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Sammanfattning:	  	  

	  
När	  två	  parter	  formulerar	  ett	  avtal	  behandlas	  ett	  antal	  olika	  klausuler.	  I	  kommersiella	  avtal	  

regleras	  ofta	  vilken	  tvistlösningsmetod	  som	  ska	  tillämpas	  på	  framtida	  tvister.	  Den	  

dominerande	  metoden	  är	  skiljeförfarande.	  Skiljeförfarande	  är	  en	  typ	  av	  privat	  

tvistelösningsform,	  där	  en	  skiljenämnd	  har	  behörighet	  att	  pröva	  tvistefrågor	  och	  meddela	  ett	  

bindande	  dom.	  	  

	  

Skiljeklausulen	  anses	  vara	  ett	  självständigt	  avtal	  och	  benämns	  således	  skiljeavtal.	  Avtalet	  är	  av	  

unik	  beskaffenhet	  då	  den	  har	  processrättsliga	  och	  avtalsrättsliga	  inslag.	  Vidare	  tillåter	  avtalet	  

en	  typ	  av	  rättskipning	  och	  inskränker	  således	  rättigheten	  till	  en	  offentlig	  domstol.	  	  

För	  att	  ett	  skiljeavtal	  ska	  anses	  vara	  ett	  skiljeavtal	  måste	  det	  identifiera	  ett	  specifikt	  

rättsförhållande	  samt	  innefatta	  tvistefrågor	  som	  är	  dispositiva.	  	  	  

	  

Olika	  ståndpunkter	  för	  hur	  skiljeavtal	  bör	  tolkas	  för	  att	  skiljemän	  ska	  ha	  behörighet	  diskuteras	  

flitigt	  i	  doktrin.	  Gällande	  om	  ett	  skiljeavtal	  ska	  anses	  giltigt	  har	  en	  restriktiv	  och	  en	  extensiv	  

tolkning	  presenterats.	  En	  restriktiv	  tolkning	  finner	  stöd	  i	  bland	  annat	  artikel	  6	  EKMR.	  En	  

extensiv	  tolkning	  finner	  stöd	  i	  allmänna	  tolkningsprinciper	  och	  präglas	  av	  den	  avtalsrättsliga	  

principen	  om	  partsautonomi.	  	  Även	  tolkningen	  av	  tvistefrågor	  är	  omdiskuterat.	  HD	  har	  

fastställt	  ett	  antal	  olika	  doktriner	  som	  kan	  tillämpas.	  Dock	  råder	  en	  viss	  oklarhet	  om	  när	  dessa	  

doktriner	  bör	  användas.	  	  

	  

Osäkerhet	  kring	  hur	  skiljeavtal	  och	  tvistefrågor	  ska	  tolkas	  leder	  till	  en	  svårighet	  att	  formulera	  

skiljeavtal.	  Om	  ett	  avtal	  är	  illa	  utformat	  kan	  det	  resultera	  i	  oönskade	  konsekvenser	  där	  en	  part	  

kan	  fråntas	  en	  rättighet	  till	  allmän	  domstol	  eller	  att	  en	  process	  hanteras	  ekonomiskt	  

ineffektivt.	  	  

Vidare	  kan	  en	  osäkerhet	  i	  tolkning	  leda	  till	  parallella	  processer	  gällande	  en	  och	  samma	  

tvistefråga.	  Dessa	  typer	  av	  processer	  leder	  till	  en	  ineffektivitet	  som	  är	  skadlig	  för	  företag	  såväl	  

som	  för	  allmänheten.	  	  
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1 Inledning 

 

1.1  Introduktion	  	  
 
Varje dag ingår vi överenskommelser i form av avtal, endera kommersiella avtal eller som 

privat personer. Farhågan är att motparten uppfattar avtalet annorlunda, förutsätter andra 

premisser eller underlåter att fullfölja dess förpliktelser vilket resulterar i en tvist. En tvist kan 

orsaka ekonomisk skada för parterna såväl som skada parternas framtida relation. Följaktligen 

är en av de viktigaste delarna av ett avtal hur man går tillväga när en tvist uppkommer, detta 

sker oftast genom en tvistlösningsklausul.  

 

Utifrån avtalslagens dispositiva komposition har parterna rätt att utforma kontrakt efter egen 

vilja.1 Detta sträcker sig även till hur tvistlösningsklausuler utformas. Fastställandet av en 

sådan klausul, eller ”midnight claues” som den ibland refereras till, bör därför råda per 

avtalslagens civilrättsliga grunder. I gällande klausul avtalar parterna om vilken typ av 

tvistlösningsmetod som ska användas vid uppkomsten av en tvist. Dessa kan variera i strategi 

såväl som i rättslig verkan men har ett gemensamt ändamål; att parterna ska nå en 

överenskommelse och samtidigt undvika att ödsla tid, pengar eller resurser.2 

 

I Sverige, såväl som i många delar av världen, dominerar skiljeförfarande som 

tvistlösningsmetod.3 Metoden är en typ av privat rättskipning där tvister avgörs av en 

skiljenämnd istället för i allmän domstol. Dess fördelar, i kort, inkluderar en snabbare och 

smidigare dom, begränsning av offentlig insyn och möjligheten till att utse skiljemän med 

specifik kompetens. Begräsningar i metoden är att en privat rättsskipning kan medföra en 

försvagning av rättsgarantier som en domstol skänker.4 

  

Konceptet om ett skiljeförfarande kan spåras tillbaka till ca. 2100 före Kristus. Även i 

litteraturen har man hittat texter som tidigt hänvisade till skiljeförfarande. Aristotle skrev i 

Rhetoric 1 att skiljedom är att fördra till allmän domstol: “…for an arbitrator goes by the 

                                                
1 Adlercreutz, Axel och Gordon, Lars. Avtalsrätt II. 6.uppl. Juristförlaget i Lund, 2010. s. 13. 
2 Elofsson, Niklas. Tvistlösningsklausuler i kommersiella avtal. JT 2014-15 s. 631. 
3 Ibid. 
4 Runesson, Eric. Avtals- och tvistlösningsförhandling. Jure Förlag, 2003. Sida 204-207. 
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equity of the case, a judge by the law, and arbitrators were invented with the express purpose 

of securing full power equity”.5 

Även i Sverige har skiljeförfarande en lång historia.6 1887 presenterade lagrådet för första 

gången ett förslag till en svensk lagstiftning som reglerar skiljeförfarande. 1929 trädde den 

första lagen om skiljeförfarande i kraft. Sedan dess har lagen utvecklats, dagens lagstiftning 

har varit densamma sedan 1999.7 

Skiljeförfarande har karakteriserats som en ”business service”. Detta betyder att ett 

skiljeförfarande inte är begränsat till att endast omfatta tvistefrågor av legal karaktär.8 

 

För att en tvistefråga skall prövas enligt skiljeförfarande krävs att parterna ingår ett giltigt 

skiljeavtal. I uppsatsen ämnar jag att använda termen skiljeavtal när jag diskuterar 

tvistlösningsavtalet. När avtalet formuleras skriftligt sker det genom att parterna inför en 

specifik skiljeklausul i huvudavtalet.   

 

1.2  	  Syfte	  och	  frågeställning	  
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka skiljeavtalets utformning samt vad det har för betydelse 
för avtalets tolkning och rättsliga verkan.  

Uppsatsens frågeställning formuleras enligt nedan. 

1.   Vad kännetecknar ett giltigt skiljeavtal?  

2.   Vilka principer bör tillämpas vid tolkning av ett skiljeavtals giltighet och omfattning?  

3.   a) Vilka rättsliga konsekvenser följer att ett skiljeavtal tolkas som ogiltigt?  

b) Vilka rättliga konsekvenser följer att en tvistefråga inte omfattas av skiljeavtalet?   

 

                                                
5 Madsen, Finn. Commercial arbitration in Sweden- A commentary on the arbitration act (1999:116) and 
the rules of the arbitration institute of the Stockholm Chamber of Commerce. 2.uppl. Jure förlag AB, 2006. 
s. 7 
6 Proposition 1998/99:35 sida 34. 
7 Kvart, John och Olsson, Bengt. Tvistlösning genom skiljeförfarande- en handledning till lagen om 
skiljeförfarande. 3.uppl. Nordstedts Juridik AB, 2012. s. 21. 
8 Madsen, Finn. Commercial arbitration in Sweden- A commentary on the arbitration act (1999:116) and 
the rules of the arbitration institute of the Stockholm Chamber of Commerce. 2.uppl. Jure förlag AB, 2006. 
s. 3. 
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1.3  	  Material	  och	  Metod	  
	  	  

Metod som kommer användas i uppsatsen är huvudsakligen den rättdogmatiska metoden som 

undersöker rättskällor för att utreda dess syfte. Metoden analysera olika element inom 

rättskälleläran och på så sätt nås ett slutresultat som speglar innehållet i gällande rätt eller hur 

rättsregeln ska uppfattas i vissa konkreta sammanhang. Den värderar rättskällorna enligt ett 

välutarbetat hierarkisystem. I svensk rätt är lagstiftningen högst i hierarkin och tolkas genom 

förarbeten och propositioner. Rättspraxis är sekundär i ordningen och varierar i rättsvärde 

beroende på vilken instans som utfärdar domen. Praxis från HD anses besitta högst rättsvärde, 

varje år väljs ett antal domar ut från HD till prejudikat och är vägledande domar. Nästa 

rättskälla i ordningen är doktrin som består av bland annat juridiska texter, artiklar och 

litteratur.9 

Den rättsdogmatiska metoden särskiljer bunden och fri argumentation. Den bundna tillåter 

endast en strikt iakttagelse av rättskälleläran och är tillika en restriktiv tolkning av bland annat 

lag, processrätten anses begränsas till en bunden argumentation. Den fria argumentationen är 

skälighetsinriktad vilket betyder att en extensiv tolkning tillåts och tar sammanhang samt 

intention i beaktande vid tolkning av lag, principer och avtal. Inom civilrätten tillåts en friare 

tolkning.10 

Vidare gör metoden skillnad på de-lega-lata-argumentation och de-legal-ferenda-

argumentation. Den förstnämnda beskriver hur rättsläget är utformat medan den sistnämnda 

ser på hur lagen bör vara samt hur juridiska problem skulle kunna ha en annan lösning än i de-

laga-lata.11 Kritik som presenterats mot metoden är att för mycket vikt läggs vid utformningen 

av normer istället för när och hur de skall tillämpas. Detta kan skapa ett oklart rättsläge där 

existensen av en rättsnorm är tydlig men inte dess begränsningar och tillämpningsområden.12 

 

Följande uppsats kommer använda sig av rättskällor i form av gällande svensk lagstiftning, 

framförallt Lagen om Skiljeförfarande (LSF), samt Rättegångsbalken (RB). Förarbeten till 

följande lagar kommer också behandlas. Även artikel 6 EKMR kommer användas eftersom 

den reglerar rätten till en rättvis rättegång. Övriga rättskällor som kommer användas är 

                                                
9 Korling, Fredric och Zamboni, Mauro. Juridisk metodlära. Studentlitteratur, 2013. s. 21-34. 
10 ibid s. 29-31. 
11 ibid s. 36-37. 
12 ibid s. 24-25. 
 



