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1 Inledning 
Ett skiljeavtal innebär att parterna med stöd av den allmänna avtalsfriheten kan styra tvister 

bort från ett förfarande i allmän domstol till prövning i ett skiljeförfarande av skiljemän.1 

Förfarandet utgör en form av privat rättsskipning och är i princip konfidentiell. I likhet med 

domstolsavgöranden vinner skiljedomar rättskraftsverkan och en domstol får inte mot en parts 

bestridande ompröva en skiljedom i sak.2 Även om en skiljedom vinner rättskraft på materiell 

grund kan den emellertid överklagas till domstol på formell grund.3  

 

Ett skiljeavtal medför att uppkomna tvister blir avgjorda av en skiljeman eller flera skiljemän 

vilka i så fall bildar en skiljenämnd. En förutsättning för skiljeförfarande är att part påkallar 

skiljeförfarande med stöd av ett skiljeavtal samt att skiljenämnden efter sin 

behörighetsprövning över tvisten med stöd av 2 § LSF, anser sig behörig. Part har dock 

möjlighet att efter klander låta domstol slutligt fastställa behörigheten över tvisten. En sådan 

överprövning är bindande för skiljenämnden. Skiljeavtalet utgör också ett dispositivt 

rättegångshinder i domstol. Enligt 10 kap. 17 a § RB respektive 4 § LSF sker avvisning av 

kärandens talan efter invändning från svaranden med hänvisning till skiljeavtalet. 4 Samma 

regel gäller i det fallet att käranden gör gällande att svarandens invändning omfattas av ett 

skiljeavtal.5  

 

När skiljenämnden prövar sin egen behörighet över tvisten, när domstolen överprövar en 

sådan behörighetsprövning efter klander liksom när domstolen gör en behörighetsprövning 

efter invändning om rättegångshinder, måste bedömas huruvida kärandens talan omfattas av 

skiljeavtalet. En bedömning av skiljeavtalets objektiva omfattning som resulterar i att 

kärandens talan anses omfattad av skiljeavtalet, är således en grundläggande förutsättning för 

att ett skiljeavtal mellan parterna ska leda till att tvisten ska prövas i ett skiljeförfarande.6 I 

annat fall äger skiljeavtalet inte tillämplighet över tvisten.  

                                                
1 Ett avtal är således en förutsättning för att ett skiljeförfarande ska aktualiseras. Det ska tilläggas att det i vissa 
2 SOU 1994:81 s. 58, 67, 69; Prop. 1998/99:35 s. 35, 40, 42; Heuman, 1999, s. 17.  
3 Heuman, 1999, s. 18–19. Det kan då röra sig om handläggningsfel, felaktig behörighetsbedömning, ogiltigt 

skiljeavtal etc.  
4 Heuman, 1999, s. 175–177. 
5 Se Lindskog, 2012, s. 318 not 50; Madsen, 2009, s. 100.  
6 Vidare krävs att skiljeavtalet är giltigt och att tvistefrågan är skiljedomsmässig. Att frågan ska vara 

skiljedomsmässig innebär att frågan ska vara tillåten att lösa inom ett skiljeförfarande, Lindskog, 2012, s. 
318.  Dessa förutsättningar kommer inte beröras i någon större utsträckning i denna uppsats, se avsnitt 1.2 
nedan. 



6 
 

Av stor betydelse för parterna är det faktum att en bedömning av skiljeavtalets omfattning kan 

leda till uppkomsten av blandad kompetens, de vill säga när vissa delar av tvisten omfattas av 

domstolens behörighet, medan andra delar av tvisten omfattas av skiljenämndens behörighet. 

