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ABSTRACT 
During an arbitration, a party may need to request the arbitral tribunal to order interim measures 

to secure a meaningful award. However, the parties may face issues relating to enforceability 

and hence the effectiveness of the arbitral tribunal’s interim decision. If the arbitral tribunal is 

seated in Sweden, under the current Swedish Arbitration Act (SAA), a decision on interim 

measures is not enforceable in the form of an order. This raises the issue whether such a decision 

could be made enforceable if issued in the form of an arbitral award. 

 

The SAA is currently undergoing a revision with the aim to increase the attractiveness of 

Swedish arbitration, for both Swedish and foreign parties. The Government Commission 

(Commission) proposed in its report in 2015 that an express legislative provision be introduced 

specifically empowering an arbitral tribunal to order an interim measure in the form of an order 

or an award. This would be consistent with relevant Arbitral Rules. A decision in form of an 

award would potentially be enforceable. The Government decided not to follow the 

Commission’s proposal in the proposed legislation referred to the Law Council on Legislation. 

The Commission implied that interim measures may be enforceable in Sweden, if made in the 

form of an award. 

 

Through the use of a legal dogmatic and legal analytical method this thesis concludes that there 

is an uncertainty as to whether interim measures, in the form of an award, can be enforced in 

Sweden. Parties can probably give the arbitral tribunal such authority to grant interim measures 

that are final and binding in character, if this is provided for in their arbitration agreement. For 

example, parties could vest the arbitral tribunal with such power by referring to arbitration rules 

that provide for such interim relief, as is provided in SCC and ICC Arbitral Rules. It is also 

concluded that the enforceability depends on whether the award was rendered by a tribunal 

sitting in/outside of Sweden. The Swedish Supreme Court has stated that “award” within the 

meaning of the New York Convention (NYC) should, as a rule, be construed according to the 

law of the seat of the arbitration. This may allow for enforcement of interim measures in the 

form of an award. However, due to the general, but not conclusive, view that the NYC does not 

apply to interim measures, no certain conclusions can be made.  

 

Furthermore, it is argued, because of this ambiguity, that Sweden fails to offer parties and 

arbitrators a modern and effective arbitral regime, which may hamper Sweden’s ambitions in 

attracting foreign parties to arbitrate in Sweden. Therefore, Sweden should introduce a 

possibility for the arbitral tribunal to grant enforceable interim measures.  
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND  
Innan en skiljenämnd hunnit avgöra parternas tvist kan den, likt domstolar i civilrättsliga mål, 

behöva förordna om säkerhetsåtgärder. Dessa åtgärder är ett viktigt verktyg som skiljenämnden 

kan ta till på begäran av part i syfte att säkerställa en meningsfull skiljedom.1 Tillgången till 

effektiva säkerhetsåtgärder under förfarandet kan ibland vara viktigare för en part än själva 

skiljedomen: det är en föga tröst för en segrande part att skiljenämnden avgjort tvisten i dennes 

favör om motparten gjort sig av med sina tillgångar – det är svårt att lugga en flintskallig – och 

i värsta fall kan motpartens agerande försämra kärandens situation till den grad att denne 

förlorar sin affärsverksamhet eller måste gå i konkurs.  

 

Ett problem som parterna emellertid möts av i ett skiljeförfarande är frågan om 

säkerhetsåtgärderna som meddelats av skiljenämnden kan verkställas: att väcka en sovande 

björn genom att hos skiljenämnden utverka ett säkerhetsföreläggande kan visa sig ödesdigert – 

en sann pyrrhusseger – om inte avgörandet går att verkställa.  

 

Parterna är sällan beredda att endast förlita sig på den andra partens goda vilja att efterfölja ett 

förordnande om säkerhetsåtgärder, utan de söker förutsebarhet avseende säkerhetsåtgärdernas 

verkställbarhet. Förvisso efterföljer i allmänhet en svarandepart, som blivit ålagd att vidta eller 

underlåta en viss åtgärd, skiljenämndens avgörande, men långt ifrån alltid.2 Om dessa 

säkerhetsförelägganden sålunda inte kan verkställas riskerar de att endast ge parterna ett 

illusoriskt skydd. Av den anledningen innehåller numera UNCITRAL Model Law on 

International Commercial Arbitration (modellagen), som syftar till harmonierande 

skiljeförfarandelagstiftning i världen, bestämmelser3 om verkställighet av säkerhetsåtgärder.  

 

För svensk del pågår för tillfället en översyn av den svenska skiljeförfarandelagen, lag 

(1999:116) om skiljeförfarande (LSF), vilken reglerar skiljeförfaranden med säte4 i Sverige. 

																																																								
1 Se Westberg, Interim measures, s. 541.   
2 Se School of International Arbitration at Queen Mary University of London, Current and Preferred Practices 
in the Arbitral Process, 2012, s. 2, 
”http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2012_International_Arbitration_Survey.pdf”, lydelse 
2018-05-11. 
3 Se art. 17 och art. 17 H modellagen.  
4 I nuvarande version av LSF förekommer inte definitionen ”säte” utan termen ”plats”, se 22, 31, 43–44, 52 §§ 
LSF. I den nya LSF föreslås emellertid termen ”säte” införas” i syfte att anpassa terminologin till vad som anses 
vara internationellt sett vanligast. Enligt den nya terminologin kommer LSF att tillämpas på skiljeförfaranden 
med säte i Sverige där ”säte” definieras som en ort i Sverige, se regeringens lagrådsremiss, Lagrådsremiss: En 
modernisering av lagen om skiljeförfarande, 1 mars 2018, s. 32 ff., 
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Utredningen5 har strävat efter att fånga upp en del problem som bl.a. Stockholms 

Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) och praktiskt verksamma skiljemän har pekat på 

eller som har uppmärksammats i den rättsvetenskapliga litteraturen; verkställighet av 

säkerhetsåtgärder är ett sådant.6  

 

Då utredningen överlämnade sitt betänkande till regeringen 2015 skrev utredarna följande:  

 
”Utredningen anser att man för svensk del inte för närvarande bör införa generella bestämmelser om 

rätt för skiljenämnden att meddela verkställbara beslut om interimistiska åtgärder … [e]mellertid 

[bör det] tillfogas att flera skiljereglementen innehåller regler i ämnet. Detta gäller exempelvis i 

fråga om SCC. I § 32 (3) av SCC:s regler7 anges sålunda att ett förordnande om säkerhetsåtgärd ska 

ges genom ett beslut eller en skiljedom. Meddelas ett sådant förordnande i form av en särskild 

skiljedom måste det kunna läggas till grund för verkställighet enligt utsökningsbalkens vanliga 

regler.”8 [Kursivering tillagd.] 

 

I regeringens lagrådsremiss från 1 mars 20189 (lagrådsremiss), avfärdar emellertid regeringen 

utredningens förslag om att införa en bestämmelse om behörighet för skiljenämnder att fatta 

beslut om säkerhetsåtgärder i form av en särskild skiljedom. Skälen anges vara flera men i 

huvudsak anförs att ”de skäl som angavs vid [LSF:s] tillkomst alltjämt gör sig gällande”10 och 

således ska endast domstolar ha ensam kompetens att förordna om säkerhetsåtgärder. En 

noggrann läsning av utdraget från utredningen ovan verkar dock indikera att säkerhetsåtgärder 

meddelade i form av en särskild skiljedom kan verkställas trots att regeringen avfärdade 

utredningens förslag. 

 

Konventionen om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar (NYK) tillkom 1958 

och har i dag tillträtts av 159 länder.11 Konventionen är en garant för skiljeförfarandets 

effektivitet: en part som fått en för honom gynnsam skiljedom meddelad kan söka verkställighet 

																																																								
”http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/03/en-modernisering-av-lagen-om-
skiljeforfarande/”, hämtad 2018-05-10. Detta arbete tillämpar begreppet ”säte” liktydigt.  
5 SOU 2015:37.  
6 Se SOU 2015:37, s. 86 och 105.  
7 SCC har sedan 2007 regler om skiljenämnds behörighet att meddela säkerhetsåtgärder antingen som ett beslut 
eller skiljedom. Samma lydelse finns i reglerna från 2010, art. 32 (3) och från 2017, art. § 37 (3) som stadgar: 
”Ett förordnande om en säkerhetsåtgärd ska ges genom ett beslut eller en skiljedom”. 
8 SOU 2015:37, s. 105. 
9 Regeringens lagrådsremiss, Lagrådsremiss: En modernisering av lagen om skiljeförfarande, 1 mars 2018. För 
länk, se not 4. 
10 Se Lagrådsremiss, s. 42.  
11 Se UNCITRAL, Status Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New 
York, 1958), ”http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html”, lydelse 
2018-04-30.  
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av den i alla konventionsstater och det är den mest uppskattade egenskapen med 

skiljeförfaranden.12  

 

NYK tillkom i syfte att garantera skiljedomars verkställighet i världen men definierar inte vilka 

skiljenämndens avgöranden som utgör en ”skiljedom” i konventionens mening. Det har givit 

upphov till viss osäkerhet om vilka avgöranden som faller inom konventionens 

tillämpningsområde. Det finns tongivande röster i doktrinen som argumenterar för att 

”interlocutory decisions by the arbitrators on disputed issues should generally be regarded as 

awards, under both the New York Convention and arbitration legislation […]”13, men det anses 

vara en kontroversiell hållning.14  

 

Andra menar att det är lämpligare att länder antar harmonierad lagstiftning såsom modellagen. 

Den föreskriver att, om skiljenämnden inte bestämmer annat, ska en av nämnden beslutad 

säkerhetsåtgärd vara bindande och kunna verkställas på ansökan till den behöriga domstolen, 

oavsett om avgörandet givits i form av ett beslut eller skiljedom, och oberoende av i vilket land 

avgörandet meddelats.15  

 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Regeringen beslutade 2014 att LSF skulle ses över i syfte ”att säkerställa att skiljeförfarande i 

Sverige kan fortsätta att vara en modern, effektiv och attraktiv tvistlösningsform för svenska 

och utländska parter” och att det är ”angeläget att slå vakt om och främja Sveriges ställning 

som internationellt forum i handelstvister.”16 

 

Vikten av att skiljenämnden kan meddela verkställbara säkerhetsåtgärder kan inte nog 

understrykas och internationellt har utökade befogenheter för skiljenämnden att meddela 

säkerhetsåtgärder fått starkt gehör, vilket såväl modellagen som ett antal 

																																																								
12 Se School of International Arbitration at Queen Mary University of London, International Arbitration Survey: 
Improvements and Innovations in International Arbitration, s. 6, 2015, 
”http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2015_International_Arbitration_Survey.pdf”, lydelse 
2018-02-07. Jfr Lindskog, s. 42, som anger att verkställigheten ”kan […] vara ett skäl för skiljeförfarande.”  
13 Born, Int. Arbitration, s. 2934. Se även Kojovic, s. 523 f., Liebscher, s. 366, Yesilirmak, Provisional measures 
2005, s. 265.  
14 Se prop. 1998/99:35, s. 71. I propositionen noteras utan föregående diskussion ”att New York konventionen 
om verkställighet av utländska skiljedomar inte inbegriper beslut om säkerhetsåtgärder”. Se även ICCA’s guide 
to NYC, s. 18., Lew, Mistelis & Kröll, s. 614., Liebscher, s. 365, Redfern & Hunter, s. 423. 
15 Se art. 17 (2) och 17 H modellagen. 
16 Se Dir 2014:16, s. 1 f. Se dock Lindskog, s. 33, i not 71, som invänder mot att stärka skiljeförfarandets 
ställning med förevändningen ”att skiljeförfarandet utgör en inte oväsentlig svensk exportvara”. Enligt hans 
förmenande är det ”ett alldeles ohållbart argument”. 
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skiljedomsreglementen vittnar om. I kommittédirektivet17 som föregick utredningen nämndes 

inte verkställighet av säkerhetsåtgärder som ett särskilt område för revision, men den särskilda 

utredaren identifierade likväl frågan med hänvisning till att den uppfattat direktiven ”[…] så att 

ett ledande intresse är att göra svenska skiljeförfaranden ännu mer attraktiva än vad de för 

närvarande är, inte bara för svenska aktörer utan även för utländska parter och skiljemän.”18  

 

Regeringen avfärdade dock utredarens förslag, men i utredningen verkar denne antyda att det 

finns en möjlighet för skiljenämnden att i dag meddela säkerhetsåtgärder i form av en skiljedom 

som kan verkställas i Sverige, men inte i form av ett beslut.19 Regeringen och utredaren 

förefaller ha olika uppfattning i såväl frågan om parternas behov av att hos skiljenämnden 

kunna utverka verkställbara säkerhetsåtgärder som frågan om deras förevarande 

verkställbarhet. 

 

Arbetet syftar till att, i ljuset av översynen av den svenska skiljeförfarandelagen, visa att det 

föreligger en osäkerhet avseende säkerhetsåtgärders verkställbarhet i Sverige vilka meddelats 

av en skiljenämnd, vilket i sin tur kan hämma Sverige i att – trots regeringens motsatta 

förhoppning – ”attrahera internationella skiljeförfaranden till Sverige”20. Framställningen 

ämnar därtill visa att den svenska lagstiftarens lösning inte är adekvat i förhållande till parternas 

behov i verkställighetshänseende. Av den anledningen driver uppsatsen tesen att lagstiftaren 

borde införa en rätt för skiljenämnden att förordna om verkställbara säkerhetsåtgärder.  

 

För att uppnå framställningens syfte undersöks i arbetet följande huvudsakliga frågeställning: 

Kan en säkerhetsåtgärd meddelad av en skiljenämnd verkställas i Sverige? För att kunna 

besvara frågeställningen kommer arbetet sålunda att behöva undersöka följande underordnade 

frågor:  

• Vad är den rättsliga grunden för skiljenämnden att meddela säkerhetsåtgärder och kan 

denna utsträckas till att omfatta verkställbara säkerhetsåtgärder?  

• Vad är en säkerhetsåtgärds avgörandeform, karaktär och effekt? 

• Hur påverkas verkställbarheten av att skiljenämnden har sitt säte i/utanför Sverige? 

 

Arbetet riktar sig till såväl rättstillämpare (partsombud, handläggare, skiljemän, domare, 

företag etc.) som till lagstiftaren, vilket innebär att läsekretsen förutsätts vara förtrogen med 

																																																								
17 Dir 2014:16.  
18 Se SOU 2015:37, s. 11.  
19 Se SOU 2015:37, s. 105 f.  
20 Se Lagrådsremissen, s. 1.  
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juridisk prosa; grundläggande juridiska begrepp och koncept inom skiljerätten kommer således 

inte att förklaras. En intresserad allmänhet – för det fall någon finner debatten om den nya 

skiljeförfarandelagen i media intressant och önskar fördjupa sig i en del av förslaget21 – kan 

naturligtvis också ta del av uppsatsen, låt vara att den inte riktar sig till denna. I sådana fall kan 

läsaren med fördel fokusera på uppsatsens slutsatser och endast översiktligt behandla teorin.  

 

1.3 METOD OCH MATERIAL 

Framställningen är i huvudsak rättsanalytiskt till sin karaktär, låt vara att det också har 

rättspolitiska drag, och bygger på tillämpningen av en rättsdogmatisk metod22. Ett naturligt led 

i det rättsanalytiska arbetet är att fastställa gällande rätt.23 I detta avseende lämpar sig den 

rättsdogmatiska metoden väl då arbetet bland annat dristar sig till att utröna huruvida 

säkerhetsåtgärder meddelade av en skiljenämnd kan verkställas.  

 

Arbetet tar sin utgångspunkt i rättskälleläran och söker genom studiet av relevanta rättskällor – 

lagstiftning, förarbeten, rättsfall och juridisk doktrin – åstadkomma det resultat som reflekterar 

innehållet i gällande rätt24, men studien stannar inte där. Arbetet analyserar den svenskrättsliga 

lösningen avseende provisoriskt rättsskydd under ett skiljeförfarande och, i ljuset av utländsk 

rätt, analyserar ändamålsenligheten av regeringens beslut att inte gå vidare med utredningens 

förslag i förhållande till syftet att ”göra svenska skiljeförfaranden ännu mer attraktiva”. I så 

motto förekommer därför internationella utblickar för att möjliggöra jämförelse och bidra till 

en nyanserad diskussion, utan att ge uttryck för en aspiration att tillämpa en komparativ metod.  

 

Mängden tillgängligt material är stort och sålunda utgör valet av ämne en utmaning p.g.a. 

skiljerättens internationella karaktär. Av den anledningen har det utländska materialet sållats 

avsevärt men omsorgsfullt; de kändaste verken har fått fungera som primära källor.  

 

En ytterligare aspekt av skiljerätten är den särskilda risk, vid sökandet av gällande rätt, som 

utgörs av det internationella inslag som präglar ämnet. Varken lösningar i utländsk rätt, praxis 

från utländska domstolar eller utländsk doktrin utgör rättskällor som konstituerar gällande rätt 

i Sverige,25 och i strikt mening intresserar sig rättsdogmatiken endast för normerna – inte hur 

																																																								
21 Se följande länk för en debattartikel ang. översynen av LSF,  ”https://www.di.se/debatt/moderaterna-regler-
om-skiljedomar-maste-moderniseras/”, lydelse 2018-05-02.  
22 Rättsdogmatisk metod ska ges samma innebörd som i Kleineman, s. 21–46.  
23 Sandgren, s. 46.  
24 Se Kleineman, s. 21–37. 
25 Se Sandgren, s. 44. 
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dessa tillämpas i praxis.26 Med det sagt, att inte studera utländska källor vore emellertid 

bristfälligt med tanke på skiljerättens mellanstatliga karaktär och i detta avseende modellagens 

och NYK status som mellanstatliga rättsakter. Det föranleder emellertid att användandet av 

rättskällorna kort bör kommenteras.  

 

Det har varit relevant att studera modellagen då lagstiftaren beaktat dess bestämmelser vid 

LSF:s tillkomst, även om LSF inte direkt bygger på modellagen.27 I synnerhet har 

bestämmelsen i modellagen som hänför sig till säkerhetsåtgärder varit av intresse. Som ofta i 

studiet av lagar räcker det inte för förståelsen med en läsning av endast lagtexten. Därmed har 

det varit relevant att även undersöka förarbeten till modellagen och litteratur om den. Även 

utländsk rätt har varit betydelsefull i studiet av modellagen eftersom den tillkommit efter ett 

samarbete som inkluderat ett stort antal länder. 

 

Uppsatsen har även noga undersökt NYK:s bestämmelser som hänför sig till arbetets frågor, 

d.v.s. i huvudsak art. I(1) och V(1)(e) NYK, eftersom konventionens bestämmelser ligger till 

grund för regleringen i LSF avseende erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar.28 

Då verkställighet av skiljedomar är föremål för konventionsreglering har det varit relevant att 

undersöka rättstillämpningen i andra stater – och litteraturen29 i dessa – eftersom de belyser 

tolkningen av NYK och ställer den svenska tillämpningen i relief. Vad gäller frågan om en 

säkerhetsåtgärd kan verkställas som en skiljedom enligt NYK är det naturligt att undersöka 

utländsk rättspraxis och lösningar i utländsk rätt. Men med anledning av det stora antalet 

konventionsstater vore det likväl olämpligt att inom ramen för detta arbete försöka redogöra för 

gällande rätt i alla länder. Tanken är i stället att göra en utländsk utblick som kastar ljus över 

svensk rätt genom att undersöka några ledande utländska verk och utländsk rättspraxis som 

behandlar konventionens tillämpning.  

 

Utländsk rättspraxis är i synnerhet viktig att undersöka då ämnet för uppsatsen för svensk del 

präglas av brist på prejudikat. Faktum är att rättspraxis från de svenska domstolarna avseende 

arbetets frågor verkar nästintill saknas, i vart fall finns i svensk doktrin inga kommenterade 

rättsfall härrörande från de svenska domstolarna, men i utlandet är rättspraxis desto rikare. 

																																																								
26 Se Kleineman, s. 28.  
27 Se SOU 2015:37, s. 11 och 85. 
28 Se Hobér, Commercial Arbitration, s. 358. 
29 Högsta domstolen hänvisade nyligen i ett skiljerättsligt mål till internationell doktrin om NYK. Se NJA 2017 
s. 198, s. 6. 
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Möjligen är svaret till frånvaron av prejudikat avhängigt av att det ligger i skiljeförfarandets 

natur att undvika offentligheten i domstolarna. 

 

Att värdera den svenska doktrinens lösningar är inte odelat enkelt och inte sällan verkar vissa 

slutsatser frestande då de uttalats av vissa ”auktoriteter” på skiljerättens område. Värderingen 

försvåras av bristen på koherens avseende terminologin och därför är det emellanåt svårt att 

veta vad som avses med ett visst uttalande i litteraturen.  

 

Studiet av skiljedomsreglementen är en integrerad del av det analytiska arbete som ligger till 

grund för uppsatsen, även om denna rättskälla är underordnad de övriga rättskällorna. De är 

likväl viktiga att studera eftersom skiljeförfarandet erbjuder parterna långtgående friheter att 

själva utforma tvistlösningsprocessen. Parterna ges en möjlighet att själva överenskomma om 

att vissa regler ska gälla för förfarandet och därmed avvika från vad lagen stipulerar, under 

förutsättning att den inte säger något annat. Detta gör parterna ofta genom att i skiljeavtalet 

hänvisa till att ett visst skiljedomsinstituts regler ska vara tillämpliga på skiljeförfarandet. 

Arbetet gör dock inga anspråk på att redogöra för alla skiljedomsreglementen utan endast några 

av dem kommer att belysas. Förenta Nationernas handelsrättskommissions skiljedomsregler 

(UNCITRAL-reglerna) och internationella handelskammarens skiljedomsregler (ICC:s regler) 

ges något större utrymme med tanke på deras vida erkännande. En särställning i förhållande till 

andra skiljedomsreglementen i detta arbete intar även SCC:s regler med tanke på 

skiljedomsinstitutets nära koppling till Sverige. Inte minst är dess regler intressanta med tanke 

på att utredningen, som legat till grund för den nya skiljeförfarandelagen, hänvisar till dem.  

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Arbetet behandlar säkerhetsåtgärder meddelade av en skiljenämnd – i huvudsak huruvida dessa 

kan verkställas i Sverige – vilket regleras företrädesvis av LSF. Av den anledningen kommer 

inte sådana åtgärder som förekommer i andra lagar såsom exempelvis lag (1960:729) om 

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och lagen (1990:409) om skydd för 

företagshemligheter att diskuteras.  

 

Läsaren kommer i uppsatsen att få svar på varför det inte är tillfredsställande med en ordning 

där endast domstolar har ensam kompetens att meddela verkställbara säkerhetsåtgärder och 

vilka överväganden som talar för att göra skiljenämndens avgöranden exigibla. Dessa frågor är 

föremål för diskussion eftersom de är tätt förbundna med framställningens huvudsakliga fråga 

om säkerhetsåtgärders verkställbarhet i Sverige.  
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I arbetet kommer emellertid inte att diskuteras förutsättningarna för när en skiljenämnd bör 

bevilja en ansökan om säkerhetsåtgärder, varken enligt internationella skiljestandarder eller 

rättegångsbalkens (1942:740) (RB) regler, eftersom det faller utanför arbetets syfte; endast 

frågor som är relevanta med bäring på verkställighet kommer att belysas. Arbetet kommer 

heller inte att redogöra för vilka säkerhetsåtgärder som en domstol kan meddela till stöd för 

processen i ett skiljeförfarande, eftersom det inte svarar på frågan om skiljenämnden kan fatta 

beslut om verkställbara åtgärder. Däremot kommer för läsaren att kort belysas vad för åtgärder 

som kan komma i fråga för en skiljenämnd att meddela, eftersom typen av säkerhetsåtgärd kan 

påverka huruvida de sedermera går att verkställa. 