 8 

rättspraxis och doktrin. Rättspraxis som används i uppsatsen kommer vara från svenska 

rättsfall.  

Annat material som kommer utredas är Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts 

reglering och formulering av skiljedomar eftersom många skiljeavtal anger att förfarandet 

skall prövas i enighet med Skiljedomsinstitutets bestämmelser. Även New York 

Konventionens stadgar kommer behandlas då konventionen även reglerar skiljeförfarande. 

Dessa är tillämpbara då Sverige har ratificerat konventionen.  

 

1.4	  Avgränsning	  	  
 
På grund utav tids och utrymmesskäl kommer denna uppsats inte behandla aspekter som 

skulle kunna leda till att skiljeavtalet är ogiltigt utöver om skiljeavtalet leder till 

skiljebundenhet eller om tvistefrågan inte omfattas av skiljeavtalet. 

Uppsatsen kommer inte beakta EU- rättsligt material eftersom det inte finns någon vidare 

harmonisering angående den processrättsliga bedömningen vid skiljeförfarande.  

 
1.5	  Disposition	  	  
 

I kapitel 2 kommer skiljeförfarande och skiljeavtal närmare förklaras. Vidare kommer kapitlet 

utreda avtalets egenskap som ett processhinder och vilka rekvisit som måste uppfyllas för att 

ett skiljeavtal skall anses ett processhinder. Invändningar om när skiljeavtal inte anses ett 

processhinder kommer behandlas.  

 

I kapitel 3 kommer frågan om vilka tolkningsprinciper som tillämpas när skiljebundenhet 

genom ett skiljeavtal ska bedömas. Även vilka rättsliga konsekvenser som följer att ett 

skiljeavtal inte är giltigt.  

 

I kapitel 4 kommer frågan om vilka tolkningsprinciper som tillämpas när en tvistefråga ska 

bedömas vara skiljedomsmässig. Även vilka rättsliga konsekvenser som följer att ett 

skiljeavtal inte omfattar tvistefrågan.  

 

I kapitel 5 presenteras en avslutande kommentar.  
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2	  Skiljeavtal	  	  
 

2.1	  Allmänt	  om	  skiljeförfarande	  	  
 

Skiljeförfarande är en typ av privat rättskipning där parterna beslutar om att eventuella 

framtida tvistefrågor skall avgöras av skiljemän i en skiljenämnd istället för av allmän 

domstol. Staten har enligt regel monopol på rättskipning men gör i dessa fall ett undantag. 

Rättsordningen tillåter parterna att utforma ett sådant avtal i enighet med principen om 

avtalsfrihet.13 Vidare har rättsordningen inget självständigt intresse av att alla tvister bör 

prövas av allmän domstol och har således ingen anledning till att hindra parterna från att ingå 

ett skiljeavtal rörande frågor de kan nå förlikning om.14 

Ett skiljeavtal kan vara institutionellt eller ad-hoc. 15 Om det föreskrivs i ett skiljeavtal att 

tvisten skall handläggas av någon specifik institution är det institutionellt. Det är exempelvis 

vanligt att skiljeavtal som ska avgöras i Sverige tillämpar Stockholms Handelskammare 

Skiljedomsinstituts regler. De erbjuder bland annat reglering och handläggning av 

skiljeförfaranden.16 Om ett skiljeförfarande är ad-hoc hänvisar inte skiljeavtalet till något 

specifikt institut, utan regleras av lagstiftningen i det landet tvisten avgörs i. 17 

 

Beslut som utrönas från skiljeförfarande kallas skiljedomar och blir exigibla i likhet med vad 

som gäller för domstolsavgörande.18 Skiljedomens rättsliga verkan finner stöd i 27§ LSF och 

formulerar att de frågor som har lämnats till skiljemän ska avgöras genom skiljedom. I en 

kommentar till lagen föreskrivs att skiljedomar äger rättskraft indirekt eftersom de endast kan 

överklagas enligt bestämmelserna i 33 och 34§§ LSF.19 Även i rättspraxis och doktrin finns 

det stöd för att skiljedomar vinner rättskraft.20  

                                                
13 Heuman, Lars. Skiljemannarätt. Nordstedts Juridik AB, 1999. s.17. 
14 Proposition 1998/99:35. s. 35. 
15 Madsen, Finn. Commercial arbitration in Sweden- A commentary on the arbitration act (1999:116) and 
the rules of the arbitration institute of the Stockholm Chamber of Commerce. 2.uppl. Jure förlag AB, 2006.  
16 Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. http://sccinstitute.se. 19/03-2018. 
17 Madsen, Finn. Commercial arbitration in Sweden- A commentary on the arbitration act (1999:116) and 
the rules of the arbitration institute of the Stockholm Chamber of Commerce. 2.uppl. Jure förlag AB, 2006. 
18 Heuman, Lars. Skiljemannarätt. Nordstedts Juridik AB, 1999. s.17. 
19 Heuman, Lars. Skiljemannarätt. Nordstedts Juridik AB, 1999.  s. 534 . 
20 Kvart, John och Olsson, Bengt. Tvistlösning genom skiljeförfarande- en handledning till lagen om 
skiljeförfarande. 3.uppl. Nordstedts Juridik AB, 2012. s. 114. 
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Till skillnad från domar i en allmän domstol kan dessa inte överklagas på materiella grunder 

och skiljeförfarande är därför ett typ av en-instansförfarande.21 Inskränkningen av 

möjligheten att överklaga en dom bidrar till att skiljeförfarande på ett snabbare och mer 

kostnadseffektivt sätt skapar en slutlig och bindande lösning på en tvistefråga.22  

Skiljedomens effektiva karaktär framhålls ofta som en av processens huvudsakliga fördelar. 

En annan fördel med skiljeförfarande är dess konfidentiella natur.23 I kontrast till domar som 

meddelas av allmänna domstolar är skiljedomar inte offentliga.24 Följaktligen formulerar 

företag ofta skiljeavtal för att undanhålla eventuella tvister och företagsinformation från 

allmänheten.25 Det bör dock nämnas att även om skiljedomar inte publiceras offentligt finns 

det inget sekretesskrav på parterna. För att parterna ska förbjudas från att uttala sig om tvisten 

offentligt eller dela information med externa parter måste det inkorporeras en specifik 

sekretessklausul i huvudavtalet.26 

 

Kritiker till skiljeförfarande menar att en en-instansprocess kan medföra en viss 

rättsosäkerhet. Om lagstiftning eller bevisning skulle tillämpas eller tolkas felaktigt kan 

parterna inte överklaga domen på materiella grunder. Denna begränsning äventyrar således 

parternas rätt till en rättvis rättegång som en rättsordning med flera instanser har som syfte att 

säkerställa.27 

Vidare har en brist i skiljeförfarandets möjlighet till att kumulera olika tvister 

uppmärksammats. I skiljeförfarande kan parterna ha ett flertal yrkande och kan åberopa ett 

flertal grunder som stöd för dessa. I LSF finns det dock inga bestämmelser angående 

kumulation. Detta förklaras i förarbetena genom en att en reglering av olika 

kumulationssituationer skulle komma i konflikt med partsautonomin.28 Resultatet av 

                                                
21 Lagrådsremiss. En modernisering av lagen om skiljeförfarande. 1 mars 2018, Stockholm. 
22 Heuman, Lars. Skiljemannarätt. Nordstedts Juridik AB, 1999. s. 584. 
23 Madsen, Finn. Commercial arbitration in Sweden- A commentary on the arbitration act (1999:116) and 
the rules of the arbitration institute of the Stockholm Chamber of Commerce. 2.uppl. Jure förlag AB, 2006. 
s.17-18. 
24 ibid. s.19. 
25 Elofsson, Niklas. Tvistlösningsklausuler i kommersiella avtal. JT 2014-15. 
26 Madsen, Finn. Commercial arbitration in Sweden- A commentary on the arbitration act (1999:116) and 
the rules of the arbitration institute of the Stockholm Chamber of Commerce. 2.uppl. Jure förlag AB, 2006. 
s.19. 
27 ibid s. 216. 

28 SOU 1994:81 s. 130. 
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kumulationsmöjligheter är att tvister utreds genom olika processer.29  Parallella processer kan 

resultera i stora processekonomiska kostnader och vara skadligt, framförallt för mindre 

parter.30  

 

I många avtalsrelationer kan det förmedla en mer avslappnad miljö och framstå mindre seriöst 

att lösa tvistefrågor genom skiljeförfarande istället för vid allmän domstol. Det kan i längden 

bidra till att bibehålla en god relation mellan parterna.31  

 

2.2	  Allmänt	  om	  skiljeavtal	  
 
Skiljeavtal är grunden för skiljeförfarande. Avtalet präglas utav principen om partsautonomi 

vilket betyder att parterna med bindande verkan kan reglera vissa processrättsliga 

handlingar.32 Enligt 1§ LSF får tvister gällande frågor som parterna kan träffa förlikning om 

lämnas till avgörande av en eller flera skiljemän. Som huvudregel kan ett skiljeavtal endast 

behandla en tvistefråga av dispositiv natur, dessa tvister är skiljedomsmässiga. Således 

omfattas inte indispositiva tvistefrågor, frågor som behandlas av tvingade regler, av ett 

skiljeavtal. Vilka tvistefrågor som är förlikningsbara bestäms inte i LSF, utan med ledning av 

materiella bestämmelser i andra lagar.33 Detta beror på att LSF endast reglerar processen 

kring ett skiljeförfarande medan det materiella resultatet av en skiljedom regleras genom 

andra bestämmelser. Det bör noteras att det finns vissa inskränkningar inom civilrätten där 

frågor inte anses dispositiva.34 Ett exempel på detta är arbetsavtal där tvister får hänskjutas till 

skiljeförfarande.35 Enligt §31 Lag om medbestämmande i arbetslivet finns det ett antal 

bestämmelser om bland annat medbestämmande i arbetslivet som är tvingande och inte kan 

avgöras genom skiljeförfarande oavsett om det finns ett skiljeavtal.  