Frågan aktualiseras när rättsfakta7 åberopas som inte grundar sig direkt på avtalet mellan 

parterna, men som likväl har nära anknytning till dito. Om en tvist inbegriper flera rättsfakta, 

till exempel alternativa bifallsgrunder eller alternativa invändningar, uppstår frågan hur de 

rättsfakta som inte regleras i avtalet ska hanteras. Om käranden grundar sin skadeståndstalan, 

inte på det avtal med skiljeklausul som finnas mellan parterna, utan exempelvis på vårdslöst 

handlande, en så kallad utomobligatorisk grund, uppstår frågan om käromålet omfattas av det 

avtal som existerar mellan parterna eller ska anses falla utanför skiljeavtalet.8  

 

Beroende på omfattningsbedömningen kan således blandad kompetens uppstå. I dessa 

situationer gäller regeln att en uppdelning av tvisten ska ske vilket i sin tur förutsätter 

processer i flera fora. Det är, vilket kommer utvecklas senare, en olägenhet för parterna och 

medför vissa praktiska tillämpningsproblem i form av frågor om turordning och 

vilandeförklaring av delar av en tvist.9 Hur blandad kompetens ska lösas rent praktiskt 

diskuterades vid införandet av LSF. Det konstaterades att en uppdelning av tvisten var 

opraktisk, men att det skulle ”(…) föra alldeles för långt att föreskriva att skiljeavtalet i ett 

sådant fall förfaller eller att en part skulle tvingas in i ett skiljeförfarande utan stöd i ett 

skiljeavtal som omfattar hela tvisten. Dessutom torde det krävas någon form av skönsmässig 

bedömning av lämpligheten av en sammanläggning i varje enskilt fall.” I stället lämnades 

behörighetskonflikten att få lösas i rättstillämpningen.10 

 

När ett skiljeavtal aktualiseras måste således domstolen respektive skiljenämnden alltid göra 

en bedömning av skiljeavtalets omfattning för att avgöra sin egen behörighet. Denna 

bedömning får en direkt avgörande påverkan på processens form och karaktär. Syftet med 

denna uppsats är just att beskriva och utvärdera hur skiljeavtalets objektiva omfattning ska 

bestämmas. Det är en fråga som under lång tid har debatterats flitigt inom den 

rättsvetenskapliga doktrinen. Som verktyg för bedömningen har HD utvecklat två doktriner; 

påståendedoktrinen respektive anknytningsdoktrinen. För att förstå behörighetsbedömningen 
                                                
7 Med rättsfaktum menas ett bevisbart, faktiskt förhållande som enligt en rättsregel eller ett avtalsvillkor är av 

omedelbart betydelse för att en rättsföljd ska inträda, Heuman, 2005, s. 95–97. Se även avsnitt 1.3. 
8 Jmf Heuman, 2009, s. 351.  
9 Lindskog, 2012, s. 204–206; Madsen, 2009, s. 103; Heuman, 1999, s. 81, 187–193. Frågan om blandad 

kompetens kommer bl.a. utvecklas mer ingående i avsnitt 3.4.3. 
10 SOU 1994:81 s. 100; Prop. 1998:99:35 s. 71–72. 
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måste de båda doktrinernas innebörd utredas. Genom anknytningsdoktrinens intåg i 

rättstillämpningen öppnades möjligheten upp för att låta utomobligatoriska grunder omfattas 

av ett skiljeavtal. På så viss kunde de olägenheter som uppkommer vid blandad kompetens 

undvikas. Genom senare praxis synes denna möjlighet kraftigt ha begränsats. Dessa 

avgöranden har motiverats utifrån kravet på att endast de tvistefrågor som träffas av det i 

huvudavtalet angivna rättsförhållandet11 omfattas av skiljeavtalet. HD:s praxis har varit av 

skiftande slag och kan knappast anklagas för att vara varken enhetlig eller lättbegriplig. Det 

råder fortfarande oklarheter om hur påståendedoktrinen respektive anknytningsdoktrinen ska 

förstås liksom hur doktrinerna förhåller sig till varandra. Det finns därför ett intresse att söka 

klargöra det svenska rättsläget. I skiljeförfarandeutredningen från 2015, där bland annat några 

av de rättsfall som brukar hänföras till påståendedoktrinen respektive anknytningsdoktrinen 

diskuterades, fann utredaren inget underlag för att föreslå några lagändringar. Bland annat 