 

I denna framställning kommer sådana säkerhetsåtgärder som meddelats av en interimistisk 

skiljedomare30 inte att behandlas särskilt.31 Med tanke på arbetets fokus – säkerhetsåtgärder i 

skiljeförfaranden och om de kan verkställas – hade det varit naturligt att behandla parternas 

tillgång till sådana åtgärder under hela skiljeförfarandet, även innan skiljenämnden 

konstituerats. Ämnet förtjänar att nagelfaras men skulle i princip kunna utgöra ett eget 

uppsatstema. Något bör emellertid ändå sägas, om än kortfattat. Problemet ligger däri att en 

skiljenämnd inte kan fatta beslut om säkerhetsåtgärder innan den konstituerats,32 vilket kan ta 

månader i värsta fall, men ofta är behovet av säkerhetsåtgärder som störst just då. I praktiken 

har problemet lösts genom att parterna kan vända sig till en interimistisk skiljeman, vilken kan 

fatta beslut om säkerhetsåtgärder fram till dess en skiljenämnd har konstituerats.33 Vad som 

debatteras är om den interimistiska skiljedomaren verkligen kan sägas utgöra en ”skiljeman” i 

lagens mening, och i förlängningen om dennes säkerhetsavgöranden därmed kan verkställas.  

 

Fråga blir då hur detta arbete ska förhålla sig till beslut meddelade av interimistiska 

skiljedomare. Av praktiska skäl kommer detta arbete att utgå ifrån att beslut om 

säkerhetsåtgärder meddelade av en interimistisk skiljedomare kan likställas med sådana beslut 

som fattats av en skiljenämnd, även om diskursen kring interimistiska skiljedomare väl noterats. 

 

																																																								
30 ”Emergency Arbitrator” på engelska.  
31 För vidareläsning och introduktion till diskursen om en interimistisk skiljeman kan anses utgöra en 
”skiljeman” i lagens mening och om dennes avgöranden kan verkställas, se Santacroce, Fabio G., The emergency 
arbitrator: a full-fledged arbitrator rendering an enforceable decision?, Arbitration International, vol. 31, nr 2, 
1 Juni 2015, s. 283–312.  
32 Se Redfern and Hunter, s. 422.  
33 Flera skiljedomsinstitut har regler om interimistiska skiljeförfaranden: SCC:s regler 2017, Bilaga II 1–10 §§, 
Schweiziska handelskammarens skiljedomsinstituts (SCAI) regler 2012, art 43 och ICC:s regler 2017, art. 29. 
UNCITRAL-reglerna har ingen bestämmelse om detta då reglerna används för ad hoc-förfaranden, d.v.s. ej 
kopplade till ett specifikt skiljedomsinstitut.  
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1.5 DISPOSITION 

Arbetet är indelat i två huvudsakliga delar: avsnitt 2, 3, 4, 5 ska ses som en enhet som leder 

fram till ett svar på framställningens fråga om säkerhetsåtgärder kan verkställas i Sverige medan 

avsnitt 6 behandlar skälen till varför skiljenämndens säkerhetsförelägganden borde göras 

verkställbara. Var och ett av avsnitten kan kort kommenteras: avsnitt 2 ger läsaren en 

introduktion till hur skiljeförfarandelagstiftningen utvecklats i Sverige och förser läsaren med 

lite siffror över skiljeförfarandet i Sverige; avsnitt 3 knyter an till frågan om den rättsliga 

grunden för skiljenämnden att meddela säkerhetsåtgärder och vad åtgärderna syftar till, deras 

avgörandeform och karaktär; avsnitt 4 och 5 bygger sedan vidare på de slutsatser som dragits i 

avsnitt 3 i syfte att besvara huruvida säkerhetsåtgärder kan verkställas i Sverige; avsnitt 6 

presenterar först utredarens förslag, därefter regeringens skäl till att inte gå vidare med förslaget 

och slutligen överväganden till varför skiljenämndens säkerhetsförelägganden borde göras 

verkställbara. 

 

Varje avsnitt, utom avsnitt 2 och 4 som är korta, avslutas med en sammanfattning för att lyfta 

fram de viktigaste huvuddragen som diskuterats. Sist ges några avslutande kommentarer i 

avsnitt 7 i syfte att ge läsaren en helhetsbild av uppsatsen. Deskriptiva och värderande delar är 

sammanvävda för att undvika att information upprepas i olika avsnitt, emellertid är viss 

repetition ofrånkomlig.  

 

1.6 TERMINOLOGI  
Kärt barn har många namn: ”säkerhetsåtgärd”, ”säkerhetsföreläggande”, 

”säkerhetsförordnande”, ”interimistisk säkerhetsåtgärd”, ”interimistisk åtgärd”, ”interim 

measure”, ”provisional relief”, “provisional and conservatory measures” etc. Det finns ingen 

enhetlig terminologi, varken i lagstiftning, såväl internationell som inhemsk, eller i litteraturen, 

utan begreppen används olyckligtvis om vartannat, ibland växelvis, och låter sig inte enkelt 

definieras. Som framkommit i avsnitt 1.4 avseende avgränsningar kommer arbetet, i den mån 

det är intressant ur verkställighetssynpunkt, att belysa vad för åtgärder en skiljenämnd får 

meddela, men i huvudsak fokuserar arbetet på deras verkställighet, inte säkerhetsåtgärder 

allmänt. Termerna ska ses som synonymer till varandra då de förekommer i texten och varieras 

i syfte att öka läsvänligheten. I de fall de har en särskild innebörd kommer det att kommenteras 

särskilt i texten eller ges av kontexten. 
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2. BAKGRUND 
Följande avsnitt tjänar som kort introduktion till hur utvecklingen i Sverige avseende den 

svenska skiljeförfarandelagstiftningen sett ut. Lagstiftningen på skiljerättens område, likt andra 

rättsområden, har påverkats av utländsk rätt med tanke på skiljeförfarandets internationella 

karaktär och i synnerhet av NYK och modellagen. I Sverige pågår sedan 2014 en översyn av 

LSF och ändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019 för att stärka Sverige som säte för 

skiljeförfaranden.34  

 

2.1 ÄLDRE SVENSK LAGSTIFTNING OCH INTERNATIONELL PÅVERKAN 

Verkställighet har sedan länge varit en central fråga i skiljerätten och bestämmelser om 

verkställighet av skiljedomar fanns redan i 1734 års lag utsökningsbalk.35 De tidigare svenska 

lagarna om skiljeförfarande – lagen (1929:145) om skiljemän (SkmL) och lagen (1929:147) om 

utländska skiljeavtal och skiljedomar (LUSK) – har ersatts av LSF.36 

 

Sverige har påverkats i olika faser av det internationella samarbetet som pågått under längre tid 

i syfte att stärka det internationella skiljeförfarandet. Under 1920-talet antog Nationernas 

Förbund två överenskommelser angående det internationella skiljedomsväsendet som innebar 

att utländska skiljeavtal och skiljedomar under vissa förutsättningar skulle erkännas och 

verkställas i de fördragsslutande staterna. I samband med Sveriges anslutning tillkom LUSK.37 

 

I nästa fas, i början av 1950-talet, inleddes ett arbete inom Förenta Nationerna (FN) i syfte att 

åstadkomma en ny internationell reglering på området för att öka det internationella 

skiljeförfarandets genomslagskraft. Det arbetet ledde fram till 1958 års NYK och Sverige 

tillträdde den 1972.38  

 

Ur partssynpunkt ägde under 1970-talet en viktig förändring rum då skiljedomsfrågor togs upp 

till behandling av FN:s handelsrättskommission (UNCITRAL). Det arbetet resulterade i ett 

skiljedomsreglemente, UNCITRAL-reglerna, vilket antogs 1976. Reglerna fungerar som ett 

utfyllande normsystem i privata skiljeavtal och har vunnit vidsträckt acceptans i internationella 

																																																								
34 Se Lagrådsremissen, s. 1.  
35 Se Prop. 1998/99:35, s. 32.  
36 Se SOU 2015:37, s. 63. 
37 Se Prop. 1998/99:35, s. 33.  
38 Se Olsson & Kvart, s. 17 ff. och prop. 1998/99:35, s. 33.  
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affärsrelationer. Därutöver har de blivit ett naturligt referensmaterial vid utarbetandet av 

liknande regelsystem.39 Reglerna har sedan 1976 uppdaterats två gånger: 2010 och 2013.40  

 

Under 1980-talet initierade UNCITRAL det mer ambitiösa projektet att, med utgångspunkt i 

UNCITRAL-reglerna, skapa en förebild till en lag om internationella skiljeförfaranden. 

Resultatet blev år 1985 modellagen vars syfte är att vara en förebild för nationella 

skiljeförfarandelagar med hopp om långtgående harmonisering bland världens länder.41 I 

dagsläget har ungefär åttio länder42 lagstiftning som baseras på modellagen. Sverige ingår inte 

bland de länderna, men vid utformandet av LSF tog lagstiftaren intryck av modellagen, även 

om den inte fått tjäna som förebild.43 Flera ledande skiljedomsländer såsom England, Frankrike 

och Schweiz har inte heller genomfört någon fullständig anpassning till modellagen.44  

 

2006 genomgick modellagen viktiga förändringar – säkerhetsåtgärder meddelade av en 

skiljenämnd gjordes verkställbara i form av ett beslut samtidigt som dessa beslut också gjordes 

klanderbara45. Dessa ändringar återspeglas inte i LSF eftersom den svenska lagen inte 

omarbetats sedan den tillkom.46 För närvarande är det ungefärligen tjugo länder som har 

implementerat förändringarna i modellagen, vilket synes vara en långsam förändringstakt med 

tanke på att mer än tio år förflutit sedan revisionen genomfördes. Av våra europeiska 

grannländer är det Belgien, Danmark, Estland, Irland, Litauen, Norge, Tyskland och 

Vitryssland som har lagstiftning som bygger på modellagen och bland dem hör Belgien, Irland, 

Litauen och Vitryssland till de länder som antagit de senaste reglerna.47  

 

2.2 NÄRMARE OM MODELLAGEN I FÖRHÅLLANDE TILL LSF  

Vid tillkomsten av LSF övervägde den svenska lagstiftaren i vilken utsträckning som LSF 

skulle bygga på modellagen. Utredningen som föregick lagstiftningen betonade att särskild 

hänsyn var tvungen att tas till den omständigheten att det fanns ett stort antal löpande skiljeavtal 

mellan utländska parter där Sverige utpekades som forum. Det ansågs angeläget att sörja för att 

de avtalsslutande parternas förväntningar på den svenska skiljerättsliga lagstiftningens innehåll 

																																																								
39 Se prop. 1998/99:35, s. 37. 
40 Se ”http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2010Arbitration_rules.html”, lydelse 2018-
02-23. 
41 Se SOU 2015:37, s. 66.  
42 UNCITRAL, ”www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html”, 
lydelse 2018-02-13. 
43 Se Lindskog, s. 32 och 36 och prop. 1998/99, s. 43 f.  
44 Se SOU 2015:37 s. 86. 
45 Se modellagen art. 17 H och 17 I.  
46 Se Lindskog, s. 39. 
47 Se UNCITRAL, not 42 a. st.  
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och effektivitet infriades.48 Vilka förväntningarna var angavs inte men de ansågs tala emot att 

införliva modellagen med svensk rätt.  

 

Utredningen fann dock att skiljemännen i internationella skiljetvister inte sällan hämtades från 

skilda länder, något som gav skiljenämnden en i viss mån mellanstatlig karaktär; modellagen 

var därför av särskilt intresse med tanke på det stora antalet länder som bidragit till dess 

skapelse. Det ansågs emellertid uteslutet att utan vidare införliva modellagen med svensk rätt 

eftersom den var utformad uteslutande för internationella förhållanden. Lagstiftaren var av den 

uppfattningen att en svensk reglering på skiljerättens område borde vara enhetlig och sålunda 

tillämplig på såväl inhemska som internationella skiljeförfaranden. Tanken på olika lagar för 

inhemska och för internationella tvister – en lösning som förekommer i vissa länder – avvisades 

vid tillkomsten av LSF. Anledningen angavs bland annat vara att det i åtskilliga situationer 

skulle uppkomma besvärliga gränsdragningsproblem.49 Dessutom angavs modellagen också i 

den sakliga regleringen av vissa rättsfrågor avvika från de lösningar som man av olika skäl 

kunde tycka vara de ”lämpligaste” med beaktande av svensk tradition och rättsuppfattning. En 

möjlighet med en ”opt in-klausul” i den svenska lagstiftningen för parter att avtala om att 

modellagen skulle gälla övervägdes, men förslaget avfärdades genom att i stället försöka i den 

nationella lagstiftningen minska antalet ”national peculiarities”.  

 

Sammantaget blev slutsatsen att modellagen inte direkt skulle läggas till grund för den svenska 

lagstiftningen vare sig dispositions- eller innehållsmässigt – i stället skulle varje delfråga i 

lagstiftningen beakta modellagens bestämmelser.50 Regeringen slog likväl i propositionen fast 

att ”man framgent [bör], med erfarenheterna av den nya lagstiftningen i ryggen, på nytt 

överväga detta alternativ om utvecklingen gav upphov till det.”51 Lagrådsremissen ger 

emellertid vid handen att man för svensk del inte ändrat uppfattning, men utredaren hade inte 

anledning att ompröva detta ställningstagande med tanke på den begränsade översyn som 

anförtrotts utredaren.52 Med nuvarande förslag behålls strukturen i LSF med vissa tillägg – 

verkställighet av säkerhetsåtgärder är inte ett sådant. 

 

																																																								
48 Se prop. 1998/99:35, s. 44. 
49 Se prop. 1998/99:35, s. 44. 
50 Se SOU 2015:37, s. 11 och 85.  
51 Se prop. 1998/99:35, s. 45 f. 
52 Se SOU 2015:37, s. 86.  
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2.3 SVERIGE – ETT POPULÄRT SÄTE FÖR SKILJEFÖRFARANDEN  

Sverige har kommit att utvecklas till ett ledande skiljedomsland. SCC administrerade 200 

skiljeförfaranden under 2017 varav 96 var internationella och 104 svenska; Stockholm valdes 

som säte i 146 av fallen. På tolv år har antalet administrerade fall per år vid SCC fördubblats. 

Det totala antalet konventionella skiljeförfaranden som äger rum varje år i Sverige är emellertid 

högre: 300–400 stycken53 och skiljeförfarandets relevans för Sverige ska inte underskattas. 

Följande siffror tjäna som vägledning: den totala stimulanseffekten av SCC:s verksamhet 

uppgår till nära nio miljarder kronor per år, vilket motsvarar 0,21 % av Sveriges BNP.54 Ett 

sådant tillskott är positivt för Sverige – den kan dock inte tas för givet. 

 

Sverige är inte det enda land som identifierat skiljeförfarandet som en exportprodukt. Den 

brittiska regeringen uttryckte i 2011 års finansplan en tydlig ambition att främja juridisk 

tjänsteexport genom ”an industry-led promotion of the UK as the world leader in legal 

arbitration and commercial law services”.55 Singapore uppdaterade sin skiljeförfarandelag 2016 

i syfte att bättre spegla den internationella utveckling på området och därtill satsar landet stort 

på en helt ny domstol56 för kommersiella internationella tvister. Hongkong antog 2011 en 

skiljeförfarande lag som i stort bygger på modellagen med de ändringar som infördes 2006.57  

Schweiz, en ärkerival till Sverige i konkurrensen om att locka utländska parter, uppdaterar sin 

skiljeförfarandelag i syfte att göra schweizisk rätt ännu mer flexibel för parterna och härvidlag 

vidtar landet en viktig ändring i verkställighetshänseende: för det fall en skiljenämnd meddelat 

en säkerhetsåtgärd ska domstolen inte bara på skiljenämndens begäran, men även på parts 

begäran, verkställa skiljenämndens avgörande för att få bukt med en trilskande part.58 

																																																								
53 Se SCC, Statistik 2016, ”http://sccinstitute.se/statistik/”, lydelse 2018-02-14 och prop. 1998/99:35, s. 35. I 
jämförelse med antalet internationella mål vid SCC under perioden 1993–1997 (genomsnittlig mängd 
förfaranden 88) är dock trenden svagare: ca 17 % ökning. Däremot i jämförelse med 2004, då antalet 
internationella mål endast var 50 (det lägsta antalet förfaranden under perioden 1993–2016), är trenden tydligare. 
Den verkar dock plana ut.  
54 Se SCC, Tvister säljer Sverige: STOCKHOLM – ETT INTERNATIONELLT SKILJEDOMSCENTER: Rapport 
2018:1, s. 23, ”	https://www.chamber.se/rapporter/tvister-saljer-sverige.htm”. I samma rapport, a. st., anges 
andra sektorers bidrag uppgå till: 0,83 procent för massa- och pappersindustrin, flygbolagen 0,22 procent och 
textilindustrin 0,11 procent. Den svenska musikbranschen omsatte cirka nio miljarder kronor (2015) och den 
svenska datorspelsbranschen tolv miljarder (2016). 
55 Se HM Treasury, Department for Business, innovation & Skills, The Plan for Growth, mars 2011, s. 107.  
56 Singapore International Commercial Court, se ”https://www.sicc.gov.sg/About.aspx?id=21”, lydelse 2018-02-
17.  
57 Se Murphy, Peter, Saurin, Fergus, Beeley, Edward, Knight, Siân & Fenwick Willan, Holman, Arbitration 
procedures and practice in Hong Kong: overview, Thomson Reuters: Practical Law, 2017, 
”https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com”, lydelse 2018-02-17. 
58 Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, Erläuternder Bericht zur Änderung des Bundesgesetzes über 
das Internationale Privatrecht (Internationale Schiedsgerichtsbarkeit), 
”https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2017/2017-01-11/vn-ber-d.pdf”, lydelse 2018-05-15, s. 
25.  
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3. SÄKERHETSÅTGÄRDER I SKILJEFÖRFARANDEN 
Följande avsnitt knyter an till frågan om den rättsliga grunden för skiljenämnden att meddela 

säkerhetsåtgärder och vad åtgärderna syftar till (effekt), deras avgörandeform och karaktär. 

Läsaren ska förstå vad säkerhetsåtgärder är, varför de finns och hur de regleras, och särskilt kan 

skillnaden avseende befogenheter att meddela säkerhetsåtgärder mellan en skiljenämnd och 

domstol noteras. Ett stort fokus ägnas åt avgörandets form – beslut eller skiljedom – eftersom 

det påverkar säkerhetsförordnandets verkställbarhet, vilket är den huvudsakliga 

frågeställningen för detta arbete.  

 

3.1 BEHÖRIGHET FÖR SKILJENÄMND OCH DOMSTOL ATT FÖRORDNA OM 

SÄKERHETSÅTGÄRDER I SVERIGE 

Tvistande parter i ett skiljeförfarande med säte i Sverige kan ansöka om säkerhetsåtgärder hos 

antingen skiljenämnden eller de allmänna domstolarna,59 om inte parterna har överenskommit 

något annat. En sådan begäran kan framställas till antingen skiljenämnden eller allmän domstol, 

eller båda.  

 

Då parterna vänder sig till en skiljenämnd i syfte att nämnden ska fatta beslut om 

säkerhetsåtgärder regleras förfarandet av LSF som utgångspunkt. LSF ger en skiljenämnd med 

säte i Sverige befogenhet att meddela säkerhetsåtgärder på begäran av part, enligt 25 § 4 st. 1 

m. som lyder: 

 
”Om inte parterna har överenskommit något annat får skiljemännen på begäran av en part 

bestämma att motparten under förfarandets gång skall vidta en viss åtgärd för att 

säkerställa det anspråk som skall prövas av skiljemännen.” [Kursivering tillagd.] 

 
Den svenska skiljeförfarandelagen tar hänsyn till principen om partsautonomi genom att göra 

skiljenämndens befogenhet att meddela säkerhetsåtgärder avhängigt parternas skiljeavtal. 

Parterna ges därmed rätten att i skiljeavtalet kunna avstå att begära en sådan åtgärd hos 

nämnden, låt vara att det inte är särskilt vanligt.60 Om parterna exempelvis har avtalat om att 

skiljeförfarandet ska vara underkastat ett skiljedomsreglemente är det således de reglerna som 

																																																								
59 Enligt 4 § 3 st. LSF får en domstol under tiden tvisten behandlas av skiljemän eller innan dess – oberoende av 
skiljeavtalet – meddela sådana beslut om säkerhetsåtgärder som domstolen enligt lag är behörig att meddela. 
Detta gäller även enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 
om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel Ia-
förordningen). Se härför Van Uden v. Deco-Line, mål C-391/95, p. 33. Målet avgjordes förvisso före Bryssel Ia-
förordningen trädde i kraft men har alltjämt betydelse. Se även Lindskog, s. 324.  
60 Se Born, Int. Arbitration, s. 2456.  
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avgör om skiljenämnden har en sådan befogenhet61, om inte parterna avtalat annorlunda. SCC:s 

och ICC:s skiljedomsregler och UNCITRAL-reglerna ger skiljenämnden en befogenhet att 

förordna om säkerhetsåtgärder: 

 
“The Arbitral Tribunal may, at the request of a party, grant any interim measures it deems 

appropriate.”62 

 

“Unless the parties have otherwise agreed […] the arbitral tribunal may, at the request of a party, 

order any interim or conservatory measure it deems appropriate.”63 

 

 “The arbitral tribunal may, at the request of a party, grant interim measures.”64 

 
Det är möjligt för en part att vända sig till allmän domstol i fråga om säkerhetsåtgärder trots att 

parten avtalat om att underkasta sig ett skiljeförfarande. En svarande kan således inte hindra 

domstolen att besluta om en säkerhetsåtgärd genom att åberopa skiljeavtalet.65 När en part väl 

har ansökt om ett förordnande hos allmän domstol underkastas förfarandet rättegångsbalkens 

regler. Dessa bestämmelser, om rätt för domstolar i Sverige att meddela säkerhetsåtgärder, finns 

i 15 kap. RB.66 Domstolen ska tillämpa dessa oavsett om huvudtvisten slits i domstol eller i ett 

skiljeförfarande.  

 

Om en skiljenämnd redan meddelat ett säkerhetsföreläggande med samma säkerhetssyfte som 

den begärda säkerhetsåtgärden, hindrar det inte att en domstol beviljar den begärda åtgärden,67 

låt vara att det kan vara av betydelse för den intresseavvägning som domstolen har att göra vid 

prövningen av en sådan begäran.68 En skiljenämnd borde emellertid avslå en begäran om 

säkerhetsåtgärd om den redan beviljats av en domstol, om det inte finns särskilda skäl för det 

yrkade föreläggandet.69  

 

																																																								
61 Ofta ger skiljedomsreglementen skiljenämnder ett sådan rätt, se bland annat den schweiziska 
handelskammarens (SCAI) skiljedomsregler art. 26 (1) Swiss Rules 2012 och London Court of International 
Arbitration (LCIA) regler, art. 25.1.  
62 SCC:s regler 2017, art. 37. 
63 ICC:s regler 2017, art. 28(1). 
64 UNCITRAL-reglerna 2013, art. 26.1. I nästa stycke, d.v.s. art. 26.2, följer sedan definierat vilka åtgärder en 
skiljenämnd får meddela.  
65 Se prop. 1998/99:35, s. 72.  
66 Som nämndes i avsnitt 1.4 behandlar inte detta arbete vad för säkerhetsåtgärder en allmän domstol kan 
meddela i enlighet med kap. 15 RB. Peter Westberg har emellertid utförligt beskrivit detta i Westberg, Peter, 
DET PROVISORISKA RÄTTSSKYDDET I TVISTEMÅL: BOK 2, Juristförlaget, Lund, 2004. För en mer summarisk översikt, 
se Andersson, s. 161 f.  
67 Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 350. 
68 Se Lindskog, s. 324. 
69 Se Lindskog, s. 689.  
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3.2 SÄKERHETSÅTGÄRDERNAS SYFTE 

Parterna till ett skiljeförfarande kan vara i behov av att erhålla ett provisoriskt rättskydd innan 

skiljenämnden hunnit avgöra tvisten. En sökande part kan exempelvis vilja att motparten 

fortsätter att utföra en specifik förpliktelse fram till dess att skiljedom meddelas. Andra skäl till 

att söka provisoriskt rättskydd kan grunda sig i farhågor om att motparten gör sig av med 

tillgångar eller förstör bevis.70  

 

“Justice delayed is justice denied” och “a judgment can be wrong because it comes too late to 

put things right” – en sabotagebenägen svarande ska inte få beröva en dom dess praktiska nytta. 