 Såväl finns det även vissa områden där bestämmelser oftast anses vara tvingande men inte 

automatiskt medför att tvistefrågor på området inte är skiljedomsmässiga. I avtalslagens 

stadgar finns det bestämmelser om att en part inte kan med bindande verkan på förhand avstå 

från att åberopa grunder för rättshandlingars ogiltighet. Inom skiljeförfarande kan en part 

                                                
29 Heuman, Lars. Skiljemannarätt. Nordstedts Juridik AB, 1999s. 42. 
30 ibid. s.79. 
31 ibid. s.20.  
32 ibid. s.266-277. 
33 Prop 1998/99:35, 5.2.1. 
34 Kvart, John och Olsson, Bengt. Tvistlösning genom skiljeförfarande- en handledning till lagen om 
skiljeförfarande. 3.uppl. Norstedts Juridik AB, 2012. s.44-45. 
35 1 kap, 3§ Lag om rättegång i arbetstvister.  
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dock fritt bestämma att föra sin talan så att dessa tvingande regler inte blir tillämpliga. 

Tvistefrågor som innefattar dessa typer av tvingande bestämmelser anses således 

skiljedomsmässiga.36 

 

Vidare fastställer 1§ LSF att ett skiljeavtal kan avse framtida tvister om ett rättsförhållande 

som är angivet i avtalet. Således måste ett specifikt förhållande kunna härledas från 

skiljeavtalet. Om det tar sikte på ett flertal olika rättsförhållanden eller ett icke-existerande 

rättsförhållande saknar avtalet rättslig verkan. Regelns syfte är att parterna ska kunna 

överskåda verkningarna av ett skiljeavtal samt vilka tvistefrågor som kan komma omfattas 

med anledning av avtalet. Om parterna kan framställa ett avtal med sådan grad av konkretion 

och tydlighet att klausulen blir giltig även om rättsförhållandet inte ännu har uppkommit kan 

det fortfarande anses giltigt. Detta undantag kan ske genom bland annat ett ramavtal eller ett 

letter of intent.37 

 

Ett exempel på en skiljeklausul har presenterats av SCC enligt nedan.  

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt 

Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. 

Genom denna klausul kan ett rättsförhållande härledas om att alla tvister som uppstår med 

anledning av huvudavtalet skall lösas genom skiljeförfarande. 38 

Utöver vad som har fastställts ovan har skiljeavtal inga vidare specifika formkrav.39 Ett 

skiljeavtal kan ingås både muntligt och skriftligt men i många internationella sammanhang är 

skriftlighet en vedertagen princip. Det är även en vanlig förekomst i svensk praxis eftersom 

det genom skriftlighet är enklare att bevisa förekomsten av ett skiljeavtal. Om avtalet sker 

under osäkra former kan det vara svårt att tillskriva tillit till avtalsprincipen om bundenhet. 

Ändock finns det inget uttryckligt belägg i praxis eller doktrin för skärpta krav för bundenhet 

mellan parter.40 

                                                
36 Prop 1998/99:35, 5.2.1. 
37 Heuman, Lars. Skiljemannarätt. Norstedts Juridik AB, 1999. s.49. 
38Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. http://sccinstitute.se. 19/03-2018. 
39 Heuman, Lars. Skiljemannarätt. Norstedts Juridik AB, 1999. s. 46.  
40 Heuman, Lars. Skiljemannarätt. Norstedts Juridik AB, 1999. s. 52. 
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Hur ett skiljeavtal utformas, dess innehåll och omfattning beslutas genom den gemensamma 

partsviljan. För att ett skiljeavtal samt verkställandet av en skiljedom skall vara effektivt är ett 

tydligt avtal önskvärt och kan innehålla hur många skiljemän som ska avgöra tvisten, vilket 

språk som skall användas, vilket säte samt vilken lagstiftning som skall tillämpas på tvisten, 

om skiljemännen skall äga någon specifik expertis eller eventuell frist för när skiljedom skall 

meddelas.41  

 

2.3	  Skiljeavtal	  som	  ett	  processhinder	  	  
 

Ett giltigt skiljeavtal är förenat med rättskraft och har i processuellt hänseende en negativ 

innebörd då det utgör ett rättegångshinder.42 Implikationen av ett rättegångshinder är att 

allmän domstol inte får pröva de frågor som skiljeavtalet omfattar. 43 Grunden till att ett 

skiljeavtal utgör ett rättegångshinder är att en skiljedom är likställd med en dom från allmän 

domstol. Om en allmän domstol skulle vara behörig att pröva en tvistefråga som även skall 

prövas av skiljenämnd skulle två rättskraftiga domar meddelas, en från domstolen och en från 

skiljenämnden.44 

 

Enligt 2§ LSF får skiljemännen pröva sin egna behörighet att avgöra en tvist, dvs om det 

föreligger ett giltigt skiljeavtal samt om den uppkomna tvistefrågan omfattas av skiljeavtalet. 

Enligt 4§ LSF får en domstol inte mot en parts bestridande pröva en fråga som enligt ett 

skiljeavtal skall prövas av skiljemän. Om någon av parterna anser att skiljeavtalet inte 

omfattar gällande tvistefråga kan denna part överklaga behörighetsbeslutet i domstol. Således 

är rättegångshindret dispositivt och skiljeavtalet skall endast beaktas när en invändning har 

påkallats.45 Kravet är att invändningen framställs i samband med att parten för första gången 

ska föra sin talan i saken vid rätten. Om det framställs en invändning till allmän domstol från 

en part får domstolen självmant pröva om tvistefrågan är skiljedomsmässig.  

                                                
41 Elofsson, Niklas. Tvistlösningsklausuler i kommersiella avtal. JT 2014-15. 
42 Lindskog, Stefan. Skiljeförfarande- En kommentar. Norsteds Juridik AB. 2005 s. 329-331. 
43 Cars, Thorsten. Lagen om skiljeförfarande- En kommentar. Uppl. 3. Fakta Info Direkt Sweden AB. 2001. 
s.58-62. 
44 Lindskog, Stefan. Skiljeförfarande- En kommentar. Norsteds Juridik AB. 2005 s. 330. 
45 kap 10, 17a§ RB. 
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Om domstolen ogillar invändningen har parten rätt att överklaga beslutet enligt 49 kap, 3§ 

RB, dock om hovrätten fastställer tingsrättens beslut kan beslutas att talan inte ska överklagas 

igen.46  

Om domstolen skulle döma att skiljeavtalet inte är giltigt eller omfattar den aktuella 

tvistefrågan förekommer inget rättegångshinder. Om så är fallet har domstolen rätt att pröva 

tvistefrågan och skiljeavtalet har således ingen rättslig verkan. Vidare reglerar 5§ LSF när en 

part förlorar sin rätt att åberopa skiljeavtalet som ett rättegångshinder.  

  
2.4	  Skiljenämndens	  behörighet	  
 
2.4.1	  Inledning	  
 
För att skiljemän skall vara behöriga att pröva en tvistefråga måste två huvudsakliga 

förutsättningar föreligga. En förutsättning är att skiljebundenhet råder mellan parterna. Detta 

betyder att skiljenämnden måste kunna tolka avtalet som ett skiljeavtal. Ett illa utformat avtal 

kan således resultera i ogiltighet. Ytterligare en förutsättning måste vara att tvistefrågan är 

skiljedomsmässig. Om så inte är fallet har skiljemännen inte behörighet att pröva 

tvistefrågan.47 När dessa två förutsättningar inte uppfylls men skiljemän dömer sig behöriga 

att pröva frågan kan någon av parterna påkalla en invändning enligt vad som har beskrivits i 

2.3.  

Problematiken att ett skiljeavtal inte uppfyller dessa rekvisit speglas även i rättspraxis och 

yrkande angående skiljemännens obehörighet är inte ovanlig. Dessa yrkanden ges sällan bifall 

och kritiker menar att den aktuella lagstiftningens behandling av invändningar möjliggör 

yrkanden med syftet att fördröja verkställandet av skiljedomar och obstruktion. I praktiken 

följer av dessa typer av yrkanden att skiljeförfarandets initiala syfte om konfidentialitet, 

smidighet och effektivitet äventyras.48  

 

I följande två delkapitel kommer två rättsfall presenteras. Det första rättsfallet refererar till 

invändningen om när ett skiljeavtal är ogiltigt och inte anses vara ett processhinder. Rättsfallet 

är från hovrätten och är således inte ett prejudikat. Dock visar det tydligt hur en utformning av 

ett skiljeavtal påverkar hur domstolen tolkar avtalet. Det andra rättsfallet refererat till 

                                                
46 54 kap, 71 RB.  
47 Lindskog, Stefan. Skiljeförfarande- En kommentar. Norsteds Juridik AB. 2005.s 287-288. 

48 SOU 2015:37 Skiljeförfarandeutredningen. Översyn av lagen om skiljeförfarande.  
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invändningen angående när en tvistefråga inte anses vara skiljedomsmässig och skiljeavtalet 

anses ogiltigt. Rättsfallet är delvis en klandertalan, men presentationen av HDs resonemang 

kommer begränsas till ogiltighetstalan.  

	  
 
 
2.4.2	  	  RH	  1995:123	  
 
I rättsfallet RH 1995:123 stämde kärande svarande vid allmän domstol och yrkade på bättre 

rätt till vissa patentsökta uppfinningar. I augusti 1991 uppfann svarande en bas för kemisk 

eldsläckning. Parterna ingick under samma period ett optionsavtal som i framtiden gav 

kärande rätt att förvärva rättigheterna till uppfinningarna mot viss ersättning. I februari 1992 

upprättades ett särskilt avtal mellan parterna angående överlåtelse av rättigheter, patent, 

varumärke och varukännetecken där avtalet innehöll en skiljeklausul. Parterna hade även 

ingått ett förlikningsavtal där svarande hade förbundit sig till att upprätta och registrera 

överlåtelsen av patenträttigheterna till produkterna samt alla nödvändiga handlingar för att 

säkerställa kärandes rätt. Enligt kärande uppfyllde inte svarande dessa förpliktelser.  

Svarade invände vid allmän domstol med att det fanns en skiljeklausul i det ursprungliga 

avtalet som käromålet stödjer sig på.  

Kärande bestred invändningen och anförde att parterna inte hade avtalat om att tvisten skulle 

avgöras genom skiljeförfarande. Endast den part som väljer att inleda tvisten hade 

möjligheten att påkalla ett skiljeförfarande. När denna part hade träffat sitt val saknade 

motparten möjlighet att välja annat förfarande.  

Tingsrätten avvisade målet. Kärande överklagade avvisningen i hovrätten och svarande 

bestred överklagan.  

Hovrätten lämnade överklagan utan bifall och anförde att en skiljeklausul inte bör tillmätas 

betydelse så som ett processhinder annat än om den otvetydigt ger parterna rätt att få ett 

skiljeförfarande till stånd. En restriktiv tolkning av den aktuella skiljeklausulens innebörd är 

att klausulen endast anvisar skiljeförfarande som en alternativ tvistlösningsprocess. Hovrätten 

dömde att båda parterna har möjlighet att överlämna tvistefrågor angående avtalet till 

skiljeförfarande. Skiljeavtalet ansågs således giltigt och ett åberopande utgjorde således ett 

processhinder.  

