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Summary 

The practice of licensing intellectual property enables greater exploitation 
and commercialization of intangible assets. Arbitration clauses are 
frequently incorporated into license agreements. When the licensee violates 
provisions in the license agreement in a manner that infringes upon the 
licensor’s intellectual property rights, competing grounds of responsibility 
follow. These disputes arise at the intersection of the non-contractual, 
partially public, intellectual property law and the contractual license 
agreement. This paper identifies and analyses the procedural problems 
which arise in these disputes. 
 
Without an arbitration clause, it must be assumed that the licensor may 
choose to conduct a contractual action or to conduct an infringement action. 
This paper finds that this freedom, most likely, remains regardless of the 
incorporation of an arbitration clause in the license agreement. The doctrine 
of assertion is, as the paramount doctrine, likely used to determine 
jurisdiction. Therefore, the licensor can conduct an infringement action in 
general court, regardless of the arbitration agreement. The licensee’s 
contractual objection probably does not affect this assessment. However, it 
is uncertain whether the respondent’s objections are taken into consideration 
or not due to contradictory cases. However, if the licensor invokes 
alternative grounds, both contractual and non-contractual, it cannot be ruled 
out that the doctrine of connection is used to determine jurisdiction. Thereby 
the non-contractual ground may be considered embraced by the arbitration 
clause. 
 
Only disputes concerning matters in which the parties may reach a 
settlement are arbitrable. This paper states that due to the public law features 
that characterize intellectual property law, the licensor’s claims and the 
licensee’s objections may be non-arbitrable. The licensor’s infringement 
claim is most likely arbitrary. However, a reductive interpretation of the 
scope of the intellectual property right may be non-arbitrable. Furthermore, 
the arbitrability of the prohibition claim is unaffected by the licensor 
requesting a fine. Additionally, it is uncertain whether an objection that 
claims that the intellectual property right is invalid, as a incidental matter 
with impact inter partes, is arbitrable. The views in the jurisprudence differ 
regarding whether it is possible to settle a non-arbitrable matter as a 
incidental matter. The possible impact on third parties of an invalidation 
trial is also a controversial issue. Thus, the legal situation is unclear. 
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Furthermore, since the arbitration clause only covers one of two closely 
related yet independent legal relationships, the principles of litispendens and 
res judicata raise issues here. Again, the views differ in the jurisprudence. 
Most likely, however, a matter that is not covered by a forums jurisdiction, 
and therefore not settled in that forum, cannot be considered resolved. As a 
result, the dispute may be resolved both by arbitration and in general court. 
 
In conclusion, parties that include an arbitration clause in their license 
agreement cannot possibly predict the consequences thereof. This paper 
illustrates that the legal situation is ambiguous and therefore unsatisfactory 
for both parties and decision makers. The arbitral award may be considered 
invalid or set aside upon motion of a party, and the dispute risks being 
settled both by arbitration and in general court. The consequences thereof 
are costly and time-consuming. The benefits that were sought by the parties 
when they incorporated the arbitration clause are lost and it is argued that 
the legal situation is profoundly dissatisfactory. 
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Sammanfattning 

Exploatering och kommersialisering av immateriella tillgångar möjliggörs 
bland annat genom att dessa, i form av immateriella rättigheter, upplåts 
genom licensavtal. Licensavtal förses regelmässigt med en skiljeklausul. 
Tvister som härrör från licensavtal bottnar inte sällan i att licenstagaren 
överträder bestämmelser i licensavtalet på sådant sätt att intrång i den 
immateriella rättigheten begås, varför konkurrerande ansvarsgrunder 
föreligger. Dessa tvister befinner sig i skärningspunkten mellan den 
utomobligatoriska, till viss del offentligrättsliga, immaterialrätten och det 
inomobligatoriska licensavtalet. Uppsatsen behandlar de civilprocessuella 
problemområden som identifierats i denna skärningspunkt. 
 
Licensgivaren torde, utan skiljeklausul, kunna välja mellan att föra en 
kontraktuell talan på inomobligatorisk grund eller en intrångstalan på 
utomobligatorisk grund. I uppsatsen konstateras att denna möjlighet synes 
kvarstå även när licensavtalet försetts med en skiljeklausul. Som huvudregel 
tillämpas påståendedoktrinen vid behörighetsprövningen enligt vilken 
licensgivaren kan föra en utomobligatorisk intrångstalan i allmän domstol, 
trots skiljeklausulen. Licenstagarens inomobligatoriska, skiljetäckta, 
invändning påverkar mest troligt inte denna bedömning. Till följd av 
motsägelsefulla avgöranden är rättsläget dock inte klarlagt avseende denna 
aspekt. Väljer licensgivaren att grunda sin talan på alternativa inom- och 
utomobligatoriska grunder kan det inte uteslutas att anknytningsdoktrinen 
aktualiseras och att en skiljenämnd därför anses behörig att pröva tvisten i 
sin helhet. Genomlysningsdoktrinen aktualiseras däremot inte eftersom 
intrång i den immateriella rättigheten förelegat även utan ett licensavtal.  
 
I ett skiljeförfarande kan endast frågor som parterna kan förlikas om prövas. 
Till följd av de offentligrättsliga drag som kännetecknar immaterialrätten 
konstateras i uppsatsen att vissa av licensgivarens påståenden och 
licenstagarens invändningar befinner sig i gränslandet mellan dispositiva 
och indispositiva frågor. Licensgivarens intrångspåstående, inom ramen för 
ett förbudsyrkande, är mest troligt skiljedomsmässigt. Risk finns dock att en 
reduktiv tolkning av ensamrättens skyddsomfång medför bristande 
skiljedomsmässighet. I uppsatsen fastställs att licensgivaren inte kan skapa 
bristande skiljedomsmässighet genom att förena sitt förbudsyrkande med 
vite och därigenom undkomma skiljebundenhet. Huruvida licenstagarens 
invändning om att den immateriella rättigheten är ogiltig kan prövas inom 
ramen för ett skiljeförfarande, såsom en prejudiciell fråga med verkan inter 
partes, är mer osäkert. Om en icke skiljedomsmässig fråga prejudiciellt kan 
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avgöras av en skiljenämnd råder det delade meningar om i den 
civilprocessuella doktrinen. Vilken verkan en ogiltighetsprövning riskerar 
medföra för tredje man är också stridigt. Rättsläget är till följd härav 
osäkert.  
 
I uppsatsen behandlas vidare den rättskraftsproblematik som följer av att 
skiljeklausulen endast täcker en av två närliggande, men självständiga, 
rättsförhållanden. Också avseende denna fråga går meningarna isär i den 
civilprocessuella doktrinen. I uppsatsen konstateras dock att en fråga som ett 
forum inte är behörig att pröva troligtvis inte anses rättskraftigt avgjord.  
 
Parter som förenar sitt licensavtal med en skiljeklausul kan omöjligen 
förutse skiljeklausulens verkningar. I uppsatsen åskådliggörs att rättsläget är 
oklart avseende många centrala aspekter och därför oförutsägbart för både 
parter och beslutsfattare. Skiljedomen riskerar att anses ogiltig alternativt att 
klandras av part och tvisten riskeras avgöras genom dubbla processer i olika 
forum med följden att processen fördyras och fördröjs. De fördelar som 
eftersträvades när skiljeklausulen inkorporerades i licensavtalet går 
förlorade. I uppsatsen konstateras att rättsläget är djupt otillfredsställande.   
 



 5 

Förord 

Så har nio terminer på juristprogrammet och ett par månader i Asien 
passerat sedan jag i augusti 2013, för första gången som student, satte min 
fot i Lund. Det har varit en minst sagt festlig tid, fylld med möten och 
människor som inspirerat mig och förgyllt min tid i Sveriges främsta 
studentstad. Några av dessa människor förtjänar att nämnas särskilt.  
 
Det största och viktigaste tacket vill jag rikta till Gustav, Hanna, Anna, Jelle 
och Carro. Dessa år har varit otroligt intensiva, inte minst de tre första. Tack 
för det.  
 
Repangänget, tack för alla tvåtimmars-luncher och för alla, på tok för långa, 
kaffepauser. Ni är bäst och jag kommer alltid att förknippa Lund med er.    
 
Jag vill också rikta ett tack till min familj. Mamma, pappa och Victor, tack 
för att ni finns och alltid stöttar.  
 
Avslutningsvis vill jag tacka min handledare Lotta Maunsbach för ypperlig 
handledning. Tack också till Mamma, Gustav och Hanna som tagit sig tid 
att korrekturläsa uppsatsen. 
 
 
Lund, Maj 2018 
 
Gabriella Varga  



 6 

Förkortningar 

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

Bernkonventionen Bernkonventionen den 9 september 1886 
för skydd av litterära och konstnärliga 
verk 

EU Europeiska unionen 
Formgivningsförordningen Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 

12 december 2001 om 
gemenskapsformgivning 

HD Högsta domstolen 
KFM Kronofogdemyndigheten 
KöpL Köplag (1990:931) 
LSF Lag (1999:116) om skiljeförfarande 
MFL Marknadsföringslagen (2008:486) 
ML Mönsterskyddslag (1970:485) 
New York-konventionen Konventionen om erkännande och 

verkställighet av utländska skiljedomar 
New York, den 10 juni 1958    

NJA Nytt juridiskt arkiv 
OECD Organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling 
Pariskonventionen Pariskonventionen den 20 mars 1883 för 

industriellt rättsskydd, reviderad i 
Stockholm den 14 juli 1967 (SÖ 
1970:60) 

PL Patentlag (1967:837) 
Prop. Proposition 
RB Rättegångsbalk (1942:740) 
SCB Statistiska centralbyrån 
SkL Skadeståndslag (1972:207) 
SML Lagen (1929:145) om skiljemän 
SOU Statens offentliga utredningar 
TRIPs-avtalet Avtalet om handelsrelaterade aspekter av 

immaterialrätter  
UB Utsökningsbalk (1981:774) 
URL Lag (1960:729) om upphovsrätt till 

litterära och konstnärliga verk 



 7 

Varumärkesförordningen Rådets förordning (EG) nr 207/209 av 
den 26 februari 2009 om 
gemenskapsvarumärken 

VmL Varumärkeslag (2010:1877) 



 8 

1 Inledning  

1.1 Introduktion 

En innehavare av en immateriell rättighet kan, genom att ingå ett 
licensavtal, upplåta sin ensamrätt till en licenstagare. Vid tvist mellan 
parterna där licensgivaren hävdar att licenstagaren överskridit licensen på 
sådant sätt att intrång i ensamrätten föreligger uppstår frågan om talan ska 
föras på inomobligatorisk eller utomobligatorisk grund. Med andra ord, ska 
licenstagarens otillåtna användning av ensamrätten angripas som ett 
kontraktsbrott eller genom en intrångstalan? Har licensgivaren möjlighet att 
välja? Inte sällan omfattas denna typ av licensavtal dessutom av en 
skiljeklausul.1 En skiljeklausul har verkan som dispositivt rättegångshinder 
och medför att de tvister som omfattas av skiljeklausulen ska slitas inför 
skiljenämnd, inte inför allmän domstol. Påverkar en skiljeklausul 
licensgivarens möjligheter att föra en utomobligatorisk talan? Frågan är, 
mot bakgrund av påståendedoktrinen, anknytningsdoktrinen och den nyligen 
etablerade genomlysningsdoktrinen, om en utomobligatorisk talan som inte 
direkt grundar sig på licensavtalet ändå träffas av skiljeklausulen.  
 
Immaterialrätten är vidare en del av civilrätten men är av både civil- och 
offentligrättslig karaktär. De offentligrättsliga dragen återfinns i 
sanktionssystemet, som innehåller både böter och fängelse, liksom i 
immaterialrättens kopplingar till marknadsrätten och konkurrensrätten.2  
 
En grundregel inom skiljedomsrätten är enligt 1 § 1st 1men LSF att parterna 
endast kan ingå skiljeavtal gällande sådana frågor som de kan förlikas om. 
Parterna kan inte, genom skiljedom, åstadkomma mer än vad som är möjligt 
genom avtal.3 Kravet på skiljedomsmässighet medför att tvister med 
offentligrättslig karaktär, där allmänna intressen gör sig mer märkbart 
gällande, utesluts från det skiljedomsmässiga området.4 Civilrättsliga 
områden som i varierande grad uppvisar offentligrättsliga drag, såsom 
immaterialrätten, är därför inte med självklarhet i sin helhet 
skiljedomsmässiga. Av intresse utifrån kravet på skiljedomsmässighet är hur 
ett licensavtal med en skiljeklausul påverkar licensgivarens möjlighet att ta 
tillvara sin rätt och föra sin talan vid intrång i ensamrätten. Frågan är också 

                                                
1 Domeij (2010) s. 326.  
2 Prop. 1993/94:122 s. 38; Maunsbach & Wennersten (2015) s. 23; Hellner (2000) s. 84; 
Levin (2017) s. 25. 
3 Lindskog (2012) s. 232. 
4 Prop. 1998/99:35 s. 48.  
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hur skiljeklausulen påverkar licenstagarens möjligheter att på ett adekvat 
sätt bemöta licensgivarens påståenden. Vilka yrkanden och invändningar 
kan prövas genom skiljeförfarande?  
 
När licenstagaren överskrider licensen innebär detta dels ett kontraktsbrott, 
dels ett intrång i ensamrätten. Gränssnittet mellan den utomobligatoriska, till 
viss del offentligrättsliga, immaterialrätten och det inomobligatoriska 
licensavtalet väcker frågor vilka bland annat rör skiljedomsmässighet, 
skiljenämnds behörighet vid utomobligatoriska anspråk, blandad kompetens 
och rättskraftsfrågor.  

1.2 Avgränsningar 

Med licensavtal avses i uppsatsen licensavtal avseende en immateriell 
rättighet som frivilligt ingåtts mellan två parter varför både 
tvångslicensiering och upphovsrättens avtalslicens undantas från 
framställningen. Licensavtalens skiljeklausuler förutsätts vidare vara 
skriftliga, varför bevisproblematik inte behandlas.5 Uppsatsens inriktning på 
gränsdragningsproblematiken mellan inomobligatoriska och 
utomobligatoriska anspråk medför att uppsatsen avgränsas till tvister där 
licenstagarens överskridande av licensen också innebär ett intrång i 
licensgivarens ensamrätt. Rena kontraktsbrott som grundar sig på 
licensavtalet men som inte innebär intrång i ensamrätten, exempelvis 
utebliven royalty, behandlas inte.  
 
Redogörelsen av den immaterialrättsliga lagstiftningen begränsas till de 
delar som är av relevans för syftet, att närmare undersöka skiljeavtalets 
verkningar. Till följd av detta är redogörelsen av de materiella 
bestämmelserna om patent, mönsterskydd, varumärkesskydd, och 
upphovsrätt mycket översiktlig och på inget sätt uttömmande. Redogörelsen 
är snarare att se som en introduktion till ämnet med syfte att skapa förståelse 
för de offentligrättsliga motiv som ligger bakom den immaterialrättsliga 
lagstiftningen. För att inte tynga uppsatsen med alltför stora deskriptiva 
delar tas utgångspunkt i de klassiska immateriella rättigheterna.6  
 

                                                
5 Se Heuman (2011/12) s. 650-680. 
6 De immateriella rättigheter som undantas är främst växtförädlarskyddet, till upphovsrätten 
närstående rättigheter och firmarätten. Växtförädlarskyddet uppvisar många likheter med 
patentet men licensieras inte i samma utsträckning, se prop. 2003/04:33 s. 25 och Levin 
(2017) s. 543. Skyddet för till upphovsrätten närstående rättigheter överensstämmer i stort 
med det upphovsrättsliga skyddet, se Bernitz, Pehrson, Rosén & Sandgren (2017) s. 32. 
Vidare utgör varumärkesrätten det centrala känneteckensrättsliga regelverket, se 
Maunsbach & Wennersten (2015) s. 133.  
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Immaterialrättens offentligrättsliga drag följer av de beröringspunkter som 
immaterialrätten, marknadsrätten och konkurrensrätten har gemensamt. Det 
marknadsrättsliga skyddet liksom skyddet för företagshemligheter 
överlappar i många fall det immaterialrättsliga skyddet. Att utförligt och i 
detalj redogöra för dessa beröringspunkter bedöms inte bidra ytterligare till 
utredningen.  
 
Det immaterialrättsliga sanktionssystemet består av både civilrättsliga och 
straffrättsliga sanktioner. Tyngdpunkten i sanktionssystemet mot 
immaterialrättsliga intrång är de civilrättsliga sanktionerna.7 Uppsatsens 
fokus ligger på tvister mellan civila parter varför uppsatsen avgränsas mot 
de straffrättsliga sanktionerna, straff och böter. Till följd av att 
immaterialrättsliga intrångstvister kännetecknas av bevissvårigheter 
behandlas översiktligt de huvudsakliga bevissäkringsinstituten, både de 
civilprocessuella och de civilrättsliga.8  
 
Uppsatsen behandlar svensk rätt. När skiljeförfarandet har säte i Sverige 
tillämpas LSF enligt 46 § LSF, men parterna kan, i enlighet med 48 § LSF, 
avtala om att utländsk rätt är tillämplig på de materiella frågorna.9 Enligt 1 § 
1st 1men LSF är avgörande för tvistens skiljedomsmässighet att tvisten är 
förlikningsbar. Frågan är då enligt vilket lands lag tvisten ska vara 
förlikningsbar. I förarbetena till LSF framhålls att frågan får avgöras från 
fall till fall. Dessutom konstateras att trenden internationellt sett synes vara 
att en internationell tvist kan anses skiljedomsmässig trots att samma, 
nationella tvist, inte betraktas som skiljedomsmässig.10 I doktrin har 
framförts att den yttersta gränsen för vad som anses skiljedomsmässigt 
avgörs av svensk rätt, men att utländsk rätt som är tillämplig på de 
materiella frågorna eventuellt kan inskränka det skiljedomsmässiga 
området.11 Denna ytterligare dimension som tillkommer vid internationella 
tvister är visserligen av intresse att utreda eftersom rättsläget synes oklart, 
men av utrymmesskäl kan denna fråga inte inkluderas i uppsatsen. I den 
fortsatta framställningen diskuteras skiljedomsmässighet därför enbart 
utifrån vad som anses skiljedomsmässigt enligt svensk materiell rätt.  
 

                                                
7 Prop. 1998/99:11 s. 48; Lagutskottets betänkande 1998/99:LU5 s. 5; Bengtsson & Lyxell 
(2006) s. 110f.  
8 Bestämmelserna om syn i 39 kap RB samt de immaterialrättsliga bestämmelserna om 
informationsföreläggande undantas från framställningen. Se vidare prop. 2008/09:67 s. 234 
där bevissvårigheterna i immaterialrättsliga intrångsmål kommenteras. 
9 Se NJA 2008 s. 406.  
10 Prop. 1998/99:35 s. 49f. 
11 Det skiljedomsmässiga området bör enligt Runesson endast inskränkas efter yrkande från 
part, se Runesson (2002/03) s. 684f.   
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Avslutningsvis ska framhållas att uppsatsen riktar sig till läsare med 
fördjupad kunskap inom processrätt. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att identifiera, undersöka och analysera den 
civilprocessuella problematik som uppstår till följd av att ett licensavtal 
förses med skiljeklausul. Utredningen tar utgångspunkt i dels gränsytan 
mellan det inomobligatoriska licensavtalet och den utomobligatoriska 
immaterialrätten, dels i de offentligrättsliga drag som kännetecknar 
immaterialrätten. För att uppfylla uppsatsens övergripande syfte kommer 
följande frågeställningar att besvaras: 
 

- Hindrar en skiljeklausul i ett licensavtal en licensgivare från att föra 
en utomobligatorisk intrångstalan mot en licenstagare vid allmän 
domstol? 
 

- Hur påverkar kravet på skiljedomsmässighet en licensgivares, 
respektive en licenstagares, möjligheter att föra sin talan? Vilka 
yrkanden och invändningar får en skiljenämnd pröva? 

 
- Påverkar rättskraften möjligheterna till parallella processer i olika 

forum? 
 
Mot bakgrund av dessa frågeställningar redogörs för relevanta delar av 
immaterialrätten. Brännpunkten är licensavtalets verkningar och 
sanktionssystemens utformning. Också centrala delar av skiljedomsrätten 
redogörs det för. Utgångspunkt tas i kravet på skiljedomsmässighet samt 
påstående-, anknytnings- och genomlysningsdoktrinen som är av relevans 
för en skiljenämnds behörighet.  

1.4 Metod och material 

Framställningen är en rättsvetenskaplig studie, vars huvudsakliga syfte är att 
identifiera, undersöka och analysera de processuella konsekvenser som 
följer av att ett licensavtal förses med skiljeklausul. Den metod som 
tillämpas i framställningen kan därför beskrivas som rättsdogmatisk. Mer 
specifikt tillämpas den rättsdogmatiska metoden i uppsatsen för att beskriva, 
systematisera och tolka de, ofta abstrakta, rättsregler som är av relevans för 
det konkreta sammanhang som uppsatsen tar utgångspunkt i, att ett 
licensavtal förses med en skiljeklausul. Inom ramen för den rättsdogmatiska 
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metoden ligger dessutom att rättskällorna, och de svar som rättskällorna ger 
upphov till, kritiseras och ifrågasätts.12 
 
Den rättsdogmatiska metoden kännetecknas av att den utgår från de 
traditionella rättskällorna lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin 
som verktyg för att fastställa gällande rätt.13 Rättskällorna har en inbördes 
rangordning där lagar och andra författningar utgör den främsta rättskällan. 
Därefter intar lagförarbeten och rättspraxis en särställning. Särskilt 
rättspraxis från högsta instans tillmäts betydelse. Den juridiska doktrinen 
beaktas därefter och anses ha en lägre rang än de ovan presenterade 
rättskällorna. Doktrin utgör emellertid en betydelsefull rättskälla. Invecklade 
rättsliga frågeställningar diskuteras flitigt i den juridiska doktrinen och inte 
sällan föreslås lösningar. Högsta domstolens hänvisar dessutom 
regelmässigt till juridisk doktrin i sina domskäl.14  
 
Uppsatsen utgår från ett civilprocessuellt perspektiv. Gällande rätt redogörs 
för baserat på dess relevans för de civilprocessuella aspekter som uppsatsen 
ämnar utreda. Det civilprocessuella perspektivet återspeglas i uppsatsens 
syfte, frågeställningar och avgränsningar och har sin kärna i de analytiska 
kapitlen 4 och 5. Uppsatsen identifierar civilprocessuellt besvärliga frågor 
och ämnar utreda och analysera dessa i syfte att, genom att belysa gällande 
rätt, skapa förutsägbarhet för både parter och beslutsfattare. Uppsatsen kan 
därför också sägas ha ett parts- och beslutsfattarperspektiv. Centralt för 
dessa perspektiv är en strävan efter rättssäkerhet. 
 
I kapitel 2 och 3 har de traditionella rättskällorna bearbetats i syfte att 
fastställa gällande rätt avseende immateriella rättigheter generellt och 
licensavtal som avtalsform specifikt. Inledningsvis, i avsnitt 2.1, förklaras 
immateriella tillgångars utmärkande drag ur ett rättsekonomiskt perspektiv 
för att på så sätt belysa de mekanismer som medför att dessa tillgångar 
fordrar immaterialrättsligt skydd. Kapitel 2 och 3 ämnar skapa en 
grundläggande förståelse för de utmärkande drag som kännetecknar både 
immaterialrätten och licensavtalet. Den civilprocessuella problematik som 
identifieras och analyseras senare i framställningen bottnar i dessa 
utmärkande drag varför en insikt i, och förståelse för, dessa kännetecken är 
en förutsättning för en välgrundad analys i senare kapitel.  
 
Ledning har i kapitel 2 och 3 främst hämtats från lagstiftning och förarbeten. 
De utgör båda viktiga rättskällor i sammanhanget eftersom immaterialrätten 

                                                
12 Kleineman (2013) s. 39. 
13 Kleineman (2013) s. 21-44; Olsen (2004) s. 111ff; Wahlgren (2002) s. 299f.  
14 Bernitz m.fl. (2017) s. 30ff; Det är dock omtvistat huruvida rättskällorna har en inbördes 
rangordning, se Hellner (2001) s. 22.  
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är lagreglerad.15 Till följd av den omfattande harmoniseringen på 
immaterialrättens område utgör de EU-rättsliga ramverken på området, 
liksom de internationella överenskommelserna, viktiga rättskällor i denna 
del. I den mån förordningar och direktiv redogörs för tillämpas en EU-
rättslig metod vilket innebär att dessa rättskällor tolkas utifrån deras 
tillkomst, syften och systematik.16 Ledning har också hämtats i den 
immaterialrättsliga doktrinen och verk av bland annat Levin, Maunsbach 
och Wennersten, Bernitz, Pehrson, Rosén och Sandgren hänvisas till. I de 
delar av framställningen där licensavtal som avtalsform behandlas hänvisas 
främst till doktrin eftersom ledning saknas i de mer auktoritära 
rättskällorna.17 Angående licensavtal tas utgångspunkt främst i argument 
framförda av Arnestål, Domeij och Runesson som i sina avhandlingar 
undersökt hur licensavtal behandlas och inordnas i svensk rätt.18  
 
I kapitel 4 behandlas relevant civilprocessrätt för förhållandet mellan 
immaterialrätten och licensavtalet med en skiljeklausul. Skiljenämndens 
befogenhet, kravet på skiljedomsmässighet samt kompetensfördelningen 
mellan allmän domstol och skiljenämnd utgör centrala aspekter. Avseende 
behörighetsprövningen utgör praxis en mycket betydelsefull rättskälla 
eftersom de tre doktrinerna som tillämpas vid behörighetsprövningen 
etablerats i praxis. Urvalet av rättsfall har gjorts med hjälp av doktrin genom 
att de avgöranden som, av framstående rättsvetare på området, anses vara av 
relevans för behörighetsprövningen redogörs för. Utöver praxis hänvisas till 
övriga rättskällor. Både förarbeten och doktrin på området kretsar främst 
kring att tolka de avgöranden som behandlas i kapitel 4.19 Urvalet av doktrin 
har i detta kapitel gjorts dels mot bakgrund av respektive författares dignitet 
på det skiljedomsmässiga området, dels utifrån stringensen i de resonemang 
som förs. De reflektioner som framförs i avsnitt 4.5 tar utgångspunkt i 
argument framförda av Heuman, Lindskog, Madsen och Schöldström.  
 
