höva få skiljedomen till fullo överprövad i domstol är istället att föredra.

En lösning är begränsade överprövningar i linje med vad HD tillämpar för den in-

hemska svenska rätten, vilket också ligger nära amerikansk rätt. Medlemsstaternas 

domstolar skulle då kontrollera att  konkurrensrätten tagits upp men bara ingripa vid 

flagranta fall av feltillämpning. Förhandsavgöranden skulle kunna inhämtas men det 

skulle sannolikt vara sällsynt och EU-rätten skulle behöva förlita sig på bedömningar 

av nationella domstolar och skiljenämnder. Det är i princip  det resonemang HD för 

om processuell autonomi.144 Problemet som uppstår är att EU-konkurrensrättens en-
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hetliga genomslag skulle vara svårt att förverkliga. I min mening är det problematiskt 

att  undergräva den integrationen då det är ett så centralt uttryck för EU-rätten. Därav 

är det motiverat att se om en lösning kan finnas under skiljeförfarandets gång.

I förarbeten till LSF diskuterades att skiljenämnder skulle kunna lösa konkurrens-

rättsliga problem genom att fråga Konkurrensverket om den rätta tillämpningen av 

konkurrensrätten. Det ska enligt förarbetena ske som en del i myndighetens 

service-skyldighet.145 Att det skulle fungera för EU-rättsliga frågor är tveksamt. För-

visso tillämpar Konkurrensverket EU-rätten, men enhetlig tillämpning i hela EU kan 

knappast grundas på uttalanden från en svensk myndighet. 

På EU-nivå finns idag visst utrymme för skiljenämnder att rådfråga kommissionen. 

För domstolar är möjligheten att rådfråga kommissionen om tillämpning av konkur-

rensrätten fastslagen.146  Grunden till förordningen finns i art. 4.3 FEU som ålägger 

medlemsstater och EU:s organ en generell samarbetsplikt. Skiljenämnder kan inte 

kräva samma hjälp  från kommissionen men likväl har kommissionen inofficiellt ofta 

hjälpt skiljenämnder som inkommit med frågor.147 Utifrån den grunden skulle det gå 

att  utöka kommissionens roll i skiljeförfarande. Ett steg är att  kommissionen offici-

ellt ges uppgiften att svara på skiljenämnders frågor på samma sätt som frågor från 

domstolar. Svaren skulle då inte vara bindande men ge vägledning – ett slags soft 

law.148 Rimligen skulle det  med tanke på HD:s uttalanden om myndighetsbeslut i 

Systembolaget-målet ges viss betydelse men det ska noteras att vägledning inte är 

likställt  med ett beslut. Vidare skulle efterlevnaden av icke-bindande rådgivning rim-

ligen behöva kontrolleras genom någon slags överprövning oavsett. 

En hard law-lösning är att  kommissionen ges befogenhet att fatta bindande beslut 

som har en effekt snarlik ett förhandsavgörande. Ett sådant beslut skulle innebära att 

en skiljenämnd kan begära svar på frågor där svaren specificerar gällande rätt. 

Nämnden skulle ha kvar slutlig dömande makt, men en skiljedom i strid med kom-

missionens beslut skulle strida mot ordre public och kunna ogiltigförklaras i domstol. 
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Ett sådant förfarande skulle behöva en process för överklagande till EU-domstolen 

både av rättssäkerhetsskäl och för att kommissionen inte de facto ska bli sista instans 

för EU:s konkurrensrätt.149  Därutöver följer en komplikation kring vilken rättskraft 

ett bindande beslut från kommissionen skulle ha.

EU-domstolens praxis slår fast  att skiljenämnder inte får begära förhandsavgöranden. 

Skälet till att skiljenämnder inte har den rätten ligger i att de inte anses vara domsto-

lar i art. 267 FEUF:s mening.150  Generaladvokaten pekar även på att arbetsbördan  

vid EU-domstolen skulle kunna bli överväldigande om skiljenämnder tilläts begära 

förhandsavgöranden.151 I vissa medlemsstater har det kringgåtts. Skiljenämnder ges 

då möjlighet att begära förhandsavgöranden hos nationell domstol som sedan sänds 

vidare till EU-domstolen.152 Ett  likartat system skulle kunna implementeras i Sveri-

ge. Alternativt kan en ändring av praxis eller FEUF tillåta att skiljenämnder får begä-

ra förhandsavgörande direkt från EU-domstolen. 