uttalades att påståendedoktrinen flera gånger behandlats och motiverats i HD:s avgöranden 

och att kvarstående frågetecken bäst torde lösas i rättstillämpningen. 12  Att någon ny 

lagstiftning som tar sikte på behörighetsprövningen och sammanläggning av tvister vid 

blandad kompetens är nära förestående, är därför inte trolig. Med hänsyn till intresset av att 

skiljeförfarandet ska präglas av internationell rättsenhetlighet 13  liksom att Sverige ska 

fortsätta vara en modern, effektiv och attraktiv skiljedomsjurisdiktion14 är det också av 

intresse att belysa rättsläget i Sverige i ljuset av det internationella rättsläget. 

1.1 Syfte 
Uppsatsen syftar till att utreda och utvärdera den metod som domstolar och skiljedomstolar 

ska tillämpa för att avgöra ett skiljeavtals objektiva omfattning enligt svensk rätt.  

 

Att skiljeförfarandet utgör ett centralt rättsskipningsförfarande för kommersiella tvister 

bygger på uppfattningen att förfarandet är snabbt, effektivt, neutralt och konfidentiellt.15 

Dessutom präglas skiljeförfarandet av internationell rättsenhetlighet med möjlighet till 

erkännande och verkställighet i främmande land. 16  Av denna anledning ska två 

frågeställningar besvaras:  

 

                                                
11 Vad som aves med rättsförhållande förklaras i avsnitt 1.3. 
12 SOU 2015:37 s. 166. 
13 Prop. 1998/99:35 s. 44.  
14 SOU 2015:37 s. 61, 86, 167.  
15 Dessa principer kommer att beskrivas i avsnitt 2.1. 
16 Den här principen kommer att beskrivas i avsnitt 2.1. 
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1. Vilken metod ska domstolar och skiljedomstolar tillämpa när de har att bedöma ett 

skiljeavtals objektiva omfattning enligt svensk rätt? 

2. Hur förhåller sig den metoden till de värden och principer som skiljeförfarandet kan 

sägas bygga på? 

1.2 Avgränsningar 
Ett skiljeavtal aktualiserar många rättsfrågor och det är inte möjligt att i en uppsats av denna 

karaktär beröra dem alla. Vissa avgränsningar har därför varit nödvändiga. Ska ett skiljeavtal 

ha någon verkan måste det först och främst vara giltigt. Här gäller liksom för alla andra avtal, 

avtalsrättens regler för bundenhet. 17  Frågan om ett skiljeavtals giltighet och parternas 

bundenhet faller utanför uppsatsens syfte. Fortsättningsvis är utgångspunkten att ett giltigt 

skiljeavtal föreligger och att parterna är bundna av detsamma enligt principen om pacta sunt 

servanda.  

 

Vidare ska påpekas att ett skiljeavtals omfattning kan behöva fastställas såväl objektivt som 

subjektivt. 18  Den subjektiva omfattningen anger vilka rättssubjekt som är berättigade 

respektive förpliktigade genom skiljeavtalet. 19  Genom att fastställa den subjektiva 

omfattningen fastställs således vilka parter som är bundna av skiljeavtalet. Den objektiva 

omfattningen, vilket denna uppsats tar sikte på, anger som sagt vilka tvistefrågor som 

omfattas av skiljeavtalet. Den subjektiva omfattningen faller sålunda utanför uppsatsens syfte 

och kommer inte beröras.  

 

Som inledningsvis nämnts har ett skiljeavtal endast verkan över tvistefrågor som är 

skiljedomsmässiga.20 Part har endast möjlighet att hänskjuta en tvist till avgörande genom 

skiljedom om tvisten är av dispositiv karaktär, det vill säga tillåtlig att träffa förlikning om.21 

Denna fråga är skild från frågan om skiljeavtalets objektiva omfattning. Är tvistefrågan inte 

förlikningsbar är det ovidkommande huruvida tvistefrågan omfattas av skiljeavtalet eller 

                                                
17 Jämför Heuman, 1999, s. 51–62. 
18 Terminologin används av Lindskog, 2012, s. 148–150, 185–188. 
19 Lindskog, 2012, s. 148 och not 285.  
20 Se 1 § 1 st. vari anges att ”frågor som parterna kan träffa förlikning om” får lämnas till avgörande av en eller 

flera skiljemän 
21 Madsen, 2009, s. 75–77; Cars, 2000, s. 31.  



