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Summary 

This paper focuses on issues related to the distinction between contract 

clauses that give third parties the right to fill out the parties' agreement and 

arbitration clauses in the context of purchase price adjustment clauses, the 

latter which can be found in contracts for business transfers. 

 

At a transfer of an undertaking, the price of the target company is derived 

from the financial conditions that existed on the date of signing. A business 

transfer can be accomplished either by a transfer of shares or by an asset 

transfer. Purchase price adjustment clauses are relevant in both cases. Due 

to the uncertainty, in the one or two month period, between signing and 

closing, the signing contract usually stipulates a preliminary purchase price. 

The price is then adjusted, taking into account any changes in value that 

have occurred in the target company from the latest annual report to the date 

of closing. The contract normally includes a purchase adjustment clause if 

the parties cannot agree on a closing access, which stipulates that an 

independent auditor is to determine the final purchase price of the target 

company. 

 

A question that arises is whether a valuation is to be considered an 

arbitration award or if the valuation should only be given a civil effect. A 

related question is whether the parties with a purchase price adjustment 

clause can create procedural effects in the sense that a valuation can be 

addressed only at a formal basis even if the clause is not perceived as an 

arbitration agreement. 

 

The essay begins with a description of the valuation clauses and their 

function as pricing mechanisms. In the same section purchase price 

adjustment clauses are exemplified and their development is discussed 

(Chapter 2). The subsequent section introduces the question whether or not 

the parties through the design of a civil law provision can achieve 

procedural effects to the extent that an executed valuation can be questioned 

exclusively on a formal basis (Chapter 3). This is followed by a section on 

contractual interpretation, which seeks to illustrate how the demarcation 

problem of arbitration clauses occur (Chapter 4). After that the current 

policies of the delineation are described (Chapter 5) and their consequences 

(Chapter 6). The thesis ends with an analysis and conclusions (Chapter 7). 
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Sammanfattning 

Denna uppsats fokuserar på frågor kring gränsdragningen mellan 

avtalsklausuler som ger tredje man rätt att fylla ut parternas avtal och 

skiljeklausuler i kontexten av värderingsklausuler. Dessa klausuler återfinns 

bland annat i kontrakt rörande företagsöverlåtelser.  

 

Vid en företagsöverlåtelse är priset på målbolaget beräknat utifrån de 

finansiella förutsättningar som förelegat vid överlåtelsedagen. 

Överlåtelserna sker vanligen genom aktieöverlåtelser, men ibland även 

genom en så kallad inkråmsöverlåtelse. Värderingsklausuler är relevanta i 

båda fallen. Tillträdesdagen inträffar vanligtvis en eller ett par månader efter 

överlåtelsedagen. På grund av osäkerheten under perioden mellan 

överlåtelsedagen och tillträdesdagen anges ofta en preliminär köpeskilling i 

överlåtelseavtalet. Köpeskillingen justeras sedan med hänsyn till eventuella 

värdeförändringar som skett i målbolaget mellan den senast fastställda 

årsredovisningen och tillträdesdagen. I den mån säljare och köpare inte kan 

enas om ett tillträdesbokslut innehåller förvärvsavtalet vanligen en 

värderingsklausul. Klausulen syftar till att med bindande verkan för parterna 

fastställa tillträdesbokslutets innehåll och följaktligen besvara frågan vilket 

pris som slutligen ska erläggas för målbolaget. 

 

Värderingsklausuler ger upphov till ett antal svåra frågor. En av dessa är 

huruvida en genomförd värdering ska betraktas som en skiljedom eller om 

värderingen enbart ska ges civilrättslig verkan. En annan är huruvida 

parterna genom en värderingsklausul kan skapa processuella verkningar i så 

måtto att en genomförd värdering enbart kan angripas på formell grund, 

trots att klausulen inte är att betrakta som ett skiljeavtal. 

 

Arbetet inleds med en beskrivning av värderingsklausuler och dess funktion 

som prismekanism. I samma avsnitt ges några klausulexempel och 

värderingsklausulens framtid diskuteras (kap. 2) I efterföljande avsnitt 

introduceras frågan om parterna genom utformandet av klausulen kan uppnå 

processuella verkningar (kap. 3). Därefter följer ett avsnitt rörande 

avtalstolkning som syftar till att försöka åskådliggöra hur 

gränsdragningsproblematiken mot skiljeklausuler uppkommer (kap. 4). 

Härefter redogörs för rådande riktlinjer beträffande gränsdragningen (kap. 

5) och dess konsekvenser (kap. 6). Examensarbetet avslutas därefter med en 

sammanfattande analys och slutsatser (kap. 7). 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats fokuserar på frågor kring gränsdragningen mellan 

avtalsklausuler som ger tredje man rätt att fylla ut parternas avtal och 

skiljeklausuler. Gränsdragningen aktualiseras i skilda sammanhang och 

okunskap om den riskerar att få stora konsekvenser för involverade parter. 

 

Gränsen är intressant ur många perspektiv, men kanske främst utifrån 

perspektivet att om en viss klausul är att betrakta som en skiljeklausul är 

avtalsutfyllnaden en skiljedom. En skiljedom kan enligt svensk rätt inte 

omprövas på materiella grunder, vilket medför att klausulen kan få oanade 

effekter om inte en viss försiktighet iakttas. Är klausulen däremot enbart att 

betrakta som civilrättsligt bindande kan värderingen klandras på både 

materiell och formell grund. 

 

En klausultyp som kräver ställningstagande till nyssnämnda gränsdragning 

är så kallade värderingsklausuler som återfinns bland annat i avtal rörande 

fastighetsöverlåtelser, aktieägaravtal och företagsöverlåtelser. 

Värderingsklausuler syftar till att fastställa ett köpeobjekts pris när 

avtalsparterna är oense. Vanligtvis sker det genom att klausulen stadgar att 

efter påkallande ska köpeobjektet värderas med bindande verkan för 

parterna av tredje man, till exempel av ett i klausulen angivet 

revisionsbolag.  

 

Framväxten av privata tvistlösningsarrangemang, som alternativ till allmän 

domstol och skiljeförfarande, har dessutom medfört att man kan ställa sig 

frågan om värderingsklausulen numera kan betraktas som en civilrättslig 

klausul med processuell verkan. Detta skulle i så fall kunna innebära att en 

utförd värdering inte är möjlig att angripa på materiell grund trots att 

värderingen inte är att betrakta som en skiljedom. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med detta arbete är att redogöra för den gränsdragningsproblematik 

som råder beträffande värderingsklausuler i kontexten av 

företagsöverlåtelser, samt att analysera konsekvenserna av huruvida en 

genomförd värdering är att betrakta som en skiljedom eller ej. 

Avslutningsvis presenteras en möjlig lösning på den problematik som 

examensarbetet åskådliggjort.  
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De frågeställningar som arbetet avser att besvara kan i linje med detta 

formuleras enligt följande: 

 

 Vad ger upphov till gränsdragningsproblematiken? 

 Vilka bekymmer ställer problematiken till med för 

parterna i avtalet? 

 

Utvecklingen av privata tvistlösningsmetoder har medfört att frågan om 

värderingsklausulen kan betraktas som en civilrättslig klausul med 

processuell verkan är av intresse. Mot den bakgrunden avser arbetet även att 

besvara frågan: 

 

 Kan en värderingsklausul (utan att betraktas som en 

skiljeklausul) få processuell verkan i bemärkelsen att en 

genomförd värdering enbart kan angripas på formell 

grund? 

 

1.3 Avgränsningar 

Inom ramen för alla uppsatser krävs någon form av avgränsning. Även en 

snävt formulerad frågeställning omfattar fler frågor än vad utrymmet 

vanligtvis medger. I examensarbetet har i huvudsak följande avgränsningar 

vidtagits.   

 

Arbetet avser enbart att redogöra för problematiken kring 

värderingsklausuler och redogör inte för övriga prismekanismer. 

Beträffande avtalsparterna utgår uppsatsen från att dessa utgörs av 

näringsidkare av jämbördig ställning och att deras mellanhavanden har ett 

påtagligt kommersiellt syfte. Vidare avser arbetet enbart att redogöra för 

svensk rätt trots att dagens företagsförvärv ofta är av internationell karaktär. 

 

Av utrymmesskäl har vissa avsnitt av deskriptiv natur inte tagits med i 

uppsatsen, exempelvis återfinns ingen introduktion av skiljeförfarandet 

såsom tvistlösningsinstitut. Vidare har vissa av uppsatsens anknytande 

problemområden inte fördjupats. Diskussionen kring huruvida tolkningsdata 

är att hänföra till kategorin rättsfakta eller bevisfakta är ett område som 

enbart berörs. Vidare sker ingen djupare analys av gränsdragningen mellan 

civilrätt och processrätt. 

 

1.4 Metod och material 

Den traditionella juridiska metoden har legat till grund för uppsatsen. 

Metoden bygger på den klassiska rättskälleläran till vilken lagtext, 

förarbeten och prejudikat är hänförlig. I vissa av uppsatsens delar har 

prejudikat från högsta instans saknats varvid praxis från underrätterna 
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istället beaktats; dock med viss försiktighet eftersom underrättspraxis inte 

har samma prejudicerande verkan som en dom från högsta instans.  

 

En komparativ metod förekommer under enstaka avsnitt för att belysa 

skillnader eller likheter mellan svensk rätt och internationella principer.  

 

I lagtext, rättspraxis och doktrin talas sällan om hon. Allt är centrerat kring 

det maskulina ordet han. Att det svenska juridiska språkbruket uppfattas 

som mansdominerat är ostridigt och tyvärr innehåller inte det svenska 

språket ett etablerat könslöst ord så som finskans hän. Den begränsade 

användningen av det svenska könsneutrala pronomen hen har medfört att 

författaren, trots vad som just sagts, konsekvent begagnat sig av den 

maskulina termen han. Med han avses både hon och han. 

 

Civilrättslig och processrättslig doktrin har varit relevant vid utformandet av 

uppsatsen. Även äldre doktrin har använts vid besvarandet av uppställda 

frågeställningar. Exempelvis har artiklar från trettiotalet nyttjats, främst av 

den anledningen att dessa artiklar fortfarande är den huvudsakliga doktrinen 

på området som enbart behandlar godmansförfaranden i 

värderingssituationer, förutom en artikel skriven av Lars Edlund från år 

2007. Bristen på juridisk litteratur som specifikt behandlar värderings- eller 

godmansförfaranden har vidare medfört att det även krävts en inläsning av 

omkringliggande rättsområden och dess litteratur. 

 

1.5 Disposition 

Arbetet inleds med kapitel 2 vari redogörs för förekomsten av 

värderingsklausuler och tillträdesbokslut samt dess funktion som slutgiltig 

prismekanism. Kapitel 3 fokuserar på frågeställningen om en 

värderingsklausul kan få processuell verkan. I kapitel 4 ges en grundlig 

genomgång av avtalstolkning och utfyllning.  Kapitlet påvisar även 

värderingsklausulers återkommande ofullständighet i den bemärkelsen att en 

enkelt utformad klausul ofta väcker betydligt fler frågor än den besvarar. 

Kapitel 5 ägnas åt rådande gränsdragningsproblematik och förklarar vari 

problematiken alltjämt ligger. Vidare i kapitel 6 redogörs för 

gränsdragningens konsekvenser. Slutligen följer en analys och 

sammanfattande slutsatser i kapitel 7. 
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2 Tillträdesbokslut och 
värderingsklausuler  

2.1 Tillträdesbokslut 

Vid en företagsöverlåtelse är priset på målbolaget
1
 beräknat utifrån de 

finansiella förutsättningar som förelegat vid överlåtelsedagen, vilket ofta 

baseras på den senast fastställda årsredovisningen. Företagsöverlåtelser sker 

vanligen genom aktieöverlåtelser, men även inkråmsöverlåtelser 

förekommer. Värderingsklausuler är relevanta i båda fallen.
2
 

 

Tillträdesdagen inträffar vanligtvis en eller ett par månader efter 

överlåtelsedagen. På grund av osäkerheten under perioden mellan 

överlåtelse- och tillträdesdagen anges ofta en preliminär köpeskilling i 

överlåtelseavtalet. Köpeskillingen justeras sedan med hänsyn till eventuella 

värdeförändringar som skett i målbolaget mellan den senast fastställda 

årsredovisningen och tillträdesdagen. För att utröna eventuella 

värdeförändringar upprättas ett tillträdesbokslut som visar målbolagets 

ekonomiska ställning per tillträdesdagen. Tillträdesbokslutet speglar således 

målbolagets finansiella värde vid tillträdesdagen och fastslår det pris som 

köparen slutligen ska erlägga för målbolaget.
3
 Härigenom undviks även att 

så kallade agentproblem uppstår. Säljaren bär nämligen risken för en 

eventuell värdeförsämring i målbolaget fram till tillträdesdagen,
 
samtidigt 

som incitament för säljaren att maximera målbolagets finansiella ställning 

per tillträdesdag kvarstår.
4
 En värderingsklausul av ovan nämnda typ 

fastslår priset på målbolaget först vid tillträdesdagen och inte vid en 

tidpunkt dessförinnan.
5
 

 

Överlåtelseavtalen stadgar ofta att god redovisningssed ska tillämpas vid 

upprättandet av tillträdesbokslut. Det förekommer också att särskilda 

beräkningsgrunder anges i avtalen avseende angivna balansposter.  Nämnas 

bör att förvärvsavtalen bygger på tanken att målbolagets rörelse drivs på ett 

oförändrat sätt mellan överlåtelse- och tillträdesdagen, varför det ofta anges 

i avtalet att säljaren är skyldig att samråda med köparen innan viktiga beslut 

fattas och i övrigt hålla köparen underrättad om händelser av vikt för 

målbolaget.
6
 

 

                                                 
1
 Benämningen på bolaget som ska förvärvas. 

2
 Forssman, Magnus: Företagsöverlåtelser – en introduktion till den legala processen, 

Uppl. 1:1, Stockholm: Norstedts Juridik, 2011, s. 15. 
3
 Ibid., s. 53 f. 

4
 Bergström, Clas och Samuelsson, Per: Aktiebolagets grundproblem, Uppl. 3:1, 

Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2009, s. 66 f.  
5
 Edlund, Lars: ”Värderingsklausuler och tillträdesbokslut” i SvJT 2007, s. 311-320, s. 

311. 
6
 Ibid., s. 311 ff. 
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2.2 Värderingsklausuler 

I den mån säljare och köpare inte kan enas om ett tillträdesbokslut innehåller 

förvärvsavtalet vanligen en värderingsklausul. Denna syftar till att med 

bindande verkan för parterna fastställa tillträdesbokslutets innehåll och 

följaktligen besvara frågan vilket pris som ska erläggas för målbolaget. 

 

Vissa överlåtelseavtal anger enbart att tillträdesbokslutet ska upprättas av 

köparen under överinseende av målbolagets revisorer. Detta medför i 

realiteten att det är köparen som fastställer och upprättar tillträdesbokslutet 

då det oftast sker ett byte av revisorer vid överlåtelsedagen. Genom säljarens 

och köparens motstående intressen i prisfrågan är det inte alla säljare som 

delar köparens förtroende för vald revisionsfirma, varför avtalen normalt 

stadgar att vid missnöje eller vid upprättande av tillträdesbokslutet ska 

vardera part utse varsin revisor. Dessa ska sedan tillsammans utse en 

oberoende tredje revisor, vilket görs för att undvika ett dödläge.
7
 Emellertid 

förekommer överlåtelseavtal vari värderingsklausulen enbart stadgar att om 

parterna inte kan enas om ett tillträdesbokslut skall tredje man med 

bindande verkan för parterna upprätta ett sådant. Med beaktande av 

tillträdesbokslutets redovisningsmässiga karaktär brukar det anges i 

värderingsklausulen att en namngiven större revisionsbyrå ska upprätta 

tillträdesbokslutet. Uppdragen av denna typ är vanligtvis inte personknutna 

utan hänvisar till en revisionsbyrå. Det förekommer även att klausulerna 

bara nämner att en oberoende tredje man ska upprätta tillträdesbokslutet 

med bindande verkan för parterna.
8
 Värderingsklausuler av liknande 

karaktär återfinns bland annat i aktieägaravtal och entreprenadavtal.
9
 

 

2.3 Klausulexemplifiering 

Värderingsklausuler anger ofta inte mer än hur och under vilka former en 

värderingsman ska utses. Termen värderingsman används för att beteckna 

den aktör som av parterna fått i uppgift att fastställa tillträdesbokslutet 

avseende målbolaget. Klausulerna brukar vanligtvis inte ange de 

rättsverkningar som parterna anser ska vara förenade med 

värderingsmannens beslut. Utformningen avseende form, disposition samt 

ordval är dessutom ofta standardiserad och återanvändning av gamla 

avtalsmallar är legio.
10

 Vanligtvis finner parterna tydligen den 

standardiserade värderingsklausulen tillfredställande.
11

 Nedan följer fyra 

frekvent använda värderingsklausuler eller delar av sådana: 

 

                                                 
7
 Edlund, Lars, s. 311. 

8
 Oldenstam, Robin m.fl.: Guide till kommersiell tvistlösning, Uppl. 1:1, Stockholm: 

Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2010, s. 26 f. 
9
 Ibid., s. 26 f samt Ramberg, Christina: Aktieägaravtal i praktiken, Stockholm: Norstedts 

Juridik, 2011, s. 117 f. 
10

 Edlund, Lars, s. 311 f. 
11

 Ibid., s. 312. 



 10 

a) Tillträdesbokslutet skall slutligt fastställas av den oberoende 

revisorn. 