Efter att relevant gällande rätt identifierats och till viss del även analyserats i 
kapitel 2-4 appliceras denna på det konkreta sammanhang som uppsatsen tar 

                                                
15 Också praxis utgör en rättskälla av omfattande betydelse inom immaterialrätten, men har 
i denna uppsats inte konsulterats i någon större omfattning eftersom immaterialrätten 
redogörs för på ett övergripande plan, se Levin (2017) s. 65f.  
16 Reichel (2013) s. 110ff.  
17 Licensavtal regleras inte av någon särskild lag och om, och i så fall hur, licensavtal ska 
inordnas i den svenska avtals- och kontraktsrätten synes vara en öppen frågeställning. 
Avsaknaden av rättskällor avseende licensavtal ger upphov till metodologiska problem, se 
Domeij (2010) s. 21. 
18 Arneståls avhandling behandlar varumärkesrätten och Domeij och Runesson tar avstamp 
i patenträtten.   
19 NJA 1973 s. 480, NJA 1982 s. 738, NJA 2007 s. 475, NJA 2008 s. 120, NJA 2008 s. 406, 
NJA 2010 s. 734, NJA 2012 s. 183, NJA 2017 s. 226.  
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sin utgångspunkt i, att ett licensavtal förses med en skiljeklausul.20 Kapitel 5 
utgör ett probleminventeringskapitel där de frågor som framstår som 
problematiska utifrån det parts- och beslutsfattarperspektiv som appliceras 
på uppsatsen identifieras och analyseras. Ledning hämtas främst från praxis 
och doktrin eftersom ledning inte i någon större utsträckning går att finna 
avseende dessa frågor i varken lagstiftning eller förarbeten. Den praxis som 
redogjorts för och analyserats i kapitel 4 appliceras på det förhållandet att en 
överträdelse av ett licensavtal också innebär ett intrång i den för 
licensavtalet relevanta ensamrätten. Karnells och Runessons reflektioner 
beträffande samspelet mellan licensavtalet, skiljeavtalet och 
immaterialrätten utgör särskilt betydelsefulla källor i kapitel 5.  
 
Analysen sker av pedagogiska skäl löpande med tyngd främst i avsnitt 4.5 
och kapitel 5. Genom en löpande analys möjliggörs ett mer stringent 
resonemang i direkt anslutning till redogörelsen för relevanta rättskällor. 
Frågor där gällande rätt inte synes åstadkomma tillfredsställande svar 
identifieras och analyseras. Avslutningsvis, i kapitel 6, sammanställs de 
oklarheter som identifierats och konsekvenserna som avsaknaden av klarhet 
orsakar utreds. Argumentationen i uppsatsen kan genomgående beskrivas 
som en de lege lata-argumentation då den syftar till att beskriva rättsläget så 
som det är. 

1.5 Forskningsläge 

Uppsatsens syfte, att utreda den civilprocessuella problematik som följer av 
att ett licensavtal förses med en skiljeklausul, befinner sig både i den 
immaterialrättsliga och den civilprocessuella sfären. Litteratur av relevans 
för uppsatsens syfte som enbart behandlar immaterialrättsliga frågor, 
respektive litteratur som enbart behandlar civilprocessuella frågor, är 
omfattande. Litteratur som särskilt behandlar gränsytan mellan 
immaterialrätten och skiljedomsrätten är dock knapphändig.21  
 
Runesson och Karnell har behandlat den civilprocessuella problematik som 
aktualiseras när ett patentlicensavtal förses med en skiljeklausul. Karnell har 
i en artikel från 1987 särskilt behandlat giltighets- och intrångsfrågors 
skiljedomsmässighet.22 Samverkan mellan licensavtalet, skiljeavtalet och 

                                                
20 Kleineman (2013) s. 26.  
21 Jfr Runesson (2002/03) s. 674 not 4.  
22Karnell, Gunnar: ”Patent och skiljedom - giltighets- och intrångsfrågor”. I Müllern, Mats; 
Lindskog, Stefan & Unger, Sven (red.), Festskrift till Sveriges Advokatsamfund 1887-1987, 
Stockholm 1987.  
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immaterialrätten har av Runesson behandlats i en artikel från 2002/03 med 
samma namn, samt i ett kapitel i hans avhandling från 2014 där licensiering 
av patent och företagshemligheter behandlas utifrån dess placering i avtals- 
och kontraktsrätten.23 Liksom Karnell låter Runesson frågan om 
skiljedomsmässighet utgöra den huvudsakliga frågan. Gränsytan mellan 
immaterialrätten och skiljedomsrätten är genom dessa verk på inget sätt 
fullständigt utforskad. Dessutom kan de slutsatser Karnell och Runesson 
presenterar ifrågasättas och problem kan identifieras.  
 
Att detta ämne inte i någon större mån diskuterats i doktrin framstår som 
märkligt. Inte minst med beaktande av att licensavtal regelmässigt förses 
med skiljeklausul och att ämnet därför bör vara av stor praktisk relevans.24 
Genom denna civilprocessuella studie ämnas ett helhetsgrepp tas avseende 
de frågor som, ur ett parts- och beslutsfattarperspektiv, är av praktisk 
relevans vid immaterialrättsliga tvister som slits genom skiljeförfarande. 
Uppsatsen behandlar inte enbart patent utan även mönsterskydd, 
varumärkesskydd, och upphovsrätt. Utöver frågan om skiljedomsmässighet 
utreds rättskraftsfrågor. Även kompetensfördelningen mellan allmän 
domstol och skiljenämnd behandlas utförligt. Påstående-, anknytnings- och 
genomlysningsdoktrinen, som etablerats i praxis och utförligt behandlats i 
den civilprocessuella doktrinen generellt, appliceras i framställningen på 
den specifikt immaterialrättsliga situationen.  

1.6 Terminologi  

Ett skiljeavtal som inkorporerats i ett huvudavtal benämns som en 
skiljeklausul. I uppsatsen används genomgående begreppet skiljeklausul för 
att beskriva ett skiljeavtal som inkorporerats i ett licensavtal. Med 
licensavtal avses i uppsatsen licensavtal avseende en immateriell rättighet 
som frivilligt ingåtts mellan två parter.  
 
Vidare behandlar uppsatsen endast en licenstagares överträdelser av ett 
licensavtal som innebär att licenstagaren begår intrång i licensgivarens 
ensamrätt. Det är denna hypotetiska tvist som uppsatsen tar utgångspunkt i 
och som ligger till grund för den processuella problematik som är 
uppsatsens övergripande syfte att identifiera och utreda. För den fortsatta 
framställningen förstås med överträdelse av licensen sådan överträdelse som 
innebär ett intrång i ensamrätten. Med intrång avses endast själva 
överträdelsen av licensen, utan avseende på hur talan förs. Med 
                                                
23 Runesson, Eric M: ”Licensavtalet, skiljeavtalet och immaterialrätten”. I Juridisk 
Tidskrift, nr 3 2002/03, s. 673-693 samt Runesson, Eric M: Licens till patent och 
företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten, Stockholm 2014. 
24 Domeij (2010) s. 326. 
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intrångstalan avses däremot den utomobligatoriska talan som grundas på 
intrånget.  
 
Det genomlysningsresonemang som HD introducerar i NJA 2017 s. 226 
benämns som genomlysningsdoktrinen i uppsatsen. Syftet är att tillämpa en 
enhetlig och pedagogisk terminologi. Med förutsägbarhet avses i uppsatsen 
möjligheten för en licensgivare och en licenstagare att förutse dels vilka 
rättsfakta som omfattas av en skiljeklausul, dels vilka frågor som är 
skiljedomsmässiga. 

1.7 Disposition  

Uppsatsens syfte är att undersöka gränsytan mellan den utomobligatoriska, 
till viss del offentligrättsliga, immaterialrätten och det inomobligatoriska 
licensavtalet, med avseende på de civilprocessuella aspekter som framstår 
som problematiska. För att möjliggöra denna analys krävs förståelse för 
relevanta aspekter av både immaterialrätten och civilprocessrätten.  
 
I de två inledande kapitlen behandlas relevant immaterialrätt. Inledningsvis, 
i kapitel 2, redogörs för immateriella tillgångar generellt och för hur dessa, 
som immateriella rättigheter, skyddas. Därefter behandlas upplåtelser av 
immateriella rättigheter och särskilt hur licensavtalet bör inordnas i svensk 
rätt. I kapitel 3 introduceras läsaren till den, för uppsatsen, viktiga 
problematik som följer av konkurrerande ansvarsgrunder. De centrala 
skillnaderna mellan en inomobligatorisk och utomobligatorisk talan belyses.  
 
Därefter, i kapitel 4, skiftar fokus från immaterialrätten till 
civilprocessrätten. Inledningsvis belyses de skillnader som föreligger mellan 
allmän domstol och skiljenämnd avseende respektive forums befogenhet att 
utverka vite och besluta om verkställbara säkerhetsåtgärder. Vidare har 
under arbetets gång kravet på skiljedomsmässighet och 
kompetensfördelningen mellan allmän domstol och skiljenämnd 
identifierats som problematiska utifrån uppsatsens övergripande syfte. 
Dessa frågor utreds därför utförligt. Avslutningsvis reflekteras och 
problematiseras kring de svar som utredningen resulterat i. 
 
I kapitel 5 appliceras de slutsatser som tidigare kapitel gett upphov till på 
det konkreta sammanhang, den hypotetiska immaterialrättsliga tvist, som 
utgör kärnan i uppsatsen. Inledningsvis utreds en licensgivares möjligheter 
att, trots licensavtal med en skiljeklausul, föra en utomobligatorisk 
intrångstalan. Därefter behandlas de yrkanden och invändningar som 
identifierats som problematiska utifrån kravet på skiljedomsmässighet. 
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Avslutningsvis behandlas vilken betydelse rättskraften får vid 
konkurrerande ansvarsgrunder i olika forum.  
 
I det avslutande kapitlet, kapitel 6, sammanställs de slutsatser som 
utredningen resulterat i och de övergripande konsekvenserna av dessa 
slutsatser belyses. 
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2 Immateriella tillgångar 

2.1 Inledning 

Immateriella tillgångar kan definieras som alla tillgångar som inte är 
fysiska. Immateriella rättigheter är däremot ett snävare begrepp. En 
immateriell rättighet ger innehavaren av den immateriella tillgången en 
ensamrätt till dennes intellektuella prestation. Patent, mönsterskydd, 
varumärkesskydd och upphovsrätt är samtliga immateriella rättigheter.25  
 
Den initiala kostnaden för att producera immateriella tillgångar, 
investeringskostnaden, är typiskt sett hög. Kostnaden för att reproducera 
immateriella tillgångar, marginalkostnaden, är däremot typiskt sett låg. 
Producenten av den immateriella tillgången behöver därför sätta ett högre 
pris på sin innovation än vad som motsvarar marginalkostnaden för att täcka 
investeringskostnaden. Det höga priset öppnar upp för konkurrenter att 
skapa substitut till den immateriella tillgången. Dessa konkurrenter bär inte 
investeringskostnaden och kan därför sätta ett pris som är närmare 
marginalkostnaden vilket kan konkurrera ut den ursprungliga producenten 
från marknaden. Förfarandet maximerar konsumenternas tillgång till den 
immateriella tillgången, men riskerar medföra att den immateriella 
tillgången inte hade producerats från början. Utan ensamrätterna tillkommer 
nyttan av immateriella tillgångar kollektivet medan kostnaden bärs av 
producenten ensam vilket hämmar skapandet av immateriella tillgångar. 
Ensamrätten skapar ett temporärt monopol, med vissa begränsningar, för 
rättighetshavaren av den immateriella tillgången vilket medför att nyttan 
tillgodogörs producenten istället för kollektivet.26 Syftet med ensamrätten är 
att skapa incitament för skapande och en spridning av teknisk utveckling 
samt att stimulera kreativitet. Ensamrätterna ämnar dessutom skapa 
gynnsamma förutsättningar för exploatering och kommersialisering av 
immateriella tillgångar.27  
 
Ensamrätten medför dock vissa oönskade effekter till följd av det temporära 
monopol som beviljas rättighetshavaren. Bland dessa effekter kan främst 
nämnas underproduktion av skyddade immateriella tillgångar på marknaden 
till följd av överprissättning. Ensamrätten försvårar dessutom 
vidareutvecklingen av de skyddade immateriella tillgångarna. Det krävs 
därför vissa begränsningar i ensamrätten vad gäller bland annat tids- och 
                                                
25 SOU 2015:16 s. 27.  
26 Posner (2005) s. 58; Besen & Raskind (1991) s. 5.  
27 SOU 2015:16 s. 28. 
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skyddsomfång för att ensamrätten ska stimulera utveckling och kreativitet 
utan att för den delen hämma tillgången till desamma i för stor 
utsträckning.28  
 
Immateriella tillgångar är värdeskapande och är en viktig komponent för 
tillväxt och välfärd. Under åren 2014 till 2016 bedrev 45 procent av svenska 
företag innovationsverksamhet.29 I takt med framväxten av den 
kunskapsbaserade ekonomin har också den strategiska betydelsen av 
immateriella tillgångar ökat. I dagsläget har immateriella tillgångar en 
central betydelse för jobbskapande och tillväxt.30 Existensen och 
utformningen av immaterialrätten har ett direkt samband med den tekniska 
utvecklingen och är en essentiell drivkraft för tillväxt.31 De offentligrättsliga 
drag som den svenska immaterialrätten uppvisar bottnar delvis i de 
immateriella tillgångarnas betydelse för välfärden.32  

2.2 Immateriella rättigheter 

2.2.1 Inledande kommentar 
En immateriell rättighet skapar följaktligen en ensamrätt, vilken närmare 
definieras i respektive immaterialrättslig lag, till en immateriell tillgång. 
Immateriella rättigheter delas upp i industriella rättigheter och 
upphovsrätter. Patent, mönsterskydd och varumärkesskydd utgör 
industriella rättigheter. Uppdelningen av immaterialrätterna i industriella 
rättigheter och upphovsrätter är historiskt betingad men uppdelningen är av 
minskad relevans i dagens informationssamhälle. Dataspelsbranschen 
liksom musik- och mediebranschen är exempel på branscher med tydliga 
ekonomiska intressen vilka samtliga skyddas av upphovsrättslig 
lagstiftning.33 Övergångarna mellan de olika ensamrätterna är dessutom 
glidande och i viss mån överlappande.34 
 
En immateriell rättighet uppvisar vissa särdrag i förhållande till en 
traditionell äganderätt. Immateriella rättigheter är snarare att beskriva som 

                                                
28 Cooter & Ulen (2007) s. 124ff. 
29 SCB, Innovationsverksamhet i svenska företag 2014-2016, s. 16.  
30 SOU 2015:16 s. 29f.  
31 Levin (2017) s. 31.  
32 OECD belyser vikten av innovation för att, utöver tillväxtskapande, hantera sociala och 
globala utmaningar såsom åldrande, resursbrist, sjukdomar och klimatförändring, se Andy 
Wyckoff: ”Better innovation for better lives”, OECD:s hemsida, 
http://www.oecd.org/forum/oecdyearbook/better-innovation-for-better-lives.htm, besökt 
2018-05-04.  
33 Maunsbach & Wennersten (2015) s. 21f; Exempelvis programvara skyddas genom 
upphovsrätten, se Olofsson (2003) s. 29.  
34 Levin (2017) s. 24.  
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privata förfoganderätter.35 Detta mot bakgrund av de immateriella 
rättigheternas begränsning i tid och omfång samt de undantag och 
inskränkningar som begränsar ensamrätterna. 
 
Immaterialrättens offentligrättsliga drag följer bland annat av dess 
anknytning till marknadsrätten och konkurrensrätten. Marknadsrättens 
regler om otillbörlig konkurrens kan komplettera det immaterialrättsliga 
skyddet. Det marknadsrättsliga skyddet är dessutom oberoende av om 
ensamrätter enligt de immaterialrättsliga regelverken föreligger.36 Det 
temporära monopol som ensamrätterna skapar medför vidare spänningar 
mellan immaterialrätten och konkurrensrätten till följd av deras motstående 
intressen.37  
 
De rättsregler som formar immaterialrätten kan sägas bestå av tre nivåer.  
Den nationella, den unionsrättsliga och den internationella nivån.38 Nedan 
kommer huvuddragen i de olika immaterialrättsliga lagarna liksom ramarna 
för det internationella och europeiska samarbetet översiktligt att presenteras. 
Syftet är att skapa en insikt i immaterialrättens utmärkande drag och en 
grundläggande förståelse för avtalsföremålet vid upplåtelser av immateriella 
rättigheter. För att uppfylla uppsatsens övergripande syfte och på ett 
välgrundat sätt besvara frågeställningarna krävs en sådan insikt och 
förståelse.   

2.2.2 Patent 

Patentet skyddar teknisk innovation och ger enligt 1 § PL upphovsmannen 
en ensamrätt att kommersiellt utnyttja sin innovation under en begränsad 
tid.39 För skydd krävs enligt samma lagrum att innovationen är ny, har 
uppfinningshöjd och kan tillgodogöras industriellt.40 Ensamrätt i form av 
patent motiveras av att det ger incitament till utveckling och innovation som 
kommer samhället till nytta. Dessutom underlättar patentet för 
kommersialisering av teknisk utveckling genom att bland annat licensiering 
av innovationen möjliggörs.41 
 

                                                
35 Levin (2017) s. 24.  
36 Främst 5-6, 10, 14 § MFL. 
37 Missbruk av ensamrätterna kan medföra att konkurrensrätten bryter igenom 
immaterialrätten, se Levin (2017) s. 25ff.  
38 Bernitz, Pehrson, Rosén & Sandgren (2017) s. 12.  
39 Den skyddade innovationen kan vara produkten som sådan, en ny användning av något 
redan känt eller ett tekniskt förfarande, se prop. 2003/04:55 s. 55.  
40 Prop. 2003/04:55 s. 25f. 
41 SOU 2015:16 s. 28.  
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Skyddet uppkommer enligt 1-2 kap. PL efter ansökan som, för beviljande, 
ska uppfylla ett antal formella och materiella krav.42 Utöver en svensk 
patentansökan kan skydd uppkomma genom en internationell patentansökan 
i enlighet med 3 kap. PL eller genom en europeisk patentansökan enligt 11 
kap. PL. Patentet gäller enligt 40 § PL i tjugo år, men den genomsnittliga 
livslängden för ett svenskt patent är tolv år.43 Vidare begränsas ensamrätten 
av undantag, vilka kan sammanfattas som bestämmelser om icke 
patenterbara innovationer, samt av bestämmelser som inskränker 
rättighetshavarens ensamrätt.44 

2.2.3 Mönsterskydd  

Mönsterskyddet skapar enligt 1 a § ML en ensamrätt till ett visst utseende 
på ett föremål och skapar därigenom ett skydd för formgivna produkter.45 
För att erhålla en mönsterrätt krävs enligt 2 § ML att mönstret är nytt och att 
det innehar särprägel. Vid denna bedömning är helhetsintrycket av föremålet 
avgörande.46  
 
Nationellt skydd uppkommer enligt 1 a § ML genom registrering. Ett 
enhetligt skydd inom EU kan erhållas genom en registrering av en 
gemenskapsformgivning i enlighet med art. 35-37 i 
gemenskapsförordningen. I enlighet med art. 11 i förordningen kan, genom 
registrering, ett mer begränsat skydd erhållas i form av en oregistrerad 
gemenskapsformgivning. Enligt 24 § ML uppgår skyddstiden till maximalt 
tjugofem år. Detsamma gäller för en registrerad gemenskapsformgivning 
enligt art. 12 formgivningsförordningen. Enligt art. 11.1 i förordningen 
uppgår skyddstiden för en oregistrerad gemenskapsformgivning till tre år. 
Den ensamrätt som följer av mönsterrätten, att kommersiellt utnyttja det 
skyddade mönstret, är inte absolut utan begränsas av undantag och 
inskränkningar.47 

                                                
42 Prop. 2006/07:56 s. 38.  
43 Levin (2017) s. 334; för 10 år sedan var den genomsnittliga livslängden för ett svenskt 
patent 10 år, se prop. 2006/07:56 s. 41.  
44 För en redogörelse av dessa undantag och inskränkningar, se Maunsbach & Wennersten 
(2015) s. 230-234; Levin (2017) s. 269-290 och 324-333. 
45 Prop. 2001/02:121 s. 33. 
46 Prop. 2001/02:121 s. 45 & 51f.  
47 För en redogörelse av dessa undantag och inskränkningar, se Maunsbach & Wennersten 
(2015) s. 188ff & s. 194f; Levin (2017) s. 376f. 
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2.2.4 Varumärkesskydd 

Enligt 1 kap. 1 § VmL skyddas både registrerade varumärken och så kallade 
inarbetade varukännetecken.48 Enligt 1 kap. 4 § VmL ska kännetecknet 
kunna återges grafiskt samt inneha särskiljningsförmåga för att uppnå 
skydd. Kravet på särskiljningsförmåga bestäms närmare i 1 kap. 5 § VmL 
och innebär i korthet att kännetecknet ska medföra att den aktuella varan 
eller tjänsten går att skilja från liknande produkter på marknaden, det vill 
säga att kännetecknet uppnår distinktivitet.49 Ensamrättens innebörd 
definieras närmare i 1 kap. 10 § VmL. Till skillnad från övriga immateriella 
rättigheter är den varumärkesrättsliga ensamrätten obegränsad i tiden.50  
 
Motivet bakom den ensamrätt som varumärkesskyddet skapar är att särskilja 
produkter för att underlätta konsumenternas val. I längden skapar 
varumärkesskyddet incitament för producenterna att hålla hög kvalitet 
eftersom varumärket fungerar som en kvalitetsmarkör.51 Varumärken utgör 
högt värderade tillgångar och är av central betydelse för många företag.52 
 
Nationellt skydd uppkommer i enlighet med 1 kap. 6 § VmL genom 
registrering. Enligt 1 kap. 7 § VmL kan skydd dessutom uppkomma enligt 
inarbetning. Dessutom kan ett enhetligt skydd inom EU erhållas genom 
registrering av ett gemenskapsvarumärke i enlighet med art. 25-45 
varumärkesförordningen. Liksom övriga immateriella rättigheter inskränks 
ensamrätten till viss del, men i jämförelse med både patentet och 
upphovsrätten är inskränkningarna relativt få.53  

2.2.5 Upphovsrätt 

Upphovsrätten skapar en ensamrätt till litterära och konstnärliga alster vilket 
hindrar imitering och kopiering. Upphovsrätten stimulerar därigenom 
kreativitet och skapande genom att skapare kan tillgodogöra sig nyttan av 
sina alster. Upphovsrätten underlättar dessutom att avtal kommer till stånd 
mellan skapare och producenter vilket i sin tur ökar tillgängligheten för 
konsumenter.54 

                                                
48 I den fortsatta framställningen kommer med varumärke avses både registrerade och 
inarbetade sådana. 
49 För en närmare redogörelse av kravet på särskiljningsförmåga, se Levin (2015) s. 427-
433. 
50 Levin (2017) s. 488ff; Maunsbach & Wennersten (2015) s. 149. 
51 SOU 2015:16 s. 29.  
52 Maunsbach & Wennersten (2015) s. 134.  
53 Jfr patentets tvångslicens och upphovsrättens avtalslicens; För en redogörelse av dessa 
undantag och inskränkningar, se Maunsbach & Wennersten (2015) s. 161ff; Levin (2017) s. 
480-488.  
54 SOU 2015:16 s. 29.  
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För att uppnå upphovsrättsligt skydd krävs det att alstret uppnår ett visst 
mått av både självständighet och originalitet.55 Alstret ska med andra ord 
uppnå verkshöjd för att åtnjuta skydd enligt 1 § URL.56 Skyddet 
uppkommer formlöst när ett alster som uppnår verkshöjd skapas och gäller 
under skaparens livstid och i sjuttio år därefter enligt 43 § URL. 
Ensamrätten består dels av en ekonomisk rätt, dels av en ideell rätt vilka 
regleras i 2 § URL respektive 3 § URL. Den ekonomiska rätten skyddar 
skaparens ekonomiska intressen och ger skaparen en rätt att framställa 
exemplar av verket och sprida det till allmänheten. Den ideella rätten 
skyddar skaparens personliga intresse av att namnges och av att alstret inte 
kränks.57 Liksom övriga immateriella rättigheter finns inskränkningar, 
liksom undantag, som begränsar ensamrätten.58  

2.3 Internationellt och europeiskt 
samarbete  

Immaterialrätten har, genom stora globala överenskommelser och till följd 
av omfattande harmonisering inom EU, blivit alltmer internationell. Till 
följd av harmoniseringen inom EU har, vid sidan av de nationella 
rättigheterna, unionsrättigheter i fråga om varumärken och mönster 
utvecklats. Unionsrättigheterna är giltiga i hela EU.59 Dessutom har en 
global rättsordning på immaterialrättens område växt fram genom olika 
internationella konventioner. De immateriella rättigheterna är dock 
fortfarande i stor grad nationella rättigheter som är territoriellt begränsade. 
Rättsläget rör sig dock mot en alltmer global och harmoniserad rättsordning 
på immaterialrättens område.60 
 
Fundamentalt för det internationella samarbetet är Pariskonventionen för 
industriellt rättsskydd som antogs 1883 liksom Bernkonventionen för skydd 
av litterära och konstnärliga verk som antogs 1886. Båda konventionerna är 
reviderade vid ett antal tillfällen sedan de antogs och är i det närmaste 
världsomfattande med runt 150 anslutna stater till respektive konvention. 
Syftet med konventionerna är att en rättighetshavare av en immateriell 
rättighet i någon av medlemsstaterna också i övriga medlemsstater ska 

                                                
55 Prop. 1960:17 s. 49. 
56 För en närmare redogörelse av kravet på verkshöjd, se Levin (2017) s. 81-109  
57 Maunsbach & Wennersten (2015) s. 76-96.  
58 För en redogörelse av dessa undantag och inskränkningar, se Maunsbach & Wennersten 
(2015) s. 97-119; Levin (2017) s. 192-219.  
59 Unionsrättigheter finns också på växtförädlarrättens område.  
60 Bernitz, Pehrson, Rosén & Sandgren (2017) s. 11f.  
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kunna skydda sin immateriella rättighet på ett adekvat sätt.61 Också TRIPs-
avtalet som antogs 1994 utgör en grundpelare för det internationella 
samarbetet. TRIPs-avtalet förpliktigar medlemsländerna att uppfylla den 
skyddsnivå som följer av Paris- och Bernkonventionen men innehåller 
därutöver mer detaljerade och långtgående materiella skyddsbestämmelser 
för de immateriella rättigheterna.62   
 
Det omfattande europeiska samarbetet bygger dels på harmonisering av 
medlemsstaternas immaterialrättsliga lagstiftning genom direktiv, dels på 
utveckling av unionsrättigheter genom förordningar. Både varumärken och 
mönster kan till följd av harmoniseringsarbetet genom 
varumärkesförordningen och formgivningsförordningen erhålla regionalt 
skydd inom hela EU. Också på patenträttens område pågår ett omfattande 
arbete för att etablera ett enhetligt patentskydd inom EU.63 