9 
 

inte.22 Med hänsyn till att det rör sig om separata bedömningar är en avgränsning mot 

skiljedomsmässiga tvistefrågor därför motiverad.23 

 

Vidare görs en avgränsning mot situationer där part åberopar en kontraktuell grund som inte 

klart omfattas av skiljeavtalet. Till exempel en grund hänförlig till ett annat avtal mellan 

parterna som saknar skiljeklausul eller en grund som hänför sig till ett senare ingånget 

tilläggsavtal som saknar skiljeklausul. I princip uppstår samma fråga som tas upp i 

inledningen, nämligen om grunden omfattas av skiljeavtalet eller inte. 24  I de fall där 

anknytningsdoktrinen har tillämpats på utomobligatoriska grunder har dock grunderna inte 

hänfört sig till ett annat avtal mellan parterna. Det finns därför varken behov av eller utrymme 

för att redogöra för alla eventuella scenarier där parterna har flera avtal mellan varandra med 

eller utan skiljeklausuler. Det resonemang som kommer föras angående anknytning torde 

dock vara tillämpligt också på dessa situationer.25 

1.3 Begrepp 
Vissa begrepp som har stor betydelse för förståelsen av den här uppsatsen förtjänar en särskild 

förklaring. Med rättsfaktum avses en omständighet av omedelbar relevans för en viss 

rättsföljd. När part i en process åberopar ett visst rättsfaktum påstår parten att omständigheten 

ensam eller tillsammans med andra rättsfakta leder till den av parten yrkade rättsföljden enligt 

gällande rätt. Ett bevisfaktum har en direkt eller indirekt betydelse som bevis för ett 

rättsfaktum. Till exempel vad gäller ett krav rörande en penningfordran som grundar sig på ett 

skuldebrev är försträckningen en omständighet av omedelbar relevans och utgör rättsfakta, 

medan skuldebrevets betydelse endast är medelbar och utgör bevisfaktum.26 Ömsom kommer 

termen rättsfakta användas, ömsom termen grund, beroende på vilken källa som refererats och 

vilken term som där har använts. Rättsfakta respektive grund ska i sammanhanget uppfattas 

som synonyma. 

 

I uppsatsen kommer löpande användas såväl termen skiljeavtal som skiljeklausul. Det kan 

möjligen skapa förvirring, men syftar till att få flyt i texten. Vad som gäller för skiljeavtal 

                                                
22 Lindskog, 2012, s. 186. 
23 Rent generellt kan sägas att huvuddelen av alla kommersiella tvister är skiljedomsmässiga under de flesta 

nationella lagar, Blackaby m.fl., 2015, s. 110–124. 
24 Jmf Heuman, 2014, s. 31.  
25 För ett utförligt resonemang om partsförhållanden involverande flera avtal hänvisas till Heuman, 1999, s. 83–

92. 
26 Ekelöf m.fl., 2016, s. 42–43.  
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gäller också för skiljeklausuler och vice versa. Ett skiljeavtal kan vara ett separat avtal, men 

består i regel av en skiljeklausul intagen i ett kontrakt mellan parterna.27 Kontraktet utgör då 

ett huvudavtal innehållandes en skiljeklausul. När termerna avtal eller huvudavtal används, 

åsyftas hela det rättsförhållande som kontraktet mellan parterna ger upphov till, inte 

skiljeavtalet som sådant.  