 

b) Egendomen skall inventeras och värderas av parterna per 

tillträdesdagen. Kan parterna ej enas om vilka värden som skall 

gälla, skall värdena med bindande verkan för parterna 

fastställas av en av handelskammaren i Jönköping utsedd 

värderingsman. 

 

c) The decision of such auditor shall be final and binding upon 

the Parties. 

 

d) The Parties agree that the valuation under this clause shall 

be final and binding and not subject to arbitration.
12

 

 

2.4 Värderingsmannens rättigheter och 
skyldigheter 

Värderingsmannens uppdrag grundas på det avtal som parterna träffat om att 

anförtro värderingen till en utomstående revisor eller revisionsbolag. Den 

utsedde revisorn är att betrakta som uppdragstagare till parterna även om 

han utsetts gemensamt av parternas revisorer eller genom ett institutionellt 

förfarande. Härigenom är sedvanliga uppdragsrättsliga principer tillämpliga 

beträffande värderingsmannens uppdrag. Viss ledning kan även hämtas från 

skiljemannarätten.
13

 

 

Avseende värderingsmannens rättigheter kan främst nämnas rätten till 

ersättning för utfört arbete enligt vad som överenskommits. Har ingen 

överenskommelse träffats får arvodet bedömas enligt marknadsmässiga 

principer enligt 45 § KöpL analogt. Har inget avtalats beträffande 

kostnadsfördelning är parterna solidariskt ansvariga för värderingsmannens 

arvode och svarar sinsemellan för hälften var.
14

 Med hänsyn till skatte- och 

bolagsrättsliga regleringar är det en självklarhet att den utsedde revisorns 

ersättning belastar parterna och inte målbolaget.
15

 

 

Beträffande värderingsmannens skyldigheter ska han utföra uppdraget på ett 

fackmannamässigt sätt inom rimlig tid. Det åligger honom även att iaktta 

grundläggande rättssäkerhetsaspekter vilket exempelvis innebär att all 

kommunikation med parterna ska ske öppet samt att parterna ska ges 

tillfredställande möjligheter att yttra sig över vad motparten anfört.
16

 

 

I fråga om sekretess anses det enligt gängse principer för uppdragsavtal att 

värderingsmannen lyder under sekretess beträffande sitt uppdrag om inget 

                                                 
12

 Edlund, Lars, s. 313. 
13

 Ramberg, Christina: Kontraktstyper, Stockholm. Norstedts Juridik AB, 2005, s. 133. 
14

 Mellqvist, Mikael och Persson, Ingemar: Fordran & Skuld, Uppl. 9, Uppsala: Iustus 

Förlag AB, 2011, s. 53 f.  
15

 Edlund, Lars, s. 314 f. 
16

 Hellner, Jan, m.fl.: Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, Uppl. 5:1, Stockholm: Norstedts 

Juridik AB, 2010, s. 232, 259 samt Ramberg, Christina: Kontraktstyper, s. 125 f.  
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annat avtalas. Dessutom kan det nämnas att de revisionsbyråer som 

vanligtvis utför värderingsuppdrag har sekretessplikt enligt god 

redovisningssed.
17

  

 

Att parterna vanligtvis avtalar om att en revisor ska utföra uppdraget medför 

att värderingsmannens sakkunskap naturligtvis kommer att vara en 

informell del av det underlag varpå han grundar sin värdering. Emellertid 

måste den utsedde revisorn iaktta en viss försiktighet så att inte en part får 

uppfattningen att värderingen grundats på material som parten inte fått ta del 

av. Beträffande den metod med vilken värderingsmannen ska genomföra sitt 

uppdrag anges oftast att värderingen ska ske enligt god redovisningssed.
18

 

God redovisningssed är inte något entydigt begrepp utan en samling av 

normer som brukar beskrivas som ”en faktiskt förekommande praxis hos en 

kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga”.
19

 Uttalanden av 

Bokföringsnämnden och andra normgivande organ har betydelse när det 

gäller att fastslå innebörden av god redovisningssed. Av betydelse för 

värderingsuppdrag är även Föreningen för auktoriserade revisorer
20

 och 

Näringslivets börskommittés utfärdade rekommendationer i 

redovisningsfrågor.
21

 

 

2.5 Värderingsklausulens utveckling 

Skiljeförfarandets dominerande ställning som alternativ till rättskipning vid 

allmän domstol har börjat utmanas av alternativa tvistlösningsmodeller. 

Många av civilprocessens tillkortakommanden återfinns numera i 

skiljeförfarandet. Det tar tid, är väldigt dyrt och nämndens avgöranden är 

materiellt svåra att förutse. Därför överväger parterna numera andra 

tvistlösningsmetoder.
22

 Förekomsten av tvistlösningsklausuler som består av 

två eller flera steg ökar. Första steget hänvisar till en alternativ 

tvistlösningsmetod och om tvisten kvarstår efter första steget prövas den 

slutligt i antingen allmän domstol eller genom ett skiljeförfarande.
23

  

 

De alternativa tvistlösningsmetodernas utveckling är inte till fullo 

sammanflätad med värderingsklausulernas utveckling. 

Värderingsklausulerna fanns för svensk rätts vidkommande nämligen innan 

diskussionen om alternativa tvistlösningsformer föddes och Nils Dillén 

                                                 
17

 Edlund, Lars, s. 315.  
18

 Ibid., s. 314 f.  
19

 Andersson, Sten och Söderquist, Bengt: Års- och koncernredovisning – En kommentar 

till redovisningsreglerna, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 1996, s. 57. 
20

 Härefter FAR. 
21

 Andersson, Sten och Söderquist, Bengt, s. 21. 
22

 Westberg, Peter i Festskrift till Lars Heuman: ”Kontrakterad privatdomare”, Stockholm: 

Jure Förlag AB, 2008, s. 575 – 608, s. 576.   
23

 Söderlund, Christer: “Multimodala tvistlösningsklausuler” i JT 2005/06, s. 

187-197, s. 187 ff.  
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publicerade redan år 1934 artikeln “Några anmärkningar om gode män i 

Svensk Juristtidning.
24

 

 

En av de mer utförliga redogörelserna för klausuler där tredje man ges 

behörighet att för parterna fastslå eller besluta värden eller fakta återfinns i 

Stefan Lindskogs bok Skiljeförfarande - En Kommentar. Lindskog 

behandlar inte specifikt värderingsklausuler utan besläktade institut till 

skiljeförfarandet vari godmansavtalet anges. Enligt Lindskog uppstår ett 

godmansavtal när: 

 
två parter avtalar om att viss fråga skall av tredje man med för 

parterna bindande verkan avgöras på annat sätt än genom 

skiljeförfarande (eller rättegång). Det finns ingen vedertagen 

övergripande term för sådana avtal. Jag betecknar dem i det 

följande godmansavtal.
25

 

 

Stundtals kvalar emellertid ovanstående situationer in under benämningen 

expertavgörande efter anglosaxiska influenser.
26

 Genom de alternativa 

tvistlösningsmetodernas framväxt har värderingsklausuler eller 

godmansavtal fått ett uppsving.
27

 Klausulernas tidigare problematik 

kvarstår, om än i delvis förändrat skick. Utvecklingstrenden beträffande 

värderingsklausuler är dock tydlig, nämligen utförligare regleringar. En 

värderingsklausul som tidigare just var en klausul kan idag utgöra ett separat 

avtal med ett tiotal klausuler. I de nyare versionerna av värderingsklausuler 

regleras företrädesvis: 

 
1. Vilken part som ska upprätta det första tillträdesbokslutet. 

 

2. Vilka frågor som ska kunna hänskjutas till den oberoende 

revisorn för värdering. 

 

3. Hur förfarandet inleds. 

 

4. Hur den oberoende revisorn utses. 

 

5. Hur värderingsförfarandet ska genomföras.  

 

Exempelvis regleras den utsedde revisorns tillgång till material 

och hur underlaget inhämtas. Vilken metod revisorn ska 

tillämpa och angivande av om specifika beräkningsmetoder ska 

appliceras beträffande angivna bokföringsposter. Hit hänförs 

även frågor rörande tidsfrister.  

 

6. Hur den genomförda värderingen ska redovisas.  

Ska exempelvis beräkningarna redovisas post per post eller 

som ett totalbelopp. 

 

                                                 
24

 Dillén, Nils: “Några anmärkningar om gode män för värdering” i SvJT 1934, s. 230-

256. 
25

 Lindskog, Stefan: Skiljeförfarande - En Kommentar, Inledande anmärkningar 3.2.1. 

(Hämtat från Zeteo) 
26

 Se Kendell, John, m.fl.: Expert determination, Uppl. 4:1, London: Sweet & Maxwell, 

2008. 
27

 Oldenstam, Robin m.fl., s. 27.  
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7. Vilken verkan ska vara förenad med den oberoende revisorns 

värdering. 

 

Ska värderingen vara bindande för parterna eller endast 

vägledande. Har missnöjd part rätt att inom viss angiven 

tidsfrist klaga på den genomförda värderingen och kan 

värderingen överprövas på materiell grund. 

 

8. Hur ska kostnaderna för värderingsförfarandet fördelas mellan 

parterna.
28

 

 

Ovanstående uppräkning av regleringar som kan tänkas övervägas av 

parterna är inte avsedd att vara uttömmande. Emellertid används de tidigare 

redovisade värderingsklausulerna fortfarande flitigt i situationer där 

avtalsparterna finner den standardiserade värderingsklausulen 

tillfredställande.
29

   

 

                                                 
28

 Forssman, Magnus, s. 55 samt Oldenstam, Robin m.fl., s. 27. Se även Kansmark, Jan: 

”Några anteckningar om Dispute Review Boards” i JT, 1995/96, nr. 2, s. 958-963, s. 961 f.  
29

 Edlund, Lars, s. 311. 
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3 En glömd princip 

Redan i propositionen från 1942 återfinns utgångspunkten för processuella 

klausuler. I en kommentar till 49 kap. RB fastslår lagrådet att ”[…] avtal i 

processuella frågor över huvud taget anses vara ogiltiga, om ej motsatsen 

uttryckligen stadgas.”30 Tio år senare bekräftas principen av Welamson som 

anför att ”Man torde kunna utgå från att i varje fall ett avtal, varigenom 

part avhänder sig allt processuellt rättsskydd, enligt svensk rätt icke anses 

giltigt.”
31

 Principen lyder att processuella överenskommelser är ogiltiga om 

de inte har stöd i lag. Härigenom kan man inte genom avtal skapa 

processhinder eller avstå från sin rätt till domstolsprövning. Drygt 50 år 

senare upprätthålls fortfarande principen.
32

 Beträffande överprövning av den 

oberoende revisorns värdering gäller såsom i alla rättsstater dessutom 

principen om att tillgången till en rättvis rättegång är obestridlig. I det sagda 

ligger vidare att en part som avstår sin rätt till domstolsprövning inte utgör 

rättegångshinder, även om det sker under en kortare tid.
33

 Westberg anför 

att: 

 
regleringar i avtal, såsom att förlikningsförhandlingar eller 

medling, måste föras först, saknar däremot den processuella 

verkan av att bli processhinder. Detsamma gäller 

avtalsregleringar som stadgar att vissa personer skall slita 

tvister i anledning av kontraktet utan att vara skiljemän. Det 

följer av den nämnda principen att processuella 

överenskommelser per se är ogiltiga om inte annat stadgas i 

lag. Ett annat sätt att uttrycka detta – eller i vart en del av detta 

– är att parter som regel inte genom ett avtal kan skapa 

processhinder. Det krävs lagstöd för det.
34

 

 

Från och med den 1 januari år 1995 är europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
35

 

svensk lag. Dessutom får ingen lag eller annan föreskrift meddelas i strid 

med EKMR enligt 2 kap. 19 § regeringsformen. 

 

Enligt artikel 6 EKMR har alla rätt till en rättvis rättegång, varför det är en 

grundläggande rättssäkerhetsgaranti att tvistefrågor ska kunna prövas av 

domstol. Domstolsprövningen ska vara utformad så att den uppfyller 

artikelns grundläggande rättssäkerhetsgarantier och bistår därför parterna i 

processen med ett garanterat minimiskydd.
36

 När parter avtalar om 

                                                 
30

 Prop. 1942:5, s. 233. 
31

 Welamson, Lars: ”Svensk rättspraxis. Civil- och straffprocessrätt 1948-1952” i SvJT 

1953, s 681-728, s. 686. 
32

 Westberg, Peter i Festskrift till Hans Ragnemalm: ”Från statlig till privat rättskipning - 

reflexioner över frågan om avsägelse av rätten till domstolsprövning”, Lund: Juristförlaget 

i Lund, 2005, s. 347-364, s. 354 f samt Fitger, Peter, kommentar till 49 kap. 2 §. 
33

 Lindskog, Stefan, Inledande anmärkningar 4.1.1. 
34

 Westberg, Peter i Festskrift till Hans Ragnemalm, s. 356. 
35

 Härefter EKMR. 
36

 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, Uppl. 3, Stockholm: Norstedts 

Juridik, 2007, s. 135 ff.  
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processuella överenskommelser blir konsekvensen att de i större eller 

mindre utsträckning avstår från de i artikel 6 garanterade rättigheterna.
37

 

Europadomstolen
38

 har godkänt frivilliga avståenden från de rättigheter som 

ställs upp i artikel 6, men av de mål som ED prövat har merparten gällt 

skiljeklausuler och skiljeförfaranden.
39

 ED har slagit fast att ett frivilligt 

avstående från artikel 6 rättigheter till förmån för skiljeförfarandet är ett 

godtagbart avstående.
40

 ED har dock inte prövat frågor rörande processuella 

överenskommelser som tar sikte på att reglera den dispositiva 

tvistemålsprocessen. Avsaknaden av vägledande avgöranden från ED i 

frågor kring andra frivilliga avståenden medför att svaren får sökas i 

nationell rätt. 

 

Vad gäller skiljeförfaranden kan det anföras att parterna har större 

möjligheter att själva reglera handläggningen av tvisten än inom ramen för 

en rättegång i allmän domstol. En klausul med lydelsen ”kan parterna ej 

enas om vilka värden som skall gälla, skall värdena med bindande verkan 

för parterna fastställas av en av handelskammaren i Jönköping utsedd 

värderingsman” skulle medföra att en skiljenämnd inte är behörig att pröva 

en talan rörande värden som enligt klausulen först ska fastställas av en 

utsedd värderingsman. I och med partsautonomins princip kan det anses att 

en skiljenämnd bör avvisa eller vilandeförklara en parts talan om inte en 

värdering skett såsom tvunget enligt parternas kontrakt, det vill säga att man 

inte uppfyllt avtalets försteg. Genom studier av utländsk rättspraxis menar 

Söderlund att förstegsklausuler kan fungera som dispositiva processhinder 

så länge klausulen är preciserad i fråga om tidsplan och tillvägagångssätt. 

Att dispositiva processhinder skapas genom avtal ”är en princip som står 

helt i samklang med den partsautonomins princip som framförallt gäller på 

civilrättens område. Försteg utgör därför processhinder som kan 

undanröjas”
41

. 

 

Lindskog vidhåller sin uppfattning om att dispositiva processhinder inte bör 

tillerkännas någon verkan i skiljeförfaranden, men erkänner att saken för 

svensk rätts vidkommande inte är alldeles klar. Bakgrunden till att Lindskog 

underkänner dispositiva rättegångshinder är för att rätten till rättegång är 

oförytterlig.
42

 Emellertid kan parter försöka med stöd av den avtalsfrihet 

som återfinns på det civilrättsliga planet genom avtal försöka åstadkomma 

vissa processuella verkningar avseende hur regler ska tolkas.
43

 

 

Westberg förklarar principen om att processuella överenskommelser i sig är 

ogiltiga genom att de undantag till principen som stadgas i lag inte medför 

att en part går miste om sin rätt till rättegång. Beträffande skiljeförfarande 

                                                 
37

 SOU 2007:26, s. 154 ff. 
38

 Härefter ED. 
39

 Jfr. Mulcahy, Leigh-Ann: Human Rights and Civil Practice, London: Sweet & Maxwell, 

2001, s. 437 ff. 
40

 Suovaniemi mot Finland. Europadomstolens dom den 23 februari 1991. 
41

 Söderlund, Christer, s. 196. 
42

 Lindskog, Stefan, Inledande anmärkningar 3.3.3. 
43

 Heuman, Lars: ”Kan parter träffa avtal om hur civilrättsliga och processuella regler 

skall tillämpas?” i JT, 2011-12, nr 2, s. 336-354, s. 338. 
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har det av staten pekats ut såsom ett acceptabelt alternativ till allmän 

domstol beträffande dispositiva frågor. Förfarandet är inte regellöst utan 

regleras av Lag (1999:116) om skiljeförfarande
44

 och härigenom uppfyller 

de statens krav på rättssäkerhet. En skiljedom kan visserligen inte materiellt 

överprövas men upphävas genom klander eller i sig vara ogiltig enligt LSF:s 

tvingande bestämmelser.
45

  

 

I samband med införandet av medlingslagen diskuterades huruvida ett avtal 

om att lösa en tvist genom medling
46

 bör anses utgöra ett dispositivt 

processhinder. Svaret blev nekande. Ett svar som i hög grad talar för att 

parter inte genom avtal kan skapa dispositiva processhinder, oberoende av 

om tvisten ska prövas av allmän domstol eller i ett skiljeförfarande.
47

 

                                                 
44

 Härefter LSF. 
45

 Westberg, Peter i Festskrift till Hans Ragnemalm, s. 356. 
46

 Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister.  
47

 Prop. 2010/11:128, s. 42. 
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4 Tolkning och utfyllning 

4.1 Värderingsklausulens ofullständighet 

Som nämnts syftar värderingsklausulen normalt till att med bindande verkan 

för parterna fastställa tillträdesbokslutets innehåll och följaktligen besvara 

frågan vilket pris som slutligt ska erläggas för målbolaget. Klausulerna är 

ofta summariskt skrivna och föga klargörande, vilket kan åskådliggöras 

genom att återge en av de tidigare klausulerna: 

 
Egendomen skall inventeras och värderas av parterna per 

tillträdesdagen. Kan parterna ej enas om vilka värden som skall 

gälla, skall värdena med bindande verkan för parterna 

fastställas av en av handelskammaren i Jönköping utsedd 

värderingsman. 
 

