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Summary 

The first section of the Swedish Arbitration Act (SFS 1999:116) prescribes a 

requirement of definition whereby an arbitration clause may cover future dis-

putes pertaining to a defined legal relationship. Restrictively interpreted, a 

clause may cover only disputes founded on that relationship. Liberally inter-

preted, adhering to the doctrine of connection, other disputes sufficiently con-

nected to the defined legal relationship may also be covered. 

 

The purpose of this essay is to clarify the requirement of definition, by using 

a legal dogmatic method, eclectic interpretation, and a critical perspective. In 

means of answering the main question – whether a clause may cover disputes 

not founded on a defined legal relationship – the existence and composition 

of the doctrine of connection are examined. The tenability of, both, alternative 

explanations to the doctrine and alternative interpretations of the doctrine are 

critically scrutinised. Of great importance are clarifications in judicial prece-

dents, especially in NJA 2019 s. 171. 

 

Alternative explanations are an aggregation rule and an independent doctrine 

of revealed cause of action; however, both are found untenable. Firstly, the 

former is found inconsistent with the right to a fair trial and the New York-

convention. Secondly, the latter is found incompatible with the prevailing def-

inition of a defined legal relationship. 

 

In conclusion, a clause may cover disputes sufficiently connected to the de-

fined legal relationship, even if not within that relationship. A distinction is 

discerned between a clause’s scope of validity and its contractual scope, re-

spectively, which implies a separation between the interpretation of law and 

contractual interpretation. By a further distinction between, by a clause cov-

ered, legal relationships and disputes, the doctrine of connection is found to 

exist as a maxim of interpretation of law. The doctrine as a maxim of contrac-

tual interpretation is found incompatible with the latter distinction. 
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Sammanfattning 

1 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande befäster ett konkretionskrav med 

innebörden att skiljeklausuler kan avse framtida tvister om ett konkretiserat 

rättsförhållande. Utifrån restriktiv tolkning kan skiljeklausuler omfatta enbart 

tvister inom ett konkretiserat rättsförhållande. Utifrån extensiv tolkning kan 

även tvister därutom omfattas förutsatt tillräcklig anknytning till rättsförhål-

landet, vilket benämns anknytningsdoktrinen. 

  

Uppsatsens syfte är att klargöra konkretionskravets innebörd, för vilket en 

rättsdogmatisk metod, eklektisk lagtolkning och ett kritiskt perspektiv tilläm-

pas. Huvudfrågan är om en skiljeklausul kan omfatta tvister som inte grundas 

på konkretiserat rättsförhållande. För besvarande undersöks anknytnings-

doktrinens existens samt vad doktrinen utgör. Hållbarheten av dels alternativ-

förklaringar till anknytningsdoktrinen, dels olika uppfattningar av anknyt-

ningsdoktrinen granskas kritiskt. Av stor betydelse är klargöranden i 

prejudikat, särskilt i NJA 2019 s. 171. 

  

Alternativförklaringar till anknytningsdoktrinen utgörs av dels en samman-

läggningsregel, dels en självständig genomlysningsdoktrin. Sammanlägg-

ningsregeln konkluderas inkonform med rätten till domstolsprövning respek-

tive New York-konventionen. Den självständiga genomlysningsdoktrinen 

konstateras oförenlig med förståelsen av begreppet rättsförhållande. 

 

Slutsatsen är att en skiljeklausul kan omfatta tvister utom ett konkretiserat 

rättsförhållande, förutsatt tillräcklig anknytning till rättsförhållandet. En di-

stinktion urskiljs mellan en skiljeklausuls avtalsomfattning respektive giltig-

hetsomfattning, vilket innebär en åtskillnad mellan lagtolkning och avtals-

tolkning. Genom ytterligare en distinktion mellan, av en skiljeklausul, 

omfattat rättsförhållande respektive omfattad tvist, konkluderas att anknyt-

ningsdoktrinen existerar som en lagtolkningsmaxim. Anknytningsdoktrinen 

som en avtalstolkningsmaxim påvisas oförenlig med sistnämnda distinktion. 
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Förkortningar 

Ds Departementsserien. 

 

EKMR Europakonventionen om de mänsk-

liga rättigheterna, European con-

vention on human rights, Rom 4 no-

vember 1950. 

 

HD Högsta domstolen. 

 

HFD Högsta förvaltningsdomstolens års-

bok.  

 

JP Juridisk publikation. 

 

JT Juridisk tidskrift. 

 

LSF Lag (1999:116) om skiljeförfa-

rande. 

 

New York-konventionen Konventionen om erkännande och 

verkställighet av utländska skiljedo-

mar, Convention on the Recognition 

and Enforcement of Foreign Ar-

bitral Awards, New York 10 juni 

1958, SÖ 1972:1. 

 

NJA Nytt juridiskt arkiv, del I. 

 

Prop. Proposition. 

 

RB Rättegångsbalk (1942:740). 

 

RF Regeringsformen (1974:152). 

 

SFS Svensk författningssamling. 

 

SOU  Statens offentliga utredningar. 

 

SvJT Svensk Juristtidning. 

 

SÖ Sveriges internationella överens-

kommelser. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Skiljeförfarande utgör ett alternativ till domstolsprövning, för tvister som om-

fattas av ett skiljeavtal.1 Tvistlösningsformen tillskrivs vanligen karaktärs-

drag som snabbhet, konfidentialitet, flexibilitet och internationell verkställ-

barhet. Samtidigt tynger bristande rättssäkerhet skiljeförfaranden.2  

  

Under senare tid har oklarhet kring skiljeavtals omfattning uppkommit. Or-

saken är att tvister, i ett antal prejudikat, har förlagts till prövning i skiljeför-

farande i vidare utsträckning än vad som tidigare har ansetts möjligt.3 Enligt 

somliga har prejudikaten etablerat en anknytningsdoktrin med innebörden att 

tillåten omfattning faktiskt har vidgats.4 Främst det senaste prejudikatet på 

området, NJA 2019 s. 171, kan anföras till stöd för en sådan doktrin.5 Somliga 

har dock anfört alternativa förklaringar, av innebörden att tillåten omfattning 

inte har vidgats.6 

   

Förevarande uppsats avser att bidra till denna debatt genom att på ett kritiskt 

och genomgripande sätt analysera skiljeklausulers tillåtna omfattning. Ett 

klargörande kan bidra till dels ökad konsekvens och förutsebarhet gällande 

bedömningen av skiljeavtal, dels ökad förståelse för hur skiljeklausuler kan 

och bör utformas. Härtill kan skiljeförfarandets attraktivitet som tvistlös-

ningsform påverkas. Medan en vid omfattning främjar sammanhållna pro-

cessförfaranden, medför en snäv omfattning ökad risk för att samma tvist de-

las mellan skiljeförfarande och domstol; dubbla rättsprocesser i samma tvist 

kan undergräva skiljeförfarandets fördelar.7 

 
1 Se 1 och 4 §§ LSF; 10 kap. 17a § RB. 
2 Jfr Kvart & Olsson s. 35 ff.; Lindell s. 273 f.; Heuman (1999) s. 20 och 27 ff. 
3 Se NJA 2007 s. 475, NJA 2008 s. 120 och NJA 2019 s. 171. 
4 Se Heuman (2019) s. 534 ff.; Madsen (2016) s. 65 f. och 102 f.; Bratt (2017/18) s. 702 ff.; 

Waerme (2010) s. 714 ff. 
5 Jfr Heuman (2019) s. 534 ff. 
6 Se Lindskog (2018) I:1-5.1.2 not 727 och I:0-8.1.1 not 526. 
7 Jfr Heuman (1999) s. 79 ff.; Lindskog (2018) I:0-8.1.1; NJA 1973 s. 480. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att klargöra vilken omfattning en skiljeklausul kan tillerkännas enligt 

konkretionskravet8. På grundval av detta syfte har följande konkreta fråge-

ställningar formulerats: 

 

1. Huvudfrågeställningen är om konkretionskravet tillåter att en skilje-

klausul omfattar tvister som inte grundas på ett konkretiserat rättsför-

hållande. Följande underfrågeställningar ska besvaras: 

2. Existerar det en anknytningsdoktrin och hur kan en sådan påverka 

skiljeavtalets omfattning? 

3. Utgör anknytningsdoktrinen en avtalstolkningsmaxim, lagtolk-

ningsmaxim eller en blandning av dessa? 

 

1.3 Metod och material 

Uppsatsen bygger på en rättsdogmatisk metod. Två metodfrågor präglar rätts-

dogmatiken, en om rättskälleläran och en om tolkningsmetod, varav bägge är 

relativa det aktuella rättsområdet.9 Rättskälleläran utgör rättsdogmatikens 

grund; lag och prejudikat ”har en given auktoritet vartill man fogar uttalanden 

i lagförarbeten och den juridiska litteraturen”10. 