Ett problem med att  skiljenämnder skulle tillåtas inhämta förhandsavgöranden är att 

om de ges samma rätt som domstolar skulle de också åläggas samma krav som dom-

stolar. Det skulle innebära att  skiljenämnder blir tvungna att  inhämta förhandsavgö-

rande då de dömer som sista instans. Det medför uppenbara begränsningar av skilje-

rätten, särskilt vad gäller partsautonomin, och för skiljenämnder närmare domstolar-

nas roll.153

5.2 Förslag för hantering av överprövningar

De lösningar jag presenterar för att inom skiljeförfarandet  kunna lösa konkurrens-

rättsliga frågor har alla problem. Rådgivning från kommissionen hindrar i min me-

ning inte materiella överprövningar, dels då de inte är bindande och dels då kommis-
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153 Jämför Blanke & Landolt 1-165.



sionens tolkning inte per se kan likställas med EU-domstolens syn på en fråga. Det är 

därmed enligt min mening otillräckligt som lösning på problemet.

Bindande beslut från kommissionen ger tydligare vägledning. Det gör också att en 

domstol vid en överprövning mer övergripande kan kontrollera så att skiljedomen 

följer beslutet, vilket  skulle begränsa omfattningen av överprövningar. Rättssäkerhe-

ten kräver dock att beslut kan överklagas vilket dels innebär möjligheter för obstruk-

tion och dels att förfarandet vid kommissionen måste ha en form där parterna ges full 

möjlighet att föra sin talan. Resultatet är att  kommissionen närmast ges en domstols-

liknande roll vilket i min mening är olämpligt, då domstol i sådana fall lika gärna kan 

ta den rollen.

Kvarstår gör då förhandsavgöranden från EU-domstolen. Vad gäller att förhandsav-

görande inhämtas genom medlemsstaters domstolar finner jag det olämpligt. Att in-

volvera en ytterligare domstol om EU-domstolen ändå är den instans som har att sva-

ra på frågan är ineffektivt. Den problematik som aktualiseras genom att skiljenämn-

der skulle tvingas begära förhandsavgöranden på samma sätt som slutinstanser kan i 

och för sig kringgås med en specialreglering. Skiljenämnder skulle då vara fria att 

begära eller avstå från förhandsavgöranden. En skiljedom som strider mot konkur-

rensrätten skulle dock likväl vara ogiltig och ett oklart konkurrensrättsligt rättsläge 

skulle fortfarande aktualisera att domstol begär förhandsavgörande vid en materiell 

överprövning.

Ett problem med både direkta förhandsavgöranden och bindande beslut från kom-

missionen är att de inom skiljeförfaranden skulle kunna användas för obstruktion. En 

part skulle kunna begära att nämnden inhämtar förhandsavgörande eller beslut även 

om det inte rättsligt  är nödvändigt. Förutsatt att nämnden inte är tvungen att inhämta 

förhandsavgörande eller beslut kan dock nämnden använda sitt  omdöme och avslå en 

sådan begäran.154 

Alternativet till att skiljenämnder ges rätten att begära förhandsavgöranden från EU-

domstolen är att anamma den modell som HD använder för inhemsk rätt och som 

gentemot EU-rätten bygger på processuell autonomi. För skiljerätten tillgodoser det 

alla ändamålsskäl. Priset är en del av EU-konkurrensrättens genomslag. Som jag no-
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terat ovan vore det  bättre om det gick att  undvika. Jämfört med den problematik för-

handsavgöranden medför, både praktiskt med EU-domstolens arbetsbörda och rätts-

ligt med frågor om skiljenämnders roll i EU:s rättsordning, framstår dock en begrän-

sad överprövning som mest lämplig även vad gäller EU-rätten. 
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6. Summering och avslutande reflektioner 

6.1 Summering

Konkurrensrätten i både svensk och amerikansk rätt har en effektiv konkurrensutsatt 

marknad som grundläggande syfte. EU-rätten har därutöver också ett integrations-

främjande syfte. Amerikansk rätt tenderar att lägga större vikt vid ekonomisk effekti-

vitet medan svensk rätt  och EU-rätt även ser marknadens struktur som viktig i sig. I 

kollision med skiljerätten är det i regel konkurrensrättens genomslag som blir det 

konkurrensrättsliga intresset.

På konkurrensrättens område har inhemsk svensk konkurrensrätt och EU:s motsva-

righet materiellt närmast samma bestämmelser. Den enda större skillnaden är att EU-

rätten även har en samhandels- och integrationsaspekt som svensk rätt saknar. Ame-

rikansk rätt har konkurrensrättsliga regler som i huvudsak fokuserar på samma hand-

lingar som dess europeiska motsvarighet. En skillnad är att den amerikanska rätten 

inriktar sig mer på monopolisering medan Sverige och EU ser till missbruk av domi-

nans. 

Det är en viss skillnad i hur de konkurrensbevarande myndigheterna arbetar. Inom 

EU och i Sverige kan kommissionen och Konkurrensverket förutom att föra talan i 

konkurrensmål vid domstol också komma med åläggande och utdela sanktionsavgif-

ter. De amerikanska myndigheterna saknar den rätten och kan enbart föra talan vid 

domstol. Däremot är privat  talan i konkurrensmål vanligare i USA vilket sammanta-

get pekar på en skillnad i synen på hur konkurrensrätten ska genomdrivas.