 

Rättsfallet ovan presenterar en situation där parterna var oeniga angående skiljeavtalets 

innebörd. Det presenterar hur avtalets utformning påverkade skiljemännens behörighet att 
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pröva en tvist. I detta fall dömde domstolen att skiljenämnden var behöriga. För kärande i 

detta fall, som tolkade skiljeavtalet som ogiltigt i den aktuella tvistefrågan, var utfallet 

antagligen oväntat.  Utformningen av avtalet påverkade direkt kärandes möjlighet att utverka 

de rättigheterna som antogs föreligga, exempelvis att föra sin talan i allmän domstol. 

Teoretiskt sätt inskränks alltså kärandes rätt till offentlig domstol mot dess vilja. I praktiken 

kanske kärande ville provesera fram en överlåtelse eller fördröja att en skiljedom skulle 

meddelas. 

Skiljeklausulen i fallet formulerades enligt: ”Any part may request that the issue submitted to 

arbitration…”. Om kärande ville säkerställa ett förbehåll som endast gav parterna som 

påkallde tvisten möjlighet att välja ett skiljeförfarande skulle klausulen kunna formuleras 

som: ”The part whom initiate the dispute may request that the issue submitted to 

arbitration…”. Denna typ av tydlighet skulle möjligen kunna säkerställa att skiljeavtalet 

skulle ha ansetts giltigt av domstolen och talan skulle kunna ha getts bifall. 

 

2.6.2	  NJA	  2012	  s.	  790	  
 

NJA 2012 s. 790 utredde om en tvistefråga var skiljedomsmässig och omfattades av 

skiljeavtalet. I rättsfallet slöts ett låneavtal mellan parterna. Kärande lånade pengar av 

svarande för att kunna uppföra en golfanläggning i Moskva. Avtalet slöts 1990 och innehöll 

ett skiljeavtal enligt vilket alla tvister i samband med avtalet skulle lösas genom 

skiljeförfarande enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljedomsregler.                                  

2008 påkallade svarande ett skiljeförfarande och yrkade om utdelning av visst kapitalbelopp 

jämte ränta under åberopande av låneavtal. Kärande bestred yrkandet och åberopade att 

låneavtalet stred mot då gällande sovjetiska valutalagstiftning och tvistefrågan var således inte 

skiljedomsmässig.                                                                                                                         

2010 meddelade skiljenämnden att kärande inte kunde styrka att låneavtalet bröt mot då 

gällande valutalagstiftning och blev således dömd till att betala visst kapitalbelopp jämte ränta 

samt ersättning för kostnader.                                                                                                  

Kärande väckte talan i hovrätten och yrkade på att domstolen skulle döma skiljeavtalet 

ogiltigt i första hand och upphäva skiljedomen enligt 34§ (klandertalan). Svarande bestred 

käromålet och bestred att skiljeavtalet skulle anses ogiltigt samt att skiljedomen skulle 

upphävas.  

Hovrätten ogillar käromålet och kärande överklagar målet i högsta domstolen.  



 17 

Rättsfrågan i högsta domstolen var om en skiljedom som utrönas från ett förfarande som har 

prövat en icke-skiljedomsmässig fråga skall dömas ogiltig. Högsta domstolen fastställde 

hovrättens dom och resonerade att gällande ett fall med internationell anknytning utan 

bestämmelser om vilket lands lagstiftning som skall tillämpas ska det land där 

skiljeförfarandet med stöd av avtalet har ägt rum tillämpas. I detta fall var det Sverige. HD 

ansåg att tvistefrågan i svensk rätt skulle anses förlikningsbar då det inte fanns något allmänt 

intresse som inskränker parternas möjlighet att äga förfogande över frågan. Vidare menade 

HD att skiljeavtalet inte är ogiltigt då det avser framtida tvister och inte fastställer någon 

specifik tidpunkt för tvistens uppkomst och när tvisten uppkom fanns det inga tvingande 

valutabestämmelser. Tvistefrågan ansågs således vara skiljedomsmässig.  

Rättsfallet ovan presenterar ett fall då parterna var oeniga om vilka tvistefrågor som skulle 

anses vara skiljedomsmässiga. Även i detta fall ansåg domstolen att skiljeavtalet var giltigt. 

Vilka frågor som anses vara förlikningsbara är svåra att förutse. I gällande rättsfall angav 

skiljeklausulen att: ” Alla tvister i samband med avtalet lösas genom skiljeförfarande enligt 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljedomsregler.” Dock specificerade 

avtalet inte vilken lagstiftning som skulle vara tillämplig. Det kan antas att kärande i detta fall 

antog att rysk lagstiftning skulle tillämpas och således skulle skiljeavtalet inte omfatta dessa 

typer av tvister. Resultatet av ett illa utformat eller otydligt skiljeavtal resulterade i att kärande 

inte kunde åberopa den lagstiftningen som önskades. Om avtalet istället skulle uttryckt ett 

specifikt säte, en specifik lagstiftning eller en tidpunkt för när tvisten skulle uppkomma kan 

domstolen ha gett käromålet bifall.  
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3	  Skiljebundenhet	  genom	  skiljeavtal	  

3.1	  Inledning	  
 
Enligt SOU 1994:81 s. 77 är ett skiljeavtal ”ett civilrättsligt avtal med processuella 

rättsverkningar”. I praktiken blir det således ett typ av blandavtal med processrättsliga såväl 

som civilrättsliga inslag.49 Eftersom det är ett blandat avtal har inte endast de processrättsliga 

reglerna, utan även de avtalsrättsliga bestämmelserna och principerna, betydelse när 

skiljeavtalet tolkas. Processrättsligaregler är i princip tvingande, men skiljeavtal är i detta 

hänseende ett undantag.50 

 

Som etablerat i kapitel 2 är hur man tolkar skiljeavtalet avgörande för dess rättsliga verkan. I 

doktrin såväl som i praxis har olika tolkningsmetoder diskuterats. Gällande tolkning om 

skiljeavtalet anses vara giltigt och gör parterna skiljebundna har en extensiv tolkningsmetod 

och en restriktiv tolkningsmetod använts. Dessa ståndpunkter kommer vidare utredas i 

kapitlet.  

 

3.2	  Separabilitetsdoktrin	  	  
 
Svårighet kring tolkning av ett skiljeavtal utgörs delvis av att det är del av ett annat avtal, i 

form av en skiljeklausul. Om skiljeavtalet är självständigt avgör som ovan fastställt 

skiljemännen sin behörighet enligt 2§ LSF. Om skiljeavtalet är en del av ett huvudavtal blir 

det svårare för skiljemännen att bedöma sin behörighet eftersom den grundar sig helt på 

skiljeklausulens giltighet. Således kan en part hävda att huvudavtalet har förfallit eller är 

ogiltigt och så även skiljeklausulen. Om så är fallet inskränks skiljemännens möjlighet att 

pröva tvister.51 Som en lösning till denna problematik har man genom separabilitetsdoktrinen 

ansett att huvudavtalet och skiljeavtalet tolkas som två individuella avtal. Doktrinens 

resonemang är inte i teorin helt logiskt följande. Om ett huvudavtal tolkas som ogiltigt skulle 

vanligtvis, enligt avtalsrättsliga principer, avtalet i sin helhet anses ogiltigt. Således är 

skiljeavtalet ett undantagsavtal där det genom doktrinen fortfarande anses giltigt, oavsett 

huvudavtalets giltighet.  

                                                
49 Proposition 1998/99:32 s 48. 
50 Heuman, Lars. Skiljemannarätt. Nordstedts Juridik AB, 1999. s.17. 
51 Cars, Thorsten. Lagen om skiljeförfarande- En kommentar. Uppl. 3. Fakta Info Direkt Sweden AB. 
2001. s. 56. 
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I 3§ LSF kommer doktrinen om separabilitet till uttryck och tillämpas vid bedömning av ett 

skiljeavtal som är del av ett annat avtal. Den fastställer att skiljeavtalet ska anses som ett 

särskilt avtal.  

Som resultat kan tvistefrågor angående avtalets giltighet som helhet bli föremål för 

skiljeförfarande. Skiljeavtalet behöver inte uttrycka att det fortfarande är giltigt även om 

huvudavtalet slutar gälla. Ett sådant villkor skulle kunna leda till onödigt stränga krav på 

utformningen av ett skiljeavtal. 52 

 

Doktrinen har utformats genom praktiska aspekter. Om ett skiljeavtal endast skulle anses vara 

verksamt om huvudavtalet ansågs gällande, skulle en skiljenämnd endast vara behörig om 

huvudavtalet var giltigt. Vidare skulle allmän domstol endast anses behörig i motsatt fall. Det 

finns dock olika uppfattningar gällande doktrinens innebörd. Det har hävdats att 

ogiltighetsgrunder angående huvudavtalet utesluter skiljeklausulen. Andra åsikter är att 

huruvida ogiltighetsgrunden av huvudavtalet träffar huvudavtalet såväl som skiljeavtalet bör 

beslutas med utgångspunkt i partsviljan. Frågan om att skiljeavtalet i förhållande till 

huvudavtalet är självständigt och huruvida skiljeavtalet även innefattar frågan om 

huvudavtalets giltighet bör särskiljas och är beroende av om de påstådda ogiltighetsgrunderna 

träffar skiljeavtalet. 53 

Syftet med doktrinen är effektivitetsbaserad. Vidare motverkar den obstruktion. Frånvaro av 

doktrinen skulle kunna tillåta parter att yrka på att huvudavtalet är ogiltigt eller inte kommit 

till stånd för att undkomma skiljeförfarande, vilket parterna har kommit överens om. 54 

 

Kritiker till lagstiftningen menar att separabilitetsdoktrinen kan komma vara för vidsträckt. 

Vid en tillämpning av doktrinen kan ett skiljeavtal som en del av ett huvudavtal bedömas 

giltigt även om ett huvudavtal aldrig kommit till stånd. 55  

 

 

 

 

                                                
52Heuman, Lars. Skiljemannarätt. Nordstedts Juridik AB, 1999. s.63-64. 
53 Lindskog, Stefan. Skiljeförfarande- En kommentar. Norsteds Juridik AB. 2005.s 304-315  
54 1998/99:35 5.9. 
55 Heuman, Lars. Skiljemannarätt. Nordstedts Juridik AB, 1999. s. 65. 
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3.3	  Tolkningsprinciper	  
 
3.3.1	  Inledning	  
 
Uppsatsen har hittills formulerat vad som kännetecknar ett giltigt skiljeavtal samt under vilka 

förutsättning skiljemän inte anses behöriga att pröva en tvist.  

I praktiken är en tolkning av skiljeavtal svår eftersom det inte är lagfäst hur avtalet bör tolkas. 

