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Summary 
Dispute boards is an alternative dispute resolution method that has emerged 
since the 1970s. Usually, a dispute board agreement is a part of a mulit-
tiered dispute resolution clause, under which dispute board proceedings are 
a preliminary phase to judicial or arbitral proceedings. Dispute boards are 
primarily used in large and complex projects continuing for a long period of 
time, such as infrastructure projects and major construction projects. In such 
projects, it is often of great importance to quickly resolve disputes arising 
between the parties. However, the parties typically still want the possibility 
of an assessment by a court or arbitral tribunal to remain as a last resort.  
 
The purpose of establishing a dispute board is to satisfy the need for an 
impartial, flexible and fast dispute resolution system in large and complex 
projects, which under certain conditions is binding upon the parties at the 
same time as it gives the parties a reasonable opportunity to protect their 
interests. Dispute boards resolve disputes arising under the ongoing project, 
so that they are not allowed to grow too large or too many, while the 
cooperation between the parties proceeds without any interruption. This 
promotes the continued business relationship between the parties in contrast 
to being tied up in litigation or arbitration. A dispute board normally 
consists of three independent and impartial persons selected by the 
contracting parties. Typically, members of the dispute board are experienced 
in the field relating to the contract and experts on the work covered by it. 
Usually, two of the dispute board members are engineers, while the 
chairman is a lawyer.  
 
The purpose of this thesis is to examine how the concept of dispute boards 
relates to the Swedish legal system. In this regard three principal questions 
are analyzed. First, the dispute board agreement is examined, the main 
question being if it bars legal proceedings before Swedish courts or arbitral 
tribunals if the claiming party contrary to the contractual provisions has not 
first referred the dispute to the dispute board. Second, the legal implications 
of the dispute board decision are examined, the main question being to what 
extent the parties are bound by it under Swedish law and how it can be 
overturned. Third and finally, it is examined if the parties, by contractual 
agreement, can prevent the dispute board decision and testimonies from 
members of the dispute board from being admissible in subsequent judicial 
or arbitral proceedings.  
 
In order to answer these questions two conflicting interests have been 
analyzed: party autonomy and the free right to enter into contract on the one 
hand and binding procedural law and procedural rights which cannot be 
waived by contract on the other hand. An element of decisive importance 
for the conclusions reached in the thesis is whether or not the dispute board 
agreement is subject to an arbitration clause. In arbitration, due to the basic 
principle of party autonomy, the parties have far greater authority in 
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determining the procedure to be followed, compared to ordinary court 
proceedings. Thus, to maximize the possibilities of achieving the desired 
effects of establishing a dispute board, the dispute board-agreement should 
routinely be subject to an arbitration clause. 
 
Regarding the first question, it has been found that an agreement which 
provides that disputes arising between the parties in first instance shall be 
referred to a dispute board is not likely to bar legal proceedings before 
Swedish courts, no matter what is stated in the contract. With regard to 
arbitration, the answer is more uncertain. However, in consideration of 
international developments and the principle of party autonomy, it is not 
unlikely that a Swedish arbitral tribunal would temporarily decline 
jurisdiction if a party had failed to first refer the dispute to the dispute board 
in accordance with the contract. 
 
Regarding the second question, it has been concluded that a dispute board 
decision, which is to be considered final and binding upon the parties, is of 
contractual nature only. Hence, the decision is not directly enforceable, in 
contrast to an arbitral award. As a consequence of the fact that the dispute 
board decision is of contractual nature, the chances of having any material 
question that have been decided in the proceedings overturned are slim. It is 
further concluded that regarding a dispute board decision, which is not to be 
considered final and binding, the decision is nevertheless highly likely to be 
confirmed in the subsequent judicial or arbitral proceedings, due to the high 
evidentiary value generally given to dispute board decisions. 
 
Regarding the third and final question, strong reasons suggest that Swedish 
courts would disregard an agreement that restricts the parties’ possibilities 
of invoking evidence. Hence, evidence that is invoked in violation with the 
provisions of such an agreement is nevertheless admissible in the court 
proceedings. As to arbitration, the conclusion is the opposite. Accordingly, 
such an agreement should as a general rule be given effect. Evidence that is 
invoked in violation with the provisions of the agreement should therefore 
be considered inadmissible by Swedish arbitral tribunals. 
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Sammanfattning 
En alternativ tvistlösningsform som har växt fram sedan 1970-talet är så 
kallade dispute boards eller privata tvistlösningsnämnder. Dispute boards 
används företrädesvis i omfattande och komplexa projekt som ska 
genomföras under lång tid, såsom infrastrukturprojekt och större 
entreprenadprojekt. I sådana projekt finns det ofta ett stort behov av att 
snabbt kunna avgöra tvister som uppstår mellan parterna samtidigt som 
möjligheten att föra tvisten vidare till domstol eller skiljenämnd för slutlig 
prövning kvarstår.  
 
Syftet med att upprätta en dispute board är således att tillgodose behovet av 
en metod för tvistlösning i stora komplexa projekt som är objektiv, flexibel, 
snabb och under vissa förutsättningar bindande och som ger parterna rimliga 
möjligheter att tillvarata sina intressen. Dispute boards löser uppkomna 
tvister löpande under projektets gång så att dessa inte tillåts växa sig alltför 
stora eller bli alltför många, samtidigt som parternas samarbete fortskrider 
utan att tvisten behöver hänskjutas till domstol eller skiljenämnd. En dispute 
board består i regel av tre opartiska ledamöter, vilka utses när huvudavtalet 
ingås. Vanligtvis är ledamöterna i nämnden erfarna inom det område som 
kontraktet rör och experter på de arbeten som omfattas av kontraktet. Ofta är 
två av ledamöterna ingenjörer eller liknande, medan ordföranden är jurist. 
 
Det grundläggande syftet med detta examensarbete är att placera in dispute 
boards på den svenska ”konfliktlösningskartan”. Härvid aktualiseras tre 
huvudsakliga frågeställningar. För det första utreds vilka rättsliga effekter 
som enligt svensk rätt följer av ett avtal vilket stadgar att uppkomna tvister i 
första hand ska hänskjutas till prövning av en dispute board. För det andra 
undersöks vilka rättsliga effekter som enligt svensk rätt följer av ett 
avgörande av en dispute board. För det tredje utreds huruvida parterna 
genom avtal kan begränsa möjligheterna att åberopa bevisning från dispute 
board-förfarandet i en efterföljande prövning inför allmän domstol eller 
skiljenämnd. 
 
För att besvara dessa tre frågor har det undersökts var gränsen går mellan å 
ena sidan partsautonomin och den dispositiva avtalsrätten och å andra sidan 
rättssäkerhetsaspekter och den indispositiva processrätten. Ett dispute 
board-avtal finns vanligen intaget som ett steg i en multimodal 
tvistlösningsklausul eller förstegsklausul. Om ett tillfredsställande resultat 
inte kan uppnås genom dispute board-förfarandet hänskjuts tvisten i nästa 
steg till domstol eller skiljenämnd, för slutlig prövning. En faktor som har 
varit av avgörande betydelse för de slutsatser som har nåtts i detta arbete är 
om det nästföljande steget enligt denna förstegsklausul utgörs av prövning 
inför allmän domstol eller inför skiljenämnd. I allmän domstol gör sig 
rättssäkerhetsaspekter och indispositiv processrätt starkt gällande. 
Skiljeförfarandet är i stället starkt präglat av principen om partsautonomi, 
vilket innebär att parterna har betydligt större möjligheter att genom avtal 
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förfoga över tvistlösningsförfarandet än som är fallet i den ordinära 
domstolsprocessen. En allmän slutsats i detta arbete är att dispute board-
förfarandet därför regelmässigt bör efterföljas av prövning inför skiljenämnd 
och inte inför allmän domstol. På så sätt maximeras möjligheterna att uppnå 
de effekter som eftersträvas med att upprätta en dispute board. 
 
Avseende den första frågeställningen har det konstaterats att ett avtal som 
stadgar att uppkomna tvister i första hand ska prövas av en dispute board i 
dagsläget sannolikt inte utgör processhinder i svensk allmän domstol, 
alldeles oavsett om parterna i avtalet uttryckligen anger att så är fallet. För 
skiljeförfarandets del är rättsläget mer oklart. Med hänsyn till den 
internationella utvecklingen och till principen om partsautonomi torde det 
dock inte vara osannolikt att en tydligt formulerad förstegsklausul, vilken 
föreskriver att uppkomna tvister i första hand ska prövas av en dispute 
board, skulle ges verkan som ett tillfälligt, avhjälpbart processhinder av 
svenska skiljenämnder. 
 
Avseende den andra frågeställningen har det konstaterats att ett dispute 
board-avgörande som har blivit slutligt och bindande inte kan vara 
processrättsligt bindande utan enbart civilrättsligt. Avgörandets verkan 
stannar vid avtalsutfyllnad och saknar rättskraft och exigibilitet. Det kan 
således inte verkställas exekutivt, till skillnad från en skiljedom. Som en 
följd av att avgörandet är att likställa med avtalsutfyllnad saknar parterna i 
princip möjlighet att få innehållet i avgörandet materiellt överprövat, vilket 
innebär att ett dispute board-avgörande som har blivit slutligt och bindande 
endast undantagsvis kan angripas med framgång. Beträffande ett dispute 
board-avgörande som någon av parterna motsatt sig inom föreskriven tid, 
och som då alltså inte har blivit slutligt och bindande, har konstaterats att 
avgörandet ändå med stor sannolikhet kommer att upprätthållas i den 
efterföljande prövningen, på grund av det höga bevisvärde som i allmänhet 
tillmäts dispute board-avgöranden. 
 
Avseende den tredje och sista frågeställningen har det konstaterats att starka 
skäl talar för att allmän domstol inte skulle ta hänsyn till ett avtal som syftar 
till att begränsa parternas möjligheter att åberopa bevisning. Åberopande av 
bevisning i strid med ett mellan parterna gällande avtal kan i allmän domstol 
inte motverkas genom processuella sanktioner av bevisföringskaraktär, 
såsom avvisning av bevisningen. För skiljeförfarandets del är slutsatsen den 
motsatta. Här gäller att ett sådant avtal som huvudregel ska tillerkännas 
verkan och att bevisning som åberopas i strid med avtalet alltså ska avvisas 
av skiljenämnden.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Nackdelarna med att låta uppkomna tvister lösas av domstol eller 
skiljenämnd kan vara många. Formell tvistlösning av sådant slag tar typiskt 
sett lång tid och föranleder betydande kostnader. Konfrontationen i dessa 
förfaranden kan också negativt påverka parternas möjligheter till fortsatt 
samarbete. Vidare innebär domstols- och skiljeförfaranden att parterna ger 
upp kontrollen över lösningen på den uppkomna tvisten och i stället 
överlåter denna till en tredje part. Följden av detta är att tvistens utgång 
riskerar att bli överraskande och svår att acceptera, åtminstone för en av 
parterna. Processen, framför allt i domstol men även i skiljenämnd, är 
dessutom formalistisk, och utrymmet för att konstruera en skräddarsydd 
lösning som kan gagna båda parterna är typiskt sett begränsat.1 Dessa 
faktorer har förmodligen bidragit till att intresset för alternativa 
tvistlösningsformer, ADR, har ökat i popularitet under senare tid.2

 
  

Med ADR avses i denna uppsats sådana förfaranden som handläggs av en 
neutral tredje part, med undantag av rena skiljeförfaranden. Även 
skiljeförfarandet betraktades tidigare som en form av ADR. Genom att välja 
skiljeförfarande ansågs man ha avvikit från den normala metoden att lösa en 
rättstvist, nämligen genom domstolsförfarande. I fråga om kommersiella 
tvister är detta synsätt emellertid inte längre motiverat. Att kommersiella 
tvister som emanerar från kontraktsförhållanden är föremål för 
skiljeförfarande i stället för förfarande vid domstol är i dag snarare regel än 
undantag.3 Skiljeförfarandet är också mer besläktat med 
domstolsförfarandet än med ADR, då skiljeförfarandet mynnar ut i en 
exigibel skiljedom. Således exkluderas numera skiljeförfarandet av de flesta 
från ADR-begreppet.4

 
  

Formerna för ADR kan kategoriseras på olika sätt. En första distinktion kan 
göras mellan ADR som handläggs av domstol eller delegeras av domstol till 
någon annan (alternativa system för tvistlösning enligt lag) och sådan 
tvistlösning som de tvistande parterna själva sköter helt utan domstolens 
inblandning (alternativa system för tvistlösning enligt avtal). En annan 
grundläggande distinktion kan göras mellan olika system för tvistlösning 
enligt avtal. Viss tvistlösning leder till att en eller flera utomstående som bär 
ansvar för förfarandet fattar ett beslut som binder parterna eller lämnar en 
rekommendation som parterna sedan är fria att följa eller inte. I andra 

                                                 
1 Westberg, Kontrakterad privatdomare, s. 575 f. samt Oldenstam m.fl., Guide till 
kommersiell tvistlösning, s. 19. 
2 Grönbok om alternativa system för tvistlösning, s. 5 f. 
3 Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 43. 
4 Grönbok om alternativa system för tvistlösning, s. 6. 
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förfaranden tar tredje part inte ställning till hur tvisten ska lösas utan nöjer 
sig med att hjälpa parterna att försöka enas.5

 
 

ADR omfattar ett brett spektrum av tvistlösningsformer, vilka varierar stort 
avseende struktur och syfte. Som exempel på alternativa 
tvistlösningsförfaranden kan nämnas: 

- Medling: Denna form av tvistlösning karakteriseras av att en av 
parterna accepterad tredje man, med inga eller små 
maktbefogenheter, träder in i en konflikt för att hjälpa parterna att 
träffa en förlikningsöverenskommelse om de tvistiga frågorna.6

- Flip-flop-arbitration: Till skillnad från ett vanligt skiljeförfarande 
begränsas här skiljenämndens uppgift till att välja mellan endera 
partens distinkta förslag på hur tvisten bör lösas. Då nämnden 
kommer att välja det objektivt sett rimligaste förslaget tvingas 
parterna att presentera förslag präglade av kompromissvilja och 
objektivitet.

 

7

- Rent a judge: Detta är en amerikansk företeelse där parterna ger en 
tredje person, vanligtvis en pensionerad domare, i uppdrag att lösa 
tvisten mellan dem på ett bindande sätt. Systemet utgör en 
lagreglerad etablerad del av rättskipningen i flera amerikanska 
delstater. Den private domaren fungerar som en skiljedomare med 
den skillnaden att hans avgörande alltid kan överklagas och därvid 
prövas i sak.

 

8

 
 

Fördelarna med ADR är flera. Parterna kan bespara sig mycket tid och 
pengar jämfört med att lösa tvisten i domstol eller i skiljenämnd. 
Flexibiliteten är också mycket stor då parterna själva kan bestämma språk, 
plats och struktur på förfarandet. Förfarandet kan dessutom ske diskret, 
under sekretess och med bevarande av en god relation mellan parterna. 
Därtill kan ADR anses vara en relativt säker tvistlösningsmetod. De flesta 
former av ADR bygger nämligen på frivillighet och på att parterna inte kan 
tvingas på en lösning som de inte själva är villiga att acceptera.9

 
 

Gemensamt för alla former av ADR är dock att de enligt svensk rätt inte 
leder till ett verkställbart avgörande – en exekutionstitel. Av denna 
anledning ingår oftast ett eller flera moment av ADR som försteg i en 
tvistlösningsklausul. Om ett tillfredsställande resultat inte kan uppnås 
genom ADR-förfarandet hänskjuts således tvisten i nästa steg till domstol 
eller skiljenämnd för slutlig prövning.  
 