Tanken med institutet säkerhetsåtgärd är att överbrygga det i rättegångsordningen inbyggda 

tidsglappet mellan tvistens väckande och domsexekutionen. Förordnandet om säkerhetsåtgärd 

ska förhindra att verkställigheten omöjliggörs eller försvåras av omständigheter som inträffar 

under denna tidsperiod och som förutspås vid beslutet om säkerhetsåtgärd.71  

 

3.3 SÄKERHETSAVGÖRANDETS FORM: BESLUT ELLER SKILJEDOM 

Om säkerhetsavgörandets form debatteras och ett svar är inte odelat enkelt att finna. Härvidlag 

kan den franska Högsta domstolen tjäna som exempel som i ett fall72 från 2001 slagit fast att 

säkerhetsåtgärder inte ska meddelas i form av en skiljedom, utan åtgärderna ska betraktas som 

processuella beslut som därmed inte kan klandras. Därefter har en annan fransk domstol år 2004 

slagit fast det motsatta73 att säkerhetsåtgärder kan meddelas i form av en skiljedom och 

domstolens hållning får stöd i litteraturen,74 låt vara att frågan ännu diskuteras.75 Frågans kärna 

består i hur säkerhetsåtgärder ska karaktäriseras: utgör de ett provisorium som när som helst 

kan ändras av skiljenämnden eller avgör de en för parterna bindande tvistefråga slutligt?76 

Frågan är inte endast av principiell karaktär utan även av praktisk betydelse eftersom 

säkerhetsåtgärder då kan komma att falla inom NYK:s sakliga tillämpningsområde, under 

förutsättning att de kan betraktas som skiljedomar. 

 

																																																								
70 Se Redfern & Hunter, s. 421 och Born, Int. Arbitration: Cases and Materials, s. 871.  
71 Se Westberg, Rättsskyddet, s. 52 och 66.  
72 Petit–Perrin v Dor de Saint-Pulgent, Cour de cassation, 6 december 2001. Tillgängligt på 
”http://www.kluwerarbitration.com.ezp.sub.su.se/document/ipn24699?q=%22Petit%E2%80%93Perrin%22”, 
hämtad 2018-04-16.  
73 Se Kirby, s. 477 i not 6.  
74 Se ICCA France, s. 50.  
75 Se Webster, para. 26–30 till 26–33, s. 398.  
76 Se härom Craig m.fl., s. 464.  
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En utgångspunkt är att det inte är skiljenämndens benämning av avgörandet som bestämmer 

vad som är en skiljedom77, utan praxis ger vid handen att det snarare är funktionen och effekten 

av skiljenämndens beslut som ska granskas.78 Följaktligen kan inte skiljenämnden genom att 

endast kalla ett avgörande för ”skiljedom” åstadkomma en dom.79 Det har ändock framförts att 

man borde tillmäta formen och titeln av avgörandet en viss betydelse som skiljenämnden har 

valt, om den samtidigt följt formkraven.80  

 

Born utgår ifrån att en skiljedom ”set[s] forth the arbitrators’ resolution of an essentially 

substantive issue”81 och argumenterar således för att ”[p]rovisional measures are ’final’ in the 

sense that they dispose of a request for relief pending the conclusion of the arbitration.”82 Den 

avgörande punkten i varje fall är förordnandets innehåll och i synnerhet om det utgör 

skiljenämndens slutliga avgörande i förhållande till yrkanden eller tvistiga frågor.83 

Följaktligen ska förordnanden om säkerhetsåtgärder ses som skiljedomar eftersom 

skiljenämnden tar ställning till ett yrkande om interimistiska säkerhetsåtgärder på ett för 

parterna bindande och slutligt sätt. 

 

Inte alla skiljenämndens avgöranden under skiljeförfarandet är däremot att betrakta som 

skiljedomar, enligt hans synsätt. Administrativa eller logistiska beslut som behandlar 

planerandet av muntliga förhandlingar, inlämnandet av inlagor, etc. når inte upp till kraven för 

att vara skiljedomar. Alltså, ett brev från skiljenämnden som fastställer datumet för en muntlig 

förhandling eller som uppmanar till att partsinlagorna ska inlämnas i enlighet med den fastlagda 

tidsplanen är inte en skiljedom, utan är att betrakta som ett beslut eller en kommuniké från 

skiljenämnden.84 I detta torde Born få enhälligt gehör, men inte i synen på säkerhetsåtgärder.85  

 

3.3.1 DEFINITION AV ”SKILJEDOM” SAKNAS I NYK MEN KRAV PÅ ”FINAL” AND 

”BINDING” 

Art. I(1) NYK lyder ”[t]his Convention shall apply to the recognition and enforcement of 

arbitral awards […]” men definierar inte vad som därmed avses. Av den anledningen debatteras 

om säkerhetsåtgärder kan falla inom NYK:s tillämpningsområde ifall de meddelats i form av 

																																																								
77 Se Born, Int. Arbitration, s. 2930 och Waincymer, s. 1264. 
78 Se Waincymer, s. 1264 not 4.  
79 Se Lindskog, s. 692 not 143 n. 
80 Se Born, i not 77 a. st. 
81 Se Born, a.a., s. 2927.  
82 Se Born, a.a., s. 2515.  
83 Se Born, i not 77 a.st.  
84 Se Born, a.a., s. 2927 f. och Waincymer, s. 1270. 
85 Se Redfern & Hunter, s. 423 och Waincymer, s. 1279. 
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en skiljedom.86 Kravet på att skiljenämndens avgörande emellertid måste vara ”final” och 

”binding” har understrukits såväl i internationell rättspraxis som i litteraturen, även om det i 

konventionen endast talas om ”binding” i art. V(1)(e).87 

 

Huruvida ett säkerhetsföreläggande är att betrakta som bindande88 i konventionens mening 

råder det inget tvivel om, men desto större osäkerhet föreligger om de kan betraktas som ”[…] 

the final decision of a legal issue differently interpreted by the parties.”89 Härvidlag har 

domstolar kommit till olika slut i fråga om säkerhetsåtgärder kan verkställas som skiljedomar, 

låt vara att de flesta länder inte medger att sådana åtgärder kan verkställas genom NYK.90 I ett 

ofta (äldre) citerat rättsfall91, som anses tala med styrka emot att säkerhetsåtgärder faller inom 

konventionens tillämpningsområde, oavsett i vilken form avgörandet meddelats, fann the 

Supreme Court of Queensland i Australien att ett avgörande kan endast betraktas som en 

skiljedom då ”it finally determine[s] all or at least some of the matters submitted to the arbitral 

tribunal.” Följaktligen anses av de flesta att förordnanden om interimistiska säkerhetsåtgärder 

inte faller under NYK:s tillämpningsområde.92  

 

Det finns emellertid domstolar i USA som bedömt att säkerhetsförelägganden uppfyller de i 

konventionen uppställda kraven och i synnerhet då åtgärderna varit ägnade att säkerställa en 

meningsfull skiljedom.93 Det argumenteras för att ”an interim award is final in respect of the 

																																																								
86 Se Bermann, s. 14, Born, Int. Arbitration, s. 2514 ff., Grierson & Van Hooft, s. 162, Hobér, Emergency 
Arbitration, s 87 f., Lew, Mistelis & Kröll, s. 612 ff., Otto, s. 155 ff., Redfern & Hunter, s. 421 ff., Waincymer, 
s. 1277 ff., Yesilirmak, Provisional measures 2005 s. 288 ff., och The UNCITRAL Secretariat Guide on the 
New York Convention, s. 14 ff. 
87 Se The UNCITRAL Secretariat Guide on the New York Convention, s. 12. 
88 Se Bermann, s. 14.  
89 Se Haas, s. 422. 
90 Se Bermann, s. 15. I not 36 a. st. anges dessa länder vara: Argentina, Grekland, Italien, Japan, Kanada, 
Kroatien, Nederländerna, Norge, Ryssland, Schweiz, Taiwan, Tjeckien och Turkiet.  
91Resort Condominiums International Inc. v. Ray Bolwell and Resort Condominiums, Pty. Ltd., Supreme Court 
of Queensland, Australia, 29 October 1993, XX Y.B. Com. Arb. 628 (1995) (Resort Condominiums 
International. v. Bolwell). I fallet hade domstolen att ta ställning till om ett avgörande där skiljenämnden ålagt 
svaranden att upphöra med viss verksamhet kopplat till ett avtal kunde verkställas med hjälp av NYK. Trots att 
skiljenämnden låtit kalla avgörandet för ”Interim Arbitration Order and Award” verkställde inte domstolen 
avgörandet med hänvisning till att ”it was of an interlocutory and procedural nature”. 
92 Se ICCA’s guide to NYC, s. 18., Lew, Mistelis & Kröll, s. 614., Liebscher, s. 365, Redfern & Hunter, s. 423. 
Annorlunda Van den Berg som anger att det enligt honom inte borde föreligga något hinder att verkställa en 
sådan skiljedom enligt NYK, se Van den Berg, NYC 40 years, s. 29. 
93 Se Liebscher, s. 365 och de i not 858 angivna rättsfallen: Publicis Communication v. True North 
Communications Inc., 206 F.3d 725 (7th Cir. 2000), Island Creek Coal Sales Co. v. City of Gainesville, 729 F.2d 
1046 (6th Cir. 1984), Yasuda Fire & Marine Insurance Co. v. Continental Casualty Co., 37 F.3d 345 (7th Cir. 
1994) och Banco de Seguros del Estado v. Mutual Marine Offices, Inc., 230 F. Supp. 2d 362 (S.D.N.Y.), 
tillgängliga på ”https://home.heinonline.org/”.  
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issues it deals with so long as these issues are separable from the remaining issues”94 men det 

sägs ofta vara minoritetens uppfattning.95  

 

Beträffande säkerhetsavgöranden och NYK:s tillämpningsområde har det i litteraturen bl.a. 

framförts att två typer av avgöranden kan särskiljas avseende deras innehåll och effekt: (i) 

avgöranden som är bindande men temporära i syfte att bevara status quo mellan parterna fram 

tills den slutliga skiljedomen meddelas och (ii) avgöranden av materiell karaktär som på ett 

slutligt sätt reglerar en fråga för resten av skiljeförfarandet. Åtgärder omnämnda i (i) omfattas 

inte av NYK – oavsett om de meddelats i form av en skiljedom eller beslut – eftersom de är 

provisoriska medan sådana omnämnda i (ii) av materiell karaktär torde omfattas.96 

 

3.3.2 DEFINITION AV ”SKILJEDOM” OCH ”BESLUT” SAKNAS I MODELLAGEN 

Modellagen innehåller inte heller någon definition av termen ”skiljedom”, även om dess 

bestämmelser refererar till begreppet. Under arbetet med modellagens framtagande 

diskuterades förvisso om ”skiljedom” skulle definieras: det ansågs önskvärt då en sådan skulle 

ha implikationer på andra bestämmelser97 i modellagen, men man valde emellertid att inte gå 

vidare med förslaget.  

 
”’[A]ward’ means a final award which disposes of all issues submitted to the arbitral tribunal and 

any other decision of the arbitral tribunal which finally determine any question of substance or the 

question of its competence or any other question of procedure but, in the latter case, only if the 

arbitral tribunal terms its decision an award.”98 [Kursivering tillagd.] 

 

Det identifierades att det fanns ett brett stöd för att inta ovannämnda definition fram tills ordet 

”substance”, men farhågor lyftes avseende delen som avsåg processuella frågor. Av tidsbrist 

kände sig arbetsgruppen nödgad att skjuta denna intrikata fråga på framtiden99 men vid 

revisionen 2006 diskuterades inte frågan. Modellagen från 2006 behandlar 

säkerhetsåtgärdernas form men stipulerar inte i vilken form ett sådant avgörande ska ges: 
 

																																																								
94 Yesilirmak, Provisional measures 2005, s. 265. Se även följande för uppfattningen att säkerhetsåtgärder 
omfattas av NYK: Born, Int. Arbitration., s. 2515, Kojovic, s. 523 f. och Liebscher, s. 366.  
95 Se Ehle, s. 47, Liebscher, s. 366 och Otto, s. 157.  
96 Se Ehle, s. 49. Jfr dock Craig mfl, s. 465.  
97 Art. 16 och 34 i modellagen från 1985 som behandlar befogenheten för skiljenämnden att besluta om 
jurisdiktion och klander av skiljedom.  
98 Se UNCITRAL, Report of the Working Group on International Contract Practices on the Work of Its Seventh 
Session, A/CN.9/246, s. 211, p. 192. Tillgänglig på ”http://www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1984-
en/yb_1984_e.pdf”, lydelse 2018-03-22.  
99 Se UNCITRAL, a. a., para. 193–194. 
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“An interim measure is any temporary measure, whether in the form of an award or in another form, 

by which, at any time prior to the issuance of the award by which the dispute is finally decided 

[…]”100 

 

Modellagens bestämmelse anger följaktligen att säkerhetsföreläggandet kan anta vilken form 

som helst. Anledningen till att bestämmelsen utformats på följande vis är att ”it would be 

undesirable for the Model Law to be overly prescriptive in respect of the form of an interim 

measure” eftersom det inte nödvändigtvis är vilken etikett – “order” eller “award” – som 

skiljenämnden givit avgörandet som avgör vad det är, det ankommer på “the applicable law of 

the forum [that] would define an ‘award.’” 101  

 

3.3.3 SCC:S OCH ICC:S REGLER OCH UNCITRAL-REGLERNA 

Trots att många skiljedomsregler har bestämmelser som ger skiljenämnden befogenhet att 

meddela säkerhetsåtgärder i form av ett beslut eller skiljedom definieras dessa sällan. 

Skiljedomsreglementena ger skiljenämnden en sådan befogenhet eftersom säkerhetsåtgärder 

meddelade i form av en skiljedom anses öka chansen för deras senare verkställbarhet.102  

 

UNCITRAL-reglerna från 1976 gav skiljenämnden en befogenhet att förordna om 

säkerhetsåtgärder ”[…] in the form of an interim award”103 och även om formen inte nämns i 

reglerna från 2013 har skiljenämnden fortsatt en bred befogenhet att meddela ”separate awards 

on different issues at different times”.104 Sedan 1976 har flera skiljedomsinstitut infört regler105 

vilka ger skiljenämnden en befogenhet att förordna om en säkerhetsåtgärd i form av ett beslut 

eller en skiljedom. ICC:s regler från 2017 lyder: ”Any [conservatory or interim] measure shall 

take the form of an order, giving reasons, or of an award, as the arbitral tribunal considers 

appropriate.”106 SCC införde en sådan möjlighet för skiljenämnden 2007 ”[i] ambitionen att 

söka få ett exigibelt beslut om säkerhetsåtgärder och främja effektiviteten i förfarandet”107. 

Tanken var att spegla den internationella trenden bland skiljedomsinstitut som allt oftare gav 

																																																								
100 Art. 17 (2) modellagen.  
101 Se Holtzmann m.fl. UNCITRAL Model Law II, s. 168 f.  
102 Se Report of the Secretary-General: revised draft set of arbitration rules for optional use in ad hoc arbitration 
relating to international trade (UNCITRAL Arbitration Rules) (addendum): commentary on the draft 
UNCITRAL Arbitration Rules, UN Doc A/CN.9/112/Add.1, s. 176, “In order to facilitate the enforcement of 
interim measures taken by the arbitrators pursuant to paragraph l of this article, paragraph 2 authorizes the 
arbitrators to establish these measures in the form of interim awards.” 
103 Art. 26 (2) 1 m.  
104 Se Caron & Caplan, s. 524 för kommentar till art. 34 UNCITRAL-reglerna 2013 som anger att skiljenämnden 
kan välja form.  
105 SCC:s regler 2017 art. 37 (3), art. 30.1 SIAC Rules 2016, art. 26.2 Swiss Rules 2012, art. 23.3 HKIAC 2013 
Rules. 
106 Art. 28 (1) ICC:s regler från 2017.  
107 Se Magnusson & Shaughnessy, JT 2006-07, s. 927.  



	 25 

skiljenämnden en sådan rätt och att tillse att SCC:s regler låg i linje med bestämmelserna i 

modellagen efter dess revision.108  

 

Det hade varit intressant att veta hur ofta skiljenämnder träffar ett avgörande om 

säkerhetsåtgärder i form av ett beslut eller skiljedom, men statistik häröver förs varken av SCC 

eller ICC. Det finns emellertid viss begränsad statistik från SCC i fråga om interimistisk 

skiljeman sedan 2016. Under perioden 2016–2017 fattades majoriteten109 av alla 

säkerhetsförordnanden av en interimistisk skiljeman i form av ett beslut,110 men urvalet är för 

litet för att kunna dra några säkra slutsatser härav. Det finns emellertid prov på då formen av 

avgörandet kan spela roll: en interimistisk skiljenämnd meddelade ett säkerhetsföreläggande i 

form av en skiljedom i enlighet med SCC:s regler som sedan bedömdes falla inom NYK enligt 

en ukrainsk domstol. Verkställighetsbeslutet överklagades emellertid och efter en lång vända i 

de ukrainska domstolarna avslogs slutligen begäran.111 

 

3.3.4 SÄKERHETSÅTGÄRDER I FORM AV ETT BESLUT ENLIGT LSF 

Det har tidigare i arbetet framkommit att en skiljenämnd med säte i Sverige får meddela 

säkerhetsåtgärder i enlighet med 25 § 4 st. LSF, om inte parterna avtalat annorlunda. Sådana 

avgöranden avser processuella frågor och ska betecknas som beslut. De kan när som helst 

ändras av skiljemännen eftersom besluten inte vinner rättskraft, varken i förhållande till själva 

huvudsaken eller till en påföljande ansökan om säkerhetsåtgärd.112 Förordnandet utgör därmed 

ett provisorium113 och kan således inte angripas omedelbart med ogiltighets- eller klandertalan, 

utan missnöjd part får vänta med att väcka klandertalan till dess skiljemännen meddelat en dom, 

vars innehåll påverkat beslutet. 

 

Beslutskompetensen för en skiljenämnd att besluta om säkerhetsåtgärder omfattar sådana 

åtgärder som en svensk domstol saknar rätt att besluta om.114 Det innebär att skiljenämnden har 

vida befogenheter att besluta om säkerhetsåtgärder som den finner är lämpliga. Bestämmelsen 

																																																								
108 Se Magnusson & Shaughnessy, SIAR, s. 59 f. 
109 I elva fall av 16, alltså ca 69 %.  
110 Se statistik från 2016–2017 på ”http://sccinstitute.se/statistik/”, lydelse 2018-04-23.  
111 JKX Oil & Gas, Poltava Gas, Poltava Petroleum Company v. Ukraine. En kort sammanfattning ges under 
Case No. EA 2015/002 på ”http://sccinstitute.com/media/194250/ea-practice-note-emergency-arbitrator-
decisions-rendered-2015-2016.pdf”, lydelse 2018-04-16. För mer utförlig redogörelse se Hobér, Emergency 
Arbitration, s. 90 ff.  
112 Se SOU 1994:81, s. 155 och prop. 1998/95:35, s. 123. 
113 Se Gregow, s. 25 och Westberg, Rättsskyddet, s. 52. 
114 Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 350. Se för exempel på säkerhetsåtgärder, Holtzmann & Neumann, 
UNCITRAL Model Law I, s. 531.  
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i 25 § 4 st. LSF har utformats efter förebild av modellagens regel före dess revidering 2006115 

men ger skiljenämnden behörighet att meddela samma säkerhetsåtgärder som avses i den nya 

bestämmelsen.116 Skiljemännen har enligt förarbeten till LSF vidsträckta möjligheter att 

meddela beslut som direkt tar sikte på att säkerställa verkställigheten av en blivande skiljedom, 

men behörigheten kan sträcka sig längre än så.117 Heuman nämner dock en begränsning för 

skiljenämnden avseende vilka säkerhetsåtgärder den kan meddela: åtgärderna får inte innebära 

att de interimistiska besluten föregriper skiljenämndens materiella bedömning. Skiljemännen 

får därför inte berättiga en köpare att avyttra godset när säljaren efter hävning av köpeavtalet 

yrkat att köparen ska förpliktas återlämna detta.118  

 

3.3.5 SKILJEDOM OCH SÄRSKILD SKILJEDOM ENLIGT LSF 

LSF anger i 27 § 1 st. 1 m. att ”[d]e frågor som har lämnats till skiljemännen avgörs genom 

skiljedom.” Ett avgörande av tvistefrågan betecknas alltså som skiljedom119 och 

utgångspunkten är att en skiljedom är slutlig i den meningen att den utgör slutpunkten på 

förfarandet.120 Skiljenämnden kan emellertid välja att fatta ett delavgörande genom en särskild 

skiljedom enligt 29 § 1 st. 1 m. LSF: ”En del av tvisten eller en viss fråga av betydelse för 

tvistens bedömning får avgöras genom särskild skiljedom, om inte båda parterna motsätter sig 

det.” Med det ska förstås en skiljedom som inte innebär att skiljeförfarandet avslutas och 

bestämmelserna i 31 § LSF beträffande skiljedomens form och innehåll121 gäller även för en 

särskild skiljedom.122  

 

Det finns följaktligen ingen uttryckligt grundad rätt i LSF för skiljenämnden att avgöra 

säkerhetsfrågor i form av skiljedomar. Vad en skiljenämnd får besluta om med stöd av 29 § 

LSF framgår av förarbetena: det är rättegångsbalkens ”deldom” och ”mellandom” som åsyftas 

och några egentliga skillnader mellan del- och mellandom, och särskild skiljedom avsåg 

lagstiftaren inte införa.123 I förarbetena framkommer inte heller något om en rätt för 

skiljenämnden att avgöra säkerhetsåtgärder i form av en skiljedom, utan lagstiftaren slår endast 

fast att ”[s]kiljemännen ges enligt [29 §] vidsträckta möjligheter att meddela särskild 

																																																								
115 Se SOU 1994:81, s. 102 och 285 samt prop. 1998/99:35, s. 74.  
116 Se Andersson, s. 115 f.  
117 Se prop. 1998/99:35, s. 228 f.  
118 Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 350. 
119 Se prop. 1998/99:35, s. 122 f.  
120 Se Lindskog, s. 708.  
121 31 § LSF anger kortfattat att skiljedomen ska vara skriftlig, undertecknad av skiljemännen, ange dagen för 
dess meddelande och platsen för skiljeförfarandet.  
122 Se Lindskog, s. 778.  
123 Se Lindskog, s. 779. Det ansågs vara för enkelhetens skull som båda typerna av nu aktuella domar skulle 
kunna betecknas särskild skiljedom, se prop. 1998/99:35, s. 131.  
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skiljedom.”124 Finns det sålunda utrymme för skiljenämnden enligt 29 § LSF att meddela 

säkerhetsåtgärder i form av en skiljedom, trots att det inte stadgas härom i varken lagtexten 

eller förarbeten?  