2.4 Licensavtal 

Ordet licens betyder tillåtelse och en licens innebär att rättighetshavaren 
(licensgivaren) ger annan (licenstagaren) en rätt att utnyttja en immateriell 
tillgång på det sätt och i den omfattning som följer av licensavtalet. 
Utnyttjandet kan begränsas territoriellt, i tid eller på annat sätt i 
omfattning.64 Licensavtalen delas upp i enkla och exklusiva licenser. En 
enkel licens ger licenstagaren en rätt att utnyttja den immateriella tillgången 
i enlighet med licensavtalet. En exklusiv licens innebär därtill att 
licensgivaren avsäger sig rätten att licensiera den immateriella tillgången till 
någon annan.65  
 
Licensavtalen befinner sig i skärningspunkten mellan den utomobligatoriska 
immaterialrätten och avtals- och kontraktsrätten.66 De frivilliga licensavtalen 
regleras i 43 § PL, 6 kap. 4 § VmL och 26 § ML. I URL behandlas endast 
avtalslicensen, vanliga licensavtal omnämns inte i lagen.67 Av 27 § 1st URL 

                                                
61 Bernitz, Pehrson, Rosén & Sandgren (2017) s. 13-15; Maunsbach & Wennersten (2015) 
s. 26f; Levin (2017) s. 44-48.  
62 Bernitz, Pehrson, Rosén & Sandgren (2017) s. 12-18; Maunsbach & Wennersten (2015) 
s. 26ff; Levin (2017) s. 49-52. 
63 Bernitz, Pehrson, Rosén & Sandgren (2017) s. 19-24; Maunsbach & Wennersten (2015) 
s. 28f; Levin (2017) s. 53-65. 
64 Levin (2017) s. 543; Runesson (2014) s. 33. 
65 Domeij (2010) s. 143f.  
66 Jfr Arnestål (2014) s. 64.  
67 Avtalslicenser behandlas i kap. 3a URL. Avtalslicenser är en typ av kollektivt avtal och 
har i vissa avseenden samma verkan som en tvångslicens. En avtalslicens skiljer sig 
följaktligen från de licensavtal som behandlas i uppsatsen och som ingås mellan två parter. 
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följer dock en rätt för skaparen att överlåta sin ekonomiska ensamrätt.68 I 
URL avses med överlåtelse också upplåtelse. Det står följaktligen skaparen 
fritt att licensiera sin upphovsrätt.69 
 
Inledningsvis bör distinktionen mellan allmän avtalsrätt och kontraktsrätt 
urskiljas. Med avtalsrätt avses det som är gemensamt för alla avtalstyper 
och dessa frågor regleras typiskt sett i AvtL. Till kontraktsrätten hänförs de 
regler och principer som påverkas av vilken avtalstyp det rör sig om. 
Reglerna och principerna varierar alltså beroende på avtalstyp.70 KöpL är ett 
exempel på ett regelverk som hänförs till kontraktsrätten snarare än 
avtalsrätten. Licensavtalen regleras av allmänna avtalsrättsliga regler och 
principer. De fyra grundläggande principer som avtalsrätten vilar på är 
enligt Dotevall avtalsfrihet, avtalsbundenhet, formlöshet och skälighet.71 
Det råder följaktligen omfattande avtalsfrihet mellan parterna. 
Licensavtalets innehåll får därför i första hand fastställas med hjälp av 
avtalstext, partsbruk och med beaktande av den framträdande lojalitetsplikt 
som föreligger mellan parterna.72 Avtalsfriheten inskränks dock av 
tvingande konkurrensrättsliga regler liksom av kontraheringsplikt genom 
bestämmelser om tvångslicens.73  
 
Lagstiftaren har ansett att en allmän reglering av licensavtal inte är 
genomförbar till följd av de skiftande förutsättningar som föreligger från fall 
till fall vid upplåtelser av ensamrätter.74 Licensavtal på immaterialrättens 
område regleras därför inte av någon specifik lag.75 KöpL tar sikte på 
överlåtelse av en rättighet, inte såsom vid licensavtal upplåtelse av en 
begränsad rätt till egendom, varför KöpL inte är direkt tillämplig på 
licensavtal.76 Frågan är då hur licensavtalet ska behandlas i svensk rätt och 
vilka dispositiva regler och principer som kan anses ha utfyllande verkan på 
licensavtalet.  
 
Domeij betonar att det i svensk rätt inte betraktas som möjligt att göra 
analogier från någon annan avtaltyps dispositiva regelverk eftersom 
licensavtal betraktas som en särpräglad avtalstyp vilken bör bedömas utifrån 
                                                
68 Den ideella rätten kan dock inte överlåtas, med undantag för datorprogram, se Olin, Lag 
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 27 och 40 §§, Lexino 2013-
11-01.  
69 Prop. 1996/97:129 s. 15; Prop. 2012/13:141 s. 62. 
70 Hellner, Hager & Persson (2015) s. 22. 
71 Dotevall (2017) s. 36.  
72 Domeij (2010) s. 21; Se även Bernitz, Pehrson, Rosén & Sandgren (2017) s. 213; Vad 
gäller den omfattande avtalsfriheten, se Maunsbach & Wennersten (2015) s. 35ff; Arnestål 
(2014) s. 52f.  
73 Runesson (2014) s. 60-65.  
74 Prop. 1966:40 s. 158.  
75 Bernitz, Pehrson, Rosén & Sandgren (2017) s. 212. 
76 Prop. 1988/89:76 s. 61; Arnestål (2014) s. 52f.  
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sina egna särskilda förutsättningar. Domeij väljer istället att tillämpa en 
komparativ metod där erfarenheter inhämtas från utländsk praxis. Domeij 
förespråkar att ett europeiskt perspektiv anläggs genom att utländskt rättsligt 
material behandlas som källor av direkt relevans för den svenska 
licensavtalsrätten.77 Inte heller Nilsson och Holtz anser att lösningen är att 
analogivis tillämpa dispositiva regler från andra rättsområden utan hänvisar 
istället till en logisk utfyllnad av avtalstexten.78 Bernitz m. fl. noterar att 
KöpL visserligen är analogt tillämplig på upplåtelser generellt men att 
reglerna vad gäller licensavtal, på grund av licensavtalens särskilda natur, i 
praktiken är svåra att tillämpa. De introducerar en modell för att fastställa 
vilka regler som är tillämpliga på licensavtal. Hänsyn bör enligt författarna 
tas till avtalsobjektets rättsliga egenskaper, avtalets syfte, allmänna 
obligationsrättsliga regler, analogier från andra avtalstyper, vanliga regler 
för avtalstolkning och till i praxis etablerade regler för licensavtal.79 
 
Runesson synes vara av en annan uppfattning. Han tar visserligen inte 
ställning till om licensavtal tillhör en egen rättslig kategori eller inte men 
önskar, utifrån ett systemintresse, att inordna licensavtalet i den svenska 
kontraktsrätten.80 Även Arnestål anser att licensavtalet, med vissa 
begränsningar, kan inordnas i kontraktsrätten och utgår, i sin avhandling om 
varumärket som kontraktsföremål, från analogier och principer från den 
allmänna kontraktsrätten.81 I den köprättsliga doktrinen synes den 
övergripande ståndpunkten vara att KöpL kan tillämpas analogt på 
licensavtal.82 
 
Av licensavtalet följer vissa ansvarsmoment och skyldigheter för både 
licensgivaren och licenstagaren. Licensgivarens huvudsakliga förpliktelse är 
att ställa den immateriella tillgången till licenstagarens förfogande. 
Licenstagarens huvudsakliga förpliktelse är att betala licensavgiften.83 Hur 
licensavtalet ska inordnas i svensk rätt är inte är helt klarlagt, vilket 
illustrerats ovan. Detta förhållande leder till viss osäkerhet gällande vilka 
förpliktelser som i övrigt gäller mellan parterna, samt vilka konsekvenser 

                                                
77 Domeij gör inga analogier till kontraktsrätten avseende licensavtalets speciella 
frågeställningar vilka är de som är av relevans för denna framställning. Analogier från 
köplagen och annan allmän obligationsrätt görs dock avseende hävning, kvalitetskrav och 
sakrättsliga frågor som enligt Domeij är avtalsfrågor som uppvisar samma grundfrågor som 
andra typer av avtal, se Domeij (2010) s. 16-22. 
78 Nilsson & Holtz (2012) s. 221.  
79 Bernitz, Pehrson, Rosén & Sandgren (2017) s. 212f.  
80 Runesson (2014) s. 21f.  
81 Arnestål (2014) s. 59-63. 
82 Se Hellner & Ramberg (1991) s. 39f; Hultmark (1993/94) s. 687f.  
83 Levin (2017) s. 549-553.  
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som följer av att dessa förpliktelser inte uppfylls.84 Vid en tvist uppstår 
följaktligen inte enbart civilprocessuella frågor till följd av att en 
skiljeklausul inkorporerats i licensavtalet. Vilken dispositiv materiell rätt 
som är lämplig att fylla ut licensavtalet med synes vara en öppen fråga i 
svensk rätt.  
 

                                                
84 För en närmare illustration av licensgivarens respektive licenstagarens förpliktelser se 
Runesson (2014) och Arnestål (2014) som utgår från att licensavtalet, med vissa förbehåll, 
kan inordnas i kontraktsrätten samt Domeij (2010) som inte i samma utsträckning placerar 
licensavtalet i ett kontraktsrättsligt sammanhang.  
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3 Överskridande av licensen 

3.1 Inledning 

Den hypotetiska immaterialrättsliga tvist som uppsatsen behandlar tar 
utgångspunkt i parternas licensavtal. När licenstagaren har överskridit 
licensen innebär detta dels ett kontraktsbrott, dels ett intrång i ensamrätten.85 
Det är detta förhållande som utgör kärnan i framställningen och som ligger 
till grund för den processuella problematik som behandlas i kapitel 5.  
 
Det föreligger följaktligen konkurrerande ansvarsgrunder och samma åtgärd 
utgör både kontraktsbrott och kan ligga till grund för en intrångstalan. 
Licensgivaren har dock inte med självklarhet möjlighet att välja mellan att 
föra sin talan på inomobligatorisk alternativt utomobligatorisk grund. Två 
resonemang i konflikt brukar framhållas i denna fråga. Det ena 
resonemanget bygger på tanken att det inte bör vara möjligt för parterna att 
åsidosätta kontraktsmässiga regler anpassade efter det specifika 
kontraktsförhållandet till förmån för allmänna grundsatser om 
utomobligatoriskt skadestånd. Det andra resonemanget bygger på motsatt 
tanke, att den skadelidande inte bör komma i sämre ställning än en 
utomstående enbart på grund av kontraktsförhållandet. Huvudregeln i 
skadeståndsrätten torde dock, enligt Hellner och Radetzki, vara att 
skadelidande saknar möjlighet att åberopa ersättning på utomobligatorisk 
grund för att detta är gynnsammare för skadelidande än att kräva ersättning 
på inomobligatorisk grund. 86 Motsvarande huvudregel torde gälla också för 
skadevållande.87 Det finns dock undantag till denna huvudregel och mot 
bakgrund av de mot varandra stående resonemangen framhåller Hellner och 
Radetzki att frågan huruvida en skadelidande, trots avtal, kan kräva 
ersättning på utomobligatorisk grund får avgöras efter speciella grunder.88  
 
Nedan kommer inledningsvis utredas huruvida den skadeståndsrättsliga 
huvudregeln är tillämplig vid upplåtelser av immateriella rättigheter eller 
om istället ett undantag är tillämpligt och licensgivaren därför kan välja att 
föra en utomobligatorisk intrångstalan. Därefter kommer de centrala 
skillnaderna mellan en inomobligatorisk och utomobligatorisk talan att 
belysas. 
                                                
85 Runesson (2014) s. 173; Huruvida överträdelse av licensen också innebär intrång i 
ensamrätten kan dock ge upphov till viss gränsdragningsproblematik, se Bengtsson & 
Lyxell (2006) s. 50f; Domeij (2010) s. 157ff.  
86 Hellner & Radetzki (2014) s. 90f.  
87 Runesson (2014) s. 193.  
88 Hellner & Radetzki (2014) s. 90f.  
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3.2 Inomobligatorisk alternativt 
utomobligatorisk talan 

Enligt Arnestål utgör upplåtelser av immateriella rättigheter ett undantag till 
den skadeståndsrättsliga huvudregeln. Det framkommer uttryckligen vad 
gäller varumärken i 6 kap. 4 § 2st VmL där det anges att en innehavare av 
ett varumärke kan åberopa de rättigheter som följer av ensamrätten 
gentemot en licenstagare som överskrider en bestämmelse i licensavtalet. 
Enligt Arnestål föreligger motsvarande möjlighet för övriga immateriella 
rättigheter trots att detta inte uttryckligen stadgas i lagtexten.89 Bengtsson 
och Lyxell är av samma mening och framhåller licensgivarens möjlighet att 
åberopa de immaterialrättsliga sanktionerna när överskridandet av licensen 
innebär ett intrång i ensamrätten.90 Också Domeij anser att undantag 
föreligger på immaterialrättens område och att en licenstagares 
överskridande av licensen kan angripas på utomobligatorisk grund.91   
 
Runesson anser dock att huvudregeln, att skadelidande inte kan åberopa 
utomobligatoriska regler istället för inomobligatoriska när dessa är mer 
fördelaktiga, är tillämplig också vid upplåtelser av immateriella rättigheter. 
Motsatsen gäller dock enligt Runesson vid varumärkeslicensiering till följd 
av att så uttryckligen stadgas i 6 kap. 4 § VmL. Av motiven till SkL framgår 
att allmänna skadeståndsrättsliga regler är tillämpliga i avtalsförhållanden 
om inte avtalsrättsliga regler eller speciallagstiftning medför modifikationer. 
Runesson tolkar detta som att de allmänna reglerna, såsom den presenterade 
huvudregeln, fyller ut licensavtalet. Runesson anser alltså inte att 
licensgivaren eller licenstagaren kan kringgå ansvarsbegränsningar eller 
avtalade skärpningar av skadeståndsansvaret genom att föra en intrångstalan 
på utomobligatorisk grund. De immaterialrättsliga bestämmelserna om 
vederlagsersättning och skadestånd kan, trots detta, enligt Runesson få 
riktningsverkan och verka utfyllande i en inomobligatorisk talan där 
licensgivaren gör gällande kontraktsbrott.92  
 
Av ovan följer att licensgivaren torde kunna välja mellan att föra en 
utomobligatorisk intrångstalan eller hävda kontraktsbrott och föra sin talan 
på inomobligatorisk grund när licensavtalet överskridits. Som illustrerats 
råder dock delade meningar i doktrinen. Frågan är då vad som skiljer en 
utomobligatorisk talan från en inomobligatorisk talan. Nedan ämnas 

                                                
89 Arnestål (2014) s. 194ff och 205ff. 
90 Bengtsson & Lyxell (2006) s. 50f.  
91 Domeij (2010) s. 156. 
92 Runesson (2014) s. 193ff; Prop. 1972:5 s. 158.  
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skillnaderna i sanktionssystemen mellan de två olika tillvägagångssätten att 
föra talan på belysas.93  

3.3 Sanktioner 

3.3.1 Inledande kommentar 
Inledningsvis kan konstateras att sanktionssystemet i de olika 
immaterialrättsliga regelverken i det närmaste är identiska.94 De rättsmedel 
som står licensgivaren till buds skiljer sig dock åt beroende på om 
licensgivaren väljer att föra sin talan på inomobligatorisk eller 
utomobligatorisk grund.95 Det är dessa skillnader som medför att de 
konkurrerande ansvarsgrunderna är av praktisk relevans. Utan beaktande av 
den extra dimension som följer av att en skiljeklausul inkorporeras i 
licensavtalet kan licensgivaren på inomobligatorisk grund, i allmän domstol, 
kräva ersättning genom skadestånd samt, i enlighet med 15 kap. 3 § RB, 
utverka interimistiskt vite. Licensgivaren kan dessutom, för att säkra 
bevisning, utverka civilprocessuella bevissäkringsåtgärder. På 
utomobligatorisk grund kan, enligt de immaterialrättsliga regelverken, 
därtill vederlagsersättning utgå liksom ett slutligt vitesförbud utverkas. 
Dessutom kan det interimistiska vitesförbudet erhållas genom dels de 
immaterialrättsliga regelverken som är speciallag, dels 15 kap. 3 § RB som 
utgör allmän lag.96 På utomobligatorisk grund kan, utöver de 
civilprocessuella bevissäkringsinstituten, bevisning säkras genom en 
intrångsundersökning samt genom att ett informationsföreläggande 
utverkas.97  
 
Hur licensavtalet ska inordnas i svensk rätt är ingen självklarhet, vilket 
illustrerats ovan.98 Av detta följer viss oklarhet kring hur licensavtalet ska 
tolkas och med vilken dispositiv rätt, om någon, som avtalet bör fyllas ut 
med när talan förs på inomobligatorisk grund.99 Vilka sanktioner som 
aktualiseras vid överträdelse av licensen är därför en fråga utan svar i de 

                                                
93 Skillnader i vilka sanktioner och processuella säkerhetsåtgärder som kan göras gällande 
vid en inomobligatorisk talan i allmän domstol respektive vid en inomobligatorisk talan 
som slits genom skiljeförfarande belyses i avsnitt 4.2.  
94 Maunsbach & Wennersten (2015) s. 22. 
95 Immaterialrättslagarna har i stort överensstämmande sanktionssystem ,se Levin (2017) s. 
555; Maunsbach & Wennersten (2014) s. 239.   
96 Arnestål (2014) s. 196-200.  
97 Det immaterialrättsliga sanktionssystemet innehåller dessutom sanktioner av straffrättslig 
karaktär. De straffrättsliga sanktionerna aktualiseras inte vid tvister mellan civila parter 
varför de undantas från framställningen. 
98 Se avsnitt 2.4.  
99 Prop. 1966:40 s. 158; Jfr Domeij (2010) s. 16-22; Runesson (2014) s. 21f; Arnestål 
(2014) s. 59-64.  
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mer auktoritära källorna. Inte heller doktrinen bidrar med entydiga svar. 
Nedan utreds, främst utifrån ståndpunkter i doktrinen, vilka sanktioner som 
finns att tillgå vid en inomobligatorisk talan respektive vilka sanktioner som 
kan aktualiseras vid en utomobligatorisk intrångstalan. Inom ramen för 
uppsatsens övergripande syfte är dessa skillnader centrala att identifiera och 
utreda. Dessa skillnader utgör ett centralt skäl till varför det, ur ett 
partsperspektiv, är viktigt att bringa klarhet i kompetensfördelningen mellan 
skiljenämnd och allmän domstol. 

3.3.2 Vederlagsersättning  

Förs talan på utomobligatorisk grund föreligger ersättningsskyldighet för 
licenstagaren även när intrång varken skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Avgörande för att ersättning ska utgå är att ett intrång objektivt 
föreligger.100 Skälig ersättning ska alltid utgå enligt 54 § 1st URL. Enligt 58 
§ 2st PL, 36 § 2st ML och 8 kap. 4 § 2st VmL ska ersättning utgå om och i 
den mån det är skäligt.  
 
Ersättningen ska motsvara en skälig licensavgift. Utgångspunkt tas i den 
hypotetiska ersättning som skulle utgått för det nyttjande som intrånget 
svarar mot.101 Vederlagsersättning utgår endast för det olovliga utnyttjandet 
som innebär ett intrång i ensamrätten.102 
 
Vid en inomobligatorisk talan anser Runesson att de immaterialrättsliga 
bestämmelserna om hur vederlagsersättning beräknas torde ha en styrande 
inverkan och fylla ut licensavtalet om avtalsrättslig reglering av 
skadeståndsansvar saknas och inte annat följer av allmänna regler om 
skadestånd i avtalsförhållanden. Runesson anser dock inte med självklarhet 
att licenstagaren har ett strikt ansvar att utge skäligt vederlag vid intrång i 
ensamrätten även vid en inomobligatorisk talan. Eventuellt måste vållande 
hos licensgivaren i sådant fall visas.103 Arnestål synes däremot vara av en 
mer bestämd åsikt. Arnestål framhåller att ersättning vid en 
inomobligatorisk talan kräver att uppsåt eller oaktsamhet kan styrkas hos 
licenstagaren.104   

3.3.3 Skadestånd 

Vid en utomobligatorisk talan kan, utöver vederlagsersättning, en skälig 
ersättning för utnyttjandet samt ersättning för ytterligare skada utverkas vid 
                                                
100 Arnestål (2014) s. 198.  
101 Prop. 1966:40 s. 207; Se NJA 2011 s. 270. 
102 Prop. 1993/94:122 s. 71; NJA 2005 s. 180; Se även Hallberg (2014) s. 101. 
103 Runesson (2014) s. 172-177. 
104 Arnestål (2914) s. 197f.  
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uppsåtliga eller oaktsamma intrång enligt de immaterialrättsliga 
skadeståndsbestämmelserna i 58 § 1st PL, 36 § 1st ML, 8 kap. 4 § 1st VmL 
samt 54 § 2st URL. Som illustrerats i avsnitt 3.3.2 föreligger på 
inomobligatorisk grund ingen direkt rätt till vederlagsersättning, men 
däremot en direkt rätt till skadestånd.105  
 
För både utomobligatoriskt och inomobligatoriskt skadestånd krävs, utöver 
att visa att intrång objektivt föreligger, att uppsåt eller oaktsamhet visas hos 
licenstagaren. Licensgivaren har som skadelidande dessutom att kvantifiera 
och styrka sin skada vilket i regel är förenat med stora svårigheter vid 
överskridande av ett licensavtal.106 Bevislättnadsregeln i 35 kap. 5 § RB blir 
därför ofta relevant i denna typ av mål och kan tillämpas både vid en 
inomobligatorisk och en utomobligatorisk talan.107 Enligt 35 kap. 5 § RB får 
domstolen uppskatta skadan till ett skäligt belopp vid bevissvårigheter 
avseende skadans storlek.108  
 
De immaterialrättsliga skadeståndsbestämmelserna, som tillämpas vid en 
utomobligatorisk talan, innehåller en bevislättnadsregel som kan tillämpas 
parallellt med 35 kap. 5 § RB. Bevislättnadsregeln, som är identisk i de 
olika immaterialrättsliga lagarna, medför att den som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet gör intrång i de immaterialrättsliga ensamrätterna ska betala 
skälig ersättning för utnyttjandet.109 Skälig ersättning ska betalas även om 
licensgivaren inte lidit skada. Bevislättnadsregeln fastställer följaktligen det 
minsta belopp med vilken ersättning ska utgå vid uppsåtliga eller 
oaktsamma intrång. Därutöver ska full ersättning utgå för den ytterligare 
skada som licensgivaren kan visa.110 Ytterligare skada är exempelvis 
minskad vinst till följd av försäljningsbortfall.111 Vid fastställandet av 
ersättningens storlek ska enligt de immateriella skadeståndsbestämmelserna 
hänsyn tas till utebliven vinst, intrångsgörarens vinst, skada på den 
immateriella rättighetens anseende, ideell skada och rättighetshavarens 
intresse av att intrång inte begås. Omständigheter som inte är rent 
ekonomiska beaktas följaktligen vid beräkningen.112 
 
Grundprinciperna för beräkning av skadestånd, att hela skadan ska ersättas 
samt kravet på adekvat kausalitet mellan intrånget och skadan är desamma 

                                                
105 Jfr dock Runesson (2014) s. 172-177. 
106 Se NJA 2005 s. 180.  
107 Runesson (2014) s. 192; Arnestål (2014) s. 198. 
108 Se NJA 2011 s. 576. 
109 För vad som anses vara en skälig ersättning, se NJA 2003 s. 456; NJA 2002 s. 175. 
110 Prop. 1993/94: 122 s. 70; Hellberg (2014) s. 93. 
111 Hallberg (2014) s. 116. 
112 Prop. 2008/09:67 s. 231f.  
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oavsett om talan förs på inom- eller utomobligatorisk grund.113 Förs talan på 
inomobligatorisk grund ska dock skadan på grund av kontraktsbrottet 
ersättas. Vid utomobligatorisk talan är det skadan på grund av intrånget som 
ska täckas. Detta kan leda till vissa skillnader i beräkning av skadan.114 Av 
detta följer enligt Arnestål att det inomobligatoriska skadeståndet, utifrån 
beräkningssynpunkt, i vissa fall är att föredra eftersom hela värdet av avtalet 
läggs till grund för skadeståndsberäkningen.115  
 
Runesson anser att de immaterialrättsliga skadeståndsbestämmelserna har 
styrande inverkan på det inomobligatoriska skadeståndsansvaret om inte 
annat följer av parternas licensavtal. Runesson anser följaktligen att 
skadestånd som utgår på inomobligatorisk grund omfattar en ersättning för 
ideell skada och skada på den immateriella rättighetens anseende.116 
Heuman synes dela Runessons uppfattning. Heuman anser att sådant 
skadestånd som, i enlighet med de immaterialrättsliga lagarna, utgår på 
annan grund än ekonomisk bör kunna utverkas också vid en 
inomobligatorisk talan.117 

3.3.4 Vitesförbud 

Förs talan på utomobligatorisk grund föreligger en möjlighet för 
licensgivaren att yrka på ett vitesförbud, vilket i regel också görs.118 En 
domstol kan, vid äventyr av vite, förbjuda den som vidtar en åtgärd som 
innebär intrång i ensamrätten att fortsätta med åtgärden. Detta följer av 57 b 
§ 1st PL, 35 b § 1st ML, 8 kap. 3 § 1st VmL samt 53 b § 1st URL. 
Bestämmelserna är enhetligt utformade. Förbudsyrkandet ska vara klart och 
preciserat samt stå i förhållande till det påstådda intrånget. Förbudsyrkandet 
får inte gå längre än vad som är motiverat i det enskilda fallet. Vidare ska 
vitesbeloppets storlek uppgå till ett belopp som förmår intrångsgöraren att 
upphöra med den intrångsgörande åtgärden.119 Vitesförbudet tar alltså sikte 
på framtida intrångsgörande åtgärder till skillnad från skadeståndet som 
kompenserar för redan inträffade åtgärder.  
 
För vitesförbud behöver licensgivaren visa att det föreligger ett intrång i 
ensamrätten men varken uppsåt eller oaktsamhet behöver styrkas. 