Klausulen ovan lämnar många frågor obesvarade. Det framgår inte om den 

ska uppfattas som en skiljeklausul, vilka metoder som ska ligga till grund 

för värderingen, inom vilken tid värderingen ska genomföras eller vem av 

parterna som ska tillhandahålla värderingsunderlaget. Ska parterna tillåtas 

att yttra sig över underlaget som värderingen baserats på, inkomma med 

inlagor, ges rätt att besvara motparts eventuella skrivelser eller ska 

värderingsmannen allena utan parternas inverkan värdera målbolaget efter 

eget omdöme. Listan på frågor kan till synes göras lång. 

 

För att kunna besvara dessa frågor måste en avtalstolkning genomföras och 

ofta även en avtalsutfyllning. En avtalstolkning i sammanhanget av ett 

skriftligt avtal, det vill säga ett kontrakt, syftar primärt till att fastställa 

betydelsen av en vag eller ofullständig text. I motiven till Lag (1915:218) 

om avtal och rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
48

 framgår att 

”avtal kommer till stånd genom utbyte av sammanstämmande 

viljeförklaringar”
49

. Utgångspunkten för avtalstolkning enligt svensk rätt är 

att fastställa den gemensamma partsviljan så som den förelåg vid tidpunkten 

för avtalsslutet.
50

 Det är inte bara lydelsen av avtalsvillkoret utan även 

omständigheterna vid dess tillkomst och vad som kan framgå om parternas 

avsikt som kan få betydelse vid tolkningsverksamheten.
51

 Skulle detta visa 

sig omöjligt används olika tolkningsmetoder för att utröna vad som numera 

ska anses gälla mellan parterna.
52

 Lyckas inte tolkningsverksamheten 

                                                 
48

 Härefter AvtL. 
49

 Prop.1915:83, s. 36. 
50

 Grönfors, Kurt samt Dotevall, Rolf: Avtalslagen – En kommentar, Uppl. 4:1, Stockholm: 

Nortedts Juridik, 2010, s. 48.  
51

 NJA 1997 s. 382, s. 396. 
52

 Hedwall, Mattias: Tolkning av kommersiella avtal, Uppl. 2, Stockholm: Norstedts Juridik 

AB, 2004, s. 67.  
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besvara den aktuella frågan behöver avtalet kompletteras, något som man i 

doktrin kallar avtalsutfyllning.
53

 

 

4.2 Tolkningslärans dilemma 

Dagens etablerade regler och principer för avtalstolkning härrör från en 

äldre teoretisk debatt som avstannade redan vid 1900-talets mitt. Under 

1800-talets senare hälft utvecklade tyska rättsvetenskapsmän viljeteorin som 

en reaktion på den rådande strikta bokstavstolkningen. Viljeteorin innebar 

att en viljeförklaring enbart skulle tolkas efter avgivarens vilja. Kritiker 

menade att teorin fäste för stor vikt vid avgivarens vilja på mottagarens 

bekostnad.
54

 En lämpligare lösning vore att skydda mottagaren och låta 

dennes tillit bli avgörande i situationer där förtroendet var befogat, den så 

kallade tillitsteorin. Teorin kom senare att få stöd i auktoritativa källor
55

 och 

som exempel på teorin kan förklaringsmisstag enligt 32 § AvtL nämnas, 

enligt vilken avgivarens förklaringsmisstag blir gällande om mottagaren 

varit i god tro beträffande misstaget.
56

 Som en tredje variant lanserades 

förklaringsteorin som för svensk rätts vidkommande särskilt förfäktades av 

Grönfors. Enligt teorin ska en objektiv tolkning av förklaringen vara 

gällande. Man ska således utgå från den ”yttre iakttagbara förklaringen 

sådan den framträder för en objektiv betraktare”
57

. Genom 

förklaringsteorin är man åter tillbaka vid att placera den uttryckliga 

förklaringen i centrum.
58

 

 

Samtliga teorier har sitt pedagogiska värde genom att de påvisar 

fundamentala moment i tolkningsreglerna. Lehrberg menar att: 

 
Viljeteorin illustrerar viljans fundamentala betydelse för allt 

rättshandlande. Tillitsteorin pekar på behovet av att skydda 

mottagaren i sådana fall då viljan endast är skenbar. Och 

förklaringsteorin illustrerar nödvändigheten av att hålla en viss 

distans till parternas positioner. Samtliga teorier är emellertid 

också behäftade med teoretiska och praktiska svårigheter. Det 

är uppenbart att avgivarens vilja inte alltid kan respekteras.
59

 

 

Huruvida någon av principerna är härskande enligt svensk rätt är oklart. 

Enligt Lehrberg utgör antagligen tillitsteorin gällande rätt. Adlercreutz 

menar å sin sida att vare sig ”man vill anse att tillits- eller 

förklaringsprincipen vara förhärskande, står det fast att en ’objektiv 

tolkningsprincip’ av ganska vag och komplicerad struktur är accepterad i 

                                                 
53

 Hedwall, Mattias, s. 66 samt Adlercreutz, Axel och Gorton, Lars: Avtalsrätt, II, Uppl. 

6:1, Lund: Juristförlaget i Lund, 2010, s. 29 f.  
54

 Lehrberg, Bert: Avtalstolkning, Tallin: Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, Uppl. 

5:1, 2009, s. 22 f. 
55

 Se exempelvis prop. 1915:83, s. 140 samt SOU 1929:22 s. 204.  
56

 Grönfors, Kurt samt Dotevall, Rolf, s. 215. 
57

 Grönfors, Kurt: Avtalsgrundande rättsfakta, Stockholm: Nerenius & Santérus, 1993, s. 

20. 
58

 Adlercreutz, Axel och Gorton, Lars, s. 41. 
59

 Lehrberg, Bert: Avtalstolkning, s. 23. 
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svensk förmögenhetsrätt.”
60

 Härefter lanserar Adlercreutz en egen 

tolkningsmodell eller presenterar i varje fall en nyanserad bild av befintliga 

modeller. Den objektiva tolkningen är i de flesta fall enbart ett första led i en 

mer omfattande tolkningsoperation. Avgörande vikt läggs istället enligt 

Adlercreutz i den gemensamma partsviljan, den så kallade intersubjektiva 

innebörden av avtalet, ”ty tolkningen går ytterst ut på att fastställa den ’vad 

parterna gemensamt avsett’ med avtalet, även om det inte stämmer med en 

objektiv tolknings resultat.”
61

 Ovanstående är dock enligt författaren enbart 

en modernisering av motivuttalandet att ”avtal kommer till stånd genom 

utbyte av sammanstämmande viljeförklaringar”
62

, vilket kan översättas med 

den gemensamma partsviljan. Att detta är utgångspunkten för all 

avtalstolkning är även förankrat i praxis.
63

 

 

Vilken tolkningsmetod som är gällande för svensk rätts vidkommande är 

fortfarande problematiskt. I NJA 2010 s. 416 uttalade HD att: 

 
Frågan hur ett avtal ska tolkas är inte okomplicerad och 

gränsen mellan avtalstolkning och utfyllnad av avtal är delvis 

diffus. En vald avtalstolkningsmetod kan inverka på 

domstolens redovisning och bedömning av i målet åberopade 

omständigheter och därmed på utgången i målet.
64

 

 

Tingsrätten hade i målet valt att tillämpa oklarhetsregeln och HD meddelade 

granskningsdispens för prövning i hovrätt. HD ansåg att oklarhetsregelns 

tillämpningsområde var alldeles för diffust och att tingsrättens avgörande 

därmed framstod som svårbedömt.
65

 

 

Frågan om vilken tolkningsteori som ska tillämpas kan alltså anses grumlig. 

Det enda säkra som går att fastställa är att allt som kan bidra med 

upplysningar eller information om parternas avsikter och uppfattningar om 

avtalet och dess innehåll utgör relevant underlag vid en avtalstolkning.  

 

Problematiken kring avtalstolkning har nyligen studerats i en studie av 

Samuelsson
66

, vars slutsats utmynnar i att någon tolkningslära inte kan 

fastslås.  Frågan har ett naturligt svar nämligen att: 

 
Avtalstolkning är inte, och kan inte vara, ett materiellt 

rättsområde. […] För vad vi diskuterar här blir i så fall hur 

avtalets regler ska tolkas, och frågan av hur regler ska tolkas 

kan inte hanteras genom uppställandet av nya regler.
67
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4.3 Värderingsklausulens tolkningsdata 

4.3.1 Begreppet tolkningsdata 

Ordet tolkningsdata används inom doktrin som benämning på all den 

information som är av relevans vid avtalstolkning.
68

 Att samla in alla 

relevanta tolkningsdata är således en process som föregår avtalstolkningen. 

Tolkningsdata kan exempelvis utgöras av parters uttalanden, skrifter samt 

hur de agerar både innan och efter avtalsslut.
69

  

 

Lehrberg gör en uppdelning av tolkningsdata. Viss information hänförs till 

kategorin rättsfakta, ”faktiska omständigheter som är av omedelbar 

betydelse för det omtvistade rättsförhållandet”
70

 och övrigt till kategorin 

bevisfakta, ”omständigheter som enbart är av medelbar betydelse”
71

. 

Rättsfakta är sådana omständigheter som motsvarar rekvisiten i en rättsregel 

och som måste åberopas av den part som stödjer sig på regeln. Enligt 17 

kap. 3 § andra meningen rättegångsbalken
72

 får rätten i ett dispositivt mål 

inte grunda sin dom på andra omständigheter än sådana som har åberopats 

av en part till grund för hans talan. Med omständigheter menas i detta 

sammanhang endast sådana fakta som är omedelbart relevanta fakta, det vill 

säga rättsfakta.
73

 Enligt Lehrberg utgör avtalet rättsfaktumet i enlighet med 

regeln om parternas bundenhet till det uttryckta avtalsinnehållet, om än 

rättsfaktumet bör ses som ett komplext rättsfaktum eller sammansatt 

rättsfaktum som består av flera olika faktiska förhållanden som alla krävs 

för att rättsföljden ska inträda. När rekvisit i rättsregler uppkommer som 

motsvarar komplexa rättsfakta går det inte att utläsa vilka konkreta 

omständigheter som avses, vilket beror på förhållandena i det enskilda fallet, 

eller med andra ord de omständigheter som ger rätten grund för att avtalet 

har ett visst innehåll.
74

 Ett bevisfaktum definieras vanligtvis som ett bevis 

för existensen av ett rättsfaktum. Bevisfakta behöver till skillnad från 

rättsfakta inte åberopas utan enbart föras in i processen. HD har exempelvis 

uttalat att ”principen beträffande bevisfakta är att rätten kan ta hänsyn till 

all bevisning som införts i målet, således även till nackdel för den part som 

förebringat bevisningen. Kravet på åberopande hänför sig endast till 

rättsfakta.”
75

  

 

Adlercreutz tydliggör emellertid skillnaden mellan bevisfakta och rättsfakta 

genom att främst knyta begreppen till olika tidpunkter. Rättsfakta är 

omständigheter hänförliga till tiden innan eller senast vid avtalsslut, samt att 

omständigheten varit synbar för medkontrahenten så som hänförlig till 
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avtalet.  Det räcker i allmänhet att omständigheterna vid en objektiv 

bedömning anses ha bort uppfattats, oavsett mottagarens 

uppfattningsförmåga, för att beaktas som hänförliga till avtalet.  Fakta 

hänförlig till tiden efter avtalsslut har som utgångspunkt ingen betydelse, 

men kan tjäna som bevisfakta för vad som förekommit vid avtalsslutet eller 

vad parterna avsett vid detta. Parternas efterföljande handlingar kan således 

vara uttryck för deras uppfattning om avtalets innehåll och utgöra relevant 

information vid en kommande avtalstolkning.
76

 

 

4.3.2 Kontraktet 

Den huvudsakliga källan till tolkningsdata beträffande värderingsklausuler 

återfinns i kontraktet. Kontraktet och den infogade värderingsklausulen är 

resultatet av avtalsparternas förhandling som kodifierats och anses utgöra 

parternas gemensamma viljeförklaring. Det är ytterst sällan som ingressen 

till avtalet kan tjäna som ledning för förståelse av hur värderingsklausulen 

skall uppfattas och tolkas. Ibland återfinns bilagor till kontraktet som riktar 

sig till värderingsmannen, varvid vissa beräkningsmetoder anges och 

uttryckligen anger vilka beräkningsmetoder som ska tillämpas vid värdering 

av vissa angivna bokslutsposter, exempelvis rörande utestående 

kundfordringar. I övrigt brukar kontrakten inte ge någon närmare ledning 

beträffande värderingsklausulen.  

 

Det händer att värderingsklausulen diskuterats mellan parterna innan 

avtalslut och att utkast upprättats gällande klausulens utformning och 

funktion som prismekanism. Emellertid måste man beakta att det senare 

ingångna kontraktet normalt sett innehåller en integrationsklausul
77

 med 

innebörden att detta ”avtal utgör parternas fullständiga reglering av de 

frågor som avtalet berör. Alla muntliga eller skriftliga åtaganden eller 

utfästelser som föregått avtalet ersätts härav.”
78

 Integrationsklausuler är 

vanligt förekommande och numera ofta slentrianmässigt inplacerade i 

kommersiella avtal och syftar till att eliminera eller i vart fall minska 

betydelsen av avtalspreliminärerna. Ingenting hindar emellertid att 

avtalspreliminärerna och de dokument som upprättats beträffande 

värderingsklausulen får betydelse vid tolkningen av ett oklart eller 

ofullständigt kontrakt.
79

 Det skrivna kontraktet är dock vanligtvis det enda 

som finns att tillgå som tolkningsdata och således som tolkningsunderlag 

rörande tvister angående värderingsklausuler. 
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4.4 Tolkningsmetoder 

4.4.1 Samlingen av tolkningsmetoder 

Ett avtal uppstår som tidigare nämnts vid utbyte av två parters samstämmiga 

viljeförklaringar. För att säkerställa viljeförklaringarnas exakta innehåll och 

lydelse kodifieras de normalt sett i en skriftlig handling, kontraktet. Detta 

tjänar som riktmärke och är utmärkt som framtida bevisning om 

viljeförklaringens innehåll. En tvist uppstår vanligtvis när parterna är oense 

om hur kontraktstexten ska tolkas. Språket är ett vagt verktyg och begrepp 

är ofta mångfacetterade vilket bjuder in till meningsskiljaktigheter. 

 

För att finna svaret på vad parterna avsåg med den i kontraktet skrivna 

formuleringen uppvisar praxis och doktrin en rad olika metoder.
80

 Ovan 

redogjordes för det relevanta underlaget vid avtalstolkningen och i detta 

avsnitt kommer de frekvent återkommande tolkningsmetoderna att 

diskuteras. Som tidigare nämnts är det orimligt om ens möjligt att fixera 

avtalstolkningen i ett hierarkiskt system med fasta tillämpningsriktlinjer. 

Det har sedan länge betonats att man måste tillämpa en efter materialets 

karaktär anpassad tolkningsmetod.
 81

  Doktrin kan som nämnts inte uppställa 

en hierarki av tolkningsregler som rättstillämparen har att följa vid 

tolkningsoperationen.
82

 Däremot kan rättsvetenskapen genom modeller och 

tolkningsregler ge rättstillämparen vägledning om hur en uppkommen 

tolkningsfråga kan lösas. Genom studiet av rättspraxis kan vidare vissa 

gemensamma tolkningsdrag åskådliggöras, om än enbart för vägledning. 

 

4.4.2 Partsinriktad tolkning 

Den partsinriktade tolkningen är baserad på den teoretiska utgångspunkten 

att ett avtal består av avtalsparternas samstämmiga viljeförklaringar och 

metoden syftar till att vaska fram dessa viljeförklaringar.
83

 Tolkningen 

enligt den partsinriktade metoden syftar därför till att fastställa vad parterna 

avsett, vad de anses ha bestämt samt vilka handlingsregler de ställt upp. 