 

Rättskälleläran inom skiljemannarätten efterföljer huvudsakligen den i all-

mänhet rådande rättskälleläran. Lag och prejudikat utgör auktoritativa rätts-

källor och förarbeten samt doktrin snarast tolkningsmedel, tillerkända bety-

delse utifrån sakskäl. Förarbetens tolkningsvärde har ansetts något förhöjt 

över rättslitteraturen.11 Dock förefaller rättslitteraturen bära stor tolkningsbe-

tydelse på rättsområdet.12 Rättslitteraturens betydelse kan möjligen förklaras 

 
8 Se om konkretionskrav avsnitt 2.1. 
9 Jfr Kleineman (2013) s. 29 ff.; Hjertstedt (2019) s. 169 f.; Hellner (2001) s. 22 f. 
10 Kleineman (2013) s. 32; jfr Dahlman (2019) s. 61 ff. 
11 Se Heuman (1999) s. 42; Andersson m.fl. (2011) s. 23 f.; Kleineman (2013) s. 32 f; jfr 

Dahlman (2019) s. 65 ff. – här om auktoritetsskäl och sakskäl. 
12 Jfr NJA 2019 s. 171 p. 14 och 31–32; NJA 2012 s. 183 p. 12.  
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av dels LSF:s ofullständighet13, dels skiljeförfarandets konfidentialitet som 

begränsar tillgängligheten av andra rättskällor, såsom en rik rättspraxis.14 

  

Gällande förevarande uppsats är lagtext och förarbeten föga klargörande. Hu-

vudfokus riktas således mot prejudikat samt rättsvetenskaplig litteratur. Samt-

liga moderna prejudikat som behandlar anknytningsdoktrinen berörs.15 Litte-

ratur används för att underbygga påståenden, men huvudsakligen för 

behandling av olika tolkningsriktningar avseende konkretionskravet. Särskilt 

beaktas inspel av Heuman och Lindskog, vilka är ledande företrädare för mot-

stående tolkningsriktningar, men även inspel av Waerme och Bratt berörs in-

gående.16 För civilprocessrättsliga och avtalsrättsliga aspekter beaktas böck-

erna Civilrättsskipning av Westberg respektive Avtalsrätt II av Adlercreutz 

och Gorton. 

 

Eftersom Sverige är anslutet till New York-konventionen,17 behandlas kon-

ventionen och anknytande utländsk litteratur som tolkningsmedel inom rätt-

skälleläran.18 New York-konventionen utgör ett folkrättsligt instrument och 

är inte direkt tillämplig på svensk skiljedomsrätt.19 

 

Tolkningsmetoden för uppsatsen är eklektisk, det vill säga sammanvägande.20 

I lagstiftningsarbetet till LSF anlades ett pragmatiskt synsätt och teoretise-

rande av regleringen har uttryckts böra ske med försiktighet.21 Härtill grundas 

regleringen på flertalet syften och grundprinciper, såsom avtalsfrihet, rättssä-

kerhet, snabbhet, säkerhet samt smidighet, vilka inte nödvändigtvis låter sig 

förenas eller generaliseras.22 Följaktligen, samt utifrån doktrin och praxis på 

 
13 Jfr prop. 1998/99:35 s. 44; Lindskog (2018) 0-4.3.1. 
14 Jfr Born (2014) s. 218 ff. 
15 Prejudikat från och med NJA 2007 s. 475 avses. 
16 Se Heuman (1999); Heuman (2019); Lindskog (2018); Bratt (2017/18); Waerme (2010). 
17 Se SÖ 1972:1. 
18 Jfr NJA 2019 s. 171 p. 14; Heuman (2019) s. 546. 
19 Jfr Henriksen (2019) s. 15; Heuman (1999) s. 44 f. 
20 Jfr Lehrberg (2019) s. 249 f.; Hellner (2001) s. 193 ff. 
21 Jfr prop. 1998/99:35 s. 43; Heuman (1999) s. 45. 
22 Jfr Kvart & Olsson (2012) s. 20 f.; Heuman (1999) s. 45; prop. 1998/99:35 s. 43 f. 
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skiljedomsrättens område, förefaller en sammanvägande tolkningsmetod som 

mer lämplig för aktuell uppsats än en rent teleologisk tolkningsmetod.23 

 

Metodologiskt tas vid sammanvägningen utgångspunkt i de auktoritativa 

rättskällornas språkliga lydelse. Möjliga tolkningar prövas sedan materiellt, 

främst med avseende på logiskt-systematiska faktorer samt lagregleringens 

syfte, varigenom teleologiska resonemang kan vägas in.24 Det har påståtts att 

en sammanvägande metod frångår rättskällehierarkin;25 påståendet synes vara 

en generalisering. Lag och prejudikat såsom auktoritativa rättskällor utgör en 

nödvändig utgångspunkt; sammanvägningen berör sedan vilken tolkning som 

är mest rimlig. Metoden bygger på insikten om rättssystemet som ett system 

– en rättsregel förstås i sin juridiska kontext.26  

 

Ett kritiskt perspektiv anläggs, med grund i förståelsen av rättssystemet som 

ett system. Gällande rätt utreds genom granskning av olika tolkningars håll-

barhet; att en teori orsakar motsägelser inom rättskälleläran utgör ett argu-

ment mot teorin. Inom rättsvetenskapen är det viktigt att "lyfta fram och syn-

liggöra den inkoherens som ofta kan förekomma mellan olika rättskällor."27 

 

Avslutningsvis uppmärksammas några problem med metodvalet samt hur 

problemen hanteras i uppsatsen. För det första, angående begreppsjuris-

prudens, råder en risk att rättsdogmatikern söker lösningar genom cirkelreso-

nemang och komplicerande begreppsdefinitioner. Begreppsdefinitioner kan 

däremot med varsamhet bidra till systematik och förståelse.28 För det andra 

förutsätter rättsdogmatiken objektivitet och, som huvudregel, argumentation 

begränsad till ett internrättsligt perspektiv, det vill säga till rättskälleläran. 

Rättspolitiska premisser kan dock påverka rättsdogmatikern, vilken härtill 

kan vinkla skildringen av gällande rätt utifrån personliga preferenser. I 

 
23 Jfr Lindskog (2018) 0-1.3.2; Hellner (2001) s. 207; NJA 2017 s. 226 p. 13.  
24 Jfr Hellner (2001) s. 193 ff. och 73 ff.; Lindskog (2018) 0-1.3.2. 
25 Se Lehrberg (2019) s. 249 f. 
26 Jfr Hellner (2001) s. 25 och 193 ff. 
27 Svensson (2014) s. 223; jfr Hellner (2001) s. 73 ff. 
28 Jfr Kleineman (2013) s. 42; Hellner (2001) s. 135 ff. 
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uppsatsen tillämpas en utförlig notapparat för öppenhet samt transparens, och 

fullständighet eftersträvas inom uppsatsens avgränsningar.29 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till svensk rätt och konventionella skiljeförfaranden. 

Konventionella skiljeförfaranden grundas på skiljeavtal, vilket denna uppsats 

behandlar, medan legala skiljeförfaranden grundas på lagstadgande om skil-

jeförfarande.30  

 

Härutöver avgränsas uppsatsen till konkretionskravet; andra giltighetskrav 

för skiljeavtal saknar relevans för uppsatsens syfte och frågeställning. Upp-

satsen avgränsas följaktligen, likt konkretionskravet, till framtida tvister. Här-

till avgränsas uppsatsen, av tids- och utrymmesskäl, till skiljeavtal i form av 

skiljeklausuler31, eftersom dessa (till skillnad från andra skiljeavtal) alltid an-

går framtida tvister.32 

 

Fokus för uppsatsen är lagtolkning; avtalstolkningsfrågor berörs inte mer än 

vad som krävs för förståelse av konkretionskravet och anknytningsdoktrinen. 

Följaktligen rör uppsatsen skiljeklausulers ursprungliga omfattning, inte 

huruvida senare avtal kan vidga omfattningen.  

 

Slutligen avgränsas uppsatsen till anknytningsdoktrinen i generell bemär-

kelse, nämligen om den finns och vad den utgör; allmänna klargöranden gäl-

lande anknytningsdoktrinen är befogade innan dess detaljerade omfattning 

utreds. Anknytningsdoktrinens relation till påståendedoktrinen berörs inte – 

doktrinerna anses fristående från varandra.33  

 

 
29 Jfr Kleineman (2013) s. 25, 27 och 36 f.; Hellner (2001) s. 22 f., 60 ff. och 72 f.; Olsen 

(2004) s. 120. 
30 Se Maunsbach (2015) s. 146. 
31 Se om begreppet avsnitt 2.1. 
32 Se Lindskog I:0-6.2.2 och I:1-5.1.1–3. 
33 Se Heuman (2009/10) s. 335 ff.; jfr Andersson m.fl. (2011) s. 55. 
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1.5 Disposition 

Som övergripande struktur går uppsatsen från alternativförklaringar, till an-

knytningsdoktrinen. Huvudtexten är förlagd till kapitel 2. I avsnitt 2.1 intro-

duceras begreppen lagtolkning, avtalstolkning, konkretionskrav och anknyt-

ningsdoktrin, vilka samtliga fördjupas i uppsatsens fortsättning. I avsnitt 2.2 

ges en kort bakgrund till anknytningsdoktrinen. I avsnitt 2.3 diskuteras sedan 

alternativförklaringar och anknytningsdoktrinens existens. Avsnittet följer en 

tematisk ordning där först sammanläggningsregeln behandlas, därefter ge-

nomlysningsdoktrinen och slutligen anknytningsdoktrinen. I avsnitt 2.4 dis-

kuteras olika förståelser för vad anknytningsdoktrinen är och hur doktrinen 

strukturellt förstås. I kapitel 3 ges en kritisk och genomgripande analys samt 

sammanfattande slutsatser. 
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2 Anknytningsdoktrinen 

2.1 Avtalstolkning och lagtolkning 

Ett skiljeavtal är i grunden ett vanligt civilrättsligt avtal, varför sedvanliga 

tolkningsprinciper och giltighetskrav som utgångspunkt är tillämpliga.34 Ett 

skiljeavtal kan angå ett annat avtal, i vilket skiljeavtalet ingår som en klausul, 

varvid skiljeavtalet benämns skiljeklausul.35 För att en tvist ska underkastas 

skiljeförfarande krävs att tvisten faller inom skiljeklausulens omfattning en-

ligt dels avtalstolkning, dels lagtolkning.36 Avtalstolkning och lagtolkning 

förklaras i det följande. 