Vidare gör avsaknaden av formkrav för skiljeavtal det svårt att härleda specifika 

tydlighetskrav av formulering och terminologi. I praxis och doktrin finns det förespråkare för 

en extensiv tolkning såväl som en restriktiv tolkning.56  

 

3.3.1	  Restriktiv	  tolkningsprincip	  
 
Genom att tolka ett avtal restriktivt tolkas avtalet snävt enligt ordalydelsen. Principen är 

synonym med den allmänna avtalsrättsligaprincipen, bokstavstolkning, där tolkning är 

objektiv och i hög grad bunden till avtalets lydelse. Bokstavstolkning är vanligt 

förekommande i internationella kommersiella avtal där det skriftliga avtalet anses ge uttryck 

för den gemensamma partsviljan. 57 

Förespråkare menar att en restriktiv tolkning är nödvändig för att säkerställa rättssäkerhet. 

Genom att ett skiljeförfarande inskränker rätten till att föra talan i allmän domstol måste båda 

parter vara införstådda med vilka tvistefrågor som omfattas. 58Det enda sättet att kunna 

garantera rättssäkerhet är således att endast se till avtalets ordalydelse. 59 I de fall det 

förekommer en osäkerhet angående tydligheten i skiljeavtal ska de anses ogiltiga. Ett 

undantag är om båda parterna accepterar klausulen eller undviker att bestrida klausulen.60 

 

En restriktiv tolkning krävs även enligt svensk lag. Lagstiftningen grundar sig i bestämmelser 

från Europakonventionen som 1953 trädde i kraft inom Europarådets ramar. I konventionens 

inledning stadgar de fördragsslutande staterna att de skall beakta Europarådets syfte att uppnå 

                                                
56 SvJT 2017 s. 416. May procedural statements made by arbitrators or parties be ineffective due to lack of 
clarity? Svensk Juristtidning. 2017-05-31. 
57Adlercreutz, Axel och Gordon, Lars. Avtalsrätt II. 6.uppl. Juristförlaget i Lund, 2010. s. 40. 
 
58 SvJT 2017 s. 416. May procedural statements made by arbitrators or parties be ineffective due to lack of 
clarity? Svensk Juristtidning. 2017-05-31. 
59 SOU 1994:81 s. 153 fastställer att en restriktiv tolkning bör tillämpas på skiljeavtal.  
60 SvJT 2017 s. 416. May procedural statements made by arbitrators or parties be ineffective due to lack of 
clarity? Svensk Juristtidning. 2017-05-31. 
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en fastare enhet mellan rådets medlemsstater genom att bland annat utveckla de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. Sverige ratificerade konventionen 1952.61 1993 

presenterade fri- och rättighetskommittén ett förslag om inkorporering av Europa 

Konventionen och andra fri- och rättighetsfrågor i svensk lagstiftning 62 som trädde i kraft 

1995. 1995 blev EKMR slutligen lagstadgad i Sverige.63 Artikel 6 i EKMR reglerar rätten till 

en rättvis rättegång och formuleras enligt nedan.  

 

”Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en 

anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom 

skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. Domen 

skall avkunnas offentligt, men pressen och allmänheten får utestängas från förhandlingen 

eller en del därav av hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna ordningen eller den 

nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då minderårigas intressen eller 

skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i den mån domstolen finner det strängt 

nödvändigt, under särskilda omständigheter när offentlighet skulle skada rättvisans 

intresse.”64 

 

Enligt artikel 6 har var och en rätt till en rättvis och offentlig förhandling. I kontrast kan 4§ 

LSF uppfattas paradoxal till denna lagstiftning. Förespråkare för den restriktiva tolkningen 

värnar om de mänskliga rättigheterna och menar att allas rätt till en rättvis rättegång bör 

värdesättas. Om lagen ska inskränkas ska de således vara bortom alla tvivel att båda parterna 

förstår konsekvenserna av att ingå ett skiljeavtal. Utifrån detta resonemang bör ett skiljeavtal 

anses ogiltigt om det inte tydligt fastställer rättsförhållandet eller vilka tvister som 

innefattas.65 

 

Kritiker anser att en snäv tolkning utesluter de generella avtalsrättsliga tolkningsprinciper som 

bör tillämpas genom de civilrättsliga aspekterna av skiljeavtal. Uteslutandet kan resultera i en 

                                                

61 Proposition 1993/94:117. Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor. 

62 SOU 1993:40. 
63 Proposition 1994/95:115 Reformering av övervakningssystemet enligt Europakonventionen. 4.1. 
64 SFS 1994:1219 Lag om den europeiska konventionen angående skydd för de mänsklig rättigheterna och 
de grundläggande friheterna.  
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obalans i avtalet där partnern som har störst möjlighet till att utforma klausulen kan få en 

oskälig fördel.66 Det kan tänkas att företag med större ekonomiska tillgångar eller större 

inflytande under förhandlingsperioden också kan inverka på skiljeavtalets formulering. 

Sålunda kan extensiva tolkningsprinciper ge en bättre uppfattning av partsviljan.   

 

3.3.2	  Extensiv	  tolkningsprincip	  
 
Genom att tolka ett avtal extensivt användes en bredare tolkning där omständigheter så som 

parternas förhållande, deras agerande, parternas förutsättningar, avtalets bakgrund samt syfte 

beaktas.67 Vidare bör också övriga kontraktsrättsliga tolkningsprinciper tillämpas.68 Avtal 

uppfattas som en förening av två med varandra korresponderande viljeförklaringar. 

Följaktligen bör tolkningens huvudsakliga utgångspunkt vara att fastställa vad parterna har 

gemensamt avsett, således är avtalet ett bevismedel för vad som har avtalats.69 

Principen om partsvilja är en av de främsta tolkningsprinciperna för avtal. Den uttrycks som 

falsa demonstratio non nocet, vilket betyder att även om uttrycket i avtalet är utformat 

felaktigt påverkar det inte rättshandlingen. Utifrån denna tolkning bör ett skiljeavtal kunna 

anses giltigt även om den exakta ordalydelsen inte uttrycker rättsförhållandet eller dess 

omfattning.  

Oklarhetsregel är en annan allmän tolkningsprincip som innebär att ett avtal som är utformat 

på ett vag eller otydligt sätt och ger uttryck för olika tolkningar ges domstolen större frihet vid 

bedömning. Om avtalet är illa utformat, vilket leder till att avtalets innebörd är otydligt, ska 

det tolkas till nackdel för den part som utformat avtalet.70 Vid tillämpning av principen på 

skiljeavtal bör parten som utformade klausulen lida skadan. Bevisning angående vilken part 

som utformade klausulen kan dock vara svårfunnen. Vidare kan det också argumenteras för 

att dessa typer av oklarhetsregler bör tillämpas med försiktighet eftersom skiljedomar inte kan 

överklagas på materiella grunder.  

 

I de flesta länder är en extensiv tolkning av skiljeavtalet en vedertagen princip. Detta grundas 

i att en extensiv tolkning anses ta skälighetsperspektiv i beaktning när dess innebörd skall 

                                                
66 SvJT 2017 s. 416. May procedural statements made by arbitrators or parties be ineffective due to lack of 
clarity? Svensk Juristtidning. 2017-05-31. 
67 Adlercreutz, Axel och Gordon, Lars. Avtalsrätt II. 6.uppl. Juristförlaget i Lund, 2010. s. 63. 
68 SvJT 2010 s.714. Behörighetsproblematiken i tvister som endast delvis omfattas av skiljeavtal. Svensk 
Juristtidning. 2010-09-30. 
69Adlercreutz, Axel och Gordon, Lars. Avtalsrätt II. 6.uppl. Juristförlaget i Lund, 2010. s.57 
70 ibid s.110-111.  
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tydas. Genom en restriktiv tolkning begränsas detta perspektiv vilket kan skapa osäkerhet 

bland internationella parter. Med syfte att avlägsna denna osäkerhet har det tagits fram förslag 

på att inkorporera skälighetsperspektiv i LSF.71 I en lagrådsremiss behandlades frågan om 

skälighet bör tas i beaktande vid bedömning i skiljeförfarande. Regeringen resonerade att 

skiljemän får tillämpa skälighet under skiljeförfarande, men det måste uttryckligen framgå att 

parterna har kommit överens om detta. Om det skall framgå enligt ordalydelsen eller genom 

en extensiv tolkning, det får dock inte endast avtals genom konkluderat handlande.72 

 

Förespråkare för den extensiva tolkningen menar att en restriktiv tolkning har ett för stort 

fokus på ordalydelse och kan tillåta parter att obstruera skiljeförfarande. Genom att 

omformulera en tvistefråga kan en part yrka på att talan inte omfattas av ett skiljeavtal och 

lämnar således skiljemän obehöriga att pröva frågan. Vidare hävdas att farhågor angående 

rättskipning, vilket är det huvudsakliga argumentet för en restriktiv tolkning, är överdrivna. 

En snäv tolkning leder snarare till att skiljeförfarandets fördelar riskeras att kompromissas och 

undermineras.73  

Den allmänna uppfattningen är att skiljemännens kompetens vid bedömning av olika frågor 

av tvistemålets beskaffenhet är vidare än de allmänna domstolarna. Skiljemän har även 

kompetens att fylla ut avtal och att i fall åberopa bevis och yrkande som parterna inte 

framställt. 74 Detta kan tala för att skiljeavtal tillåts att tolkas extensivt. I doktrin har även 

diskuterats att skiljemän har en större benägenhet att använda sig av en vidare tolkning för att 

effektivisera skiljeförfarandet och undvika obstruktion.75 

 

Problematiken kring en extensiv tolkning baseras på att skiljeavtal i grunden är av både 

processuell och civilrättslig natur. Enligt de civilrättsliga bestämmelserna råder avtalsfrihet 

och en extensiv tolkning bör kunna tillämpas, dock tillåter inte de processuella 

bestämmelserna att någon annan än en tolkning enligt ordalydelsen görs. 

 

                                                
71 SOU 2015:37 Skiljeförfarandeutredningen. Översyn av lagen om skiljeförfarande.  
72 Lagrådsremiss 2018.  
73 SvJT 2010 s.714. Behörighetsproblematiken i tvister som endast delvis omfattas av skiljeavtal. Svensk 
Juristtidning. 2010-09-30. 
74 Proposition 1998/99:35 s 61. 
75Kvart, John och Olsson, Bengt. Tvistlösning genom skiljeförfarande- en handledning till lagen om 
skiljeförfarande. 3.uppl. Norstedts Juridik AB, 2012. s.51-52. 
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3.3.3	  Analys	  
	  	  
Grundat på vad som har utretts ovan är det svårt att fastställa om ett skiljeavtal och dess 

omfattning bör tolkas restriktivt eller extensivt. Frågan är hur mycket vi bör värna om 

rättigheten till en allmän domstol i samband med att det förekommer ett skiljeavtal. Genom 

den restriktiva tolkningen kan effektiviteten i ett skiljeförfarande gå förlorat. Man kan tolka 

att från ett effektivitetstänk skulle det vara fördelaktigt att ge behörighetsprövningen en 

extensiv tolkning och således får de fall där någon av parterna inte anser att skiljeavtalet är 

giltigt eller omfattar tvistefrågan klandra skiljedomen. Vidare skulle detta kunna leda till att 

obstruktionsproblematiken kring att skiljeförfarande fördröjs genom att parter väcker talan i 

domstol minskas eftersom skiljedomen redan är meddelad och undersökt på både materiell 

och behörighetsgrund.  