 

Ett rättsförhållande innebär att en talan ska röra ett konkret och faktiskt förhållande mellan 

parterna, till exempel ett överlåtelseavtal.28 Det ska vara fråga om en subjektivt begränsad 

rättslig relation.29 Alla de rättigheter eller förpliktelser som uppstår med stöd av exempelvis 

ett överlåtelseavtal, inbegrips i det rättsförhållande som överlåtelseavtalet ger upphov till, det 

vill säga avtalsförhållandet. En talan som grundas på en rättighet eller en förpliktelse enligt ett 

avtal mellan parterna, omfattas således av avtalsförhållandet. En talan som grundas på en 

rättighet eller en förpliktelse som inte anses utgöra en del av avtalet, faller däremot utanför 

avtalsförhållandet.30 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Metod för att bedöma skiljeavtalets omfattning 
Uppsatsen syftar för det första till att utreda den metod som domstolar respektive 

skiljedomstolar ska tillämpa för att avgöra ett skiljeavtals objektiva omfattning enligt svensk 

rätt. Tyngdpunkten i en sådan studie blir naturligtvis en genomgång av svensk rättspraxis. 

Den metod och systematik som där kan skönjas bildar det underlag som utgör uppsatsens 

stomme och som med fördel sedan kan analyseras och problematiseras. Som verktyg för 

denna analys tjänar också den rättsvetenskapliga litteratur som finns på området. Här är det 

framförallt Heumans, Lindskogs och Madsens respektive standardverk som utgör primära 

källor liksom ett flertal av samma författare skrivna artiklar i Juridisk Tidskrift respektive 

Svensk Juristtidning. Någon typisk rättsutredning utifrån de fyra rättskällorna, lag, förarbeten, 

praxis och doktrin, är det dock inte fråga om. Visserligen kommer lag och förarbeten av viss 

relevans att redogöras för, men eftersom det inte är lagreglerat hur skiljeavtals objektiva 

omfattning ska bedömas och tolkas, har dessa rättskällor inte något större värde i 

sammanhanget.  

 
                                                
27 Madsen, 2009, s. 67; Lindskog, 2012, s. 191. 
28 Jmf NJA 2007 s. 718; Fitger m.fl., Rättegångsbalken (12 december 2017), kommentaren till 13 kap. 2 §. 
29 Lindskog, 2012, s. 249 och not 151.  
30 Se t.ex. NJA 2010 s. 734; NJA 2017 s. 226.  
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Det ligger i uppsatsens syfte att utreda en bedömningsmetod för skiljeavtalets objektiva 

omfattning, men också vilka typer av rättsfakta som kan omfattas av ett skiljeavtal. 

Följaktligen måste de avgöranden som studeras många gånger redogöras för ingående. 

Omständigheterna i det enskilda fallet är av stor vikt. Det innebär av utrymmesskäl att vissa 

avgöranden måste lämnas utanför eller endast beröras i förbigående. Med hänsyn till 

rättskällevärdet, kommer givetvis störst utrymme att lämnas åt HD:s avgöranden. De rättsliga 

principer och den rättsliga metodik som HD uppställer har stor tyngd och tjänar som 

vägledning åt underrätterna. I första hand kommer de avgöranden som kommit från HD de 

senaste 10-15 åren belysas. De måste i form av sin aktualitet i de närmaste motsvara den syn 

som HD har på frågan. Gedigna referat kommer i synnerhet tillåtas avseende de avgöranden 

som är av mer principiell natur. Äldre avgöranden kommer belysas om de kan sägas ge 

uttryck för principer som till viss del motsäger senare avgöranden och som förtjänar att 

kommenteras. Däremot saknar de avgöranden som flertalet gånger har bekräftats och 

förtydligats av HD, till viss del relevans varför de kommer att nämnas, men knappast 

redogöras för utförligt. Vad gäller HD:s avgöranden kommer underrätternas domslut refereras 

i den mån de tillför intressanta argument för den senare analysen. Även viss underrättspraxis 

kommer ges utrymme. Eftersom HD:s avgöranden inte alla gånger är alldeles lättbegripliga är 

det av intresse att studera HovR:s tolkningar av HD:s tolkningsprinciper, särskilt där 

tolkningarna skiljer sig åt. Urvalet kommer begränsas utifrån dessa hänsyn. Avgöranden från 

AD kommer utelämnats. Inte heller kommer skiljedomar att redovisas eftersom dessa dels 

sällan är offentliga och därför svåra att få tillgång till, dels kan sägas sakna den auktoritet som 

domstolsavgöranden har. Att auktoriteten kan ifrågasättas beror på att skiljedomar kan 

klandras på formell grund enligt 34 § LSF varför en av skiljemän utförd behörighetsprövning 

slutligt kan överprövas i domstol. Den första frågeställningen kommer att besvaras i avsnitt 3.  