 

Gällande avtalstolkning tillämpas som utgångspunkt sedvanlig civilrättslig 

avtalstolkning. Tolkningen är i första hand subjektiv, varvid gemensam parts-

vilja utreds, och i andra hand objektiv, varvid samtliga tillgängliga tolknings-

data beaktas.37 Kvarstår oklarhet tillämpas, för skiljeklausulers vidkom-

mande, antingen avtalsutfyllnad eller en presumtion; vilkendera som 

tillämpas är osäkert. En presumtion är en processuell princip för då annat inte 

har bevisats.38 Avtalsutfyllnad, däremot, är en materiell princip för avtalstolk-

ning, vilken kan tillämpas då annat inte klart har avtalats.39 I det följande an-

vänds, utan ställningstagande, istället begreppet antagande.40 

 

Med restriktiv avtalstolkning förstås antagandet att en skiljeklausul in dubio 

har den mest begränsade omfattningen.41 Med extensiv avtalstolkning förstås 

 
34 Se Lindskog (2018) I:0-2.1.1; prop. 1998/99:35 s. 48. 
35 Jfr Kvart & Olsson (2012) s. 43.  
36 Se Heuman (2019) s. 535; Lindskog (2018) I:0-6.1.1 och I:0-6.2.2; Born (2014) s. 293 – 

Born skriver här att internationella skiljeförfaranderegleringar föreskriver “jurisdictional 

requirements that must be satisfied before these instrumets will apply”. 
37 Se Adlercreutz & Gorton (2010) s. 21 ff.; NJA 2019 s. 171 p. 13; NJA 2015 s. 741 p. 10; 

jfr NJA 1992 s. 403. 
38 Jfr Westberg (2013) s. 388 f. 
39 Jfr Adlercreutz & Gorton (2010) s. 15 och 21 ff. 
40 Jfr NJA 2019 s. 171 p. 13 – domstolen använder här begreppet antagande; jfr för diskuss-

ion Waerme (2010) s. 717 ff.; Lindskog (2018) I:0.6.2.1. 
41 Se Cars (2001) s. 37 f.; Heuman (1999) s. 71; Andersson m.fl. (2011) s. 52.   
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däremot ett antagande om den mest vida omfattningen.42 Oaktat omfattning 

vid avtalstolkning, begränsas en skiljeklausuls tillämplighet av dess omfatt-

ning vid lagtolkning.43 

 

Gällande lagtolkning utgör konkretionskravet44 ett giltighetskrav för skilje-

klausuler.45 Kravet innebär att en skiljeklausul kan avse ”framtida tvister om 

ett rättsförhållande som är angivet i avtalet”46, vilket hädanefter benämns 

konkretiserat rättsförhållande. Kravet får anses tvingande;47 syftet har ansetts 

vara att ”ge parterna möjlighet att överblicka konsekvenserna av skiljeavta-

let”48. Konkretionskravet kan tolkas såväl restriktivt som extensivt;49 av för-

arbeten har endera tolkningen varken bekräftats eller avfärdats.50  

 

Restriktiv lagtolkning innebär att skiljeklausulers omfattning begränsas till ett 

konkretiserat rättsförhållande. För att omfattas av en skiljeklausul måste en 

tvist grundas på rättsfakta inom rättsförhållandet.51 Fram till NJA 2007 s. 475 

får restriktiv lagtolkning anses ha varit vedertagen.52 

 

Extensiv lagtolkning, däremot, innebär att skiljeklausulers omfattning inte 

begränsas till ett konkretiserat rättsförhållande. En skiljeklausul måste avse 

ett konkretiserat rättsförhållande men kan – vilket betecknas anknytnings-

doktrinen – omfatta även därtill anknytande tvister utom rättsförhållandet.53 

Huruvida extensiv tolkning och anknytningsdoktrinen utgör gällande rätt ut-

reds i det följande.  

 
42 Se NJA 2019 s. 171 p. 13; Born (2014) s. 1326 ff.; jfr Heuman (2019) s. 546 f.; Heuman 

(1999) s. 74; Madsen (2016) s. 111.  
43 Jfr Lindskog (2018) I:0-6.2.3, I:0-3.2.4 och I:1-5.1.2; Adlercreutz & Gorton (2010) s. 21 

och 25. 
44 Ibland kallat ”identifieringskravet” eller ”konkretiseringskravet”. 
45 Se Lindskog (2018) I:1-5.1.1–3. 
46 1 § första stycket, andra meningen LSF. 
47 Jfr Maunsbach (2015) s. 149; Lindskog (2018) I:1-3.4.  
48 NJA 2019 s. 171 p. 12. 
49 Jfr Heuman (2019) s. 536. 
50 Jfr prop. 1998/99:35 s. 212. 
51 Se Lindskog (2018) I:1-5.2.3 och I:0-6.1.2. 
52 Jfr Heuman (2019) s. 539 ff.; Lindskog (2018) I:0-6.2.2–3, not 467 samt I:1-5.1.1–4; 

Cars (2001) s. 33 och 38; Kvart & Olsson (2012) s. 52 och 64 f.; jfr Bratt (2017/18) s. 706 

f. 
53 Jfr Bratt (2017/18) s. 707; Waerme (2010) s. 716; Heuman (2019) s. 546 – här benämnd 

”anknytningsprincip”. 
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2.2 Anknytningsdoktrinens grund  

Anknytningsdoktrinen härrör från NJA 2007 s. 475. I fallet åberopade käran-

den tre grunder för sin talan; två omfattades av det konkretiserade rättsförhål-

landet medan den tredje var utomobligatorisk, grundad på vållande genom 

brott. Domstolen konstaterade dels att skiljeklausulen kunde läsas så att an-

knytande tvister skulle avgöras i skiljeförfarande, dels att sakomständigheter 

åberopade av käranden hade direkt anknytning till det konkretiserade rätts-

förhållandet. Domstolen konkluderade att ”med hänsyn härtill och då de två 

övriga grunderna enligt lagakraftvunnet beslut skall prövas av skiljemän bör 

även den tredje grunden anses omfattad av skiljeklausulen.”54 

 

Avgörandet är svårtolkat. Enligt vissa grundade domstolen en anknytnings-

doktrin,55 medan andra har använt alternativförklaringar till förmån för re-

striktiv lagtolkning.56 Tanken om en anknytningsdoktrin grundas i att dom-

stolen förefaller ha berättigat att skiljeklausuler kan omfatta tvister utanför 

konkretiserade rättsförhållanden förutsatt dels direkt anknytning till rättsför-

hållandet (anknytningskrav), dels att en sammanhållen prövning uppnås 

(sammanhållningskrav).57 Senare prejudikat har frångått sammanhållnings-

kravet.58 

 

2.3 Anknytningsdoktrinens existens 

2.3.1 Sammanläggningsregel 

 

 
54 NJA 2007 s. 475. 
55 Se Waerme (2010) s. 715 ff., Madsen (2013) s. 742 f., Heuman (2019) s. 539, Bratt 

(2017/18) s. 707. 
56 Se Lindskog (2018) I:1-5.2.1 not 727 och I:0-8.1.1 not 526. 
57 Se Heuman (2019) s. 539; Waerme (2010) s. 719; jfr Madsen (2013) s. 743.  
58 Se NJA 2008 s. 120; Waerme (2010) s. 719. 



 13 

2.3.1.1 Sammanläggningsregelns innebörd 

Lindskog tycks förespråka restriktiv lagtolkning. Enligt Lindskog kan ett skil-

jeavtal inte omfatta, bland annat, utomobligatoriska tvister som har uppkom-

mit efter skiljeavtalets ingående.59 Som förklaring till NJA 2007 s. 475 anför 

Lindskog istället en sammanläggningsregel, tillämplig vid blandad kompe-

tens.  