 

3.3.6 SÄKERHETSÅTGÄRDER I FORM AV EN SKILJEDOM KRÄVER STÖD I 

SKILJEAVTALET  

Det finns stöd i litteraturen125 för att en interimistisk åtgärd får avgöras genom interimistisk 

(särskild)126 skiljedom127 – om det finns avtalsstöd för anspråket – till skillnad från 

säkerhetsåtgärder grundade på 25 § 4 st. LSF. Parterna skulle enligt detta synsätt kunna avtala 

om att ge varandra ett provisoriskt rättsskydd genom att den i lag sanktionerade 

exekutionstiteln128 ”skiljedom” används för interimistiska skiljedomar i säkerhetssyfte. Det ska 

å enda sidan noteras att det inte verkar finns något svenskt rättsfall som stödjer denna tes men 

å andra sidan har det framförts att det inte föreligger några hinder härvidlag. Synsättet har 

emellertid kritiserats med hänvisning till att en interimistisk skiljedom inte uppfyller kraven på 

att ”[…] finally determining the matter in dispute”129 enligt 27 och 29 §§ LSF, och vad mera 

övertygande är, det skulle inkräkta på domstolarnas ensamkompetens att förordna om 

verkställbara säkerhetsåtgärder.130 Mer om domstolars ensamkompetens under avsnitt 5.1.  

 

Med anledning av att det är parterna som måste ge skiljenämnden dess befogenhet att förordna 

om säkerhetsåtgärder i form av en skiljedom kan inte skiljenämnden ge ett 

säkerhetsföreläggande formen av en skiljedom för att på så sätt kompetensgöra sig själv. 

Lindskog anger att det i och för sig inte finns något hinder mot att en skiljedom meddelas två 

gånger som avser olika perioder, men skiljenämnden måste vidta samma grundliga prövning i 

den tidsbegränsade särskilda skiljedomen som i den slutliga. Av den anledningen finns det inte 

något utrymme att för skiljenämnden åstadkomma interimistiska avgöranden i form av 

																																																								
124 Se prop. 1998/99:35, s. 229. Det finns endast två begränsningar som gäller för skiljemännens rätt att meddela 
särskild skiljedom: (i) parterna kan gemensamt motsätta sig att en särskild skiljedom meddelas, och (ii) en 
huvudfordran och en fordran som åberopas till kvittning måste avgöras i samma skiljedom, under förutsättning 
att parterna inte har bestämt något annat. 
125 Angående den följande diskussionen, se Heuman, Skiljemannarätt, s. 539 och 544 f., Lindskog, s. 690 ff. och 
not 143 på s. 692, och jfr Andersson, s. 116 och 143.  
126 Lindskog har troligtvis lagt till ”särskild” för att visa kopplingen till 29 § LSF. 
127 Interim award på engelska. Se exempelvis art. 26 (2) UNICTRAL-reglerna från 1976, ”[s]uch interim 
measures may be established in the form of an interim award.” Heuman kallar det för en ”provisorisk 
skiljedom”. 
128 Se UB 3:1 p. 4.  
129 Se Madsen, s. 287 not 886.  
130 Se Gregow, s. 212, Hobér, Commercial Arbitration, s. 249, 264 och 360, Madsen, s. 283 not 869 och s. 287 
not 886 och Westberg, Festskrift s. 630 ff.  
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tidsmässigt begränsade skiljedomar, om inte parterna givit skiljenämnden en sådan 

befogenhet.131 

 
3.3.6.1 BEFOGENHETEN MÅSTE TYDLIGT FRAMGÅ I SKILJEAVTALET  

För att parterna i skiljeavtalet ska kunna ge skiljenämnden en befogenhet att meddela 

säkerhetsåtgärder i form av en skiljedom har det framförts att ett sådant avtal bör kräva ”särskild 

evidens” för att parterna ska anses ha gett skiljenämnden en så långtgående kompetens.132 Vissa 

utländska skiljedomsreglementen anges därvidlag inte vara tillräckligt tydliga eftersom 

termerna ”award” och ”skiljedom” inte alltid är utbytbara. ”Award” kan i princip översättas 

med ”skiljedom”, men samtidigt ges begreppet ”award” i utländska skiljereglementen ett vidare 

betydelseinnehåll än vad som gäller för skiljedom enligt LSF. Det skulle följaktligen vara 

tveksamt om ett utländskt skiljedomsreglemente verkligen ger skiljenämnden behörighet att 

fatta beslut om säkerhetsåtgärder i form av en skiljedom.  

 

ICC:s regler lyfts fram som ett exempel över otillräckliga formuleringar: art. 28.1 stadgar att 

”[an interim] measure shall take the form of an order, giving reasons, or of an award.” 

Formuleringen skulle således på ett otillräckligt tydligt sätt ha givit skiljenämnden befogenhet 

att meddela säkerhetssyftande interimistiska skiljedomar. Det kan dock noteras att SCC:s 

engelska version, som har företräde framför övriga språkversioner, synes vara liktydig: ”[a]n 

interim measure shall take the form of an order or an award.” Denna formulering har bedömts 

som ”helt klar”133 i den svenska versionen; möjligen är därför inte ICC:s version problematisk. 

För det fall skiljeavtalet skulle hållas som varandes för otydligt av en domstol, innebär det att 

skiljenämnden inte får en vidare kompetens än vad som följer av 25 § 4 st. LSF.  

 

3.3.7 SÄKERHETSÅTGÄRDER I FORM AV EN SKILJEDOM ENLIGT LSF 

Det förs alltså fram att en skiljenämnd kan ges befogenhet att meddela interimistiska åtgärder i 

form av en skiljedom genom att parterna i skiljeavtalet beslutar om att ge varandra ett 

provisoriskt rättsskydd. Det är samtidigt tydligt att skiljenämnden inte kan åstadkomma en 

verkställbar interimistisk skiljedom genom att endast kalla avgörandet för skiljedom134: ”[…] 

whether a decision is an award depends on its nature and content, not on the label given to it by 

																																																								
131 Se Lindskog, s. 754 i not 10.  
132 Angående detta stycke, se Lindskog, s. 692 not 145, s. 752, s. 777 och not 3 a. st. 
133 Se Lindskog, s. 692 not 145.  
134 Se Heuman, Arbitration, s. 333, Hobér, Commercial Arbitration., s. 249, Lindskog, s. 692 not 143, Westberg, 
Festskrift, s. 632.  



	 29 

the arbitrators”135. Men vad är det för interimistiska åtgärder som skiljenämnden kan meddela 

om det inte handlar om en manipulering av rättsliga etiketter?136  

 

Det torde handla om sådana åtgärder som gäller för begränsad tid fram till dess slutlig skiljedom 

meddelas. Åtgärderna måste vara av materiell karaktär då skiljedomar inte får ges över 

processuella frågor och skiljemännen bör dessutom anse sig oförmögna att frångå sitt 

avgörande i rättsligt avseende med tanke på de i 27 och 29 §§ LSF uppställda kraven om att en 

fråga slutligt avgörs genom skiljedom.137 En interimistisk åtgärd som avgjorts genom särskild 

skiljedom kan endast ändras genom en slutlig skiljedom – till skillnad från processuella beslut 

som kan ändras när som helst av skiljenämnden.138 Det kan emellertid invändas att 

interimistiska skiljedomar nästan alltid avser avgöranden som avser säkerhetsåtgärder och 

därför i stället bör kallas ”beslut”, enligt LSF:s terminologi.139 Denna kritik, att det 

oundgängligen måste vara fråga om ett ”beslut” eftersom åtgärden är begränsad till tiden fram 

till dess tvisten bilagts, avfärdas ”[d]enn alle diese Entscheidungen lassen sich aufgrund der 

vertraglichen Basis der Schiedsgerichtbarkeit als Begründung materiellrechtlicher 

Interimsansprüche begreifen.”140 Ett konkret exempel vore att det i skiljeavtalet föreskrevs att 

i fråga om ett betalningsyrkande får skiljenämnden genom en skiljedom förplikta den part som 

yrkandet riktas mot att deponera beloppet hos skiljenämnden under den tid som förfarandet 

pågår.141 Ett annat exempel är entreprenadtvister där skiljemännen med stöd av avtalet får 

meddela särskilda domar som ålägger parterna att fortsätta entreprenaden under förfarandet 

eller att utföra specificerade uppgifter, oberoende av hur nämnden slutligen kommer att ställa 

sig till andra yrkanden, till exempel om hävning eller om rätt att sätta in en ny entreprenör.142  

 

Efter en genomläsning av litteraturen som hänför sig till svensk rätt är det något otydligt om 

interimistiska åtgärder meddelade som skiljedomar kan inbegripa sådana åtgärder som avses i 

25 § 4 st. LSF eller endast avser sådana som inte omfattas av bestämmelsen. Kallas dessa 

																																																								
135 Se The UNCITRAL Secretariat Guide on the New York Convention, s. 12. 
136 För diskussion, se Westberg, Festskrift, s. 633 och Lindskog, s. 692 not 143. 
137 Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 544.  
138 Se Lew, Mistelis & Kröll, s. 608.  
139 Se Hobér, Commercial Arbitration, s. 263. 
140 Schlosser, s. 566. Översättning: ”Ty alla dessa avgöranden låter sig förstås som materiellrättsliga 
interimistiska åtgärder med tanke på skiljerättens avtalsrättsliga natur” [Översättning av författaren]. 
141 Se Sperry International Trade v. Government of Israel, 532 F. Supp. 901 (S.D.N.Y. 1982). Fallet finns 
refererat i Craig m.fl. s 465 och Schlosser, s. 566. Schlosser skriver ang. fallet ”[s]o mu[ss] man es in der Tat 
jedenfalls dann halten, wenn ein Schiedsgericht eine Regelung trifft, die wirklich für die Dauer des 
Hauptverfahrens endgültig gemeint ist, also vor Verfahrensende bei einer Änderung der Beweislage oder der 
rechtlichen Beurteilung nicht wieder aufgehoben werden kann.” Den interimistiska skiljedomen verkställdes 
genom domstolens försorg enligt NYK.  
142 Se Schlosser, s. 568. Heuman refererar till samma, se Heuman, Skiljemannarätt, s. 545.  
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åtgärder för ”interimistiska åtgärder” i stället för ”säkerhetsåtgärder” eftersom de meddelas i 

en interimistisk skiljedom och inte som ett beslut? Det kan noteras att utredarens förslag inte 

innehöll någon uppdelning, utan genom den nya bestämmelsen hade säkerhetsåtgärder enligt 

25 § 4 st. LSF fått avgöras i form av särskild skiljedom.  

 

Det har sagts angående vad för säkerhetsåtgärder en skiljenämnd kan fatta beslut om att 

skiljemännen har vidsträckta möjligheter att meddela beslut som direkt tar sikte på att 

säkerställa verkställigheten av en blivande skiljedom.143 Det finns dock en begränsning 

avseende vilka säkerhetsåtgärder som kan meddelas: sådana åtgärder får inte innebära att de 

föregriper skiljenämndens materiella bedömning. Föreläggandet får alltså inte gå ut på en 

förtida verkställighet, utan åtgärden som en part föreläggs vidta måste i princip vara reversibel. 

Det har av den anledningen framhållits att om dessa åtgärder till sitt materiella innehåll 

sammanfaller med de resultat som ska uppnås i den slutliga skiljedomen, skulle de kunna 

meddelas i en särskild skiljedom, inte annars.144  

 

Skiljenämndens befogenhet att meddela verkställbara säkerhetsåtgärder i form av interimistiska 

skiljedomar härleds emellertid från parternas skiljeavtal och torde inte begränsas till att endast 

avse sådana åtgärder som faller utanför 25 § 4 st. LSF:s tillämpningsområde.145 Att ställa 

säkerhet i form av ett deponerat belopp hos skiljenämnden förefaller vara en sådan åtgärd som 

faller innanför 25 § 4 st. LSF:s tillämpningsområde. Förutsättningen för att en sådan åtgärd är 

tillåtlig är snarare avhängigt att skiljemännen bör anse sig oförmögna att frångå sitt avgörande 

i rättsligt avseende med tanke på de i 27 och 29 §§ LSF uppställda kraven om att en fråga 

slutligt avgörs genom skiljedom.  

 

Det går emellertid inte att uttala sig med säkerhet vilka interimistiska åtgärder som en svensk 

domstol skulle tillåta, om ens några. Det får delvis anses bero på den nästintill babyloniska 

förbistring som råder på området. I litteraturen på svenska förekommer ”interimistiska 

säkerhetsåtgärder”, ”interimistiska åtgärder”, ”provisorisk skiljedom”, ”skiljedom med 

säkerhetssyfte” m.m. och på engelska ”interim awards”, ”interlocutory awards”, ”partial 

awards”, ”provisional award” etc.146 Begreppsförvirringen på området sägs vara en möjlig 

																																																								
143 Se avsnitt 3.3.4.  
144 Se Westberg, Festskrift, s. 636.  
145 Heuman skriver: ”It is possible that the principle of party autonomy entitles the parties to enter into an 
agreement empowering the arbitrators to decide interim measure in an enforceable award.”. Se Heuman, 
Arbitration, s. 334. 
146 För exempel se Lindskog, s. 692, 778, Heuman, Skiljemannarätt, s. 544 f., Westberg, Festskrift, s. 630 ff., 
Born, Int. Arbitration, s. 3019 ff., Lew, Mistelis & Kröll, s. 634 ff., Otto, s. 155 f. 
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anledning till att domstolar internationellt sett antagit olika hållning till huruvida sådana 

avgöranden kan verkställas eller klandras.147 Bortsett från detta olyckliga språkliga förtret har 

beträffande LSF framförts den till Andersson m.fl., Heuman och Lindskog motsatta uppfattning 

att interimistiska åtgärder inte kan verkställas i Sverige.148 Vem som däremot har rätt kanske 

aldrig kommer att prövas i domstol, i vart fall synes frånvaron av rättspraxis vittna härom.  

 

3.4 SAMMANFATTNING 

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte med säkerhet går att säga huruvida skiljenämnden 

får meddela en säkerhetsåtgärd i form av en skiljedom i Sverige, vilket också återspeglas i 

doktrinen. Utgångspunkten är att skiljenämnden har den befogenhet som framgår av 25 § 4 st. 

LSF, om inte parterna avtalat annorlunda, och dessa beslut vinner inte rättskraft. För en 

skiljenämnd med säte i Sverige kan sålunda tre potentiella svar på frågan skissas angående dess 

befogenhet att meddela säkerhetsåtgärder i form av en skiljedom: (i) säkerhetsåtgärder kan 

meddelas i form av skiljedomar om parterna avtalat om det, (ii) vissa interimistiska åtgärder 

kan meddelas som skiljedomar om det har föreskrivits i parternas avtal, (iii) eller 

säkerhetsåtgärder är processuella beslut som inte vinner rättskraft oavsett i vilken form de 

meddelats, även om parterna avtalat om det. Det är författarens mening att en skiljenämnd med 

säte i Sverige sannolikt bör kunna fatta beslut om vissa interimistiska åtgärder149 fram tills 

skiljeförfarandet avslutats i form av en särskild skiljedom, om detta föreskrivits i parternas 

skiljeavtal, oberoende av om åtgärderna anses falla inom eller utanför 25 § 4 st. LSF. Avgörande 

är om frågan avgjorts på ett för parterna bindande sätt och reglerats slutligt.  

																																																								
147 Se Waincymer, s. 1277.  
148 Se Gregow, s. 212, Hobér, Commercial Arbitration, s. 249, 264 och 360, Madsen, s. 283 not 869 och s. 287 
not 886 och Westberg, Festskrift s. 630 ff.  
149 Att exempelvis ålägga svaranden att hos skiljenämnden deponera ett visst belopp, se not 244. 
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4. VERKSTÄLLIGHET AV SÄKERHETSÅTGÄRDER I SVERIGE I FORM 

AV ETT BESLUT  
Avsnittet knyter an till den huvudsakliga frågan om säkerhetsåtgärder kan verkställas i Sverige 

och i det följande behandlas säkerhetsåtgärder i form av ett beslut. I syfte att förstå skälen 

bakom den svenska regleringen ägnas även ett visst fokus åt modellagens bestämmelser från 

1985 om säkerhetsåtgärder, eftersom lagstiftaren ansåg det angeläget att beakta dem vid 

tillkomsten av den svenska regleringen.150 Dessa skäl ligger i sin tur till grund för analysen till 

varför lagstiftaren valt att inte gå vidare med utredarens förslag,151 vilket diskuteras ingående i 

avsnitt 6.2. 

 

4.1 SÄKERHETSÅTGÄRDER I FORM AV ETT BESLUT ÄR ICKE-EXIGIBLA OAVSETT 

SKILJENÄMNDENS SÄTE 

Beslut om säkerhetsåtgärder enligt 25 § 4 st. LSF som fattats av en skiljenämnd med säte i 

Sverige kan inte verkställas i landet.152 Det är således endast en domstol i Sverige som kan 

förordna om verkställbara säkerhetsåtgärder i form av ett beslut. Parterna kan inte heller i 

skiljeavtalet ge skiljenämnden en generell rätt att meddela verkställbara säkerhetsåtgärder i 

form av ett beslut eftersom det skulle inkräkta på den av lagstiftaren beslutade 

ensamkompetensen för domstolar att besluta om verkställbara säkerhetsåtgärder.153 

 

Det är Kronofogdemyndigheten (KFM) som i Sverige ansvarar för verkställighet.154 I 3 kap. 1 

§ UB anges att domstols dom, utslag eller beslut är alla exekutionstitlar. Beträffande 

skiljeförfaranden, i kontrast till domstols avgöranden, är det endast skiljedomar som utgör 

exekutionstitlar. En sökande som hos KFM ansöker om att få ett beslut om säkerhetsåtgärd 

meddelat av en skiljenämnd – oavsett i vilket land den har sitt säte – kan sålunda inte få denna 

verkställd. Detta gäller även om skiljenämnden har sitt säte i ett land som antagit 

bestämmelserna i modellagen som medger verkställighet av säkerhetsåtgärder i form av ett 

beslut. En sökande part har, för det fall denne vill utverka ett exigibelt säkerhetsförordnande, 

följaktligen att vända sig till svensk domstol, vilken i sin tur måste pröva om den har behörighet 

att behandla ansökan. 

																																																								
150 Se SOU 2015:37, s. 11 och 85.  
151 Se SOU 2015:37. 105 f.  
152 Se SOU 1994:81, s. 101 och 285 samt prop. 1998/99:35, s. 71 ff. och 226, Heuman, Skiljemannarätt, s. 350, 
Hobér, Commercial Arbitration, s. 249, Lindskog, s. 691, Madsen, s. 287 och Westberg, Festskrift, s. 621.  
153 Se avsnitt 3.3.4–3.3.7.  
154 Se utsökningsbalken (1981:774) (UB) 1 kap. 3 § 1 st.  
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4.2 LAGSTIFTARENS SKÄL TILL ICKE-EXIGIBLA SÄKERHETSÅTGÄRDER I FORM 

AV ETT BESLUT 
Bestämmelsen i 25 § 4 st. LSF har modellerats efter art. 17 modellagen från 1985 vilken 

innehåller bestämmelser om säkerhetsåtgärder.155 Vid LSF:s tillkomst fanns emellertid inget 

stadgat i modellagen om beslutens verkställighet. Det kan dock noteras att det 1982 

presenterades ett utkast till 1985 års modellag som föreslog att säkerhetsåtgärder skulle göras 

verkställbara: 
 

”If enforcement of any such interim measure becomes necessary, the arbitral tribunal may 

request [a competent court][the court specified in art. V] to render executory assistance.”156 

 

Förslaget avfärdades dock under UNCITRAL:s arbete eftersom den på ett ofullständigt sätt 

berörde en nationell processuell fråga.157 För svensk del ansåg regeringen att den tidigare 

rådande ordningen i Sverige med ensam kompetens för domstol att besluta om verkställbara 

säkerhetsåtgärder skulle behållas. Utredningen som föregick lagstiftningen diskuterade 

möjligheten att ge skiljenämnder befogenhet att besluta om verkställbara säkerhetsåtgärder, 

men kom fram till att ”det skulle i och för sig kunna övervägas [men] låter sig knappast göras 

[…] utan någon möjlighet till domstolskontroll, särskilt i betraktande av att det inte krävs att 

någon jurist ska ingå i nämnden.”158 Därvidlag slog regeringen fast att en sådan ordning med 

all sannolikhet skulle kräva att det infördes en motsvarighet till möjligheten att klandra en 

skiljedom. Därutöver ansåg regeringen att något starkare behov av att ändra den då rådande 

ordningen med ensamkompetens för domstolar inte framkommit under utredningsarbetet och i 

samma stycke i propositionen noterade den att ”[NYK] inte inbegriper beslut om 

säkerhetsåtgärder”159.  

 

Lagrådet kritiserade lösningen med att ta in en icke sanktionerad regel i LSF eftersom det var 

tveksamt om något problem löstes. Därtill framhöll Lagrådet att det snarare fanns en risk att 

skiljemännens auktoritet undergrävdes om de försökte tillämpa regeln eftersom de saknade 

maktmedel att driva igenom sitt beslut. Regeringen avfärdade dock Lagrådets farhågor genom 

att framhålla att viss försiktighet i tillämpningen säkert kunde vara påkallat i en del fall, men 

																																																								
155 Se prop. 1998/99:35, s. 72 f. 
156 Note by the Secretariat: Model Law on Internationel Commercial Arbitration: Revised Draft Articles I to 
XXVI, A/CN.9/WG.II/WP.40, ”http://www.uncitral.org/pdf/english/travaux/arbitration/ml-arb/acn9-wg2-wp40-
e.pdf”, lydelse 2018-05-17, s. 82. 
157 Se Binder, Commercial Arbitration, s. 236. 
158 Se prop. 1998/99:35, s. 72. 
159 Se prop. 1998/99:35, s. 72. 
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skiljemännens auktoritet borde i praktiken inte vara i fara även om en part vägrar att följa ett 

sådant beslut.160  

 

De skäl som talade emot att införa en ordning med verkställbara säkerhetsåtgärder vid LSF:s 

tillkomst kan sammanfattas i följande punkter: (i) det lät sig knappast göras utan att en 

domstolskontroll av skiljenämndens beslut infördes eftersom den kunde bestå av icke-jurister, 

(ii) det hade inte framgått något behov av att ändra den dåvarande ordningen, (iii) modellagens 

bestämmelse från 1985 innehöll inga bestämmelser om exigibla beslut och (iv) NYK omfattade 

endast skiljedomar.  

 
  

																																																								
160 Se prop. 1998/99:35, s. 73.  



	 35 

5. VERKSTÄLLIGHET AV SÄKERHETSÅTGÄRDER I FORM AV EN 

SKILJEDOM 
Följande avsnitt knyter an till den huvudsakliga frågan om säkerhetsåtgärder kan verkställas i 

Sverige och i det följande behandlas säkerhetsåtgärder i form av en skiljedom. Först redogörs 

för fallet då skiljenämnden har sitt säte i Sverige och därefter då skiljenämnden har sitt säte 

utanför Sverige.  