Skiljerätten ger parter tillgång till en effektiv form av tvistelösning. I konflikten med 

konkurrensrättens genomslag är tre aspekter viktiga för att upprätthålla effektivitet: 

att  tvister kan prövas i ett sammanhang, att obstruktion minimeras och att skiljedo-

mar inte överprövas materiellt eller ogiltigförklaras.

Inom både svensk och amerikansk skiljerätt är konkurrensrättsliga spörsmål skilje-

domsmässiga. Skiljedomsmässigheten är dock begränsad till konkurrensrättens civil-

rättsliga verkningar. Skadestånd och ogiltighet kan aktualiseras i båda jurisdiktioner. 

I Sverige finns även stöd för jämkning genom AvtL 36 §. En skiljenämnd får däremot 

inte utdöma offentliga- eller straffrättsliga sanktioner. 
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I Sverige och USA kan skiljedomar ogiltigförklaras på två grunder. Dels kan en skil-

jedom ogiltigförklaras därför att den behandlar ett område som inte är skiljedom-

smässigt och dels för att nämndens prövning eller resultat strider mot grunderna för 

rättsordningen – ordre public i Sverige, public policy i USA.

Då en skiljedom strider mot ett  klarlagt konkurrensrättsligt rättsläge är den enligt 

svensk rätt ogiltig såsom stridande mot ordre public. Vid ett oklart konkurrensrätts-

ligt rättsläge är rätten delad. För inhemsk svensk rätt innebär Systembolaget-målet att 

domstol har att pröva om en skiljenämnd gjort en konkurrensrättsligt godtagbar be-

dömning. Vid ett sådant mål ska nämndens bevisvärdering i regel accepteras och 

mindre allvarliga åsidosättanden av konkurrensrätten bortses från. I och med detta är 

det uppenbarhetsrekvisit som enligt LSF 33 § ska tillämpas vid ordre public-pröv-

ningar försvagat för inhemsk rätt.

Vad gäller EU-rätten gör avsaknaden av ett förhandsavgörande att  något förtydligan-

de av skiljenämnders bedömningsutrymme vid oklart konkurrensrättsligt rättsläge 

inte ges. Utifrån Eco Swiss-målet är min uppfattning att uppenbarhetsrekvisitet och 

tillhörande översiktliga prövningar inte kan anses ligga i linje med EU-rätten. Där-

emot visar domen att en övertillämpning av unionsrätten i sig inte medför att svensk 

domstol begär förhandsavgöranden eller ogiltigförklarar en skiljedom. HD:s dom har 

därmed en handlingsdirigerande verkan för skiljenämnder att  övertillämpa konkur-

rensrätten. Det anser jag vara negativt då konkurrensrättslig övertillämpning skadar 

effektiv konkurrens.

HD:s delning av svensk rätt innebär en mer skiljedomsvänlig lösning för inhemsk 

svensk rätt. Då större delen av skiljetvister aktualiserar EU-rätten är det av praktiskt 

liten betydelse. Därutöver har reglerna i FEUF och KonkL närmast samma materiella 

innebörd och ändamålsskäl. Delningen framstår därför som missriktad och skapar en 

otacksam komplexitet i rätten som bör frångås. 

I amerikansk rätt  finns en restriktivitet  gällande överprövningar av skiljedomar. Bax-

ter-målet anger att så länge en skiljenämnd tagit upp och avgjort en konkurrensrätts-

lig fråga är det tillräckligt för att domstolen inte ska göra en materiell överprövning. 

Baxter-målet är dock inte från högsta instans och det finns vissa frågetecken på om 

dess hållning till fullo är i linje med vad Supreme Court stadgat i Mitsubishi-målet. 
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Därmed kan amerikansk rätt  möjligen tolkas som att det finns ett  visst utrymme för 

att  materiellt kontrollera skiljedomars överensstämmande med konkurrensrätten. Ut-

rymmet är i sådana fall dock smalt  och amerikansk rätt är tveklöst mer restriktiv än 

svensk rätt vad gäller materiella överprövningar.

Vid verkställighet  finns för domstolar i medlemsstaterna ett ex officio-ansvar att ta 

upp konkurrensrättsliga frågor då utländska skiljedomar ska verkställas. För skilje-

domar meddelade i Sverige har istället Kronofogdemyndigheten ett ansvar att ålägga 

ansökande att ta oklara mål till domstol. Mot bakgrund av det stränga rättsläget anser 

jag att myndigheten ska vara särskilt vaksam för att EU-rättens krav ska kunna upp-

fyllas. Möjligen kan ifrågasättas om Kronofogdemyndigheten alls är kapabel att göra 

konkurrensrättsliga bedömningar och om inte domstol alltid ska se över skiljedomar 

med konkurrensrättsliga inslag.