                                                
113 Se prop. 1972:5 s. 158; Levin (2017) s. 581; Arnestål (2014) s. 197f.  
114 För en närmare illustration av skadeståndsberäkningen vid överträdelse av licensen som 
också innebär intrång i ensamrätten, se Runesson (2014) s. 196-209. 
115 Arnestål (2014) s. 201. 
116 Runesson (2014) s. 191-196.  
117 Heuman (2000/01) s. 961. 
118 Runesson (2002/03) s. 675.  
119 Bengtsson & Lyxell (2006) s. 159ff; Gällande vitesbeloppets storlek, se NJA 1991 s. 
200.  
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Licensgivaren behöver inte heller föra bevisning kring skadan eller dess 
storlek.120  

3.3.5 Interimistiskt vitesförbud 

3.3.5.1 Inledande kommentar 
Ett intermistiskt vitesförbud medför att domstolen, vid äventyr av vite, kan 
förbjuda den som vidtar en viss åtgärd att fortsätta med åtgärden för tiden 
till dess att målet slutligt avgjorts eller något annat har beslutats. Till 
skillnad från vitesförbudet som meddelas efter ordinarie rättegång meddelas 
det interimistiska vitesförbudet efter ett summariskt förfarande innan målet 
avgjorts i sak. Påföljden är alltså densamma, förbud, men det interimistiska 
vitesförbudet är dels provisoriskt, dels meddelas det betydligt snabbare än 
vitesförbudet.121 Samma prövning sker vid det summariska förfarandet som 
när domstolen slutligt avgör målet i sak. En avgörande skillnad ligger dock i 
de olika beviskrav som tillämpas vid respektive förfarande. Vid det 
summariska förfarandet ska licensgivaren visa sannolika skäl för att intrång 
föreligger, ett beviskrav som är lägre ställt än det beviskrav som tillämpas 
vid det slutgiltiga avgörandet i intrångsfrågan.122  
 
Vid immaterialrättsliga intrång är det främst det interimistiska förbudet som, 
för att omgående skydda ensamrätten, är av betydelse.123 Rättighetshavarens 
primära intresse är att få stopp på det pågående intrånget så fort som 
möjligt. Det interimistiska vitesförbudet kan därför anses utgöra den 
viktigaste sanktionen mot intrång. Det interimistiska vitesförbudet har 
dessutom visat sig vara ett effektivt medel för att permanent få stopp på 
pågående intrång.124  

3.3.5.2 Speciallag 
Förs talan på utomobligatorisk grund föreligger en möjlighet för 
licensgivaren att yrka på ett interimistiskt vitesförbud enligt de 
immaterialrättsliga regelverken. De immaterialrättsliga lagarna innehåller 
samtliga enhetliga bestämmelser som möjliggör för allmän domstol att vid 
immaterialrättsligt intrång meddela ett interimistiskt vitesförbud. Detta 
följer av 57 b § 2st PL, 35 b § 2st ML, 8 kap. 3 § 2st VmL samt 53 b § 2st 
URL.  
 

                                                
120 Andersson (1999) s. 17f.  
121 Norrgård (2002) s. 85f. 
122 Bengtsson & Lyxell (2006) s. 170f; Beviskravet som i allmänhet gäller i tvistemål är 
styrkt/visat.  
123 Westberg (2004a) s. 58.  
124 Bengtsson & Lyxell (2006) s. 165f; Prop. 1993/94:122 s. 45; SOU 1983:35 s. 88.  
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Ett yrkande om ett interimistiskt vitesförbud kan endast väckas om en talan 
om ett slutligt förbud dessförinnan väckts.125 Enligt angivna lagrum ska 
rättighetshavaren visa sannolika skäl för att intrång pågår samt visa att 
sabotagerisk skäligen kan befaras. Kravet på sannolika skäl innebär i 
praktiken att rättighetshavaren ska göra sannolikt att dennes talan kommer 
att bifallas.126 Det är vidare tillräckligt att sabotagerisken antagliggörs och 
det råder i praktiken en presumtion för sabotagerisk när sannolika skäl för 
intrång föreligger.127 Enligt 57 b § 4st PL, 35 b § 4st ML, 8 kap 3 § 4st VmL 
samt 53 b § 4st URL ska käranden dessutom ställa säkerhet för den skada 
som kan tillfogas motparten, för vilken rättighetshavaren är strikt ansvarig. 
Detta gäller även för ren förmögenhetsskada.128 Av allmänna principer följer 
dessutom att domstolen ska genomföra en proportionalitetsbedömning.129  

3.3.5.3 Allmän lag 
Det civilprocessuella interimistiska vitesförbudet kan, till skillnad från det 
enligt de immaterialrättsliga lagarna, utverkas också vid talan som förs på 
inomobligatorisk grund.130 De civilprocessuella säkerhetsåtgärderna i 15 
kap. RB kan, vid en utomobligatorisk talan, tillämpas parallellt med de 
civilrättsliga säkerhetsåtgärderna i de immaterialrättsliga lagarna och de 
överensstämmer i stort med varandra.131 
 
Till skillnad från det interimistiska vitesförbudet enligt speciallag kan ett 
civilprocessuellt interimistiskt vitesförbud enligt 15 kap. 3 § RB utverkas 
innan talan har väckts i sak. Därefter har licensgivaren en månad på sig att 
väcka talan i sak för att åtgärden inte omedelbart ska återgå enligt 15 kap. 7 
§ RB.132 Omfattas tvisten av en skiljeklausul ska, enligt samma lagrum, ett 
skiljeförfarande inledas inom en månad för att inte åtgärden ska gå åter.133 
Det finns möjlighet för licensgivaren att befrias från att ställa säkerhet både 
enligt de immaterialrättsliga regelverken liksom enligt 15 kap. 6 § RB. 
Förutsättningarna för att licensgivaren ska befrias från att ställa säkerhet är 
dock förmånligare enligt de civilrättsliga regelverken, som endast 
aktualiseras vid en utomobligatorisk talan.134 

                                                
125 Olsson & Rosén (2016) s. 504. 
126 Andersson (1999) s. 31; Bengtsson & Lyxell (2006) s. 170.  
127 Andersson (1999) s. 31-36.  
128 Andersson (1999) s. 44f. 
129 Bengtsson & Lyxell (2006) s. 168f; Andersson (1999) s. 36f.; Arnestål (2014) s. 200.  
130 Arnestål (2014) s. 200. 
131 Prop. 2008/09:67 s. 198; Andersson (1999) s. 24.    
132 Prop. 2008/09:67 s. 198; Westberg (2004b) s. 67. 
133 Prop. 1980/81:84 s. 227; Heuman (1999) s. 347. 
134 Prop. 2008/09:67 s. 198.  
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3.3.6 Bevissäkringsinstitut  

Med beaktande av de bevissvårigheter som ofta föreligger vid 
intrångstvister är bevissäkringsinstituten mycket värdefulla för 
licensgivaren. 135 Genom att säkra bevisning kan licensgivaren positionera 
sig bättre i tvisten. De civilprocessuella bevissäkringsinstituten edition, 
exhibition och bevisupptagning till framtida säkerhet regleras i 38 kap. 2 §, 
39 kap. 5 respektive 41 kap. 1 § RB. Ett editions- respektive 
exhibitionsföreläggande kan endast erhållas under pågående rättegång. 
Innan rättegång inletts kan, vid fara för att någons rätt går förlorad, 
bevisupptagning till framtida säkerhet utverkas. Instituten är tillämpliga 
både vid en inomobligatorisk och en utomobligatorisk talan.136  
 
Vid en utomobligatorisk intrångstalan kan domstolen dessutom utverka ett 
informationsföreläggande om licensgivaren visar sannolika skäl för att 
intrång i ensamrätten föreligger. Möjligheten stadgas i 57 c § PL, 35 c § 
ML, 9 kap. 1 § VmL samt 53 c § URL och innebär att licensgivaren kan få 
tillgång till information avseende ursprung och distributionsnät för de 
produkter som intrånget gäller. Därtill kan yrkande om 
intrångsundersökning framställas för att säkra bevisning som kan styrka 
såväl att intrång begåtts som i vilken omfattning.137 Möjligheten till 
intrångsundersökning fastställs i 59 a § PL, 37 a § ML, 9 kap. 5 § VmL samt 
56 a § URL och kan genomföras både innan och under rättegång. Vanligast 
är dock att yrkande om intrångsundersökning inges i samband med ansökan 
om stämning.138  
 
Bevisupptagning till framtida säkerhet har visat sig mycket svårt att erhålla i 
praktiken. Ett editions- och exhibitionsföreläggande är, i jämförelse, lättare 
att utverka. Att säkra bevisning genom intrångsundersökning synes dock 
vara det mest effektiva medlet för bevissäkring.139 En intrångsundersökning 
kan dessutom liknas vid en civilprocessuell husrannsakan och är följaktligen 
betydligt mer långtgående än de civilprocessuella bevissäkringsinstituten.140 
Dessutom saknas motsvarighet till ett informationsföreläggande i en 
kontraktsrättslig tvist.141 Av detta följer att en utomobligatorisk talan är att 
föredra ur bevissäkringssynpunkt. 

                                                
135 Se prop. 2008/09:67 s. 234. 
136 Se Bengtsson & Lyxell (2006) s. 151-156. 
137 Lyxell (2002/03) s. 319f.  
138 Bengtsson & Lyxell (2006) s. 121f.  
139 Lyxell (2002/03) s. 326. 
140 Arnestål (2014) s. 201. 
141 Arnestål (2014) s. 200f. 
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4 Skiljeavtal 

4.1 Inledning  

Genom ett skiljeavtal ingår parterna en överenskommelse om att tvister, 
framtida eller redan uppkomna, ska slitas inför en skiljenämnd. Skiljeavtalet 
utgör ett blandat avtal med både process- och civilrättsliga element.142 I de 
flesta licensavtal, och även i övriga avtalstyper, inkorporeras skiljeavtalet i 
huvudavtalet och skiljeavtalet benämns då som en skiljeklausul.143 I den 
fortsatta framställningen kommer uttrycket skiljeklausul användas som 
benämning för skiljeavtalet.  
 
Skiljeförfarandet är en privat rättskipningsform på förmögenhetsrättens 
område och utgör ett alternativ till tvistlösning i allmän domstol.144 Som 
fördelar med skiljeförfarandet framhålls ofta skiljeförfarandets snabbhet, 
dess konfidentiella natur samt möjligheten för parterna att själva välja 
skiljemän. Därtill kan skiljeförfarandet bli billigare än en segdragen process 
i allmän domstol. Genom New York-konventionen erkänns och verkställs 
dessutom svenska skiljedomar i ett stort antal utländska stater.145 Som 
nackdel brukar främst skiljeförfarandets bristande rättssäkerhet framhållas, 
en konsekvens av att en skiljedom inte kan överprövas på materiell grund. 
Även bristande kumulationsmöjligheter, risk för parts förhalande av 
processen samt skiljenämnds bristande möjligheter att utverka tvångsmedel 
brukas benämnas som nackdelar.146  
 
Som nämnts ovan råder skilda meningar i doktrin om huruvida 
licensgivaren kan välja att föra sin talan på inom- eller utomobligatorisk 
grund vid ett överskridande av licensen som innebär ett intrång i 
ensamrätten. Merparten torde dock anse att licensgivaren har möjlighet att 
välja på vilken grund talan ska föras.147 Frågan är hur en skiljeklausul 
påverkar denna valmöjlighet. Nedan utreds skiljenämndens befogenhet, 
skiljedomsmässighet och kompetensfördelningen mellan allmän domstol 
och skiljenämnd, vilka samtliga utgör frågor av relevans för tvister som 
befinner sig i gränssnittet mellan den utomobligatoriska immaterialrätten 
och det inomobligatoriska licensavtalet.  

                                                
142 Prop. 1998/99:35 s. 48. 
143 Heuman (1999) s. 47.  
144 Inte minst med beaktande av att skiljedomen utgör en exekutionstitel enligt 3 kap. 15-18 
§§ UB; Prop. 1998/99:35. 
145 Prop. 1998/99:35 s. 40f; SOU 1994:81 s. 68; Heuman (1999) s. 28-40. 
146 Heuman (1999) s. 40ff; Lindell (2017) s. 698; se även prop. 1998/99:35 s. 42.  
147 Se avsnitt 3.2. 
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4.2 Skiljenämndens befogenhet  

Inledningsvis kan konstateras att de sanktioner som aktualiseras vid en 
inomobligatorisk talan i allmän domstol och som illustrerats i avsnitt 3.3 
skiljer sig från de sanktioner som står licensgivaren till buds vid en 
inomobligatorisk talan genom skiljeförfarande. Dessa skillnader följer av att 
en skiljenämnd enligt 25 § 3st LSF inte har samma befogenheter som en 
allmän domstol när det gäller att utverka viten och besluta om verkställbara 
säkerhetsåtgärder. Enligt 25 § 4st LSF kan en skiljenämnd däremot besluta 
om osanktionerade säkerhetsåtgärder.148 
 
En skiljenämnd saknar följaktligen rätt att förelägga vite och kan alltså inte, 
så som allmän domstol, bifalla ett vitessanktionerat förbudsyrkande. Har en 
bifallande skiljedom meddelats kan dock vinnande part, i enlighet med 16 
kap. 12 § och 2 kap. 15 § UB, genom KFM utverka ett exekutivt vite.149  
 
Vidare är ett primärt intresse för licensgivaren vid intrång i ensamrätten att 
det pågående intrånget omedelbart upphör. För att säkerställa detta krävs 
verkningsfulla och effektiva medel, såsom det interimistiska 
vitesförbudet.150 Licensgivaren kan, trots licensavtalet och dess 
skiljeklausul, vända sig direkt till allmän domstol och där utverka ett 
interimistiskt vitesförbud enligt 15 kap. 3 § RB. Därefter har licensgivaren 
en månad på sig att påkalla skiljeförfarande för att inte det interimistiska 
vitesförbudet ska återgå enligt 15 kap. 7 § RB. Att licensgivaren vänt sig till 
domstol för att utverka denna typ av beslut innebär inte att licensgivaren 
avstått från att åberopa skiljeklausulen som rättegångshinder i ett senare 
skede och påverkar inte heller tvistens skiljedomsmässighet.151  
 
Som nämnts ovan är intrångstvister ofta förenade med bevissvårigheter 
varför bevissäkringsinstituten utgör ett viktigt medel för licensgivaren.152 En 
skiljenämnd saknar själv befogenhet att besluta om tvångsmedel för att 
säkra bevisning men enligt 26 § 1st LSF kan en part, efter tillstånd från 
skiljenämnden, ansöka hos allmän domstol om edition eller exhibition i 
enlighet med 38 kap. 2 § respektive 39 kap. 5 § RB. Ett förfarande enligt 26 
§ LSF kan dock medföra betydande tidsspillan, inte minst om domstolens 
beslut överklagas.153 

                                                
148 Runesson (2014) s. 270. 
149 SOU 1994:81 s. 282; Heuman (2000/01) s. 958f; Heuman (1999) s. 164. 
150 Prop. 1993/94:122 s. 45; SOU 1983:35 s. 88; Andersson (1999) s. 23.  
151Prop. 1980/81:84 s. 227; Heuman (1999) s. 347; Runesson (2014) s. 270; Lindskog 
(2012) s. 324. 
152 Prop. 2008/09:67 s. 234. 
153 Madsen (2009) s. 219. 
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Med beaktande av licensgivarens intresse av ett omedelbart upphörande av 
intrånget, och med hänsyn till de bevissvårigheter som sammankopplas med 
intrångstvister riskerar en skiljenämnds bristande befogenheter att utverka 
verkställbara säkerhetsåtgärder innebära en olägenhet för licensgivaren. De 
skillnader som illustrerats ovan mellan en allmän domstols och en 
skiljenämnds befogenheter utgör ett av flera skäl till att det är av största 
vikt, ur ett partsperspektiv, att utreda vilka frågor som omfattas av 
skiljeklausulen och dessutom anses skiljedomsmässiga och därför ska 
prövas genom skiljeförfarande. 

4.3 Skiljedomsmässighet  

Utifrån den hypotetiska tvist som uppsatsen tar utgångspunkt i utgör kravet 
på skiljedomsmässighet en central aspekt. I syfte att i senare kapitel besvara 
frågeställningen vilka påståenden och invändningar som en skiljenämnd kan 
pröva, utreds nedan, på ett generellt plan, kravet på skiljedomsmässighet.154 
 
Skiljeklausulen ligger till grund för skiljeförfarandet. Parterna förfogar till 
stor del själva över skiljeklausulens utformning och därigenom också över 
skiljeförfarandet. Parternas förfoganderätt över skiljeförfarandet bygger på 
principen om partsautonomi. Principen om partsautonomi kräver att det 
skiljedomsrättsliga området avgränsas från tvister där parterna inte förfogar 
över processföremålet, vilket medför att tvister där allmänna- eller 
tredjemansintressen gör sig märkbart gällande utestängs från det 
skiljedomsmässiga området.155 Kravet på skiljedomsmässighet kommer till 
uttryck i 1 § 1st 1men LSF och medför att endast tvister i frågor som 
parterna kan träffa förlikning om kan avgöras genom skiljeförfarande.  
 
En skiljeklausul kan, med andra ord, endast omfatta dispositiva frågor. 
Indispositiva frågor anses däremot inte skiljedomsmässiga. Vilka frågor som 
är indispositiva bestäms närmare av respektive materiell lag som är 
tillämplig på den aktuella tvisten.156 Så länge en tvingande bestämmelse inte 
hindrar parterna från att träffa förlikning i tvisten saknar bestämmelsens 
tvingande karaktär relevans för tvistens skiljedomsmässighet. Kravet på 
skiljedomsmässighet medför att parterna, genom skiljedom, inte kan förfoga 
över mer än vad de kan förfoga över genom avtal.157  
 

                                                
154 I avsnitt 5.3 appliceras dessa principer på den specifikt immaterialrättsliga tvisten. 
155 Prop. 1998/99:35 s. 49; Alla offentligrättsliga frågor undantas dock inte, se prop. 
1998/99:35 s. 213; Madsen (2009) s. 76.  
156 Prop. 1998/99:35 s. 50; SOU 1994:81 s. 78. 
157 Lindskog (2012) s. 232. 
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Skiljeklausuler tar per se sikte på framtida tvister. Enligt 1 § 1st 2men LSF 
uppställs då ett krav på att rättsförhållandet måste preciseras i 
skiljeklausulen.158 Om en tvist, som inte är skiljedomsmässig, avgörs genom 
skiljeförfarande är skiljedomen ogiltig enligt 33 § 1st 1p LSF.  
 
Inledningsvis kan fastställas att en tvist, inte enbart för att den har 
offentligrättsliga drag, anses icke skiljedomsmässig. Detta följer av att 1 § 
3st LSF, som stadgar att en skiljenämnd inom ramen för ett skiljeförfarande 
får pröva konkurrensrättens civilrättsliga verkningar mellan parterna, inte 
ska läsas motsatsvis.159 Lindskog menar att huruvida en regel är 
offentligrättslig eller inte saknar betydelse enligt svensk rätt. Avgörande för 
frågan om skiljedomsmässighet är istället om en offentligrättslig regel 
förutsätter tillämpning i en särskild offentligrättslig ordning. Är så fallet är 
frågan inte skiljedomsmässig och kan då enligt Lindskog, inte ens 
prejudiciellt, prövas av en skiljenämnd. Lindskog menar att en skiljenämnds 
behörighet inte utökas till att omfatta även icke skiljedomsmässiga frågor av 
den anledningen att frågan kan betecknas som prejudiciell.160  
 
Heuman är av motsatt uppfattning och anser att en skiljenämnd prejudiciellt 
kan ta ställning till en icke skiljedomsmässig fråga.161 Heuman anser att en 
skiljenämnd kan behandla frågor som berör allmänna- eller 
tredjemansintressen i sina domskäl, eftersom domskälen saknar 
rättskraftsverkan. Också tvister där prövningen tangerar icke 
skiljedomsmässiga frågor, men där den yrkade rättsföljden är sådan att 
parterna kan avtala fritt om den, anser Heuman är skiljedomsmässiga. Detta 
trots att domslutet, indirekt, kan vara av relevans även för dessa icke 
skiljedomsmässiga frågor.162   
 
Dessa resonemang i konflikt illustrerar den oklarhet som råder kring vilka 
frågor som kan prövas inom ramen för ett skiljeförfarande. Varken i lagen 
eller i dess motiv kan det utläsas vilken av dessa uppfattningar som ligger 
närmast gällande rätt. Det oklara rättsläget är av direkt relevans för parterna 
och beslutsfattarna i den hypotetiska tvist som uppsatsen tar utgångspunkt i. 
Både licensgivarens påståenden och licenstagarens invändningar tangerar 
icke skiljedomsmässiga frågor. Dessa identifieras och utreds i avsnitt 5.3.  

                                                
158 Lindskog (2012) s. 191f.  
159 Prop. 1998/99:35 s. 213; Runesson (2002/03) s. 688f; Lindskog (2012) s. 232 not 69; 
Madsen (2009) s. 86. 
160 Lindskog (2012) s. 205 not 503 och s. 232 not 69-70.  
161 Heuman (1999) s. 94; Se även Kvart & Olsson (2000) s. 30f.  
162 Heuman (1999) s. 164; NJA 1972 s. 54.  
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4.4 Behörighetsprövning 

4.4.1 Inledande kommentar 
Skiljenämndens behörighet förutsätter dels en giltig skiljeklausul, dels att 
den aktuella tvisten täcks av en skiljeklausul. Det är skiljeklausulens 
utformning som anger gränserna för vilka frågor skiljenämnden är behörig 
att pröva. Detta brukar benämnas som skiljeklausulens objektiva 
omfattning.163 I syfte att besvara frågeställningen om en licensgivare, trots 
ett licensavtal med en skiljeklausul, kan angripa en licenstagares 
överskridande av licensen på utomobligatorisk grund, utreds nedan de 
generella principer som tillämpas vid behörighetsprövningen.164  
 
I 4 § 1st LSF stadgas att en skiljeklausul utgör ett dispositivt 
rättegångshinder. Av detta följer att de tvistefrågor som omfattas av en 
skiljeklausul, efter invändning av part i enlighet med 34 kap. 2 § RB, inte 
kan prövas av allmän domstol. På samma sätt följer att en skiljenämnds 
behörighet inte inbegriper de tvistefrågor som faller utanför en skiljeklausul. 
Dessa frågor ska istället prövas av allmän domstol. Behörighetsprövningen 
kan följaktligen resultera i att en del av en tvist omfattas av allmän domstols 
behörighet och en annan del omfattas av en skiljenämnds behörighet. Följer 
detta resultat av behörighetsprövningen föreligger blandad kompetens 
mellan allmän domstol och skiljenämnd. Huvudregeln vid blandad 
kompetens är att tvisten ska delas upp.165  
 
Skiljenämnden kan enligt 2 § 1st LSF pröva sin egen behörighet genom att, 
efter invändning av part, pröva skiljeklausulens giltighet, samt dess 
tillämplighet på den aktuella tvisten. Att en skiljenämnd kan pröva sin egen 
behörighet brukar refereras till som dess kompetenz-kompetenz.166 Enligt 
samma lagrum kan part vända sig direkt till allmän domstol för att där, 
genom en fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § RB, yrka att skiljeklausulen 
ska förklaras tillämplig eller inte tillämplig på den aktuella tvisten 
alternativt få prövat om skiljebundenhet överhuvudtaget föreligger.167 
Behörighetsprövningen aktualiseras därtill i enlighet med 34 kap. 2 § RB 
när en part, efter att en talan väckts i allmän domstol, invänder mot 
domstolens behörighet att pröva den aktuella tvisten genom att åberopa en 
skiljeklausul mellan parterna. Även inom ramen för en klandertalan i 
enlighet 34 § LSF, samt när en part för talan mot en skiljenämnds avgörande 

                                                
163 Prop. 1998/99:35 s. 48.  
164 I avsnitt 5.2 appliceras dessa principer på den specifikt immaterialrättsliga tvisten.  
165 SOU 1994:81 s. 200; Prop. 1998/99:35 s. 71. 
166 Madsen (2016) s. 653f. 
167 Cars (2001) s. 53ff. 
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enligt 36 § LSF, kan en behörighetsprövning aktualiseras. 
Behörighetsprövningen omfattar samtliga frågor av relevans för 
skiljenämndens behörighet, inte endast de exemplifierade ovan. 
Behörighetsprövningen är densamma i skiljenämnd som i allmän 
domstol.168  
 
När skiljeavtalet utgörs av en skiljeklausul i ett civilrättsligt avtal tillämpas 
separabilitetsdoktrinen, vilken kommer till uttryck i 3 § LSF. 
Separabilitetsdoktrinen innebär att huvudavtalet och skiljeklausulen ses som 
två separata avtal vid behörighetsprövningen. Av detta följer att 
skiljeklausulen inte anses ogiltig för att huvudavtalet upphört att gälla eller 
ansetts ogiltig.169  
 
Skiljeklausulens objektiva omfattning avgörs genom allmänna 
avtalsrättsliga principer och med hjälp av civilrättens allmänna 
tolkningsprinciper.170 HD har därtill etablerat tre doktriner av relevans för 
behörighetsprövningen och kompetensfördelningen mellan skiljenämnd och 
allmän domstol, påståendedoktrinen, anknytningsdoktrinen och 
genomlysningsdoktrinen.  

4.4.2 Påståendedoktrinen 

Kortfattat och mycket simpelt formulerat innebär påståendedoktrinen att en 
skiljeklausul är tillämplig om käranden påstår att dennes anspråk grundar 
sig på ett rättsförhållande som omfattas av en skiljeklausul såvida 
påståendet inte uppenbart saknar fog. Vid behörighetsprövningen ska inte 
ställning tas till existensen av de rättsfakta som åberopas, utan dessa ska 
förutsättas föreligga.171 Påståendedoktrinen utgör ett steg i 
behörighetsprövningen, men introduceras först efter att ett antal andra 
aspekter prövats och fastställts inom ramen för behörighetsprövningen. 
Inledningsvis fastställs att skiljebundenhet föreligger mellan parterna, med 
andra ord att en giltig skiljeklausul binder parterna. Därtill krävs att 
skiljeklausulens omfattning fastställs och att ställning tas till huruvida en 
viss specifik grund omfattas av skiljeklausulen eller inte. Först därefter kan 
påståendedoktrinen tillämpas.172 Påståendedoktrinen introducerades inom 
skiljedomsrätten av Welamson 1964. Welamson gav påståendedoktrinen 
innebörden att en tvist bör gå till skiljeförfarande så snart ena parten 

                                                
168 NJA 2016 s. 264.  
169 NJA 1976 s. 125; Heuman (1999) s. 62-70; Cars (2001) s. 56f; Madsen (2009) s. 98f.  
170 SOU 1994:81 s. 109; Lindell (2017) s. 700; Lindskog (2012) s. 115; Madsen (2009) s. 
74; Madsen (2013) s. 745. 
171 Madsen (2013) s. 730f; Madsen (2009) s. 101.  
172 Heuman (2016/17) s. 199f. 