 

5.1 SKILJENÄMND MED SÄTE I SVERIGE  

En skiljedom som betraktas som inhemsk i LSF:s mening blir automatiskt erkänd i Sverige och 

kan verkställas av KFM på ansökan av en part.161 Det har i utredningen till den nya 

skiljeförfarandelagen framförts att om skiljenämnden med säte i Sverige avgör frågan om 

säkerhetsåtgärd i form av särskild skiljedom, kan den läggas till grund för verkställighet i 

enlighet med utsökningsbalkens regler, under förutsättning att parterna avtalat härom.162 Det 

har i denna framställning framgått att en skiljenämnd med säte i Sverige sannolikt bör kunna 

fatta beslut om vissa interimistiska åtgärder163 fram tills skiljeförfarandet avslutats i form av en 

särskild skiljedom, om detta föreskrivits i parternas skiljeavtal, oberoende av om åtgärderna 

anses falla inom eller utanför 25 § 4 st. LSF. Frågan verkar emellertid inte ha prövats av svensk 

domstol. 

 

Regeringen har i Lagrådsremissen inte uttryckligen kommenterat utredarens hållning, men 

skriver i Lagrådsremissen att ”syftet […] är att dela upp kompetensen vad gäller 

säkerhetsåtgärder mellan domstol och skiljenämnd. Domstol ska ha ensam kompetens att 

besluta om verkställbara säkerhetsåtgärder”164. En möjlig tolkning av regeringens uppfattning 

är att den inte delar utredarens åsikt – om rätt för skiljenämnd att förordna om säkerhetsåtgärder 

i form av en skiljedom – genom att den lämnar uttalandena om denna gläntande pandoraask 

utan avseende. En motsatt tolkning är också möjlig; det går att argumentera för att lagstiftaren 

synes vara likgiltig inför denna begränsade möjlighet för skiljenämnden att förordna om vissa 

verkställbara säkerhetsåtgärder, eftersom lagstiftaren avsiktligen inte kommenterade utredarens 

ståndpunkt och den i doktrinen framförda hållningen.  

 

																																																								
161 Se 3 kap. 1 § 4 p. UB. 
162 Se SOU 2015:37, s. 105.  
163 Att exempelvis ålägga svaranden att hos skiljenämnden deponera ett visst belopp, se not 244. Se även avsnitt 
3.3.7. för förklaring.  
164 Se Lagrådsremissen, s. 42.  
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Avseende argumentet rörande domstolarnas exklusiva kompetens får det anses vara riktigt att 

parterna inte kan avtala om att ge skiljenämnden en rätt att meddela verkställbara beslut om 

säkerhetsåtgärder, eftersom det skulle strida mot den av lagstiftaren tänkta ordningen. Man kan 

emellertid fråga sig om detsamma gäller då säkerhetsåtgärderna meddelats i form av en 

skiljedom? Med tanke på (i) att det inte är fråga om en generell rätt för skiljenämnden att 

förordna om säkerhetsåtgärder i form av ett beslut; (ii) att ett säkerhetsföreläggande i form av 

en skiljedom underkastas domstolskontroll då skiljedomar är föremål för ogiltighets- och 

klandertalan165; (iii) att lagstiftaren inte uttryckligen avfärdat denna möjlighet då den hade 

möjlighet till det i Lagrådsremissen och (iv) att det i övrigt inte framkommit några 

beaktansvärda skäl emot, skulle det gå att argumentera för att säkerhetsåtgärder i form av en 

skiljedom borde kunna verkställas. Vilket slut en domstol skulle komma till går dock inte att 

svara på. 

 

5.2 SKILJENÄMND MED SÄTE UTANFÖR SVERIGE 

Följande underavsnitt behandlar skiljedomar som i LSF:s mening betraktas som utländska.166 

Verkställighet av en utländsk skiljedom regleras av NYK som transformerats till svensk 

lagstiftning genom 52–60 §§ LSF.167 Huvudregeln enligt 53 § LSF är att en utländsk skiljedom 

som grundar sig på ett skiljeavtal erkänns och verkställs i Sverige, om inte annat följer av 54–

60 §§ LSF. Att det ska röra sig om en skiljedom enligt 53 § LSF är en processförutsättning vars 

förhandenvaro ska prövas av domstolen ex officio.168 Fråga uppkommer emellertid hur 

”skiljedom” ska uppfattas eftersom bestämmelserna bygger på konventionslagstiftning.  

 

5.2.1 NATIONELL DOMSTOL AVGÖR LAGFRÅGAN SOM STYR TERMEN ”SKILJEDOM”  

Om säkerhetsåtgärder kan verkställas enligt NYK ifall de meddelats i form av en interimistisk 

skiljedom är en omdebatterad fråga, vilket framgått under avsnitt 3.3.1, och har att göra med 

hur ”award” ska förstås i konventionens mening. Art. I(1) NYK lyder ”[t]his Convention shall 

apply to the recognition and enforcement of arbitral awards […]” men definierar inte vad som 

därmed avses. Det är sålunda domstolarna i det land där erkännande och verkställighet söks 

																																																								
165 33–36 §§ LSF.  
166 Den nya lydelsen av 52 § LSF:s föreslås bli: ”En skiljedom som meddelas utomlands anses som utländsk. 
Vid tillämpning av denna lag anses en skiljedom vara meddelad i det land där förfarandet har sitt säte.” Se 
Lagrådsremissen, s. 83.  
167 Se Hobér, Commercial Arbitration, s. 358.  
168 Se NJA 2017 s. 198, s. 5, pp. 11–12. 
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som har att avgöra vad som avses med ”award”.169 Den nationella domstolen, där ansökan om 

verkställighet görs, avgör vilket lands lag som ska styra innebörden av termen skiljedom.170  

 

Det finns ingen uppfattning som vunnit internationellt gehör för vilket lands lag som ska styra 

innebörden av termen skiljedom utan rättspraxis och litteraturen ger uttryck för följande 

potentiella lösningar171: (i) domstolen ska tillämpa den egna lagen, lex fori172, vilket har 

fördelen att domstolen tillämpar den lag som den är mest förtrogen med, eller (ii) domstolen 

ska tillämpa lagen som styr skiljeförfarandet, lex arbitri173, vilket förklaras av att 

skiljeförfarandets ramar ges av lagen i det land där skiljeförfarandet har sitt säte, eller (iii) 

domstolen ska tillämpa både lex fori och lex arbitri i kombination174 ((i)–(ii)) eller (iv) 

domstolen ska ge termen skiljedom en autonom175 tolkning i ljuset av konventionens ändamål 

och anda. 

 

5.2.2  LAGVAL AVSEENDE ”SKILJEDOM” ENLIGT NYK  

Det är nu fråga om hur domstolen för svensk del ska behandla en ansökan om en interimistisk 

skiljedom och till vilket slut den ska komma; resultatet varierar beroende på vilken metod som 

tillämpas. Att svaret kan variera vittnar om en djupare problematik som har att göra med synen 

på det internationella skiljeförfarandets natur. Polemiken kring vilka av skiljenämndens 

avgöranden ska betraktas som skiljedomar speglar denna bredare diskurs.176 Oavsett vad den 

generella uppfattningen får anses vara i frågan om säkerhetsåtgärder kan verkställas inom 

ramen för NYK eller inte, faller det på den svenska domstolens lott177 att avgöra hur termen 

skiljedom ska förstås då den prövar en begäran om verkställighet.178  

 

5.2.2.1 ”SKILJEDOM” ENLIGT LEX FORI  

Denna metod innebär i korthet: en interimistisk åtgärd som meddelats av en skiljenämnd med 

säte i land A kan verkställas i land B där ansökan om verkställighet görs under förutsättning att 

land B tillåter det, oavsett synen på avgörandet i land A. Det har framförts att en svensk domstol 

																																																								
169 Se ICCA’s guide to NYC, s. 16, Ehle, s. 32, Gaillard & Savage, s. 967, Paulsson M., s. 117 och The 
UNCITRAL Secretariat Guide on the New York Convention, s. 11.  
170 Se ICCA’s guide to NYC 16 f., Gaillard & Savage, s. 967 och jfr NJA 2017 s. 198, s. 5, pp. 11–12.  
171 Angående följande uppräkning, se ICCA’s guide to NYC 16 ff.  
172 Se Gaillard & Savage, s. 974. 
173 Se Haas, s. 420.  
174 Patocchi & Jermini, art. 194, p. 2.  
175 Se Haas, s. 402 f. och 419 ff. och Gaillard & Savage, s. 971 f.  
176 Se Gaillard, Legal Theory, s. 151.  
177 Enligt 56 § LSF är det till Svea hovrätt en ansökan om verkställighet av en utländsk skiljedom görs. 
178 Se ICCA’s guide to NYC, s. 16, Ehle, s. 32, Gaillard & Savage, s. 967, Kirby, s. 476 i not 1 och The 
UNCITRAL Secretariat Guide on the New York Convention, s. 11. 



	 38 

troligen skulle finna en säkerhetsåtgärd i form av en skiljedom icke-exigibel med tanke på 

skiljenämndens bristande befogenhet att meddela verkställbara säkerhetsåtgärder enligt 25 § 4 

LSF.179 Det torde ge uttryck för två stycken antaganden: (i) att svensk domstol ska tillämpa den 

egna lagen då den ska avgöra vad som är en skiljedom i konventionens mening och (ii) att 

säkerhetsåtgärder inte kan verkställas i form av skiljedomar enligt svensk rätt.  

 

Det har emellertid framförts att säkerhetsåtgärder i form av en skiljedom förmodligen är 

verkställbara under förutsättning att parterna avtalat om det.180 Enligt lex fori-metoden skulle 

alltså en utländsk skiljedom med säkerhetssyfte kunna verkställas i Sverige under förutsättning 

att parterna givit skiljenämnden en sådan befogenhet. Ett annat utfall skulle annars kunna sägas 

strida mot tanken om icke-diskriminering som stadfästs i art. III NYK som förbjuder 

missgynnande av utländska skiljedomar i förhållande till inhemska.181 Det finns emellertid 

inget hinder mot det omvända.182  

 

Oavsett hur det förhåller sig med frågan om verkställighet utifrån svensk rätt har det framförts 

att för starkt fokus på lex fori strider mot konventionens anda då det kan ge upphov till spretig 

domstolspraxis och att ”it does not make sufficient allowance for the foreign character of 

arbitral awards rendered in the territory of another State.”183 I det ofta citerade rättsfallet Resort 

Condominiums International v. Bolwell184 avslog den australiska domstolen en ansökan om 

verkställighet av en ”Interim Arbitration Order and Award” som hade meddelats i USA genom 

att domstolen tillämpade den egna lagen. Hade domstolen tillämpat den amerikanska lagen hade 

den kommit till motsatt slut. Denna metod finner visst erkännande185 i litteraturen, men 

avgörandet har kritiserats186. 

 

5.2.2.2 ”SKILJEDOM” ENLIGT LEX ARBITRI 

Det har framförts i kontrast till det föregående att det i stället bör vara lagen som styr förfarandet 

som ska vara avgörande vilket motiveras av att det är lex arbitri som skapar och styr 

																																																								
179 Se Ewerlöf, Jarvin & Shaughnessy, s. 890.  
180 Se avsnitt 3.3.6–3.3.7. 
181 Art. III NYK tar dock i första hand sikte på icke-diskriminering i exekvaturförfarandet.  
182 Se Scherer, s. 204. 
183 Se Ehle, s. 32.  
184 Se not 91.  
185 Se Gaillard & Savage, s. 974 och The UNCITRAL Secretariat Guide on the New York Convention, s. 11 med 
hänvisning till att en delegat från Österrike under förhandlingarna ang. art. I uttalade ”[i]t will depend on the law 
of the State in which it is to be enforced whether a particular decision is to be regarded as an arbitral award.” Se 
Report by the Secretary-General, Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 31 Jan 1956, 
E/2822, s. 10, ”https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N56/027/29/PDF/N5602729.pdf?OpenElement”, lydelse 2018-05-02. 
186 Se Van den Berg, NYC 40 years, s. 29 och Kojovic, s. 521 ff.  
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skiljeförfarandet.187 Det innebär i korthet: en interimistisk åtgärd som meddelats av en 

skiljenämnd med säte i land A ska verkställas i land B där ansökan om verkställighet görs, 

under förutsättning att avgörandet betraktas som en skiljedom i land A, oavsett synen i land B.  

 

Oaktat skillnaden vilket lands lag som ska ges företräde förenas föregående synsätt med detta i 

att de båda tar sin utgångspunkt i nationell lagstiftning, vilket får sägas strida mot tanken om 

en autonom tolkning av konventionen. Kritiken mot metoden att tillämpa lex fori är sann även 

för lex arbitri då de båda kan leda till motstridig rättspraxis. Om domstolen tillämpar lex arbitri-

metoden skulle en i LSF:s mening utländsk skiljedom med säkerhetssyfte kunna verkställas i 

Sverige under förutsättning att lex arbitri ger skiljenämnden en sådan befogenhet, oavsett om 

det enligt svensk rätt föreligger en möjlighet för parterna att ge skiljenämnden en sådan 

befogenhet. Denna metod vinner också visst gehör i litteraturen.188 

 

5.2.2.3 ”SKILJEDOM” ENLIGT LEX FORI OCH LEX ARBITRI I KOMBINATION 

En tredje möjlighet är att domstolen tillämpar den egna lagen och den på skiljeförfarandet 

tillämpliga lagen i syfte att fastställa vilka skiljedomar som ska kunna verkställas. Det innebär 

i korthet: en interimistisk åtgärd som meddelats av en skiljenämnd med säte i land A ska 

verkställas i land B där ansökan om verkställighet görs, under förutsättning att avgörandet 

betraktas som en skiljedom såväl i land A som i land B.  

 

Det har framförts i litteraturen att ”if the award was in fact a final and binding decision and was 

issued by a foreign arbitral tribunal that was empowered by the lex arbitri and the parties’ 

agreement to make such an award, it could be argued that the Swedish Court should enforce it 

under the New York Convention.”189 Uttalandet verkar ge stöd åt en kombination av lex arbitri 

och lex fori eftersom det ur svensk synpunkt krävs att parterna givit skiljenämnden en sådan 

befogenhet. Kritik har emellertid riktats mot att domstolen använder lex fori och lex arbitri i 

kombination eftersom en kumulativ tillämpning av de både kan leda till att färre skiljedomar 

verkställs vilket får anses strida mot konventionens syfte.190 

 

5.2.2.4 ”SKILJEDOM” ENLIGT EN AUTONOM TOLKNING 

Det sista föreslagna sättet fokuserar på NYK:s internationella beskaffenhet. Trots att NYK inte 

definierar hur ”skiljedom” ska förstås, anses det rimligt och eftersträvansvärt enligt ett 

																																																								
187 Se Di Pietro, s. 68, Haas, s. 420 och Van den Berg, NYC 40 years, s. 29. 
188 Se Ehle, s. 33, Haas, s. 420 och Van den Berg, NYC 40 years, s. 29. 
189 Se Ewerlöf, Jarvin & Shaughnessy, s. 890 f.  
190 Se Di Pietro, s. 68 f. och Ehle, s. 33.  
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autonomt synsätt,191 att definitionen inte varierar beroende på land, utan ska tolkas enhetligt på 

ett internationellt plan. Utgångspunkten är att svaret finns i konventionen och ledning måste 

ges genom att tolka den och dess förarbeten. Följaktligen, i vart fall teoretiskt, kan termen 

”skiljedom” skilja sig från både land A och land B, och oberoende av dessa, verkställas i 

respektive land under förutsättning att NYK föreskriver det. Sålunda bör domstolen tolka 

avgörandet konventionskonformt enligt en internationell standard;192 icke desto mindre 

kvarstår domstolens problematik när den ska bedöma huruvida de i NYK objektiva kriterierna 

av vad som utgör en skiljedom är för handen – utifrån vilket lands lag ska domstolen söka detta 

svar?  

 

5.2.2.5 FÖRUTSEBARHET OCH EFFEKTIVITET – SKÄL TILL VAL AV METOD? 

Det har alltså föreslagits olika lösningar för hur domstolen ska lösa frågan om säkerhetsåtgärder 

i form av en skiljedom ska verkställas enligt NYK. Ett pragmatiskt synsätt vore att domstolen 

lämpligen bör tolka termen ”skiljedom” enligt lagen som ger skiljeförfarandet dess ram, med 

andra ord lex arbitri, samtidigt som den tillser att resultatet överensstämmer med den i 

konventionen uttryckta strävan att underlätta verkställighet av skiljedomar.193 En sådan metod 

hade gett parterna förutsebarhet vid valet av skiljeförfarandelag.194 Det har även i litteraturen 

framförts en tanke om att svaret på frågan ”vad är en skiljedom?” mer är en fråga om policy än 

definition. Följaktligen ska man i stället ställa sig frågan: borde ett säkerhetsföreläggande vara 

en skiljedom?195 Ur effektivitetssynpunkt vore det ett mycket lovvärt synsätt eftersom NYK 

ger tillgång till verkställighet i ett mycket stort antal länder. En interimistisk skiljedom kan 

emellertid inte verkställas med hänvisning till effektivitetsskäl, utan det är en fråga för 

lagstiftaren.196  

 

5.2.2.6 NJA 2017 S. 198 – SESAM, ÖPPNA DIG? 

Högsta domstolen (HD) har i NJA 2017 s. 198 (Skiljedomstolen i Sankt Petersburg) som 

handlade om en verkställighetsförklaring av en rysk skiljedom uttalat att ”[h]uruvida det rör sig 

om en dom enligt 53 § skiljeförfarandelagen ska i princip avgöras enligt den rättsordning som 

gäller för skiljedomen”. Först i andra hand, om rättsordningen inte låter sig bestämmas eller 

																																																								
191 Se Di Pietro, s. 68.  
192 Se Ehle, a. st., Haas, s. 419 och ICCA’s guide to NYC, s. 16–18.  
193 Se Di Pietro, s. 68 och Ehle, s. 33.  
194 Förutsebarhet för parterna kan vara ett relevant skäl. Inom EU-rättens internationella privaträtt är det ett inte 
sällan eftersträvat resultat eftersom det utgör grunden för att den inre marknaden ska fungera väl. Se exempelvis 
EU-domstolens uttalande i Effer Spa / Kantner (38/81) ECLI:EU:C:1982:79, skäl 7: ”the Convention provides a 
collection of rules which are designed to […] in the interests of legal certainty” och Mills, s. 462 ff.  
195 Se Kirby, s. 478.  
196 Paulsson M., s. 124.  
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dess innehåll inte klarläggas, får frågan prövas med utgångspunkt i svensk rätt under 

hänsynstagande till vad som kan ha kommit till uttryck i olika utländska rättskällor.197 

 

Den huvudregel som HD uppställer i rättsfallet innebär för svensk del att en svensk domstol i 

första hand bör vända sig till lex arbitri för att söka svar om en säkerhetsåtgärd kan verkställas 

i Sverige i form av en skiljedom. Ur ett partsperspektiv torde denna lösning vara en tilltalande 

tanke och av praktisk nytta, eftersom parterna, vid valet av säte, skulle kunna välja den 

uppsättning rättsregler som passar deras behov och önskemål bäst. Det skulle också leda till 

större förutsebarhet, för såväl parter som skiljemän, eftersom frågan huruvida säkerhetsåtgärder 

kan verkställas genom NYK skulle bero på lex arbitri.  

 

Situationen förefaller emellertid ännu inte vara löst. HD reserverade sig mot ovannämnda 

huvudregel genom att uttala: ”Finns det en internationellt vedertagen uppfattning bör denna 

följas, så länge den harmonierar rimligt väl med det svenska rättssystemet.198 Läsaren har 

förstått att det ännu diskuteras huruvida en skiljedom med säkerhetssyfte faller inom 

konventionens tillämpningsområde och av den anledningen är det inte odelat enkelt att svara 

på vilket slut HD skulle komma till i en sådan prövning. I nämnda rättsfall som var uppe för 

prövning i HD var omständigheterna dessutom sådana att det otvivelaktigt rörde sig om en dom, 

men det var inte klart om den ryska domen var en skiljedom eller en domstolsdom. Fallet 

bedömdes enligt rysk rätt i ljuset av vad som för HD var känt om det ryska rättssystemet.199  

  

																																																								
197 Se NJA 2017 s. 198, p. 12.  
198 Se NJA 2017 s. 198, p. 12.  
199 Se NJA 2017 s. 198, pp. 15–18. 
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5.3 SAMMANFATTNING 

Enligt förevarande ordning görs det i Sverige i verkställighetshänseende skillnad på om 

skiljenämndens avgörande i LSF:s mening är att betrakta som inhemsk eller utländsk. Det har 

viktiga implikationer på om skiljenämndens säkerhetsförordnande kan verkställas som en 

skiljedom i Sverige eller inte eftersom olika regelverk styr.  

 

Om skiljedomen är inhemsk har det framkommit att parterna i ett skiljeförfarande med säte i 

Sverige förmodligen kan avtala om att ge skiljenämnden en befogenhet att förordna om 

verkställbara säkerhetsåtgärder i form av en skiljedom, under förutsättning att detta framgår 

med särskild evidens. Det är emellertid ovisst vad för säkerhetsåtgärder som skiljenämnden kan 

fatta beslut om, men åtgärderna måste ha avgjorts på ett för parterna bindande sätt och reglerats 

slutligt, om än endast för en viss period fram till tvistens lösande. En part har då att vända sig 

till KFM för att få en sådan skiljedom verkställd.  

 

Om skiljedomen är utländsk ska domstolen tillämpa 52–60 §§ i LSF, vars regler bygger på 

NYK, då den ska erkänna eller verkställa utländska domar och en sökande part ska vända sig 

till Svea hovrätt med en sådan ansökan. Beroende av vilken tolkningsmetod domstolen 

använder sig av för att fastslå om en säkerhetsåtgärd inryms inom konventionens definition av 

”skiljedom” kan resultatet variera. HD har uttalat att ”skiljedom” i 53 § LSF ska i princip 

avgöras enligt den rättsordning som gäller för skiljedomen. Det innebär sålunda att 

säkerhetsåtgärder meddelade i form av en skiljedom kan verkställas i Sverige om lex arbitri ger 

skiljenämnden en sådan befogenhet. Fallet bör emellertid tolkas med försiktighet då frågan 

huruvida interimistiska skiljedomar faller inom NYK tillämpningsområde internationellt är 

omtvistad.  

  



	 43 

6. BEHOVET AV REFORM 
 
Följande avsnitt knyter an till framställningens syfte att visa att den svenska lagstiftarens 

lösning inte är adekvat i förhållande till parternas behov i verkställighetshänseende och att detta 

motverkar regeringens ambition i att lägga fram en modern skiljeförfarandelag som syftar till 

”att skiljeförfarande fortsatt ska vara en attraktiv form av tvistlösning och […] att Sverige ska 

bevara och utveckla sin framskjutna position internationellt”200.  

 
6.1 UTREDNINGENS FÖRSLAG  

Det har nu gått ett antal år sedan det i modellagen införts bestämmelser om verkställbara 

säkerhetsåtgärder. Modellagens regler och utformning har tidigare haft en icke försumbar 

betydelse för den svenska skiljeförfarandelagen. Härvidlag var det en intressant fråga, med 

tanke på översynen av LSF, huruvida utredaren skulle föreslå att Sverige borde anta 

modellagens bestämmelser om verkställbara säkerhetsåtgärder.  