 

Blandad kompetens råder då allmän domstol och skiljenämnd vardera är par-

tiellt behöriga i samma tvist,60 varvid tvisten som huvudregel ska delas mellan 

respektive forum.61 En uppdelning riskerar dock att medföra kostnadsökning 

för parter, ett mer utdraget processförfarande och, följaktligen, att skiljeför-

farandets fördelar undergrävs.62 Lindskog menar härvid att en sammanlägg-

ningsregel kan tillämpas undantagsvis, utifrån rimliga krav på processuell ef-

fektivitet, varigenom ”samtliga grunder skall förläggas till ett forum”63.  

 

Sammanläggningsregeln blir aktuell enbart för tvister som inte helt omfattas 

av ett skiljeavtal, eftersom blandad kompetens annars inte råder. Som konse-

kvens utgör sammanläggningsregeln ett undantag från 1 § LSF, eftersom pa-

ragrafen förstås innebära att enbart tvister omfattade av skiljeavtal kan för-

läggs till skiljeförfarande.64 Utifrån premissen att sammanläggningsregeln 

utgör ett undantag från LSF undersöks, i det följande, istället regelns fören-

lighet med rättsordningen i övrigt. 

 

2.3.1.2 Förenlighet med rätten till domstolsprövning 

EKMR är, med grundlagsstatus, inkorporerad i svensk rätt.65 Konventionen 

föreskriver en rätt till domstolsprövning, tillämplig för såväl fysiska som 

 
59 Se Lindskog (2018) I:1-5.2.1. 
60 Se Lindskog (2018) I:1-5.2.1 not 728 och I:0-8.1.1; jfr prop. 1998/99:35 s. 71 f.; Kvart & 

Olsson (2012) s. 64. 
61 Se prop. 1998/99:35 s. 71 f.; Lindskog (2018) I:0-8.1.1; Kvart & Olsson (2012) s. 64. 
62 Se Heuman (1999) s. 81 f.; jfr Lindskog (2018) 0-2.5.2 och I:0-8.1.1. 
63 Lindskog (2018) I:0-8.1.1. 
64 Jfr Lindskog (2018) I:1-5.2.1 not 729 och I:0-8.1.1. 
65 Se 2 kap. 19 § RF; Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
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juridiska personer.66 Begränsningar av rättigheten får göras enbart genom lag, 

vilket har skett för frågor som enligt skiljeavtal ska prövas av skiljemän.67 

Grundläggande förutsättningar för avstående från rättigheten genom skiljeav-

tal är frivillighet och ”att det otvetydigt framgår av avtalet att parternas vilja 

är att avstå”68. 

  

Eftersom sammanläggningsregeln aktualiseras för tvister utanför en skilje-

klausuls omfattning, saknas avstående från rätten till domstolsprövning. I 

NJA 2007 s. 475 ansågs visserligen att skiljeklausulen enligt avtalstolkning 

omfattade även den grund som sammanlades. Emellertid förelåg – förutsatt 

restriktiv lagtolkning – inte något giltigt avstående, eftersom sammanlagd del 

föll utom lagtolkningens omfattning och, därmed, skiljeklausulens giltighet.69 

Följaktligen är sammanläggningsregeln, vad gäller skiljeförfaranden som inte 

uppfyller samtliga krav på domstolsprövning enligt artikel 6.1 EKMR, oför-

enlig med rätten till domstolsprövning.70 En väsentlig skillnad med anknyt-

ningsdoktrinen är att skiljeförfaranden begränsas till skiljeklausulers omfatt-

ning, vilken begränsas till skiljeavtalets giltighetsomfattning.71 

  

Sammantaget medför sammanläggningsregeln partiellt påtvingade skiljeför-

faranden – motiverat av processuell effektivitet. I förarbeten togs uttryckligt 

avstånd från en sammanläggningsregel med förklaringen att det skulle ”föra 

alldeles för långt att föreskriva […] att en part skulle tvingas in i ett skiljeför-

farande utan stöd i ett skiljeavtal som omfattar hela tvisten”72. Uttalandet 

kopplade till frågan om en lagstiftad sammanläggningsregel, men skeptic-

ismen förefaller ha varit generell.73  

 
66 Se t.ex. Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd and others v. Georgia, no. 16812/17, 18 

juli 2019; Tre Traktörer Aktiebolag v. Sweden, 7 juli 1989, Series A no. 159; Maunsbach 

(2015) s. 52 not 96; jfr prop. 1975/76:209 s. 141; prop. 2009/10:80 s. 162; SOU 2008:125 s. 

420; DS 2005:9 s. 23 ff. 
67 Se 4 § LSF; 2 kap. 20–24 §§ RF. 
68 Maunsbach (2015) s. 108 ff. 
69 Jfr Lindskog (2018) I:0-6.2.3, I:0-3.2.4 och I:1-5.1.2; Adlercreutz & Gorton (2010) s. 21 

och 25; avsnitt 2.4.1 – här om relationen mellan avtalsomfattning och giltighetsomfattning. 
70 Se Tabbane v. Switzerland, no. 41069/12, 3 januari 2016, punkt 26. 
71 Jfr Heuman (2019) s. 536; NJA 2019 s. 171 p. 13; Berg (1981) s. 149. 
72 Prop. 1998/99:35 s. 72, jfr s. 212. 
73 Jfr Madsen (2013) s. 749; Madsen (2016) s. 66 och 102 not 261. 
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2.3.1.3 Förenlighet med internationell privaträtt 

Att en skiljedom behandlar en tvist som inte omfattas av ett skiljeavtal utgör 

ett verkställighetshinder under New York-konventionen.74 New York-kon-

ventionen utgör härtill en minimireglering av vilken omfattning skiljeavtal 

ska tillerkännas.75 Sammanläggningsregeln riskerar följaktligen att antingen 

orsaka verkställighetshinder i konventionsanslutna stater, eller innebära att 

svensk rätt är mer restriktiv än vad New York-konventionen kräver; bägge 

utfall kan även tänkas sammanfalla.76 Motsvarande dilemma tynger inte an-

knytningsdoktrinen, eftersom doktrinen vidgar skiljeklausulers omfattning 

istället för att till skiljeförfarande förlägga tvister utom omfattningen.77 

 

New York-konventionen omfattar visserligen enbart tvister med internation-

ell anknytning.78 I svensk rätt tillämpas emellertid konkretionskravet på såväl 

internationella som nationella skiljeförfaranden, vilka underkastas LSF.79 Nå-

gon skillnad rörande kravets tillämpning förefaller inte råda mellan de båda 

fallen. I förarbeten uttalades dels att det är ett ”svenskt intresse att regleringen 

av skiljeförfarande i olika länder följer enhetliga riktlinjer”80, dels att den in-

ternationella utvecklingen ”i inte ringa utsträckning [bör] prägla den nya la-

gen.”81 Härutöver har HD uttalat att principerna bakom New York-konvent-

ionen bör beaktas vid tolkningen av skiljeavtal.82 Uttalandena antyder att New 

York-konventionen är vägledande för även nationella skiljeförfaranden. 

 

 
74 Se artikel V.1.c New York-konventionen; Port, Bowers & Davis Noll (2010) s. 260 ff.; 

Berg (1981) s. 311 ff.; Born (2014) s. 3549 f. 
75 Se artikel II New York-konventionen; Schramm, Geisinger & Pinsolle (2010) s. 46 ff.; 

Berg (1981) s. 169; Madsen (2013) s. 736. 
76 Jfr Berg (1981) s. 150; Born (2014) s. 3550 ff. – här framgår att skiljeavtals omfattning 

primärt ska bedömas enligt en enhetlig konventionsbaserad tolkning men undantagsvis en-

ligt nationell rätt. 
77 Jfr Heuman (2019) s. 536; Bratt (2017/18) s. 709; avsnitt 2.3.3. 
78 Se artikel I–II New York-konventionen, Berg (1981) s. 12 ff.; Born (2014) s. 2941 ff. 
79 Jfr 46 § LSF. 
80 Prop. 1998/99:35 s. 46; jfr Heuman (1999) s. 44 f. 
81 Prop. 1998/99:35 s. 43; jfr SOU 1994:81 s. 71 ff. 
82 Se NJA 2019 s. 171 p. 14. 
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2.3.2 Genomlysningsdoktrin 

 

2.3.2.1 Genomlysningsdoktrinens grund 

I NJA 2010 s. 734 uttalade domstolen att tvister, grundade på andra än kon-

kretiserade rättsförhållanden, kan omfattas av en skiljeklausul ”i vissa sär-

skilda fall och under mycket speciella förhållanden”83. Lydelsen återupprepa-

des i NJA 2017 s. 226,84 vari uttalandet förtydligades genom etablerandet av 

en genomlysningsdoktrin för utomobligatoriska skadeståndsanspråk. Dom-

stolen förklarade att genomlysning ska hindra att parter undviker skiljebun-

denhet ”genom att maskera en talan, som helt bygger på kontraktet och därför 

rätteligen faller in under skiljeavtalet.”85 Nedan utreds om genomlysnings-

doktrinen innebär restriktiv eller extensiv lagtolkning. 