 43 

grundar sin talan omedelbart på avtalet vari skiljeklausulen återfinns och 
åberopandet av avtalet inte uppenbart saknar fog.173  
 
Fundamental för etablerandet av påståendedoktrinen är existensen av 
dubbelrelevanta rättsfakta.174 Med dubbelrelevanta rättsfakta avses rättsfakta 
som är av betydelse dels för skiljenämndens behörighet, dels för partens 
materiella grund.175 Påståendedoktrinen ämnar motverka att allmän domstol 
vid sin behörighetsprövning avgör materiella frågor som parterna, genom en 
skiljeklausul, förbehållit en skiljenämnd. Doktrinen ämnar även motverka 
att en skiljenämnd redan vid sin behörighetsprövning avgör sakfrågan.176 
Doktrinen har utvecklats i rättspraxis och har då tagit sikte på när 
konkurrens föreligger mellan olika domstolsforum.177  
 
Sedan 1964 har påståendedoktrinen vidareutvecklats i praxis och diskuterats 
flitigt i doktrinen men dess faktiska innehåll synes, i dagsläget, inte vara helt 
klarlagt.178 Nedan redogörs inledningsvis för rättsfall där 
påståendedoktrinen aktualiserats inom ramen för skiljedomsrätten. Även 
synpunkter som framförts i den civilprocessuella doktrinen behandlas.  
 
I NJA 1973 s. 480 var frågan om bättre rätt till en uppfinning. Svaranden 
invände dels att denne hade skapat uppfinningen och därför hade bättre rätt, 
dels att svaranden under alla omständigheter genom avtal grundat rätt till 
uppfinningen. Avtalet i fråga innehöll en skiljeklausul. Käranden bestred 
skiljenämndens behörighet och påstod dels att avtalet annullerats, dels att 
frågan om vem som skapat uppfinningen inte kunde anses omfattas av 
avtalet. HD ansåg, i enlighet med separabilitetsdoktrinen, att den ostridiga 
annulleringen inte påverkade skiljeklausulens tillämplighet på den aktuella 
tvisten. I detta fall förelåg följaktligen alternativa invändningar från 
svaranden varav endast en, att svaranden genom avtal med en skiljeklausul 
grundat rätt till uppfinningen, täcktes av skiljeklausulen. I enlighet med 
påståendedoktrinen ansågs den avtalsrättsliga invändningen omfattas av 
skiljenämnds behörighet. HD valde därför att dela upp tvisten så att den 
avtalsrättsliga invändningen ansågs omfattas av skiljenämndens behörighet, 
och frågan om vem som skapat uppfinningen ansågs omfattas av allmän 

                                                
173 Welamson (1964) s. 278ff. 
174 Ett rättsfaktum är en faktisk omständighet av direkt relevans för en viss rättsföljd. 
175 Heuman (2011/12) s. 652. 
176 Madsen (2013) s. 734ff. 
177 Enligt HD i NJA 2012 s. 183 utvecklades påståendedoktrinen bl.a. genom NJA 1973 s. 
1, NJA 1984 s. 705 vilka rörde specialdomstols behörighet och NJA 2005 s. 586.  
178 Se Madsen (2013) s. 730-750; SOU 2015:37 s. 166. 
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domstols behörighet. Behörighetsprövningen resulterade följaktligen i 
blandad kompetens mellan allmän domstol och skiljenämnd.179  
 
I NJA 1982 s. 738180 var frågan om intrång i mönsterrätter. Käranden hade 
genom licensavtal upplåtit en rätt för svaranden att utnyttja två 
mönsterrätter. Licensavtalet innehöll en skiljeklausul. Käranden väckte talan 
i allmän domstol och yrkade på utomobligatoriskt skadestånd mot bakgrund 
av svarandens påstådda intrång i ensamrätterna. Käranden ansåg att 
svarandens intrångsgrundande åtgärder skett efter licensavtalets 
upphörande, samt att en del av de intrångsgrundande åtgärderna aldrig 
omfattats av licensavtalet, varför skiljeklausulen inte var tillämplig på den 
aktuella tvisten. Svaranden invände att licensavtalet var giltigt mellan 
parterna vid tidpunkten för det påstådda intrånget och att svarandens 
åtgärder föll under licensavtalet. Svaranden bestred följaktligen den 
allmänna domstolens behörighet. HD konstaterade att svarandens 
hänvisning till licensavtalet inte uppenbart saknar fog181, varför 
skiljeklausulen ansågs ha betydelse för tvistefrågorna i målet. Däremot 
grundade inte käranden, i någon del, sin talan på licensavtalet, varför 
käromålet inte omedelbart ansågs kunna avvisas. De rättsfakta som 
åberopades av käranden omfattades inte av licensavtalet, men de rättsfakta 
som svaranden åberopade omfattades av licensavtalet och dess skiljeklausul. 
HD tog, i enlighet med påståendedoktrinen, inte ställning till existensen av 
åberopade rättsfakta, utan förutsatte att de förelåg. HD ansåg allmän 
domstol behörig att pröva kärandens utomobligatoriska grund och 
skiljenämnd behörig att pröva svarandens inomobligatoriska invändning. 
Käranden182 ålades att inom viss tid inleda skiljeförfarande, vid risk för 
avvisning av dennes talan, innan vidare prövning av målet i allmän domstol 
kunde äga rum.183 Resultatet blev följaktligen att målet vilandeförklarades i 
allmän domstol i väntan på att svarandens inomobligatoriska invändningar 
prövats genom skiljeförfarande.  
 
Lindskog anser att avgörandet endast rör blandad kompetens och saknar 
relevans för påståendedoktrinen och dess innehåll. Lindskog menar att 
prejudikatvärdet ligger i att HD fastställde att en uppdelning av tvisten ska 
ske vid blandad kompetens.184 Till följd av att Lindskog inte anser att 

                                                
179 NJA 1973 s. 482f; Heumans har kort kommenterat avgörandet i förhållande till 
påståendedoktrinen, se Heuman (1999) s. 77f.  
180 Welamson deltog i avgörandet som referent.  
181 Detta hänvisas till som uppenbarhetsundantaget i den fortsatta framställningen.  
182 Detta trots att det var svaranden som åberopade skiljeklausulen genom sin invändning. 
183 Se även NJA 1973 s. 480 och NJA 1984 s. 229 där HD delar upp processen i flera fora.  
184 Lindskog (2012) s. 186 not 437; Lindskog påpekar i samband med avgörandet att det 
saknar relevans vem av käranden eller svaranden som hävdar den rätt som medför att 
allmän domstol saknar behörighet, se Lindskog (2012) s. 213 not 531. 
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avgörandet rör påståendedoktrinen ifrågasätter Lindskog det 
uppenbarhetsundantag som påståendedoktrinen anses förenat med och som 
kommer till uttryck i domskälen.185 Den övergripande uppfattningen i 
doktrinen synes dock vara att avgörandet också rör påståendedoktrinen.186  
 
I NJA 2008 s. 406 angav HD att påståendedoktrinens kärna får anses vara 
att en skiljenämnd, vid sin behörighetsprövning, inte ska ta ställning till 
existensen av de rättsfakta som käranden påstår omfattas av ett 
rättsförhållande som en skiljeklausul omfattar. Skiljenämnden ska, med 
andra ord, utgå från att kärandens åberopade rättsfakta föreligger, utan att 
pröva dem materiellt. Rättsfallet rörde en investeringstvist vilken, enligt 
käranden, omfattades av skiljenämnds behörighet genom bestämmelser i 
den kirgiziska ”Foreign Investment Law” (FIL). Svaranden bestred 
kärandens yrkanden och invände mot skiljenämnds behörighet att avgöra 
den aktuella tvisten. Talan avvisades genom skiljedom på grund av 
bristande behörighet efter att skiljenämnden konstaterat att käranden inte 
gjort en sådan investering som grundade behörighet enligt FIL. Käranden 
överklagade skiljedomen med hänvisning till 36 § LSF. HD konstaterade att 
skiljenämnden, i strid med påståendedoktrinen, materiellt prövat de 
rättsfakta som käranden åberopat till grund för skiljenämndens behörighet 
att avgöra tvisten. Skiljenämnden hade följaktligen felaktigt avvisat talan. 
HD konstaterade vidare att påståendedoktrinen utgör en etablerad grundsats 
i svensk rätt och får anses gälla på samma sätt vid legala som konventionella 
skiljeförfaranden.  
 
I NJA 2012 s. 183 väckte käranden talan vid allmän domstol och yrkade på 
återbetalning av en lånefordran. Svaranden invände mot allmän domstols 
behörighet och gjorde gällande att aktuell lånefordran omfattades av ett 
samarbetsavtal alternativt ett tilläggsavtal, vilka båda innehöll en 
skiljeklausul. Mot bakgrund av detta yrkade svaranden att allmän domstol 
skulle avvisa talan. Såsom motfaktum åberopade svaranden att de inte var 
betalningsskyldiga på grund av omständigheter vilka var att hänföra till 
samarbetsavtalet, bland annat eftersom den aktuella lånefordran fallit bort 
efter kvittning. Käranden däremot lade varken samarbetsavtalet eller 
tilläggsavtalet till grund för sin talan utan grundade sin talan på ett annat 
rättsförhållande. HD konstaterade, mot bakgrund av påståendedoktrinen, att 
behörighetsfrågan ska avgöras på grundval av vad käranden påstår om sin 
rätt. Att svaranden grundar sina invändningar på dessa avtal synes av HD 
inte påverka allmän domstols behörighet. 

                                                
185 Lindskog (2012) s. 186 not 436; Jfr Schöldström (2008/09) s. 142 samt Schöldström 
(2007/08) s. 472.  
186 Heuman (1999) s. 76f; Heuman (2016/17) s. 205-208; Madsen (2013) s. 740f; Runesson 
(2002/03) s. 678: Andersson m.fl. (2011) s. 56 not 82-83.  
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Madsen anser, mot bakgrund av NJA 2008 s. 406 samt NJA 2012 s. 183, att 
påståendedoktrinen innebär att endast kärandens åberopade rättsfakta ska 
beaktas utan att ifrågasättas och att svarandens åberopade invändningar ska 
bortses från både vid prövning i allmän domstol och prövning i 
skiljeförfarande. Vid behörighetsprövningen ska det inte tas ställning till, 
utan förutsättas, att kärandens åberopade rättsfakta föreligger.187 Undantag 
till denna huvudregel föreligger om kärandens påstående om att dennes 
anspråk är hänförligt till huvudavtalet uppenbart saknar fog, det så kallade 
uppenbarhetsundantaget.188 Madsen anser att påståendedoktrinen, så som 
den utvecklats i senare praxis, inte överensstämmer med dess ursprungliga 
syfte, vilket var att undvika att allmän domstol vid sin behörighetsprövning 
prövar också materiella delar av tvisten. Madsen menar att Welamsons 
påståendedoktrin bygger på att en skiljeklausuls räckvidd, vid 
dubbelrelevanta rättsfakta, endast ska bedömas prima facie av allmän 
domstol när skiljenämnds behörighet prövas. Madsen anser att NJA 1982 s. 
738, som redogjorts för ovan, ger uttryck för påståendedoktrinen så som 
Welamson åsyftat.189 
 
Heuman ifrågasätter Madsens slutsats att det endast är kärandens påståenden 
som är behörighetsgrundande. Heuman anser att den ordning som Madsen 
föreslår strider mot principen om att parterna ska behandlas lika. Dessutom 
ifrågasätter han Madsens motsatsvisa tolkning av HD:s domskäl i NJA 2008 
s. 406 och NJA 2012 s. 183. Att HD i sina domskäl fastslår att 
påståendedoktrinen innebär att en skiljenämnd, vid sin behörighetsprövning, 
inte materiellt ska pröva existensen av kärandens åberopade rättsfakta 
innebär inte, enligt Heuman, att man motsatsvis kan dra slutsatsen att 
svarandens invändningar inte omfattas av påståendedoktrinen. Heuman 
anser att svarandens invändningar, inom ramen för påståendedoktrinen, ska 
beaktas vid behörighetsprövningen såtillvida dessa är motfakta och inte 
enbart förnekanden av kärandens åberopade rättsfakta. Heuman grundar 
bland annat sin ståndpunkt på den princip som följer av NJA 1982 s. 738, 
vilken är att en skiljenämnd först ska pröva svarandens inomobligatoriska 
invändningar innan allmän domstol avgör kärandens utomobligatoriska 
talan. Heuman motiverar utfallet i NJA 2012 s. 183, som synes befästa tesen 
att endast kärandens åberopade dubbelrelevanta rättsfakta ska beaktas, med 

                                                
187 Madsen (2013) s. 730f och s. 744. 
188 Se NJA 1982 s. 738 där HD nämner detta undantag; Lindskog ifrågasätter att 
påståendedoktrinen är förenad med ett uppenbarhetsundantag och menar att även 
påståenden som uppenbart saknar fog ska avgöras genom skiljeförfarande, se Lindskog 
(2012) s. 186 not 436. 
189 Madsen (2013) s. 744; Att påståendedoktrinen ska tillämpas av både skiljenämnd och 
allmän domstol vid behörighetsprövningen styrks av NJA 2017 s. 226. 
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svarandens bristande processföring. Genom denna tolkning står rättsfallet 
inte i strid med NJA 1982 s. 738.190 
 
Påståendedoktrinen är sammanfattningsvis tillämplig när en giltig 
skiljeklausul föreligger mellan parterna och det rättsförhållande, vilket det 
behörighetsgrundande yrkandet grundas på, omfattas av skiljeklausulen. 
Dubbelrelevanta rättsfakta föreligger i sådant fall varför allmän domstol 
eller skiljenämnd vid sin behörighetsprövning inte materiellt ska pröva 
huruvida den påstådda omständigheten föreligger, utan istället utgå från att 
så är fallet. Utöver detta synes konsensus saknas. Stridiga frågor i doktrinen 
är bland annat huruvida påståendedoktrinen även omfattar svarandens 
invändningar liksom hur påståendedoktrinen förhåller sig till frågor om 
blandad kompetens. Dessa frågor behandlas närmare under avsnitt 4.5. 

4.4.3 Anknytningsdoktrinen 

Anknytningsdoktrinen utgör ett undantag till påståendedoktrinen men är, till 
skillnad från påståendedoktrinen, också relevant för hur skiljeklausulen 
tolkas.191 Enligt anknytningsdoktrinen kan frågor som i tillräcklig grad 
anknyter till ett avtal med en skiljeklausul omfattas av en skiljenämnds 
behörighet. Till skillnad från påståendedoktrinen kan, enligt 
anknytningsdoktrinen, anspråk som inte grundas på det rättsförhållande som 
huvudavtalet reglerar omfattas av en skiljeklausuls verkan som 
rättegångshinder. Anknytningsdoktrinen öppnar upp för att 
utomobligatoriska anspråk prövas av en skiljenämnd.192   
 
I NJA 2007 s. 475 introducerade HD anknytningsdoktrinen för första 
gången.193 Käranden väckte vid allmän domstol skadeståndstalan på tre 
olika grunder varav endast de två första hänförde sig till det 
nyttjanderättsavtal som förelåg mellan parterna, vilket innehöll en 
skiljeklausul. Till stöd för kärandens tredje, utomobligatoriska, grund 
åberopades att svaranden gjort sig skyldig till vållande genom brott. 
Svaranden invände att allmän domstol, till följd av nyttjanderättsavtalet med 
en skiljeklausul, saknade behörighet. Skiljeklausulen i parternas 
nyttjanderättsavtal löd ”Eventuella tvister avgörs enligt lag om skiljedom”. 
HD valde att läsa skiljeklausulen som att samtliga tvister med anknytning 
till nyttjanderättsavtalet skulle avgöras genom skiljeförfarande. Av detta 
följer att anknytningsdoktrinen synes vara av relevans för hur skiljeklausuler 
                                                
190 Heuman menar att svaranden underlät att kräva avvisning av tvisten i den del som 
svaranden ansåg omfattades av skiljeklausulen, se Heuman (2016/17) s. 205ff. 
191 Jfr Heuman (2016/17) s. 201. 
192 Madsen (2013) s. 730.  
193 Liknande resonemang fördes dock i NJA 1973 s. 620 men då användes istället begreppet 
samband. 
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tolkas. Trots att kärandens tredje, utomobligatoriska, grund inte grundades 
på avtalet ansåg HD att de faktiska omständigheter som åberopats hade 
direkt anknytning till nyttjanderättsavtalet. Mot bakgrund av detta och att de 
övriga två grunderna skulle prövas av skiljenämnd ansågs även den tredje 
grunden omfattas av skiljeklausulen.  
 
I NJA 2008 s. 120 rörde talan återbetalning av vissa avgifter från ett 
kommunalt hamnbolag till en färjeoperatör. Käranden utformade sin talan 
helt utan att åberopa det investeringsavtal som förelåg mellan parterna. 
Investeringsavtalet innehöll en skiljeklausul med lydelsen ”Ev. tvist skall 
avgöras i Skiljedomstol enligt svensk lag”. Svaranden ansåg däremot att 
vissa av de åsyftade avgifterna var att hänföra till investeringsavtalet varför 
allmän domstol saknade behörighet. HD konstaterade att kärandens 
yrkanden hade så stark anknytning till investeringsavtalet, trots att det inte 
åberopades som grund, att de omfattades av skiljenämnds behörighet. Att 
käranden utformat sin talan utan att åberopa investeringsavtalet som grund 
medförde, enligt HD, inte att käranden kunde undslippa sitt åtagande om 
skiljeförfarande vad gäller tvister som rörde avgifter vilka reglerats i 
investeringsavtalet.  
 
Ett avgörande som får anses kontroversiellt i förhållande till 
anknytningsdoktrinen är NJA 2010 s. 734. I aktuellt mål behandlades en 
prorogationsklausul som intagits i ett franchiseavtal. Målet är dock av 
relevans även vad gäller skiljeklausulers verkningar. I målet var fråga om ett 
konkursbos återvinningstalan. HD anförde att det faktum att det finns ett 
samband mellan det omtvistade rättsförhållandet (återvinningsanspråket) 
och ett annat rättsförhållande som omfattas av en prorogations- eller 
skiljeklausul (franchiseförhållandet) inte annat än i vissa särskilda fall och 
under mycket speciella förhållanden kan medföra att tvistlösningsavtalet 
också omfattar det omtvistade rättsförhållandet. HD angav att ett sådant 
undantagsfall var för handen i NJA 2007 s. 475, men inte i NJA 2010 s. 734. 
Det råder delade meningar i doktrinen vilken betydelse detta avgörande har 
för anknytningsdoktrinens relevans och tillämpningsområde.194 
 
Inledningsvis kan påpekas att anknytningsdoktrinen kritiserats för att inte 
uppfylla kravet på att ett framtida rättsförhållande ska vara preciserat, vilket 
följer av 1 § 1st 2men LSF. En skiljeklausul kan alltså inte avse ett framtida, 
obestämt rättsförhållande. Det har ifrågasatts om parterna med bindande 
verkan kan avtala om en så omfattande skiljeklausul som följer av en 

                                                
194 Se Lindskog (2012) s. 252ff och 257f; jfr Heuman (2016/17) s 198-202 och Heuman 
(2014/15) s. 454-457; jfr Madsen (2013) s. 745-750.  
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tillämpning av anknytningsdoktrinen.195 Bland annat Lindskog riktar skarp 
kritik mot avgörandet i NJA 2007 s. 475. Lindskog är av uppfattningen att 
en talan på utomobligatorisk grund, så som en immaterialrättslig 
intrångstalan, inte kan omfattas av en skiljeklausul mot bakgrund av kravet 
på att parterna, vad gäller framtida tvister, ska precisera rättsförhållandet. 
Mot bakgrund av HD:s domskäl i NJA 2010 s. 734 anser Lindskog att det 
inte finns någon anknytningsdoktrin i svensk rätt och förespråkar istället att 
tvisten delas upp.196  
 
Heuman betonar att anknytningsdoktrinen utgör ett undantag till 
påståendedoktrinen som aktualiseras när part åberopar alternativa inom- och 
utomobligatoriska grunder. Heuman anser inte på samma sätt som Lindskog 
att NJA 2010 s. 734 utsläcker anknytningsdoktrinens tillämpningsområde. 
HD konstaterade i avgörandet att ett sådant särskilt undantagsfall som krävs 
för att en utomobligatorisk grund ska omfattas av ett tvistlösningsavtal, i 
överenstämmelse med anknytningsdoktrinen, förelåg i NJA 2007 s. 475. I 
2007 års avgörande anförde käranden alternativa inom- och 
utomobligatoriska grunder och de faktiska omständigheter som åberopades 
hade direkt anknytning till det avtal vari skiljeklausulen återfanns. Mot 
bakgrund av att anknytningsdoktrinen ska tillämpas i dessa fall anser 
Heuman att anknytningsdoktrinen utgör ett undantag till påståendedoktrinen 
med betydelsefull räckvidd. Heuman konstaterar vidare att det följer av NJA 
1982 s. 738 att ett samband mellan kärandens utomobligatoriska grund och 
svarandens inomobligatoriska motfaktum inte ger en skiljenämnd 
behörighet att avgöra talan i dess helhet.197   
 
Sammanfattningsvis utgör anknytningsdoktrinen ett undantag till 
påståendedoktrinen och medför att även en fråga som inte grundas på det 
rättsförhållande som huvudavtalet reglerar likväl kan omfattas av en 
skiljeklausul om frågan anknyter till huvudavtalet i tillräcklig grad. Stridiga 
frågor i doktrinen är huruvida anknytningsdoktrinen över huvud taget 
existerar i svensk rätt, vilken räckvidd doktrinen har, hur den förhåller sig 
till påståendedoktrinen och huruvida den uppfyller kravet i 1 § 1st 2men 
LSF på att ett framtida rättsförhållande ska vara preciserat. Dessa frågor 
diskuteras närmare under 4.5.    

                                                
195 Se bland annat Madsen (2013) s. 746; Schöldström (2007/08) s. 470ff; jfr Waerme 
(2010) s. 720f. 
196 Lindskog (2012) s. 252ff och 257f. 
197 Heuman (2016/17) s. 198-202.  
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4.4.4 Genomlysningsdoktrinen 

I NJA 2017 s. 226 har HD, i sina domskäl, sökt förtydliga de principer som 
aktualiseras vid en behörighetsprövning. HD synes dessutom ha etablerat en 
ny metod av relevans för behörighetsfrågan vilken motiverats av att part inte 
bör kunna undgå skiljebundenhet genom att maskera en inomobligatorisk 
talan såsom utomobligatorisk. 
 
I fallet väckte kärandena en skadeståndstalan på grund av brott vid allmän 
domstol.198 Svarandena invände att talan skulle avvisas på grund av allmän 
domstols bristande behörighet. Enligt svarandena rörde tvisten ett, mellan 
parterna ingånget, avräkningsavtal vilket innehöll en skiljeklausul. HD 
inledde med att uttala sig generellt om skiljenämnds och allmän domstols 
prövning av skiljenämnds behörighet. HD definierade påståendedoktrinens 
kärna så som att en skiljenämnd, vid sin behörighetsprövning, inte ska ta 
ställning till de rättsfakta som åberopas av käranden och som denne påstår 
omfattas av ett rättsförhållande som täcks av en skiljeklausul. För 
behörighet räcker alltså att det påstådda rättsförhållandet omfattas av en 
skiljeklausul. HD angav vidare att svarandens invändning, trots att den 
grundades på ett rättsförhållande som omfattas av en skiljeklausul, inte 
påverkar denna bedömning och hänvisade till svarandens åberopade 
motfordran i NJA 2012 s. 183, vilken grundades på ett avtal med 
skiljeklausul.199 
 
HD gick därefter vidare till att kommentera anknytningsdoktrinen. HD 
betonade att det inte följer av NJA 2007 s. 475 att det räcker med en 
anknytning mellan de åberopade faktiska omständigheterna och det 
rättsförhållande som täcks av en skiljeklausul för att rättegångshinder ska 
anses föreligga. HD återkopplade till NJA 2010 s. 734 och konstaterade att 
man måste göra åtskillnad mellan åberopade omständigheter vilka är att 
hänföra till ett av skiljeklausulen omfattat rättsförhållande och ett annat 
rättsförhållande vilket inte täcks av skiljeklausulen. I det senare fallet är det 
endast under mycket speciella förhållanden och i vissa särskilda fall som 
skiljeklausulen utsträcks till detta andra rättsförhållande. HD motiverade 
detta med att en extensiv tolkning ökar osäkerheten kring en skiljeklausuls 
framtida verkan samt riskerar leda till att part förvägras domstolsprövning. 
Dessutom riskerar en sådan extensiv tolkning komma i konflikt med kravet i 
1 § 1st 2men LSF att framtida tvister ska preciseras. Att en restriktiv 
tolkning riskerar leda till blandad kompetens mellan skiljenämnd och allmän 
domstol och en uppdelning av tvisten såsom i NJA 1982 s. 738 ansågs 
                                                
198 Kärandena påstod att svarandena brustit i sin straffrättsliga redovisningsskyldighet 
alternativt missbrukat sin förtroendeställning gentemot aktieägare.  
199 NJA 2017 s. 226 not 10 och 11. 
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visserligen kunna leda till problem. Detta förändrade dock inte HD:s 
ståndpunkt att anknytningsdoktrinen endast i undantagsfall bör tillämpas.200  
 
HD kommenterade vidare en skiljeklausuls verkan vid ett utomobligatoriskt 
skadeståndsanspråk. HD konstaterade att när en skadegörare blir 
skadeståndsansvarig enligt andra rättsliga bestämmelser än sådana som kan 
hänföras till parternas kontraktsförhållande rör detta ett rättsförhållande 
utanför bestämmelserna i kontraktet och därför principiellt också utanför en 
skiljeklausuls räckvidd. När det är just åsidosättande av kontraktet som 
föranleder culpaansvaret eller det brottsliga agerandet ansåg HD dock att en 
skiljeklausul i vissa fall bör kunna omfatta också utomobligatoriska anspråk. 
Dock endast när de rättsfakta som åberopas för utomobligatoriskt ansvar i 
allt väsentligt överensstämmer med de som skulle grunda ansvar på 
inomobligatorisk grund. Det är alltså inte hur käranden kvalificerat sin talan 
rättsligt som är avgörande för behörighetsfrågan, utan styrande är istället 
talans egentliga innebörd. HD hänvisade till NJA 2008 s. 120 och 
konstaterade att en part inte bör kunna frigöra sig från en skiljeklausul 
genom att maskera sin talan som utomobligatorisk när talan de facto helt 
bygger på kontraktet. HD benämnde detta förfarande som en 
”genomlysning” av käromålet. HD framhöll dock att detta 
genomlysningsresonemang bör tillämpas endast i klara fall.201 Mot 
bakgrund av detta omnämns i den fortsatta framställningen denna metod 
som genomlysningsdoktrinen. 
 