 

Utredningen201 landade i en lösning där man för svensk del inte föreslog införa generella 

bestämmelser om rätt för skiljenämnden att meddela verkställbara beslut om interimistiska 

åtgärder. Ett skäl härför var att svenska domstolar inte fattar beslut om exekutiva åtgärder. Det 

ankommer i stället på KFM att fatta sådana beslut. Utredningen stannade vid en lösning där ett 

förordnande om säkerhetsåtgärder meddelat i form av en särskild skiljedom skulle kunna läggas 

till grund för verkställighet enligt utsökningsbalkens regler om verkställighet av skiljedomar, 

om det har föreskrivits i skiljeavtalet. Enligt utredningens mening finns det inte någon 

anledning till att härvidlag frångå principen om partsautonomi och går vidare genom att ange 

att SCC:s skiljedomsregler202 – som bland annat stadgar att ett förordnande om en 

säkerhetsåtgärd ska ges genom ett beslut eller en skiljedom – är ett sådant uttryck för 

partsautonomin som borde respekteras av lagstiftaren. Förslaget hade inneburit att en lagregel 

intogs i LSF om att parterna, för att komma i åtnjutande av ett verkställbart provisoriskt 

rättsskydd, hade måst föreskriva en befogenhet för skiljenämnden att meddela 

säkerhetsåtgärder i form av en skiljedom i skiljeavtalet.  

 

En potentiell konsekvens av förslaget hade blivit att ad hoc-förfaranden, i förhållande till 

institutionella, missgynnats något eftersom parterna i sådana förfaranden sällan på förhand 

kommer överens om hur förfarandet ska gå till. Därmed hade möjligheten att hos skiljenämnden 

																																																								
200 Se Lagrådsremissen, s. 21.  
201 Angående följande stycke, se SOU 2015:37, s. 105 f.  
202 Se SCC:s skiljedomsregler art. 37 (3), 2017.  
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kunna utverka en verkställbar skiljedom om säkerhetsåtgärder förgåtts.203 Även de fall, då 

parterna vid ett ad hoc-förfarande avtalat om att tillämpa de flitigt204 använda UNCITRAL-

reglerna, hade kunnat visa sig vara problematiska. Risken hade bestått i att texten i 

UNCITRAL-reglerna eventuellt inte hade levt upp till den föreslagna lagens krav på 

tydlighet.205 Läsaren kanske undrar om det är ett uttryck för en (o)medveten preferens för 

institutionella skiljeförfaranden – den frågan lämnas tyvärr obesvarad av utredaren. Även SCC 

ställer sig frågande i sitt remissvar till utredningens skriftlighetskrav eftersom den anser att 

principen om att en skiljenämnd har befogenhet att meddela skiljedomar med säkerhetssyfte är 

vedertagen inom den internationella skiljerätten.206 Möjligen kan det vara av försiktighetsskäl 

som utredaren föreslagit ett skriftlighetskrav med tanke på säkerhetsåtgärdernas ingripande 

natur.  

 

En ytterligare potentiell följd, utöver de som nämnts avseende ad hoc-förfaranden, hade varit 

att även vissa skiljedomsreglementen hade kunnat komma att missgynnas i förhållande till 

andra reglementen. Dessa hade behövts tolkas för att se om deras terminologi hade 

överensstämt med ”särskild skiljedom” i LSF:s mening. I utländska skiljedomsreglementen 

anges ibland att en interimistisk fråga eller en fråga om säkerhetsåtgärd kan avgöras genom 

”award” eller ”separate award”. Utredaren angav att som utgångspunkt hade detta fått anses 

innebära att en fråga om säkerhetsåtgärd kunnat avgöras genom särskild skiljedom, emellertid 

är ”award” inte alltid helt synonymt till begreppet skiljedom.207  

 

Det ska tilläggas att ett fyrtiotal remissinstanser har fått tillfälle att yttra sig över förslaget om 

att modernisera den svenska skiljeförfarandelagen, däribland förslaget om att införa 

verkställbara säkerhetsåtgärder. Det är endast ett fåtal av remissinstanserna som har yttrat sig 

särskilt över införandet av en uttrycklig regel om säkerhetsåtgärder i form av en särskild 

skiljedom. Övriga remissinstanser har angivit att de tillstyrker förslaget eller att de inte har 

någon invändning emot det.  

 

																																																								
203 Jfr Petrik, Natalia, Razrabotka novogo shvedskogo Zakona ob arbitrazhe, Vestnik mezhdunarodnogo 
kommercheskogo arbitrazha, 2015 nr 2 / 2016 nr 1, s. 164.  
204 Se ”http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2010Arbitration_rules.html”, lydelse 2018-
04-05.  
205 Tidigare innehöll UNCITRAL-reglerna från 1976 i art. 26 (2) en explicit befogenhet för skiljenämnden att 
meddela interimistiska säkerhetsåtgärder i form av en skiljedom, men reglerna från 2010 har omformulerats så 
att formen av säkerhetsföreläggandet inte nämns. Någon ändring avses däremot inte i sak, se Caron & Caplan, s. 
525.  
206 Se SCC:s yttrande, Remissvar avseende Översyn av lagen om skiljeförfarande, Dnr Ju2015/3754/DOM, s. 5.  
207 Se SOU 2015:37, s. 184.  
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KFM tillhör en av remissinstanserna som särskilt yttrat sig över förslaget. Den är av 

uppfattningen att förslaget innebär att särskilda skiljedomar med interimistiska förordnanden 

inte kommer att kunna verkställas mer skyndsamt än vanliga skiljedomar eftersom det av 3 kap. 

15 § UB följer att svaranden alltid ska ges tillfälle att yttra sig innan verkställighet av en 

skiljedom sker. KFM uppfattar regeln som ovillkorlig och enligt 5 kap. 3 § 

utsökningsförordningen (1981:981) ska ansökan om verkställighet av en skiljedom delges 

svaranden.208 Härav följer att den nya bestämmelsen hade fått ett begränsat värde under den 

nuvarande verkställighetsmekanismen för skiljedomar som inte är anpassad till situationer där 

en brådskande åtgärd krävs. Det hade likväl inte hindrat lagstiftaren att i framtiden införa en 

särskild procedur för verkställande av säkerhetsåtgärder i form av särskilda skiljedomar.209 

Heuman210 indikerar att lagstiftaren borde överväga att upphäva regeln i 3 kap. 15 § 3 st. UB 

om att svaranden alltid ska ges tillfälle att yttra sig innan verkställighet sker. Tilläggas borde 

också att signalvärdet av ett införande av en sådan lagregel för Sverige som en modern 

skiljeförfarandenation inte bör underskattas, även om bestämmelsen hade fått ett begränsat 

praktiskt värde i ett inledande skede.  

 

The Swedish Arbitration Association har påpekat att den instämmer i utredningens förslag, men 

anser att avgörandet ska kunna få formen av en skiljedom inte bara om detta följer av 

skiljeavtalet utan också om det föreligger annan överenskommelse mellan parterna härom.211 

Slutligen ska nämnas att Svea hovrätt, som är en viktig remissinstans i frågor som rör 

skiljeförfaranden eftersom lejonparten av alla klandermål i Sverige anhängiggörs vid 

domstolen, inte har haft något att invända om förslaget om verkställbara säkerhetsåtgärder.212 

 

Oaktat ovannämnda synpunkter kommer utredarens förslag inte bli verklighet då regeringen 

valt att inte gå vidare med förslaget. Anledningen till varför utredaren valde att lägga fram ett 

sådant förslag är däremot värd att notera: grunden till att över huvud taget införa en uttrycklig 

regel om att en skiljenämnd, om det har föreskrivits i skiljeavtalet, får bestämma om en 

säkerhetsåtgärd genom särskild skiljedom har varit att undanröja den osäkerhet som i dag 

föreligger om en sådan klausul är giltig. Utredaren anger att den juridiska litteraturen allmänt 

antar att detta är fallet, men som framställningen visat, råder det i dagsläget inte bara osäkerhet 

																																																								
208 Se Kronofogdemyndighetens yttrande, Yttrande betänkandet Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 
2015:37), Dnr Ju2015/3754/DOM. 
209 Jfr SCC:s yttrande, Remissvar avseende Översyn av lagen om skiljeförfarande, Dnr Ju2015/3754/DOM, s. 5. 
210 Se Heuman, JT 2014-15, s. 441 f.  
211 Se SAA:s yttrande, Swedish Arbitration Associations yttrande över betänkandet Översyn av lagen om 
skiljeförfarande (SOU 2015:37), Dnr Ju2015/3754/DOM.  
212 Se SOU 2015:34, s. 67. Vid Svea hovrätt väcktes cirka 86 % av alla klandermål i Sverige under perioden 
2004–2014. 
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om en sådan befogenhet föreligger utan även också om vad för åtgärder som i sådana fall kan 

meddelas av en skiljenämnd. Bestämmelsen hade sannolikt undanröjt osäkerheten om vad för 

åtgärder som kan komma i fråga genom dess uttryckliga hänvisning till 25 § 4 st. LSF och 

därmed ställt ett större antal åtgärder till parternas och skiljenämndens förfogande.  

 

Avseende skiljenämndens befogenhet att besluta om säkerhetsförelägganden i form av en 

skiljedom hade den inte bara tydliggjorts i skrift, utan också genom att systematiskt inordnas 

under 29 § LSF som behandlar skiljenämndens rätt att meddela särskild skiljedom. 

Bestämmelsen hade fått genom ett nytt tredje stycke följande tillägg: 

 

”Genom särskild skiljedom får också avgöras frågor som avses i 25 § fjärde stycket, om 

detta har föreskrivits i skiljeavtalet.”213 

 

Enligt det föreslagna stycket hade alltså genom särskild skiljedom fått avgöras frågor om 

säkerhetsåtgärd, om detta föreskrivits i skiljeavtalet, och härvidlag hade utredarens förslag varit 

ett välkommet tydliggörande.  

 

Det ska tilläggas att den nya regeln inte hade varit avsedd att hindra att skiljenämnden nöjer sig 

med ett säkerhetsföreläggande. Regeln hade bemyndigat skiljenämnden att, efter 

omständigheterna i det enskilda fallet, kunna välja att träffa ett avgörande i form av en särskild 

skiljedom, vilket sålunda haft implikationer på såväl dess verkställbarhet som dess ogiltig- och 

klanderbarhet.214 Det är önskvärt att skiljenämnden ges en sådan flexibilitet då en 

säkerhetsåtgärd i form av en skiljedom inte alltid är mest skickad att tillvarata partens behov av 

ett omedelbart säkerhetsföreläggande.215 

 

6.2 REGERINGENS SKÄL TILL ATT INTE GÅ VIDARE MED FÖRSLAGET 

I Lagrådsremissen framgår regeringens bedömning: det bör inte införas någon möjlighet för en 

skiljenämnd att besluta om verkställbara säkerhetsåtgärder genom en särskild skiljedom.216 

Regeringen motiverar sitt beslut med anledning av att ”[d]e skäl som angavs vid lagens 

tillkomst alltjämt gör sig gällande.” Det finns alltså anledning till att undersöka vilka skälen vid 

																																																								
213 Se SOU 2015:37, s. 184. 
214 Se SOU 2015:37, a. st. 
215 Jfr art. 34 ICC:s regler: ”Before signing any award, the arbitral tribunal shall submit it in draft form to the 
Court. The Court may lay down modifications as to the form of the award and […] may also draw its attention to 
points of substance. No award shall be rendered by the arbitral tribunal until it has been approved by the Court as 
to its form.” 
216 Se Lagrådsremissen, s. 42.  
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lagens tillkomst var i syfte att förstå varför regeringen inte valt att gå vidare med utredarens 

förslag.  

 

De skälen som regeringen syftar på i Lagrådsremissen har redogjorts för, men kan summeras i 

följande punkter:217 (i) det lät sig knappast göras utan att en domstolskontroll av skiljenämndens 

beslut infördes eftersom nämnden kunde bestå av icke-jurister, (ii) det hade inte framgått något 

behov av att ändra den dåvarande ordningen; (iii) modellagens bestämmelse från 1985 innebar 

att beslut om säkerhetsåtgärder inte blev exigibla och (iv) NYK omfattade endast skiljedomar. 

Regeringen har i Lagrådsremissen i stort inte kommenterat de synpunkter som framkommit i 

remissvaren men däremot förtjänar regeringens inställning i frågan att kommenteras. Punkterna 

(i)–(iv) diskuteras i fallande ordning från (i) till (iv).  

 

I punkten (i) framkommer lagstiftarens behov av att underkasta skiljenämndens 

säkerhetsavgöranden domstolskontroll. Såväl modellagen218 som LSF219 innehåller sådana 

mekanismer som möjliggör domstolskontroll varför en inte alltför ansträngd slutsats borde ha 

givit vid handen att regeringens farhågor om icke-jurister i skiljenämnden stillats; behovet hade 

tillgodosetts i den nya skiljeförfarandelagen eftersom särskilda skiljedomar underkastas de 

vanliga reglerna om klander och inhibition i LSF.  

 

Vidare kan man fråga sig hur ofta förekommande icke-jurister är som skiljemän och om detta 

är ett problem? I vart fall visar studier att när parter väljer skiljemän rankar de ”open-

mindedness and fairness”, ”prior experience of arbitration”, ”quality of awards”, ”knowledge 

of applicable law” och ”reputation” som de viktigaste egenskaperna hos en skiljeman och att 

majoriteten av alla skiljemän väljs på rekommendation av partsombud.220 Det torde följaktligen 

inte finnas ett särskilt stort utrymme för icke-jurister att bli utsedda till skiljemän i praktiken.221 

 

Punkten (ii) ger uttryck för en av den tidigare utredningens slutsatser, att det inte hade 

identifierats något behov av att ändra den dåvarande ordningen med icke-exigibla beslut. Den 

																																																								
217 Se härom avsnitt 4.2. 
218 Se art. 17 I. 
219 Se 33–36 §§.  
220 Se School of International Arbitration at Queen Mary University of London, Choices in International 
Arbitration, International Arbitration Survey 2010, s. 26, ”http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2010/”, 
lydelse 2018-05-07 och 2006 International Arbitration Study, Corporate Attitudes and Practices, School of 
International Arbitration at Queen Mary University of London, s. 16, 
”http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2006/”, 2018-05-07.  
221 En sökning i Swiss Arbitration Associations (ASA) databas över skiljemän ger vid handen att av de 651 
tillgängliga skiljemän som är knutna till ASA förefaller samtliga ha en juridisk bakgrund. Se 
”https://profiles.arbitration-ch.org/”, lydelse 2018-05-07, och välj ”arbitrator” som sökkriterium.  
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dåvarande hållningen väcker viss förståelse, inte minst med anledning av den dåvarande 

modellagens regel. Men synen på internationella skiljeförfaranden har förändrats under de 

tjugofem år sedan den föregående utredningen lades fram.  

 

I kontrast till den dåvarande bedömningen har den senaste utredningen, utan att 

kommittédirektivet identifierat verkställighet av säkerhetsåtgärder som ett särskilt område för 

revision, slagit fast, med anledning av det ledande intresset av att göra svenska skiljeförfaranden 

ännu mer attraktiva, att en regel om verkställbara säkerhetsåtgärder borde tas in i den svenska 

lagstiftningen. Det har sagts att ”the need for the law [on enforcement of interim measures] to 

be upgraded and harmonized is as much or greater than was the case in 1958 when the New 

York Convention dealt with the enforcement of foreign arbitral awards.”222  

 

Det har framförts åsikter om att Sverige borde införa, om inte hela modellagen, så i vart fall 

dess bestämmelser om verkställbara säkerhetsåtgärder.223 Att Sverige saknar lagstiftning som 

möjliggör verkställighet av säkerhetsåtgärder, oavsett i vilken form de meddelats, förefaller 

ofördelaktigt för Sverige som forum för internationella skiljetvister. Internationella parter 

upplever inte LSF:s avvikelser från modellagens som förbättringar, snarare det motsatta.224 

Internationella parter finner det svårt att tillämpa LSF eftersom dess struktur avviker från den i 

modellagen och på grund av att viktiga frågor, såsom att beslut om säkerhetsåtgärder saknar 

verkställighet, endast regleras i förarbetena till LSF. Detta får anses strida mot regeringens 

förhoppning om ”en reform [där] lagen ska vara modern och lättillgänglig, även för utländska 

tillämpare.”225 

 

Punkten (iii) avser den dåvarande regeln i modellagen med icke-exigibla beslut och behandlar 

en fråga som är nära förbunden med den ovan diskuterade punkten (ii). Numera innehåller 

modellagen en generell befogenhet för skiljemän att besluta om verkställbara säkerhetsåtgärder. 

Förvisso föreslog inte utredningen för svensk del en generell rätt för skiljenämnder att meddela 

säkerhetsåtgärder, men likväl hade regeln om verkställbara säkerhetsåtgärder i form av en 

särskild skiljedom varit i modellagens anda. Inte minst hade regeln undanröjt osäkerheten om 

parterna i ett skiljeavtal kan ge skiljenämnden en befogenhet att meddela säkerhetsåtgärder i 

form av en skiljedom, vilket får antas hade varit en välkommen förändring bland internationella 

																																																								
222 Se Branson, s. 178. 
223 Se Madsen, Festskrift, s. 356. 
224 Se Madsen, a. st. 
225 Se Lagrådsremissen, s. 21.  
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parter som upplever LSF som oförutsebar. Att regeringen valt att avvika från denna 

internationella standard får sålunda anses som ingalunda okontroversiellt.226 

 

Den sista punkten (iv) angående huruvida beslut om säkerhetsåtgärder kan verkställas som 

skiljedomar under NYK är fortfarande ett aktuellt tema som utvecklats mer i detalj under avsnitt 

3.3.1 och 5.2.  

 

Regeringen framför dessutom, utöver de tidigare skälen, att verkställbara säkerhetsåtgärder kan 

vara mycket ingripande för den enskilde och bör därför även fortsättningsvis falla under 

domstolarnas kompetens med den reglering som följer av rättegångsbalken.227 Mot det kan 

invändas att en säkerhetsåtgärd inte blir mindre ingripande för en part om en domstol, i stället 

för en skiljenämnd, har beslutat om åtgärden.  

 

I tvistemål vid domstol, trots säkerhetsåtgärdernas ingripande natur, anses dessa åtgärder 

försvarliga genom att säkerhetsåtgärdssökanden åläggs ett strikt skadeståndsansvar gentemot 

svaranden228 och dessutom, för att tillförsäkra att svaranden verkligen får denna ersättning, är 

säkerhetsåtgärdssökanden tvungen att ställa229 säkerhet.230 Följaktligen kanske regeringen 

menar i det avseendet att det är mer rättssäkert att låta en domstol fatta ett sådant beslut och att 

svaranden åtnjuter ett bättre skydd enligt RB:s regler. Angående svarandens skydd kan 

emellertid invändas att SCC:s skiljedomsregler231 innehåller liknande regler om att 

skiljenämnden får förelägga den part som begär en säkerhetsåtgärd att ställa skälig säkerhet i 

samband med åtgärden. Faktum är att de flesta skiljdomsreglementen232 innehåller liknande 

regler.  

 

Angående att skiljenämnden skulle vara sämre lämpad att fatta beslut om säkerhetsåtgärder 

finns det inget stöd för – snarare tvärtom. Den internationella trenden visar att en gradvis 

förskjutning i preferens från domstol till skiljenämnd ägt rum.233 Det anses vara förknippat med 

att skiljenämnder har vissa fördelar i förhållande till domstolar: (i) skiljenämnden är redan 

förtrogen med omständigheterna i målet eftersom den handhar tvisten; (ii) en begäran om 

																																																								
226 Jfr SOU 2015:37, s. 86.  
227 Se Lagrådsremissen, s. 42.  
228 Se 3 kap. 22 § 3 st. UB.  
229 Se 15 kap. 6 § RB.  
230 Se Westberg, Rättsskyddet, s. 61 f.  
231 Se art. 37 (2).  
232 Se bl.a. UNCITRAL-reglerna art. 26 (6) 2013, ICC Rules art. 28 (1) 2017, Swiss Rules art. 26 (2) 2012 och 
SIAC Rules art. 30.1 2016.   
233 Se Castello, s. 1 och 5.  
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säkerhetsåtgärd kan göras på det språk som valts för förfarandet och i enlighet med den på 

tvisten tillämpliga lagen; (iii) det faktum att skiljemännen valts av parterna att sköta tvisten kan 

i sig vara ett uttryck av förtroende för skiljemännens förmåga att fatta beslut i förhållande till 

främmande domstol och (iv) skiljenämnden kan agera snabbare på en begäran om att förordna 

om säkerhetsåtgärder än vissa domstolar. Sistnämnda argument gör sig förmodligen mindre 

gällande för svensk del med tanke på svenska domstolars effektivitet i förhållande till vissa 

andra länder.  

 

6.3  ÖVERVÄGANDEN FÖR OCH EMOT VERKSTÄLLBARA SÄKERHETSÅTGÄRDER 

MEDDELADE AV EN SKILJENÄMND  

En rimlig utgångspunkt i detta avseende är att ställa sig frågan varför skiljenämnder borde ha 

befogenhet att meddela verkställbara säkerhetsåtgärder. I så måtto får utredningen anses vara 

något tunnsådd, men att modellagen innehåller sådana regler verkar vara ett viktigt skäl. När 

UNCITRAL vidtog översynen av modellagen vid millennieskiftet framkom att ”[i]t was 

generally agreed […] that the question of enforceability of interim measures of protection 

issued by an arbitral tribunal was of utmost practical importance and in many legal systems was 

not dealt with in a satisfactory way.”234 Under arbetets gång klarnade bilden av att 

säkerhetsåtgärder allt oftare hade kommit att användas under internationella skiljeförfaranden 

och att ”the effectiveness of arbitration […] depended on the possibility of enforcing such 

interim measures.”235 Ett starkt skäl som talar för varför skiljenämndens beslut borde vara 

verkställbart är ”if judicial enforcement were available, parties would almost invariably comply 

with tribunal-ordered provisional relief without the need for judicial enforcement.”236 Man kan 

emellertid fråga sig hur ofta skiljenämnder har att ta ställning till begäran om säkerhetsåtgärder, 

hur ofta det förekommer att parter inte följer skiljenämndens beslut och vilka argument som 

talar emot detta i doktrinen framförda panacé?  

 

Vad gäller förekomsten av säkerhetsåtgärder visar studier237 att sådana åtgärder sällan 

förekommer i internationella skiljeförfaranden.238 Begäran om säkerhetsåtgärder i 

																																																								
234 Se Holtzmann m.fl., UNCITRAL Model Law II, s. 192.  
235 Se Holtzmann m.fl., UNCITRAL Model Law II, s. 193.  
236 Se Born, Int. Arbitraiton, s. 2516.  
237 Se School of International Arbitration at Queen Mary University of London, 2012 International Arbitration 
Survey: Current and Preferred Practices in the Arbitral Process, 2012, s. 16 f., 
”http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2012_International_Arbitration_Survey.pdf”, hämtad 
2018-04-18 och Hobér, Back to Basics?, s. 732 ff.  
238 Av de 700 som deltog i studien från Queen Mary uppgav 77 % att endast i en fjärdedel eller färre av alla 
skiljeförfaranden hade säkerhetsåtgärder begärts hos skiljenämnden. Hobérs frågeformulär från 2006 skickades 
till fyrtiofem skiljemän från ett antal länder i världen: Belgien, Finland, Frankrike, Förenade Konungariket, 
Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland och USA. 
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skiljeförfaranden görs alltså inte särskilt ofta, men bilden nyanseras emellertid något om man 

tittar på utvecklingen under längre tid. Siffran har stadigt stigit under de senaste trettio–fyrtio 

åren och det sägs bero av att skiljeförfaranden kommit att bli mer polariserade.239 En slutsats 

som dras är att parter vänder sig till domstolar i större utsträckning än till skiljenämnder med 

begäran om säkerhetsåtgärder eftersom skiljenämndens beslut inte kan verkställas.240  

 

Detta motsägs emellertid av en annan studie som ger vid handen att ansökningar om 

säkerhetsåtgärder till domstolar förekommer mer sällan241. Denna internationella trend sägs i 

korthet bero av att UNCITRAL:s arbete med att stärka det internationella skiljeförfarandet har 

burit frukt och därvidlag har skiljedomsreglerna från 1976 särskild tyngd eftersom deras 

innehåll kommit att speglas i skiljedomsreglementen världen över. En ytterligare orsak till 

varför säkerhetsåtgärder i allt större utsträckning söks hos skiljenämnder anges vara det faktum 

att vissa skiljedomsregler242 inskränker parternas möjlighet att vända sig till domstol med 

begäran om säkerhetsåtgärder efter det att skiljenämnden konstituerats.243  

 

Några säkra slutsatser kan inte dras av studierna med tanke på deras begränsade omfång, men 

de pekar i en riktning där säkerhetsåtgärder blir allt vanligare i internationella skiljeförfaranden 

och att parter vänder sig till domstolarna då de vill utverka verkställbara säkerhetsåtgärder, låt 

vara att de i allmänhet vänder sig oftare till en skiljenämnd. Denna trend blir tydligare då frågan 

gäller verkställighet av beslut om säkerhetsåtgärder som fattats av interimistiska skiljenämnder. 