En form av ADR som har växt fram sedan 1970-talet och som i detta arbete 
kommer att ges en utförlig behandling är så kallade dispute boards (DB:s).  
 
 

                                                 
5 A.a., s. 6 f. 
6 Lindell, Alternativ tvistlösning, s. 70. 
7 Westberg, Kontrakterad privatdomare, s. 581. 
8 Lindell, Alternativ tvistlösning, s. 37. 
9 Oldenstam m.fl., Guide till kommersiell tvistlösning, s. 20. 
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1.2 Frågeställning och avgränsningar 
Utvecklingen av DB:s som alternativ tvistlösningsform har inte fått mycket 
uppmärksamhet i svensk juridisk doktrin. Detta är förvånande, då DB:s 
under de senaste decennierna har använts med mycket goda resultat runt om 
i världen, på senare år även i Sverige. Avsikten med detta examensarbete är 
därför att placera in förekomsten av DB:s på den svenska 
”konfliktlösningskartan”. I detta syfte ska tre huvudsakliga frågor 
behandlas. 
 
För det första ska det utredas vilka rättsliga effekter som enligt svensk rätt 
följer av ett avtal vilket stadgar att uppkomna tvister i första hand ska 
hänskjutas till prövning av en DB. Av särskild relevans är här frågan om ett 
sådant avtal utgör hinder för parterna att i stället hänskjuta tvisten till 
prövning i domstol eller skiljenämnd. 
 
För det andra ska det utredas vilka rättsliga effekter som enligt svensk rätt 
följer av ett avgörande av en DB. Här ska undersökas vilken rättslig status 
ett DB-avgörande har, hur det kan angripas av en missnöjd part samt vilken 
betydelse avgörandet får för en efterföljande prövning i domstol respektive 
skiljenämnd.  
 
För det tredje ska det utredas huruvida parterna genom avtal kan begränsa 
möjligheterna att åberopa bevisning från DB-förfarandet i en efterföljande 
prövning inför domstol respektive skiljenämnd.  
 
Utgångspunkten för arbetet är primärt svenska rättsförhållanden. Då DB:s är 
en tvistlösningsform som utvecklats i främst USA och England samt då 
ADR under många år varit föremål för debatt i internationell juridisk doktrin 
är det dock naturligt att jämförelsevis undersöka hur vissa centrala frågor 
har behandlats i andra länder. I arbetet utgår jag genomgående från att 
avtalsparterna är jämstarka privaträttsliga subjekt som ägnar sig åt 
verksamhet av kommersiell natur. Arbetet tar således inte sikte på 
exempelvis konsumentförhållanden.   
 

1.3 Metod och material 
En traditionell rättsdogmatisk metod är utgångspunkt för arbetet. Då DB:s är 
en tämligen ny företeelse i Sverige beträder dock arbetet ett relativt 
outforskat område inom svensk rätt. Det saknas en direkt tillämplig 
lagstiftning, rättspraxis rörande DB:s är obefintlig och mycket lite har 
skrivits på området i svensk juridisk doktrin. En stor del av arbetet har 
därför utgjorts av studier av närliggande rättsliga konstruktioner och 
tvistlösningsformer, vilka har varit föremål för en mer utförlig behandling i 
de svenska rättskällorna. Ledning har också i stor utsträckning sökts i 
utländsk juridisk litteratur och rättspraxis. Arbetet bygger således i viss 
utsträckning på analogiresonemang och diskussioner de lege ferenda.  
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Avsikten med arbetet är att ha en stark praktisk förankring. Därför utgår 
varje frågeställning från relevanta klausuler i de på marknaden vanligast 
förekommande standardregelverken, vilka tillhandahålls av ICC och 
FIDIC.10

 

 Dessa klausulers rättsverkningar analyseras sedan utifrån svensk 
rätt och svenska förhållanden. 

1.4 Disposition 
I kapitel 2 ges läsaren en allmän bakgrund till framväxten och användningen 
av DB:s. Bland annat behandlas vilka olika för- och nackdelar som är 
förknippade med upprättandet av en DB, hur den tillsätts och hur 
sammansättningen av ledamöterna vanligen ser ut samt vilka olika typer av 
DB:s som förekommer. I kapitel 3 undersöks DB-avtalets rättsliga effekter. 
Den huvudsakliga frågan som här behandlas är huruvida DB-avtalet utgör 
processhinder i domstol respektive skiljeförfarande. I kapitel 4 behandlas 
DB-avgörandets rättsliga effekter. Härvid utreds var gränsen går mellan ett 
DB-avtal och ett skiljeavtal, hur DB-avgörandet kan angripas av en 
missnöjd part samt vilken betydelse avgörandet får i en efterföljande 
prövning inför domstol respektive skiljenämnd. I kapitel 5 behandlas 
sekretess- och bevisbegränsningsfrågor. Här undersöks om parterna genom 
avtal kan begränsa möjligheterna att åberopa bevisning från DB-förfarandet 
i en efterföljande prövning inför domstol respektive skiljenämnd. Kapitel 6 
ägnas till sist åt en avslutande sammanfattning, diskussion och analys. 
 
 

                                                 
10 Internationella handelskammaren, ICC, med säte i Paris, är det globala näringslivets 
huvudorganisation. ICC tillhandahåller bland annat regler och administration för 
kommersiell tvistlösning. FIDIC är en intresseorganisation med säte i Genève, vars syfte är 
att på en global nivå representera ingenjörer och tekniker. FIDIC:s standardregelverk inom 
entreprenadindustrin är välkända och används frekvent över hela världen. 
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2 Allmänt om dispute boards 

2.1 Bakgrund 
Vid omfattande och komplexa projekt som ska genomföras under lång tid, 
såsom infrastrukturprojekt och större entreprenadprojekt, finns det ofta ett 
stort behov av att snabbt kunna lösa tvister som uppstår mellan parterna, 
samtidigt som möjligheten att föra tvisten vidare till domstol eller 
skiljenämnd för slutlig prövning kvarstår. Ett gott förhållande och samarbete 
mellan parterna är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt 
genomförande av ett projekt inom gällande tidsplan och budget. En 
tidskrävande prövning av en uppkommen tvist i domstol eller skiljenämnd 
främjar knappast en sådan relation mellan parterna. Tvärtom tenderar många 
gånger ett sådant förfarande att fördjupa tvisten och ha en negativ inverkan 
på förhållandet och samarbetet mellan parterna, vilket i sin tur kan leda till 
att ytterligare tvister uppkommer mellan dem.11

 
 

Det finns stora fördelar med att parterna när en tvist uppstått kan presentera 
denna för en panel av opartiska personer, vilka parterna har godkänt i förväg 
och känner förtroende för, och vilka snabbt kan uttala sig om hur de anser 
att tvisten ska lösas. Parterna ges på detta vis möjlighet att presentera sina 
synpunkter på ett tidigt stadium och tvisten kan förhoppningsvis lösas 
snabbt och relativt informellt. Detta skapar förutsättningar för att parterna 
ska kunna lägga tvisten bakom sig och i stället fokusera på att genomföra 
projektet på ett framgångsrikt sätt.12

 
  

Runt om i världen har dessa erfarenheter medfört att det skapats särskilda 
former av ADR vilka har som följd att någon prövning i domstol eller 
skiljenämnd inte blir nödvändig. Som redan nämnts är en sådan metod, som 
utvecklades på 1970-talet i USA och som har kommit att spela en viktig roll 
både i USA och internationellt, upprättandet av dispute boards, eller privata 
tvistlösningsnämnder. Genom att upprätta en DB söker man tillgodose 
behovet av en metod för tvistlösning i stora komplexa projekt som är 
objektiv, flexibel, snabb och under vissa förutsättningar bindande och som 
ger parterna rimliga möjligheter att tillvarata sina intressen. DB:s löser alltså 
uppkomna tvister löpande under projektets gång, så att dessa inte tillåts växa 
sig alltför stora eller bli alltför många, samtidigt som parternas samarbete 
fortskrider utan att tvisten behöver hänskjutas till domstol eller 
skiljenämnd.13

 
  

DB:s används i dag i projekt över hela världen med mycket goda resultat. I 
litteraturen anges av att cirka 3000 tvister som har varit föremål för 
prövning av DB:s under de senaste 20 åren har knappt 30 stycken, det vill 

                                                 
11 Kansmark, Några anteckningar om Dispute Review Boards, s. 958 f. 
12 A.a., s. 959. 
13 A.a., s. 959 f. 
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säga mindre än en procent av tvisterna, hänskjutits till slutlig prövning av 
skiljenämnd eller domstol. I bara något enstaka av dessa fall har DB-
avgörandet ändrats i sak.14 Som exempel kan nämnas byggandet av Hong 
Kong International Airport, vilket skedde till en kostnad av cirka 15 
miljarder US-dollar. Sammanlagt sex tvister prövades av den upprättade 
DB:n. Endast en av dessa hänsköts till slutlig prövning i skiljeförfarande, 
där skiljenämnden sedermera avgjorde tvisten på samma sätt som DB:n. Vid 
byggandet av Ertan Hydroelectric Dam i Kina, vilket skedde till en kostnad 
av cirka 2 miljarder US-dollar, hänsköts 40 tvister till prövning av den 
upprättade DB:n. Inte ett enda DB-avgörande blev föremål för vidare 
prövning av något slag.15

 

 Detta är minst sagt imponerande siffror. I det stora 
projektet att förbereda inför de olympiska spelen i London år 2012 har en 
DB sammansatts för att hantera eventuella tvister. Ett svenskt exempel på 
när en DB-modell framgångsrikt har använts är vid byggandet av 
Öresundsförbindelsen.  

Föreskrifter om en DB måste tas in antingen i projektets huvudavtal eller i 
ett särskilt avtal i anslutning till kontraktet. Parterna har stor frihet att själva 
reglera vilka tvister som ska kunna prövas av DB:n, hur dess ledamöter 
tillsätts, procedurregler, tidsfrister, rättsverkningar av DB-avgörandet 
etcetera. Eftersom ett DB-avgörande senare kan bli föremål för rättslig 
prövning i domstol eller skiljenämnd kan uttalandet många gånger få stor 
betydelse för parterna, vilket kräver att dessa på ett tillfredsställande sätt 
måste ges möjlighet att tillvarata sina intressen och framföra de krav, 
omständigheter och skäl de önskar. Då detta ställer krav på de 
procedurregler som ska tillämpas och då det inte finns någon dispositiv rätt 
på området tenderar sådana regler att bli relativt omfattande.16

 
  

En DB består i regel av tre opartiska ledamöter, vilka utses när huvudavtalet 
ingås. Parterna godkänner regelmässigt alla DB-ledamöterna, vilket är 
viktigt för parternas förtroende för dem. Av samma skäl delas kostnaderna 
för DB:n lika mellan parterna. Detta medför att den part som DB-avgörandet 
går emot inte får bära samtliga kostnader, vilket naturligtvis är positivt för 
parternas benägenhet att hänskjuta tvister till DB:n. Vanligtvis är 
ledamöterna i nämnden erfarna inom det område kontraktet rör samt 
experter på de arbeten som omfattas av kontraktet. Ofta är två av 
ledamöterna ingenjörer eller liknande, medan ordföranden är jurist.17

 
  

Eftersom DB-ledamöterna tillsätts redan när huvudavtalet träffas får de på 
ett tidigt stadium kunskap om projektet och ingen tid behöver ägnas åt att 
utse ledamöterna när väl en tvist uppkommer. Ledamöterna i nämnden tar 
del av kontraktet och alla viktiga dokument i samband med tillsättandet och 
förutsätts regelbundet besöka arbetsplatsen och löpande förse sig med 
information om projektets fortskridande, oberoende av om någon tvist 

                                                 
14 Chern, Chern on Dispute Boards, s. 10. Observera dock att någon helt säker siffra inte 
kan ges på grund av att DB-förfaranden i regel inte är offentliga. 
15 A.a., s. 1, 4 och 10. 
16 Kansmark, Några anteckningar om Dispute Review Boards, s. 960 f. 
17 A.a., s. 961 f. 
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uppkommit eller inte. Avsikten är att en DB ska ha så goda kunskaper om 
omständigheterna som möjligt när en tvist väl uppkommer. En konsekvens 
av detta är att etablerandet av en DB normalt är förenat med stora kostnader. 
Därför är användningen av DB:s främst motiverad i projekt av en viss 
dignitet. Proceduren i en DB är oftast informell, och nämnden kan i regel 
anpassa proceduren till omständigheterna i det specifika fallet så länge 
parterna ges tillfredsställande möjligheter att tillvarata sin rätt. Förfarandet 
inför en DB är inte offentligt.18

 
   

Vilken verkan nämndens uttalande ska ha kan variera. Man talar här om 
framför allt tre olika sorters DB – dispute review board (DRB), dispute 
adjudication board (DAB) och combined dispute board (CDB).19 Gränsen 
mellan de olika typerna av DB är dock inte knivskarp och skräddarsydda 
tvistlösningsklausuler kan sällan inordnas under en specifik kategori. 
Standardregler kring de olika typerna av nämnder tillhandahålls bland annat 
av ICC och FIDIC. Reglerna är i det närmaste identiska, och hänvisningar 
kommer fortsatt att ske till både ICC:s och FIDIC:s regler. Parter som vill 
använda sig av de färdiga regelpaket som finns måste i DB-avtalet 
specificera vilken typ av DB som avses och vilka förfarande- och 
procedurregler som ska tillämpas.20

 
  

2.2 Dispute review board 
Ett uttalande av en DRB är en rekommendation som inte är bindande för 
parterna för det fall någon av dessa protesterar mot rekommendationen inom 
föreskriven tid. Om sådan protest sker, kan parten hänskjuta tvisten till 
slutlig prövning i domstol eller skiljenämnd. Innan en slutlig prövning av 
tvisten har skett är parterna i sådana fall inte skyldiga att rätta sig efter 
DRB:ns rekommendation. Om däremot protest inte sker i rätt tid blir 
rekommendationen i regel slutlig och bindande för parterna.21

 
  

2.3 Dispute adjudication board 
Ett uttalande av en DAB har karaktären av ett beslut. Detta beslut är 
interimistiskt bindande för parterna. Om en part anmäler missnöje med 
beslutet inom föreskriven tid kan parten hänskjuta tvisten till slutlig 
prövning i domstol eller skiljenämnd. Till skillnad från vid en 
rekommendation av en DRB är dock parterna efter ett beslut av en DAB 
skyldiga att utan dröjsmål rätta sig efter beslutet, som gäller intill dess att en 

                                                 
18 A.a., s. 960 f. 
19 Även om också andra termer förekommer är det dessa tre termer som är allmänt 
vedertagna och som används av ICC och FIDIC. Andra termer som förekommer i praktiken 
är dispute settlement panel, dispute mediation board, dispute avoidance panel och dispute 
conciliation panel. Se Chern, Chern on dispute boards, s. 2. 
20 Owen & Totterdill, Dispute Boards: procedures and practice, s. 11. 
21 Chern, Chern on Dispute Boards, s. 22.  
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domstol eller skiljenämnd avgör tvisten på ett annat sätt.22 Resultatet kan i 
detta fall bli att en part av DAB:n förklaras skyldig att exempelvis utge en 
summa pengar som ersättning för en skada. Om parten anmäler missnöje 
med beslutet och vinner framgång i en efterföljande prövning i skiljenämnd 
eller domstol blir motparten således återbetalningsskyldig. För att inte en 
sådan återbetalning ska vara förenad med någon risk för den part som 
betalar ersättningen är det viktigt att komplettera DAB-avtalet med 
bestämmelser om ställande av säkerhet.23

 
 

2.4 Combined dispute board 
En CDB är en hybrid av DRB och DAB som skapades av ICC år 2004. Ett 
uttalande av en CDB är i normalfallet en rekommendation men nämnden 
kan utfärda ett beslut om en part så begär och motparten inte protesterar. 
Om motparten protesterar avgör nämndens ledamöter, utifrån CDB-avtalet, 
huruvida de ska utfärda en rekommendation eller ett beslut. Som framgått 
under 2.2 och 2.3 är den huvudsakliga skillnaden mellan en 
rekommendation och ett beslut att ett beslut blir omedelbart bindande, 
medan en rekommendation blir bindande endast om ingen av parterna inom 
en angiven tidsperiod protesterar mot rekommendationen. Oavsett om det 
rör sig om ett beslut eller en rekommendation kan en part som är missnöjd 
med DB-uttalandet hänskjuta tvisten till domstol eller skiljenämnd för 
slutlig prövning.24

 
  

                                                 
22 Ibid.  
23 Kansmark, Några anteckningar om Dispute Review Boards, s. 963. 
24 Chern, Chern on Dispute Boards, s. 22 f.  
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3 DB-avtalets rättsliga effekter 

3.1 Inledning 
DB-avtal finns vanligen intagna som ett steg i så kallade förstegsklausuler. 
Annan terminologi som förekommer i litteraturen är multimodala 
tvistlösningsklausuler eller stilleståndsklausuler. Med dessa uttryck avses 
klausuler som innehåller mer eller mindre preciserade krav på någon form 
av ADR innan parterna övergår till skarpt läge och skrider till domstol eller 
skiljeförfarande.25 ICC:s modellklausul för hänskjutande av tvist till en DAB 
är en förstegsklausul som ser ut som följer:26

 
 

”The Parties hereby agree to establish a Dispute Adjudication Board 
(‘DAB’) in accordance with the Dispute Board Rules of the 
International Chamber of Commerce (the ’Rules’), which are 
incorporated herein by reference. The DAB shall have [one/three] 
member[s] appointed in this Contract or appointed pursuant to the 
Rules.   
 