Med ledning av vad parterna gemensamt åsyftat fastställs således 

avtalsinnehållet, även om det står i direkt strid med avtalets lydelse såsom 

den framstår vid en objektiv bedömning. Den gemensamma partsavsikten 

blir oftast en bevisfråga och att finna tillräckligt med tolkningsdata som 

styrker den gemensamma avsikten när avtalets lydelse och motpart är av 

motsatt uppfattning är ytterst svårt.
84

 De flesta är nog överens om att 

domstolen måste försöka finna den gemensamma avsikten. Viss försiktighet 

måste dock iakttas så att inte en partsavsikt fingeras och rätten uttalar sig om 
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avsikten trots bristande underlag. Metoden bör vidare tillämpas med största 

försiktighet när det finns minsta antydan till misstanke om att påstådda 

partsavsikter konstruerats i efterhand och möjligen inspirerats av vad som 

kan vara juridiskt lämpligast avseende den uppkomna tolkningstvisten.
85

  

 

4.4.3 Språkinriktad tolkning 

Utgångspunkten för tolkning av kontrakt är ordalydelsen. Ofta uppstår 

tvister angående hur avtalsformuleringar i kontraktet ska uppfattas och ofta 

är lydelsen för vag för att utröna den gemensamma partsviljan. Anledningen 

till att parternas subjektiva förklaringsinnehåll sällan kan läggas till grund 

för en avtalsbedömning är svårigheten med att fastställa vad parterna åsyftat 

vid tidpunkten för avtalets ingående. Detta har för svensk rätts 

vidkommande lösts genom att inta ett objektivt perspektiv till 

kontraktsformuleringarnas lydelser. Avtalets objektiva förklaringsinnehåll 

erhålls genom att läsa avtalet såsom en utomstående dock med tillgång till 

alla insamlade tolkningsdata i den uppkomna situationen.
86

 Metodens 

objektiva ingångsperspektiv medför att det skrivna avtalet blir 

utgångspunkten vid fastställandet av avtalsinnehållet, vilket medför att 

avtalets objektiva lydelse erhåller viss presumtionsverkan. Det är ytterst 

mödosamt för en part att göra sannolikt en omständighet som inte ryms 

under den objektiva lydelsen om inte andra tolkningsdata ger fog för en 

sådan tolkning. Det skrivna avtalets lydelse bidrar också till att skapa en 

yttre ram för tolkningen. Om en part för argumentationslinjer som ligger 

utanför lydelsens yttre ram krävs det som ovan sagt mycket för att det ska 

beaktas inom avtalstolkningen. Man kan uttrycka det så att parternas viljor 

undanträngs av den upprättade viljeförklaringen, nämligen kontraktet.
87

 

  

Orsakerna till att kontraktet ges en presumtionsverkan är många. 

Exempelvis är förutsägbarhet i kommersiella sammanhang viktigt så att 

involverade parter kan planera sina framtida aktiviteter och kräver avtalet 

dessutom slutligt godkännande av andra än de som deltagit under 

avtalsförhandlingarna är det extra viktigt att det skriftliga dokumentet läggs 

till grund för avtalstolkningen. En språkinriktad tolkning skapar även 

incitament för parterna att säkra bevisning om avtalets innehåll och vikten 

av att uttrycka sig tydligt i avtal. En språkinriktad tolkning får vidare med 

hänsyn till rättssäkerheten och den allmänna omsättningens intressen utgöra 

huvudregeln för avtalstolkning och vardera avtalspart är således som 

utgångspunkt bunden i enlighet med det skriftliga avtalet.
88

 I de 

angloamerikanska rättssystemen förstärks betydelsen av skriftliga avtal 

genom det principiella förbudet att föra bevisning mot vad som följer av det 
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skriftliga avtalet, den så kallade the parol and extrinsic evidence rule.
89

 I 

praktiken blir emellertid det skriftliga avtalet vanligtvis avgörande både i 

svensk och angloamerikansk rätt.
90

  

 

I många situationer är språket dock vagt och ger föga ledning även vid en 

objektiv analys av avtalsformuleringens lydelse och vid en tolkning av 

värderingsklausuler är detta högst problematiskt. Särskilt problematiskt är 

det när parterna medvetet använt diffusa termer, vilket kan vara ett resultat 

av en kompromiss i samband med avtalsförhandlingarna. Exempelvis är 

fraser såsom ”tillträdesbokslutet skall slutligt fastställas av den oberoende 

revisorn” problematiska i bemärkelsen att vad parterna avsett med ”slutligt 

fastställas” kan tolkas som att den oberoende revisorn ska likställas med en 

skiljeman och det godkända tillträdesbokslutet som en skiljedom. 

 

4.4.4 Systeminriktad tolkning 

Om kontraktet är systematiskt uppbyggt kan en systeminriktad tolkning 

tillgripas. Metoden medför att den oklara kontraktsbestämmelsen tolkas mot 

bakgrund av det system kontraktet i övrigt bildar.
91

 Metoden är sparsamt 

använd i praxis men återfinns i rättsfall rörande exempelvis transportavtal.
92

 

Tolkningens största tillämpningsområde är när avtalsparterna har haft ett 

känt standardavtal som mall vid upprättandet av kontraktet. Under senare tid 

har domstolarna i högre grad kommit att tillämpa metoden och utvecklingen 

beror dels på dess internationella förankring och dels på det faktum att 

svenska avtalskonstruktörer influerats av utländska kommersiella kontrakt 

som är betydligt längre och mer systematiskt uppbyggda. Härigenom har 

metoden blivit mer frekvent använd och kommer med största sannolikhet i 

framtiden att bli den viktigaste metoden vid sidan av den språkinriktade 

tolkningen.
93

  

 

En annan bidragande orsak till den ökade tillämpningen är att det följer av 

både Unidroit Principles of International Commercial Contracts
94

 art. 4.4 

och The principles of European Contract Law
95

 art. 5:105 att 

avtalstolkningen ska göras med hänsyn till ”the light of the whole contract”, 

vilka båda är regelsamlingar av stor betydelse för kommersiella 

internationella aktörer. Högsta domstolen uttalade i NJA 1992 s. 403 att ett 

”avtal bör emellertid ses som en sammanhängande helhet. Vid tolkningen av 

en avtalsbestämmelse kan man därför ofta hämta ledning i andra 
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avtalsbestämmelser”. Om en term således förekommer i mer än en av 

avtalets bestämmelser och termen i sig är vag och inbjuder till olika 

tolkningsalternativ bör termen ges den innebörd som bäst låter sig förenas 

med avtalets bestämmelser.
96

 

 

4.4.5 Norminriktad tolkning 

Den norminriktade tolkningen kan användas vid både tolkning och 

utfyllning. Inom alla olika rättsområden finns det dispositiv samt ibland 

även indispositiv rätt, principer, rättspolitiska ställningstaganden, 

rekommendationer från olika organ och myndighetsråd som alla kan 

påverka tolkningen eller utfyllningen av parternas avtal. Normerna påverkar 

avtalet på så sätt att avtalets bestämmelser korrigeras och tolkas i linje med 

befintliga normer.
97

 Den dispositiva rättens huvuduppgift är att reglera 

avtalsinnehållet till den del avtalet saknar uttryckliga bestämmelser 

avseende den uppkomna situationen. Även andra etablerade normer såsom 

handelsbruk och branschpraxis kan få betydelse.
98

 Det svåra med metoden 

är emellertid att bedöma när uppkomna situationer inte skall tolkas eller 

fyllas ut av normer utan av parternas underförstådda gemensamma 

partsvilja. Syftar parterna till att i avtalet frångå befintliga normer bör detta 

därför tydligt framgå av avtalet. Beträffande kommersiella parter borde detta 

krav kunna ställas ännu högre och om parterna inte uttryckligen anger att de 

avser att frångå exempelvis etablerad branschpraxis avseende leveranstid så 

kan denna praxis anses vara en del av deras gemensamma partsvilja.
99

 Det 

kan tilläggas att en del uttryck och fraser inte kan förstås utan närmare 

kännedom om uttryckens betydelse i den relevanta branschen.
100

 

 

4.4.6 Ändamålsinriktad tolkning 

När man väl är införstådd med ett avtals ändamål och dess syfte skapar det 

en djupare förståelse för hur man bör förhålla sig till mångtydiga uttryck 

och fraser som förekommer i avtalet, men även i situationer där avtalet 

tiger.
101

 Avtalstolkningen utförs sedan med beaktande av avtalets syfte och 

en liknande metod återfinns i internationella kodifieringar där det stadgas att 

hänsyn ska tas till ”the nature and purpose of the contract”
102

. 
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4.4.7 Skälighetsinriktad tolkning 

Införandet av 36 § AvtL har möjliggjort jämkning av oskäliga avtalsvillkor 

och har sedan sitt inträde spelat en viss roll även för avtalstolkningen. 

Metoden möjliggör att istället för att inledningsvis fastställa ett oskäligt 

avtalsinnehåll för att i efterföljande steg jämka innehållet med hänsyn till 36 

§ AvtL kan man redan vid avtalstolkningen slå fast ett skäligt avtalsinnehåll. 

En viktig utgångspunkt vid avtalstolkning är nämligen att fastställa ett 

skäligt avtalsinnehåll med rimlig hänsyn till båda parters intressen.
103

 Inom 

den internationella kontraktsrätten fastslås i PICC art. 4.8 (c) samt PECL 

5:102(g) att man vid avtalstolkningen ska ta hänsyn till ”good faith and fair 

dealing”.  

 

Många ställer sig dock kritiska till en så kallad dold kontroll där 

domstolarna ”tolkar bort” enskilda avtalsvillkor. Möjligen går utvecklingen 

alltmer mot en så kallad öppen kontroll där man genom införandet av 

tvingande lagstiftning påverkar parternas avtalsfrihet, vilket ur ett 

rättsäkerhetsperspektiv ses som en lämpligare lösning.
104

 

 

4.5 Tolkningsregler 

Vid sidan av de olika tolkningsmodellerna har det utvecklats ett antal 

tolkningsregler av vilka vissa kan härledas tillbaka till den romerska rätten. 

Reglerna anses subsidiära till tolkningsmetoder och dess relevans vid 

avtalstolkning enligt svensk rätt ska nog inte överdrivas.
105

 Reglerna har 

emellertid stora likheter med de riktlinjer som återfinns i det engelska 

rättsystemet och återkommer stundtals i rättspraxis.
106

 Grönfors och 

Dotevall framhäver att betydelsen av tolkningsregler kraftigt minskat sedan 

införandet av skälighetsstandarden i 36 § AvtL.
107

  

 

Följande propositionsuttalande med anledning av införandet av 36 § AvtL 

bör i linje med detta numera tillmätas ringa betydelse: 

 
[A]tt en ny generalklausul inte i och för sig föranleder att 

domstolarna bör överge vedertagna principer för tolkning av 

avtal. Sålunda bör t.ex. den s.k. oklarhetsregeln, dvs. principen 

om att ett villkor i tveksamma fall bör tolkas till nackdel för 

den som formulerat det, kunna komma till användning även i 

fortsättningen.
108

 

 

Att oklarhetsregeln med dess trubbiga konsekvens används vid 

avtalstolkning som ofta kräver en utförlig analys vore enligt Grönfors och 
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Dotevall orimligt.
109

 Ramberg och Ramberg påvisar även oklarhetsregelns 

bristfällighet beträffande vilken av parterna som bär skulden till den oklara 

formuleringen och menar att oklarhetsregeln inte är att betrakta som en 

viktig hjälpregel för avtalstolkaren.
110

 Något som högsta instans troligen 

instämmer i med beaktande av NJA 2010 s. 416, där HD beviljade 

prövningstillstånd i HovR på grund av tingsrättens tillämpning av 

oklarhetsregeln.
111

  

 

Tolkningsregler kan i vissa fall även förklaras som komprimerade tolknings 

modeller eller som modellernas slutsatser. Exempelvis hänför Vahlén till sitt 

begrepp ”hjälpregler” både tolkningsmodeller och tolkningsregler.
112

 

 

Beträffande tolkningen av värderingsklausuler är det främst den så kallade 

betydelseregeln som kan antas få effekt. Betydelseregeln beskrivs 

slentrianmässigt motsvara frasen, ”skrivet går före tryckt”. En mer 

nyanserad definition vore att betrakta betydelseregeln som en hjälpregel av 

innebörden att specifikt reglerade klausuler ges företräde framför 

generella.
113

 Som exempel kan nämnas att om köpeavtalet beträffande 

målbolaget hänvisar värderingsmannen till att värdera målbolaget i enlighet 

med oförändrade redovisningsprinciper ska detta följas. Innehåller 

köpeavtalet däremot även en klausul som hänvisar till en bilaga vari 

återfinns vissa angivna bokföringsposter och därtill kopplade 

värderingsmetoder ska värderingsmannen utföra värderingen i enlighet med 

informationen i bilagan. Betydelseregeln ger därför den särskilt reglerade 

bilagan företräde framför den generella instruktionen till värderingsmannen 

om att värdera målbolaget i enlighet med oförändrade 

redovisningsprinciper. 

 

4.6 Utfyllning 

Ett avtal är sällan heltäckande och att reglera alla tänkbara framtida 

händelser är inte ett rimligt alternativ. Därför måste ofullständiga avtal 

kompletteras för att ett fungerande avtal ska komma till stånd, vilket sker 

genom avtalsutfyllning. I teorin skiljer man mellan avtalstolkning som i 

grova drag kan likställas med tolkning av text och utfyllning varvid luckor i 

avtalet fylls med innehåll.
114

 Som tidigare nämnts är dock gränsen mellan 

utfyllning och tolkning i praktiken flytande och exempelvis kan en 

norminriktad tolkningsmetod tillämpas vid både tolkning och utfyllning.
115

 

 

Vid avtalsutfyllning fylls parternas avtal ut med stöd av lag, rättspraxis, 

doktrin, partsbruk, handelsbruk eller med stöd av analogier från närliggande 
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rättsområden.
116

 Beträffande tvingande lagstiftning så skiljer den sig från 

dispositiv rätt genom att lagstiftningen blir normerande även i strid med det 

fastställda avtalsinnehållet. Tvingande lagstiftning är tillfredställande på så 

vis att den ofta erbjuder en materiell lösning avseende frågor som parterna 

lämnat öppna.
117

 Tvingande lagstiftning återfinns främst på 

konsumenträttens område och reglerar konsumenters rättigheter i 

förhållande till näringsidkaren, varför den tvingande lagstiftningen sällan 

har någon betydelse beträffande företagsöverlåtelser.
118

 Valet av utfyllande 

rättsregler styrs av avtalstypen och när denna väl har fastställts kan avtalet 

inkvarteras i relevant rättslig miljö med tillhörande komplex av utfyllande 

rättsregler. Vilken kategori avtalet tillhör är ofta uppenbart, kategoriseringen 

kan utläsas ur parternas avtal och därmed besvara frågan huruvida avtalet 

exempelvis är att hänföra till ett köp, byte eller gåva.
119

 

 

Rörande företagsöverlåtelser har det länge diskuterats vilken lag som är 

tillämplig och därmed skulle reglera frågan om tillämplig dispositiv rätt och 

dess utfyllande verkan. Avseende förvärv av ett aktiebolags samtliga aktier 

återfinns i 1 kap. 9 § andra stycket lag (1936:81) om skuldebrev en 

bestämmelse som av vissa förespråkare skulle vara analogt tillämplig vid 

företagsöverlåtelser genom aktieköp. Bestämmelsen medför enligt vissa att 

säljaren enbart ansvarar för att aktierna existerar, dess ”äkthet”, och inte för 

dess värde, ”godhet”. En sådan tolkning hade medfört att aktierna inte är 

behäftade med fel även om köpeskillingen påtagligt understiger aktiernas 

”verkliga värde”.
120

 Självfallet är AvtL:s allmänna bestämmelser tillämpliga 

på överlåtelseavtalet och i övriga frågor får ledning sökas i köplagen 

beträffande både inkråmsöverlåtelser och aktieförvärv.
121

  

 

I doktrin har frågan om tillämplig lag länge diskuterats men främst utifrån 

ett felperspektiv.
122

 Prismekanismer såsom värderingsklausuler, 

prestationsprisklausuler eller tilläggsköpeskillingar har hänförts till den 

allmänna avtalsrättsliga debatten av den enkla anledningen att parterna 

vanligtvis noggrant reglerat köpeskilling i överlåtelseavtalen.
123

 Underlåter 

parterna att i avtalet reglera målbolagets slutliga pris får 45 § KöpL 

utfyllande verkan, och lyder ”Följer inte priset av avtalet, skall köparen 

betala vad som är skäligt med hänsyn till varans art och beskaffenhet, 

gängse pris vid tiden för köpet samt omständigheterna i övrigt”. Köplagens 

reglering är en skälighetsinriktad bedömning och många av de kriterier som 
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uppställs i paragrafen är ytterst svårtillämpade rörande målbolagets 

prissättning vid företagsöverlåtelser. 

 

En lära som hänförs till utfyllning är förutsättningsläran som i praktiken 

fungerat som ett komplement till AvtL:s ogiltighetsregler.
124

 Läran 

möjliggör för avtalsparterna att frånträda ett avtal på grund av okända eller 

oförutsedda omständigheter i större omfattning än vad som följer av AvtL. 

Ett avtal kan inte jämkas med stöd av förutsättningsläran utan ogiltighet är 

enda påföljden.
125

 Åsikterna beträffande lärans relevans i och med 

införandet av 36 § AvtL går isär, men många menar att förutsättningsläran 

numera har ringa eller ingen betydelse för kommersiella avtal.
126

 

 

Förutsättningslärans relevans i frågor rörande värderingsklausuler måste 

anses ringa. Värderingsklausuler syftar till att i förväg reglera en framtida 

händelse vars förutsättningar ännu inte är inträffade och således inte är 

kända för avtalsparterna vid avtalstillfället. En värderingsklausul berättigar 

tredjeman att med bindande verkan för avtalsparterna prissätta målbolaget. 

Förutsättningsläran är en lära om parternas inbördes relation som inte är 

avsedd att tillämpas beträffande avtalsinnehåll som tillförts av tredjeman 

och utifrån dessa premisser måste förutsättningsläran anses oväsentlig i 

tolkningsfrågor rörande värderingsklausuler.  