Färre än en tredjedel244 skulle vända sig till en interimistisk skiljenämnd med en begäran om 

säkerhetsåtgärd. Den låga andelen förklaras av osäkerheten kring om säkerhetsåtgärden kan 

verkställas – en risk som vid dess realiserande innebär högre kostnader och förlorad tid för den 

sökande parten.245 Föga förvånande uppgav därför ungefär fyra femtedelar att säkerhetsåtgärder 

																																																								
Frågeformuläret innehöll bl.a. frågan: ”How many times have you as an arbitrator experienced that a party has 
requested the Tribunal to order an interim measure?” Ungefär 63 % av de trettiotre skiljemän som svarade på 
formuläret uppgav att det förekommit i upp till tjugo skiljeförfaranden. Se not 236 a. st. 
239 Se Hobér, Back to Basics?, s. 721.  
240 Se Hobér, Back to Basics?, s. 733. 
241 89 % uppgav att endast i en fjärdedel eller färre av alla skiljeförfaranden hade säkerhetsåtgärder begärts hos 
domstol. Se Queen Mary 2012 i not 237 a.a., s. 16.  
242 ICC:s skiljedomsregler från 2012 art. 28 (2) lyder: ”Before the file is transmitted to the arbitral tribunal, and 
in appropriate circumstances even thereafter, the parties may apply to any competent judicial authority for 
interim or conservatory measure […]”. LCIA:s skiljedomregler från 2014 art 25.3 lyder: ” The power of the 
Arbitral Tribunal under Article 25.1 shall not prejudice any party's right to apply to a state court or other legal 
authority for interim or conservatory measures to similar effect: (i) before the formation of the Arbitral Tribunal; 
and (ii) after the formation of the Arbitral Tribunal, in exceptional cases and with the Arbitral Tribunal’s 
authorisation, until the final award […]”. [Kursivering tillagd]. 
243 Se Castello, s. 11.  
244 Se Queen Mary, i not 12 a.a., s. 28.  
245 Se Queen Mary, i not 12 a.a., s. 27. 
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meddelade av en interimistisk skiljenämnd borde kunna verkställas246. Att skiljenämnder inte 

kan meddela verkställbara säkerhetsåtgärder har i förlängningen sagts kunna ”ultimately 

hamper the effectiveness of international arbitration, which will in turn have an adverse effect 

on the future of international commercial arbitration.”247  

 

Trots att skiljenämndens beslut om säkerhetsåtgärder i allmänhet internationellt sett inte är 

verkställbara verkar den allmänna uppfattningen248 i litteraturen ändå vara att tvistande parter i 

hög grad frivilligt följer skiljenämndens säkerhetsförelägganden, vilket stöds empiriskt249. Man 

kan sålunda fråga sig om det finns något behov av ge skiljenämnden en befogenhet att meddela 

verkställbara säkerhetsåtgärder om parterna ändå verkar följa skiljenämndens beslut? Mot detta 

kan invändas att likväl ungefär en tredjedel av alla säkerhetsförelägganden inte frivilligt följs.250  

 

Siffrorna bör tolkas med ett visst mått av försiktighet, men en rimlig slutsats torde vara att det 

i en icke oansenlig mängd skiljeförfaranden föreläggs om säkerhetsåtgärder som sedan inte 

länder till efterrättelse. I förlängningen innebär det att det provisoriska rättsskyddets syfte kan 

förfelas: att överbrygga det i rättegångsordningen inbyggda tidsglappet mellan tvistens 

väckande och domsexekutionen. Därför är det något förvånande att så få251 vänder sig till 

domstol i syfte att få bukt med en motspänstig part efter det att skiljenämnden beviljat en 

begäran om säkerhetsåtgärd. Det skulle emellertid kunna förklaras av att inte alla situationer 

kräver det:252 om säkerhetsåtgärden är ägnad att garantera en meningsfull skiljedom är behovet 

stort av att få åtgärden verkställd varför parten också måste vända sig till domstol,253 men om 

det är fråga om bevissäkring kan den sökande parten nöja sig med att den trilskande partens 

onda tro kan komma att påverka skiljenämndens dömande i själva saken254 eller att 

																																																								
246 Se Queen Mary, i not 12 a.a., s. 29. 
247 Se Yesilirmak, Provisional measures 2005, s. 246. 
248 Se Yesilirmak, a.a., s. 238, Hobér, Back to Basics?, s. 739, Craig m.fl., s. 460 och Grierson & Van Hooft, s. 
162. 
249 Se Queen Mary 2012, s. 16. Den visar att majoriteten (62 %) av alla säkerhetsförelägganden frivilligt följs av 
parterna. Detta stöds av en annan studie gjord av American Arbitration Association (AAA). Den ger vid handen 
att parterna i nästan varje fall (90 %) följde säkerhetsföreläggandet frivilligt, se Yesilirmak, s. 238 i fotnot 2. Hur 
stor sannolikheten är att parterna frivilligt rättar sig efter skiljenämndens beslut varierar emellertid i världen. 
Enligt Queen Mary är följsamheten högst i Västeuropa och Nordamerika (68 %) och lägst i Östeuropa (39 %), se 
Queen Mary 2012, s. 17. Det skulle förklara den höga andelen i studien gjord av AAA.  
250 Se not 249 a.st.  
251 Endast i en tiondel av fallen med icke-följsamma parter som den sökande parten vände sig till domstol efter 
det att skiljenämnden beviljat begäran om säkerhetsåtgärd. 
252 Jfr Hobér, Back to Basics?, s. 740.  
253 Se Yesilirmak, Provisional measures 2005, s. 245.  
254 ”Adverse inference” på engelska. Se Andersson, s. 125, Craig m.fl., s. 460, Gregow s. 211, Lindskog s. 693 
och Yesilirmak, a.a., s. 242 f. 
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skiljenämnden ”may hold a ’recalcitrant party liable for costs and damages arising from [or 

related to] its non compliance’ with the measure it ordered.”255  

 

Trots att skiljenämnden i sin verktygslåda har tillgång till vissa sanktioner emot trilskande 

parter och att det endast är ”a brave (or foolish) party”256 som avsiktligen inte följer ett beslut 

om säkerhetsåtgärd finns det fortfarande parter som vägrar att rätta sig efter skiljenämndens 

beslut. I litteraturen257 anges ett sådant fall vara då en part gör sig av med sina tillgångar: om 

en part gör det innan skiljeförfarandet har hunnit avslutats behöver parten inte frukta ett 

nederlag, eller att denne hålls ansvarig för skador eller kostnader som drabbat den andra sidan. 

Ett ytterligare fall258 är då en trilskande part pressar den andra parten genom att sluta prestera 

sin del av avtalet, i strid med skiljenämndens beslut. Det kan få till följd att en sökande part ger 

med sig och inte inväntar skiljenämndens lösning på tvisten eftersom de ekonomiska förlusterna 

kan bli för kännbara. 

 

Man kan fråga sig vilka argument som finns emot en ordning med generella bestämmelser om 

rätt för skiljenämnden att meddela verkställbara beslut om interimistiska åtgärder? Historiskt259 

sett var det inte sällan förekommande att skiljenämnden saknade en rätt att över huvud taget 

meddela säkerhetsåtgärder, men i dag är det mycket sällsynt260. Man kan fråga sig vad logiken 

bakom ett sådant ställningstagande var med tanke på att skiljenämnden anförtrotts att lösa 

parternas tvist i en för dem bindande skiljedom: varför skulle inte skiljenämnden kunna ges 

rätten att meddela interimistiska åtgärder som endast syftar till att bibehålla status quo mellan 

parterna fram till dess tvisten bilagts av skiljenämnden?261 En anledning anges vara att det ofta 

var fråga om ”a result of antique domestic legislation […] when the power to grant such 

measures was considered to be a prerogative of the national courts for public policy reasons.”262 

Med samma resonemang som ovan kan man fråga sig varför inte skiljenämnden borde ges en 

rätt att meddela verkställbara säkerhetsåtgärder med tanke på att den dels får besluta om 

interimistiska åtgärder, dels får avgöra själva tvisten som den anförtrotts av parterna att lösa?  

 

																																																								
255 Se Yesilirmak, a.a., s. 243 f.  
256 Se Redfern & Hunter, s. 426.  
257 Se Yesilirmak, a.a., s. 244 f. 
258 Se Yeslilirmak, a.st.  
259 Se Redfern & Hunter, s. 421 och Born, Int. Arbitration, s. 2432 f. 
260 De exempel som ges i litteraturen över länder som fortfarande inte tillåter skiljenämnder att fatta beslut om 
säkerhetsåtgärder sägs vara Argentina och Italien. Se Born, Cases and Materials, s.873 och Redfern & Hunter, s. 
421.  
261 Se Born, Cases and Materials, s. 873.  
262 Se Redfern & Hunter, s. 421.  
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Det har sagts att ”it defies logic and practical common-sense”263 att en skiljedom kan verkställas 

under NYK, men inte en säkerhetsåtgärd fattad av samma skiljenämnd i syfte att säkerställa en 

meningsfull skiljedom. Born skriver att ”[…] there is no sound policy reason for withholding 

judicial enforcement mechanisms for tribunal-ordered provisional measures. The most serious 

concern would appear to be that national courts would be required repeatedly to enforce, and 

then possibly readjust their enforcement measures, if an arbitral tribunal altered the provisional 

relief it ordered [but] [i]n reality, these sorts of alterations seldom occur.”264 Det kan emellertid 

finnas praktiska hinder på vägen att införa bestämmelser om rätt för en skiljenämnd att meddela 

verkställbara beslut om säkerhetsåtgärder vilka är specifika för varje land, men dessa problem 

bör särskiljas från de mer principiella övervägandena.265 Därvidlag har den internationella 

litteraturen inte varit särdeles behjälplig i att finna argument som talar mot en ordning där 

skiljenämndens säkerhetsförelägganden kan verkställas; den har ett annat fokus. Diskursen 

handlar snarare om hur skiljenämndens beslut om säkerhetsåtgärder ska kunna verkställas och 

härvidlag kan framför allt två synsätt skönjas: (i) beslut om interimistiska åtgärder ska göras 

verkställbara genom att varje land sörjer för att anta harmonierande lagstiftning såsom 

exempelvis modellagen, och/eller (ii) beslut om säkerhetsåtgärder ska kunna ges i form av en 

skiljedom och sålunda göras verkställbara under rådande konventionslagstiftning (NYK). Det 

är ingen som verkar hysa förhoppningen om att det finns en chans att införa tillägg till NYK.  

 

Oavsett vilket tillvägagångssätt som förfäktas måste det internationella skiljeförfarandets 

prägel beaktas: ofta finns det ett behov av att verkställa säkerhetsåtgärderna utanför 

skiljeförfarandets säte då det ofta saknar koppling till själva tvisten eller parterna. Sätet är ofta 

en av parterna noga övervägd plats som erbjuder dem ett neutralt forum i förhållande till den 

underliggande tvisten, varför parterna ofta saknar tillgångar i det land vars skiljeförfarandelag 

tillämpas på skiljeförfarandet.266 Ett ramverk som har att sörja för verkställigheten av 

interimistiska åtgärder inom ramen för skiljeförfaranden måste därför få utbrett stöd för att vara 

effektivt. Å ena sidan har NYK i det hänseendet en fördel gentemot modellagen267 eftersom 

den redan har 159268 anslutna konventionsstater men å andra sidan är rättsläget oklart om en 

																																																								
263 Se Veeder, s. 22.  
264 Se Born, Int. Arbitration, s. 2514 f.  
265 För svensk del har den svenska utredaren samrått med det danska Voldgiftsinstitutet, som har till uppdrag att 
se över den danska skiljemannalagstiftningen. De svenska utredaren avråder från att införa modellagens 
bestämmelser med hänvisning till att det i Sverige inte ankommer på domstol att fatta beslut om exekutiva 
åtgärder, och med tanke på att det danska förslaget ser ut att bli ganska komplicerat. Se SOU 2015:34, s. 105.  
266 Se Yesilirmak, Provisional measures 2005, s. 257 f. och Kojovic, s. 520. 
267 Här avses modellagen från 2006.  
268 Se not 11, a. st. 
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säkerhetsåtgärd kan verkställas under NYK och den jakande sidan tillhör fortfarande 

minoriteten.  

 

Sammanfattningsvis kan således inte någon säker slutsats dras avseende regeringens motvilja 

mot att ge skiljenämnden en befogenhet att meddela verkställbara säkerhetsåtgärder. Möjligen 

anser den att parternas behov av rättsskydd inte tillräckligt kan säkerställas i ett skiljeförfarande 

och därför bör domstolar ha ensam kompetens att förordna om säkerhetsåtgärder med tanke på 

deras ingripande natur. Regeringen framför till stöd för sin ståndpunkt att tidigare skäl gör sig 

gällande med samma styrka, men en analys av dem har visat att den internationella trenden 

märkbart förändrats sedan LSF:s ikraftträdande och därvidlag bör särskilt modellagens revision 

noteras.  

 

Slutligen lyfter regeringen ett antal frågor som den anser behöver övervägas ytterligare: 

exempelvis när det gäller förfarandet, interimistiska beslut om säkerhetsåtgärder, förhållandet 

mellan säkerhetsåtgärder som är beslutade av skiljenämnd och säkerhetsåtgärder som är 

beslutade av domstol och huruvida skiljenämnden skulle vara behörig att fatta beslut om 

säkerhetsåtgärder som en svensk domstol saknar rätt att besluta om. Dessa frågor är förvisso 

relevanta, men risken är att regeringens beslut att inte gå vidare med förslaget kan få en negativ 

effekt på det svenska skiljeförfarandet som exportprodukt. Nästa översyn av den svenska 

skiljeförfarandelagen kan i värsta fall komma att dröja ytterligare tjugo år.  

 

6.4 OTILLRÄCKLIGT FÖR PART ATT ENDAST DOMSTOLAR HAR ENSAM KOMPETENS 

ATT MEDDELA VERKSTÄLLBARA SÄKERHETSÅTGÄRDER 

En part i behov av provisoriskt rättsskydd har anledning att noga överväga huruvida denne ska 

vända sig till en skiljenämnd eller allmän domstol. Några av fördelarna med att vända sig till 

allmän domstol torde vara att (i) domstolarna ständigt är tillgängliga och beredda att pröva 

ansökningar om säkerhetsåtgärder eftersom de är permanenta institutioner till skillnad från 

skiljenämnder, (ii) deras beslut är exigibla, (iii) de kan också i särskilda fall meddela 

säkerhetsåtgärder i form av ett interimistiskt beslut269 utan att svaranden får yttra sig och (iv) 

de kan förelägga inte bara parterna men även andra att vidta eller underlåta ett visst handlande 

vid hot om vite270. Heuman argumenterar med anledning av ovannämnda fördelar (i)–(iii) för 

																																																								
269 Det uttrycks i 15 kap. 5 § 3 st. RB på så sätt att domstolen omedelbart får bevilja åtgärden om det är fara i 
dröjsmål. Se vidare, Gregow, s. 191 f. och Heuman, Skiljemannarätt, s. 346.  
270 För diskussion om exekutiva viten och avtalsviten hänvisas till Lindskog, s. 691, 730 och not 101–104 a.a. på 
s. 730.  
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att det finns flera skäl som talar för att det är mest fördelaktigt för sökanden att vända sig till 

allmän domstol.271 

 

Skäl som talar emot att vända sig till allmän domstol är att förfarandet äger rum på svenska272 

och i enlighet med rättegångsbalkens regler, vilket kan medföra att skiljeförfarandet fördyras 

om lokala ombud måste anlitas och/eller handlingarna i tvisten måste översättas. Vidare kan 

domstolen få svårt att tillgodose parternas förväntningar på att undgå offentlighet. Det kan 

exempelvis handla om behovet av att konkurrenter eller samarbetspartners ska hållas okunniga 

om vilka affärsrelationer som parten är inblandad i eller att parten vill undvika att drabbas av 

ett skadat affärsrykte. I dessa situationer erbjuder rättegångsbalken inga möjligheter till 

sekretess. Balken saknar dessutom föreskrifter som gör det möjligt att hålla ett mål om 

säkerhetsåtgärder sekretesskyddat bara därför att huvudtvisten ska slitas i ett 

skiljeförfarande.273  

 

Ett annat skäl, som kan göra en ansökan om säkerhetsåtgärd vid allmän domstol olämplig, är 

att avtalet och därmed ansökan rör frågor som kräver specifik kompetens. Parterna vet ibland 

redan på förhand att rätt kompetens saknas hos den allmänna domstolen och – i bästa fall – är 

de endast osäkra på om målet kan komma att lottas på någon domare som har tillräcklig kunskap 

på området.274 Ytterligare skäl som talar emot att vända sig till allmän domstol är dess 

begränsningar i vad för säkerhetsåtgärder domstolen kan meddela – i jämförelse med 

skiljenämndens vida möjligheter – och att domstolen måste säkerställa att den har 

jurisdiktion275. 

 

En part som är i behov av provisoriskt rättsskydd har alltså att noga fundera över vilket 

alternativ som bäst uppfyller dennes behov. Om den misstänker att motparten inte kommer att 

rätta sig efter skiljenämndens beslut talar det med styrka för att parten har att vända sig till 

allmän domstol.276 Men en sådan ordning får anses strida mot ett av skiljeförfarandets syften277: 

att snabbt och slutligt avgöra tvister utan insyn utifrån. Parterna har avtalat om att inte vända 

																																																								
271 Heuman, Skiljemannarätt, s. 345 f. 
272 Regeringen föreslår emellertid i Lagrådsremissen att hovrätterna ska kunna besluta om att ta upp muntlig 
bevisning på engelska utan tolkning till svenska i mål om skiljemännens behörighet, ogiltighet, klander och 
ändring av skiljedom, men en begäran om säkerhetsåtgärd görs till behörig tingsrätt varför situationen inte 
ändras, se Lagrådsremissen, s. 56 f. Det kan tilläggas att den språkliga nackdelen framför allt hänför sig till 
parter i internationella skiljeförfaranden där varken skiljenämnden eller parterna behärskar svenska – svenska 
har ännu inte blivit ett lingua franca.  
273 Se Westberg, Festskrift, s. 623 f. 
274 Se Hobér, Emergency Arbitration, s. 71.  
275 För fastställande av rätt forum, se 10 kap. RB.  
276 Se Gaillard & Savage, s. 711.  
277 Se prop. 1998/99:35, s. 40 f. 
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sig till domstol vid en eventuellt tvist varför denna ordning med ensam kompetens för 

domstolarna att meddela exigibla beslut kan te sig något motsägelsefull. Det ska dock tilläggas 

att de flesta jurisdiktioner inte medger att en domstol kan verkställa ett förordnande om 

säkerhetsåtgärd meddelat av en skiljenämnd.278 Läsaren kan emellertid notera att viktiga 

konkurrenter279 till Sverige i skiljeförfarandehänseende har antagit lagstiftning som gör 

säkerhetsåtgärder meddelade av en interimistisk skiljenämnd exigibla. I exempelvis England, 

Schweiz och Tyskland finns lagstiftning som möjliggör att skiljenämndens beslut om 

säkerhetsåtgärder kan verkställas av de nationella domstolarna i landet som valts som säte för 

skiljeförfarandet.280 

 

Slutligen kan något kortfattat sägas om en part har behov av provisoriskt rättsskydd innan en 

skiljenämnd har konstituerats. Ofta framträder behovet av säkerhetsåtgärder innan en part 

påkallat skiljeförfarandet och det kan ta lång tid att få en skiljenämnd utsedd i en internationell 

tvist, i vissa fall när skiljeavtalet föreskriver en tresitsig skiljenämnd kan konstituerandet ta 

månader om en av parterna inte är samarbetsvillig. Av den anledningen kan det vara lämpligare 

att vända sig till allmän domstol.  

 

Många skiljedomsinstitut281 i världen försöker emellertid att tillgodose behovet av provisoriskt 

rättsskydd fram tills skiljenämndens konstituerats genom möjligheten att för parterna vända sig 

till en interimistisk skiljenämnd. Argumentet om att alla rättsstater har en fast 

domstolsorganisation och att det finns domstolar som omgående är beredda att pröva 

ansökningar om interimistiska åtgärder kan alltså sägas ha avtagit något i styrka. Härvidlag gör 

sig emellertid den interimistiske skiljedomarens oklara status påmint och det är få parter som 

skulle vända sig till en interimistisk skiljenämnd för att utverka ett förordnande om 

säkerhetsåtgärd på grund av osäkerheten om säkerhetsåtgärden kan verkställas.282  

 

6.5 SAMMANFATTNING 

Den svenska bestämmelsen i 25 § 4 st. LSF är utformad efter 1985 års modellag som i kraft av 

sin tyngd av mellanstatlig lagstiftningsprodukt har ett betydande egenvärde för Sverige. Av 

bland annat den anledningen har LSF en icke-sanktionerad regel för skiljenämnden att förordna 

om säkerhetsåtgärder. Modellagen ger numera efter 2006 års revision skiljenämnden en 

																																																								
278 Se Hobér, Emergency Arbitration, s. 87.  
279 Singapore och Hongkong, se Hobér, Emergency Arbitration, s. 88 i not 108.  
280 English Arbitration Act art. 42, IPRG art 183(3) och Zivilprozessordnung (ZPO) art. 1041. 
281 Se SCC, ICC, SIAC, HKIAC, LCIA, SCAI etc. 
282 Endast 29 % enligt studien från Queen Mary, se Queen Mary, i not 12 a.a., s. 27.  
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befogenhet att förordna om verkställbara säkerhetsåtgärder. Den vilar på samma mellanstatliga 

grundvalar som tidigare och att en viss lösning har stöd i modellagen borde av den svenska 

lagstiftaren tillmätas stor betydelse.  

 

Interimistiska åtgärder förekommer i skiljeförfaranden och trenden pekar åt att de har blivit allt 

vanligare. I allmänhet följer parter skiljenämndens säkerhetsförelägganden, men långt ifrån 

alltid. Trots skiljenämndens bristande befogenhet att besluta om verkställbara interimistiska 

åtgärder kan den ändå verka avskräckande för en trilskande part, men inte tillräckligt ofta. 