Vid bedömningen i det aktuella fallet konstaterade HD, mot bakgrund av 
ovan, att det saknades anledning att likställa kärandenas utomobligatoriska 
talan med en talan direkt grundad på avräkningsavtalet. HD ansåg det 
följaktligen inte motiverat att ge skiljeklausulen en utsträckt räckvidd. 
Omständigheterna bedömdes inte vara tillräckligt speciella och talan ansågs, 
till viss del, grundad på andra rättsfakta än vad en inomobligatorisk talan 
skulle göra, exempelvis prövning av olika brottsrekvisit och arbetsgivares 
ansvar för arbetstagares brottsliga agerande.202 
 
Schöldström betonar att HD genom avgörandet fastslagit huvudregeln att 
utomobligatoriska skadeståndsanspråk inte omfattas av en skiljeklausul. 
Också Bratt uttalar i anslutning till avgörandet att HD fastställer en 
presumtion för att, vid konkurrerande ansvarsgrunder, en skiljeklausul inte 
täcker utomobligatoriska anspråk. Denna huvudregel, eller presumtion, 
åsidosätts dock när avtalsbrottet utgör det vårdslösa eller brottsliga 
agerandet och åberopade rättsfakta i allt väsentligt överensstämmer med de 
                                                
200 NJA 2017 s. 226 not 12 och 13. 
201 NJA 2017 s. 226 not 15-17. 
202 NJA 2017 s. 226 not 18-23.  
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rättsfakta som skulle grunda inomobligatoriskt ansvar. Schöldström ställer 
sig kritisk till detta undantag som alltså öppnar upp för att utomobligatoriska 
anspråk omtolkas till inomobligatoriska anspråk och framhåller att 
undantaget öppnar upp för godtycke och skön. Också Bratt ställer sig kritisk 
till avgörandet. Osäkerheten kring hur en omklassificering av kärandens 
utomobligatoriska talan närmare ska genomföras betonas särskilt.203 
 
Sammanfattningsvis utgör genomlysningsdoktrinen ett undantag till 
påståendedoktrinen och medför att ett utomobligatoriskt anspråk, efter en 
genomlysning av anspråket, kan omtolkas till ett inomobligatoriskt anspråk 
vilket omfattas av en skiljeklausuls verkan som rättegångshinder. Genom 
avgörandet fastställde HD huvudregeln att utomobligatoriska anspråk inte 
omfattas av en skiljeklausul. Trots detta viktiga ställningstagande bidrar 
avgörandet i det stora hela till förvirring, snarare än klarhet.204 

4.5 Reflektioner 

4.5.1 Inledande kommentar 
Ovan har ett antal problem identifierats och övergripande kommenterats 
med utgångspunkt i olika ställningstaganden i den civilprocessuella 
doktrinen. Nedan kommer ett urval av dessa problem närmare analyseras 
med ändamålet att klargöra innehållet i respektive doktrin samt identifiera 
de oklarheter som återstår och utreda konsekvenserna av dessa oklarheter.  
 
Inledningsvis analyseras innehållet i påståendedoktrinen. Aspekter som 
utreds är betydelsen av svarandens invändningar och hur dessa förhåller sig 
till huvudregeln vid blandad kompetens. Därefter utreds hur 
utomobligatoriska anspråk ska hanteras med utgångspunkt i anknytnings- 
och genomlysningsdoktrinen. Därtill utreds förhållandet mellan de tre 
doktrinerna. HD:s domskäl i NJA 2017 s. 226 verkar som en röd tråd genom 
analysen eftersom avgörandet är det senaste på området och dessutom 
behandlar samtliga doktriner. Frågorna ovan utreds i syfte att besvara frågan 
huruvida en licensgivare, trots ett licensavtal med skiljeklausul, kan föra en 
utomobligatorisk intrångstalan gentemot en licenstagare.   

4.5.2 Svarandens invändningar 
Huruvida svarandens invändningar omfattas av påståendedoktrinen är en 
central fråga som, varken i praxis eller i doktrinen, besvarats med önskvärd 
klarhet. Avgörandena, NJA 1973 s. 89 och NJA 1982 s. 738, synes stå i strid 

                                                
203 Schöldström (2017/18) s. 720-723; Bratt (2017/18) s. 711-718.  
204 Avgörandet kommenteras närmare under 4.5.  
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med det senare avgörandet NJA 2012 s. 183. I de tidiga avgörandena 
beaktas svarandens inomobligatoriska motfaktum inom ramen för 
påståendedoktrinen. I det senare avgörandet synes tvärtom svarandens 
inomobligatoriska motfaktum inte omfattas av påståendedoktrinen.205 HD:s 
domskäl i NJA 2017 s. 226 synes snarare tala för att svarandens 
invändningar inte omfattas av påståendedoktrinen, än tvärtom. Rättsläget är 
dock på inget sätt tydligt klarlagt.206  
 
I en kommentar till NJA 2017 s. 226 framhåller Bratt att svaranden, vid en 
första anblick, inte verkar ha möjlighet att påverka hur talan kvalificeras 
rättsligt eftersom svarandens invändningar synes sakna relevans vid 
tillämpning av påståendedoktrinen. Bratt framhåller dock, i linje med 
Heuman, att så inte är fallet om dessa invändningar är motfakta som 
omfattas av en skiljeklausul. Svarandens inomobligatoriska motfakta kan 
tvärtom medföra att käromålet avvisas. Enligt Bratt ska domstolen, i 
enlighet med NJA 1982 s. 738, förelägga käranden att påkalla 
skiljeförfarande för att pröva svarandens inomobligatoriska motfakta, med 
risk för avvisning av käromålet.207 Var detta kan utläsas i domen är dock 
oklart. HD angav att svarandens invändning, trots att den grundas på ett 
rättsförhållande som omfattas av en skiljeklausul och utgör ett motfaktum, 
inte medför att talan kan avvisas. Att talan inte kan avvisas mot bakgrund av 
svarandens inomobligatoriska motfaktum innebär visserligen inte att 
svarandens inomobligatoriska motfaktum också ska prövas i allmän 
domstol. HD hänvisade dock i detta sammanhang till NJA 2012 s. 183, och 
inte till NJA 1982 s. 738. Det senare rättsfallet talar, till skillnad från det 
förra, inte för att svarandens skiljeklausulstäckta invändning ska prövas av 
en skiljenämnd.208 Att HD i ett senare skede i sina domskäl hänvisade till 
NJA 1982 s. 738 bidrar dock till förvirring. Att HD inte, en gång för alla, 
otvetydigt fastslog den närmare betydelsen av svarandens invändningar 
inom ramen för påståendedoktrinen är olyckligt.  
 
I detta sammanhang ska dessutom förhållandet mellan 
behörighetsprövningen och den blandade kompetensen kort kommenteras. 
När en part åberopar olika grunder vilka inte samtliga omfattas av en 

                                                
205 Heumans slutsats att också svarandens invändningar omfattas av påståendedoktrinen och 
att utfallet i NJA 2012 s. 183 var en konsekvens av svarandens bristande processföring kan 
ifrågasättas, inte minst efter förtydligandet i NJA 2017 s. 226. 
206 Madsens slutsats, att det innehåll påståendedoktrinen gavs i NJA 1982 s. 738 inte 
överensstämmer med det innehåll påståendedoktrinen getts i senare rättsfall såsom i NJA 
2012 s. 183, synes riktig mot bakgrund av förtydligandet i NJA 2017 s. 226, se Madsen 
(2013) s. 740f; Madsen anser vidare att påståendedoktrinen strider mot New York-
konventionen genom att endast kärandens åberopade rättsfakta beaktas, se Madsen (2016) 
s. 666-671; Jfr Heuman (2017/18) s. 205-208. 
207 Bratt (2017/18) s. 709f; Heuman (2016/17) s. 205-208. 
208 NJA 2017 s. 226 not 10 och 11. 
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skiljeklausul, alternativt när motparten i ett skiljeförfarande eller motparten i 
en rättegång åberopar ett motfaktum som inte omfattas av en skiljeklausul 
respektive omfattas av en skiljeklausul, föreligger blandad kompetens.209 
Huvudregeln är då att en tvist ska delas upp.210 Frågan är hur huvudregeln 
förhåller sig till att svarandens åberopade inomobligatoriska motfakta mest 
troligt inte beaktas vid behörighetsprövningen. Behörighetsprövningen och 
fråga om blandad kompetens utgör två olika rättsfrågor.211 Blandad 
kompetens rör snarare den praktiska hanteringen av hur en tvist ska delas 
upp för att grunderna ska prövas i en relevant ordning. Denna fråga 
uppkommer efter det att kompetensfördelningen fastställts.212 
Behörighetsprövningen är likväl av direkt relevans för den blandade 
kompetensen.  
 
Kompetensfördelningen mellan allmän domstol och skiljenämnd avgörs 
genom en behörighetsprövning där påstående-, anknytnings- eller 
genomlysningsdoktrinen tillämpas. Vilken av de tre doktrinerna som 
tillämpas har direkt relevans för frågan om blandad kompetens genom att 
exempelvis påståendedoktrinen i större utsträckning än anknytnings- och 
genomlysningsdoktrinen leder till blandad kompetens. Detta betonades av 
HD i NJA 2017 s. 226 med hänvisning till NJA 1982 s. 738.213 I NJA 1982 
s. 738 följer av en tillämpning av påståendedoktrinen att tvisten delas upp. I 
NJA 2007 s. 475 leder en tillämpning av anknytningsdoktrinen istället till 
att tvisten i sin helhet prövas av skiljenämnd, trots alternativa inom- och 
utomobligatoriska grunder. Frågan är dock hur huvudregeln att tvisten ska 
delas upp, exempelvis när motparten i en rättegång invänder med ett 
motfaktum som omfattas av en skiljeklausul, förhåller sig till 
påståendedoktrinen så som den kommer till uttryck i NJA 2012 s. 183. Som 
redogjorts för ovan synes, mot bakgrund av detta avgörande och HD:s 
förtydligande i NJA 2017 s. 226, påståendedoktrinen snarare innebära att 
svarandens invändning, trots att den grundas på ett rättsförhållande som 
omfattas av en skiljeklausul och utgör ett motfaktum, saknar relevans vid 
behörighetsprövningen. Alltså, tvisten ska inte delas upp trots att svarandens 
invändning utgör ett motfaktum som grundas på ett rättsförhållande som 
omfattas av en skiljeklausul. Mot bakgrund av detta verkar en tillämpning 
av påståendedoktrinen leda till en uppdelning av tvisten endast då käranden 
anger alternativa inom- och utomobligatoriska grunder.214 Inte när 

                                                
209 Se avsnitt 4.4.1.  
210 SOU 1994:81 s. 100; Prop. 1998/99:35 s. 71.  
211 Se prop. 1998/99:35 s. 72; Heuman (1999) s. 79. 
212 Lindskog (2012) s. 207-211.  
213 NJA 2017 s. 226 not 13.  
214 Vid en tillämpning av anknytningsdoktrinen blir resultatet istället att skiljenämnd har 
behörighet att pröva en tvist i sin helhet trots att käranden anger alternativa inom- och 
utomobligatoriska grunder. 
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motparten i en rättegång åberopar ett motfaktum som grundas på ett 
rättsförhållande som omfattas av en skiljeklausul eller motsatsvis, då en 
motpart i ett skiljeförfarande åberopar ett motfaktum som inte grundas på ett 
rättsförhållande hänförligt till en skiljeklausul. Detta synes urvattna 
huvudregeln att tvisten ska delas upp.215 Som redogjorts för ovan har HD 
dock inte tydligt klarlagt betydelsen av svarandens inomobligatoriska 
invändningar. 

4.5.3 Utomobligatoriska anspråk 
Hållningen att utomobligatoriska anspråk aldrig kan omfattas av en 
skiljeklausul och att anknytningsdoktrinen inte existerar i svensk rätt, som 
Lindskog och Schöldström förespråkar, synes inte korrekt mot bakgrund av 
NJA 2010 s. 734 och NJA 2017 s. 226.216 HD har begränsat 
anknytningsdoktrinens tillämpningsområde till undantagsfall, men doktrinen 
existerar likväl. Också etableringen av en genomlysningsdoktrin i det senare 
rättsfallet stärker slutsatsen att utomobligatoriska anspråk kan prövas av 
skiljenämnd eftersom genomlysningsdoktrinen öppnar upp för att 
utomobligatoriska anspråk omtolkas till inomobligatoriska anspråk. 
Genomlysningsdoktrinens tillämpningsområde begränsas visserligen till 
klara fall, men existerar likväl. Att både anknytnings- och 
genomlysningsdoktrinen ska tillämpas restriktivt innebär inte att de saknar 
relevans.  
 
Huvudregeln är alltså, mot bakgrund av NJA 2017 s. 226, att 
utomobligatoriska anspråk inte omfattas av en skiljeklausul och därför faller 
utanför skiljenämnds behörighet. Anknytnings- och 
genomlysningsdoktrinen medför dock, i undantagsfall respektive klara fall, 
att utomobligatoriska anspråk kan omfattas av en skiljeklausul. Av 
genomlysningsdoktrinen följer att det inte längre är hur part kvalificerat sin 
talan rättsligt som är relevant för huruvida den ska anses utom- eller 
inomobligatorisk. Det är istället den egentliga innebörden av talan som är 
avgörande vid behörighetsprövningen. Detta skiljer sig från 
anknytningsdoktrinen på så sätt att anknytningsdoktrinen medför att 
utomobligatoriska anspråk prövas direkt av en skiljenämnd medan 
genomlysningsdoktrinen medför att utomobligatoriska anspråk omvandlas 
till inomobligatoriska och därefter, så som inomobligatoriska, prövas av en 
skiljenämnd. Motiven bakom de två doktrinerna skiljer sig dessutom åt. 
Anknytningsdoktrinen synes motiverats av processekonomiska skäl och 

                                                
215 Jfr Lindskog (2012) s. 204ff.  
216 Lindskog (2012) s. 252ff och 257f; Schöldström anser, i en kommentar till NJA 2017 s. 
226, att HD genom NJA 2010 s. 734 och NJA 2017 s. 226 underkänt anknytningsdoktrinen 
i NJA 2007 s. 475, se Schöldström (2017/18) s. 726. 
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fördelarna med en sammanhållen prövning medan genomlysningsdoktrinen 
motiverats av att part inte ensidigt, genom att maskera sin talan som 
utomobligatorisk, ska kunna frigöra sig från en skiljeklausul.217  
 
Med beaktande av dessa aspekter synes NJA 2008 s. 120, ett avgörande som 
förknippats med anknytningsdoktrinen, snarare bygga på en tillämpning av 
genomlysningsdoktrinen.218 HD angav visserligen att kärandens yrkande 
angående nedsättning av avgifter som reglerats i investeringsavtalet fick 
anses ha så stark anknytning till investeringsavtalet att det omfattades av 
dess skiljeklausul. HD konstaterade dock att det faktum att käranden 
utformat sin talan på utomobligatorisk grund, så att investeringsavtalet inte 
åberopats som grund, inte kunde medföra att käranden frigör sig från 
skiljeklausulen och sitt åtagande att slita tvister genom skiljeförfarande. Det 
senare överensstämmer med HD:s beskrivning av genomlysningsförfarandet 
i NJA 2017 s. 226 där HD dessutom hänvisade till NJA 2008 s. 120. 
Tillämpningen av anknytningsdoktrinen i NJA 2007 s. 475 ledde till en 
sammanhållen prövning medan utfallet blev det motsatta i NJA 2008 s. 120 
där tvisten delades upp. Detta talar för att HD snarare tillämpade ett 
genomlysningsresonemang i det senare avgörandet.  
 
Ytterligare en intressant aspekt av NJA 2017 s. 226 är att HD framhöll de 
negativa effekter som följer av en extensiv tolkning av skiljeklausuler. 
Bland dessa nämndes att anknytningsdoktrinen riskerar komma i konflikt 
med kravet enligt 1 § 1st 2men LSF om att framtida rättsförhållanden ska 
preciseras. Det är just detta krav, att framtida rättsförhållanden ska 
preciseras, som medför att Lindskog och Schöldström inte anser att 
utomobligatoriska anspråk kan omfattas av en skiljeklausul. 219 Det är 
intressant att HD angav detta som ett skäl för att begränsa 
anknytningsdoktrinens tillämpningsområde till undantagsfall, men inte 
ansåg det motivera att anknytningsdoktrinen, såsom eventuellt stridande mot 
1 § 1st 2men LSF, borde underkännas helt. Det framstår som en olycklig 
kompromiss att anknytningsdoktrinen ansågs riskera strida mot ett 
uttryckligt lagkrav i LSF men likväl ansågs vara av fortsatt relevans, om än 
enbart i undantagsfall. Att HD dessutom etablerade en ny doktrin, som 
också den riskerar strida mot 1 § 1st 2men LSF, kan ifrågasättas.  
 

                                                
217 Madsen (2013) s. 749f; Waerme (2010) s. 719f; Motiven bakom 
genomlysningsdoktrinen går i linje med NJA 1997 s. 688, där HD framhåller att part inte 
ensidigt bör kunna frigöra sig från en skiljeklausul enbart genom att överlåta avtalet med 
skiljeklausul. 
218 Se Madsen (2013) s. 743; Madsen (2016) s. 661; Waerme (2010) s. 715f; Heuman 
(2016/17) s. 200 not 26.  
219 Jfr Lindskog (2012) s. 253-258, se särskilt not 164 och 179: Schöldström (2007/08) s. 
470ff.  
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4.5.4 Förhållandet mellan påstående-, 
anknytnings- och 
genomlysningsdoktrinen 

 
För att bringa klarhet i när respektive doktrin aktualiseras krävs, utöver att 
fastställa innehållet i respektive doktrin, att de olika doktrinernas 
förhållande till varandra utreds.   
 
Skiljeklausuler har traditionellt sett tolkats restriktivt i svensk rätt mot 
bakgrund av att en skiljeklausul, på grund av sin verkan som 
rättegångshinder, begränsar part från att få sin fråga prövad av allmän 
domstol.220 Denna syn vidmakthålls inte längre, utan en skiljeklausul tolkas 
numera enligt samma principer som civilrättsliga avtal.221 Både Heuman 
och Lindskog är av uppfattningen att en skiljeklausul i ett huvudavtal får 
presumeras omfatta samtliga frågor som kan uppkomma inom ramen för det 
i huvudavtalet reglerade rättsförhållandet. Detta framgår av domskälen i 
NJA 2010 s. 734 där HD yttrade att en skiljeklausul som utgångspunkt 
omfattar huvudavtalet i dess helhet. Enbart om en skiljeklausul klart 
inskränker en skiljenämnds behörighet bör avsteg från denna presumtion 
göras.222  
 
Vid tillämpning av både anknytnings- och genomlysningsdoktrinen kan 
rättsförhållanden utanför det i huvudavtalet reglerade rättsförhållandet 
omfattas av en skiljeklausul. Detta får anses vara en tämligen extensiv 
tolkning där en skiljeklausul inte bara omfattar huvudavtalet i dess helhet 
utan mer därtill. Tillämpas istället påståendedoktrinen tolkas skiljeklausulen 
mer restriktivt, vilket framhållits av HD i NJA 2017 s. 226.223 Bratt anser att 
HD, i NJA 2017 s. 226, klargjort hur de tre doktrinerna förhåller sig till 
varandra. Bratt menar att påståendedoktrinen, i ett första steg, medför att de 
rättsfakta som käranden åberopar godtas och läggs till grund för 
behörighetsbedömningen. Först i ett andra steg aktualiseras eventuellt 
anknytnings- eller genomlysningsdoktrinen och talan kan till följd 
omklassificeras och på så sätt omfattas av skiljeklausulen.224 Detta framstår 
som en rimlig metod men klargör inte mer än att påståendedoktrinen utgör 
huvudregeln och anknytnings- och genomlysningsdoktrinen utgör undantag. 
Klarhet avseende i vilken ordning de olika doktrinerna aktualiseras hjälper 

                                                
220 Lindell (2017) s. 700f; Heuman (1987) s. 235f. 
221Lindskog (2012) s. 185f; Heuman (1999) s. 71-75.  
222 NJA 2010 s. 734 not 7; Heuman (1999) s. 74; Lindskog (2012) s. 192.  
223 NJA 2017 s. 226 not 13. 
224 Bratt (2017/18) s. 709. 
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oss dessvärre inte att förstå när, det vill säga under vilka omständigheter, 
som respektive doktrin aktualiseras.  
 
Runesson framför en intressant teori som specificerar 
anknytningsdoktrinens tillämpningsområde. Runesson menar, mot bakgrund 
av NJA 2007 s. 475, NJA 2008 s. 120 och NJA 2010 s. 734, att en 
sambandsfråga som enbart får betydelse mellan parterna kan omfattas av en 
skiljeklausul, i synnerhet när huvudavtalet är en förutsättning för att den 
omtvistade sambandsfrågan ska uppkomma. En sambandsfråga som berör 
tredje mans intressen kan enligt ett anknytningsresonemang inte omfattas av 
en skiljeklausul.225 Runesson synes bygga denna teori på att det sistnämnda 
avgörandet, där anknytningsdoktrinen inte ansågs tillämplig, rörde en 
återvinningstalan i en konkurs. Tvisten berörde alltså tredjemansintressen 
till skillnad från de två förstnämnda avgörandena där anknytningsdoktrinen 
ansågs tillämplig. Det ligger en tydlig logik bakom teorin som dessutom, i 
välbehövlig ordning, specificerar vilka undantagsfall som kan resultera i att 
anknytningsdoktrinen aktualiseras. Det är dessvärre en tolkning som inte går 
att utläsa ur HD:s domskäl. 
 
Anknytningsdoktrinens och påståendedoktrinens förenlighet med varandra 
har, före genomlysningsdoktrinen etablerande, varit uppe för diskussion. 
Madsen ifrågasätter hur anknytningsdoktrinen, vilken kommer till uttryck i 
NJA 2007 s. 475 och NJA 2008 s. 120, förhåller sig till påståendedoktrinen 
så som den kommer till uttryck i NJA 2008 s. 406 och NJA 2012 s. 183. 
Madsen anför att HD ansett att doktrinerna är parallellt tillämpliga, men 
betonar den osäkerhet som råder kring under vilka omständigheter 
respektive doktrin ska premieras över den andra.226 Skiljedomsutredningen 
ifrågasätter Madsens slutsats, att påstående- och anknytningsdoktrinen är 
oförenliga. Skiljedomsutredningen anser att de två doktrinerna är förenliga 
med varandra genom att de ges innebörden att en skiljenämnd, vid sin 
behörighetsprövning, inte ska ta ställning till existensen av påkallande parts 
rättighet utan endast bedöma huruvida denna rättighet kan hänföras till en 
aktuell skiljeklausul.227 Genom en bred definition synes 
skiljedomsutredningen vilja identifiera likheterna, snarare än olikheterna 
mellan påstående- och anknytningsdoktrinen. Det går dock inte att förneka 
att det är två skilda tillvägagångssätt för att avgöra en skiljenämnds 
behörighet vilka uppenbarligen leder till olika resultat. Med 
genomlysningsdoktrinens inträdande i svensk rätt finns nu ytterligare en 
doktrin att beakta vid behörighetsprövningen.  
 
                                                
225 Runesson (2014) s. 260. 
226 Madsen (2013) s. 744. 
227 SOU 2015:37 s. 166. 
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Klart är att anknytnings- och genomlysningsdoktrinen utgör undantag till 
påståendedoktrinen och endast bör tillämpas i undantagsfall respektive i 
klara fall. Huvudregeln får följaktligen anses vara att utomobligatoriska 
anspråk inte täcks av en skiljeklausul. Trots detta framstår inte rättsläget vad 
gäller kompetensfördelning mellan allmän domstol och skiljenämnd som 
klart. Påståendedoktrinens innehåll är oklart och konsensus avseende 
centrala aspekter synes saknas i både praxis och doktrin. Inte heller vilka 
undantagsfall som motiverar att anknytningsdoktrinen tillämpas framstår 
som förutsägbart. Vidare är genomlysningsdoktrinen undantagen till klara 
fall. Vilka dessa klara fall är går inte att utläsa av HD:s domskäl. 
Avslutningsvis innebär bristen på tydlighet vad gäller respektive doktrins 
innebörd, liksom oklarheterna kring när de aktualiseras, att de till viss del 
framstår som skönsmässiga och svårtillämpade i praktiken. 
Behörighetsprövningen framstår därför som oförutsägbar för både 
beslutsfattare och parter.   
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5 Probleminventering 

5.1 Inledning 

Samma faktiska omständigheter som konstituerar en licenstagares 
överträdelse av licensen konstituerar också ett intrång i ensamrätten. Det 
föreligger alltså konkurrerande ansvarsgrunder. Detta aktualiserar frågor 
kring vilka rättsfakta skiljeklausulen omfattar och vilken relevans 
licensgivarens rättsliga kvalificering av tvisten har, inte minst mot bakgrund 
av genomlysningsdoktrinen som etablerats i NJA 2017 s. 226. Dessutom är 
tvistens skiljedomsmässighet inte självklar och flera centrala moment kan 
tänkas utgöra indispositiva inslag i den annars dispositiva tvisten.  
 
Vid behörighetsprövningen ska en skiljenämnd alternativt en allmän 
domstol fastställa skiljeklausulens objektiva omfattning och ta ställning till 
om den aktuella tvisten eller delar av den aktuella tvisten täcks av en 
skiljeklausul, varpå ställning ska tas till tvistens skiljedomsmässighet. För 
att en skiljenämnd ska vara behörig krävs dels att tvisten omfattas av en 
giltig skiljeklausul, dels att frågan är skiljedomsmässig.228 Täcks inte hela 
tvisten av en skiljeklausul, eller är inte samtliga frågor skiljedomsmässiga, 
kan det resultera i blandad kompetens mellan allmän domstol och 
skiljenämnd.229 Bristande behörighet föreligger dessutom om frågan redan 
rättskraftigt avgjorts i allmän domstol eller genom skiljedom.  
 
Nedan kommer de frågeställningar som presenterats i det inledande kapitlet 
att besvaras för att uppnå uppsatsen övergripande syfte. För att besvara 
frågeställningen huruvida en skiljeklausul i ett licensavtal hindrar 
licensgivaren från att föra en utomobligatorisk intrångstalan mot en 
licenstagare vid allmän domstol, utreds inledningsvis hur påstående-, 
anknytnings- och genomlysningsdoktrinen förhåller sig till de tvister som 
uppsatsen tar sin utgångspunkt i. Därefter utreds ett antal frågor som, utifrån 
kravet på skiljedomsmässighet, identifierats som problematiska i syfte att 
bringa klarhet i vilka påståenden och invändningar som en skiljenämnd får 
pröva. För att klarlägga huruvida en inomobligatorisk prövning av ett påstått 
kontraktsbrott genom skiljeförfarande kan kombineras med en 
utomobligatorisk intrångstalan i allmän domstol utreds avslutningsvis om 
rättskraften påverkar möjligheterna till parallella processer i olika forum. 