 

4.7 Tolkning och utfyllning i praktiken 

Genomgången ovan påvisar att olika omständigheter gör sig gällande för 

avtalstolkningen beroende på avtalssituation och avtalstyp. Det faktum att 

domstolarna värderar och viktar de olika omständigheterna på olika vis 

spelar också in. En bidragande orsak är att domstolen enligt 17 kap. 3 § RB 

är förhindrad att grunda sin dom på omständigheter som inte åberopats av 

part. De omständigheter som väl åberopas är dessutom av situationsbaserad 

karaktär och bedöms enbart med beaktande av den uppkomna tvisten. Vissa 

återkommande utgångspunkter kan urskiljas och för att påvisa hur 

prejudicerande instans tillämpar avtalstolkning i sin dömande verksamhet 

kan NJA 1997 s. 382 vara av intresse.
127

 Frågan i målet gällde den rättsliga 

betydelsen av en klausul i ett finansiäravtal mellan Wasa Försäkring 

Kreditmarknad AB, Wasa Garanti Försäkrings AB, härefter Wasabolagen, 

och Skandinaviska Enskilda Banken, härefter S-E-Banken samt Indevo 

Holding AB, härefter Indevo. Den omtvistade klausulen var följande: 

 
Av de medel som inflyter från försäljning av bolag ingående i 

affärsområdena rekrytering och urval/SES samt 

marknadskommunikation, skall amortering till Wasa ske upp 
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till ett belopp av SEK 80 000 000 (åttio miljoner). Wasas 

fordran på Indevo/Holding därutöver skall vara efterställd S-E-

B:s fordran på grund av krediter vilka omfattas av detta 

avtal.
128

 

 

Wasabolagen anförde att klausulen var att betrakta som ett så kallat 

efterställningsavtal som träffats med banken. Klausulen berättigar därför 

Wasabolagen till betalning från S-E-Bankens försäljning av innehavande 

pant i Indevo vid Indevos obestånd. S-E-Banken menade istället att 

klausulen enbart gav Wasabolagen rätt till betalning före banken vid en 

pantförsäljning. 

 

HD konstaterade att avtalsklausulens innebörd är en fråga som besvaras 

enligt vanliga principer för avtalstolkning. Inte bara lydelsen av klausulen är 

relevant vid avtalstolkningen utan även omständigheterna vid klausulens 

tillkomst och vad som kan utrönas om parternas avsikter. Vidare 

konstaterade HD att ingen av de tolkningar av klausulen som parterna 

framställt kan anses utesluten språkligt sett. Finansiäravtalets utformning i 

övrigt talar dock för att klausulen inte ska betraktas som ett 

efterställningsavtal. Klausulen anses således inte behandla en reell 

obeståndssituation. Därefter frågade HD sig om parterna ändå kunde anses 

ha kommit överens om ett efterställningsavtal såsom Wasabolagen hävdade, 

men upplyste parterna om att en sådan gemensam partsavsikt inte visats 

eller att S-E-Banken vid avtalsslutet insett eller måst ha insett att 

Wasabolagen haft en sådan uppfattning om avtalsinnehållet. Slutligen 

konstaterade HD att det inte kan anses befogat att i förevarande fall genom 

utfyllnad av villkoren i avtalet ge Wasabolagen rätt till betalning. Bolagens 

talan kunde därför inte bifallas.
129

 

 

Genom en analys av NJA 1997 s. 382 kan man åskådliggöra de 

omständigheter som HD i allmänhet beaktar i sin tolkningsverksamhet. 

Utgångspunkten för avtalstolkning är klausulens språkliga lydelse. Härefter 

ser man till omständigheterna vid klausulens tillkomst och vad som kan 

utrönas beträffande den gemensamma partsavsikten. Därefter övergår man 

och ser till avtalets systematik och uppbyggnad. I fallet behandlar man även 

förutsättningsläran och avslutningsvis frågar sig HD om det resultat som 

tolkningen resulterade i är skäligt eller om avtalet bör fyllas ut.  

 

Vid en tvist om avtalets lydelse bör en processande part argumentera för att 

så många som möjligt av de i tvisten relevanta tolkningsmodellerna stödjer 

hans sak, vilket bekräftats i NJA 1997 s. 382. Härigenom möjliggör parten 

för rätten att tillmätta de olika tolkningsdata sådan vikt att de tillsammans 

kan leda till framgång. Visserligen bör det noteras att även om två olika 

avtalstolkare använder sig av samma tolkningsdata kan resultatet variera, 

vilket beror på värderingen beträffande de enskilda tolkningsdatumen.  
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5  En värderings verkan 

5.1 Allmänt 

Gränsdragningsproblemen vid värderingsklausuler och skiljeklausuler beror 

delvis på rådande kutym avseende avtalstolkning. Som ovan visats är 

språket ett trubbigt verktyg och lägger man därtill de traditionella 

principerna för avtalstolkning kan en värderingsklausul mycket väl komma 

att betraktas som en skiljeklausul. 

 

Gällande rätt uppställer inget formkrav beträffande skiljeklausuler. En giltig 

skiljeklausul kan därför även ingås muntligen. Man brukar definiera en 

skiljeklausul som ett civilrättsligt avtal med processuella verkningar. 

Avsaknaden av formkrav medför vidare att gällande rätt inte kräver att 

parterna begagnar sig av den terminologi som återfinns inom 

skiljemannarätten. En revisor som har till uppgift att värdera målbolaget 

med bindande verkan för involverade parter kan därför komma att uppfattas 

som en skiljeman och en genomförd värdering blir i så fall att betrakta som 

en skiljedom.
130

 

 

Gränsdragningsproblematiken har vidare förstärkts av det skiftande 

synsättet beträffande en skiljenämnds funktion. Enligt tidigare uppfattning 

var rättskipningsuppgifter exklusivt hänförliga till skiljeförfarande eller 

allmän domstol. Uttalanden beträffande faktiska frågor, däribland 

värderingsförfaranden, klassificerades uteslutande som 

godmansförfaranden. I samband med att ett skiljeavtal även ansågs kunna 

innefatta frågor som normalt sett inte föll under det klassiska dömandet blev 

gränsen grumlig.
131

 Gränsen mot att enbart göra en värdering inom ramen 

för ett godmansförfarande blev svårdragen i relation till när uppdraget gick 

steget längre och värderingen därmed skulle betraktas som en skiljedom.
132

 

Den tidigare uppfattningen grundades i ett funktionstänkande, en ”skiljeman 

fyller icke samma funktion som en sådan tredje man, som har att i ett visst 

avseende närmare bestämma innehållet av parternas avtal, t.ex. att 

bestämma storleken på en köpeskilling”
133

. 
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5.2 Gränsdragningsproblematik
134

 

Den dunkla gränsen mellan å ena sidan skiljeföranden och andra sidan 

sakkunnigförfaranden bottnar som sagt i den tidigare uppfattningen om vad 

som typiskt sett karakteriserats som en rättskipningsuppgift.
135

 I takt med att 

den tidigare synen på rättskipningsuppgifter vidgades till att omfatta även 

sakkunniguppgifter blev gränsdragningen suddig.
136

 Skiljeförfarandet kom 

därför inte enbart att omfatta klassiska rättskipningsuppgifter utan även 

materiella frågor såsom värderingar.  

 

I doktrin har Hassler och Cars exempelvis ansett att ”i skiljeavtal behöver 

inte uttryckligen sägas, att avgörande av tvistefråga hänskjuts till skiljemän. 

Det ligger över huvud inte avgörande vikt på de termer, som förekommer i 

SML
137

, används. Vad som krävs är at det otvetydigt framgår, att parternas 

mening varit att överlämna frågan till tredje mans avgörande.”
138

I 

rättsfallet NJA 1993 s. 436 ankom det på tingsrätten att tolka följande 

klausul: 

 
Egendomen skall inventeras och värderas av parterna per 

tillträdesdagen. Kan parterna ej enas om vilka värden som skall 

gälla, skall värdena med bindande verkan för parterna 

fastställas av en av handelskammaren i Jönköping utsedd 

värderingsman.
139 

 

Käranden anförde att avtalsbestämmelsen var att betrakta som en 

skiljeklausul och att värderingen därför var att anse som en skiljedom. 

Eftersom parterna enligt köpeavtalet är bundna av den utsedde 

värderingsmannens värdering skall svaranden förpliktas att utge ytterligare 

ett belopp till käranden. Svaranden invände och framhöll att avtalsklausulen 

inte var en skiljeklausul och att värderingsintyget följaktligen inte var en 

skiljedom. Svaranden yttrade därefter att den utsedde värderingsmannen 

överträtt sitt uppdrag och att han följaktligen inte var bunden av 

värderingsintyget.  

 

Inledningsvis noterade tingsrätten att klausulen om att varulagrets värde 

med bindande verkan skulle fastställas av en utsedd värderingsman ifall 

parterna inte kunde enas var ett sätt för parterna att undgå tidsödande tvister. 

Rätten angav i sina domskäl att ett skiljeavtal innehåller två moment: dels 

angivande av en fråga som utgör avtalets föremål, dels en förklaring att 

denna fråga med för parterna bindande verkan hänskjuts till skiljemäns 

avgörande. Därefter konstaterade tingsrätten att det inte existerar några 
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formkrav för ett skiljeavtal. Det är således likgiltigt om skiljemännen 

betecknas som skiljemän, gode män eller förlikningsmän så länge det av 

skiljeavtalet framgår att det ska fylla en sådan funktion som avses i 

skiljemannalagen
140

. Härefter hänvisade tingsrätten till Boldings skrift 

Skiljedom
141

 för att sedan konstatera att bestämmelsen i köpekontraktet 

uppfyller kraven för ett skiljeavtal. Värderingsintyget var därmed att 

betrakta som en skiljedom. Av vad som framgår av referatet fördes inte 

frågan vidare till högre instans.  

 

Man kan med all rätt fråga sig huruvida tingsrättens bedömning i NJA 1993 

s. 436 är korrekt.
142

 Det framgår inte av klausulen att värderingsmannen 

skulle ha samma behörighet som en skiljeman eller att hans värdering skulle 

vara en slutgiltig reglering. Bolding skriver att beteckningen av en skiljeman 

är oväsentligt men ”blott det av skiljeavtalet framgår att de ska fylla en 

sådan funktion som den vilken avses i SkmL.”
143

 Han anför att det ”måste 

alltså krävas att skiljeavtalet på något sätt anvisar skiljeförfarandet såsom 

den utväg vilken skall träda i stället för den ordinära rättegången”.
144

 

Exempelvis kan NJA 1922 s. 135 nämnas där högsta domstolen godtog 

formuleringen ”lagen ang. tillkallande av skiljemän” som en giltig 

skiljeklausul.
145

 Mot bakgrund av vad Bolding faktiskt skriver kan man i än 

högre grad ifrågasätta tingsrättens avgörande.  

 

Tingsrättens avgörande ligger dock i linje med vad Hassler och Cars anfört, 

att det avgörande är om det av avtalet klart framgår att parterna överlämnat 

frågan till tredjemans avgörande. En sådan tolkning har den uppenbara 

nackdelen att det inte ges något utrymme vid sidan av skiljeförfarandet, 

vilket måste anses vara felaktigt med beaktande av den ökande samlingen av 

alternativa tvistlösningsmetoder.
146

 Den tidigare tolkningsregeln som 

presenterats, vilken innebar att en skiljeklausul antogs föreligga så fort 

avtalsparterna i en klausul otvetydigt överlämnar en uppgift till tredje man, 

är numera ifrågasatt.  

 

Westberg framhåller att en klausul inte enbart tolkas enligt dess lydelse utan 

ofta i ljuset av övriga avtalsvillkor.  Mot bakgrund av dess sammanhang kan 

man ofta avgöra huruvida klausulen är att betrakta som en skiljeklausul eller 

något annat. Bakgrunden till gränsdragningsproblematiken grundar sig 

enligt Westberg i att en klausul kan vara ytterst enkelt utformad och ändå 

betraktas som en skiljeklausul.
147

  

 

Lindskog menar att gränsdragningen mellan ett skiljeavtal och ett 

tredjemansavgörande bör bestämmas med utgångspunkt i vad som kan anses 

vara avtalat med beaktande av den rättsliga karaktären som förfarandet 
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mynnar ut i. Det avgörande är om parterna kan anses ha avtalat om att 

resultatet ska vara förenat med de rättsverkningar som följer av en 

skiljedom. I tveksamma situationer bör ett godmansförfarande 

presumeras.
148

  

 

Heuman anser att om det inte sägs i parternas avtalsklausul att de som skall 

avgöra den uppkomna frågan ska vara verksamma som skiljemän eller att 

tvisten skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande är det inte en 

skiljeklausul. Står det att frågan ska avgöras på ett bindande sätt mellan 

parterna rör det sig enbart om en tvistlösning som mynnar ut i ett 

civilrättsligt bindande avgörande.
149

 Vidare betonar Heuman att det är av 

största vikt att parterna tydligt anger om det rör sig om en skiljeklausul eller 

ej. Om det föreskrivs i ett avtalsvillkor att exempelvis en revisor eller annan 

person skall avgöra värderingsfrågor på ett bindande sätt utgör en sådan 

klausul inte en skiljeklausul. Enligt Heuman är klausulen enbart en 

överenskommelse om en avtalsrättsligt bindande tvistlösning.
150

 

 

Westberg skriver i några kärnfulla meningar att: 

 
Det finns inga sakliga skäl varför parter, som har 

dispositionsrätt över sina angelägenheter, skulle sakna rätten att 

inte bara avstå från domstolsprocessen utan också från 

skiljeförfarandet och hänskjuta sin tvist till en kontrakterad 

privatdomare. Enbart det förhållandet att man kan ställa sig 

frågande till vilka fördelar som ett sådant val skulle kunna 

medföra för parterna, räcker inte för att underkänna parternas 

önskan om konfliktlösningsform.
151 

 

Westberg betonar vissa aspekter som frekvent kan antas övervägas av 

parterna vid avtalsingående. Utifrån dessa aspekter ska man sedan göra en 

helhetsbedömning för att skapa en uppfattning om avtalets innehåll. I äldre 

doktrin har analyser av liknande slag tillämpats vari avgörandet mellan 

skiljemansinstitutet och sakkunnigförfarandet har varit huruvida en tvist 

förelåg eller ej.
152

 Westbergs analys begränsas dock inte till om 

avtalsklausulen åsyftar ett sakkunnigavtal eller ett skiljeavtal. Analysen har i 

stället till syfte att få en uppfattning om avtalet i dess helhet. Att få fram 

information som sedan används för att kunna bedöma under vilka 

förutsättningar tredje mannen överträtt sitt uppdrag och under vilka 

förutsättningar parterna inte är bundna av tredje mannens avgörande.
153

 

 

Efter denna genomgång av doktrinen kan vi utröna att det är med stor 

aktsamhet man ska hänföra tvetydiga avtalsklausuler till skiljeavtal. Den 
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tidigare uppdelning som härrör från det äldre synsättet beträffande gränsen 

mellan rättskipnings- och sakkunniguppgifter får numera anses överspelad.  

 

Lindskog knyter emellertid viss vikt vid de rättsverkningar som förfarandet 

resulterar i men menar att det vid osäkerhet ska presumeras vara ett 

godmansförfarande. Heuman tycker att man ska ta fasta på klausulens 

ordalydelse och se om det finns några kopplingar till lagen om 

skiljeförfarande eller om benämningen skiljemän förekommer. Vid 

tveksamma situationer presumerar även Heuman ett tredjemansförfarande.  

 

Westbergs infallsvinkel skiljer sig ifrån de övrigas. Både Heuman och 

Lindskog skulle nog betona vikten av att först tolka klausulen för att ta reda 

på vad parterna kan antas ha avsett med klausulen vid tidpunkten för 

avtalets ingående. De ser avtalstolkning som ett fundamentalt första steg 

som är så grundläggande att det inte behövs nämnas. Först därefter om det 

fortfarande skulle råda osäkerhet om vilket förfarande klausulen avsett hade 

de tillämpat presumtionsregeln. Westberg synliggör istället särskiljande 

faktorer som bör tillmätas ännu större vikt än vid en sedvanlig 

avtalstolkning. 

 

En bidragande orsak till att man presumerar att ett tredjemansförfarande 

föreligger och inte en skiljeklausul är för att om klausulen hade varit att 

betrakta som en skiljeklausul vore resultatet att anse som en skiljedom. 

Enligt svensk rätt kan inte en skiljedom överprövas på materiella grunder. 

Genom att ingå ett skiljeavtal förutsätts parterna ha avstått sin rätt att 

angripa skiljedomen på grund av materiella felbedömningar.
154

  

 

Edlund framhåller att syftet med en värderingsklausul är att hitta en 

mekanism för att få priset på målbolaget fastställt vid en tidpunkt som 

inträffar någon eller några månader efter avtalsslut, partsavsikten är således 

enbart att bestämma storleken på en avtalsprestation som inte i förväg kan 

bestämmas. Mot bakgrund av klausulens syfte och den avtalssystematik som 

används talar starka skäl enligt Edlund för att parterna inte avsett att låta 

tillträdesbokslutet få skiljedomskaraktär.
155

 

 

I RH 1980:48 prövade hovrätten huruvida klausulen ”[v]id tvister 

uppkomna i samband med tolkningen av detta kontrakt skall parterna i 

första hand utse varsin representant att lösa tvistemålet. I andra hand må 

tvisten hänskjutas till svensk domstol” var att betrakta som en skiljeklausul. 