All disputes arising out of or in connection with the present 
Contract shall be submitted, in the first instance, to the DAB in 
accordance with the Rules. For any given dispute, the DAB shall 
issue a Decision in accordance with the Rules. 
 
If any Party fails to comply with a Decision when required to do so 
pursuant to the Rules, the other Party may refer the failure itself to 
arbitration under the Rules of Arbitration of the International Chamber 
of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with 
the said Rules of Arbitration. 
 
If any Party sends a written notice to the other Party and the DAB 
expressing its dissatisfaction with a Decision, as provided in the 
Rules, or if the DAB does not issue the Decision within the time limit 
provided for in the Rules, or if the DAB is disbanded pursuant to the 
Rules, the dispute shall be finally settled under the Rules of 
Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or 
more arbitrators appointed in accordance with the said Rules of 
Arbitration.”  
 

Modellklausulen anger alltså att alla tvister som uppstår i anledning av 
kontraktet ska hänskjutas till en DAB som första instans. Först om någon av 
parterna uttrycker ett missnöje med nämndens beslut inom föreskriven 

                                                 
25 Söderlund, Multimodala tvistlösningsklausuler, s. 187. 
26 ICC Dispute board rules, Model clause for DAB (författarens understrykningar). 
Modellklausulerna för hänskjutande av tvister till DRB eller CDB är i alla för detta kapitel 
relevanta delar identiska.  
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tidsgräns, om nämnden inte avger sitt beslut i tid eller om nämnden upplöses 
kan tvisten hänskjutas till skiljeförfarande. Parterna är givetvis fria att i 
stället för skiljeförfarande välja att låta tvisten i sista hand avgöras av 
domstol, även om det i praktiken torde vara mycket ovanligt att så sker. 
Genom att införa en klausul likt denna i avtalet söker parterna bland annat 
motverka att motparten hänskjuter uppkomna tvister till skiljenämnd utan att 
ett DB-förfarande först skett. Det rör sig om vad som i litteraturen benämns 
en tvingande förstegsklausul.27

 
 

Förstegsklausuler likt den ovan föranleder en rad frågor. Den viktigaste av 
dessa är huruvida rätt uppfyllande av det föreskrivna försteget är nödvändigt 
för att part ska få hänskjuta tvisten till domstolsprövning eller 
skiljeförfarande. Det vill säga: Ska domstol eller skiljenämnd, om 
svarandeparten invänder att käranden/påkallande part underlåtit att först 
hänskjuta tvisten till DB:n, betrakta detta som ett processhinder och 
följaktligen avvisa talan? För att kunna besvara detta måste det undersökas 
vilka möjligheter parterna har att, i domstol respektive skiljeförfarande, 
genom avtal skapa processhinder. Ramarna för parternas möjligheter i detta 
hänseende sätts i första hand av RB och LSF, men ytterst av EKMR. 
 

3.2 Utgör DB-avtalet processhinder i 
allmän domstol? 

En skiljeklausul utgör enligt 4 § 1 st. LSF ett dispositivt processhinder. 
Detta innebär att domstol ska avvisa kärandens talan om svaranden gör 
invändning om processhinder med hänvisning till ett skiljeavtal. Westberg 
menar att om parterna avstår från att ingå ett skiljeavtal och i stället kommer 
överens om att anförtro åt en ”privatdomare”28 att lösa deras konflikter, är 
en rimlig utgångspunkt att parterna inte eftersträvar de processuella 
rättsverkningar som skiljeavtalet ger upphov till. Detta innebär bland annat 
att parterna får antas sakna ambitionen att genom avtalet skapa något 
processhinder. En sådan önskan visar dessutom enligt Westberg att parterna 
är medvetna om principen i svensk processrätt att processuella 
överenskommelser per se är ogiltiga, om det inte finns lagstöd för 
motsatsen.29 De lagstadgade undantagen är dock få och omfattar bland annat 
skiljeavtal30, prorogations- och derogationsavtal31 och avtal där parterna 
förpliktar sig att inte överklaga ett domstolsavgörande32

                                                 
27 Söderlund, Multimodala tvistlösningsklausuler, s. 187 ff. 

. Principen om att 
processuella överenskommelser per se är ogiltiga om det inte finns lagstöd 

28 Med ”privatdomare” avser Westberg en opartisk tredje person som avgör tvisten utan att 
vara att anse som skiljeman. Det rör sig alltså om en civilrättsligt kontrakterad tredje man. 
Se Westberg, Kontrakterad privatdomare, s. 598 f. 
29 Principen härstammar från ett uttalande av Lagrådet som gjordes i förarbetena till 
rättegångsbalken, se NJA 1943 II s. 611, Fitger, Rättegångsbalken, kommentaren till 49 
kap. 2 § samt Westberg, Kontrakterad privatdomare, s. 596. 
30 Se 10 kap. 17 § RB. 
31 Se 10 kap. 16 § RB. 
32 Se 49 kap. 2 § RB. 
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för motsatsen betyder bland annat att parterna som regel inte kan skapa 
processhinder genom avtal och inte heller helt kan avstå från sin rätt att gå 
till domstol med en tvist (utom i de fall de har ingått avtal om 
skiljeförfarande).33

 
  

Westberg anger således att en tvingande förstegsklausul inte utgör något 
hinder mot att domstolen sakprövar tvisten utifrån kontraktet och tillämplig 
dispositiv rätt. Klausulen leder enligt Westberg inte heller till att 
sakprövningen kan utmynna i en dom som ogillar talan med motiveringen 
att tredje man framöver kommer att avgöra tvisten. En annorlunda tolkning 
skulle innebära detsamma som att tvistlösningsklausulen fick samma 
sakprövningshindrande effekt som ett processhinder, men med den tekniska 
skillnaden att det i ena fallet tog sig uttryck i en dom och i andra fallet i ett 
avvisningsbeslut. Westberg medger att man teoretiskt kan spekulera i 
möjligheten att vid domstol utverka ett provisoriskt förbud för en part att i 
strid med klausulen dra tvisten inför domstol, innan tredje man har fullgjort 
sitt uppdrag. Westberg förefaller dock vara av uppfattningen att den gamla 
principen om att processuella överenskommelser per se är ogiltiga står i 
vägen för en sådan ordning och att således ett DB-avtal inte utgör något 
processhinder, alldeles oavsett om parterna i avtalet uttryckligen anger att så 
är fallet.34

 
 

Westberg ifrågasätter dessutom de civilrättsliga verkningarna av ett avtal 
som stadgar att en ”privatdomare” ska lösa parternas konflikt. Om ena 
parten trotsar avtalet och väcker talan vid domstol utgör detta i princip ett 
kontraktsbrott. Ett kontraktsbrott aktualiserar i normalfallet ett 
skadeståndsansvar motsvarande det positiva kontraktsintresset. Westberg 
ifrågasätter emellertid om det över huvud taget kan uppstå en påvisbar skada 
av att parten tagit tvisten till domstol. De svårigheter som uppstår i detta 
avseende talar enligt Westberg närmast för att parterna bör överväga att 
sanktionera klausulen med ett normerat avtalsvite. Dock påpekar Westberg 
att det, i de fall ett vite har en avtalsdisciplinerande funktion snarare än en 
skadekompenserande, kan ifrågasättas om det ska vara möjligt att utdöma 
vitet då det inte kan påvisas att någon som helst skada har uppstått. 
Westberg bygger detta resonemang på att poängen med avtalsvitet normalt 
är att den part som drabbas av en skada ska slippa bekymret med att fullt ut 
bevisa skadans omfattning och värde och inte att ersätta någon för en skada 
som inte har uppstått.35

 

 Westbergs resonemang avseende 
avtalsdisciplinerande viten torde dock inte vara uttryck för gällande rätt utan 
snarare ha karaktären av de sententia ferenda.  

En grundläggande rättighet enligt artikel 6 EKMR är att tvistefrågor ska 
kunna prövas av domstol. Denna domstolsprövning ska vara utformad så att 
den uppfyller vissa grundläggande rättssäkerhetsgarantier och därmed ger 
ett garanterat minimiskydd åt parterna i processen.36

                                                 
33 Westberg, Kontrakterad privatdomare, s. 596. 

 Frågan huruvida 

34 A.a., s. 597 f. och 608. 
35 A.a., s. 597. 
36 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 131. 
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tvingande förstegsklausuler begränsar tillgången till domstolsprövning i 
sådan grad att de strider mot artikel 6 EKMR är i doktrinen föremål för en 
stor diskussion. Det finns också praxis från Europadomstolen som belyser 
frågan, även om frågan inte på något sätt kan anses vara fullständigt utredd. 
Generellt anses avsägelse av processuella rättigheter kunna ske (helt eller 
delvis) om det sker frivilligt, klart och otvetydigt.37 Det finns dock ännu 
inget exempel på total avsägelse, det vill säga där en part har avsagt sig all 
rätt till rättskipning, såväl statlig som privat. Det närmaste man kommer en 
total avsägelse är ingåendet av skiljeavtal. I detta fall avsäger man sig den 
statliga rättskipningen (bortsett från klandermöjligheten) och ersätter den 
med privat. Det bör observeras att det då rör sig om en lagreglerad, 
verkställbar form av avstående och att skiljeförfarandet av tradition 
uppfattas vara likvärdigt med statlig rättskipning.38

 
  

Lindskog anger att det ”inte är alldeles klart” i vilken utsträckning som part 
är bunden av en stilleståndsklausul39. Han förefaller ändå likt Westberg 
förespråka uppfattningen att en tvingande stilleståndsklausul inte utgör ett 
processhinder. Detta motiverar han med att rätten till rättegång är 
”oförytterlig” och att en annan ordning skulle vålla olika 
tillämpningsproblem för domstolen. Som exempel pekar Lindskog på 
svårigheten med att fastställa hur lång stilleståndstid som är godtagbar och 
om stillestånd ska ge skydd mot civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Han 
har svårt att se att ett stilleståndsavtal ”är så förtjänt av rättsordningens 
skydd, att det är motiverat att domstolarna ska behöva inlåta sig i sådana 
svåra bedömningar”40. Avseende artikel 6 EKMR anger Lindskog att i 
betraktande av den synnerliga betydelse som rätten till rättegång har bör ett 
undantag från principen förutsätta positivt lagstöd.41 Detta leder till samma 
slut som Westberg kommer till, nämligen att ett avtal som anger att 
uppkomna tvister i första hand ska prövas av en DB inte ges verkan som 
processhinder. Lindskog är dock till skillnad från Westberg tydlig med att 
en avtalad vitessanktion för den part som bryter mot tvistlösningsklausulen 
bör vara bindande, men att den om villkoret och omständigheterna så 
föranleder kan angripas med stöd av 36 § AvtL.42

 
  

Heuman anger emellertid att parter i tvistemål i viss omfattning kan tvinga 
fram en handläggning som avviker från RB genom att ingå processuella 
avtal. Angående principen om att processuella överenskommelser per se är 
ogiltiga i avsaknad av positivt lagstöd anger Heuman att denna ”närmast 
dogmatiska” ståndpunkt inte kan godtas utan vidare. Han påpekar att 
principen härstammar från ett lagrådsuttalande från år 1940 och att 
partsinflytandet och parternas intressen sedan dess har skjutits fram. Han 
menar därmed att det är möjligt att olika processuella överenskommelser bör 
                                                 
37 Mulcahy, Human rights and civil practice, s. 435 f. 
38 Westberg, Från statlig till privat rättskipning, s. 363 f., Samuel, Arbitration, ADR and 
the ECHR, s. 413 ff. och där refererade rättsfall, främst Deweer v. Belgium (1980), 
Nordström-Janzon v. Netherlands (1996) samt Suovaniemi v. Finland (1999). 
39 Lindskog använder konsekvent terminologin ”stilleståndsklausul”. 
40 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 58 f. 
41 A.a., s. 64 f. 
42 A.a., s. 59. 
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anses giltiga under förutsättning att inga skäl av nämnvärd styrka talar för 
att de ska anses overksamma. Angående avtalsklausuler som innebär att en 
domstol inte får pröva en tvist förrän en viss begränsad tid har förflutit bör 
dessa enligt Heuman anses giltiga och således utgöra processhinder. Att 
detta skulle stå i strid med EKMR kan Heuman inte se, då 
domstolsprövningen endast skjuts på framtiden om en för tidigt väckt talan 
avvisas.43

 

 Heuman motsätter sig således Lindskogs argument att 
stilleståndsavtals overksamhet kan motiveras med att rätten till rättegång är 
oförytterlig. 

Själv är jag benägen att ställa mig bakom den uppfattning som förespråkas 
av Westberg och Lindskog. Heumans argument synes närmast vara av de 
lege ferenda-karaktär och alltså beskriva hur rättsläget bör se ut snarare än 
hur det faktiskt ser ut. Förutom principen om att processuella 
överenskommelser per se är ogiltiga i avsaknad av positivt lagstöd, vilken 
får förmodas vara gällande rätt i avsaknad av ett auktoritativt avgörande från 
HD som säger motsatsen, är det oklart huruvida det är förenligt med EKMR 
att genom en tvingande förstegsklausul begränsa rätten till 
domstolsprövning. Min uppfattning är således att en klausul, likt den under 
3.1, som anger att en tvist i första hand ska prövas av en DB, i dagsläget 
sannolikt inte utgör processhinder i svensk allmän domstol, oavsett om 
parterna i avtalet uttryckligen anger att så är fallet. Dock torde ett 
hänskjutande av tvisten till domstol i strid med DB-avtalet i princip utgöra 
ett kontraktsbrott. På grund av svårigheterna med att styrka någon skada bör 
parterna överväga att sanktionera klausulen med ett avtalsvite. Frågan är 
emellertid om en skadeståndstalan eller ett yrkande om utdömande av vite 
som grundar sig på ett sådant kontraktsbrott skulle nå framgång, då 
kontraktsbrottet består i att motparten endast utnyttjat den rätt till 
domstolsprövning som han är garanterad enligt artikel 6 EKMR. Huruvida 
så är fallet får emellertid lämnas obesvarat, då det inom ramen för detta 
arbete saknas utrymme att utreda denna fråga djupare. 
  