I amerikansk rätt  förutsätter verkställighet av både inhemska och internationella skil-

jedomar att domstol bekräftar skiljedomen. I Mitsubishi-målet konstaterade Supreme 

Court att det  vid talan om verkställighet finns möjlighet för amerikansk domstol att 

kontrollera så skiljenämnder inte förbigått konkurrensrätten. 

Amerikansk rätt förutsätter i princip att  skiljenämnder tar upp konkurrensrättsliga 

frågor ex officio. I svensk och EU-rätt är skiljenämnders skyldighet att ex officio be-

trakta konkurrensrätten däremot omdebatterad. Klart är att om en nämnd inte tar upp 

konkurrensrättsliga spörsmål och det i sin tur leder till att skiljedomen strider mot 

konkurrensrätten så är skiljedomen ogiltig. Många författare likställer det med en ex 

officio-skyldighet för skiljemännen att agera utifrån konkurrensrätten. En annan upp-

fattning är att skiljemännen genom processledning kan försöka ta upp frågorna. Om 

parterna då likväl inte är intresserade är det att  föredra att skiljemännen frånsäger sig 

uppdraget. Ståndpunkten bygger på att skiljemännen på så vis inte agerar emot part-

sautonomin, vilket annars kan ses som ett uppdragsöverskridande. Min åsikt är i linje 

med den senare ståndpunkten. En ex officio-skyldighet att döma utanför de ramar 

parterna satt för tvisten vid ett privat förfarande förtar själva poängen med skiljeför-

farande. Med det sagt är processledning i frågan lämplig då skiljemän bör verka för 

en skiljedom som står sig.
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De lege ferenda är min syn att den modell för begränsad överprövning HD tillämpar 

vid inhemska fall även bör användas för fall då EU-konkurrensrätten aktualiseras. 

Lösningen möjliggör att konkurrensrättens genomslag bevakas samtidigt som skilje-

förfaranden kan fungera någotsånär effektivt.

6.2 Reflektion kring skiljedomsvänlighet 

Den svenska och amerikanska skilje- och konkurrensrätten har i grunden samma än-

damålsskäl och samma intressekonflikt. Hanteringen av intressekonflikten har där-

emot inte skett  helt identiskt. Den amerikanska rätten framstår betydligt mer restrik-

tiv i att ogiltigförklara skiljedomar på konkurrensrättslig grund. Att svensk rätt inte 

helt kan följa samma linje beror på EU-rätten som torde kräva mer detaljerad över-

syn av skiljedomar av integrationsskäl. Skiljerättens effektivitet  offras därmed i viss 

mån för konkurrensrättens genomslag. För mig framstår därför Sverige och EU som 

mindre skiljedomsvänliga än USA vad gäller hanteringen av konkurrensrätt. Om det  

har någon praktisk påverkan är svårt  att  säga. Det faktum att även verkställighet av 

utomeuropeiska skiljedomar underkastas kraven på korrekt konkurrensrättslig be-

dömning medför att parter som vill ha verkställighet inom EU inte kan dra nytta av 

den mer skiljedomsvänliga amerikanska rätten. Om verkställighet däremot inte öns-

kas inom EU är USA ett bättre val om parterna vill minska risken för materiell 

överprövning. 

6.3 Reflektion kring konkurrensfrämjande skiljerätt

Som en avslutande reflektion vill jag peka på att skiljerätten även kan tänkas ha posi-

tiv inverkan på konkurrensrättens genomslag. Skiljerättslig hantering av konkurrens-

rätt medför fler fora för privat konkurrensrättslig processföring. I Europa har det tra-

ditionellt varit ovanligt med den typen av processer medan det i USA är mer vanligt 

med privata processer än med offentliga.155 I och med det nya konkurrensskadedirek-

tivet söker EU stärka konkurrensrättens privata genomdrivande och skiljeförfaranden 
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kan potentiellt spela en positiv roll genom att göra det enklare med skadeståndstalan 

på grund av konkurrensbrott.156

Slutligen kan det tänkas att den effektiva marknad konkurrensrätten syftar till faktiskt 

kan hjälpas av skiljeförfaranden. Enkelt uttryckt torde effektiv tvistelösning lämna 

större del av företagens resurser för att bedriva sin faktiska verksamhet. Innovation 

och konkurrenskraft kan därmed indirekt ökas genom skiljeförfaranden. 

Min uppsats har inte tillräckligt utrymme för att forska djupare i ämnet och jag sak-

nar den ekonomiska färdighet det sannolikt skulle kräva. Att beräkna den potentiella 

effektivitetsvinst skiljerätten kan innebära får därmed lämnas åt ett annat verk.

Karl Jonasson Collberg

Stockholm 2016
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