Hovrätten framhöll att det inte ansågs klart framgå att parterna avsett att till 

tredje man villkorslöst överlämna uppkomna tvistefrågor, varpå klausulen 

inte betraktades som en giltig skiljeklausul. I NJA 1974 s. 573 var frågan 

om en bestämmelse som intagits i försäkringsvillkor var att betrakta som en 

skiljeklausul. Högsta domstolen tog fasta på att parterna i en annan 

bestämmelse i avtalet skrivit att tvister skulle avgöras av skiljemän enligt 

lag, vilket saknades i kontraktsvillkoret som högsta domstolen prövade.  
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Högsta domstolen fann således att bestämmelsen inte otvetydigt gav uttryck 

för att tvisten skulle avgöras av skiljemän varefter målet återförvisades till 

tingsrätten.  

 

Det man kan utläsa ur praxis är att domstolarna först tolkar den tvistiga 

klausulen. Utmynnar avtalstolkningen i ett tvetydigt resultat tycks praxis 

inta en restriktiv ställning mot att betrakta klausulen såsom en skiljeklausul.  
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6 Gränsdragningens relevans 

6.1 Introduktion 

För att förklara varför gränsdragningen är en relevant fråga följer nedan en 

redogörelse för konsekvenserna av att värderingsklausulen är att betrakta 

som en skiljeklausul och att en genomförd värdering således är att betrakta 

som en skiljedom. Härefter följer en genomgång av konsekvenserna om 

klausulen ges civilrättslig verkan. 

 

6.2 Skiljedom 

Precis som i de flesta övriga rättsstater tillhandahåller den svenska 

rättsordningen två huvudsakliga former av tvistelösning som mynnar ut i 

offentligträttsligt verkställbara avgöranden, nämligen rättegång i allmän 

domstol och skiljeförfarande.
156

 Förfarandenas likhet är att de båda syftar 

till att lösa parternas tvist, i övrigt är särdragen framträdande. Processrätten 

och civilprocessrätten har i huvudsak behållit sin nationella prägel. 

Skiljemannarätten kännetecknas däremot av en internationell harmonisering. 

Flera betydande konventioner återfinns på området såsom Modellagen
157

, 

Genèvekonvention
158

 och New York-konventionen
159

 som alla bidragit till 

harmoniseringen beträffande förfarande- och verkställighetsregler. Även om 

de flesta länder har nationella lagar som reglerar skiljeförfarandet är dessa i 

regel utformade efter samma konventioner.
160

 Ändamålet med New York-

konventionen är att en skiljedom meddelad i en konventionsstat ska kunna 

erkännas och verkställas i alla andra konventionsstater. Konventionen har 

för närvarande cirka 150 anslutna stater. Detta innebär att en skiljedom är 

internationellt verkställbar i större utsträckning än ett avgörande av allmän 

domstol. Emellertid kan tilläggas att konventionen inte automatiskt erkänner 

eller verkställer en skiljedom utan detta sker först genom ett särskilt 

förfarande, så kallat exekvatur.
161

   

 

Ett av de mest kännetecknande särdragen för skiljeförfarandet jämfört med 

allmän domstol är att skiljeförfarandet är ett eninstansförfarande. Parter som 

sluter ett skiljeavtal förutsätts ha avstått sin rätt att få domen överprövad på 

materiell grund.
162

 Det saknar betydelse om skiljenämnden saknat kunskap 

om gällande rätt eller vid sin bedömning av tvistefrågan gjort en rad 
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allvarliga felbedömningar.
163

 Avståendet av överprövningsalternativet till 

förmån för ett tidseffektivt förfarande är dock inte detsamma som en önskan 

om att skiljedomar innehållande grova förfarandefel ska vara oangripbara. 

Parterna anses ha ingått skiljeavtalet under förutsättning av att 

skiljeförfarandet genomförs på ett tillfredställande sätt och LSF ger parterna 

vissa, om än begränsade möjligheter, att angripa en skiljedom. Har 

förfarandet i formellt hänseende varit behäftat med allvarligare fel kan en 

skiljedom angripas och upphävas.
164

 Visserligen kan parterna avtala om att 

skiljedomen kan komma att överklagas även på materiella grunder, men 

sådana avtal är mycket ovanliga.
165

 

 

Beträffande gränsen mellan materiella och formella fel, så är 

utgångspunkten att handläggningsfel utgör formella fel. Felaktiga 

bedömningar rörande rättsregler, bevisfrågor och själva tvistefrågan utgör 

materiella fel. I vissa situationer kan distinktionen kompliceras, exempelvis 

beträffande lagvalsklausuler. Att göra en felaktig tolkning av en 

lagvalsklausul, som resulterar i att fel lands lag tillämpas, utgör ett materiellt 

fel medan att helt underlåta att tillämpa klausulen utgör ett formellt fel. Att i 

praktiken avgöra huruvida en skiljenämnd underlåtit att tillämpa en viss 

klausul eller enbart gjort en felaktig tolkning måste innebära vissa 

svårigheter.
 166

 

 

6.2.1 Ogiltighet och klander 

Sedan länge har man i svensk skiljemannalagstiftning tydligt skiljt mellan 

skiljedomar som är ogiltiga i sig och domar som kan upphävas genom 

klander, en åtskillnad som är främmande för många stater och som 

exempelvis inte återfinns i Modellagen.
167

 Ogiltighetsgrunderna återfinns i 

33 § LSF och klandergrunderna i 34 § LSF. Kategoriseringen av grunderna 

sker genom det relevanta skyddsintresset. Ogiltighetsgrunderna syftar till att 

skydda ett allmänt intresse medan klandergrunderna värnar om 

skiljeparternas intressen. Skillnaden förklarar även varför klandergrunderna 

endast kan göras gällande inom en klanderfrist på tre månader från den dag 

då parten fick del av skiljedomen medan inga tidsfrister gäller beträffande 

ogiltighetsgrunderna. Parterna förfogar nämligen över en uppkommen 

klandergrund medan detta i princip inte gäller beträffande ogiltighetsfallen. 

Slutligen kan det noteras att en klandergrund enbart beaktas efter parts 

åberopande till skillnad från en ogiltighetsgrund som ex officio ska prövas 

av rätten.
168
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6.2.2 Ogiltighet 

De ogiltighetsgrunder som kan vara relevanta i situationer rörande 

värderingsklausuler är främst 33 § första stycket 2-3 punkten LSF. 

Paragrafens första punkt avser främst icke skiljedomsmässiga frågor vilket 

främst avser indispositiva frågor.
169

 

 

Andra punkten avser situationer där skiljedomen eller det sätt på vilket 

skiljedomen tillkommit är uppenbart oförenlig med grunderna för den 

svenska rättsordningen. Bestämmelsen är en ordre public-regel som träffar 

skiljedomar där grundläggande svenska rättsprinciper blivit åsidosatta. Som 

det framgår av punktens lydelse kan den tillämpas oberoende av om 

rättsprinciperna är av materiell eller processuell karaktär.
170

 Förutom 

punktens uppenbarhetsrekvisit har det i förarbetena uttalats att oförenlighet 

med ordre public förutsätter att det handlar om en särskilt viktig rättsnorm 

och att det endast är höggradigt stötande fall som omfattas av 

bestämmelsen.  

 

Uttalandena understyrker den självklara utgångspunkten att det krävs 

mycket för att en skiljedom ska kunna anses oförenlig med ordre public.
171

 

En första situation som regleras är skiljedomens innehåll, exempelvis att en 

meddelad skiljedom förpliktar part att utföra en handling som är förbjuden 

enligt lag eller domen är av straffliknande karaktär.
172

 En annan situation 

som regleras av ifrågavarande punkt är förhållanden där själva förfarandet 

måste anses vara oförenligt med ordre public. Situationen kan vara att 

förfarandet inte möter rimliga krav på rättssäkerhet. Ett typscenario är att en 

part inte beretts tillfälle att på ett nödvändigt sätt föra sin talan eller 

förebringa bevisning. Ytterligare ett exempel är när en skiljeman påverkats 

genom hot eller muta.
173

 En tydlig gräns mellan vad som i nuvarande 

hänseende utgör en ogiltighetsgrund och vad som utgör ett handläggningsfel 

enligt 34 § första stycket 6 punkten LSF är svår att dra. Ett påfallande grovt 

handläggningsfel som äventyrar rättssäkerheten skulle därför kunna 

kvalificeras som en ogiltighetsgrund enligt 33 § första stycket 2 punkten 

LSF.
174

 

 

Den tredje punkten i 33 § avser situationer där formkraven i 31 § första 

stycket LSF om skriftlighet och undertecknande inte iakttagits. 

Bestämmelsen får anses klarlägga att brister beträffande formföreskrifterna 

inte hindrar att en skiljedom föreligger. Till skillnad från övriga 

ogiltighetsgrunder innebär den nu aktuella ogiltighetsgrunden ett absolut 
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verkställighetshinder enligt utsökningsbalkens
175

 3 kap. 15 § första stycket 2 

punkt. Emellertid kan ogiltigheten undanröjas enligt 35 § LSF genom att 

domstol ger skiljenämnden tillfälle att vidta en åtgärd vilket medför att 

grunden för ogiltigheten undanröjs, nämligen att underteckna 

skiljedomen.
176

 

 

I 33 § andra stycket LSF stadgas att ogiltigheten kan gälla en viss del av 

skiljedomen. Omfattningen av ogiltighetsverkningarna bestäms således av 

ogiltighetsgrunden. Om en skiljedom inte uppfyller formkraven beträffande 

skriftlighet och undertecknande är hela skiljedomen ogiltig; något som även 

torde vara normalfallet om förfarandet anses vara oförenligt med ordre 

public. Som tidigare nämnts inträder ogiltighetsverkningarna av sig själv, 

ipso jure, och förutsätter därför inte talan av part.
177

 

 

6.2.3 Klander 

I 34 § första stycket LSF återfinns en katalog över befintliga 

klandergrunder. I paragrafens första till femte punkt finns de så kallade 

särskilda klandergrunderna medan det i sjätte punkten står en mer allmänt 

hållen klandergrund. Katalogen är till sin utformning tänkt att vara 

uttömmande och i skiljeförfarandet saknas således institut som de 

extraordinära rättsmedlen, resning och besvär över domvilla.
178

 Emellertid 

finns det inget som hindrar parterna från att särskilt avtala om andra 

klandergrunder. Avtalet innebär trots allt inte annat än en begränsad rätt att 

överklaga domen.
179

 

 

Katalogens första punkt stadgar att en skiljedom kan upphävas om tvisten 

inte omfattas av något giltigt skiljeavtal mellan parterna. Skiljemännen 

saknar således behörighet att pröva tvisten. Även om det rör sig om en 

grundläggande brist så är det inget som rör det allmänna vilket gör att 

situationen är att hänföra till klandergrunderna och inte till 

ogiltighetssituationerna enligt 33 § LSF. En annan orsak till att situationen 

hänförs till klandergrunderna är för att parterna har möjlighet att avtala om 

skiljedomsprövning av uppkommen tvist. Avsaknaden av ett giltigt 

skiljeavtal medför därför inte per automatik att skiljedomen är ogiltig utan 

endast att den är klanderbar. Missnöjd part måste därför väcka talan inom 

tre månader från det att han fick del av skiljedomen.
180

 En missnöjd part har 

sällan någon möjlighet att få domen undanröjd enligt förevarande 

klandergrund. 
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I många fall anser den förlorande parten att hela kontraktet är hävt eller 

ogiltigt. Enligt principen om särskiljbarhet
181

, som innebär att skiljeavtalet 

ses som ett fristående avtal i relation till huvudavtalet, medför inte 

huvudavtalets ogiltighet i sig att skiljeavtalet är ogiltigt.
182

 Det är enbart om 

ogiltighetsgrunden avser själva skiljeklausulen som klausulen kommer att 

sakna verkan. En annan aspekt av frågan är att skiljenämnden ges en 

behörighet att pröva sin egen behörighet att slita tvisten.
183

 En klandrande 

part kan exempelvis anföra att skiljeklausulen är ogiltig på grund av tvång, 

svek eller någon annan omständighet enligt 3 kap. AvtL. Beträffande 36 § 

AvtL tillämpning kan det nämnas att det i praktiken enbart är i situationer 

där ena parten är en småföretagare och intar en underlägsen ställning i 

relation till sin kontrahent som skiljeklausulen lämnas utan avseende.
184

 I 

övrigt finns det väldigt få fall där en skiljeklausul förklarats ogiltig med stöd 

av 36 § AvtL.
185

 

 

Enligt 34 § första stycket 2 punkten LSF föreligger en klandergrund om 

skiljemännen har överskridit sitt uppdrag. Härvid måste påkallandet ske 

inom ramen för skiljeavtalet, parts yrkanden måste ske inom ramen för 

påkallelsen och skiljeavtalet samt skiljedomen måste täcka yrkandena. Har 

så ej skett har skiljemännen överskridit sina uppdrag.
186

 Det kan tyckas 

givet att en skiljedom ska undanröjas om skiljemännen gått utöver sina 

uppdrag men ibland är det svårt att avgöra vad som ligger i begreppet 

uppdrag och vad som ska hänföras till paragrafens sjätte punkt nämligen 

handläggningsfel. Generellt kan sägas att uppdragsöverskridande avser 

frågor rörande sakprövningen medan handläggningsfelen rör situationer då 

skiljemännen överskrider parternas föreskrifter angående processen.
187

  

 

Vidare anses ett uppdragsöverskridande föreligga om skiljenämnden 

åsidosätter parternas anvisning om tillämpliga rättsregler. Visserligen är 

utgångspunkten att principen jura novit curia, domstolen känner rätten, även 

gäller i skiljeförfarande, vilket medför att skiljenämnden äger rätt att 

tillämpa andra rättsregler än de som uttryckligen åberopats av part. Har 

parterna specifikt lämnat anvisningar om vilka rättsregler som ska tillämpas 

binder detta dock skiljenämnden, tillämpar nämnden andra principer 

föreligger ett uppdragsöverskridande.
188

  

 

Den tredje punkten i 34 § LSF reglerar situationen att svensk rätt felaktigt 

har kommit att tillämpas på förfarandet. Klandergrunden har sitt främsta 

tillämpningsområde beträffande internationella förhållanden.
189
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Paragrafens fjärde punkt stadgar att om en skiljeman utsetts i strid mot 

parternas överenskommelse eller i strid mot LSF föreligger en 

klandergrund. Bland annat kan det i skiljeavtalet anges särskilda 

kompetenskrav beträffande skiljemännen, exempelvis att utsedd skiljeman 

ska vara lagfaren domare eller medlem i svenska advokatsamfundet. Om en 

skiljeman inte möter uppställda kvalifikationer föreligger en klandergrund 

oberoende av vilken inverkan det kan antas ha haft på förfarandet.
190

 

 

Femte punkten i 34 § LSF berör frågorna om obehörighet och jäv. I 7 § LSF 

anges att en skiljeman ska kunna råda över sig själv och sin egendom. 

Beträffande jäv stadgas i 8 § LSF att en skiljeman ska vara opartisk. I 

nämnda paragrafs andra stycke anges vidare att en skiljeman är obehörig om 

han träffas av förtroendeskadliga förhållanden. I de flesta fall uppkommer 

frågan om skiljemans opartiskhet redan under förfarandets gång vilket 

medför att frågan enligt 10 § LSF prövas under förfarandet. I 10 § LSF 

stadgas nämligen att ett yrkande om att en skiljeman ska skiljas från sitt 

uppdrag på grund av en omständighet som anges i 8 § LSF ska framställas 

inom femton dagar från det att parten fick kännedom om att skiljemannen 

utsetts eller omständigheten som grundar jäv. Underlåter parten att 

framställa jävsinvändningen trots vetskap om jäv prekluderas rätten att 

åberopa jävsgrunden till stöd för ett yrkande om undanröjande av 

skiljedomen.
191

 

 

Framställs ett jävsyrkande inom femtondagarsfristen prövas det av 

skiljenämnden. Om nämnden ogillar jävsyrkandet kan man hos 

tingsrätten
192

 ansöka om att skiljemannen skiljs från uppdraget. En sådan 

talan ska framställas inom 30 dagar från det att parten fick del av 

skiljenämndens beslut. Nämnas bör att skiljemännen får fortsätta förfarandet 

i avvaktan på tingsrättens avgörande. Oberoende av utgången i tingsrätten 

får avgörandet inte överklagas enligt 44 § tredje stycket LSF. 

Skiljenämndens och tingsrättens avgörande innebär att frågan är rättskraftigt 

avgjort även i en efterföljande klanderprocess.
193

 Sammanfattningsvis har en 

part enbart möjlighet att få en skiljedom upphävd enligt 34 § andra stycket 5 

punkten LSF om jävsgrunden uppkommit eller blivit känd för honom först 

efter det att skiljedomen meddelats men inom klanderfristens utgång.
194

 

 

I en klandertalan enligt nuvarande punkt är det inte ovanligt att en part anför 

flera olika omständigheter för att en skiljeman ska anses jävig. Trots att 

ingen av omständigheterna var för sig grundar jäv kan de tillsammans 

medföra att jäv föreligger. Sammanläggningsresonemang känns rimliga så 

länge de olika argumenten är närliggande. Resonemang som däremot har 

helt olika intressebindningar känns inte lika övertygande.
195
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Heuman anser att en skiljenämnds materiella bedömningar inte ska beaktas 

inom ramen för en jävsprövning. Påstådda materiella felbedömningar ska 

därmed inte kunna utgöra en grund för upphävande av en skiljedom. En 

klanderprocess bör nämligen inte tyngas av omfattande utredning som syftar 

till att påvisa att en skiljenämnd gjort så grova felbedömningar att de anses 

jäviga, exempelvis om en kärande utöver åberopad jävsgrund stärker sin 

talan genom utredningar om skiljenämndens materiella felbedömningar. 