3.3 Utgör DB-avtalet processhinder i 
skiljeförfarande? 

Att parterna ska kunna förfoga över tvisteföremålet är grundläggande för det 
konventionella skiljeförfarandet. En konsekvens av att parterna förfogar 
över tvisteföremålet är att skiljenämnden i princip har att följa parternas 
gemensamma instruktioner. Man talar i detta sammanhang om principen om 
partsautonomi. Det finns visserligen bestämmelser även i RB enligt vilka 
parterna ges dispositionsrätt, men partsautonomins princip präglar inte 
tvistemålsförfarandet i tillnärmelsevis lika stor utsträckning som 
skiljeförfarandet.44 Parternas rätt att förfoga över skiljeförfarandet torde 
dock vara underkastat vissa begränsningar.45

                                                 
43 Heuman, Officialprövning, s. 59. 

 Det finns ett fåtal tvingande 

44 Heuman, Skiljemannarätt, s. 266. 
45 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 67. 
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förfaranderegler i LSF som skiljemännen måste iaktta. Skiljemännen torde 
inte heller ha att efterkomma parternas gemensamma instruktioner om dessa 
innebär att rimliga krav på rättssäkerhet inte kan iakttas. I kravet på 
rättssäkerhet ligger främst att parterna ska behandlas lika, att de ska beredas 
tillfälle att adekvat föra sin talan och att förfarandet ska vara transparent och 
rimligt förutsebart.46 Vidare bör en skiljenämnd bara följa en av parterna 
gemensam instruktion om den är uttrycklig och entydig.47

 

 Frågan är här om 
ett avtalat försteg om prövning i DB, med hänsyn till principen om 
partsautonomi, innebär hinder mot inledande av skiljeförfarande så länge 
försteget inte har uppfyllts. Ska ett åsidosättande av skyldigheten att 
hänskjuta uppkomna tvister till en DB ses som ett avtalsbrott, vilket på sin 
höjd kan föranleda skadeståndsansvar, eller ska förstegsklausulen betraktas 
som ett suspensivt villkor för skiljenämndens behörighet och alltså utgöra 
ett processhinder? 

LSF ger inte någon upplysning om detta, och det saknas svensk rättspraxis 
som belyser frågan. Det finns dock utländsk rättspraxis som pekar på att 
bestämmelser av denna karaktär, förutsatt att de har en tillräcklig grad av 
precision, utgör hinder för domstols- eller skiljeförfarande.48 Det synes 
finnas en internationell trend som går i riktning mot att se ADR som en 
accepterad och godtagbar del av den civila rättskipningen.49 Den europeiska 
kommissionen har i konsekvens med detta startat en debatt angående frågan 
om harmonisering av medlemsstaternas syn på ADR, där bland annat frågan 
om förstegsklausuler verkan har aktualiserats.50

 
 

Utifrån dessa internationella förhållanden förefaller Söderlund dra slutsatsen 
att det även i Sverige ska vara fullt möjligt att avtalsvis förplikta parterna att 
vidta vissa i tvistlösningsklausulen beskrivna åtgärder innan skiljeförfarande 

                                                 
46 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 67 ff. och prop. 1998/99:35, s. 110. 
47 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 649. 
48 Se här främst från England Cable & Wireless (2002) där domstolen fastslog att ett 
tillräckligt preciserat försteg utgör ett avhjälpbart processhinder och Channel tunnel Group 
(1993) där domstolen gav ett avtalat försteg om hänskjutande av tvist till en DAB verkan 
som avhjälpbart processhinder, från Tyskland BGH (1999) Neue Juristische Wochenschrift 
647 f. där den tyska federala högsta domstolen fastslog att ett tillräckligt preciserat försteg 
utgör ett avhjälpbart processhinder samt från Frankrike Poiré v. Tripier (2003) där den 
franska högsta domstolen angav att processhinder kan tillskapas genom avtal och alltså inte 
behöver grundas på lagstiftning. 
49 Mackie, The Future for ADR Clauses After Cable & Wireless, s. 350. Det finns dock 
även avgöranden som talar i motsatt riktning. Se exempelvis Zuleta m.fl., Tribunal rules 
multi-tier clauses unconstitutional där ett colombiansk skiljeavgörande refereras. 
Skiljenämnden ansåg här att krav på att parterna måste vidta någon form av ADR innan 
tvisten kan hänskjutas till prövning i skiljenämnd strider mot principen om ”access to 
justice” och därför inte ska ges någon verkan. En förstegsklausul som föreskriver att tvister 
i första hand ska hänskjutas till en DB skulle därför sannolikt inte ges processhindrande 
verkan i Colombia. 
50 Debatten har bland annat lett till att ett direktiv antagits som syftar till att underlätta 
tillgången till alternativ tvistlösning och till att främja uppgörelser i godo genom att 
uppmuntra användningen av medling som tvistlösningsmetod i gränsöverskridande 
civilrättsliga tvister. Direktivet ska vara implementerat senast i maj 2011. Se Grönbok om 
alternativa system för tvistlösning, Dir. 2008/52/EG samt Engström, Medling som 
tvistlösningsmetod, s. 149 f. 
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inleds. Söderlund poängterar att sådana åtgärder då bör anges med viss 
konkretiseringsgrad. Avtalet bör klargöra vilken åtgärd som bildar 
utgångspunkt för försteget och vilken händelse som måste inträffa innan 
skiljeförfarande får påkallas. Söderlund gör här skillnad mellan allmänt 
hållna föreskrifter om förlikningsförhandlingar, vilka är omöjliga att 
fastställa på ett tillförlitligt sätt, och föreskrifter där en tredje person kopplas 
in, vilket utgör ett objektivt, konstaterbart faktum. Söderlund menar att en 
hänvisning till ett försteg som innebär att en tredje man kopplas in därför 
har större utsikter att tillerkännas verkan av en skiljenämnd än ett helt 
oprecist uttryck för önskemålet att söka en förhandlingslösning.51

 
  

Ett avtalat försteg till ett skiljeförfarande kan alltså enligt Söderlund även 
enligt svensk rätt utgöra processhinder och därmed omöjliggöra att parterna 
skrider till skiljeförfarande så länge försteget inte har fullgjorts. Att 
processhinder skapas genom partsavtal är enligt honom en princip som står 
helt i samklang med den partsautonomi som gäller på skiljeförfarandets 
område. Söderlund medger dock att de avtalade förstegen inte kan tillåtas bli 
så betungande att de i realiteten innebär att all rättslig prövning uteslutes.52

 
  

Söderlunds uppfattning får stöd även av UNCITRAL:s modellag för 
medling i internationella affärsavtal53

 

 som ger uttryck för principen att ett 
försteg ska tillerkännas effekt i den mån parternas avsikt är i tillräcklig grad 
konkretiserad. I artikel 13 i denna modellag föreskrivs att om parterna har 
överenskommit att medla och uttryckligen har åtagit sig att i fråga om en 
existerande eller framtida tvist inte inleda skilje- eller domstolsförfarande 
inom viss tid eller innan en viss händelse har inträffat, ska ett sådant 
åtagande tillerkännas verkan av skiljenämnden eller domstolen till dess att 
åtagandet fullgjorts. 

Även om man studerar ICC:s skiljedomspraxis avseende dessa frågor 
framträder bilden att skiljenämnderna förefaller ge tillräckligt tydliga 
förstegsklausuler, likt exemplet som anges under 3.1, verkan som tillfälligt 
processhinder.54 Detta kan också sägas vara den lösning som företrädesvis 
förespråkas i den internationella doktrinen.55

 
 

Lindskog är mer osäker än Söderlund och menar att det inte är alldeles klart 
huruvida ett stilleståndsavtal ska ges verkan som processhinder i ett 
skiljeförfarande. Han förefaller luta åt uppfattningen att frågan ska 
behandlas på samma sätt av en skiljenämnd som av domstol och att således 
avtalet inte ska utgöra ett processhinder. Lindskog menar dock att även om 
en skiljenämnd skulle anse att stilleståndsklausulen är processrättsligt 
                                                 
51 Söderlund, Multimodala tvistlösningsklausuler, s. 188 ff. 
52 A.a., s. 196. 
53 The UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation. 
54 Se Cremades, Multi-tiered dispute resolution clauses, s. 7 f. och där refererade ICC-fall, 
främst ICC Case No. 6276 och ICC Case No. 6277 där påkallande part inte i enlighet med 
avtalet först hade hänskjutit tvisten till en ”Engineer” (FIDIC:s föregångare till dagens DB). 
Skiljenämnderna avvisade därför talan och krävde att ett avtalsenligt hänskjutande av 
tvisten till Engineer skulle ske innan skiljenämnden kunde pröva den. 
55 Se exempelvis Boog, How to deal with multi-tiered dispute resolution clauses, s. 108 f. 
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overksam utesluter inte detta att ett åsidosättande av avtalet, beroende på 
omständigheterna, kan tänkas föranleda skadeståndsansvar. Lindskog menar 
att om skiljeförfarande påkallats i strid med stilleståndsklausulen bör 
påkallande part vara skyldig att ersätta svaranden för dennes skada (se under 
3.2 angående frågan om någon skada kan påvisas och möjligheten att 
sanktionera klausulen med ett avtalsvite).56

 
 

Madsen anger att en förstegsklausul kan medföra att skiljenämnder inte 
uppfattar sig som behöriga att pröva hänskjutna tvistefrågor förrän försteget 
kan bedömas vara uppfyllt. Madsen påpekar dock att något auktoritativt 
avgörande för svensk rätts vidkommande inte finns. Han framhåller också 
att processuella avtal bedömts som ogiltiga i svensk rätt samt att tillgången 
till domstolsprövning (eller prövning genom skiljeförfarande) utgör en 
grundläggande rättighet enligt EKMR.57

 

 Detta kan möjligen tyda på att 
Madsen är av samma uppfattning som Lindskog och att han således är 
skeptisk till att förstegsklausuler ges verkan som processhinder i svenska 
skiljeförfaranden. 

Det är tydligt att det råder oenighet i doktrinen. I väntan på ett svenskt 
avgörande måste rättsläget förmodligen betecknas som oklart. Själv har jag 
uppfattningen att den internationella trend som går i riktning mot att se 
ADR som en accepterad och godtagbar del av den civila rättskipningen även 
bör få genomslag i Sverige. Att man i ICC:s skiljedomspraxis regelmässigt 
ger tillräckligt tydliga förstegsklausuler verkan som processhinder talar för 
att en sådan ordning bör gälla även i Sverige. Även med hänsyn till 
principen om partsautonomi bör parternas vilja i så stor utsträckning som 
möjligt få genomslag. Det måste dock beaktas att en sådan ordning möjligen 
kan stå i strid med artikel 6 EKMR. Frågan är omdebatterad och inte på 
något sätt avgjord. Jag menar ändå att hänsyn måste tas till att 
förstegsklausuler inte syftar till att helt avtala bort möjligheten att få saken 
rättsligt prövad. Då DB-förfarandet kompletteras med en möjlighet att i 
andra hand hänskjuta tvisten till skiljenämnd ämnar ju inte parterna att helt 
avsäga sig rätten till rättslig prövning utan endast att skapa ett tillfälligt, 
avhjälpbart processhinder. Den rättsliga prövningen uteblir inte utan skjuts 
endast upp något. Förutsatt att DB-avtalet är tydligt formulerat med en 
tillräcklig grad av precision, att det ålägger parterna konkreta förpliktelser, 
att det har ingåtts frivilligt och att parterna är fullt införstådda med vad det 
innebär torde enligt min mening inget hindra att en skiljenämnd ger avtalet 
verkan som ett avhjälpbart processhinder. 
 
 

                                                 
56 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 58 f. 
57 Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 185. 
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4 DB-avgörandets rättsliga 
effekter 

4.1 Inledning 
En DB upprättas för att med bindande verkan för parterna lösa deras tvist 
med hjälp av sedvanliga rättskipningsmetoder, dock utan att avgörandet ska 
utgöra en skiljedom och utan att DB:n ska handlägga tvisten enligt LSF. Det 
innebär att en DB, precis som en domare i allmän domstol eller som en 
skiljenämnd, genom bevisvärdering respektive avtalstolkning ska slå fast 
vad som gäller om faktaförhållanden som är stridiga mellan parterna samt 
tolka och tillämpa kontraktsbestämmelser och dispositiva lagregler på 
fastslagna fakta. En DB kan därför sägas ha en rättskipande funktion.58

 
 

I FIDIC:s standardregelverk för DAB:s anges följande:59

 
 

“If a dispute (of any kind whatsoever) arises between the Parties in 
connection with, or arising out of, the Contract or the execution of the 
Works, including any dispute as to any certificate, determination, 
instruction, opinion or valuation of the Engineer, either Party may 
refer the dispute in writing to the DAB for its decision, with copies to 
the other Party and the Engineer. Such reference shall state that it is 
given under this Sub-Clause. 
 
For a DAB of three persons, the DAB shall be deemed to have 
received such reference on the date when it is received by the 
chairman of the DAB. 
 
Both Parties shall promptly make available to the DAB all such 
additional information, further access to the Site and appropriate 
facilities, as the DAB may require for the purposes of making a 
decision on such dispute. The DAB shall be deemed to be not acting 
as arbitrators(s). 
 
Within 84 days after receiving such reference, or within such other 
period as may be proposed by the DAB and approved by both Parties, 
the DAB shall give its decision, which shall be reasoned and shall 
state that it is given under this Sub-Clause. The decision shall be 
binding on both Parties, who shall promptly give effect to it unless 
and until it shall be revised in an amicable settlement or an 
arbitral award as described below. Unless the Contract has already 

                                                 
58 Owen & Totterdill, Dispute boards, procedures and practice, s. 5 samt Westberg, 
Kontrakterad privatdomare, s. 600. 
59 FIDIC (Red Book), art. 20.4 (författarens understrykningar). För skillnader mellan ett 
avgörande av en DAB och en DRB, se 2.2 respektive 2.3 ovan. 
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been abandoned, repudiated or terminated, the Contractor shall 
continue to proceed with the Works in accordance with the Contract. 
 
If either Party is dissatisfied with the DAB:s decision, then either 
Party may, within 28 days after receiving the decision, give notice to 
the other Party of its dissatisfaction. If the DAB fails to give its 
decision within the period of 84 days (or as otherwise approved) after 
receiving such reference, then either Party may, within 28 days after 
this period has expired, give notice to the other Party of its 
dissatisfaction. 
 
In either event, this notice of dissatisfaction shall state that it is given 
under this Sub-Clause, and shall set out the matter in dispute and the 
reason(s) for dissatisfaction. Except as stated in Sub-Clause 20.7 
[Failure to Comply with Dispute Adjudication Board´s Decision] and 
Sub-Clause 20.8 [Expiry of Dispute Adjudication Board´s 
Appointment], neither Party shall be entitled to commence arbitration 
of a dispute unless a notice of dissatisfaction has been given in 
accordance with this Sub-Clause. 
 
If the DAB has given its decision as to a matter in dispute to both 
Parties, and no notice of dissatisfaction has been given by either Party 
within 28 days after it received the DAB:s decision, then the decision 
shall become final and binding upon both Parties.” 