 

Båda principerna finner stöd i praxis och doktrin. Frågan är om det principerna bör tillämpas i 

olika sammanhang. Det verkar råda en slags konsensus om att skiljeavtalets giltighet skall 

tolkas restriktivt medan dess omfattning bör tolkas extensivt.76 

Oavsett kan slutsatsen dras att en tydlighet i utformningen av klausulen är vital vid tolkning 

av skiljenämndens behörighet.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

                                                

76 Lindskog, Stefan. Skiljeförfarande- En kommentar. Norsteds Juridik AB. 2005.s. 263. 



 25 

4.	  Skiljeavtalets	  omfattning	  av	  tvistefrågan	  
 

4.1	  Inledning	  	  
 

Vid ingången av ett skiljeavtal frånsäger sig parterna möjligheten att angripa eller överklaga 

en skiljedom på materiella grunder. Om skiljeförfarandet är behäftat med formella fel 

tillämpas någon av ogiltighetsgrunderna. Ogiltighetsgrunderna för skiljeförfarande fastställs i 

33§ LSF och formuleras enligt nedan.  

 

”En skiljedom är ogiltig 
  1. om den innefattar prövning av en fråga som enligt svensk lag inte får avgöras av 

skiljemän, 
  2. om skiljedomen eller det sätt på vilket skiljedomen tillkommit är uppenbart 

oförenligt med grunderna för rättsordningen i Sverige, eller 
  3. om skiljedomen inte uppfyller föreskrifterna om skriftlighet och undertecknande i 31 

§ första stycket. 
 

Ogiltigheten kan gälla en viss del av skiljedomen.” 

Dessa fungerar som nulitetsgrunder och gör automatiskt skiljeförfarandet ogiltigt, parterna 

behöver således inte vidta några åtgärder. Ogiltighetsgrunderna kan åberopas av parterna utan 

tidsbegränsning. 77 I propositionen till lagstiftningen föreskrivs dock att parterna kan läka 

skiljeavtalets brister eller träffa ett nytt skiljeavtal under skiljeförfarandets gång. Genom 

analogi kan så även en part genom sitt handlande eller underlåtenhet att angripa en brist i 

skiljedomen riskera att grunden inte längre medför att en skiljedom är ogiltig. 78 

Enligt punkt 1 är skiljedomen ogiltig om det saknas ett giltigt skiljeavtal eller om ett giltigt 

skiljeavtal inte omfattar den aktuella tvistefrågan. Vidare finns det även tvistefrågor som inte i 

vanlig mening är indispositiva men en allmän domstol inte skulle befatta sig med. Även dessa 

typer av tvistefrågor anses resultera i en ogiltig skiljedom. 79 

                                                
77 Cars, Thorsten. Lagen om skiljeförfarande- En kommentar. Uppl. 3. Fakta Info Direkt Sweden AB. 2001. 
s. 115-159. 
78 Prop 1998/99:35 Ny lag om skiljeförfarande. 
79 Kvart, John och Olsson, Bengt. Tvistlösning genom skiljeförfarande- en handledning till lagen om 
skiljeförfarande. 3.uppl. Nordstedts Juridik AB, 2012. s. 126-13 
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Om en part vill upphäva en skiljedom krävs att en klandertalan väcks. Klandergrunderna 

regleras i 34§ LSF. Enligt lagens första punkt skall en skiljedom helt eller delvis upphävas om 

den inte omfattas av ett giltigt skiljeavtal mellan parterna. För att en skiljedom skall anses 

ogiltig krävs således inte att parterna vidtar några åtgärder, men om de vill få en skiljedom 

upphävs måst en talan väckas. Denna reglering byggs på att det finns ett allmänt intresse av 

att döma skiljedomar ogiltighet medan omständigheter som endast berör parterna inte har 

det.80 

Även om en del av skiljedomen anses ogiltig utifrån grunderna i 33§ gör inte automatiskt att 

hela förfarandet är ogiltigt. I dessa fall kan det vara svårt att särskilja icke-skiljsmässiga 

domarna från de skiljmässiga.81  

4.2	  Ordre	  Public	  

Ogiltighetsgrunden som fastställs i p 2 33§ LSF, hänvisar till tvistefrågor som strider mot 

ordre public. Exempel på dessa är tvistefrågor som grundar sig i spel, kriminella handlingar, 

muta, tvistefrågor där förpliktelsen till en prestation är olaglig. Skiljedomar som avgjorts utan 

iakttagelse av tvingande rättsregler med tanke på tredje man eller allmänt intresse anses även 

strida mot ordre public.82 

När en skiljedom strider mot Ordre Public blir den i praktiken ogiltig och äger ingen rättslig 

verkan. De finns dock de som menar att det borde sakna praktisk betydelse hurvida en 

skiljedom är ogiltig för att den strider mot Ordre Public eller för att den inte i vanlig mening 

är skiljedomsmässig. 83 

 

 

                                                
80 Cars, Thorsten. Lagen om skiljeförfarande- En kommentar. Uppl. 3. Fakta Info Direkt Sweden AB. 2001. 
s. 161-162. 
81 Kvart, John och Olsson, Bengt. Tvistlösning genom skiljeförfarande- en handledning till lagen om 
skiljeförfarande. 3.uppl. Norstedts Juridik AB, 2012. s.127. 
82 Kvart, John och Olsson, Bengt. Tvistlösning genom skiljeförfarande- en handledning till lagen om 
skiljeförfarande. 3.uppl. Norstedts Juridik AB, 2012. s. 126-132. 
83 Proposition 1998/99:35 s. 142. 
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4.3	  Tolkning	  av	  tvistefrågan	  	  
 
4.3.1	  Inledning	  	  
 
Bedömning om en tvistefråga är inomobligatorisk, och således omfattas av skiljeavtalet, kan i 

praktiken vara svår. Om en skiljenämnd anser att tvistefrågan är utomobligatorisk förlorar de 

behörigheten att pröva tvisten. I de fall skiljenämnden anser sig behöriga, men en av parterna 

inte instämmer, kan en talan väckas i domstol. Om domstolen anser att ett skiljeavtal inte 

omfattar den utredda tvistefrågan får ett pågående skiljeförfarande avvisas.84 För att 

tingsrätten ska vinna rättskraft måste det vara tydligt att det inte finns ett giltigt skiljeavtal.85 

De fall där rättstillämpningen, som ligger till grund för domen, uppenbart strider mot 

lagstiftning skall enligt resningsregeln omprövas.86  

 
De två förutsättningarna för att tvistefrågan ska omfattas är att tvistefrågan utrönas från 

rättsförhållandet som fastställs i avtalet samt att tvistefrågan tolkas som dispositiv. Vid 

bedömning av skiljenämndens behörighet har vissa tolkningsdoktriner tillämpats.   

 

4.3.2	  Påståendedoktrin	  	  
 
Som huvudregel ska påståendedoktrin tillämpas vid tolkning om en tvistefråga underkastas ett 

skiljeavtal. Doktrinen anses vara en etablerad grundsats i svensk rätt och skall tillämpas av 

skiljemän vid behörighetsprövning. När nämnden prövar sin behörighet ska de inte ta 

ställning till existensen av om rättsfakta som kärande påstår stämmer, utan skiljenämnden ska 

utgå från att det föreligger. Om det däremot skulle vara tvistigt angående om skiljebundenhet 

gäller ska denna fråga prövas innan skiljenämnden avgör sin behörighet. Påståendedoktrin 

skall tillämpas oavsett om tvistefrågan grundas på lagstiftning eller avtal.87 Frågan om 

skiljebundenhet beslutas ytterst av allmän domstol. Om bundenhet råder är parterna tvingade 

att underkasta sig skiljeförfarande även om avtalets tillämpningsområde endast är ett 

påstående.  

                                                
84 Heuman, Lars. Skiljemannarätt. Nordstedts Juridik AB, 1999. s.184. 
85 Kvart, John och Olsson, Bengt. Tvistlösning genom skiljeförfarande- en handledning till lagen om 
skiljeförfarande. 3.uppl. Nordstedts Juridik AB, 2012. s. 67. 
86 Rättegångsbalken 58:1 p 4. 
87 NJA 2008 s. 406, detta fastställdes genom HDs resonemang. HD dömde att skiljenämnden ska tillämpa 
doktrinen, i detta fall skulle de inte ha avvisat kärandes talan på grund av att rättsfakta inte förelåg.  
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Doktrinen blir inte tillämplig i de fall då skiljekärandes påstående sägs baseras på avtalet men 

är uppenbart ogrundat. Således har domstolen behörighet att pröva tvistefrågan.88  

  

Påståendedoktrinen formulerades först av Lars Welamson med syfte att domstolen skulle 

undvika att pröva tvistefrågor som genom förbehåll skulle avgöras genom skiljeförfarande. 

Lösningen som förespråkades var att skiljemän skulle avgöra tvistefrågor där domstolen 

dömde att det fanns någon grad av fog i skiljeavtalet. 89 Fall med dubbelrelevanta fakta, fakta 

som både användes vid bedömning av behörighet och materiellt resultat, skulle således endast 

dömas av skiljenämnd. 90Genom att döma dubbelrelevanta fakta i ett och samma förfarande 

effektiviseras processen och vidare reducerar de parallella processer.  

 

Det råder en viss oklarhet om när doktrin faktisk blir tillämpbar.91 Heuman har hävdat att 

doktrinen får relevans när en part påstår att tvisten rör huvudavtalet.92 Andra påvisar att 

påstående om en specifik tvistefråga rör huvudavtalet och således omfattas av skiljeavtalet 

inte är tillräcklig för att ge doktrinen relevans. Det krävs att parten påstår att åberopandet 

grundar sig i huvudavtalet för att doktrinen ska tillämpas vid prövning av avtalets 

skiljebundenhet.93 

 

I rättsfallet NJA 1973 s 480 ingick parterna ett licensavtal som inkluderade en skiljeklausul. 

Enligt avtalet hade svarande rätt att utnyttja mönsterrättigheterna i avtalet. Kärande väckte 

talan i domstol och yrkade på att svarande hade begått mönsterintrång efter att licensavtalet 

hade upphört att gälla på grund av svarandes avtalsbrott. Svarande bedrev även försäljning av 

produkterna utomlands trots att licensavtalet endast omfatta försäljning i Sverige. Kärande 

yrkade på skadestånd. Svarande bestred talan och invände att avtalet inte hade upphört att 

gälla samt att det förelåg ett rättegångshinder. 