1.4.2 Utvärdering av metoden i förhållande till de värden och principer som 
skiljeförfarandet vilar på 

Uppsatsen syftar för det andra till att utvärdera hur den metod som ska tillämpas för att avgöra 

ett skiljeavtals objektiva omfattning förhåller sig till de värden och principer som 

skiljeförfarandet kan sägas bygga på. Ett teoretiskt avsnitt som bildar underlag för 

utvärderingen kommer därför att presenteras i avsnitt 2. De värden och principer som har 

valts ut är sådana som pekats ut i förarbetena till LSF och som i doktrinen har värderats som 

betydelsefulla för att parter ska välja att avgöra sina tvister i skiljeförfarande framför domstol. 

Dessa värden är också identiska med de värden som diskuteras i internationell doktrin.  
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Ett av dessa värden är internationell rättsenhetlighet. I de svenska förarbetena påpekas bland 

annat vikten av internationell harmonisering på skiljeförfarandets område. Vidare ges uttryck 

för målsättningen att Sverige ska utgöra en modern, effektiv och attraktiv 

skiljedomsjurisdiktion. Det finns således en önskan från svensk sida att parter, såväl svenska 

som utländska, ska välja Sverige som skiljedomsjurisdiktion. Mot bakgrund av dessa 

uttalanden kommer därför utländsk rättspraxis och doktrin att studeras. Kan den 

rättsutveckling som pågår internationellt och de bakomliggande tankar som den utvecklingen 

vilar på identifieras, finns det möjlighet att göra rättsliga komparationer. En typ av 

komparation görs i så måtto att de tendenser som kan skönjas i utländsk rätt kommer att 

jämföras med den svenska rättstillämpningen. Enligt Bogdan innebär komparativ rättskunskap 

ett jämförande av olika rättsystem i syfte att utröna likheter och skillnader, bearbetning av 

dessa fastställda likheter och skillnader, till exempel genom värdering av olika rättsordningars 

lösningar eller genom förklaring av deras uppkomst, samt behandling av de metodologiska 

problem som uppkommer vid studier av utländsk rätt. Jämförelsen ska således inte enbart vara 

en mer tillfällig biprodukt.31 Det ska framhållas att det inte görs några anspråk på att 

presentera en fullskalig komparation. Det vore en alltför omfattande och tidskrävande uppgift 

som inte lämpar sig för denna uppsatsform. Den internationella utblicken och de komparativa 

inslag som kommer att göras syftar snarast till att bilda underlag för en analys av den svenska 

rättstillämpningen i ljuset av de värden och principer som den svenska lagstiftaren liksom 

svensk och internationell doktrin, har framhållit som de grundbultar skiljeförfarandet vilar på. 

Urvalet av länder kommer göras utifrån deras betydelse så som internationell 

skiljedomsjurisdiktion, utifrån deras egenskap av att vara en konkurrent till Sverige samt 

utifrån det utrymme jurisdiktionen har getts i internationell doktrin. Vid studiet av utländsk 

rätt kommer erkända internationella standardverk samt utländska rättsfall i den mån de finns 

tillgängliga på engelska, att användas. Den andra frågeställningen kommer att besvaras i 

avsnitt 4.  

                                                
31 Bogdan, 2003, s. 18, 21. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Vilka grundläggande tankar vilar skiljeförfarandet på? 
En grundläggande tanke bakom skiljeförfarandet är att tvisten ska kunna lösas snabbt. 