 

2.3.2.2 Självständig genomlysningsdoktrin 

Genomlysningsdoktrinen kan tolkas innebära att ett konkretiserat rättsförhål-

lande i vissa fall ska anses omfatta även en utomobligatorisk tvist, normalt 

utom rättsförhållandet.86 Doktrinen vore då förenlig med restriktiv lagtolk-

ning.87 

  

Innebörden av begreppet rättsförhållande kan variera mellan olika regler.88 

Rörande konkretionskravet har HD gjort ett fåtal uttalanden. I NJA 2010 s. 

734 uttalades att talan föll utom konkretiserat rättsförhållande, eftersom talan 

inte innebar ”ett ianspråktagande av någon rättighet enligt detta [rättsförhål-

landet].”89 Uttalandet blir mer förståeligt vid beaktande av NJA 2017 s. 226 

vari uttalades att ett rättsförhållande omfattar rättsfakta som grundar förhål-

landet och ”efterföljande rättsfakta som förändrar eller på annat sätt påverkar 

 
83 NJA 2010 s. 734. 
84 Se NJA 2017 s. 226 p. 12. 
85 NJA 2017 s. 226 p. 17; jfr Schöldström (2017/18) s. 720 ff.; Bratt (2017/18) s. 710 ff. 
86 Jfr Lindskog (2018) I:1-5.2.4 – här förstås Lindskog ta avstånd från anknytningsdoktri-

nen men mena att genomlysning kan vidga skiljeavtalet utöver konkretiserat rättsförhål-

lande, möjligen anser Lindskog att den utomobligatoriska tvisten då omfattas av rättsförhål-

landet. 
87 Jfr avsnitt 2.1. 
88 Jfr t.ex. 1 § LSF; 10 kap. 16 § och 13 kap. 2 § RB. 
89 NJA 2010 s. 734. 



 17 

detta […]. Det avgörande för om skiljeklausulen omfattar en viss talan är 

alltså om talan bygger på [min kursiv] ett kontrakterat [konkretiserat] rätts-

förhållande.”90 Ett rättsförhållande avgörs alltså utifrån rättsfakta. Rättsfakta 

utgör grunden för talan och ämnar motsvara rekvisiten i en rättsregel. Rätts-

regeln, i sin tur, ska berättiga yrkandet på en viss rättsföljd.91 Såväl rättsregel 

som rättsföljd kan beskrivas som rättigheter;92 i det följande betraktas bägge 

alternativen som möjliga. Utifrån NJA 2017 s. 226 är dock en såväl extensiv 

som restriktiv tolkning av rättsförhållandets omfattning möjlig; oklart är när 

en talan ska anses bygga på kontrakterat rättsförhållande, vilket diskuteras i 

det följande. 

 

Om ett kontraktsbrott grundar utomobligatoriskt skadeståndsansvar, samt an-

svar inte skulle ha uppkommit kontraktet förutan, kan en situation uppstå där 

en skadeståndstalan utifrån väsentligen samma rättsfakta kan föras såväl uto-

mobligatoriskt som inomobligatoriskt; skillnaden är om ianspråktagen rättig-

het regleras i kontraktet, inklusive utfyllande regler, eller inte.93 Den utomob-

ligatoriska talan kan då anses bygga på ett kontrakterat rättsförhållande, 

eftersom rättsförhållandet utgör en nödvändig förutsättning för talan.94 Kon-

kretiserat rättsförhållande skulle, enligt denna extensiva tolkning, kunna in-

begripa även icke-konkretiserade rättsförhållanden – en utomobligatorisk ta-

lan utgör nämligen ett rättsförhållande för sig.95 Tolkningen kan anses närma 

sig ovarsam begreppsjurisprudens96 och en motsvarighet till anknytnings-

doktrinen, förtäckt under ett extensivt definierat rättsförhållande.97 

   

Genom NJA 2019 s. 171 åtgärdades tvetydigheten i NJA 2017 s. 226. Dom-

stolen relaterade visserligen begreppet rättsförhållande till New York-

 
90 NJA 2017 s. 226 p. 14. 
91 Jfr Westberg (2013) s. 221 f.; Lehrberg (2019) s. 57 ff. 
92 Se Adestam (2019) s. 285 ff. 
93 Se Hellner & Radetzki (2014) s. 23. 
94 Jfr NJA 2017 s. 226 p. 14–16. 
95 Se NJA 2017 s. 226 p. 15; jfr Andersson m.fl. (2011) s. 50; Schöldström (2017/18) s. 

726; NJA 1982 s. 738 – här om blandad kompetens. 
96 jfr om begreppsjurisprudens avsnitt 1.3; Hellner (2001) s. 138, 168 f. och 226; Kleine-

man (2013) s. 42 ff.; Lehrberg (2019) s. 237 f. 
97 Jfr avsnitt 2.3.2.3 och 2.3.3. 
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konventionens generöst tolkade ”legal relationship”98.99 Relaterandet fram-

står ha inneburit ett klargörande av vad som kan utgöra ett konkretiserat rätts-

förhållande, eftersom konventionen tillåter att skiljeavtal inbegriper såväl in-

omobligatoriska som utomobligatoriskta rättsförhållanden.100 Gällande vad 

begreppet rättsförhållande omfattar gav emellertid HD en egen restriktiv de-

finition. Ett rättsförhållande förklarades omfatta ”rättigheter och skyldigheter 

som har angetts i ett ursprungligt avtal […] [och] efterföljande rättsfakta som 

förändrar avtalsinnehållet”101. För att en talan ska falla inom rättsförhållandet 

måste alltså antingen aktuell rättsregel eller rättsföljd, såsom potentiella rät-

tigheter102, anges i avtalet, eller åberopade rättsfakta förändra avtalsinnehål-

let.103 Följaktligen framstår ett inomobligatoriskt rättsförhållande inte kunna 

omfatta en utomobligatorisk tvist.104 

 

2.3.2.3 Genomlysning som anknytningskrav i en 

anknytningsdoktrin 

Alternativt uttryckte domstolen, i NJA 2017 s. 226, extensiv lagtolkning och 

anknytningsdoktrinen, snarare än en självständig genomlysningsdoktrin.105 I 

domskälen förklarades att skiljeklausuler omfattar ”i princip bara”106 konkre-

tiserat rättsförhållande, vilket implicerar att skiljeklausuler inte uteslutande 

begränsas till rättsförhållandet. Domstolen förtydligade att skiljeklausuler 

kan ”omfatta också anspråk på utomobligatorisk grund med därav följande 

verkan som rättegångshinder.”107 Som förutsättning anförde den ett genom-

lysningsresonemang; en skiljeklausul kan utsträckas till en utomobligatorisk 

 
98 Se artikel II New York-konventionen. 
99 Se NJA 2019 s. 171 p. 14. 
100 Se Berg (1981) s. 149; Schramm, Geisinger & Pinsolle (2010) s. 50; Holtzmann & 

Nehaus (1989) s. 259; jfr Heuman (1999) s. 47 ff. 
101 NJA 2019 s. 171 p. 15. 
102 Jfr Adestam (2019) s. 274 f. – här framgår att rättigheter och skyldigheter kan ses som 

olika sidor av samma mynt. 
103 Jfr NJA 2017 s. 226 p. 14 – här framgår att rättsfakta som förändrar innefattar exempel-

vis ”uttryckliga eller konkludenta justeringar av avtalsinnehållet, handlande i strid mot kon-

traktsåtagande och underlåten reklamation”. 
104 Jfr Hellner & Radetzki (2014) s. 23. 
105 Se Bratt (2017/18) s. 708 f.; jfr Heuman (2019) s. 544 f.; Schöldström (2017/18) s. 720 

ff.; Heuman (2017/18) s. 905 ff.; Lindskog (2018) I:1-5.2.4 – Lindskog framstår här medge 

extensiv lagtolkning men avfärdar samtidigt anknytningsdoktrinen, varför det är oklart. 
106 NJA 2017 s. 226 p. 14, jfr p. 15. 
107 NJA 2017 s. 226 p. 16. 
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talan som, sett till påstådda rättsfakta, helt bygger på ett konkretiserat rätts-

förhållande. I domskälen förmedlades att förutsättningen kan uppfyllas av en 

talan vars grund dels inte hade förelegat förutan det konkretiserade rättsför-

hållandet, dels består i rättsfakta som i allt väsentligt motsvarar rättsfakta som 

hade kunnat grunda inomobligatoriskt ansvar.108 Annorlunda uttryckt anlade 

domstolen ett krav om tillräcklig anknytning mellan en talan och det konkre-

tiserade rättsförhållandet.109 

 

För genomlysningsresonemanget hänvisade domstolen till NJA 2008 s. 