HD fastställde att kärandes talan var utomobligatorisk medans svarandes invändning var 

inomobligatorisk. Detta gav utrymme för att en tvistefråga skulle prövas i två olika forum. 

Kärande grundade inte någon del av sin talan på huvudavtalet och skiljeklausulen berör 

således inte grunden för käromålet. Endast svarandes invändning finner grund i licensavtalet. 

                                                
88 NJA 2005 s. 586.  
89 SvJT 1964 s. 276. 
90 Madsen, Finn. SvJT 2013 s. 745. Påståendedoktrin eller Anknytningsdoktrin. 
91 NJA 2008 s.406. 
92 Heuman, Lars. Skiljemannarätt. Nordstedts Juridik AB, 1999.s. 76. 
93 Lindskog, Stefan. Skiljeförfarande- En kommentar. Norsteds Juridik AB. 2005.s  6.2.1. 
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HD resonerande att när räckvidden av skiljeklausulen är begränsad på ett sådant sätt som i 

fallet kan inte endast ett åberopande av skiljeklausulen, i enighet med påståendedoktrin, direkt 

resultera i ett avvisande av käromålet.  

HD dömde, främst på grund utav processekonomiska skäl, ett vilandeförklarande av fallet tills 

en skiljenämnd hade prövat den kontraktsrättsliga invändningen från svarande.  

 

Rättsfallet NJA 2012 s. 183 ger även stöd till påståendedoktrinen. Fallet baseras på en 

lånefordran där kärande yrkade på en återbetalning av utgivet lån jämte ränta. Svarande 

bestred talan och invände att lånefordran omfattades av ett samarbetsavtal mellan parterna 

samt att detta avtal innefattade en skiljeklausul. Kärande bestred yrkandet om avvisning av 

käromålet och invände att svarande inte var en part i samarbetsavtalet samt att lånefordran 

uppkom innan samarbetsavtalet.  

HD anförde att eftersom kärande i tvisten gjorde gällande att fordringsanspråket var en följd 

av ett annat rättsförhållande än huvudavtalet ansågs tvistefrågan utomobligatorisk. Således 

omfattas inte skiljeklausulerna. Behörighetsprövning ska göras, i enighet med 

påståendedoktrin, på grundval av vad kärande påstår om sin rätt. HD dömer att svarandes 

yrkande om avvisning av käromålet inte ges bifall.  

 

Trots att doktrinen anses vara en etablerad grundsats har HD anfört att en viss oklarhet om hur 

långt doktrinen sträcker sig finns.94 Kritiker till påståendedoktrin har hävdat att lägga ett 

påstått rättsfaktum till grund för en skiljeavtals tolkning kan tillåta parter att dra in 

utomstående parter i avtalet. Detta grundar sig på tanken att parterna har ingått två avtal, 

huvudavtalet och skiljeavtal, och kan genom en skiljetvist berörande bundenheten av 

huvudavtalet påstå att en utomstående är en kontraktspart. Så länge påståendet inte är 

uppenbart ogrundat. Ovan resonemang verkar dock oriktigt i praktiken. Doktrinen har inte 

kompetens att skapa skiljebundenhet. Vidare skulle skiljenämnden inte vid en 

behörighetsbedömning skulle acceptera ett påstående om bunden från en part som var 

ostridigt. Motparten skulle även kunna klandra skiljedomen.95 

 
 
 
 
 

                                                
94 NJA 2008 s.406. 
95 Lindskog, Stefan. Skiljeförfarande- En kommentar. Norsteds Juridik AB. 2005.s. 199.  
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4.3.3	  Anknytningsdoktrin	  	  
 

Anknytningsdoktrin har även tillämpats i rättspraxis och utgör ett undantag till 

påståendedoktrin. Till skillnad från påståendedoktrin som förutsätter att kärandes påstådda 

rättsfakta föreligger fokuserar anknytningsdoktrin på att utomobligatoriska tvistefrågor kan 

anses inomobligatoriska om de har en anknytning till rättsförhållandet i skiljeavtalet. 

Kärandes anspråk behöver inte vara direkt grundat i skiljeavtalets rättsförhållande utan kan 

anses omfattas om den har någon typ av anknytning.  

Syftet med doktrin är att effektivisera skiljeförfarande. 96 Om en talan med ett flertal anspråk 

förs angående en tvist kan resultatet bli att olika forum behandlar samma tvist. Genom att 

kunna finna en anknytning mellan tvistefrågan och skiljeavtalets rättsförhållande kan ett 

skiljeförfarande anses omfatta flera anspråk. Således bidrar en tillämpning av doktrin till en 

processekonomisk fördel. Ett exempel på detta påvisas i NJA 2007 s 476.  

I rättsfallet uppkom en tvist med anledning av ett nyttjandeavtal. Kärande medgav att 

svarande under 10 år fick nyttja ett av honom tillhörigt markområde. Avtalet innehöll även en 

skiljeklausul. Kärande väckte talan om skadestånd i allmän domstol och yrkade på att 

svarande hade brutit mot sin lojalitetsplikt med anledning av parternas avtalsförhållande. I 

andra hand yrkade kärande på att det förelåg avtalsliknande förhållande som medförde 

skadeståndsskyldighet samt att svarande hade gjort sig skyldig till brott och ska sålunda 

ersätta följande skada. Svarade invände att talan skulle avvisas på grund utav att det förelåg 

ett skiljeavtal.  

 
HD prövade endast kärandes tredje grund då de första två anspråken tydligt omfattades av 

skiljeavtalet.  

 

HD anförde att skiljeklausulen kan läsas så att alla tvister som har anknytning till 

huvudavtalet skall avgöras genom skiljeförfarande. Kärades yrkande hade ingen grund i 

avtalet, utan i lag då ett brott anses ha begåtts. Dock hade de faktiska åberopade 

omständigheterna en direkt anknytning till nyttjandeavtalet. HD lämnar således kärandes talan 

utan bifall och dömde sig inte behöriga att pröva frågan.  

 

Genom detta rättsfall har kritik mot anknytningsdoktrin framställts. Kritiker menar att HD har 

tolkat skiljeklausulen för extensivt och inte sett tillräckligt till kravet angående rekvisitet om 

                                                
96 Madsen, Finn. SvJT 2013 s. 745. Påståendedoktrin eller Anknytningsdoktrin. 
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ett specifikt rättsförhållande i 1§ LSF. Detta krav kan inte vara förenligt med en 

utomobligatorisk talan som grundar sig i en brottslig handling. I gällande fall kritiserades HD 

för att ha förespråkat anknytningsdoktrin istället för påståendedoktrin. Vidare diskuteras att 

anknytning är ett vagt kriterium och kan få för stor vidd. 97 

Madsen uttrycker dock att om det är tvistigt angående skiljeavtalets omfattning kan det inte 

lösas enligt påståendedoktrin, utan skall bedömas vid behörighetsprövningen. Vidare behöver 

heller inte rekvisiten om ett rättsförhållande hindra en skiljeklausul som innefattar både tvister 

med grund i avtalet eller en anknytning till avtalet att omfatta utomkontraktuella frågor. Detta 

gäller med antagandet att den avtalade anknytningen existerar. 98  

Om man jämför doktrinen med påståendedoktrinen så medför den mindre risker för 

rättsförluster i form av motstridiga domslut och handläggningsfel i samband med 

komplicerade rättsfrågor. Vidare medför den mindre risk för formella fel från felaktig 

tillämpning av den oklara påståendedoktrinen. 99 

 

I rättsfallet NJA 2010 s. 734 väckte en konkursförvaltare talan vid domstol och yrkade på att 

svarande skulle förpliktigas att återställa konkursboets omhändertagna varulager eller 

utbetalning av lagrets motsvarande värde jämte ränta. Kärande anförde att enligt ett 

franchiseavtal skulle tvister prövas i domstol på den ort kärande hade hemvist även yrkan om 

återvinning utrönas ur det rättsförhållande som avtalet avser. Svarande bestred käromålet och 

invände att talan var väckt vid fel forum samt att svarande inte har någon anknytning till 

hemvisten och avtalet hade sagts upp innan talan hade väckts.  

 

HD anförde att genom utredning av processrättsliga principer anses inte kärandes yrkanden 

som grundlösa hindras inte fordringen från att vara en grund till vilket forum som ska pröva 

käromålet. Således lämnade HD svarandes invändning utan bifall. 

 

                                                

97 JT 2007-08, s. 467 ff. och JT 2008-09. s. 689.  

98 Madsen, Finn. Commercial arbitration in Sweden- A commentary on the arbitration act (1999:116) and 
the rules of the arbitration institute of the Stockholm Chamber of Commerce. 2.uppl. Jure förlag AB, 2006.  

s. 79 samt 101. 

99 Madsen, Finn. SvJT 2013 s. 745. Påståendedoktrin eller Anknytningsdoktrin.  
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I rättsfallet NJA 2008 s.120 finner anknytningsdoktrin stöd. Kärande i fallet yrkade på att 

svarande, ett kommunalt hamnbolag, tog ut för stora avgifter och stred mot 

självkostnadsprincipen. Kärande hänförde således att överuttaget skulle betalas tillbaka.  

Svarande yrkade att vissa avgifter hade tagits ut som investeringar för att möjliggöra trafik. 

Denna investering reglerade genom ett speciellt utformat investeringsavtal som innehöll en 

skiljeklausul.  

HD fann att kärandes yrkande hade så pass stark anknytning till avtalet att talan i den delen 

omfattas av skiljeklausulen. 

 

4.3.4	  Genomlysningsdoktrin	  
 

Genomlysningsdoktrin är en ny tolkningsregel som först fastställdes av NJA 2017 s 226. En 

tillämpning av doktrin innebär att vid prövning av en skiljenämnds behörighet skall inte 

endast kärandes framställning av talan eller påstådda rättsfaktum beaktas. Bedömning ska ske 

via en genomlysning av käromålet för att utläsa dess faktiska innebörd. Syftet med talan är 

delvis att motverka obstruktion. HD anför att ”en part som har ingått ett kontrakt med en 

skiljeklausul bör inte kunna undgå skiljebundenhet genom att maskera en talan, som helt 

bygger på kontraktet och därför rätteligen faller in under skiljeavtalet, som en talan av annat 

slag.” 100Doktrinen är begränsad till att endast tillämpas i klara fall då tvistefrågan faller under 

skiljeavtalet eftersom en för extensiv tolkning kan av tvistefrågan kan leda till att någon av 

parterna förmenas rätten att pröva sin talan i allmän domstol, vilket möjligen inte var avsikten 

när avtalet ingicks. En genomlysningsdoktrin skulle användas för extensiv skulle sålunda 

kunna leda till en ökad rättsosäkerhet.  