 
Här stadgas alltså att DB:n inte är att anse som en skiljenämnd och att dess 
avgörande följaktligen inte är att anse som en skiljedom. Trots detta anges 
att avgörandet, under angivna förutsättningar, är slutligt och bindande för 
parterna. Att avgörandet är slutligt och bindande är en formulering som 
återkommer både i standardregelverk och i skräddarsydda DB-avtal. Trots 
att DB-avgöranden inte är att anse som skiljedomar efterlevs de i mycket 
stor utsträckning runt om i världen. Detta anses bero på framför allt två 
faktorer. För det första har ett DB-avgörande ofta stor inverkan på en 
efterföljande process (mer om detta under 4.4). För det andra avgör en DB, i 
ett stort projekt där ett flertal tvister prövas, sällan samtliga tvister till 
förmån för bara den ena parten. Tvärtom får oftast båda parter rätt i några 
tvister vardera. Eftersom båda parter förväntar sig att motparten ska finna 
sig i de avgöranden som går denne emot tenderar de att acceptera även icke 
gynnsamma avgöranden och att följaktligen också prestera i enlighet 
därmed.60 Vidare investerar parterna mycket kraft och lägger ner relativt 
stora resurser på att upprätta en DB. Med hänsyn till detta och sett till själva 
syftet med att DB:n över huvud taget har upprättats framstår det inte som 
särskilt rationellt att kräva ytterligare en prövning för varje enskild tvist.61

 
  

Naturligtvis händer det att DB-avgörandet trots allt inte accepteras av någon 
av parterna. I det följande ska det undersökas vilken rättslig effekt ett 
avgörande av en DB får, dels i de fall avgörandet inledningsvis accepteras 
                                                 
60 Chern, Chern on dispute boards, s. 4. 
61 A.a., s. 19. 
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av parterna men en av dem sedan vill angripa det, dels i de fall någon av 
parterna protesterar mot avgörandet inom föreskriven tid. Först ska det dock 
utredas hur utformningen av själva DB-avtalet kan påverka vilken 
rättsverkan som sedan tillmäts DB:ns avgöranden. 
 

4.2 Gränsen mellan ett skiljeavtal och ett 
DB-avtal 

Gränsen mellan å ena sidan ett skiljeavtal och å andra sidan ett avtal om 
någon annan form av privat tvistlösning, i det här fallet ett DB-avtal, är ofta 
svårdragen. När parternas avtal föreskriver att DB-avgörandet ska vara 
slutligt och bindande kan det i vissa fall ifrågasättas om den avtalade 
regleringen kring tvistlösningen i själva verket utgör ett skiljeavtal, och att 
DB-avgörandet således utgör en skiljedom. Detta kan i sin tur få mycket 
långtgående effekter vad gäller bland annat kraven på förfarandet och 
möjligheterna till överprövning – effekter som parterna sällan har beaktat.62

 
  

Var går då gränsen mellan ett skiljeavtal och ett avtal om någon annan form 
av tvistlösning? I litteraturen finner man argument för att en skiljeklausul 
kan vara ganska enkelt utformad. En föreslagen grundläggande 
tolkningsregel är att det räcker att det av klausulen framgår att parterna 
överlämnat åt en tredje person att avgöra en viss tvist för att det ska 
uppfattas som en skiljeklausul. Det skulle då inte behöva infogas några 
uttryck som ”skiljeklausul”, ”skiljeförfarande”, ”skiljeman” eller något 
liknande för att det ska anses vara fråga om ett skiljeavtal.63

 
  

Det finns dock andra åsikter som gör sig gällande i doktrinen. Heuman har 
föreslagit följande tolkningsregel: Är det oklart om en klausul ska uppfattas 
som ett skiljeavtal eller som en överenskommelse om någon annan form av 
tvistlösning, ska klausulen inte tolkas som ett skiljeavtal.64 Eftersom ett 
skiljeavtal innebär att parterna avsäger sig det processuella rättsskydd som 
följer med domstolsförfarandet och möjligheterna till överklagande på 
materiell grund måste det enligt Heuman framgå otvetydigt att avtalet avser 
skiljeförfarande och inte någon annan typ av tvistlösning.65

                                                 
62 Oldenstam m.fl., Guide till kommersiell tvistlösning, s. 30. 

 Med en sådan 
tolkningsregel skulle alltså i tveksamma en omvänd presumtion gälla, det 
vill säga mot att ett skiljeavtal föreligger. Även Lindskog ställer sig bakom 
denna tolkningsregel. Det avgörande är enligt Lindskog om parterna kan 
anses ha avtalat att resultatet av tredje mans bedömning ska vara förenat 
med sådana rättsverkningar som gäller för en skiljedom eller inte, men i 
tveksamma fall bör det enligt Lindskog anses vara fråga om ett 

63 Hassler & Cars, Skiljeförfarande, s. 38. 
64 Heuman, Specialprocess, s. 23 samt Heuman, Skiljemäns rätt att komplettera avtal, s. 
185. 
65 Heuman, Skiljemannarätt, s. 46 f. 
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”godmansförfarande”66. Att parterna enats om att vad den gode mannen 
bestämmer inte får angripas är enligt Lindskog normalt inte tillräckligt för 
att det ska anses vara fråga om ett skiljeavtal, även om det givetvis är ett 
tolkningsdatum för att så är fallet.67

 
  

Westberg intar en mer pragmatisk hållning och menar att man för att dra 
gränsen mellan ett skiljeavtal och ett avtal om någon annan form av privat 
tvistlösning i det enskilda fallet inte bör skilja ut ett enda avgörande 
kriterium. I stället bör man enligt Westberg beakta ett flertal olika aspekter 
som kan antas spegla vilka intentioner som ligger bakom det valda 
upplägget av ett kontrakt.68

 
  

I praxis finns det bara ett modernt fall som behandlar gränsdragningen 
mellan skiljeavtal och avtal om någon annan form av privat 
tvistlösningsförfarande.69

 

 Parterna, Skanska och Vägverket, hade i detta fall 
uttryckligen i ett tvistlösningsavtal angett att ”nämnden skall icke formellt 
bestå av skiljemän och avgörandet skall inte utgöra en skiljedom enligt 
lagen om skiljeförfarande”. Parterna förband sig dock att i alla delar 
efterkomma de beslut som nämnden fattade. Hovrätten godtog parternas 
anvisning om att något skiljeavtal inte var för handen. I stället ansåg 
hovrätten att det förelåg en tvistlösningsform som enbart genererade ett 
civilrättsligt bindande utslag men som var ”närbesläktad med ett 
skiljeförfarande”. Hovrätten anslöt sig till Lindskogs terminologi och 
benämnde avtalet ”godmansavtal”. 

I ljuset av vad som ovan nämnts framgår det att det är av stor vikt för 
parterna att vara tydliga vid utformningen av deras tvistlösningsavtal. Vad 
parterna i det specifika fallet kallar DB:n är inte avgörande för vilken verkan 
DB:ns avgöranden kommer att få. Det är däremot mycket viktigt att parterna 
i avtalet tydligt anger vad man avser att åstadkomma genom att upprätta en 
DB och vad avgörandet ska ha för effekt.70 Vill de undvika att DB-
avgörandet ska uppfattas som en skiljedom är det lämpligt att i klausulen 
uttryckligen ange detta.71 I avsaknad av ett sådant klargörande i avtalet torde 
det inte finnas några allmänna säkra hållpunkter, för att på annat sätt avgöra 
om parternas avtal ska uppfattas som ett skiljeavtal eller någon annan form 
av privat tvistlösning. ICC och FIDIC har uppmärksammat denna 
problematik. Således anges det uttryckligen i deras standardregelverk och 
modellklausuler att DB-ledamöterna inte är att anse som skiljemän.72

                                                 
66 Lindskog använder i avsaknad av en vedertagen term beteckningen ”godmansavtal” för 
sådana avtal där två parter anger att en viss fråga ska avgöras av tredje man med för 
parterna bindande verkan utan att det sker genom skiljeförfarande (eller rättegång). I sak 
torde det motsvara vad Westberg benämner ”privatdomare”. Se Lindskog, Skiljeförfarande, 
s. 55, Westberg, Kontrakterad privatdomare, s. 598 f. samt under 3.2 ovan. 

  

67 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 55 f. 
68 Westberg, Kontrakterad privatdomare, s. 595. 
69 Svea hovrätt, mål T 4968-07. Målet överklagades men prövningstillstånd meddelades inte 
av Högsta domstolen.  
70 Lenz, Dispute boards, s. 13. 
71 Westberg, Kontrakterad privatdomare, s. 593. 
72 Se till exempel FIDIC (Red Book), art. 20.4 samt ICC Dispute board rules, art. 1. 
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4.3 DB-avgörandets rättsliga status 
Låt säga att parterna har ingått ett giltigt DB-avtal som på ett klart och 
tydligt sätt fastställer att DB-avgörandet inte ska ha karaktären av en 
skiljedom. Frågan är då vilken rättslig status DB-avgörandet i stället får, för 
det fall att ingen av parterna har protesterat mot det inom föreskriven tid. 
Det vill säga: Vad betyder det för svensk rätts vidkommande att avgörandet 
enligt DB-avtalet ska anses som slutligt och bindande?  
 
I ICC:s DB-regler anges att parterna genom att låta en tvist avgöras av en 
DB avtalsrättsligt har förbundit sig att följa avgörandet.73 Enighet råder 
också i den svenska doktrinen om att ett avtal om hänskjutande av en fråga 
till en tredje man, som inte är att anse som skiljeman, inte kan vara 
processrättsligt bindande, utan enbart civilrättsligt. Avgörandets verkan 
stannar vid avtalsutfyllnad och saknar rättskraft och exigibilitet. Det kan 
således inte verkställas exekutivt, till skillnad från en skiljedom. För att 
avgörandet ska kunna leda till verkställighet måste det därför bekräftas 
genom dom. Avgörandet utgör, i linje med artikel 6 EKMR och principen 
om att processuella överenskommelser per se är ogiltiga om inte lagstöd 
finns för motsatsen, heller inte något processhinder, alldeles oavsett om 
parterna skulle foga in sådana uttryck i sin överenskommelse.74 Ibland 
invänds mot idén att låta en tredje man avgöra rättsfrågor, att detta bara kan 
ske av domstol eller skiljenämnd.75 Både Håstad och Lindskog är dock 
tydliga med att en sådan invändning inte torde vara riktig.76

 
 

Att avgörandets verkan stannar vid avtalsutfyllnad innebär att parterna 
genom DB-avtalet anses ha förbundit sig att följa den utfyllnad som 
nämndens uttalande innebär. Parterna kan därmed sägas ha överlåtit sin 
avtalsmakt på tredje man, och denne har därför fått mandat att åstadkomma 
samma rättsliga effekt som parterna själva skulle ha kunnat uppnå, om de i 
stället hade ingått avtal i den till tredje man hänskjutna frågan.77 Westberg 
liknar avgörandets rättsliga status med ett indirekt förlikningsavtal vari 
parterna har bestämt detsamma som den tredje mannen har gjort.78

                                                 
73 ICC Dispute board rules, art. 1. 

 Edlund 
förklarar i stället civilrättsligt bindande avgöranden som att parterna ”lånar 

74 Westberg, Kontrakterad privatdomare, s. 599 f. och 607, Lindskog, Skiljeförfarande, s. 
53 ff. och 69 samt Heuman, Skiljemannarätt, s. 50 ff. 
75 Westberg anger till exempel att den länge förhärskande uppfattningen har varit att det 
dömande uppdraget i allmänhet har förknippats med skiljemannen. En ”god man” har i 
stället ansetts anlitas av parterna, inte för att döma i en tvist, utan för att utföra ett annat 
slags immateriellt uppdrag, typiskt sett att på ett bindande sätt uttala sig om faktiska frågor 
utan att göra någon rättslig bedömning. Det har då främst handlat om värderingar eller 
besiktningar. Se Westberg, Kontrakterad privatdomare, s. 598 f. 
76 Håstad, Besiktningens rättsverkan, s. 595 samt Lindskog, Skiljeförfarande, s. 53 ff. 
77 Håstad, Besiktningens rättsverkan, s. 595, Lindskog, Skiljeförfarande, s. 53, Heuman, 
Skiljemäns rätt att komplettera avtal, s. 185 samt Edlund, Värderingsklausuler och 
tillträdesbokslut, s. 313 ff. 
78 Westberg, Kontrakterad privatdomare, s. 601 f. 
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ut avtalspennan” till den tredje mannen, som alltså får fylla ut avtalet på ett 
för parterna bindande sätt.79 En följd av att avgörandets verkan kan jämföras 
vid avtalsutfyllnad är att parts vägran att följa avgörandet torde vara att anse 
som ett avtalsbrott vilket i sig kan bli föremål för rättslig prövning och 
föranleda skadeståndsansvar.80

 
  

Enighet synes råda i doktrinen också vad gäller hur avgörandet kan 
angripas. Eftersom avgörandet vilar på avtalsrättslig grund, är det på 
avtalsrättslig grund som det kan angripas. Således kan avgörandet angripas 
med stöd av bestämmelserna i AvtL och allmänna rättsgrundsatser på 
samma sätt som vilket avtal som helst.81 Lindskog uppmärksammar att en 
särskild fråga är om, när avgörandet vilar på en oriktig rättstillämpning eller 
bevisvärdering, det kan föranleda obundenhet. Avgörande bör enligt 
Lindskog vara vad parterna kan anses ha avtalat härom, men möjligen bör 
man i tveksamma fall utgå från att parterna inte har ansett att avgörandet ska 
vara omprövningsbart på sådana grunder.82 Edlund förefaller ha samma 
uppfattning. Enligt honom torde det vid felaktig regeltillämpning inte räcka 
med att ett fel har begåtts av den tredje mannen. Att ha en så låg tröskel för 
omprövning skulle inte vara förenligt med den uttalade grundtanken att 
avgörandet ska vara slutligt och bindande. Det torde därför enligt Edlund 
krävas att part dessutom visar att avgörandet var så oskäligt att det ska 
jämkas.83

 
  

Av naturliga skäl torde vissa avtalsrättsliga begrepp, såsom partsavsikt eller 
dold dissens, inte kunna appliceras på den tredje mannens avgörande.84 Ett 
visst problem föreligger vidare i att det inte är parternas viljeförklaringar 
som ligger till grund för avgörandet, utan parternas positioneringar i 
förfarandet. Bestämmelserna i AvtL är inte anpassade till situationen att 
tredje man, som haft parternas uppdrag att fylla ut ett avtal, begått ett 
handläggningsfel som lett till att en förfördelad part vill angripa avgörandet. 
Det har därför i doktrinen gjorts gällande att den tredje mannens avgörande 
bör kunna angripas också på grund av förfarandefel. Det ligger då nära till 
hands att analogivis hämta ledning från främst klanderreglerna i 34 § LSF, 
vilka tar sikte på processuella fel och syftar till att ge en part möjlighet att få 
en skiljedom undanröjd då hans intressen blivit åsidosatta under 
förfarandet.85 Så har också skett i praxis.86

                                                 
79 Edlund, Värderingsklausuler och tillträdesbokslut, s. 313. 

 Hovrätten konstaterade i tvisten 

80 Så anges också uttryckligen i ICC:s och FIDIC:s regelverk. Se ICC Dispute board rules, 
art. 4 och 5 samt FIDIC (Red Book), art. 20.7. 
81 Westberg, Kontrakterad privatdomare, s. 601 f., Håstad, Besiktningens rättsverkan, s. 
595 samt Lindskog, Skiljeförfarande, s. 53. 
82 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 54. 
83 Edlund, Värderingsklausuler och tillträdesbokslut, s. 317 f. 
84 A.a., s. 313 ff. 
85 En skiljedom kan enligt 34 § LSF efter klander helt eller delvis upphävas på talan av part, 
bland annat om skiljedomen inte omfattas av ett giltigt skiljeavtal, om skiljemännen 
överskridit sitt uppdrag eller om det annars, utan parts vållande, i handläggningen har 
förekommit något fel som sannolikt har inverkat på utgången av skiljeförfarandet. Se 
Heuman, Skiljemäns rätt att komplettera avtal, s. 182 f., Edlund, Värderingsklausuler och 
tillträdesbokslut, s. 317 f. samt Lindskog, Skiljeförfarande, s. 53 ff. 
86 Svea hovrätt, mål T 4968-07. 