120.110 I detta mål yrkade käranden återbetalning gällande avgifter erlagda till 

ett kommunalt hamnbolag, varav vissa reglerades i ett avtal (konkretiserat 

rättsförhållande) omfattat av en skiljeklausul. Istället för att åberopa avtalet 

förde käranden en utomobligatorisk talan, grundad på den kommunala själv-

kostnadsprincipen. Enligt principen får en kommun inte ta ut avgifter som 

överstiger kommunens relevanta kostnader.111 Avtalet utgjorde följaktligen 

en förutsättning för den utomobligatoriska talan, i den omfattning talan an-

gick i avtalet reglerade avgifter. Väsentligen samma rättsfakta hade härtill 

kunnat grunda en inomobligatorisk talan, eftersom självkostnadsprincipen ut-

gör tvingande lag.112 Käranden hade kunnat åberopa att självkostnadsprinci-

pen skulle träda istället för avgifterna i avtalet. Anförda rättsfakta hade då 

ändrat konkretiserat rättsförhållande och därmed omfattats av rättsförhållan-

det.113 Domstolen konkluderade att yrkandet (med utomobligatorisk grund) 

hade ”så stark anknytning till avtalet att talan i den delen måste anses vara 

omfattad av skiljeklausulen”114. Följaktligen förefaller en anknytningsdokt-

rin, väsentligen motsvarande genomlysningskravet i NJA 2017 s. 226, ha av-

gjort skiljeklausulens omfattning. Någon sammanläggningsregel var inte 

 
108 Se NJA 2017 s. 226 p. 16, 17 och 23. 
109 Jfr Bratt (2017/18) s. 708 f.; Heuman (2019) s. 544 f.; Schöldström (2017/18) s. 723.  
110 Se NJA 2017 s. 226 p. 17. 
111 Se 8 kap. 3c § kommunallagen (SFS 2014:573) – domstolen tillämpade denna äldre 

kommunallag. 
112 Jfr prop. 1993/94:188 s. 82 ff.; HFD 2015 ref. 70. 
113 Jfr Adlercreutz & Gorton (2010) s. 21; Lindskog (2018) I:1-5.2.3. 
114 NJA 2008 s. 120. 
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ifråga, eftersom avgörandet delade tvisten mellan skiljeförfarande och allmän 

domstol.115 

 

Sammantaget synes, av NJA 2017 s. 226, följa att en skiljeklausul kan omfatta 

även tvister utom ett konkretiserat rättsförhållande. Av hänsyn till rätten till 

domstolsprövning och konkretiontskravet var domstolen dock återhållsam 

gällande extensiv tolkning av skiljeavtal.116 Likväl förefaller extensiv lagtolk-

ning ha tillämpats, men med genomlysning som ett restriktivt anknytnings-

krav.117 Extensiv tolkning av rättsförhållandens omfattning är härav motsä-

gelsefullt; en tvist kan inte samtidigt falla både inom och utom konkretiserat 

rättsförhållande.118  

 

2.3.3 Anknytningsdoktrin 

I NJA 2019 s. 171 gav HD tydligt uttryck för extensiv lagtolkning och därmed 

anknytningsdoktrinen. Enligt domstolen måste en skiljeklausul avse ett kon-

kretiserat rättsförhållande för giltighet;119 däremot avgör extensiv avtalstolk-

ning skiljeklausulens tillämpningsområde.120 Domstolen förefaller härige-

nom ha åtskilt skiljeklausulers omfattning från omfattningen av konkretiserat 

rättsförhållande.121 

 

Att skiljeklausuler kan omfatta även tvister utom ett konkretiserat rättsförhål-

lande tydliggjordes. Efter att ha definierat rättsförhållandets omfattning, kon-

staterade domstolen att ”i andra fall [om inte inom rättsförhållandet] kan 

grunden för partens talan ligga utanför skiljeklausulens omfattning”122. Dom-

stolen tillade att ”en grund utanför det kontraktuella förhållandet kan dock 

 
115 Se Waerme (2010) s. 719; jfr Heuman (2009/10) s. 339; Schöldström (2017/18) s. 723 

f.; Madsen (2016) s. 103. 
116 Se NJA 2017 s. 226 p. 13 – domstolen förefaller här med extensiv tolkning avse exten-

siv lagtolkning. 
117 Jfr Bratt (2017/18) s. 708 f. 
118 Jfr Heuman (2019) s. 544 – Heuman ansluter sig här till restriktiv tolkning. 
119 Se NJA 2019 s. 171 p. 12; jfr prop. 1998/99:35 s. 212. 
120 Se NJA 2019 s. 171 p. 13. 
121 Se Heuman (2019) s. 536. 
122 NJA 2019 s. 171 p. 16. 



 21 

också bedömas ligga innanför skiljeklausulens omfattning”123. Eftersom 

domstolen definierade rättsförhållandets omfattning såsom inomobligatoriskt 

förstås att den, med kontraktuellt förhållande, avsåg konkretiserat rättsförhål-

lande. Dessutom hänvisade domstolen till NJA 2007 s. 475 med förklaringen 

att skiljeklausuler kan omfatta utomobligatoriska grunder.124 

 

Härutöver uttalade domstolen att principerna bakom New York-konventionen 

bör beaktas ”vid tolkningen av skiljeavtal och skiljeförfarandelagens begrepp 

’rättsförhållande’”125. New York-konventionen omfattar tvister ”which may 

arise between them [parterna] in respect of a defined legal relationship, 

whether contractual or not”126. Under konventionen utgör ett konkretiserat 

rättsförhållande en giltighetsförutsättning för skiljeavtal. Det giltiga avtalets 

omfattning avgörs dock genom motsvarande extensiv avtalstolkning. Även 

om konkretiserat rättsförhållande är inomobligatoriskt förefaller skiljeavtal, 

enligt konventionen, kunna omfatta anknytande utomobligatoriska tvister.127 

En förutsättning är att skiljeavtalet vid avtalstolkning omfattar aktuella tvister 

– skiljeförfaranden begränsas följaktligen till tvister som parterna anses ha 

avtalat om skiljeförfarande för.128 

 

Sammantaget gav domstolen tydligt uttryck för extensiv lagtolkning i NJA 

2019 s. 171. En rättssats kan formuleras utifrån avgörandet; om en skiljeklau-

sul avser ett konkretiserat rättsförhållande så omfattar klausulen tvister, ino-

mobligatoriska och utomobligatorisk, vilka vid avtalstolkning faller inom den 

giltiga skiljeklausulen.129 Rättssatsen kan förenas med tidigare diskuterade 

prejudikat, vilka likaledes kan anses ha vidgått anknytningsdoktrinen.130 Ef-

tersom NJA 2019 s. 171 inte avgjordes i plenum ansåg HD möjligen att 

 
123 NJA 2019 s. 171 p. 17. 
124 Se NJA 2019 s. 171 p. 15–17 – punkterna lästa i följd gör närmast självklart att konkreti-

serat rättsförhållande avses; jfr Heuman (2019) s. 536 och 547. 
125 NJA 2019 s. 171 p. 14. 
126 Artikel II.1 New York-konventionen. 
127 Jfr Schramm, Geisinger & Pinsolle (2010) s. 53 not 46; Berg (1981) s. 148 ff. och 169; 

jfr Born (2014) s. 294 f., 1317 ff. och 1357 ff.; Holtzmann & Nehaus (1989) s. 259 och 271. 
128 Se Born (2014) s. 1317 och 739; Berg (1981) s. 149. 
129 Jfr Heuman (2019) s. 546 f. 
130 Jfr Madsen (2016) s. 101; Bratt (2017/18) s. 707 f.  
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avgörandet förtydligade rådande rättsläge.131 Däremot förefaller uppställda 

anknytningskrav variera mellan avgörandena;132 att i detalj klargöra anknyt-

ningsdoktrinens omfattning faller dock utanför denna uppsats.133 

 

2.4 Vad anknytningsdoktrinen utgör 

2.4.1 Anknytningsdoktrinen som lag- och 

avtalstolkningsmaxim 

Heuman förespråkar extensiv lagtolkning med definitionen att ”en skiljeklau-

sul i ett avtal blir giltig eftersom den avser ett bestämt rättsförhållande […]. 

Frågan om den giltiga klausulen kan omfatta anknytande rättsförhållanden 

utgör en avtalstolkningsfråga, inte en giltighetsfråga.”134 Definitionen bygger 

på en distinktion mellan skiljeklausulers giltighet, utifrån konkretionskravet, 

respektive omfattning.135 Initialt förefaller definitionen förenlig med NJA 

2019 s. 171;136 problem uppkommer däremot vid närmare granskning. 

   

Med definitionen följer uppfattningen att inget annat än avtalstolkning be-

gränsar skiljeklausulers omfattning, varför konkretionskravet upphör i prak-

tiken. Förutsatt konkretiserande av ett rättsförhållande möjliggörs för parter 

att avtala att en skiljeklausul ska omfatta deras samtliga framtida tvister. De-

finitionen strider följaktligen rakt mot HD:s uttalande att ”skiljeavtal inte kan 

avse alla framtida tvister mellan parterna”137. 