Därför vidtog UNCITRAL åtgärder i syfte att främja det internationella skiljeförfarandet genom 

att revidera modellagen.  

 

Argument av principiell karaktär mot en rätt för skiljenämnden att besluta om verkställbara 

säkerhetsåtgärder verkar vara rödlistade, men förekommer desto rikligare hos lagstiftaren. 

Regeringen framför till stöd för sin ståndpunkt att tidigare skäl gör sig gällande med samma 

styrka, men en analys av dem visar det motsatta: (i) modellagen har ändrats och innehåller 

numera regler om verkställbara säkerhetsåtgärder oberoende av var skiljenämnden har sitt säte, 

(ii) både LSF och modellagen ger svaranden en möjlighet att underkasta skiljenämndens beslut 

domstolskontroll och (iii) det finns ett praktiskt behov bland skiljeförfarandets mottagare. 

Möjligen anser regeringen likväl att parternas behov av rättsskydd inte kan säkerställas i ett 

skiljeförfarande och att fördelarna inte tillräckligt uppvägs – följaktligen bör domstolar ha 

ensam kompetens att förordna om säkerhetsåtgärder.  

 

Om den nya skiljeförfarandelagen verkligen kommer att göra svenska skiljeförfaranden ännu 

mer attraktiva än vad de för närvarande är, inte bara för svenska aktörer utan även för utländska 

parter och skiljemän, får tiden utvisa, men att inte gå vidare med utredningens förslag synes i 

internationellt hänseende knappast nydanande. Angående om Sverige ska stå sig i den 

internationella konkurrensen skriver Jarvin att något nytt måste till: ”Föreslagna anpassningar 

är välkomna i och för sig men är inte något nytt; andra länder gör redan likadant […] det är inte 

tillräckliga och inte särskiljande.”283 Fram till dess får parter som valt att tillämpa svensk rätt 

på sitt skiljeförfarande hålla till godo med nu rådande regelverk, vilket visat sig vara oklart och 

otillräckligt. 

  

																																																								
283 Se Jarvin, JT 2015–16, s. 714.  
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7. AVSLUTANDE KOMMENTARER 
Den rättsliga grunden för skiljenämnden att meddela säkerhetsåtgärder ges av den 

skiljeförfarandelag som är tillämplig på förfarandet och parternas skiljeavtal. Åtgärderna syftar 

till att säkerställa en meningsfull skiljedom och utgångspunkten enligt svensk rätt är att 

säkerhetsåtgärdernas avgörandeform är i form av ett beslut som när som helst kan ändras av 

skiljenämnden; besluten har provisorisk karaktär. Parterna kan däremot i sitt skiljeavtal ge 

skiljenämnden en utökad befogenhet att förordna om säkerhetsåtgärder inte bara i form av ett 

beslut men även i form av en skiljedom. Det räcker emellertid inte att skiljenämnden ger 

avgörandet benämningen ”skiljedom” för att åstadkomma en dom, förutsättningen för att en 

sådan åtgärd ska vara tillåtlig är att frågan avgjorts slutligt.  

 

Framställningen har vidare visat att verkställigheten i Sverige av en säkerhetsåtgärd meddelad 

av en skiljenämnd beror på var skiljenämnden har sitt säte och i vilken form åtgärden meddelats. 

Vissa säkerhetsåtgärder, meddelade av en skiljenämnd med säte i Sverige, kan förmodligen 

verkställas om parterna i skiljeavtalet givit skiljenämnden en sådan befogenhet, oberoende av 

om åtgärderna anses falla inom eller utanför 25 § 4 st. LSF. Avgörande är om frågan avgjorts 

på ett för parterna bindande sätt och reglerats slutligt.  

 

Osäkerheten är emellertid större för skiljedomar med säkerhetssyfte som meddelats av 

skiljenämnder med säte utanför Sverige. HD har förvisso uttalat att det är den rättsordning som 

gäller för skiljedomen som avgör vilka skiljedomar som faller inom NYK:s 

tillämpningsområde, om det inte finns en internationellt vedertagen uppfattning. Av den 

anledningen bör huvudregeln tolkas med försiktighet då frågan, huruvida interimistiska 

skiljedomar faller inom NYK tillämpningsområde, är internationellt omtvistad.  

 

Uppsatsen har därtill visat att den svenska lagstiftarens lösning inte är adekvat i förhållande till 

parternas behov i verkställighetshänseende. Behovet och önskan av att skiljenämndens 

förordnande om säkerhetsåtgärder görs verkställbara borde varken underskattas eller förringas. 

Om dessa åtgärder inte kan verkställas, oavsett i form av ett beslut eller skiljedom, riskerar 

åtgärden att endast ge parterna ett illusoriskt skydd.  

 

Om ett ledande intresse för Sverige är att göra svenska skiljeförfaranden ännu mer attraktiva än 

vad de för närvarande är, inte bara för svenska aktörer utan även för utländska parter och 

skiljemän, borde Sverige införa en möjlighet att för skiljenämnden förordna om verkställbara 
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säkerhetsåtgärder. En sådan ordning är i linje med att erbjuda parterna en modern och effektiv 

tvistelösningsmetod.  

  



	 61 

8. KÄLLFÖRTECKNING 
 

Litteratur  

Andersson, Fredrik, Isaksson, Therese, Johansson, Marcus & Nilsson, Ola, Arbitration in 

Sweden, Jure, Stockholm, 2011 [cit. Andersson].  

 

Berg, Albert Jan van den, The Application of the New York Convention by the Courts, Berg, 

Albert Jan van den (red.), IMPROVING THE EFFICIENCY OF ARBITRATION AGREEMENTS AND 

AWARDS: 40 YEARS OF APPLICATION OF THE NEW YORK CONVENTION, International Council 

for Commercial Arbitration, Congress series no. 9, Kluwer Law International, Haag, 1999 [cit 

Van den Berg NYC 40 years].  

 

Bermann, George A., Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: The 

Interpretation and Application of the New York Convention by National Courts, Bermann, 

George A. (red.), Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: The Interpretation 

and Application of the New York Convention by National Courts, Ius Comparatum – Global 

Studies in Comparative Law, Vol. 23, Springer International Publishing, Cham, 2017 [cit. 

Bermann].  

 

Binder, Peter, INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION AND CONCILIATION IN UNCITRAL MODEL 

LAW JURISDICTIONS, 2 u., London: Sweet & Maxwell, 2005 [cit. Commercial Arbitration I].  

 

Binder, Peter, INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION AND CONCILIATION IN UNCITRAL MODEL 

LAW JURISDICTIONS, 3 u., London: Sweet & Maxwell, 2010 [cit. Commercial Arbitration II].  

 

Blackaby, Nigel, Hunter, J. Martin, Partasides, Constantine & Redfern, Alan, Redfern and 

Hunter on International Arbitration, 6 u., Oxford University Press, Oxford, 2015 [cit. Redfern 

and Hunter].  

 

Born, Gary B., International Commercial Arbitration, 2 u., Kluwer Law International, Alphen 

aan den Rijn, 2014 [cit. Born Int. Arbitration]. 

  



	 62 

Born, Gary B., INTERNATIONAL ARBITRATION: CASES AND MATERIALS, 2 u., Kluwer Law 

International, Alphen aan den Rijn, 2015 [cit. Born Cases and Materials]. 

 

Branson, Cecil O. D., The Enforcement of Interim Measures of Protection ”Awards”, Berg, 

Albert Jan van den (red.), International Commercial Arbitration: Important Contemporary 

Questions, ICCA Congress Series, vol. 11, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 

2003, s. 163–178 [cit. Branson].  

 

Caron, David & Caplan, Lee, THE UNCITRAL ARBITRATION RULES: A COMMENTARY, Oxford 

Univeristy Press, Oxford, 2013 [cit. Caron & Caplan]. 

 

Castello, James E., INTERIM MEASURES: The Slow Evolution of Quick Arbitral Relief, 

 Keynote Address, ITA Arbitration Workshop, Dallas, Texas, Juni 16, 2016 [cit. Castello].  

 

Craig, W. Laurence, Park, William W. & Paulsson, Jan, INTERNATIONAL CHAMBER OF 

COMMERCE ARBITRATION, 3 u., Oceana Publications, New York, 2000 [cit. Craig m.fl.].  

 

Derains, Yves & Kiffer, Laurence, France, Paulsson, Jan (red.), International Council for 

Commercial Arbitration, International Handbook on Commercial Arbitration: National Reports 

Basic Legal Texts, vol. II, suppl. 74, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2014 [cit. 

ICCA France].  

 

Di Pietro, Domenico, Applicable laws under the New York Convention, Ferrari, Franco & Kröll, 

Stefan (red.), Conflict of Laws in International Arbitration, Sellier European Law Publishers, 

München, 2011 [cit. Di Pietro].  

 

Ehle, Bernd, Article I: [Scope of Application], Wolff, Reinmar (red.), New York Convention: 

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards on 10 June 1958: 

Commentary, C.H. Beck, München, 2012 [cit. Ehle].  

  



	 63 

Ewerlöf, Pontus, Jarvin, Sigvard & Shaughnessy, Patricia, Interpretation and Application of 

the New York Convention in Sweden, Bermann, George A. (red.), Recognition and Enforcement 

of Foreign Arbitral Awards: The Interpretation and Application of the New York Convention 

by National Courts, Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law, vol. 23, Springer 

International Publishing, Cham, 2017 [cit. Ewerlöf, Jarvin & Shaughnessy]. 

 

Gaillard, Emmanuel & Savage, John, Fouchard Gaillard Goldman on International 

Commercial Arbitration, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 1999 [cit. Gaillard 

& Savage]. 

 

Gaillard, Emmanuel, Legal Theory of International Arbitration, Martinus Nijhoff Publishers, 

Leiden, 2010 [cit. Gaillard Legal Theory].  

 

Gregow, Torkel, KVARSTAD OCH ANDRA SÄKERHETSÅTGÄRDER: Enligt 15 kap. rättegångsbalken, 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2014 [cit. Gregow].  

 

Grierson, Jacob & Annet Van Hooft, Arbitrating under the 2012 ICC Rules: An Introductory 

User’s Guide, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2012 [cit. Grierson & Van 

Hooft].  

 

Haas, Ulrich, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 

New York, June 10, 1958, Weigand Frank-Bernd (red.), Practitioner’s Handbook on 

International Arbitration, C. H. Beck, München, 2002 [cit. Haas].  

 

Heuman, Lars, Skiljemannarätt, Norstedts Juridik, Stockholm, 1999 [cit. Heuman 

Skiljemannarätt].  

 

Heuman, Lars, Arbitration Law of Sweden: Practice and Procedure, Juris Publishing, New 

York, 2003 [cit. Heuman Arbitration].  

 

Heuman, Lars, Översyn av lagen om skiljeförfarande, Juridisk Tidskrift 2014–15 nr 2, s. 439–

466 [cit. Heuman JT 2014-15].  

  



	 64 

Hobér, Kaj, Interim Measures by Arbitrators, Berg, Albert Jan van den (red.), International 

Arbitration 2006: Back to Basics?, International Council for Commercial Arbitration Congress 

series, vol. 13, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2007 [cit. Hobér Back to 

Basics?]. 

 

Hobér, Kaj, INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION IN SWEDEN, Oxford 

University Press, New York, 2011 [cit. Hobér Commercial Arbitration].  

 

Hobér, Kaj, Emergency Arbitration in Stockholm, Wahlgren, Peter (red.), Arbitration, vol. 63, 

Jure, Stockholm, 2017, Scandinavian Studies in Law, s. 69–94 [cit. Hobér Emergency 

Arbitration]. 

 

Holtzmann, Howard M. & Neuhaus, Joseph E., A Guide to the UNCITRAL Model Law on 

International Commercial Arbitration: Legislative History and Commentary, Kluwer Law 

International, 1989 [cit. Holtzmann & Neuhaus UNCITRAL Model Law I]. 

 

Holtzmann, Howard M., Neuhaus, Joseph E., Kristjansdottir, Edda & Walsh, Thomas W., A 

Guide to the 2006 Amendments to the UNCITRAL Model Law on International Commercial 

Arbitration: Legislative History and Commentary, Kluwer Law International, 2015 [cit. 

Holtzmann m.fl. UNCITRAL Model Law II]. 

 

ICCA's Guide to the Interpretation of the 1958 New York Convention: A Handbook for Judges, 

International Council for Commercial Arbitration, 2011, tillgänglig på 

”www.kluwerarbitration.se” [cit. ICCA’s guide to NYC].  

 

Jarvin, Sigvard, Att göra Sverige konkurrenskraftigt som säte i internationella 

skiljeförfaranden, Juridiskt Tidskrift 2015–16 nr 3, s. 709–716 [cit. Jarvin JT 2015–16].  

 

Kirby, Jennifer, What Is an Award, Anyway?, Journal of International Arbitration, Kluwer Law 

International, Vol. 31, nr 4, 2014, s. 475–484 [cit. Kirby]. 

 

Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), JURIDISK 

METODLÄRA, Studentlitteratur, Lund, 2013 [cit. Kleineman].  

 

Kojovic, Tijana, Court Enforcement of Arbitral Decisions on Provisional Relief – How final is 



	 65 

Provisional?, Journal of International Arbitration, Kluwer Law International, vol. 18, s. 511–

532, 2001 [cit. Kojovic].  

 

Lew, Julian D. M., Mistelis, Loukas A. & Kröll, Stefan Michael, Comparative International 

Commercial Arbitration, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2003 [cit. Lew, 

Mistelis & Kröll]. 

 

Liebscher, Christoph, Article V: [Grounds for Refusal of Recognition and Enforcement of 

Arbitral Awards], Wolff, Reinmar (red.), New York Convention: Convention on the 

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards on 10 June 1958: Commentary, C.H. 

Beck, München, 2012 [cit. Liebscher].  

 

Lindskog, Stefan, Skiljeförfarande, 2 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2012 [cit. Lindskog].  

 

Madsen, Finn, Interim Measures – The Frontier of International Arbitration, Kleineman, Jan, 

Westberg, Peter & Carlsson, Stephan (red.), Festskrift till Lars Heuman, Jure Förlag, 

Stockholm, 2008 [cit. Madsen Festskrift].  

 

Madsen, Finn, COMMERCIAL ARBITRATION IN SWEDEN: A commentary on the Arbitration 

Act (1999:116) and the Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of 

Commerce, 4 u., Jure Förlag, Stockholm, 2016 [cit. Madsen]. 

 

Magnusson, Anette & Shaughnessy, Patricia, THE 2007 ARBITRATION RULES OF THE ARBITRATION 

INSTITUTE OF THE STOCKHOLM CHAMBER OF COMMERCE, Stockholm International Arbitration 

Review, 2006:3, Juris Publishing, s. 33–66 [cit. Magnusson & Shaughnessy SIAR]. 

 

Magnusson Anette & Shaughnessy, Patricia, Nya regler för Stockholms 

Handelskammares Skiljedomsinstitut, Juridisk Tidskrift 2006–07 nr 4, s. 912–933 [cit. 

Magnusson & Shaughnessy JT 2006-07 ].  

 

Mills, Alex, The Identities of Private International Law: Lessons from the U.S. and the EU 

revolutions, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 23, nr 3, s. 445–475, 2013 

[cit. Mills].   



	 66 

Olsson, Bengt & Kvart, Johan, Lagen om skiljeförfarande: En kommentar, Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2000 [cit. Olsson & Kvart].  

 

Otto, Dirk, Article IV, Kronke, Herbert, Nacimiento, Patricia, Otto, Dirk & Port, Nicola 

Christine (red.), Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global 

Commentary on the New York Convention, s. 143–204, Kluwer Law International, Alphen aan 

den Rijn, 2010 [cit. Otto].  

 

Paulsson, Marike R. P., The 1958 New York Convention in Action, Kluwer Law International, 

Alphen aan den Rijn, 2016 [cit. Paulsson M.]. 

 

Patocchi, Paolo Michele & Jermini, Cesare, Basler Kommentar: Internationales Privatrecht, 

Honsell, Heinrich, Vogt, Peter Nedim, Schnyder, Anton K. & Berti, Stephen V. (red.), 3 u., 

Basel, 2013 [Patocchi & Jermini].   

 

Petrik, Natalia, Razrabotka novogo shvedskogo Zakona ob arbitrazhe, Vestnik 

mezhdunarodnogo kommercheskogo arbitrazha, 2015 nr 2 / 2016 nr 1, s. 161–168, 

”http://sccinstitute.se/om-scc/nyheter/2016/ny-artikel-oversyn-av-lagen-om-

skiljeforfarande/”, lydelse 2018-04-20.  

 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och 

argumentation, 3 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015 [cit. Sandgren].  

 

Santacroce Fabio G, The emergency arbitrator: a full-fledged arbitrator rendering an 

enforceable decision?, Arbitration International, Vol. 3, nr 2, s. 283–312, 1 Juni 2015. 

 

Scherer, Maxi, Article III: [Recognition and Enforcement of Arbitral Awards; General Rule], 

Wolff, Reinmar (red.), New York Convention: Convention on the Recognition and 

Enforcement of Foreign Arbitral Awards on 10 June 1958: Commentary, C.H. Beck, München, 

2012 [cit. Scherer].  

 

Schlosser, Peter, Das Recht der internationalen privaten Schiedsgerichtbarkeit, 2 u., Tübingen, 

1989 [cit. Schlosser].  

 



	 67 

Veeder, V.V., Provisional and conservatory measures, Enforcing Arbitration Awards under the 

New York Convention: Experience and Prospects, United Nations Publications, No. E.99.V.2, 

s. 21–23, ”https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/NYCDay-e.pdf”, 

hämtad 2018-04-25 [cit. Veeder]. 

 

UNCITRAL Secretariat, Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of 

Foreign Arbitral Awards: New York 1958, Gaillard, Emmanuel & Bermann, George A. (red), 

Brill Nijhoff, 2017, ”http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-

conv/2016_Guide_on_the_Convention.pdf”, lydelse 2018-04-27 [cit. The UNCITRAL 

Secretariat Guide on the New York Convention]. 

 

Waincymer, Jeffrey, Procedure and Evidence in International Arbitration, Kluwer Law 

International, Alphen aan den Rijn, 2012 [cit. Waincymer].  

 

Webster, Thomas H., HANDBOOK OF UNCITRAL ARBITRATION, 2 u., Sweet & Maxwell, 

London, 2015 [cit. Webster]. 

 

Westberg, Peter, Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål: Bok 1, Juristförlaget, Lund, 2004 

[cit. Westberg Rättsskyddet].  

 

Westberg, Peter, Interim Measures and Civil Litigation, Wahlgren, Peter (red.), Procedural 

Law, vol. 51, Jure, Stockholm, 2007, Scandinavian Studies in Law, s. 534–557 [cit. Westberg 

Interim measures]. 

 

Westberg, Peter, Skiljeförfarande och avtal om civilprocessuella säkerhetsåtgärder, Lindell-

Frantz, Eva, Lindquist, Björn, Nordell, Per Jonas, Ramberg, Christina & Ramberg, Jan (red.), 

Festskrift till Lars Gorton, Juristförlaget i Lund, Lund, 2007 [cit. Westberg Festskrift]. 

 

Yesilirmak, Ali, PROVISIONAL MEASURES IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION, Kluwer 

Law International, Alphen aan den Rijn, 2005 [cit. Yesilirmak Provisional measures 2005]. 

 
Offentligt tryck 

SOU 1994:81 Ny lag om skiljeförfarande delbetänkande. 

Prop. 1998/99:35 Ny lag om skiljeförfarande. 

Dir. 2014:16 En översyn av lagen om skiljeförfarande.  



	 68 

Dnr Ju2015/3754/DOM Remissyttrande över betänkandet Översyn av lagen om 

skiljeförfarande SOU 2015:37. 

SOU 2015:37 Översyn av lagen om skiljeförfarande.  

Lagrådsremiss 1 mars 2018 En modernisering av lagen om skiljeförfarande. 

 

Rättsfall 

NJA 2017 s. 198 

 

Utländska rättsfall 

Mål C-38/81, Effer SpA v Hans-Joachim Kantner, ECLI:EU:C:1982:79. 

Sperry International Trade v. Government of Israel, 532 F. Supp. 901 (S.D.N.Y. 1982). 

Island Creek Coal Sales Co. v. City of Gainesville, 729 F.2d 1046 (6th Cir. 1984). 

Yasuda Fire & Marine Insurance Co. v. Continental Casualty Co., 37 F.3d 345 (7th Cir. 1994). 

Resort Condominiums International Inc. v. Ray Bolwell and Resort Condominiums, Pty. Ltd., 

Supreme Court of Queensland, Australia, 29 October 1993, XX Y.B. Com. Arb. 628 (1995). 

Mål C-391/95, Van Uden Maritime v Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line and Others, 

s. I-07091. 

Publicis Communication v. True North Communications Inc., 206 F.3d 725 (7th Cir. 2000).  

Petit–Perrin v Dor de Saint-Pulgent, Cour de cassation, 6 december 2001. 

Banco de Seguros del Estado v. Mutual Marine Offices, Inc., 230 F. Supp. 2d 362 (S.D.N.Y. 

2002). 

JKX Oil & Gas, Poltava Gas, Poltava Petroleum Company v. Ukraine, No. EA 2015/002.  

 

Författningar 

Lag (1929:145) om skiljemän. 

Lag (1929:147) om utländska skiljeavtal och skiljedomar. 

Rättegångsbalk (1942:740). 

Utsökningsbalk (1981:774). 

Utsökningsförordning (1981:981). 

Lag (1999:116) om skiljeförfarande. 

UNCITRAL Model Law On International Commercial Arbitration. 

New York-konventionen år 1958 om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar. 

 

 

 



	 69 

Övriga källor 

Rapporter 

School of International Arbitration at Queen Mary University of London, sponsored by White 

& Case, Choices in International Arbitration, International Arbitration Survey 2010, 

”http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2010/”, lydelse 2018-05-07 

 

School of International Arbitration at Queen Mary University of London, sponsored by White 

& Case, Current and Preferred Practices in the Arbitral Process, 2012, 

”http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2012_International_Arbitration_Su

rvey.pdf”, lydelse 2018-05-11. 

 

School of International Arbitration at Queen Mary University of London, sponsored by White 

& Case, International Arbitration Survey: Improvements and Innovations in International 

Arbitration, 2015, 

”http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2015_International_Arbitration_Su

rvey.pdf”, lydelse 2018-05-07. 

 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, Erläuternder Bericht zur Änderung des 

Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (Internationale Schiedsgerichtsbarkeit), 

”https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2017/2017-01-11/vn-ber-d.pdf”, 

lydelse 2018-05-15. 

 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, Tvister säljer Sverige: STOCKHOLM – 

ETT INTERNATIONELLT SKILJEDOMSCENTER: Rapport 2018:1, 

”https://www.chamber.se/rapporter/tvister-saljer-sverige.htm”, lydelse 2018-05-20.  

 

FN-dokument 

Report by the Secretary-General, Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 

E/2822, 1956.  

 

Report of the Secretary-General: revised draft set of arbitration rules for optional use in ad 

hoc arbitration relating to international trade (UNCITRAL Arbitration Rules) (addendum): 

commentary on the draft UNCITRAL Arbitration Rules, UN Doc A/CN.9/112/Add.1, 1976.  

 



	 70 

Note by the Secretariat: Model Law on Internationel Commercial Arbitration: Revised Draft 

Articles I to XXVI, UN Doc A/CN.9/WG.II/WP.40, 1982.  

 

Report of the Working Group on International Contract Practices on the Work of Its Seventh 

Session, UN Doc A/CN.9/246, 1984. 