 29 

mellan Skanska och Vägverket (se under 4.2) att en grundläggande 
förutsättning för två tvistande parter som överlämnar till annan att med 
bindande verkan för dem avgöra tvisten, är att denne är opartisk. Detta var 
nämligen enligt hovrätten en av få rättssäkerhetsgarantier som parterna har, 
eftersom de genom tvistlösningsavtalet får anses ha avtalat bort möjligheten 
till materiell överprövning av avgörandet. En slutsats av hovrättens 
avgörande är alltså att även om en tredje man slutligt och bindande avgjort 
en tvist, detta avgörande i vissa fall kan angripas, inte bara på avtalsrättslig 
grund utan även på formell grund.   
 
Även om ett slutligt och bindande avgörande alltså under vissa förhållanden 
kan angripas torde det i de allra flesta fall, på ett tämligen summariskt vis, 
kunna läggas till grund för en dom i en senare process. Lindskog liknar detta 
med det exekvaturförfarande som utländska skiljedomar genomgår för att 
bli verkställbara i Sverige. Lindskog påpekar att en betydande skillnad dock 
finns, då principerna för rättslig kontroll är helt olika. Avseende det 
civilrättsligt bindande avgörandet är det de avtalsrättsliga principerna som i 
allmänhet är tillämpliga, medan den rättsliga kontrollen för den utländska 
skiljedomen begränsas till de formella kriterier som föreskrivs i 54 och 55 
§§ LSF.87

 
  

4.4 DB-avgörandets betydelse i 
efterföljande prövning 

I det följande kommer de DB-avgöranden som har blivit slutliga och 
bindande inte mera att behandlas. I stället ska det scenario behandlas där 
någon av parterna i enlighet med DB-avtalet protesterar mot avgörandet, 
vilket då alltså på sin höjd blir interimistiskt bindande88

 

, och sedermera 
hänskjuter tvisten till prövning i domstol eller skiljenämnd. I detta fall 
aktualiseras frågan om vilken betydelse som DB-avgörandet får i den 
efterföljande prövningen. Kommer domstolen eller skiljenämnden att lägga 
vikt vid vad som har skett inför DB:n och vad DB:n har kommit fram till i 
sitt avgörande eller börjar prövningen om på nytt, som om förfarandet inför 
DB:n aldrig hade ägt rum?  

I ICC:s standardregelverk för DB:s anges följande:89

 
 

“Unless otherwise agreed by the Parties, any Determination shall be 
admissible in any judicial or arbitral proceedings in which all of 
the parties thereto were Parties to the DB proceedings in which the 
Determination was issued.” 

                                                 
87 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 54. 
88 I en DAB blir avgörandet interimistiskt bindande, medan ett avgörande från en DRB 
endast är en rekommendation vilken ska anses förkastad om någon av parterna inom 
föreskriven tid protesterat. Detta behandlas utförligare under 2.2 och 2.3. 
89 ICC Dispute board rules, art. 25, (författarens understrykningar). En liknande reglering 
finns i FIDIC (Red Book), art. 20.6. 
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En bestämmelse med denna innebörd finns oftast intagen i DB-avtal. Det 
stadgas i praktiken alltid att avgöranden som någon av parterna motsätter sig 
ska prövas av skiljenämnd. Det finns således inget känt fall som har prövats 
av allmän domstol. Av bestämmelsen framgår att DB-avgörandet ska kunna 
åberopas i en efterföljande rättslig prövning. I utländsk skiljedomspraxis har 
denna reglering lett till att det slut som DB-ledamöterna kommit fram till så 
gott som alltid har fastställs i den efterföljande prövningen. Detta beror på 
att skiljenämnderna har fäst mycket stor vikt vid vad DB:n kommit fram till, 
vilket får anses vara naturligt då DB:n vanligen är sammansatt av opartiska 
personer som är experter på det aktuella området och som parterna har stort 
förtroende för. DB-ledamöterna har också sedan projektets början följt 
arbetet och är därför insatta både i sakfrågor och i avtalsdokument. De har 
dessutom haft tillgång till den färskaste bevisningen. DB-avgörandets 
bevisvärde har därför i allmänhet ansetts vara mycket högt.90

 
  

Det finns inget känt svenskt fall där ett DB-avgörande inte har godtagits och 
tvisten hänskjutits till slutlig prövning i skiljenämnd (eller domstol). Både 
svensk domstolsprocess och svenska skiljeförfaranden styrs emellertid av 
principen om fri bevisprövning och jag har svårt att se varför inte även en 
svensk domstol eller skiljenämnd skulle tillmäta DB-avgörandet ett mycket 
högt bevisvärde, av samma skäl som angetts i föregående stycke.91

 

 
Konsekvensen av detta är att även ett DB-avgörande som en part omgående 
motsätter sig med stor sannolikhet kommer att upprätthållas i den 
efterföljande prövningen.  

Ett förhållande som här bör uppmärksammas är att svaranden i DB-
förfarandet kan ha fått mycket kort tid på sig att utforma sin talan, medan 
käranden kan ha förberett sin talan under en relativt lång tid. När käranden 
väl har hänskjutit tvisten till DB:n ska svaranden, oftast redan inom några 
veckor, bemöta kärandens argument.92 Utifrån detta ska DB-ledamöterna 
sedan inom en kort tid avge sitt avgörande93, utan att i alla fall få möjlighet 
att pröva komplicerade juridiska frågeställningar på djupet. Jag menar att 
det kan ifrågasättas om det är förenligt med principen om parternas 
likställdhet i processen och med principen om ett kontradiktoriskt 
förfarande, vilka följer av artikel 6 EKMR, att en relativt summarisk 
prövning inför en DB, där svaranden inte har haft samma möjligheter som 
käranden att förbereda sin talan, ska få en sådan stor bevisbetydelse i den 
efterföljande prövningen som den i praktiken får.94

                                                 
90 Chern, Chern on dispute boards, s. 4.  

 Det finns emellertid inte 

91 Se 35 kap. 1 och 6 §§ RB, 25 § LSF samt Heuman, Skiljemannarätt, s. 435 f. och 485 f. 
92 Jfr. ICC Dispute board rules, art. 18 som anger att bemötande ska ske inom 30 dagar. 
93 Jfr. ICC Dispute board rules, art. 20, som anger 90 dagar från det att tvistefrågan 
hänsköts till DB:n. 
94 Principen om parternas likställdhet i processen är utmärkande för en rättvis rättegång 
och innebär att parterna ska vara likställda i processen och att proceduren inte får gynna 
den ene på den andres bekostnad. I nära samband till denna princip står principen om ett 
kontradiktoriskt förfarande, som bland annat syftar till att garantera att båda parter har lika 
goda möjligheter att föra bevisning och att utföra sin talan i processen. Se vidare Danelius, 
Mänskliga rättigheter i Europeisk praxis, s. 195 f. 
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utrymme att inom ramen för detta examensarbete behandla denna fråga 
djupare. 
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5 Sekretess- och 
bevisbegränsningsfrågor 

5.1 Inledning 
Även om någon av parterna omedelbart har motsatt sig DB-avgörandet ges 
detta, som angetts under 4.4, i regel ett mycket högt bevisvärde i en 
efterföljande prövning. Utgången av den efterföljande prövningen torde 
därför i praktiken nästan undantagslöst bli densamma som utgången av DB-
förfarandet. I många fall är emellertid parternas syfte med att upprätta en 
DB att endast låta denna göra en preliminär bedömning av uppkomna 
tvister. Förhoppningen är då att DB:n avgör tvisterna på ett sätt som båda 
parter kan acceptera och att tvisten därmed har lösts snabbt och enkelt. Dock 
vill man samtidigt ha kvar möjligheten att, för det fall man inte kan 
acceptera avgörandet, få tvisten grundligt och förutsättningslöst prövad av 
en skiljenämnd (eller domstol) som inte tillmäter vad som skett i DB-
prövningen något bevisvärde. För att åstadkomma ett sådant resultat 
förekommer det allt oftare att parterna väljer att avvika från en sådan 
reglering som anges under 4.4. I stället införs då i DB-avtalet en 
sekretessklausul som syftar till att ”stänga” DB-förfarandet inför en 
efterföljande prövning. En enkelt utformad sådan klausul kan se ut enligt 
följande:95

 
 

”The parties undertake not to summon any Dispute Board members as 
witnesses or to invoke as evidence any of the Dispute Board decisions, 
the reasons upon which they were based, including dissenting 
opinions, or any other statements made by the Dispute Board 
members, in any subsequent judicial or arbitral proceedings.  
 
The Dispute Board members undertake to treat any information 
obtained during the course of the Dispute Board proceedings as 
confidential. The Dispute Board members also undertake not to give 
testimony in any subsequent judicial or arbitral proceedings relating to 
the Dispute Board proceedings. 
 
Evidence that is invoked in violation with these provisions shall 
not be admissible in any subsequent judicial or arbitral 
proceedings.” 
 

Av första stycket i klausulen framgår att parterna förbinder sig att inte 
åberopa DB:ns avgöranden, skiljaktiga meningar eller vad DB-ledamot har 
anfört under DB-förfarandet som bevisning i domstol eller skiljenämnd. 
Parterna förbinder sig också att inte åberopa DB-ledamöterna som vittnen 

                                                 
95 Klausulen är konstruerad av författaren och syftar till att spegla innehållet i klausuler som 
vanligen förekommer på marknaden.  
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inför domstol eller skiljenämnd. Av andra stycket framgår att DB-
ledamöterna förbinder sig att behandla all information som de får tillgång 
till som konfidentiell. Ledamöterna förbinder sig också att inte vittna i en 
efterföljande rättslig prövning. Av tredje stycket framgår att all bevisning 
som åberopas inför domstol eller skiljenämnd i strid med bestämmelsen ska 
avvisas.  

 

5.2 Allmänt om bevisavtal 
I svensk rätt gäller principen om fri bevisprövning. Denna princip finns 
upptagen i 35 kap. 1 § RB, som stadgar att ”rätten skall efter samvetsgrann 
prövning av allt, som förekommit, avgöra vad i målet är bevisat”. Principen 
om fri bevisprövning innefattar såväl en fri bevisföring för parterna som en 
fri bevisvärdering för domstolen. Principen om fri bevisföring innebär att 
det i princip inte finns några begränsningar när det gäller de bevismedel som 
får användas, utan allt som har bevisvärde i målet får läggas fram. Regeln är 
inte fakultativ utan obligatorisk. Det innebär att rätten inte får bortse från 
bevisning som har lagts fram i målet. Några undantag finns dock från denna 
princip vilka medför att rätten under vissa, mycket snävt angivna, 
förutsättningar får avvisa bevisning.96 Principen om fri bevisvärdering 
innebär att domstolen vid sin bevisvärdering inte är bunden av några regler 
utan har att fritt värdera den bevisning som lagts fram.97 Denna frihet vid 
bevisvärderingen innebär enligt lagmotiven inte att domaren får grunda sitt 
avgörande på en rent subjektiv uppfattning rörande de olika bevisens värde. 
Domarens övertygelse måste enligt lagmotiven vara objektivt grundad och 
stödjas på skäl som kan godtas av andra förståndiga personer.98 Principerna 
gäller både i rättegång och i skiljeförfarande.99

 
 

Syftet med klausulen under 5.1 är att motverka att domstolen eller 
skiljenämnden lägger någon som helst vikt vid vad som har skett inför DB:n 
och vad DB:n har kommit fram till i sitt avgörande. Man vill att prövningen 
ska börja om på nytt, som om DB-förfarandet aldrig hade ägt rum. 
Klausulen riktar sig därför inte enbart till parterna utan ger också 
anvisningar till domstol/skiljenämnd om hur denna ska förfara i vissa 
situationer, närmare bestämt att den ska avvisa viss bevisning som annars 
enligt principen om fri bevisföring skulle ha godtagits. Lindskog benämner 
avtal som tar sikte på bevismedels tillåtlighet och/eller bevisvärde för 
bevisavtal.100

 
  

Frågan är om detta är ett område som ligger inom parternas dispositionsrätt 
och således om ett sådant bevisavtal skulle accepteras av en domstol eller 
skiljenämnd. Vad skulle hända om en av parterna, i strid med bevisavtalet, 
valde att åberopa DB-avgörandet som bevisning eller att kalla DB-
                                                 
96 Se främst 35 kap. 7 § RB p. 1-5. 
97 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, 7 uppl, s. 26. 
98 NJA II 1943 s. 444 samt Fitger, Rättegångsbalken, kommentaren till 35 kap. 1 §. 
99 Heuman, Skiljemannarätt, s. 435 f. och 485 f. 
100 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 59. 
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ledamöterna som vittnen? Skulle en domstol eller skiljenämnd avvisa 
bevisningen med hänvisning till parternas avtal?  
 

5.3 Bevisavtal i allmän domstol 
Bevisavtal bör som utgångspunkt betraktas som processuella på grund av att 
de får betydelse först i rättegång samt därför att parterna genom ett sådant 
avtal söker gestalta processen på visst sätt, genom att inskränka principen 
om fri bevisföring och/eller principen om fri bevisvärdering.101 Starka skäl 
talar för att en domstol inte skulle ta hänsyn till ett sådant avtal.102 Som 
redogjorts för under 3.2 är utgångspunkten för processuella avtal att de per 
se är ogiltiga om det inte finns lagstöd för motsatsen. Även artikel 6 EKMR 
sätter gränser för parternas möjligheter att disponera över processen, då 
domstolsprövningen måste vara utformad så att den uppfyller vissa 
grundläggande rättssäkerhetsgarantier. Lindskog anger således att bevisavtal 
inte bör beaktas av domstol. Lindskog påpekar också att rättegången är en 
av samhället tillhandahållen och bekostad tvistlösningsordning. Då parterna 
är fria att slita sin tvist genom skiljeförfarande finns det ingen anledning att 
riskera att rättegången kompliceras och därmed fördyras genom att parterna 
ges stora möjligheter att styra och ställa över dess genomförande. 
Ytterligare en aspekt som enligt Lindskog talar för att partsautonomin ska 
vara begränsad är att det förmodligen verkar förstärkande för 
rättsordningens auktoritet att en rättegång följer ett givet mönster.103

 
  

Om en av parterna, i strid med klausulen under 5.1, valde att åberopa DB-
avgörandet som bevisning eller att kalla DB-ledamöterna som vittnen, 
skulle denna bevisning således med stor sannolikhet accepteras av 
domstolen i enlighet med principen om fri bevisföring. En bevisanskaffning 
i strid med ett bevisavtal kan inte motverkas genom processuella sanktioner 
av bevisföringskaraktär, såsom avvisning av bevisning.104

 

 Rätten skulle 
alltså inte ge bevisavtalet någon processuell verkan.  