                                                
228 Se Madsen (2016) s. 653f. 
229 Runesson (2002/03) s. 690. 
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5.2 Får licensgivaren föra en 
utomobligatorisk talan? 

Som redogjorts för ovan är rättsläget tämligen oklart vad gäller 
behörighetsprövningen och kompetensfördelningen mellan allmän domstol 
och skiljenämnd, inte minst vad gäller utomobligatoriska anspråk. Det 
oklara rättsläget påverkar i högsta grad avtal med en skiljeklausul där 
avtalsföremålet är en immateriell ensamrätt. Utöver skillnaderna mellan de 
två tvistlösningsformerna som sådana, bör beaktas att de säkerhetsåtgärder 
och sanktioner som aktualiseras vid en utomobligatorisk respektive 
inomobligatorisk talan väsentligt skiljer sig från varandra.230 Det är därför 
essentiellt, utifrån ett partsperspektiv, att förutsättningarna framstår som 
klara redan när skiljeklausulen komponeras.  
 
Det finns flera utfall där det faktum att det föreligger konkurrerande 
ansvarsgrunder väcker civilprocessuella frågor. Licensgivaren kan tänkas 
väcka talan i allmän domstol och föra sin talan helt på utomobligatorisk 
grund. Om licenstagaren invänder mot allmän domstols behörighet genom 
att åberopa skiljeklausulen uppstår fråga om skiljeklausulen omfattar 
licensgivarens utomobligatoriska intrångstalan. Licenstagaren kan också 
invända mot licensgivarens utomobligatoriska intrångstalan med ett 
inomobligatoriskt motfaktum hänförligt till licensavtalet, exempelvis att 
licenstagarens åtgärder står i överensstämmelse med ett licensavtal. I sådant 
fall blir frågan om allmän domstol saknar behörighet att pröva denna 
invändning. Det kan också tänkas att licensgivaren väcker en talan i allmän 
domstol och åberopar alternativa inom- och utomobligatoriska grunder. 
Alternativt att licensgivaren inleder skiljeförfarande och åberopar alternativa 
inom- och utomobligatoriska grunder. Frågan blir då huruvida blandad 
kompetens föreligger. 
 
Flera synpunkter av relevans för denna problematik har framförts i 
doktrinen efter att anknytningsdoktrinen etablerats, men före NJA 2017 s. 
226 och genomlysningsdoktrinens inträdande i svensk rätt. Domeij är av 
uppfattningen att en skiljeklausul vanligtvis endast omfattar kontraktsbrott 
och inte intrång i ensamrätten, varför gränsdragningen är central mellan en 
överträdelse av licensen som inte innebär intrång i ensamrätten och en 
överträdelse av licensen som innebär intrång i ensamrätten.231 Också 
Arnestål och Runesson har behandlat frågan. Liksom Domeij anser Arnestål 
att en utomobligatorisk intrångstalan kan tillgripas av licensgivaren för att 
                                                
230 För de centrala skillnaderna mellan tvistlösningsformerna se avsnitt 4.1; Avseende de 
väsentliga skillnaderna i de olika sanktionssystemen, se avsnitt 3.3. 
231 Domeij (2010) s. 159 och s. 325; Domeij (2003) s. 80f.  
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gå runt en skiljeklausul i ett licensavtal.232 Runesson däremot, som särskilt 
studerat hur licensavtalet, skiljeklausulen och immaterialrätten förhåller sig 
till varandra, är av en annan uppfattning. Runesson anser att en licensgivare 
som försöker undvika en skiljeklausul genom att föra en utomobligatorisk 
intrångstalan bör få sin talan ogillad [sic]233 av domstol efter invändning. 
Ansvaret ska istället bedömas på inomobligatorisk grund genom 
skiljeförfarande.234 Det är inte hur talan är formulerad som bör vara 
avgörande för kompetensfördelningen enligt Runesson. Runesson 
förespråkar följaktligen en lösning där utfallet blir detsamma som när 
genomlysningsdoktrinen tillämpas.  
 
Innan varken anknytningsdoktrinen eller genomlysningsdoktrinen 
introducerats i svensk rätt var endast hur licensgivaren utformat sin talan av 
relevans. Om intrång i ensamrätten hävdades var allmän domstol behörig, 
om avtalsbrott hävdades var skiljenämnd behörig.235 Rådande rättsläge 
synes dock inte tillåta en så simpel lösning. Mot bakgrund av 
anknytningsdoktrinen kan en utomobligatorisk tvistefråga omfattas av en 
skiljeklausul. Genomlysningsdoktrinen medför att en utomobligatorisk 
talan, efter ett genomlysningsförfarande, kan anses inomobligatorisk och 
därför täckas av en skiljeklausul. Huvudregeln vid konkurrerande 
ansvarsgrunder, vilket fastslogs i NJA 2017 s. 226, är dock att 
utomobligatoriska anspråk inte omfattas av en skiljeklausul.236 Detta talar 
för att licensgivaren, så som Domeij och Arnestål menar, kan frigöra sig 
från skiljeklausulen genom att utforma sin talan på utomobligatorisk grund. 
Undantagsfallen talar däremot snarare för Runessons ståndpunkt.237 Av 
anknytnings- och genomlysningsdoktrinen följer att licensgivarens rättsliga 
kvalificering inte längre är det enda av relevans, men likväl utgångspunkt 
för behörighetsprövningen. Endast i undantagsfall kan en talan utformad på 
utomobligatorisk grund omfattas av en skiljeklausul. Det krävs, för en 
tillämpning av anknytningsdoktrinen, att processekonomiska skäl talar för 
en sammanhållen prövning och att en tillräckligt stark anknytning mellan en 
utomobligatorisk grund och övriga inomobligatoriska grunder föreligger. 
För en tillämpning av genomlysningsdoktrinen krävs det att avtalsbrottet 
utgör det vårdslösa eller brottsliga agerandet samt att åberopade rättsfakta i 
allt väsentligt överensstämmer med de rättsfakta som skulle grunda 
inomobligatoriskt ansvar. 
 

                                                
232 Arnestål (2014) s. 201.  
233 Mest troligt avser Runesson att talan ska avvisas, inte ogillas. 
234 Runesson (2014) s. 194.  
235 Se dock NJA 1982 s. 738.  
236 Se Schöldström (2017/18) s. 720-723; Bratt (2017/18) s. 711-718. 
237 Runesson (2014) s. 194; Jfr Domeij (2010) s. 325; Jfr Arnestål (2014) s. 201. 
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Frågan är i sådant fall om undantagsfallen aktualiseras vid licensgivarens 
utomobligatoriska intrångstalan. Anknytningsdoktrinen är av relevans när 
licensgivaren åberopar alternativa inom- och utomobligatoriska grunder. I 
NJA 2007 s. 475 ansågs de faktiska omständigheter som åberopades till 
grund för vållande genom brott visserligen inte grundas på avtalet med en 
skiljeklausul, men likväl ha direkt anknytning till avtalet. De faktiska 
omständigheter som licensgivaren kan tänkas åberopa till grund för sitt 
intrångspåstående har direkt anknytning till licensavtalet på så sätt att det är 
just överskridandet av licensavtalet som konstituerar intrånget. Samtidigt 
har HD kraftigt begränsat anknytningsdoktrinens tillämpningsområde 
genom NJA 2010 s. 734 och NJA 2017 s. 226. Endast i vissa särskilda fall 
och under mycket speciella förhållanden kan anknytningsdoktrinen medföra 
att en skiljeklausul utsträcks också till licensgivarens utomobligatoriska 
intrångsgrund. Anknytningsdoktrinens tillämpningsområde är till följd härav 
mycket oklart. Det är inte troligt att anknytningsdoktrinen skulle anses 
tillämplig när licensgivaren åberopar alternativa inom- och 
utomobligatoriska grunder, eftersom anknytningsdoktrinen ska tillämpas 
mycket restriktivt. Det är dock inte uteslutet.  
 
Genomlysningsdoktrinen är av relevans när en utomobligatorisk talan, eller 
en talan med alternativa inom- och utomobligatoriska grunder, väcks vid 
allmän domstol. Genomlysningsdoktrinen aktualiseras när överskridandet 
av licensavtalet är det som föranleder att ett intrång i ensamrätten föreligger. 
Med andra ord är genomlysningsdoktrinen relevant endast om, licensavtalet 
förutan, intrång i ensamrätten inte hade förelegat. Dessutom ska de 
rättsfakta som licensgivaren åberopar på utomobligatorisk grund i allt 
väsentligt överensstämma med de som skulle åberopats till grund för det 
inomobligatoriska överskridandet av licensen.  
 
Det är visserligen överskridandet av licensavtalet som föranleder ett intrång 
i ensamrätten, men ett intrång i ensamrätten hade förelegat också utan 
licensavtalet. Licensavtalet inskränker det ansvarsgrundande området. En 
licenstagares ansvar är begränsat till åtgärder som faller innanför 
ensamrättens skyddsomfång, men faller utanför rätten att utnyttja 
ensamrätten som, genom licensavtalet, getts till licenstagaren. Licensgivaren 
har, genom licensavtalet, åtagit sig att inte ingripa mot licenstagarens 
åtgärder som omfattas av licensavtalet.238 För en part som inte står i 
avtalsförhållande med rättighetshavaren innebär istället alla åtgärder som 
faller inom ensamrättens skyddsomfång ett intrång i ensamrätten. Med 
andra ord, de åtgärder som, för licenstagaren, konstituerar ett intrång i 
licensgivarens ensamrätt konstituerar alltid ett intrång i ensamrätten för 

                                                
238 Runesson (2002/03) s. 674. 
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tredje part, men inte tvärtom. Intrånget, det ansvarsgrundande handlandet, är 
på inget sätt beroende av parternas licensavtal.239 Redan här faller 
genomlysningsdoktrinens relevans för licensgivarens utomobligatoriska 
intrångstalan varför en diskussion angående utomobligatoriska respektive 
inomobligatoriska rättsfaktas eventuella överensstämmelse är överflödig.  
 
Av detta följer att licensgivarens kvalificering av sin talan troligen är 
avgörande för behörighetsfrågan i enlighet med påståendedoktrinen. 
Licensgivarens anspråk prövas mest troligt i allmän domstol, om talan 
formuleras som utomobligatorisk, trots ett mellan parterna ingånget 
licensavtal med en skiljeklausul. Licensgivaren har alltså möjlighet att välja 
mellan de konkurrerande ansvarsgrunderna och därigenom i vilket forum 
licensgivarens anspråk ska prövas. Betydelsen av en licenstagares eventuella 
invändning i form av ett skiljetäckt motfaktum är inte klarlagt i svensk rätt, 
till följd av de motstridiga avgörandena NJA 1973 s. 480, NJA 1982 s. 738 
och NJA 2012 s. 183. Mest troligt saknar dock licenstagaren, vid 
tillämpning av påståendedoktrinen, möjlighet att påverka behörighetsfrågan 
genom att invända med ett skiljetäckt motfaktum.240 Att 
anknytningsdoktrinen anses tillämplig när licensgivaren åberopar både 
inom- och utomobligatoriska grunder kan inte uteslutas.  
 
Det oklara rättsläget innebär att parterna inte med säkerhet kan förutse i 
vilket forum tvisten kommer att avgöras. Parterna behöver dessutom ta med 
i beräkningen att processen eventuellt avgörs genom dubbla processer i 
olika forum till följd av blandad kompetens. Det oklara rättsläget innebär 
dessutom en risk för att skiljedomen klandras i enlighet med 34 § 1st 1p 
LSF. Till följd av de oklara premisserna kan parterna inte planera sin 
processföring på ett tillfredsställande sätt och tvisten riskerar både att 
fördröjas och fördyras. 

5.3 Vilka yrkanden och invändningar får 
en skiljenämnd pröva? 

5.3.1 Inledande kommentar 
Förutsatt att tvisten omfattas av licensavtalets skiljeklausul ska ställning tas 
till tvistens skiljedomsmässighet. Som behandlats ovan följer av 1 § 1st 
1men LSF att endast tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om 
kan slitas genom skiljeförfarande.241 Bristande skiljedomsmässighet leder 

                                                
239 Se NJA 2017 s. 226 not 16.  
240 Se avsnitt 4.5.2; Jfr Runesson (2014) s. 258f. 
241 Se avsnitt 4.3. 
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till ogiltighet enligt 33 § 1st 1p LSF.242 Tvister i samband med licensavtal 
rör närmast regelmässigt frågor om den immateriella rättighetens giltighet 
och dess omfång.243 Licensgivarens påståenden och licenstagarens 
invändningar mot dessa påståenden befinner sig därför i gränslandet mellan 
dispositiva och indispositiva frågor vilket medför att skiljedomsmässighet 
inte med självklarhet föreligger. Frågor om skiljedomsmässighet har direkt 
relevans för kompetensfördelningen och den blandade kompetensen mellan 
allmän domstol och skiljenämnd.244 När indispositiva inslag förekommer i 
en dispositiv tvist uppkommer frågan hur situationen praktiskt ska hanteras. 
En skiljenämnd saknar som utgångspunkt behörighet att pröva de inslag i 
tvisten som inte är skiljedomsmässiga. Ett fall av blandad kompetens 
föreligger i sådant fall.245  
 
Av intresse är vilka frågor som anses indispositiva och därmed inte 
skiljedomsmässiga. Ytterligare en central fråga är huruvida en skiljenämnd 
prejudiciellt kan ta ställning till en fråga som inte är skiljedomsmässig. En 
central distinktion är också den mellan inter partes och erga omnes, det vill 
säga om ett ställningstagande får verkan endast mellan parterna eller även 
för andra. Som illustrerats i tidigare kapitel är detta ett område där riktlinjer 
i de mer auktoritära rättskällorna saknas och där oenighet avseende centrala 
frågor råder i doktrinen.246 Rättsläget kan till följd beskrivas som oklart. 
Trots det oklara rättsläget utreds nedan de yrkanden och invändningar som, 
utifrån kravet på skiljedomsmässighet, identifierats som problematiska. 

5.3.2 Intrångspåstående 

Licensgivarens intrångspåstående, som ligger till grund för ett 
förbudsyrkande, förutsätter att skiljenämnden prejudiciellt tar ställning till 
om licenstagaren begått ett intrång i ensamrätten. Intrångsfrågan är dock 
inte med självklarhet skiljedomsmässig. Ensamrätten har tillskapats av det 
offentliga och en prövning av ett intrångspåstående förutsätter att 
skiljenämnden prejudiciellt tar ställning till de av staten bestämda gränserna 
för ensamrätten.247  
 

                                                
242 Bristande skiljedomsmässighet åberopas mycket sällan som ogiltighetsgrund, se 
Elofsson (2010/11) s. 736f; Heuman (2014/15) s. 443f.  
243 Karnell (1987) s. 305. 
244 Jfr Heuman (2000/01) s. 956-962.   
245 Lindskog (2012) s. 232 och s. 274; Runesson (2002/03) s. 690. 
246 Se avsnitt 4.3.  
247 Runesson (2002/03) s. 685.  
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Av ovan följer att ett intrångspåstående får anses ha offentligrättsliga drag. 
Som nämnts ovan medför inte detta per se att frågan är indispositiv.248 Det 
anges vidare i 65 § PL, 43 § ML, 10 kap. 6 § VmL och 58 § 1st URL att 
Patent- och marknadsdomstolen är behörig domstol att pröva mål enligt 
respektive lag. Dessa bestämmelser kan inte motsatsvis tolkas som att tvister 
som tangerar bestämmelser i de immaterialrättsliga lagarna utesluts från 
skiljeförfarandets område.249  
 
Runesson anser att en prejudiciell ogiltighetsprövning som utgångspunkt är 
skiljedomsmässig i svensk rätt såtillvida den endast medför verkningar inter 
partes.250 Även Heuman liksom Karnell synes se det som en självklarhet att 
en skiljenämnd prejudiciellt kan pröva ett intrångspåstående.251 Denna 
slutsats är förenlig med Heumans ståndpunkt att en skiljenämnd prejudiciellt 
kan ta ställning till om ett förfarande är straffbart eller innebär en 
överträdelse av en offentligrättslig regel inom ramen för en prövning av ett 
ersättningsyrkande i en kontraktstvist.252 Lindskog anser visserligen inte att 
en skiljenämnd prejudiciellt kan ta ställning till en icke skiljedomsmässig 
fråga men är, till skillnad från Heuman, av uppfattningen att frågan huruvida 
en åtgärd är brottslig inom ramen för ett ersättningsyrkande är en 
civilrättslig fråga.253 Av Heuman och Lindskogs uttalanden följer 
visserligen inte per se att en intrångsprövning är en skiljedomsmässig fråga, 
eftersom intrångspåståendet ligger till grund för ett förbudsyrkande och inte 
för ett ersättningsyrkande. Deras resonemang talar dock för att en sådan 
prövning är att anse som skiljedomsmässig, snarare än emot. 
 
När skiljenämnden prejudiciellt tar ställning till om licenstagaren begått ett 
intrång i ensamrätten krävs det att ställning tas dels till själva ensamrättens 
skyddsomfång, dels till licensens omfattning. För att licensgivaren ska få 
bifall för sin talan krävs att åtgärderna faller utanför licensens omfattning, 
men innanför ensamrättens skyddsomfång. Vid denna prövning betonar 
Runesson risken med att en skiljenämnd tolkar ensamrättens skyddsomfång 
reduktivt. Runessons argumentation tar utgångspunkt i patentet och han 
framhåller att en inskränkning av patentkraven genom en reduktiv tolkning 
de facto innebär en omformulering av patentkraven. En sådan 
omformulering av patentkraven är enligt Runesson inte 
skiljedomsmässig.254 Karnell däremot menar att en ogillad talan om intrång 

                                                
248 Prop. 1998/99:35 s. 49; Alla offentligrättsliga frågor undantas dock inte, se prop. 
1998/99:35 s. 213; Madsen (2009) s. 86.  
249 Jfr Karnell (1987) s. 294f. 
250 Runesson (2014) s. 263-268. 
251 Heuman (2000/01) s. 961; Karnell (1987) s. 311. 
252 Heuman (1999) s. 94.  
253 Lindskog (2012) s. 205 not 503.  
254 Runesson (2014) s. 267ff. 
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typiskt sett innebär en begränsning av ensamrättens omfång men anser, till 
skillnad från Runesson, inte att det medför bristande 
skiljedomsmässighet.255  
 
Skiljeklausuler är ett vanligt inslag i licensavtal. De tvister som sedermera 
slits genom skiljeförfarande torde, inte sällan, röra just överträdelser av 
licensavtalet som också innebär intrång i ensamrätten.256 Med detta i 
beaktande och i förening med den hållning som anförs i doktrinen synes en 
skiljenämnd enligt svensk rätt prejudiciellt kunna pröva ett 
intrångspåstående, trots att prövningen medför att en skiljenämnd tar 
ställning tills ensamrättens skyddsomfång. Att intrångsprövningen endast 
medför verkningar inter partes är en förutsättning för denna uppfattning. En 
intrångsprövning utgör följaktligen ett slående exempel på att 
offentligrättsliga drag inte per se medför bristande skiljedomsmässighet.  
 
För de tvister som behandlas i uppsatsen är intrångsfrågan central. Att en 
skiljenämnd vid sin prövning riskerar att omformulera skyddsomfånget 
reduktivt och därmed eventuellt äventyrar skiljedomens giltighet till följd av 
bristande skiljedomsmässighet är en olycklig följd av de offentligrättsliga 
drag som trots allt präglar en intrångsprövning. Denna osäkerhet medför att 
parterna tvingas kalkylera med risken att skiljedomen, till följd av bristande 
skiljedomsmässighet, är ogiltig. För parterna innebär en ogiltig skiljedom att 
de resurser som tvisten tagit i anspråk investerats utan resultat. 

5.3.3 Ogiltighetsinvändning 

En licenstagare kan i princip bemöta licensgivarens påstående om 
överskridande av licensen och intrång i ensamrätten med två argument. 
Licenstagaren kan anföra att dennes åtgärder faller utanför den immateriella 
rättighetens skyddsomfång alternativt hävda att den immateriella rättigheten 
inte är materiellt giltig. En ogiltighetsprövning av en upphovsrätt är inte 
möjlig. Ogiltighetsfrågan blir därför av relevans endast vid patent-, mönster 
och varumärkesrättsliga tvister.257 Det är mycket vanligt att en licenstagare 
gör gällande att den immateriella rättigheten är ogiltig, inte minst i 
patenttvister.258 Ogiltighetsfrågan blir då ett förled till intrångsfrågan, 
eftersom ett intrång endast kan föreligga om den immateriella rättigheten är 
giltig.259  
 

                                                
255 Karnell (1987) s. 303 och 311.  
256 Domeij (2010) s. 325f; Karnell (1987) s. 305. 
257 Se 52 §, 61 § 2 och 3st PL, 10 kap. 2 § VmL och 31 § ML. 
258 Levin (2017) s. 343; Hellberg (2014) s. 393.  
259 Jfr Karnell (1987) s. 303.  
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Inledningsvis kan påpekas att en ogiltighetsprövning inte med självklarhet 
omfattas av en allmänt formulerad skiljeklausul. Det är dock möjligt att 
formulera skiljeklausulen så specifikt att också giltighetsfrågor täcks.260 I 
den fortsatta framställningen förutsätts att giltighetsfrågan omfattas av 
skiljeklausulens objektiva omfattning.  
 
Ett ogiltighetsmål i allmän domstol är statusupphävande och får verkningar 
erga omnes varför parterna inte förfogar över samtliga delar av processen i 
ett ogiltighetsmål.261 I patent- och varumärkesrättsliga tvister framgår det av 
61 § 2 och 3st PL respektive 10 kap. 2 § VmL att en licenstagare, inom 
ramen för ett intrångsmål där licenstagaren står som svarande, kan bemöta 
licensgivarens käromål genom att väcka en särskild ogiltighetstalan. I 
mönsterrättsliga mål kan samma möjlighet utläsas av 31 a § ML där, under 
vissa förutsättningar, den som lider förfång262 av en registrering av en 
mönsterrätt kan föra talan om hävning av registreringen.263  
 
Frågan är dock om samma möjlighet, att bemöta en intrångstalan med en 
ogiltighetsinvändning, föreligger inom ramen för ett skiljeförfarande. Både 
Karnell och Runesson betonar att en ogiltigförklaring av ett patent i allmän 
domstol som får verkan erga omnes är en sak, en prejudiciell 
ogiltighetsprövning som enbart får verkan inter partes är en annan.264 En 
ogiltighetsprövning av det tidigare slaget är inte skiljedomsmässig. Frågan 
är om en ogiltighetsprövning av det senare slaget kan anses 
skiljedomsmässig.      
 
En ogiltighetsinvändning innebär att tvisten får offentligrättslig karaktär. 
Detta förhållande isolerat utgör, som konstaterats ovan, inte ett bärande 
argument för att ogiltighetsprövningen ska anses icke skiljedomsmässig.265 
Inte heller att Patent- och marknadsdomstolen enligt 65 § PL, 43 § ML, 10 
kap. 6 § VmL och 58 § 1st URL anges som behörigt forum bringar klarhet i 
frågan.266 Frågan får istället brytas ned i mindre beståndsdelar för att kunna 
besvaras. Bestämmelser som ämnar tillgodose det allmänna- eller 
tredjemansintressen vid en ogiltighetsprövning behöver inledningsvis 

                                                
260 Se avsnitt 5.2; Runesson (2002/03) s. 686; Jfr Runesson (2014) s. 265.  
261 Runesson (2014) s. 264. 
262 Avseende förfångsrekvisitets betydelse, jfr prop. 1966:40 s. 193.  
263 Närmare om när talan om hävning kan föras av envar som lider förfång av 
mönsterrätten, se prop. 2001/02:121 s. 78f.  
264 Karnell (1987) s. 293f; Runesson (2014) s. 263f.  
265 Prop. 1998/99:35 s. 49; Alla offentligrättsliga frågor undantas dock inte, se prop. 
1998/99:35 s. 213; Madsen (2009) s. 86; Lindskog (2012) s. 232 not 69; Runesson 
(2002/03) s. 688f.  
266 Eventuellt skulle Lindskog lägga mer vikt vid dessa bestämmelser eftersom han anser att 
en fråga som ska fastställas i offentligrättslig ordning inte prejudiciellt kan prövas av en 
skiljenämnd, se Lindskog (2012) s. 232 not 69.  
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identifieras. En central fråga är i vilken utsträckning dessa kan tillgodoses 
också inom ramen för ett skiljeförfarande. Därtill bör undersökas huruvida 
en ogiltighetsförklaring inom ramen för ett skiljeförfarande, trots att den 
endast får verkan inter partes, indirekt medför verkningar för tredje man.  
 
Vid ogiltighetsmål i allmän domstol aktualiseras vissa bestämmelser 
gällande publicitet till förmån för tredje man. Den som väcker en talan om 
ogiltighet har en skyldighet att dels anmäla detta till relevant myndighet, 
dels underrätta de som kan beröras av utgången i målet. Enligt 64 och 70 §§ 
PL samt 42 och 44 §§ ML utgör fullgörandet av denna anmälnings- och 
underrättelseskyldighet en processförutsättning vid en ogiltighetstalan. Den 
tidigare varumärkeslagen (1960:644) innehöll en liknande bestämmelse, 
men nuvarande lag saknar en motsvarande bestämmelse.267 Dessutom bör 
tredje man, om utgången i ogiltighetsmålet rör hans rätt, kunna intervenera i 
enlighet med 14 kap. 9 § RB. Dessa publicitets- och 
interventionsbestämmelser ämnar tillgodose tredjemansintressen.268 
Skiljeförfarandet bygger på tanken om icke-offentlighet. Identifierade 
publicitets- och interventionsbestämmelser är, till följd av skiljeförfarandets 
konfidentiella natur, inte möjliga att tillgodose inom ramen för ett 
skiljeförfarande.269 Vilken betydelse detta har för en ogiltighetsinvändnings 
skiljedomsmässighet råder det dock delade meningar om i doktrinen.  
 