Skiljeförfarandet ska tillgodose näringslivets krav på en snabb och effektiv handläggning som 

resulterar i en slutlig skiljedom. Snabbheten kan nämligen reducera störningar i 

verksamheten, innebära kostnadsvinster och större möjligheter att bevara affärsrelationer 

tvisten till trots. Det framhålls att det finns fog för att anta att skiljeförfaranden skulle förlora 

en väsentlig del av sin attraktionskraft om handläggningstiderna skulle motsvara dem i allmän 

domstol.32 Att parterna själva äger välja de skiljemän som ska avgöra tvisten har ett stort 

värde. Skiljemän kan då utses som parterna hyser förtroende för och som har bred erfarenhet 

av kommersiella tvister samt specialkompetens inom relevanta rättsområden vilket bidrar till 

en snabb och effektiv handläggning.33 Att parterna inte på materiell grund kan överklaga en 

skiljedom bidrar uppenbarligen till ett snabbt och effektivt avgörande. Samtidigt kan det sägas 

innebära en inskränkning i den rättssäkerhet som parterna i ett domstolsförfarande garanteras. 

Frånvaron av möjlighet till överprövning utgör därför ett pris parterna får betala för att få sin 

tvist prövad snabbt och effektivt.34  

 

Vidare framhålls att ett skiljeförfarande i och med sin karaktär som eninstansförfarande, är 

mer kostnadseffektivt än ett domstolsförfarande, bland annat eftersom ombudskostnaderna 

kan hållas nere. Samtidigt ska tilläggas att skiljemännens arvoden kan uppgå till relativt höga 

belopp varför kostnaderna i vissa fall kan bli betydande. Denna kostnadspost har inte någon 

motsvarighet vid rättegångar där staten avlönar domare.35 

 

Möjligheten för parterna att hålla ett skiljeförfarande och skiljedomen konfidentiell utgör 

också ett viktigt inslag för att parter ska välja att hänskjuta sina tvister till skiljeförfarande. 

Parterna kan därigenom hålla sin inblandning hemlig och undvika ovälkommen insyn från 

konkurrenter och andra utomstående i sina ekonomiska förhållanden liksom massmedial 

uppmärksamhet. Dessutom kan sekretess reducera motsättningarna mellan parterna i tvisten 

                                                
32 Prop. 1998/99:35 s. 41, 171. Se även Heuman, 1999, s. 28; Cars, 2000, s. 15. 
33 Prop. 1998/99:35 s. 41; Heuman, 1999, s. 29; Cars, 2000, s. 15; Born, 2014, s. 80–83.  
34 Heuman, 1999, s. 40–41; Runesson, 2002, s. 673. Jmf Born, 2014, s. 83.  
35 Prop. 1998/99:35 s. 41; Heuman, 1999, s. 30; Cars, 2000, s. 15. Jmf Born, 2014, s. 86–89. 
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och därmed förenkla förfarandet.36 Utrymmet för processuell flexibilitet är också värdefullt 

för parterna. Principen om partsautonomi är av grundläggande betydelse inom 

skiljeförfarandet. Parterna kan således i stor utsträckning förfoga över förfarandet efter sina 

önskemål. Skiljemän har därför större utrymme att göra handläggningen informell, praktisk 

och anpassad till sakens beskaffenhet jämfört med en domstolsprocess som är bunden av vissa 

processprinciper.37 

 

Skiljeförfarande fyller en särskild funktion när det kommer till internationella tvister.38 I 

internationella förhållanden är det ofta otänkbart att godta tvistlösning i domstolsförfarande i 

motpartens hemland eftersom det är svårt för den utländska parten att bedöma vilka fördelar 

motparten får i sin egen jurisdiktion. Genom ett skiljeförfarande kan således parterna uppnå 

en neutral och effektiv tvistlösning.39 Det ska noteras att LSF, oavsett om tvisten har 

internationell anknytning eller inte, är tillämplig på alla skiljeförfaranden som äger rum i 