Sådan bevisning bör enligt Heuman avvisas.
196

 Lindskog nyanserar 

emellertid Heumans tes genom att konstatera att partiskhet är en mental 

inställning. En inställning som kan yttra sig genom obalanserade materiella 

såväl som processuella bedömningar. Härigenom är det svårt att se varför 

inte obalanserade bedömningar skulle kunna utgöra ett argument för 

partiskhet varvid bevisning härom inte ska avvisas.
197

 

 

Generalklausulen finns i 34 § första stycket 6 punkten LSF. Enligt punkten 

ska en skiljedom hävas helt eller delvis på talan av part om det annars, utan 

partens vållande, i handläggningen har förekommit något fel som sannolikt 

har inverkat på utgången. Bestämmelsen är avsedd att vara mer allmänt 

hållen då det inte ansetts möjligt att uttömmande fånga upp alla processuella 

fel som bör vara klandergrundande.
198

 På grund av rekvisitet i punkten om 

att felet sannolikt ska ha inverkat på utgången i målet är regeln avsedd för 

kvalificerade felsituationer. Förarbetena anger att med den valda 

konstruktionen betonas skiljeförfarandets klara inriktning mot snabba 

avgöranden och av bestämmelsens lydelse framgår det att den ska tillämpas 

restriktivt.
199

 

 

Som nämnts utgör handläggningsfel rätt till klander endast om felet 

sannolikt har inverkat på målets utgång. Inverkandekravet innebär att det 

ska vara sannolikt att utgången hade blivit en annan om felet inte hade 

förekommit. Bevisbördan för orsakssambandet åvilar klandrande part. Att 

orsakssambandet enbart behöver göras sannolikt borde dock inte betyda att 

bevisbördan är sänkt med beaktande av de relevanta sakomständigheterna. 

Kravet borde snarare innebära att det efter en tillämpning av sedvanliga 

bevisvärderingsregler kan anses styrkt att sakomständigheterna med en viss 

grad av sannolikhet inverkat på målets utgång.
200

 Härigenom möter kärande 

ofta problem om han grundar sin talan på paragrafens sjätte punkt då det 

ofta krävs en väldigt omfattande bevisning rörande de materiella frågor som 

skiljenämnden bedömt, detta för att han ska uppfylla punktens 

sannolikhetskrav.
201

 Som exempel på typiska handläggningsfel kan det 

nämnas att part inte fått tillfälle att i erforderlig omfattning utföra sin talan, 

eller att ett yrkande, åberopande eller bevisning felaktigt avvisats. 

Bedömningsfel såsom räknefel omfattas dock inte av nuvarande punkt.
202
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I 34 § andra stycket första meningen LSF finns den allmänna regeln om 

preklusion. En part har inte rätt att vid en klandertalan åberopa en 

omständighet som han genom att delta i skiljeförfarandet utan invändning 

eller på annat sätt anses ha avstått från att göra gällande.
203

 Avståendet kan 

vara uttryckligt såsom att på avtalsrättslig grund avstå från att föra en 

klandertalan avseende en annars föreliggande klandergrund. Avståendet kan 

även vila på ett konkludent handlande innefattande passivitet, exempelvis 

genom att under förfarandets gång inte protestera mot ett handläggningsfel. 

Ett konkludent avstående kan även anses föreligga när förlorande part 

förbehållslöst fullgör sin skyldighet enligt skiljedomen.
204

 Att en förlorande 

part fullgör sina skyldigheter enligt skiljedomen efter hot om verkställighet 

från vinnande part kan emellertid inte anses utgöra ett avstående från rätten 

att senare klandra skiljedomen.
205

 

 

I paragrafens sista stycke föreskrivs att klandertalan ska väckas inom tre 

månader från den dag part fick del av skiljedomen eller om korrigering skett 

från den dag parten fick del av domen i dess slutgiltiga lydelse. I fråga om 

tredje styckets andra mening vari stadgas att part inte efter fristens utgång 

får åberopa en ny klandergrund till stöd för sin talan avses inte katalogen i 

paragrafens första stycke. Stadgandet åsyftar istället det rättsfaktum, den 

omständighet, som avser att täcka rekvisiten i respektive bestämmelse.
206

 

Rörande vad som avses med ny klandergrund har det i förarbetena angetts 

att part bör få justera sin talan inom ett visst saksammanhang.
207

 

 

Som framgår av LSF 34 § första stycke första mening ska en skiljedom 

upphävas om en klandergrund bedöms föreligga. Talan mot en skiljedom 

enligt 33-34 §§ LSF tas upp av hovrätten inom vars domkrets 

skiljeförfarandet har ägt rum enligt 43 § LSF. Anges ingen plats för 

förfarandet får talan väckas vid Svea hovrätt. Vidare anges det i 43 § LSF 

att hovrättens avgörande inte får överklagas, om inte hovrätten finner att det 

är av vikt för ledningen av rättstillämningen att överklagandet prövas av 

högsta domstolen.
208

  

 

6.3 Civilrättslig verkan 

Ovan redogjordes för de möjligheter som står till buds för att klandra en 

meddelad skiljedom. Frågan är nu hur dessa klandermöjligheter skiljer sig 

från situationen där en genomförd värdering enbart ges civilrättslig verkan. 

Såsom Edlund påvisat är syftet med en värderingsklausul att hitta en 

mekanism för att få priset på målbolaget fastställt vid en tidpunkt som 

inträffar någon eller några månader efter avtalsslut, partsavsikten är således 

enbart att bestämma storleken på en avtalsprestation som inte i förväg kan 
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bestämmas. Mot bakgrund av klausulens syfte och den avtalssystematik som 

används talar starka skäl för att parterna inte avsett att låta tillträdesbokslutet 

få skiljedomskaraktär. Parterna har i värderingsklausulen bara lånat ”ut 

avtalspennan till värderingsmannen”.
209

  

 

Som tidigare sagts finns det två felkategorier som en part kan tänkas 

åberopa mot en genomförd värdering, materiella eller formella.  

 

Till de materiella felen hänförs exempelvis värderingsmannens 

bedömningar beträffande de olika bokföringsposter och hans tillämpning av 

god redovisningssed. Edlund menar att det inte bör räcka att part kan påvisa 

att ett fel har begåtts utan att en omprövning av värderingen enbart kan ske 

om en part lyckas påvisa att felet var av sådan dignitet att priset på 

målbolaget blivit oskäligt härav. Han konstaterar att en låg tröskel för att 

kunna överpröva värderingen inte är förenlig med parternas intentioner om 

att värderingen ska vara slutlig och bindande.
210

 Även Oldenstam med flera 

anser att om parterna har avtalat att värderingen ska vara slutlig och 

bindande ”så torde en emellertid en skiljenämnd eller domstol inte kunna 

ompröva expertavgörandets materiella innehåll med mindre det påstås att 

avgörandet är ogiltigt eller oskäligt enligt någon av grunderna i 3 kapitlet 

avtalslagen”
211

. Forssman anför att han såsom Edlund anser att revisorns 

utslag får avtalskaraktär mellan parterna och härigenom kan 

värderingsmannens materiella utslag prövas inom ramen för 36 § AvtL.
212

 

Forssman menar att även formella fel kan ha begåtts beträffande revisorns 

uppdrag som medför att även dessa kan prövas av skiljenämnd eller allmän 

domstol. Vidare skriver Forssman något diffust angående en domstols eller 

skiljenämnds generella behörighet att överpröva värderingsmannens 

materiella bedömningar: 

 
Det har ibland även anförts att avtalsregleringens bristande 

status som skiljedom skulle helt sätta partsavsikten med ett 

slutligt och bindande avgörande av den utsedda revisorn åt 

sidan och lämna öppet för en helt ny materiell prövning av 

tillträdesbokslutet i skiljenämnd eller domstol. Jag delar inte 

denna och den strider också mot Edlunds uppfattning i ovan 

anförda artikel.
213

 

 

Forssman synes av det refererade stycket förespråka att värderingsmannens 

bedömningar beträffande materiella frågor ges en partiell rättsverkan som 

enbart kan upphävas om det visas att bedömningarna är att anse som 

oskäliga i enlighet med 36 § AvtL. Avvikelser som inte anses oskäliga är 

således orubbliga. 
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Ramberg menar att värderingar som genomförs enligt föreskrifter i 

aktieägaravtal inte bara kan angripas om slutresultatet blir så allvarligt att 

det anses som oskäligt enligt 36 § AvtL. Även mindre allvarliga fel kan 

angripas, exempelvis om värderingsmannen inte agerat enligt villkoren i 

aktieägaravtalet. Värderingsmannens arbete kan dock inte angripas till den 

del det består av bedömningar. Vidare anger Ramberg att mot bakgrund av 

dels den rådande gränsdragningsproblematiken gentemot skiljeklausuler och 

dels oklarheten rådande överprövningsmöjligheterna av en genomförd 

värdering bör ett annat alternativ väljas.
214

 

 

Lindskog synliggör problematiken kring värderingsförfaranden och anför: 

 
Ett visst problem föreligger dock i det, att till grund för ett 

godmansavgörande ligger, inte såsom i fråga om ett avtal 

parternas viljeförklaringar, utan parternas positioneringar i 

förfarandet. Inget torde emellertid hindra att när en part 

positionerat sig på visst sätt, han sedermera med framgång kan 

angripa ett ofördelaktigt godmansavgörande därför att 

positioneringen vilade på en oriktig förutsättning eller att ett 

förklaringsmisstag förelåg eller rent av att förhållandena är 

sådana som avses i 33 § AvtL. Även på andra sätt bör det 

avtalsrättsliga regelverket kunna tillämpas så elastiskt att det 

föreliggande rättsmedelsbehovet tillgodoses.
215

 

 

Beträffande de formella felen kan en värderingsman exempelvis gått utanför 

sitt uppdrag genom att ompröva delar av tillträdesbokslutet utan parternas 

instruktioner härom eller att han grundar sin värdering på material som 

ingen av parterna haft tillgång till.
216

 Både Heuman och Lindskog menar att 

i frågor rörande handläggningsfel finns det anledning att analogivis tillämpa 

klanderreglerna i LSF vid sidan av avtalsrättsliga principer.
217

 Edlund menar 

att det möjligtvis går att tillämpa preklusionsbestämmelsen i 34 § 2 stycket 

LSF analogt som har sin motsvarighet i avtalsrättsliga 

passivitetsprinciper.
218

 Lindskog hävdar istället att det är uteslutet att 

analogivis tillämpa de regler som rör själva klanderprocessen. 

Bestämmelsen i 34 § LSF eller snarare de bakomliggande rättsprinciper som 

bestämmelsen ger uttryck för ska enligt Lindskog istället nyttjas som 

riktlinjer i ett avtalsrättsligt perspektiv och ges betydelse i 

oskälighetsbedömningar enligt 36 § AvtL.
219

 

 

Westberg intar en mer nyanserad ställning beträffande den civilrättsliga 

verkan och hur den kan angripas. Han menar att även om värderingen enbart 

ges en civilrättslig verkan så uppstår frågorna vari bundenheten består och 

under vilka omständigheter som den bindande verkan ska falla bort.
220

 Den 
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bindande verkan som knyts till den oberoende revisorns värdering måste 

rimligtvis vara beroende av om revisorn utfört värderingen inom ramen för 

sitt uppdrag och härvid tillämpat den metod som parterna förutsatt.
221

 

 

Man bör inledningsvis ta fasta på det speciella avtalsupplägg som ett 

värderingsförfarande innefattar. Den oberoende revisorn anlitas av parterna 

för att denne med bindande verkan för parterna slutligt ska fastställa 

köpeskillingen för målbolaget i enlighet med god redovisningssed, dock 

utan att värderingen ska vara en skiljedom eller att förfarandet genomförs 

enligt LSF. Med ett sådant avtalsupplägg uppkommer frågan vad parterna 

velat uppnå med formuleringen att värderingen ska ha bindande verkan och 

hur detta i sin tur påverkar parternas möjlighet att i efterhand överpröva 

värderingen på materiell grund.
222

 

 

Härvid är det enligt Westberg främst tre tolkningsdata som ska beaktas. Det 

första tolkningsdatumet är att parterna avstått från möjligheten att göra 

värderingsmannen till skiljeman. Därigenom har parterna avstått från 

skiljeförfarandet och dess begränsade möjligheter att klandra en meddelad 

värdering. Ställningstagandet tyder på att parterna velat bibehålla 

möjligheten att angripa den oberoende revisorns värdering inte enbart på 

formell grund utan även på materiell grund. Vilka materiella fel som ska 

kunna angripas besvaras av det andra tolkningsdatumet, nämligen att 

värderingsmannen ska utföra sin värdering enligt god redovisningssed eller i 

enlighet med de värderingsregler som parterna gemensamt angett. 

Härigenom skulle parterna ha vida möjligheter att angripa den oberoende 

revisorns värdering beträffande alla materiella bedömningar som inte ligger 

inom ramen för god redovisningssed samtidigt som bedömningarna även 

kan angripas genom att värderingsmannen felaktigt tillämpat god 

redovisningssed. Med hänsyn härtill blir utgångspunkten enkel, värderingen 

är bindande bara om värderingsmannen värderat målbolaget korrekt. Mot 

dessa tolkningsdata ställs det tredje, parternas föreskrift om att värderingen 

ska vara bindande. Föreskriften skulle förlora sin mening om värderingen 

kunde komma att angripas på varje tänkbar formell och materiell grund. 

Syftet med formuleringen är att skapa stabilitet i parternas rättsförhållande 

som normalt inte ska kunna rubbas. Vill parterna behålla den vida 

angreppsmöjligheten borde det anges att den utsedde revisorns värdering 

kan angripas inom en viss föreskriven tid, men inte härefter. Därutöver kan 

parterna med en skrivning såsom ”The decision of such auditor shall be 

final and binding upon the Parties” ytterligare markera den snäva 

möjligheten att angripa värderingen.
223

 

 

De som lägger ett avtalsperspektiv på värderingen utgår från att värderingen 

har samma rättsverkan som parternas avtal, det brukar trots allt heta att 

parterna överlåtit avtalsmakt på tredje man. Måhända föreligger en 

fullmaktskonstruktion som bottnar i två fullmaktsgivares samstämmiga 

uppdrag, alternativt kan det ses som en medelbar förlikning. Med 
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avtalsperspektivet följer att den utsedde revisorns värdering, precis som en 

avtalsklausul, enbart med framgång kan angripas om det föreligger en 

omständighet som medför att avtalet är ogiltigt och ska upphävas eller att 

det är oskäligt och ska jämkas. Ett uppenbart problem med 

avtalsperspektivet är emellertid att vaska fram de fel i utförandet av 

uppdraget som ska medföra oskälighet eller ogiltighet. De civilrättsliga 

reglerna är inte utformade att tillämpas på situationer där avtalsparterna gett 

tredje man avtalsmakt eller att lägga vikt vid omständigheter beträffande 

tredje mans agerande som kan medföra ogiltighet eller oskälighet.
224

 Det är 

en sak att angripa själva värderingsklausulen därför att det finns 

omständigheter som gör den ogiltig eller oskälig. Här fokuserar man på 

parternas agerande vid tidpunkten för avtalets ingående eller de 

förutsättningar som parterna kan antas haft vid denna tidpunkt. Det är en 

annan sak att angripa värderingsmannens värdering därför att den på grund 

av sitt innehåll eller det sätt vartill värderingen tillkommit inte ska ha den 

bindande verkan som parterna förutsatt i kontraktet.
225

 

 

Det råder emellertid inte brist på förslag hur man ska kunna skilja mellan 

fall som inte ska kunna angripas med framgång och situationer som bör leda 

till att den utsedde revisorns värdering ändras eller upphävs. Ett förslag är 

att det inte är tillräckligt att värderingsmannen begår ett fel utan det krävs att 

felet är av sådan art att det anses leda till ett oskäligt resultat. Baksidan med 

ett sådant förslag är att det kräver att det existerar ett objektivt riktigt 

resultat som går att fastställa. Det ”riktiga resultatet” jämförs härefter med 

den genomförda värderingen för att påvisa om en väsentlig avvikelse kan 

anses föreligga. Att fastställa ett objektivt riktigt resultat är emellertid svårt 

då god redovisningssed medger olika värderingsalternativ och härmed 

godtar vissa skönsmässiga bedömningar. 