  

En rimligare uppfattning är att avtalstolkning avgör endast den giltiga klau-

sulens omfattning. Avtalstolkning avgör då inte ensamt en skiljeklausuls om-

fattning, utan begränsas till den del av avtalet som uppfyller konkretionskra-

vet – avtalets giltighet konstituerar en yttre omfattningsgräns. Det blir möjligt 

 
131 Jfr 3 kap. 6 § RB. 
132 Jfr Heuman (2019) s. 534 ff. – Heuman diskuterar här praxisomläggning gällande an-

knytningsdoktrinens omfattning. 
133 Se avsnitt 1.4. 
134 Heuman (2019) s. 536. 
135 Jfr Heuman (2014/15) s. 454; jfr Born (2014) s. 294 och 769. 
136 Jfr NJA 2019 s. 171 p. 12–13. 
137 NJA 2019 s. 171 p. 12; jfr prop. 1998/99:35 s. 212. 
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att skilja mellan två kumulativa förutsättningar för att en skiljeklausul ska 

omfatta en viss tvist; tvisten måste falla inom skiljeklausulens avtalsomfatt-

ning, utifrån avtalstolkning, men även giltighetsomfattning, utifrån lagtolk-

ning. En skiljeklausuls avtalsomfattning kan vara mindre men inte större än 

giltighetsomfattningen.138 

  

Heumans definition av extensiv lagtolkning grundas i en distinktion mellan 

giltighet och omfattning. Skillnaden mellan extensiv och restriktiv lagtolk-

ning enligt Heumans definition är dock enbart omfattningen, inte giltigheten. 

Konkretionskravet som giltighetsförutsättning ges identisk innebörd för såväl 

extensiv som restriktiv lagtolkning – en skiljeklausul ska avse det avtal klau-

sulen ingår i, som konkretiserat rättsförhållande.139 Följaktligen får extensiv 

och restriktiv lagtolkning samma giltighetsomfattning, varvid extensiv lag-

tolkning inte är mer extensiv än restriktiv lagtolkning. För åtskillnad mellan 

extensiv och restriktiv lagtolkning behöver istället giltighetsomfattningen 

adresseras, vilket sker genom lagtolkning.140 Frågan är vilken anknytning 

som krävs för att en tvist ska vara om konkretiserat rättsförhållande.141 

  

I NJA 2017 s. 226 utgjorde genomlysningsdoktrinen ett anknytningskrav.142 

I NJA 2019 s. 171 uttrycktes anknytningskravet mer vagt genom anslutande 

till New York-konventionens lydelse att skiljeklausuler omfattar ”tvister med 

avseende på”143 ett konkretiserat rättsförhållande. Mer intressant uttalade 

domstolen att ”bedömningen av om en tvist täcks av ett skiljeavtal kan ibland 

medföra att en skiljenämnd behöver göra en ingående analys av parternas 

mellanhavanden.”144 I dessa fall finns, enligt domstolen, anledning att utgå 

från att parter eftersträvar ett samlat förfarande. Domstolen, som redan 

 
138 Jfr Lindskog (2018) I:1-5.1.2; NJA 2019 s. 171 p. 12; Berg (1981) s. 148 ff.; Lindell 

(2020) s. 276 f.; Schramm, Geisinger & Pinsolle (2010) s. 53 not 46 – här framgår, om New 

York-konventionen, att huruvida en utomobligatorisk tvist omfattas beror på dels avtalsly-

delsen, dels anknytningen. 
139 Se Heuman (2019) s. 536. 
140 Jfr om normhierarki Adlercreutz & Gorton (2010) s. 21 och 25. 
141 Jfr 1 § LSF. 
142 Se avsnitt 2.3.2.3. 
143 NJA 2019 s. 171 p. 14. 
144 NJA 2019 s. 171 p. 18. 
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tidigare har förordat extensiv avtalstolkning,145 framstår härigenom ha etable-

rat ett anknytningsantagande – ett antagande om tillräcklig anknytning mellan 

tvist och rättsförhållande för att tvist ska falla inom giltighetsomfattningen.146 

 

2.4.2 Omfattat rättsförhållande och omfattad tvist 

En tolkning som figurerat tycks vara att en skiljeklausul ska omfatta det rätts-

förhållande som en tvist grundas på.147 I NJA 2019 s. 171 framträdde dock en 

distinktion mellan omfattat rättsförhållande och omfattad tvist. Domstolen 

poängterade att ett konkretiserat rättsförhållande krävs, men anförde även att 

en ”grund utanför det kontraktuella förhållandet”148 kan omfattas samt att 

”bedömningen av om en tvist täcks av ett skiljeavtal”149 kan kräva en ingå-

ende analys. 

  

I juridisk bemärkelse kan begreppet tvist lämpligen förstås som meningsmot-

sättningar av juridisk relevans.150 Tvistigt kan vara såväl vissa faktiska om-

ständigheters existens som deras juridiska betydelse.151 Först genom dessa 

faktiska omständigheter, det vill säga grunden för talan, erhåller en tvist sin 

identitet.152 Utifrån grunden avgörs huruvida tvisten omfattas av en skilje-

klausul.153 

 

Begreppet grund utgör en processrättslig term för de rättsfakta som part anför 

till stöd för sitt yrkande på viss rättsföljd.154 Följaktligen baseras en grund på 

rättsförhållanden – vilka består i rättsfakta.155 En grund behöver naturligtvis 

 
145 Se NJA 2019 s. 171 p. 13. 
146 Se NJA 2019 s. 171 p. 13 och 18. 
147 Se Heuman (2019) s. 536; Bratt (2017/18) s. 709; Waerme (2010) s. 721; Lindskog 

(2018) I:1-5.2.4; jfr NJA 2010 s. 734; NJA 2017 s. 226 p. 13. 
148 NJA 2019 s. 171 p. 17; jfr NJA 2007 s. 475; NJA 2008 s. 120. 
149 NJA 2019 s. 171 p. 18. 
150 Jfr Westberg (2013) s. 23 ff. 
151 Se Westberg (2013) s. 226. 
152 Jfr Westberg (2013) s. 211 – Westberg skriver här att utan grund ”går det inte att veta 

vilken tvist som domstolen ska och får döma över”. 
153 Jfr Andersson m.fl. (2011) s. 55 f.; NJA 2019 s. 171 p. 16–17; NJA 2017 s. 226 p. 10–

11. 
154 Se Westberg (2013) s. 149. 
155 Jfr Fitger m.fl. (2019) kommentar till 42 kap. 2 § 2 p. RB; avsnitt 2.3.2.2. 
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inte omfatta ett rättsförhållande i sin helhet utan enbart relevanta rättsfakta 

för aktuella rekvisit. Härtill har begreppen grund respektive rättsförhållande 

olika funktion. Grund är ett processrättsligt samlingsbegrepp för relevanta 

rättsfakta i en process, medan rättsförhållande utgör en relation som konstitu-

erar rättigheter och skyldigheter.156 Härav är begreppen grund respektive 

rättsförhållande inte synonyma. 

 

Följaktligen förefaller domstolen ha menat att en skiljeklausul omfattar enbart 

konkretiserade rättsförhållanden. Huruvida en tvist omfattas avgörs av ifall 

tvisten är om ett omfattat rättsförhållande, det vill säga av om tillräcklig an-

knytning till rättsförhållandet råder.157 Formuleringen i 1 § LSF – tvister om 

ett rättsförhållande – stödjer denna uppfattning. Uppfattningen är även i har-

moni med förarbeten, vari uttalades att vanligast är skiljeavtal ”som avser 

framtida tvister med anknytning till [min kursiv] ett visst rättsförhållande.”158 

 

2.4.3 Anknytningsdoktrinen som 

avtalstolkningsmaxim 

Waerme anför teorin att domstolen har ”bedrivit en avtalsutfyllning under av-

talstolkningens täckmantel”159 och därmed skapat anknytningsdoktrinen som 

naturalia negotii – det vill säga, som en objektiv norm med vilken avtalsut-

fyllning sker.160 Liknande menar Bratt att doktrinen inte utgör ”avtalstolkning 

i vanlig mening, utan en objektiv tolkning som inte utgår från vad parterna 

kan antas ha menat vid avtalstidpunkten”161 – det vill säga, naturalia negotii. 