Frågan är dock om ett åberopande av bevisning, i strid med ett kontraktuellt 
åtagande, kan tänkas få någon betydelse för hur domstolen värderar 
bevisningen. Det vill säga: Kan domstolen på grund av att ett visst 
bevismedel åberopats i strid med ett kontraktuellt åtagande ge detta 
bevismedel ett lägre bevisvärde? Av den obligatoriska regeln om fri 
bevisföring följer visserligen att rätten inte får bortse från bevisning som har 
lagts fram i målet utan att först värdera det, oavsett om bevisningen har 
tillkommit på ett otillbörligt sätt. Det är dock en annan sak att rätten vid 
bevisvärderingen kan finna att beviset saknar värde eller har ett mycket lågt 

                                                 
101 Lindell, Partsautonomins gränser, s. 120. 
102 En motsatt uppfattning har i och för sig förespråkats i doktrinen, dock snarast de lege 
ferenda. Se 3.2 ovan angående Heumans uppfattning. Se även Lindell, Partsautonomins 
gränser, s. 124 ff.  
103 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 59 f. och 65. 
104 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, 7 uppl., s. 34 ff. 
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värde. Ekelöf anger således att det är domstolarnas ansvar att beakta om och 
i vad mån det otillbörliga i bevisanskaffningen ska påverka bevisvärdet.105

 
  

HD har uttalat sig angående situationen då ett bevis har tillkommit olagligt. 
I NJA 1986 s. 489 hade som bevis för ett åtal om rattfylleri åberopats ett 
blodprov som hade tagits i strid med en lagregel vilken föreskriver att 
sådant blodprov inte får tas av någon annan än en läkare eller legitimerad 
sjuksköterska. HD godtog framläggandet av bevisningen i enlighet med 
principen om fri bevisföring men angav att åsidosättandet av lagregeln 
medförde att höga krav måste ställas vid bedömningen av provets 
bevisvärde. Dock saknades enligt HD i detta fall anledning att inte tillmäta 
analysbeviset samma bevisvärde som annars ges sådana bevis.  
 
Teoretiskt torde det också vara möjligt för en domstol att ställa högre krav 
vid bedömningen av värdet på bevisning som åberopats i strid med parternas 
avtal. Det faktum att HD, i ett brottmål där bevisningen tillkommit olagligt, 
tillmätte bevisningen ett lika högt bevisvärde som vanligt, talar dock för att 
så också i många fall skulle ske om bevisningen tillkommit i strid med ett 
avtal, åtminstone om inte särskilda omständigheter i det enskilda fallet talar 
för en annorlunda ordning. Innebär då detta att en part riskfritt kan åberopa 
bevisning i strid med sina avtalsåtaganden?  
 
Om en av parterna i strid med avtalet åberopar bevisning från DB-
förfarandet föreligger ett avtalsbrott, vilket som utgångspunkt bör ge 
motparten rätt att kräva skadestånd.106 Ett sådant skadestånd syftar till att 
försätta den part som drabbas av avtalsbrottet i samma ekonomiska läge som 
han skulle ha varit om riktig fullgörelse hade skett (det positiva 
kontraktsintresset).107 För att ett skadestånd ska kunna dömas ut måste dock 
parten givetvis ha drabbats av en skada. Den part som kräver skadestånd har 
som regel bevisbördan både för att en skada faktiskt inträffat och för 
skadans omfattning och värde. Att visa att en ersättningsgill skada föreligger 
torde i här aktuellt fall vara mycket svårt. Lindskog anger explicit att det 
förhållandet att part genom att åberopa fler vittnen än vad som avtalats 
vinner målet, vilket han annars inte skulle ha gjort, rimligen inte kan antas 
utgöra en ersättningsgill skada.108 Domstolen torde också sakna möjligheter 
att uppskatta skadan till skäligt belopp enligt 35 kap. 5 § RB. En tillämpning 
av denna bestämmelse förutsätter nämligen att en inträffad skada först har 
konstaterats. Bestämmelsen tar sikte på en uppskattning av skadans 
omfattning, inte huruvida en skada alls har uppstått.109

 

 Möjligheterna för 
den drabbade parten att erhålla skadestånd torde således vara mycket små.  

Slutsatsen är således att för allmän domstols vidkommande torde ett 
bevisavtal, likt det under 5.1, i praktiken vara relativt uddlöst om frågan 

                                                 
105 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, 7 uppl., s. 34 ff. 
106 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 59 f. 
107 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 219.  
108 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 59 f. 
109 Fitger, Rättegångsbalken, kommentaren till 35 kap. 5 § samt Ekelöf m.fl., Rättegång IV, 

6 uppl., s. 109. 
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ställdes på sin spets. Dock ska man inte bortse från det faktum att parterna 
kan känna sig moraliskt förpliktade att följa den avtalade ordningen. 
Klausulen kan således sägas få en handlingsdirigerande verkan. Nöjer sig 
inte parterna med denna ordning kan de givetvis överväga att sanktionera 
klausulen med ett normerat avtalsvite. Här, liksom under 3.2, tål det 
emellertid att funderas på om ett yrkande om utdömande av vite i detta fall 
skulle nå framgång, då motparten genom att åberopa bevisning endast 
utnyttjat den rätt till domstolsprövning som han är garanterad enligt artikel 6 
EKMR. 
 

5.4 Bevisavtal i skiljeförfarande 
Frågan är då om bevisavtalet skulle ges verkan om den efterföljande 
prövningen i stället skedde inför en skiljenämnd. 
 
För skiljeförfarandet gäller som angetts under 3.3 principen om 
partsautonomi, vilket innebär att parterna förfogar över tvistemålet och att 
skiljenämnden som huvudregel har att följa parternas gemensamma 
instruktioner.110 Heuman påpekar dock att det i den internationella 
litteraturen förekommer uttalanden om att parterna inte kan avtala om en 
handläggning som strider mot ordre public, due process eller natural 
justice. Uttrycken innefattar hänsynstagande till parternas grundläggande 
rättssäkerhetskrav och det allmännas krav på skiljeförfarandet.111 Enligt 24 
§ LSF krävs också att skiljemännen bereder parterna tillfälle att i all 
behövlig omfattning utföra sin talan skriftligen eller muntligen. Detta är en 
av få tvingande bestämmelser i LSF. Parterna saknar således möjlighet att 
på förhand avsäga sig rätten att i all behövlig omfattning utföra sin talan och 
de kan inte heller på förhand träffa ett avtal som berövar en eller båda parter 
möjligheten att tillvarata sin rätt.112

 
  

I doktrinen är man enig om att bevisavtal inte i sig står i strid med i 
föregående stycke nämnda undantag från principen om partsautonomi. 
Skiljenämnder torde därför i allmänhet vara skyldiga att följa vad som anges 
i ett bevisavtal.113 Lindskog påpekar dock att det, för att de bevisregler som 
annars är tillämpliga ska åsidosättas, bör krävas ett visst mått av klarhet.114 
Gränsen för när ett bevisavtal inte ska beaktas synes enligt Lindskog sättas 
vid instruktioner till skiljemännen som innebär att rimliga krav på 
rättssäkerhet inte kan iakttas.115

                                                 
110 Se under 3.3 för en mer utförlig redogörelse över principen om partsautonomi. 

 Lindskog anger som exempel att ett 
skiljeavtal som föreskriver att parterna över huvud taget inte får åberopa 
någon bevisning bör vara overksamt och att skiljenämnden i detta fall bör ha 

111 Heuman, Skiljemannarätt, s. 269 och 272. 
112 Prop. 1998/99:35, s. 227 och 311 samt Heuman, Skiljemannarätt, s. 272 f. 
113 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 60, Håstad, Besiktningens rättsverkan, s. 596 samt 
Heuman, Skiljemannarätt, s. 273 ff.  
114 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 735. 
115 A.a., s. 68. 
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både rätt och skyldighet att åsidosätta föreskriften.116 Även mindre 
långtgående begränsningar kan dock enligt Lindskog i det enskilda fallet 
tänkas innebära ett sådant hot mot rättssäkerheten att de inte bör godtas.117 
Heuman anger att avtal som begränsar parternas möjligheter att åberopa 
bevisning bör kunna träffas så länge parterna har en rimlig möjlighet att 
styrka sina påståenden med andra bevismedel.118

 
  

Huvudregeln är alltså att i skiljeförfarande ska bevisavtal tillerkännas 
verkan. Om en skiljenämnd sätter sig över parternas gemensamma 
instruktioner och tillåter bevisning i strid med ett giltigt bevisavtal 
föreligger ett klanderbart uppdragsöverskridande.119 Om skiljenämnden inte 
följer bevisavtalet finns det alltså en risk för att skiljedomen kommer att 
hävas efter en klandertalan, förutsatt att åsidosättandet av bevisavtalet varit 
bestämmande med avseende på utgången i förfarandet.120

 
 

Det kan emellertid ifrågasättas om inte ett avtal som begränsar parternas 
möjligheter att föra bevisning kan tänkas stå i strid med de grundläggande 
processuella rättssäkerhetsgarantier som följer av artikel 6 EKMR. 
Europadomstolen har visserligen i flera avgöranden klargjort att parter kan 
avsäga sig dessa rättigheter. Ett skiljeavtal anses, som angetts under 3.2, 
utgöra ett giltigt sådant avsägande.121

 

 Men innebär ett avsägande av rätten 
till prövning i allmän domstol att parterna därigenom avsäger sig samtliga 
processuella rättssäkerhetsgarantier som följer av artikel 6 EKMR?  

I internationell doktrin besvaras frågan nekande. Ett skiljeavtal innebär inte 
automatiskt att parterna avsäger sig samtliga rättigheter som artikel 6 
garanterar.122 Det är dock ännu inte klart exakt vilka rättigheter som kan 
göras gällande även i skiljeförfarandet. För att avgöra om parterna i 
skiljeavtalet har gjort giltiga avståenden från EKMR har det i doktrinen 
angetts att man ska se till tre huvudsakliga faktorer: huruvida avståendet 
skett frivilligt (det ska vara klart och tydligt), vid vilken tidpunkt det skett (i 
förväg eller först då tvist uppkommit) samt digniteten av den rättighet som 
avses (i artikel 6 EKMR behandlas flera individuella rättigheter av olika 
dignitet).123 Ett frivilligt avstående från en rättighet med låg dignitet, till 
exempel rätten till en offentlig förhandling, kan ske med bindande verkan 
redan vid ingående av skiljeavtalet (vilket det ju också i allmänhet gör).124

                                                 
116 A.a., s. 699. 

 
Ett avstående av en mer grundläggande och fundamental rättighet, såsom 
möjligheten att tillvarata sin rätt genom att fritt utforma sin talan och att 
underbygga denna med bevisning, torde dock inte kunna ske på förhand, 

117 A.a., s. 736. 
118 Heuman, Skiljemannarätt, s. 273 ff. 
119 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 736 f.  
120 Heuman, Skiljemannarätt, s. 268 och Lindskog, Skiljeförfarande, s. 932. 
121 Se Suovaniemi v. Finland (1999), Nordström-Janzon v. Netherlands (1996) samt 
Axelsson v. Sweden (1990).  
122 Mulcahy, Human rights and civil practice, s. 440. 
123 Heller, Constitutional limits of arbitration, s. 12 ff. 
124 Se Håkansson & Sturesson v. Sweden (1990) och Deweer v. Belgium (1980). 
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men väl sedan tvist uppstått och parterna har fått möjlighet att utnyttja 
rättigheten.125

 
  

Kan då bevisavtalet under 5.1 anses innebära att parterna avsäger sig rätten 
att fritt utforma sin talan och att underbygga denna med bevisning? Om så 
är fallet står bevisavtalet i strid med en fundamental rättighet enligt artikel 6 
EKMR och torde följaktligen inte kunna ingås på förhand. Skiljenämnden 
skulle i sådana fall vara tvingad att åsidosätta avtalet för att inte riskera att 
en domstol på talan av part skulle ogiltigförklara skiljedomen såsom 
stridande mot svensk ordre public.126

 

 Bevisavtalet stadgar dock inte att 
parterna över huvud taget inte får åberopa någon bevisning. Parterna är fria 
att åberopa all bevisning som åberopats inför DB:n och som DB-
ledamöterna lagt till grund för sitt avgörande. Parterna är också fria att 
åberopa bevisning som uppkommit eller upptäckts först efter DB-
förfarandet. Det enda som parterna enligt avtalet inte får åberopa är själva 
DB-avgörandet, vad DB-ledamot i övrigt har anfört under förfarandet samt 
vittnesmål från DB-ledamöterna. Jag menar att bevisavtalet inte kan anses 
hindra parterna från att tillvarata sin rätt då de har stora möjligheter att 
styrka sina påståenden med andra bevismedel än de som utesluts genom 
bevisavtalet. Bevisavtalet är vidare proportionerligt och tjänar ett legitimt 
syfte då det syftar till att garantera parterna en prövning inför en 
skiljenämnd som inte ska vara färgad av en, i många fall tämligen 
summarisk, tidigare prövning av tvisten inför DB:n. Parterna är vidare 
likställda i den meningen att inskränkningarna i bevisföringen gäller på 
samma sätt för båda parter. Parterna har alltså lika möjligheter att åberopa 
bevisning och att utföra sin talan i processen.  

Slutsatsen är att varken LSF eller EKMR torde utgöra något hinder för en 
skiljenämnd att ge bevisavtalet verkan. För det fall en av parterna, i strid 
med en klausul likt den under 5.1, åberopat DB-avgörandet som bevisning 
eller kallat DB-ledamöterna som vittnen, borde denna bevisning således i de 
allra flesta fall avvisas av skiljenämnden med hänvisning till det av parterna 
ingångna bevisavtalet. 
 

                                                 
125 Se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 194, Heller, Constitutional 
limits of arbitration, s. 12 ff. samt Suovaniemi v. Finland (1999), där en part genom 
passivitet ansågs ha avsagt sig den fundamentala rätten till en prövning av en oavhängig 
och opartisk domstol genom att inte invända mot att en person som kunde befaras vara 
opartisk utsågs till skiljeman.  
126 Se artikel 5, 1958 års New York-konvention om verkställighet och erkännande av 
utländska skiljedomar, 33 § LSF samt Heuman, Skiljemannarätt, s. 600. En förutsättning 
för att så skulle ske torde dock vara att avsaknaden av den grundläggande rättigheten 
medfört att skiljedomen, åtminstone i någon del, blivit materiellt oriktig. Se Petrochilos, 
Procedural law in international arbitration, s. 149 samt Heller, Constitutional limits of 
arbitration, s. 12 ff. 
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5.5 Bevisavtalets betydelse för DB-
ledamöterna 

De frågor som hittills har behandlats är vilken betydelse bevisavtalet får för 
allmän domstols respektive skiljenämnds behandling av tvisten samt om 
några sanktioner kan riktas mot en part som åberopar bevisning i strid med 
avtalet. Frågan som här ska behandlas är i stället vilken betydelse den 
kontraktuella sekretessplikten får för DB-ledamöterna för den händelse att 
de, i strid med klausulen under 5.1, åberopas som vittnen i den efterföljande 
prövningen. Måste ledamöterna då välja mellan att antingen bryta mot 
avtalet eller mot lagen?  
 