 

Rörande problematiken med en privatdomares avgörande, som även det 

anses ha civilrättslig verkan, menar Westberg att ett annat förslag är att ta 

fasta på allvarligheten i det fel som privatdomaren begått. Förslaget bygger 

på en analogi till uppenbar oriktig rättstillämpning som kan föranleda 

resning inom den statliga rättskipningen. Privatdomarens avgörande skulle 

således vara bindande för parterna i alla fall utom när privatdomaren begått 

ett så allvarligt metodfel så att det kan klassificeras som en uppenbar oriktig 

rättstillämpning. Förslaget kan motiveras genom tankesättet ”att om det 

begås så grova fel skulle man i allmänhet kunna anta att felet inte bara har 

påverkat tvistens utgång utan också föranlett en betydande avvikelse i 

resultatet av privatdomarens avgörande, jämfört med det som skulle ha 

uppnåtts utan ett så grovt, metodmässigt övertramp”
226

. Förslaget är dock 

inte problemfritt. En tillämpning av det alternativa förslaget medför att det 

skulle vara lika svårt att framgångsrikt angripa värderingsmannens 

värdering som att klandra en skiljedom, något som måste anses oförenligt 
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genom parternas val att inte genomföra värderingen inom ramen av ett 

skiljeförfarande.
227

 

 

Heuman har inom ramen för ett pågående skiljeförfarande yttrat att 

skiljenämnden ska avvisa bevisning i värderingsfrågan eftersom 

värderingsmannens utslag är bindande.
228

 Emellertid är värderingen inte 

bindande i vidare mån än parternas avtal. En part kan därför föra bevisning 

om att värderingen inte ska vara bindande och med detta föra bevisning om 

vad som enligt parten är det rätta värdet. Skiljenämnden får enbart avvisa 

sådan bevisning om det är uppenbart att påståendet om att värderingen inte 

skulle vara bindande saknar grund enligt 25 § 2 stycket LSF.
229

 Beträffande 

avtal om exklusiva bevis inom ramen för allmän domstol kan invändas att 

sådana avtal inte binder rätten enligt principen om att processuella 

överenskommelser är ogiltiga om de inte har stöd i lag.
230

 En princip som i 

detta avseende dessutom stöds av 35 kap. 3 § RB enligt vilken part kan 

återkalla processuella erkännanden.
231

 Dessutom råder principen om fri 

bevisföring som kommer till uttryck i 35 kap. 1 § RB och som innebär att 

det inte råder någon begränsning när det gäller vilken bevisning som får 

läggas fram i en rättegång.
232

 Trots att värderingen kan komma att omprövas 

inom ramen för ett skiljeförfarande eller en rättegång så tillmäts 

värderingsmannens konstateranden av faktiska förhållanden stor vikt.
233

 

 

Inom entreprenadrätten återfinns en liknande problematik rörande 

bestämmelsen om förenklad tvistlösning i 10 kap. 1 § AB 04
234

 varvid en 

ojävig skiljeperson ska utses och pröva den uppkomna frågan med bindande 

verkan för parterna intill dess de enas om en annan lösning eller frågan 

slutgiltigt prövas av antingen allmän domstol eller skiljenämnd. Samma 

förenklade tvistlösningsförfarande finns numera även i ABT 06
235

 och ABK 

09
236

. I kommentaren anges att ”Skiljepersonens beslut har inte den 

rättsverkan som en domstols eller skiljenämnds dom har men samtidigt har 

parterna enats om att godta beslutet och därför måste det kunna läggas till 

grund för ett krav på t.ex. ersättning från den förlorande parten.”
237
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Majoriteten i doktrin är överens om att varje handling eller utlåtande som 

skiljepersonen låtit anteckna i beslutet kan prövas av allmän domstol eller 

skiljenämnd.
238

  

 

Beträffande ett besiktningsutlåtandes rättsverkan har Håstad angivit att: 

 
En möjlighet är alltså att ett besiktningsutlåtande, som inte förs 

till skiljenämnds prövning inom viss tid, binder parterna i alla 

frågor där besiktningsmannen uttalat en mening. Det bör 

emellertid observeras att ett icke överklagat 

besiktningsutlåtande aldrig (utan ändring i UB) kan få samma 

verkan som en skiljedom. […] Men den gynnade parten skulle 

snabbt kunna få en skiljedom som bygger på 

besiktningsmannens ställningstagande, som om parterna slutit 

ett avtal med detta innehåll.
239

 

 

Håstad har i en annan artikel påvisat att besiktningen kan klandras om den 

är att bedöma som oskälig enligt 36 § AvtL. Emellertid ska 

jämkningsreglerna användas med största restriktivitet beträffande materiella 

fel annars finns det en stor risk att fördelarna med besiktningsförfarandet går 

förlorade. Härigenom finns det enligt Håstad all anledning att snegla på 

regeln om att skiljedomar inte kan överprövas på materiell grund, även om 

en besiktning i sig inte utgör en skiljedom.
240

  

 

En lösning beträffande problematiken kring en besiktnings rättsverkan finns 

inom den internationella entreprenadrätten och förespråkas av the 

International Federation of Consulting Engineers
241

. Enligt dessa regler 

binds parterna av den utsedde besiktningsmannens utslag om inte utslaget 

inom en viss tidsfrist överklagas. Överklagas besiktningsmannens 

ställningstagande är allt öppet och den missnöjda parten kan inte enbart 

kräva en överprövning av besiktningsmannens materiella bedömningar utan 

även klandra själva besiktningsförfarandet, ”The arbitral tribunal will have 

full powers to open up and revise any decision”.
242
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7 Analys och slutsatser 

7.1 Inledning 

Under uppsatsens fortskridande har problematiken kring 

värderingsklausuler åskådliggjorts och utvecklats. Examensarbetet har 

påvisat att gränsen mellan en värderingsklausul och en skiljeklausul är en 

fråga som parterna noga bör begrunda vid avtalets ingående. Förbises frågan 

kan det få oväntade effekter, inte minst beträffande möjligheten att angripa 

en genomförd värdering.  

 

7.2 En klausul med processuell verkan 

7.2.1 Sammanfattande analys 

En av frågeställningarna som uppsatsen avsåg att besvara formulerades: 

 

 Kan en värderingsklausul (utan att betraktas som en 

skiljeklausul) få processuell verkan i bemärkelsen att en 

genomförd värdering enbart kan angripas på formell 

grund? 

 

För att besvara frågeställningen aktualiserades propositionen från 1942 där 

utgångspunkten för processuella klausuler återfinns. I en kommentar till 49 

kap. RB uttalade lagrådet att ”[…] avtal i processuella frågor över huvud 

taget anses vara ogiltiga, om ej motsatsen uttryckligen stadgas.”
243

  

 

Westberg förklarar principen om att processuella överenskommelser i sig är 

ogiltiga genom att de undantag till principen som stadgas i lag inte medför 

att part går miste om sin rätt till rättegång. Beträffande skiljeförfarandet har 

det av staten pekats ut såsom ett alternativ till allmän domstol i dispositiva 

frågor. Detta är något som har accepterats av ED som konstaterat att ett 

frivilligt avstående från rättigheterna i art 6 EKMR till förmån för 

skiljeförfarandet är godtagbart.
244

 

 

Genom studier av utländsk rättspraxis menar Söderlund att förstegsklausuler 

kan fungera som dispositiva processhinder. Lindskog vidhåller sin 

uppfattning om att dispositiva processhinder inte bör tillerkännas någon 

verkan, men erkänner att saken för svensk rätts vidkommande i 

skiljeförfaranden inte är alldeles klar. Bakgrunden till att Lindskog 

underkänner dispositiva processhinder är för att rätten till rättegång är 

oförytterlig. I samband med införandet av medlingslagen diskuterades om 
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ett medlingsavtal skulle innebära ett dispositivt processhinder. Svaret blev 

nekande, ett svar som i hög grad talar för att parter inte genom avtal kan 

skapa dispositiva processhinder.
245

 

 

7.2.2 Slutsats 

Svaret på frågan om avtalsparterna på rättslig väg genom en klausul med 

lydelsen ”The decision of such auditor shall be final and binding upon the 

Parties”
246

 kan hindra en domstol eller skiljenämnd att framöver pröva den 

utsedde revisorns värdering måste alltjämt vara nej. Rätten till rättegång är 

odiskutabel och härigenom kan inte parterna med en klausul hindra en 

domstol eller skiljenämnd från att ompröva den utsedde revisorns värdering. 

 

7.3 Problematikens uppkomst 

7.3.1 Sammanfattande analys 

Den andra problemformuleringen som examensarbetet avsåg att besvara 

formulerades: 

 

 Varför uppstår gränsdragningsproblematiken? 

 

Vid besvarandet av ovanstående frågeställning redogjordes inledningsvis för 

värderingsklausulen och dess systematik som prismekanism samtidigt som 

några standardklausuler exemplifierades.
247

 Av exempelklausulernas 

formulering framgick att de sällan är heltäckande och att de ofta skapar fler 

frågor än de besvarar.  

 

Gränsdragningsproblematiken som återfinns i fråga om värderingsklausuler 

och skiljeklausuler beror delvis på rådande kutym avseende avtalstolkning. 

Som visats är språket ett trubbigt verktyg och lägger man därtill de 

traditionella principerna för avtalstolkning kan en värderingsklausul mycket 

väl betraktas som en skiljeklausul.
248

 Problematiken har vidare förstärkts av 

det skiftande synsättet beträffande en skiljenämnds funktion. I samband med 

att ett skiljeavtal även ansågs kunna innefatta frågor som normalt sett inte 

hör till det klassiska dömandet blev gränsen grumlig.
249

 

 

Enligt Westberg medför avsaknaden av formkrav rörande skiljeklausuler 

problem då en klausul kan vara enkelt utformad och ändå betraktas som ett 

skiljeavtal. Lindskog menar att gränsdragningen mellan ett skiljeavtal och 

ett tredjemansavgörande bör bestämmas med utgångspunkt i vad som kan 
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anses vara avtalat med beaktande av den rättsliga karaktären som 

förfarandet mynnar ut i. I tveksamma situationer presumerar Lindskog att ett 

godmansförfarande föreligger. Enligt Heuman är en värderingsklausul inte 

att anse som en skiljeklausul. Mot bakgrund av värderingsklausulens syfte 

och den avtalssystematik som används talar starka skäl även enligt Edlund 

för att parterna inte avsett att låta tillträdesbokslutet få 

skiljedomskaraktär.
250

 

 

7.3.2 Slutsats 

Det man kan utläsa ur praxis och doktrin är att man först genom en tolkning 

försöker fastslå klausulens innebörd. Utmynnar avtalstolkningen i ett 

tvetydigt resultat tycks praxis inta en restriktiv ställning mot att betrakta 

klausulen som ett skiljeavtal. Även i doktrin är man enig om att en 

värderingsklausul inte ska klassificeras som en skiljeklausul, såvida inte 

motsatsen tydligt framgår. 

 

Orsaken till att man presumerar att ett godmansförfarande föreligger och 

inte en skiljeklausul är för att om klausulen hade varit att betrakta som en 

skiljeklausul vore resultatet att anse som en skiljedom. Enligt svensk rätt 

kan en skiljedom inte prövas på materiell grund.
251

 

 

7.4 Problematikens konsekvenser 

7.4.1 Sammanfattande analys 

Ovanstående slutsatser leder oss in på examensarbetets återstående 

problemformulering:  

 

 Vilka bekymmer ställer problematiken till med för 

parterna i avtalet? 

 

För att besvara ovanstående fråga redogjordes inledningsvis för 

konsekvenserna av om en värderingsklausul var att betrakta som en 

skiljeklausul. I efterföljande avsnitt redogjordes för de begränsade 

överprövningsalternativ som står till buds när väl en skiljedom meddelats.
252

  

 

Efter genomgången uppstod följdfrågan huruvida överprövningsalternativen 

skiljer sig åt om den genomförda värderingen istället enbart ges civilrättslig 

verkan. Såsom Edlund påvisat är syftet med en värderingsklausul att hitta en 

mekanism för att få priset på målbolaget fastställt vid en tidpunkt som 

inträffar någon eller några månader efter avtalsslut. Partsavsikten är således 

enbart att bestämma storleken på en avtalsprestation som inte i förväg kan 
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bestämmas.
253

 Eftersom den utsedde revisorns värdering blir gällande som 

avtalsinnehåll mellan parterna förespråkar de flesta i doktrinen att 

värderingen därför enbart kan angripas på avtalsrättslig grund.
254

  

 

I frågor kring formella fel finns det enligt Heuman och Lindskog anledning 

att analogivis tillämpa klanderreglerna i LSF vid sidan av avtalsrättsliga 

principer. Bestämmelsen i 34 § LSF eller snarare de bakomliggande 

rättsprinciper som bestämmelsen ger uttryck för kan enligt Lindskog 

användas som riktlinjer inom ramen för en oskälighetsbedömning enligt 36 

§ AvtL.
255

  

 

Ramberg menar att värderingar som genomförs enligt föreskrifter i 

aktieägaravtal inte bara kan angripas om slutresultatet är oskäligt, utan att 

även mindre allvarliga fel kan angripas.
256

  

 

I fråga om en besiktnings rättsverkan menar Håstad att ett 

besiktningsprotokoll kan jämkas om det bedöms som oskälig enligt 36 § 

AvtL. Emellertid ska jämkningsreglerna användas med största restriktivitet 

beträffande materiella fel då det annars föreligger en risk att fördelarna med 

besiktningsförfarandet går förlorade. Härav finns det anledning att snegla på 

regeln om att skiljedomar inte kan överprövas på materiell grund, även om 

en besiktning i sig inte utgör en skiljedom. Enligt FIDIC:s regler binds 

parterna av den utsedde besiktningsmannens utslag om inte utslaget inom en 

viss tidsfrist överklagas. Överklagas besiktningsmannens ställningstagande 

är allt öppet och den missnöjda parten kan inte enbart kräva en överprövning 

av besiktningsmannens materiella bedömningar utan även klandra själva 

förfarandet. Trots att besiktningen kan komma att omprövas inom ramen för 

ett skiljeförfarande eller en rättegång så tillmäts besiktningsmannens 

konstateranden av faktiska förhållanden stor vikt.
257

  

 

Såsom Westberg betonat finns det ett uppenbart problem med 

avtalsperspektivet, nämligen att vaska fram de fel i uppdragets utförande 

som ska medföra oskälighet eller ogiltighet. De civilrättsliga reglerna är inte 

utformade för att tillämpas på situationer där avtalsparterna gett tredje man 

avtalsmakt eller att lägga vikt vid omständigheter beträffande tredje mans 

agerande som kan medföra ogiltighet eller oskälighet. Det är en sak att 

angripa själva värderingsklausulen därför att det finns omständigheter som 

gör den ogiltig eller oskälig. Det är en annan sak att angripa 

värderingsmannens värdering därför att den på grund av sitt innehåll eller 

det sätt vartill värderingen tillkommit inte ska ha den bindande verkan som 

parterna förutsatt i kontraktet. Avigsidan med ett uppslag rörande 

oskälighetsbedömningar är att det kräver existensen av ett objektivt riktigt 
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resultat. Det ”riktiga resultatet” jämförs härefter med den genomförda 

värderingen för att påvisa om en väsentlig avvikelse anses föreligga.
258

 

 

Att fastställa ett objektivt riktigt resultat är emellertid svårt då god 

redovisningssed medger olika värderingsalternativ och godtar vissa 

skönsmässiga bedömningar. Som nämnts är god redovisningssed inte något 

entydigt begrepp utan en samling av normer som brukar beskrivas som ”en 

faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av 

bokföringsskyldiga”.
259

 

 

7.4.2 Slutsats 

Som visats genom examensarbetets fortskridande är det problematiskt att 

närmare ange de kriterier eller riktlinjer som tillämpas vid bedömningen om 

en värdering är att betrakta som bindande eller ej.  

 

Efter en genomgång av doktrinen på området och en inläsning av doktrin på 

kringliggande områden med samma problematik finns det en lösning som 

känns hållbar, nämligen den som återfinns inom den internationella 

entreprenadrätten och som förespråkas av FIDIC. Enligt dessa regler binds 

parterna av den utsedde besiktningsmannens utslag om inte utslaget inom en 

viss tidsfrist överklagas. Överklagas besiktningsmannens ställningstagande 

är allt öppet och den missnöjda parten kan inte enbart kräva en överprövning 

av besiktningsmannens materiella bedömningar utan även klandra själva 

besiktningsförfarandet, ”The arbitral tribunal will have full powers to open 

up and revise any decision”
260

. Emellertid tillmäts en besiktningsmans 

bedömningar stor tyngd, så länge han bedöms kompetent och trovärdig.
261

  

 

Genom FIDIC:s modell kan parternas önskningar genom införandet av 

värderingsklausulen tillgodoses på bästa sätt. Den utsedde revisorns 

värdering ges civilrättslig verkan, men kan angripas. På så vis uppnås en 

balansgång mellan det faktum att den utsedde revisorns värdering ska vara 

slutgiltig trots att värderingen fortfarande ska kunna angripas på materiell 

grund. Det står parterna fritt att i klausulen ange att värderingsmannen ska 

fullgöra sitt uppdrag enligt LSF och att en värdering därmed skulle åtnjuta 

processuell verkan. Har så ej gjorts kan inte värderingen ges samma verkan 

som en skiljedom med dess begränsade överprövningsmöjligheter. 

 

Ett alternativ som rimmar bättre med anläggandet av avtalsperspektivet är 

att vid utformandet av värderingsklausulen ange på vilka grunder en 

värdering ska kunna angripas och att tydligare definiera värderingsmannens 

uppdrag. Härigenom kan en del av den problematik som återfinns rörande 

de civilrättsliga reglernas applicerbarhet undvikas.  
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7.5 Slutord 

Skiljeförfarandets dominerande ställning som alternativ till rättskipning vid 

allmän domstol har börjat utmanas av alternativa tvistlösningsmodeller. 

Många av civilprocessens tillkortakommanden återfinns numera i 

skiljeförfarandet. Det tar tid, är ofta mycket dyrt och nämndens avgöranden 

är materiellt svåra att förutse. Därför överväger parterna numera andra 

tvistlösningsmetoder. Framväxten av alternativ till allmän domstol och 

skiljeförfarande har medfört att värderingsklausuler och andra typer av 

godmansavtal har fått ett förnyat intresse. Dock under ett nytt namn, 

”expertavgöranden”. Godmansavtalens tidigare problematik kvarstår, om än 

i delvis förändrat skick.  

 

Utvecklingstrenden beträffande värderingsklausuler är dock tydlig, 

nämligen utförligare regleringar. En värderingsklausul som tidigare just var 

en klausul kan idag utgöra ett separat avtal med ett tiotal klausuler.
262
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