Anknytningsdoktrinen faller härmed under avtalstolkning, och inte under lag-

tolkning.162 Innebörden av teorin är att rättsförhållanden, som inte är angivna 

 
156 Jfr Westberg (2013) s. 149; avsnitt 2.3.2.2. 
157 Jfr NJA 2019 s. 171 p. 12 och 18; Andersson m.fl. (2011) s. 55 f.; Schramm, Geisinger 

& Pinsolle (2010) s. 53 not 46; Berg (1981) s. 149. 
158 Prop. 1998/99:35 s. 212; jfr SOU 1994:81 s. 256 f. 
159 Waerme (2010) s. 717. 
160 Se Adlercreutz & Gorton (2010) s. 25. 
161 Bratt (2017/18) s. 709. 
162 Jfr om avtalstolkning avsnitt 2.1. 
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i skiljeklausulen, kan anses uppfylla konkretionskravet förutsatt tillräcklig an-

knytning till ett angivet rättsförhållande.163 

 

Teorin måste kunna förenas med konkretionskravet, eftersom avtalstolkning 

inte kan frångå indispositiv lag.164 Lydelsen i 1 § LSF – ett rättsförhållande 

som är angivet i avtalet – utesluter visserligen inte att ett rättsförhållande, 

genom avtalsutfyllnad, kan anses angivet och därmed konkretiserat. Fören-

lighet med restriktiv lagtolkning kan följaktligen inte avfärdas bestämt. Teo-

rin är emellertid inte oproblematisk. För det första ges konkretionskravet – 

inklusive dess syfte att skapa förutsebarhet rörande vilket rättsförhållande 

parter avstår från domstolsprövning om – en underordnad betydelse.165
 För 

det andra förklarar teorin inte varför skiljeklausuler kan omfatta tvister som 

inte grundas på något konkretiserat rättsförhållande. Ovan diskuterade di-

stinktion mellan omfattad tvist och omfattat rättsförhållande förutsätter istäl-

let extensiv lagtolkning.166
 

 
163 Se Waerme (2010) s. 721; Bratt (2017/18) s. 709. 
164 Jfr Lindskog (2018) I:1-5.1.1–4; jfr om normhierarki Adlercreutz & Gorton (2010) s. 21 

och 25. 
165 Se Waerme (2010) s. 721; Lindskog (2018) I:1-5.1.2; NJA 2019 s. 171 p. 12; Schramm, 

Geisinger & Pinsolle (2010) s. 50. 
166 Jfr Adlercreutz & Gorton (2010) s. 21 och 25; Heuman (2019) s. 536; Lindskog (2018) 

I:1-5.1.2. 
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3 Analys och slutsatser 

3.1 Anknytningsdoktrinen som 

lagtolkningsmaxim 

Två förklaringar som tillåter restriktiv lagtolkning kan skönjas. För det första, 

en sammanläggningsregel, vilken möjliggör att tvister utom en skiljeklausuls 

omfattning sammanläggs till skiljeförfarande. För det andra, en självständigt 

opererande genomlysningsdoktrin med vilken tvister, utom konkretiserat 

rättsförhållande, kan tolkas in i rättsförhållandet. Även teorin om anknyt-

ningsdoktrinen som en avtalstolkningsmaxim kan anses kompatibel med re-

striktiv lagtolkning; denna teori berörs senare i analysen. 

 

En sammanläggningsregel skapar rättssystematisk disharmoni. Regeln är 

oförenlig med New York-konventionen och, eftersom giltigt avstående sak-

nas, även med rätten till domstolsprövning; skiljeförfaranden kan inte rätts-

enligt påtvingas i vidare utsträckning än vad parterna har överenskommit. 

Sammantaget utgör en sammanläggningsregel inte rimligen gällande rätt.167 

 

Inte heller en självständig genomlysningsdoktrin utgör en godtagbar alterna-

tivförklaring. En komplicerande omdefinition av begreppet rättsförhållande 

till förmån för status quo, nämligen restriktiv lagtolkning, får anses oegentlig; 

effekten blir motsvarande en anknytningsdoktrin i bemärkelsen att skiljeklau-

sulers omfattning de facto vidgas. Dessutom utesluts alternativförklaringen 

av den restriktiva tolkning av rättsförhållandens omfattning som, enligt klar-

göranden i NJA 2019 s. 171, får anses utgöra gällande rätt.168 

 

Istället för restriktiv lagtolkning förefaller extensiv lagtolkning och anknyt-

ningsdoktrinen konstituera gällande rätt. Anknytningsdoktrinen är förenlig 

med lag, prejudikat och förarbeten inom skiljedomsrätten, och möjliggör 

 
167 Jfr avsnitt 2.3.1. 
168 Jfr avsnitt 2.3.2.2; Rättsförhållandets mer precisa omfattning utgör en fråga för vidare 

forskning. 
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härtill rättssystematisk harmoni. Doktrinen kan förenas med både New York-

konventionen och rätten till domstolsprövning, eftersom enbart tvister inom 

skiljeklausulens omfattning – det vill säga, inom både giltighetsomfattningen 

och avtalsomfattningen – tillåts underkastas skiljeförfarande.169 Extensiv lag-

tolkning och anknytningsdoktrinen förefaller följaktligen utgöra den enda 

rimliga uppfattningen av i uppsatsen diskuterade rättsfall.170 För förståelse av 

anknytningsdoktrinen framstår två grundläggande distinktioner viktiga att po-

ängtera.171 

 

För det första framträder en distinktion mellan lagtolkning respektive avtals-

tolkning. En skiljeklausul har dels en giltighetsomfattning, grundad i lagtolk-

ning, dels en avtalsomfattning, grundad i avtalstolkning. Dessa utgör kumu-

lativa förutsättningar för att en skiljeklausul ska omfatta en viss tvist. Teorin 

om anknytningsdoktrinen som en lag- och avtalstolkningsmaxim är, utifrån 

dess definition av extensiv lagtolkning, oförenlig härmed. 

 

För det andra framträder en distinktion mellan, av en skiljeklausul, omfattat 

rättsförhållande respektive omfattad tvist. Anknytningsdoktrinens innebörd 

är att skiljeklausulers giltighetsomfattning täcker tvister som, bedömt utifrån 

tvisternas grund, har tillräcklig anknytning172 till ett omfattat, det vill säga 

konkretiserat, rättsförhållande. Uppfattning faller väl samman med formule-

ringen i 1 § LSF – en skiljeklausul kan avse tvister om ett rättsförhållande 

som är angivet i avtalet.  

 

Teorin om anknytningsdoktrinen som en avtalstolkningsmaxim förmår inte 

förklara sistnämnda distinktion, eftersom avtalstolkning inte kan frångå in-

dispositiv rätt. Istället förutsätts extensiv lagtolkning.173 Extensiv lagtolkning, 

och därmed frågan om skiljeklausuler kan omfatta anknytande tvister utom 

 
169 Jfr avsnitt 2.3.1.2–3; Extensiv avtalstolknings förenlighet med rätten till domstolspröv-

ning kan däremot diskuteras och utgör en fråga för vidare forskning. 
170 Jfr avsnitt 2.3.2.3 och 2.3.3. 
171 Jfr avsnitt 2.4.1–3. 
172 Anknytningsdoktrinens detaljerade omfattning, som faller utom denna uppsats att klar-

göra, utgör en fråga för vidare forskning. 
173 Jfr avsnitt 2.4.1–3.  
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konkretiserat rättsförhållande, framstår vara oberoende av tillämpad avtals-

tolkning. Skillnaden mellan extensiv och restriktiv avtalstolkning aktualiseras 

först in dubio; hinder tycks inte föreligga mot att parter, trots restriktiv avtals-

tolkning, sluter ett klart och tydligt extensivt avtal, och vice versa. 174 

 

Anknytningsdoktrinen förefaller följaktligen utgöra enbart en lagtolk-

ningsmaxim. Anknytningsdoktrinen som lagtolkningsmaxim är välförenlig 

med konkretionskravet såsom stadgat i lag, eftersom skiljeklausuler inte an-

ses omfatta andra än konkretiserade rättsförhållanden.175 En tveksamhet, läm-

pad för framtida utredning, är dock hur svagt anknytningskrav som kan tillå-

tas utan att anknytningsdoktrinen frångår konkretionskravets 

förutsebarhetssyfte eller rätten till domstolsprövning.176 Möjligen är tillåten 

gräns redan passerad, eftersom ett anknytningsantagande förefaller ha etable-

rats genom NJA 2019 s. 171.177 Däremot är det antagligt att parter (vid skil-

jeavtalets ingående) föredrar samlade processförfaranden, vilket naturligtvis 

vida skiljeklausuler främjar.178 

 

3.2 Slutsatser 

En anknytningsdoktrin kan anses existera med innebörden att ett skiljeavtal 

kan omfatta tvister även utom konkretiserat rättsförhållande, förutsatt tillräck-

lig anknytning till rättsförhållandet. En åtskillnad framträder mellan omfattad 

tvist respektive omfattat rättsförhållande. 

 

Anknytningsdoktrinen utgör rimligen en lagtolkningsmaxim, enbart, vilken 

rör frågan om skiljeklausulers giltighetsomfattning. En åtskillnad framträder 

mellan avtalsomfattning, enligt avtalstolkning, och giltighetsomfattning, en-

ligt lagtolkning. 

 
174 Jfr avsnitt 2.1 och 2.4.1; När ett rättsförhållande kan anses konkretiserat respektive hur 

skiljeavtal tolkas eller bör tolkas utgör frågor för vidare forskning. 
175 Jfr avsnitt 2.4.2. 
176 Jfr avsnitt 2.1, 2.3.1.2 och 2.4.3. 
177 Jfr avsnitt 2.4.1. 
178 Jfr avsnitt 2.3.1.1. 
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Som svar på huvudfrågeställningen konkluderas att konkretionskravet kan 

anses tillåta att en skiljeklausul omfattar en tvist som inte grundas på ett kon-

kretiserat rättsförhållande, förutsatt att tvisten faller inom både skiljeklausu-

lens avtalsomfattning och giltighetsomfattning. 
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