I rättsfallet NJA 2017 s. 226 slöts ett avtal där svarande skulle motta en köpeskilling samt 

distribuera dess överskott till kärande (aktieägarna) efter försäljning av bolaget. Avtalet 

innehöll även en skiljeklausul. I mars mottog kärande en delredovisning där det framgick att 

ett belopp hade utbetalts till ett företag som ägdes av styrelseordförande, trots att det inte hade 

beslutats om någon särskild ersättning till ordförande. Denna utbetalning hade dragits från 

köpeskillingen och således belastat kärande.  

Kärande yrkade att svarande hade åsidosatt att fullgöra sin skyldighet enligt avtalet genom att 

uppsåtligen utge ett belopp till ordförarens bolag. Vidare yrkar kärande på att svarade har 

                                                
100 NJA 2017 s. 226 p 17. 
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missbrukat sin förtroendeställning genom utan behörighet har betalat ut ett belopp till 

ordförandes bolag.  

Svarande bestred käromålet och invände att avtalet rörde ett sysslomannaskap samt att 

betalning avsåg en transaktionskostnad vilket kan avräknas mot köpeskillingen. Vidare 

invände svarande att det förekommer ett rättegångshinder eftersom talan grundar sig i 

huvudavtalet. Således har domstolen ingen rätt att pröva talan.    

HD anförde att även om huvudavtalet i käromålets grund är en förutsättning är svarande inte 

en motpart i avtalet, utan en medpart. Avtalet är uppställt med svarande på ena sidan och 

säljare på andra sidan. Vidare en del part av svarande en ställning som anställd och omfattas 

således inte heller av avtalet. Skiljeavtalet omfattar inte tvistefrågan. HD anför även att 

svarande har principal- eller organansvar vilket följer att de blir skadeståndsskyldiga. 

Utformningen av talan vilar på utomobligatoriska grunder och inte avtalet i sig. För att 

genomlysningsdoktrin skulle döma skiljeavtalet omfattade även denna tvist krävs andra 

omständigheter. HD uttrycker sig som ”Omständigheterna är dock inte så speciella att något 

av dessa resonemang (genomlysnings eller anknytningsdoktrin) kan få någon aktualitet. Som 

redan har framhållits grundas den i målet förda talan i inte obetydlig utsträckning på andra 

rättsfakta än en talan om betalningsskyldighet enligt avräkningsavtalet skulle göra, bl.a. en 

prövning av olika brottsrekvisit knutna till L.M.L:s (svarande) handlande och en prövning av 

Kemistens (svarande) ansvar för det handlandet.” 

HD lämnar avvisningsyrkandet utan bifall.  

 

4.3.5	  Analys	  
 

Av ovan rättsfall kan tolkas att samtliga doktriner vilar på en extensiv tolkningsprincip. Dess 

funktion är således effektivitetsbaserad.  

 

Påståendedoktrin verkar skilja sig från de övriga doktrinerna. Den verkar mer fokuserad på att 

underlätta behörighetsprövning hos skiljemännen angående om ett giltigt skiljeavtal finns. 

Således bör det också utgöra en grund för att bedöma parternas skiljebundenhet som Heuman 

framförde även om det endast berör avtalet och inte helt grundas i avtalet. Användning av 

doktrinen för att undvika att dubbelrelevanta faktum tas verkar effektivt vid 

behörighetsprövningar. Dock kan tyckas att i de fallen där det är otydligt om påståenden har 
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någon grund i skiljeavtalet, eller berör avtalet, är det svårt att bedöma när doktrinen får 

relevans.  

I rättsfallet NJA 1973 s 480 verkar HD snarare fastställa hur tvister som har både anspråk som 

är inom- och utomobligatoriska ska hanteras i praktiken snarare än hur påståendedoktrinen 

skall tillämpas.  

Den frågan som jag kan identifiera som källan till mycket otydlighet kring doktrin är frågan 

om hur man vet att en talan är helt ogrundad. Om man inte vet när påståendedoktrinen inte 

ska tillämpas kan resultatet vara skadligt, så som att till exempel parter kan omformulera 

tvistefrågor så utomstående parter dras in i avtalet.  

 

Anknytningsdoktrinen och genomlysningsdoktrinen verkar snarare tillämpas för att 

effektivisera bedömning om skiljeavtalets omfattning. Gällande rättsfallet NJA 2007 s 476 

ifrågasätter även jag hur ett anspråk som grundas i brottsliga handlingar inte kan ha nullitet 

enligt ogiltighetsgrunderna i 33§ LSF. Genom att anknytningsdoktrinen omfattar 

utomobligatoriska tvister utan att de omfattas av skiljeavtalet verkar läka många skiljeavtal 

som är otydligt utformade, även om det verkar otydligt hur extensivt anknytningar kan sträcka 

sig. Även i dessa fall verkar det möjligt att omformulera tvistefrågan så den omfattas av ett 

skiljeavtal, trots att det inte var avsikten vid avtalets ingång.  

I genomlysningsdoktrinen förstår jag att allmänna avtalsprinciper får tillämpas, då partsviljan 

eftersöks. Denna typ av doktrin kan tänkas effektiv mot obstruktion, som kan möjliggöras 

genom ovan doktriner, eftersom den söker innebörden av talan och inte endast ser till 

formuleringen. Den verkar dock motsägelsefull till en restriktiv tolkning av skiljeavtal. En 

utredning av en talan, enligt genomlysingsdoktrin, verkar behöva vara utförlig. Jag kan därför 

tänka mig att både behörighetsgrunder och materiella grunder måste tas i beaktning. Om så är 

fallet kan doktrinen bli ineffektiv då den prövar dubbelrelevanta fakta.  

Vad som står klart är HD har fastställts att en genomlysningsdoktrin får användas men inte 

när.  

 

Sammanfattningsvis råder det oenighet när anknytnings-och genomlysningsdoktrinen skall 

användas som undantag till huvudregeln om en tillämpning av påståendedoktrin. De tre 

främsta frågorna bör besvaras för att få tydlighet i vilka tolkningsprinciper som bör användas 

är: När ska doktrinerna tillämpas samt vad definitionerna är av ogrundat och anknytning.  
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5	  Avlutande	  kommentar	   

	  
På frågan vad som kännetecknar ett giltigt skiljeavtal kan rekvisiten fastställas i 1§ LSF. När 

skiljeavtalet tolkas i praktiken kan det dock uppkomma problem kring att ett skiljeavtal inte 

tolkas som ett skiljeavtal. Detta är oftast beroende på ett illa utformat skiljeavtal.  

Det råder även en viss oklarhet kring vilka tolkningsprinciper som skall tillämpas vid 

bedömning om ett giltigt skiljeavtal föreligger samt om detta skiljeavtal omfattar den aktuella 

tvistefrågan. Utfallet av en bedömning angående om skiljenämnden är behörig att pröva en 

tvistefråga är direkt beroende av vilken tolkningsprincip som tillämpas. 

För att fastställs vilka tolkningsprinciper som bör tillämpas har uppsatsen utrett en restriktiv 

tolkning samt en extensiv tolkning. Vidare har uppsatsen undersökt tre olika 

tolkningsdoktriner; Påståendedoktrin, anknytningsdoktrin samt genomlysningsdoktrin. Dock 

har inget svar på frågan om vilka principer som bör tillämpas vid tolkningen av ett skiljeavtals 

giltighet och omfattning funnits.  

De rättsliga konsekvenserna som följer att ett skiljeavtal anses ogiltig är att skiljemännen 

förlorar sin behörighet att pröva tvistefrågan och det råder ingen skiljebundenhet mellan 

parterna. De rättsliga konsekvenserna som följer att ett skiljeavtal inte omfattar en tvistefråga 

är att skiljenämnden inte heller i detta fall anses behöriga att pröva tvistefrågan.  

 

En problematisk följd i praktiken är att en otydlighet kring behörigheten kan leda till 

parallella processer. Om skiljenämnden endast har behörighet att pröva en del av frågan måste 

resterande del prövas i domstol vilket leder till dubbla processer. Även när parter överklagar 

en behörighetsprövning överklagas både behörigheten och skiljedomen genom en 

klandertalan, vilket resulterar i dubbla processer.  

Detta uppmärksamas även i SOU 2015:37 där förslag till hur den processrättsliga lagen kunde 

moderniseras för att undvika dessa parallella processer. Den 1 mars i år kom även en 

lagrådsremiss på ovan utredning. I lagrådsremissen föreslår regeringen att lagen om 

skiljeförfarande moderniseras i syfte att skiljeförfarande ska fortsätta vara en effektiv och en 

rättssäker tvistlösningsform.  
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Utredningen konstaterade att risken för parallella processer skulle kunna minskas om parterna 

endast skulle få väcka talan angående behörighetsfrågan efter ett positivt svar angående 

behörighet från skiljemännen och inte fristående under skiljeförfarandet. Enligt denna ordning 

skulle man kunna handlägga domstolsprövningen och få ett snabbare avgörande. Detta 

avvisades dock i förarbetena till den nuvarande lagen delvis med hänvisning till att ett sådant 

en-instansförfarande inte borde införas.  

Lagrådsremissen fastställer vidare att istället för att väcka en talan angående fastställande av 

behörighet i tingsrätten med en möjlighet att överklaga domen i hovrätten såväl som i högsta 

domstolen kan parterna direkt göra invändningar om skiljemännens behörighet. Det skulle 

således vara en processekonomisk fördel av behörighet kopplas närmare skiljeförfarandet 

istället för att vara ett separat förfarande.  

Utredningen framhåller även att möjligheten att föra behörighetsfrågan till domstol bör endast 

finnas om skiljemännen i ett särskilt beslut förklarar sig vara behöriga. Således anser 

regeringen att det i lagen bör föreskrivas att en part som är missnöjd med ett beslut under 

skiljeförfarandet om skiljemännens behörighet kan begära att frågan prövas av hovrätten. 

Talan ska väckas senast 30 dagar från det att parten fick ta del av beslutet. 
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6	  Källhänvisning:	  	  

	  
Offentligt tryck:  
 
Proposition 1998/99:32.  

Proposition 1986/87:89.  

Proposition 1998/99:35.  

Proposition 1993/94:117. Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och 

rättighetsfrågor. 

Proposition 1994/95:115 Reformering av övervakningssystemet enligt Europakonventionen. 

4.1. 

Lagrådsremiss. En modernisering av lagen om skiljeförfarande. 1 mars 2018, Stockholm. 

SOU 1994:81.  

SOU 195:65. 

SOU 2015:37 Skiljeförfarandeutredningen. Översyn av lagen om skiljeförfarande. 

SOU 1993:40. 

 

Rättsfall:  

 

NJA 1973 s 480. 

NJA 2005 s. 586. 

NJA 2007 s. 476. 

NJA 2008 s. 406. 

NJA 2008 s.120. 

NJA 2010 s. 734. 

NJA 2012 s. 183. 

NJA 2012 s. 790. 

NJA 2017 s. 226. 

NJA 2010 s. 734. 

RH 1995:123. 

T 4968-07. 
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