Lindskog anser inte att en ogiltighetsinvändning är skiljedomsmässig 
eftersom en skiljedom som tar ställning i den frågan medför verkningar även 
för tredje man. Lindskog understryker att en deklaratorisk dom med 
tredjemansverkningar aldrig kan anses skiljedomsmässig.270 Runesson har 
tidigare delat Lindskogs åsikt. Liksom Lindskog ansåg Runesson att en 
prejudiciell ogiltighetsprövning inter partes, indirekt, kan få betydelse för 
tredje man. Runesson betonade särskilt betydelsen av att publicitets- och 
interventionsbestämmelser saknas när ogiltighetsfrågan prövas genom 
genom skiljeförfarande.271 Ett exempel på en tredje man som kan tänkas 
påverkas av en ogiltighetsprövning, med verkan inter partes inom ramen för 
ett skiljeförfarande, är en panthavare. Kommer en skiljenämnd fram till att 
den immateriella rättigheten är ogiltig inter partes innebär detta att 
licenstagaren kan nyttja den immateriella tillgången gratis. Detta innebär en 
försämring av pantens värde.272   
 

                                                
267 45 § varumärkeslagen (1960:644).  
268 Karnell (1987) s. 300f; Runesson (2002/03) s. 687.  
269 Jfr Runesson (2002/03) s. 687. 
270 Lindskog (2012) s. 223, se särskilt not 34.  
271 Runesson (2002/03) s. 686-691.  
272 Runesson (2014) s. 265. 
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Runesson har dock ändrat uppfattning på denna punkt och anser inte längre 
att skälen ovan är tillräckliga för att medföra bristande skiljedomsmässighet. 
Ett bärande argument enligt Runesson är att en ogiltighetsprövning i allmän 
domstol med verkan erga omnes kan komma till stånd, oberoende av att 
ogiltighetsfrågan prejudiciellt behandlats inom ramen för ett 
skiljeförfarande.273 Också Levin och Karnell synes anse att en prejudiciell 
prövning av en ogiltighetsinvändning inter partes är skiljedomsmässig. 
Karnell framhåller bland annat att parterna genom avtal, på indirekt väg, kan 
åstadkomma ett upphävande av ett patent. Innehavaren av ett patent kan 
skriftligen avstå från patentet hos patentmyndigheten i enlighet med 54 § 
PL.274 Heumans ståndpunkt, att en skiljenämnd prejudiciellt är behörig att 
pröva en icke skiljedomsmässig fråga, talar för att också Heuman kan tänkas 
bedöma en prejudiciell ogiltighetsprövning inter partes som 
skiljedomsmässig.275 
 
Utöver panthavare kan även andra licenstagare än den tvistande 
licenstagaren tänkas lida förfång av att ogiltighetsfrågan prejudiciellt inter 
partes avgörs genom skiljeförfarande. Andra licenstagare är beroende av 
licensen värde och att licensgivaren på ett adekvat sätt, i enlighet med den 
lojalitetsplikt som föreligger mellan parterna, kan försvara den immateriella 
rättigheten som licensierats mot intrång. En central fråga som kvarstår är hur 
en panthavare, eller andra licenstagare, ska få kännedom om att den 
immateriella rättigheten inter partes bedömts som ogiltig inom ramen för ett 
konfidentiellt skiljeförfarande där varken panthavaren eller annan 
licenstagare än den tvistande licenstagaren är part. Faktum är att de 
interventions- och publicitetsbestämmelser, till förmån för tredje man, som 
aktualiseras vid en ogiltighetsprövning i allmän domstol inte kan tillgodoses 
inom ramen för ett skiljeförfarande. Det faktum att endast staten kan 
tillskapa ensamrätter talar till viss del för att också staten ensam bör kunna 
häva ensamrätter. I nordisk utredningsserie från 1963 anges dessutom att 
frågan huruvida ett patent är giltigt ligger utanför vad parterna kan råda över 
och att ogiltighetsfrågan är att betrakta som indispositiv.276 Detta uttalande 
synes dock inte ha tagits i beaktande av de rättsvetare som uttalat sig i 
frågan. Ogiltighetsfrågan avseende patent har istället betraktats som en 
dispositiv fråga i doktrinen.277 Att varumärkesrättsliga ogiltighetsmål 
handläggs såsom indispositiva talar ytterligare för att ogiltighetsfrågan 
avseende immateriella rättigheter är att anse som indispositiv och därför 
icke skiljedomsmässig.278  
                                                
273 Runesson (2014) s. 265ff.  
274 Levin (2017) s. 344; Karnell (1987) s. 311.  
275 Heuman (1999) s. 94.  
276 Nordisk utredningsserie 1963:6 s. 319-320. 
277 Jacobsson, Tersmeden & Törnroth (1980) s. 328; Karnell (1987) s. 291. 
278 Prop. 1960:167 s. 253. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att en icke prejudiciell 
ogiltighetsprövning inom ramen för ett skiljeförfarande inte är 
skiljedomsmässig. Därtill kan tredjemansintressen begränsa parternas 
dispositionsfrihet och medföra att en fråga får anses som indispositiv.279 
Utöver detta synes konsensus saknas. Stridiga frågor i doktrinen är dels 
huruvida en skiljenämnd prejudiciellt kan ta ställning till en fråga som inte 
är skiljedomsmässig, dels vilken indirekt verkan för tredje man en 
prejudiciell ogiltighetsprövning inter partes medför. Av förarbetena kan 
utläsas att kravet på skiljedomsmässighet innebär att tvister där allmänna 
intressen gör sig mer märkbart gällande regelmässigt utestängs från att 
avgöras genom skiljeförfarande. Denna avgränsning, som kan synas snäv, 
anses av lagstiftaren nödvändig eftersom principen om partsautonomi kräver 
att parterna förfogar över processföremålet.280 Detta bringar dock ingen 
klarhet i de frågor som ovan identifierats som stridiga. I doktrinen synes 
visserligen merparten anse att en prejudiciell ogiltighetsprövning inter 
partes är skiljedomsmässig. Denna hållning förutsätter dock att en icke 
skiljedomsmässig fråga prejudiciellt kan avgöras genom skiljeförfarande. 
Om så är fallet kan inte utläsas i LSF eller i dess motiv. Dessutom talar flera 
tyngre källor, förarbetena till den tidigare varumärkeslagen (1960:644)  
liksom nordisk utredningsserie från 1963, för att ogiltighetsfrågan är att anse 
som indispositiv. Huruvida en licenstagare kan bemöta licensgivarens 
intrångspåstående med en ogiltighetsinvändning i ett skiljeförfarande får 
därför anses oklart.  
 
Det oklara rättsläget påverkar licenstagaren negativt genom att dennes 
möjligheter att bemöta licensgivarens talan inom ramen för ett 
skiljeförfarande är oklara och eventuellt inskränkta i förhållande till om 
tvisten prövats i allmän domstol. Anses ogiltighetsfrågan icke 
skiljedomsmässig och är tvisten avhängig att en giltig ensamrätt existerar 
uppstår blandad kompetens. Parterna tvingas då först avgöra 
ogiltighetsfrågan i allmän domstol och därefter, om ensamrätten inte 
bedöms ogiltig, pröva licensgivarens yrkande genom skiljeförfarande. Detta 
är både tidsödande och kostsamt. Anses ogiltighetsfrågan istället 
skiljedomsmässig riskerar istället licensgivaren att påverkas negativt. Har en 
skiljenämnd bifallit licensgivarens ersättningsanspråk efter att, prejudiciellt 
inter partes, bedömt ensamrätten såsom giltig uppkommer frågan om rätten 
till detta ersättningsanspråk kvarstår även efter att licenstagaren väckt en 
ogiltighetstalan i allmän domstol och där fått ensamrätten ogiltigförklarad. 
Oklara premisser medför att skiljedomen riskerar att drabbas av ogiltighet 

                                                
279 NJA 1986 s. 205. 
280 Prop. 1998/99:35 s. 49; SOU 1994:81 s. 78.  
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enligt 33 § 1st 1p LSF samt att parterna inte kan planera sin processföring 
på ett tillfredsställande sätt. 

5.3.4 Yrkande om vitesförbud 

Som redogjorts för ovan saknar en skiljenämnd enligt 25 § 3st LSF 
behörighet att förelägga vite eller utverka andra tvångsmedel.281 SML, lagen 
som dessförinnan reglerade skiljeförfaranden innehöll dock ingen 
motsvarande bestämmelse. I doktrinen rådde delade meningar huruvida en 
skiljenämnd hade behörighet att utverka vite vid underlåtenhet av svaranden 
att uppfylla de förpliktelser som stadgats i skiljedomen.282 I LSF däremot 
har frågan uttryckligen besvarats nekande.283 Frågan är dock hur ett 
vitessanktionerat förbudsyrkande förhåller sig till skiljedomsmässighet samt 
hur en skiljenämnd bör behandla ett sådant yrkande.   
 
I NJA 2000 s. 435 I & II284 fastställde HD att immaterialrättsliga mål som 
innehåller ett förbudsyrkande vid vite i sin helhet blir indispositiva. HD 
grundade sin ståndpunkt på att det inte föreligger en ovillkorlig rätt att få ett 
vitesförbud utverkat, att det är domstolen som självständigt tar ställning till 
vitesbeloppet och, inom ramen för framställt yrkande, ansvarar för att 
utformningen av förbudet i tillräcklig grad är entydigt och konkretiserat. 
Parterna kan därför inte förlikas i fråga om vitesförbudets omfattning och 
sanktionering.285  
 

                                                
281 Enligt 26 § LSF kan part ansöka hos allmän domstol om att tvångsmedel ska utverkas 
eller att förhör under ed eller sanningsförsäkran ska genomföras. Detta kräver dock 
skiljenämndens godkännande.  
282 Se Welamson (1993) s. 477-487. 
283 SOU 1994:81 s. 282.  
284 Avgörandena har mött kritik från Westberg som anser att det avgörande momentet för 
huruvida en tvist är indispositiv bör vara de intressen som aktuell bestämmelse avser säkra, 
inte påföljdens karaktär som sådan. Westberg anser inte att de indispositiva inslag som 
följer av att ett förbudsyrkande vitessanktioneras bör medföra att tvisten i sin helhet bedöms 
som indispositiv, se Westberg (2004a) s. 235ff. 
285 HD hänvisar till prop. 1974:4 s. 221 där det stadgas att vitet bestäms av domstolen. HD 
hänvisar vidare till prop. 1985/86:86 s. 41 och prop. 1993/94:122 s. 67 där det, utöver 
domstolens bestämmanderätt över vitesbeloppet, stadgas att domstolen ansvarar för att 
förbudet är entydigt och konkretiserat. Heuman uppmärksammar att rättsfallen är av vikt 
för skiljetvister eftersom indispositiva frågor är undantagna det skiljedomsmässiga området. 
HD:s ställningstagande, att en tvist i sin helhet blir indispositiv då ett förbudsyrkande 
vitessanktioneras, baseras enligt Heuman på vitets straffande karaktär, snarare än de 
argument som HD uttryckligen anger och som återgetts ovan. Heuman baserar denna 
ståndpunkt på att de argument som anges knappast är generellt tillämpbara vid bedömning 
av om en tvist är indispositiv. HD anser mest troligt, enligt Heuman, att vitet utgör en 
påföljd vilken bör vara förbehållen allmän domstol att utverka, se Heuman (2000/01) s. 
961. 
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HD:s domskäl får tolkas som att de inte anser att huvudfrågan är 
indispositiv, utan endast vitesdelen.286 HD ansåg det inte möjligt att dela 
upp tvisten därefter. Tvisten bedömdes till följd som indispositiv i sin 
helhet. Tekniskt sett leder detta till att en skiljenämnd, på grund av bristande 
skiljedomsmässighet, saknar behörighet att pröva tvister där part 
vitessanktionerar sitt yrkande. En licensgivare som vill parera det oklara 
rättsläget som råder kring behörighetsprövningen kan i enlighet med 
avgörandena, tekniskt sett, vitesförena sitt förbudsyrkande och på så sätt 
frigöra sig från en skiljeklausul. Genom detta tillvägagångssätt kan 
licensgivaren säkerställa att tvisten i sin helhet avgörs i allmän domstol. 
Med beaktande av de skillnader i sanktioner som föreligger mellan en 
inomobligatorisk talan genom skiljeförfarande och en utomobligatorisk 
talan i allmän domstol, kan detta vara önskvärt för licensgivaren. Denna 
tolkning av NJA 2000 s. 435 I & II, som öppnar upp för opportunistiskt 
beteende, framstår inte som rimlig.  
 
Heuman anser att denna slutsats, att tvisten inte är möjlig att dela upp, inte 
nödvändigtvis är tillämplig vid behörighetsfrågor i skiljetvister. HD 
fastställde i NJA 1997 s. 688 att en skiljeklausul i ett civilrättsligt avtal vid 
singularsuccesion binder förvärvaren. Som motivering anfördes bland annat 
att det inte bör accepteras att en överlåtare, genom ett överlåtelseavtal, frigör 
sig från en skiljeklausul. Heuman anser att det följer av detta avgörande att 
en part inte ensidigt kan frigöra sig från en skiljeklausul genom att 
vitessanktionera sitt yrkande. Heuman förespråkar istället att tvisten ska 
delas upp. Mot bakgrund av NJA 1982 s. 738 anser han att huvudfrågan bör 
prövas av en skiljenämnd och att vitesdelen bör avgöras i allmän domstol. 
Av detta följer att tvisten får avgöras genom två förfaranden till följd av 
blandad kompetens.287   
 
Runesson är av samma åsikt avseende skiljenämnds bristande behörighet att 
pröva ett vitesyrkande. Skiljenämnden bör enligt Runesson avvisa ett 
vitesyrkande och enbart pröva förbudsfrågan. Huruvida vitesyrkandet ska 
prövas i allmän domstol, vid sidan av skiljenämndens avgörande i 
huvudfrågan, synes Runesson inte ta klar ställning till.288 
 
Motiven till LSF stödjer till viss del Heuman och Runessons slutsats att 
tvisten, på grund av ett vitesyrkande, inte i sin helhet bör anses som 
indispositiv inom ramen för en behörighetsprövning. I motiven anges att en 
skiljedom inte nödvändigtvis i sin helhet är att anse som ogiltig enligt 33 § 

                                                
286 NJA 2000 s. 445. 
287 Heuman (2000/01) s. 958f; Hur NJA 1982 s. 738 ska tolkas samt vilken relevans 
avgörandet har i dagsläget är inte klarlagt, se avsnitt 4.5.2.  
288 Runesson (2014) s. 268f; Runesson (2002/03) s. 685f. 
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LSF för att en fråga visar sig behäftad med en ogiltighetsgrund. Har en 
skiljenämnd avgjort en fråga vilken inte är skiljedomsmässig och denna 
fråga kan särskiljas från övriga frågor är det endast den icke 
skiljedomsmässiga frågan som drabbas av ogiltighet vilket kommer till 
uttryck i 33 § 2st LSF.289 Motivet bakom HD:s ställningstagande i NJA 
1997 s. 688, att en part inte ensidigt bör kunna undkomma skiljebundenhet, 
återkommer dessutom i HD:s domskäl i NJA 2017 s. 226.290 Av HD:s 
domskäl i NJA 2006 s. 354 kan det dessutom utläsas att ett 
ersättningsanspråk inom ramen för en intrångstalan mest troligt är att anse 
som dispositiv, till skillnad från ett yrkande om vitesförbud. Mot bakgrund 
av detta synes det stå klart att en licensgivare, genom att förena ett 
förbudsyrkande med vite, inte kan åstadkomma att intrångsfrågan i sin 
helhet drabbas av bristande skiljedomsmässighet.  

5.4 Påverkar rättskraften möjligheterna till 
parallella processer i olika forum? 

En skiljedom, liksom en dom från allmän domstol, vinner både positiv och 
negativ rättskraft. 291 Har en fråga redan avgjorts föreligger res judicata. Är 
en fråga under pågående prövning föreligger litispendens. Vid res judicata 
och litispendens saknar en skiljenämnd, efter invändning, behörighet att 
pröva saken. Bakgrunden till detta är att samma fråga inte ska kunna bli 
föremål för två domar.292  
 
Att det föreligger konkurrerande ansvarsgrunder medför 
rättskraftsproblematik. Problematiken bottnar i att det, vid konkurrerande 
ansvarsgrunder, rör sig om två närliggande, men självständiga 
rättsförhållanden varav endast det ena täcks av en skiljeklausul. Detta 
förhållande väcker frågor. Kan två pågående processer avseende dessa olika 
rättsförhållanden föras samtidigt? Om licensgivaren har fått sin 
inomobligatoriska talan ogillad genom skiljedom, kan licensgivaren därefter 
vända sig till allmän domstol och få sitt anspråk prövat på utomobligatorisk 
grund?   
 
Lindskog anser att en part som fått sin talan ogillad genom skiljedom på den 
ena, skiljetäckta, grunden förmodligen inte kan få sin talan prövad på den 
andra, icke skiljetäckta, grunden i allmän domstol därefter. Detta gäller 
såvida parten inte under skiljeförfarandet förbehållit sig denna möjlighet.293 

                                                
289 Prop. 1998/99:35 s. 234.  
290 NJA 2017 s. 226 not 17.  
291 NJA 1953 s. 751; NJA 1998 s. 189; Lindskog (2012) s. 274 och s. 737. 
292 Lindskog (2012) s. 274 och s. 551. 
293 Lindskog (2012) s. 738ff. 
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Också Runesson menar att skiljedomens rättskraftsverkningar förhindrar att 
licensgivarens utomobligatoriska grund prövas i allmän domstol efter att 
licensgivarens inomobligatoriska grund ogillats genom skiljedom, såvida 
förbehåll inte gjorts.294 Även Forsell och Wallin menar att en dom över 
någon av grunderna, inom- alternativt utomobligatorisk, innebär att också 
andra grunden är att anse som rättskraftigt avgjord.295   
 
Frågan är hur detta ställningstagande förhåller sig till den civilprocessuella 
principen att rättskraften inte sträcker sig längre än forumets sakliga 
behörighet.296 Heuman framhåller, mot bakgrund av denna princip, att 
rättskraften begränsas till de tvistefrågor som faller inom allmän domstols, 
respektive skiljenämnds, behörighet. En fråga som en part till följd av 
behörighetsprinciperna inte haft möjlighet att få prövad kan inte, genom 
dom, anses rättskraftigt avgjord. Det krävs alltså inte att en part förbehåller 
sig denna rätt, rätten föreligger oberoende av ett förbehåll.297 Också 
Schöldström menar att rättskraften är begränsad till aktuellt forums sakliga 
behörighet, oavsett om detta är skiljenämnds eller allmän domstols.298 Av 
Heuman och Schöldströms ställningstaganden följer att licensgivaren kan få 
sin talan prövad både genom skiljeförfarande på inomobligatorisk grund och 
i allmän domstol på utomobligatorisk grund. Dessutom kan licenstagaren få 
sin inomobligatoriska invändning, att licensavtalet täcker de åtgärder som 
licensgivaren anser ligger till grund för intrånget, prövad genom 
skiljeförfarande efter att allmän domstol konstaterat att 
skadeståndsskyldighet föreligger på utomobligatorisk grund.299  
 
Av NJA 1998 s. 189 följer att en skiljedom i stort sett har rättskraft på 
samma sätt som en dom från allmän domstol. I NJA 2016 s. 465 konstaterar 
HD att ett förbehåll inte inverkar på en doms rättskraft. Detta oberoende av 
om förbehållet tas in i domslutet eller inte. Av dessa två avgöranden följer 
att part troligen inte, så som Lindskog och Runesson förespråkar, genom 
förbehåll kan påverka skiljedomens rättskraft. Mot bakgrund av den 
civilprocessuella principen att rättskraften inte sträcker sig längre än 
forumets sakliga behörighet, samt att den ordning som Lindskog och 
Runesson förespråkar genom NJA 2016 s. 465 sannolikt underkänns synes 
Heuman och Schöldströms resonemang ligga närmare gällande rätt. De 

                                                
294 Runesson (2014) s. 259; Runesson synes dock inte alltid haft denna uppfattning, se 
Runesson (2002/03) s. 682. 
295 Forsell & Wallin (2007/08) s. 944. 
296 Ekelöf, Bylund & Edelstam (2006) s. 173. 
297 Heuman (2016/17) s. 204; Heuman (1999) s. 380 och 625; NJA 2016 s. 465. 
298 Schöldström (2008/09) s. 689ff. 
299 Förutsatt att den inomobligatoriska grunden inte prövats inom ramen för den 
utomobligatoriska talan i allmän domstol. 
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frågor som skiljenämnd saknar behörighet att pröva är alltså mest troligt inte 
rättskraftigt avgjorda, och vice versa.  
 
Konsekvenserna av att tvisten avgörs genom dubbla processer i olika forum 
är både kostsamma och tidsödande, vilket är otillfredsställande ur ett 
partsperspektiv. Dubbla processer synes främst problematiskt för 
licenstagaren. Bifalles inte licensgivarens inomobligatoriska talan av 
skiljenämnden kan licensgivaren därefter väcka en utomobligatorisk talan i 
allmän domstol. Licensgivaren får därigenom dubbla chanser till ersättning. 
Än mer problematiskt framstår situationen om licensgivarens 
inomobligatoriska ersättningsanspråk bifallits av skiljenämnden. 
Licensgivaren kan därefter väcka talan i allmän domstol på 
utomobligatoriskt grund. Bifalles licensgivarens talan uppstår frågan hur 
skadeståndet ska beräknas. Huruvida det skadestånd som erhållits genom 
skiljedom ska avräknas från det utomobligatoriska skadeståndet synes inte 
fastställt i gällande rätt.300 För licenstagaren är det osäkra rättsläget mycket 
bekymmersamt eftersom licenstagaren, utöver att dras in i dubbla processer 
i olika forum, kan tvingas betala dubbelt skadestånd.     
 

                                                
300 Runesson (2002/03) s. 682f. 
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6 Avslutande kommentar 

Uppsatsen behandlar skiljetvister som befinner sig i gränslandet mellan dels 
inom- och utomobligatoriska anspråk, dels dispositiva och indispositiva 
frågor. I dessa gränsland har ett antal centrala frågor av praktisk betydelse 
identifierats. Målet när utredningen tog sin början var att med klarhet 
besvara dessa frågor och därigenom reda ut ett oklart rättsläge. Dessvärre är 
svaret på merparten av dessa frågor fortsatt oklara även efter den utredning 
som företagits inom ramen för denna uppsats.  
 
Inledningsvis kan oklarheterna kring behörighetsprövningen kommenteras. 
Klargjort är att påståendedoktrinen ska tillämpas som huvudregel vid 
behörighetsprövningen. Hur en svarandes skiljetäckta invändningar bör 
behandlas enligt påståendedoktrinen har konstaterats vara osäkert. Mycket 
talar emellertid för att en svarandes invändningar inte bör beaktas. Utifrån 
den tolkningen framstår den praktiska relevansen av huvudregeln vid 
blandad kompetens, att tvisten ska delas upp, som närmast obetydlig. 
Eventuellt kan anknytningsdoktrinen anses tillämplig, men att förutse när 
anknytningsdoktrinen aktualiseras har visat sig i det närmaste ogörligt. 
Huruvida tvisten ska prövas i allmän domstol, skiljeförfarande eller 
uppdelad i båda får till följd härav besvaras med mer eller mindre 
kvalificerade gissningar. Det oklara rättsläget innebär att parterna, på grund 
av bristande förutsägbarhet, inte kan planera sin processföring och medför 
dessutom en risk för att tvisten fördröjs och fördyras. Skiljedomen riskerar 
därtill att klandras av part enligt 34 § 1st 1p LSF. HD har en viktig roll i att 
klargöra hur olika rättsfrågor kan komma att bedömas. HD har, avseende 
behörighetsprövningen, misslyckats med denna uppgift.   
 
Vidare tangerar licensgivarens påståenden och licenstagarens invändningar 
icke skiljedomsmässiga frågor. En prejudiciell intrångsprövning medför, vid 
en reduktiv tolkning av ensamrätten, eventuellt bristande 
skiljedomsmässighet. Det är inte heller klarlagt huruvida en prejudiciell 
ogiltighetsprövning inter partes är skiljedomsmässig. Det oklara rättsläget 
är mycket ofördelaktigt för parterna. Risken för att en skiljedom anses 
ogiltig enligt 33 § 1st 1p LSF, på grund av att en skiljenämnd avgjort en 
icke skiljedomsmässig fråga, får anses betydande. Det oklara rättsläget 
följer av den bristfälliga vägledningen i förarbetena avseende hur 
distinktionen mellan en skiljedomsmässig fråga och en icke 
skiljedomsmässig fråga avgörs. Resultatet är en omfattande osäkerhet kring 
vilka frågor som anses skiljedomsmässiga.  
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Har skiljenämnden prövat frågor som inte täcks av parternas skiljeklausul 
riskerar skiljedomen att klandras av part. Har skiljenämnden istället avgjort 
en icke skiljedomsmässig fråga drabbas skiljedomen av ogiltighet. Att 
processen efter klander, eller till följd av ogiltighet, tvingas att tas om 
innebär omfattande kostnader för parterna. Dessutom innebär en skiljedom 
avseende den inomobligatoriska frågan mest troligt inte att den 
utomobligatoriska frågan anses rättskraftigt avgjord. Utöver en 
överhängande risk för att tvisten avgörs genom dubbla processer i olika 
forum riskerar licenstagaren att tvingas betala dubbla skadestånd. De 
fördelar som parterna genom en skiljeklausul ämnar tillgodogöra sig, inte 
minst effektivitet och sekretess, riskerar till följd av detta att gå förlorade. 
Rättsläget är varken rättssäkert eller processekonomiskt tillfredställande. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att parterna, när de infogar en 
skiljeklausul i sitt licensavtal, omöjligen kan veta vilka konsekvenser som 
följer av infogandet.301 Skiljeavtalets omfattning och verkningar är inte 
klarlagda. Det oklara rättsläget träffar anmärkningsvärt många frågor av 
praktisk relevans för den hypotetiska tvist som uppsatsen tar utgångspunkt i. 
Vägledning saknas i de mer auktoritära rättskällorna och åsikterna i 
doktrinen går systematiskt isär varför beslutsfattarens agerande avseende 
dessa frågor inte kan förutses. Rättssäkerheten för parterna är till följd härav 
bristfällig och rättsläget bedöms som djupt otillfredsställande.  
 

                                                
301 Parterna kan, genom att författa en detaljerad skiljeklausul, undvika en del av dessa 
problem. Exempelvis kan parterna uttryckligen ange att intrångsfrågor och giltighetsfrågor 
inte omfattas av skiljeklausulen.. En intressant fråga är dock om parterna, genom att tydligt 
ange att intrångsfrågan ska prövas genom skiljeförfarande, kan åstadkomma detta resultat. 
Risk finns att intrångsfrågan inte anses täckt av skiljeklausulen till följd av att 
precisionskravet i 1 § 1st LSF inte uppfylls. En frågas skiljedomsmässighet kan parterna 
däremot aldrig påverka.   
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