Parternas intresse av sekretess måste i vissa situationer ge vika för 
motstående intressen av större tyngd. Det finns därför flera undantag från 
avtalad sekretessplikt, vilka vilar på varierande rättslig grund. Vissa 
undantag har uttryckligt stöd i lagstiftning eller anses följa av allmänna 
principer eller av grunderna för rättsordningen. Sådana undantag gäller även 
om de inte särskilt har omnämnts i parternas avtal. Av särskild relevans är 
här det undantag från sekretessplikt som råder då konfidentiell information 
måste röjas till uppfyllelse av en på lag grundad upplysningsplikt. I detta är 
vittnesplikten inbegripen.127 Att vittna i rättegång är en allmän medborgerlig 
skyldighet.128 Även i skiljeförfarande kan bevisupptagning, inklusive 
vittnesförhör, ske vid tingsrätt med skiljemännens medgivande. 
Vittnesplikten gäller i dessa fall även för skiljeförfarande.129

 
 

Det förhållandet att det presumtiva vittnet är underkastat en avtalsgrundad 
sekretessplikt är således inte i sig en tillräcklig grund för att undkomma 
vittnesplikten.130 Visserligen anges i 36 kap. 6 § 2 st. RB att ett vittne får 
vägra att yttra sig om yrkeshemlighet. Denna bestämmelse torde också 
kunna åberopas i många situationer då vittnet är underkastat en avtalad 
sekretessplikt. Dock måste för att bestämmelsen ska vara tillämplig vägran 
att yttra sig avse just yrkeshemligheter och inget annat. Rekvisitet 
yrkeshemlighet omfattar i detta avseende ”fabrikationssätt, anordning, 
affärsförhållande eller annat som kan anses såsom något för ett visst 
affärsföretag egendomligt och beträffande vilket innehavaren har ett skäligt 
anspråk att det inte uppenbaras”.131 Om den konfidentiella informationen 
inte omfattas av begreppet yrkeshemlighet ger inte heller lagrummet något 
stöd. Vidare får skyddet för yrkeshemligheter ändå vika om rätten finner att 
det finns synnerlig anledning att vittnet hörs. Trots att det rör sig om 
yrkeshemligheter kan det således tänkas att en person som är underkastad en 
kontraktuell sekretessplikt tvingas att avslöja den konfidentiella 
informationen.132

                                                 
127 Magnusson, Avtal om sekretess i skiljeförfarande, s. 177 f. 

  

128 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, 6 uppl., s. 164. 
129 Heuman, Tystnadsplikt, s. 662 samt Heuman, Skiljemannarätt, s. 468 ff. 
130 Ekelöf m.fl., Rättegång IV, 6 uppl., s. 183. 
131 NJA II 1943 s. 472. 
132 Fitger, Rättegångsbalken, kommentaren till 36 kap. 6 §. 
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Slutsatsen är att om en DB-ledamot, inom ramen för den vittnesplikt som 
följer av lagen, tvingas att redogöra för rätten om något som skett i DB-
förfarandet får den avtalade sekretessplikten ge vika. Den lagstadgade 
vittnesplikten kan då åberopas som grund för ansvarsfrihet och något brott 
mot sekretessavtalet föreligger alltså inte.133

 
  

 
 

                                                 
133 Magnusson, Avtal om sekretess i skiljeförfarande, s. 178, Heuman, Skiljemannarätt, s. 
37 samt Hassler och Cars, Skiljeförfarande, s. 79. 
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6 Konklusioner och avslutande 
synpunkter 

Den allmänna föreställningen har sedan lång tid tillbaka varit att den 
ordinära tvistemålsprocessen är alltför offentlig, alltför långsam, alltför 
krånglig och alltför tunn på kompetens. Skiljeförfarandet har uppfattats som 
överlägset tvistemålsprocessen i dessa avseenden. Under senare år har det 
dock, i takt med att skiljeförfarandet blivit alltmer utvecklat, inom 
näringslivet börjat hävdas att även skiljeförfarandet har blivit alltför tungrott 
och komplicerat. Som en följd av detta har parter börjat att, på kontraktuell 
basis, utveckla egna privata konfliktlösningsarrangemang. Ibland ligger 
dessa arrangemang vid sidan av skiljeförfarandet. Ibland utgör 
skiljeförfarandet en del av arrangemangen. Framför allt i 
infrastrukturprojekt och större entreprenadprojekt förekommer det att 
konfliktlösningsbehovet tillgodoses genom en kombination av två skilda, 
men ändå sammankopplade förfaranden. Som ett slags ”första instans” 
anlitas experter och sakkunniga på området för att ingå som ledamöter i en 
permanent privat tvistlösningsnämnd – en dispute board. Ledamöterna i 
nämnden är inte skiljemän utan ett slags ”privata domare” som ska följa 
projektet kontinuerligt för att med kort varsel kunna lösa uppkomna tvister. 
Nämndens avgörande blir slutligt och bindande för parterna om ingen av 
dem protesterar mot det inom en föreskriven tidsperiod. Om någon av 
parterna protesterar mot avgörandet får tvisten i stället slutligt avgöras av en 
skiljenämnd (eller domstol). 
 
Avsikten med detta arbete har varit att placera in förekomsten av DB:s på 
den svenska konfliktlösningskartan. I detta syfte har tre huvudsakliga frågor 
behandlats. För det första har det utretts vilka rättsliga effekter som enligt 
svensk rätt följer av ett avtal vilket stadgar att uppkomna tvister i första 
hand ska hänskjutas till prövning av en DB. För det andra har det utretts 
vilka rättsliga effekter som enligt svensk rätt följer av ett avgörande av en 
DB. För det tredje har det utretts huruvida parter genom avtal kan begränsa 
möjligheterna att åberopa bevisning från DB-förfarandet i en efterföljande 
prövning.  
 
För att besvara dessa tre frågor har det undersökts var gränsen går mellan å 
ena sidan partsautonomin och den dispositiva avtalsrätten, och å andra sidan 
rättssäkerhetsaspekter och den indispositiva processrätten. DB-avtal finns 
vanligen intagna som ett steg i en multimodal tvistlösningsklausul eller 
förstegsklausul. En faktor som har varit av avgörande betydelse för de 
slutsatser som har nåtts i detta arbete är om det nästföljande steget enligt 
denna förstegsklausul utgörs av prövning inför allmän domstol eller inför 
skiljenämnd. I allmän domstol gör sig rättssäkerhetsaspekter och 
indispositiv processrätt starkt gällande. Skiljeförfarandet är i stället i hög 
grad präglat av principen om partsautonomi, vilket innebär att parterna har 
betydligt större möjligheter att genom avtal förfoga över 
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tvistlösningsförfarandet än som är fallet i den ordinära domstolsprocessen. 
En allmän slutsats i detta arbete är att DB-förfarandet därför regelmässigt 
bör efterföljas av prövning inför skiljenämnd och inte inför allmän domstol. 
På så sätt maximeras möjligheterna att uppnå de effekter som eftersträvas 
med att upprätta en DB. 
 
Avseende den första frågeställningen har det konstaterats att ett avtal som 
stadgar att uppkomna tvister i första hand ska prövas av en DB i dagsläget 
sannolikt inte utgör processhinder i svensk allmän domstol, alldeles oavsett 
om parterna i avtalet uttryckligen anger att så är fallet. Detta följer av den 
sedan länge etablerade principen om att processuella överenskommelser per 
se är ogiltiga om det inte finns lagstöd för motsatsen. Det följer eventuellt 
också av den rätt till domstolsprövning som garanteras av artikel 6 EKMR.  
 
För skiljeförfarandets del är rättsläget mer oklart. Med hänsyn till den 
internationella utvecklingen och till principen om partsautonomi torde det 
dock inte vara osannolikt att en tydligt formulerad förstegsklausul, vilken 
föreskriver att uppkomna tvister i första hand ska prövas av en DB, skulle 
ges verkan som ett tillfälligt, avhjälpbart processhinder av svenska 
skiljenämnder, åtminstone inom en inte alltför avlägsen framtid.  
 
Det bör också påpekas att även om en domstol eller skiljenämnd skulle anse 
att en förstegsklausul är processrättsligt overksam, betyder detta inte per 
automatik att den är civilrättsligt overksam. Beroende på omständigheterna 
kan därför ett hänskjutande av en tvist till domstol eller skiljenämnd, i strid 
med förstegsklausulen, tänkas föranleda skadeståndsansvar även om 
klausulen inte ges verkan som processhinder. 
 
Avseende den andra frågeställningen har det konstaterats att tydlighet vid 
utformningen av DB-avtalet är av stor vikt för vilken betydelse som sedan 
tillmäts DB-avgörandet. Vill parterna minimera risken för att DB-
avgörandet ska uppfattas som en skiljedom är det lämpligt att i DB-avtalet 
uttryckligen klargöra detta. I avsaknad av ett sådant klargörande saknas 
allmänna säkra hållpunkter för att avgöra om avtalet ska uppfattas som ett 
skiljeavtal eller ett avtal om någon annan form av privat tvistlösning.  
 
Beträffande den rättsliga statusen av ett DB-avgörande som har blivit 
slutligt och bindande har konstaterats att det inte kan vara processrättsligt 
bindande, utan enbart civilrättsligt. Avgörandets verkan stannar vid 
avtalsutfyllnad och saknar rättskraft och exigibilitet. Det kan således inte 
verkställas exekutivt, till skillnad från en skiljedom. Avgörandet utgör heller 
inte något processhinder för prövning av tvisten på nytt i domstol eller 
skiljenämnd, alldeles oavsett om parterna skulle foga in sådana uttryck i 
deras avtal. Att avgörandets verkan stannar vid avtalsutfyllnad innebär att 
parterna genom DB-avtalet anses ha förbundit sig att följa den utfyllnad som 
nämndens avgörande innebär. Parterna kan därmed sägas ha överlåtit sin 
avtalsmakt på tredje man som har fått mandatet att åstadkomma samma 
rättsliga effekt som parterna själva skulle ha kunnat uppnå, om de i stället 
själva hade ingått avtal i den till DB:n hänskjutna frågan. Om en part vägrar 
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att följa DB-avgörandet är det att anse som avtalsbrott vilket i sig kan bli 
föremål för rättslig prövning och föranleda skadeståndsansvar.  
 
Som en följd av att avgörandet är att likställa med avtalsutfyllnad saknar 
parterna i princip möjlighet att få innehållet i avgörandet materiellt 
överprövat. Om part vill angripa ett DB-avgörande som har blivit slutligt 
och bindande får det i stället ske huvudsakligen utifrån de avtalsrättsliga 
oskälighets- och ogiltighetsreglerna, men vissa möjligheter finns också att 
angripa avgörandet på grund av förfarandefel genom en analog tillämpning 
av 34 § LSF. En ordning som denna leder till att ett DB-avgörande som har 
blivit slutligt och bindande endast undantagsvis kan angripas med framgång.  
 
Beträffande ett DB-avgörande som någon av parterna motsatt sig inom 
föreskriven tid, och som således inte har blivit slutligt och bindande, har 
konstaterats att i utländsk skiljedomspraxis har det avgörande som DB:n 
kommit fram till, i stort sett undantagslöst, upprätthållits i den efterföljande 
prövningen. Anledningen till detta är att ett mycket högt bevisvärde tillmäts 
de slutsatser som DB-ledamöterna kommit till, då ledamöterna vanligen är 
opartiska, partstillsatta, kompetenta och insatta både i sakfrågor och i 
juridiska förhållanden. Trots att någon liknande prövning inte har skett i 
Sverige är slutsatsen att mycket talar för att utgången skulle bli densamma. 
Konsekvensen av detta är att även ett DB-avgörande som en part omgående 
motsätter sig med stor sannolikhet kommer att upprätthållas i den 
efterföljande prövningen. Det kan emellertid ifrågasättas om en sådan 
ordning är förenlig med principen om parternas likställdhet i processen och 
principen om ett kontradiktoriskt förfarande, vilka följer av artikel 6 EKMR. 
 
Avseende den tredje och sista frågeställningen har det konstaterats att starka 
skäl talar för att allmän domstol inte skulle ta hänsyn till ett av parterna 
ingånget bevisavtal. Åberopande av bevisning i strid med ett bevisavtal kan 
i allmän domstol inte motverkas genom processuella sanktioner av 
bevisföringskaraktär, såsom avvisning av bevisningen.  
 
För skiljeförfarandets del är slutsatsen inte densamma. I stället gäller att 
bevisavtal ska tillerkännas verkan och att bevisning som åberopas i strid 
med bevisavtalet alltså ska avvisas av skiljenämnden, åtminstone så länge 
inskränkningarna i den fria bevisföringen inte är så långtgående att rimliga 
krav på rättssäkerhet inte kan iakttas. Skulle skiljenämnden sätta sig över 
parternas gemensamma instruktioner och tillåta bevisning i strid med ett 
giltigt bevisavtal föreligger ett klanderbart uppdragsöverskridande. Dessa 
slutsatser talar för att sådana bevisavtal som här avses alltid bör förenas med 
en skiljeklausul, då de annars riskerar att i praktiken bli utan verkan.  
 
Det har också konstaterats att på grund av svårigheterna med att styrka att 
en ersättningsgill skada föreligger torde möjligheterna att erhålla skadestånd 
från den part som bryter mot bevisavtalet vara mycket små. För DB-
ledamöterna gäller att om de, inom ramen för den vittnesplikt som följer av 
lagen, tvingas att redogöra för domstol om något förhållande som omfattas 
av deras sekretessförpliktelse kan den lagstadgade vittnesplikten åberopas 
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som grund för ansvarsfrihet. Något brott mot sekretessavtalet föreligger då 
alltså inte. 
 
I Sverige har DB:s upprättats och använts endast i ett fåtal större projekt, 
varav det mest kända exemplet är vid byggandet av Öresundsförbindelsen. 
Runt om i världen har dock DB:s blivit mycket populära och de används 
frekvent i omfattande och komplexa projekt, med mycket goda resultat. Det 
synes också finnas en internationell trend som går i riktning mot att se ADR 
i allmänhet som en accepterad och godtagbar del av rättskipningen. Att vi i 
framtiden också kommer att få se en ökad användning av DB:s i Sverige är 
ingen djärv gissning. Ett faktum är att det i entreprenadbranschens 
grundläggande standardavtal, AB 04, har intagits en alternativ 
tvistlösningsklausul som sannolikt har inspirerats av den framgångsrika 
användningen av DB:s i andra länder. Denna alternativa tvistlösningsklausul 
syftar till att erbjuda parter en ”lightvariant” av tvistlösning för att undvika 
den tidsåtgång och de komplikationer som är förenade med den ordinära 
tvistlösningen i domstol eller skiljeförfarande. Tvistlösningsformen som 
benämns ”förenklad tvistlösning” regleras i 10 kap. 1 § AB 04, där det 
anges att parterna gemensamt kan utse en ojävig tredje man som får i 
uppdrag att slita tvisten mellan parterna. När parterna fått del av den tredje 
mannens avgörande är det, likt ett avgörande av en DAB, interimistiskt 
bindande för parterna intill dess att de enas om en annan lösning eller 
frågan, efter missnöjesanmälan, slutligt avgörs av antingen allmän domstol 
eller skiljenämnd. Om ingen av parterna anmäler missnöje inom en månad 
från det att de fått del av den tredje mannens avgörande ska frågan anses 
slutligt avgjord. Även om flera skillnader finns mellan ett DB-förfarande 
och det alternativa tvistlösningsförfarande som regleras i AB 04 är 
likheterna uppenbara.  
 
Bestämmelsen intogs i AB-avtalet samma år som ICC gav ut sitt 
standardreglemente Dispute Board Rules. Att ICC valde att utveckla detta 
reglemente är ett tydligt tecken på den allt större plats som DB:s tar på den 
internationella konfliktlösningskartan. Det har emellertid ännu inte blivit 
aktuellt för Stockholms Handelskammare, som i dagsläget tillhandahåller 
regler för skiljeförfaranden och medling, att också utveckla regler för DB-
förfaranden. Men om användningen av DB:s i Sverige, i likhet med 
förhållandena i andra europeiska länder, fortsätter att öka i popularitet är det 
inte osannolikt att så sker i framtiden. 
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