Sverige.40 Det innebär att regler om domstols och skiljenämnds behörighetsprövning får 

genomslag på alla skiljeförfaranden som äger rum i Sverige. Styrande för tillämplig lag på 

skiljeförfarandet (lex arbitri) är därmed territorialprincipen.41  

 

Ett skiljeförfarande bidrar vidare till att parterna kan undvika parallella prövningar i domstol, 

utdragna behörighetstvister, oförenliga avgöranden och verkställighetsproblem. Möjligheten 

att få en skiljedom erkänd och verkställd i främmande land är klart större jämfört med ett 

domstolsavgörande.42 Det har sin grund i det harmoniseringsarbete som sker internationellt. 

Eftersom handeln allt mer internationaliseras och skiljeförfarandet ofta föredras av 

kommersiella parter, har skiljeförfaranden inte sällan internationell anknytning. Det har 

medfört ett behov av att dels skapa ett regelverk för erkännande och verkställande av 

internationella skiljedomar, dels harmonisera staters nationella lagstiftning.43 New York-

                                                
36 SOU 1994:81 s. 68; Prop. 1998/99:35 s. 41. Se även Heuman, 1999, s. 30–32; Born, 2014, s. 89–90; Blackaby 

m.fl., 2015, s. 30. 
37 Lindskog, 2012, s. 63–64; Cars, 2000, s. 14; Blackaby m.fl., 2015, s. 30; Born, 2014, s. 84–86.  
38 Huruvida en tvist är internationell avgörs på olika sätt i olika rättsordningar, men vanligen är en tvist 

internationell om den involverar parter med hemvist i olika länder, om det äger rum i ett land som inte är 
parternas hemland eller om tvisten på annat sätt har internationell anknytning så som när part har verksamhet 
förlagd i ett annat land är det land där skiljeförfarandet äger rum, Blackaby m.fl., 2015, s. 7–8; Madsen, 
2009, s. 50.  

39 Prop. 1998/99:35 s. 41; Lindskog, 2012, s. 42 not 124; Blackaby m.fl., 2015, s. 28–30; Born, 2014, s. 73–76.   
40 Av 47 § 1 st. LSF följer under vilka förutsättningar skiljeförfaranden får äga rum i Sverige. T.ex. om det följer 

av skiljeavtalet eller om skiljemän eller ett skiljedomsinstitut bestämt att förfarandet ska äga rum i Sverige. 
41 Heuman, 1999, s. 675–677; SOU 1994:81 s. 72; Prop. 1998/99:35 s. 45. 
42 Born, 2014, s. 76–80. 
43 Lindskog, 2012, s. 33; Madsen, 2009, s. 43, 51. 
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konventionen44 om erkännande och verkställighet av skiljedomar innebär i korthet att en 

utländsk skiljedom i princip ska kunna verkställas vare sig den meddelats i en konventionsstat 

eller inte och oavsett vilken stats jurisdiktion parterna är underkastade.45 Den så kallade 

Modellagen46, vilken till stor del är en vidareutveckling av New York-konventionen, har till 

syfte att utgöra förebild för nationella skiljelagar med förhoppning om långtgående 

harmoniseringar.47 I många länder har också Modellagen antagits antingen direkt eller efter 

vissa mindre omarbetningar.48 Internationellt pågår således en harmonisering av nationella 

lagar både vad gäller handläggningen av, och erkännande och verkställighet av, 

internationella skiljeförfaranden.49  

 

Mot bakgrund av dessa värden har regeringen framhållit att nuvarande LSF ska vila på 

grundsatsen om partsautonomi, vara modern och uppfylla kraven på snabbhet, säkerhet och 

smidighet i förfarandet, samtidigt som grundläggande krav på rättssäkerhet ska beaktas. Den 

internationella utvecklingen bör i inte ringa utsträckning prägla LSF. Vidare anses det 

angeläget att slå vakt om att ytterligare främja Sveriges starka ställning som internationellt 

fora för internationella handelstvister liksom att verka för att skiljedom slutligt löser tvisten.50 

 

Även om Sverige valt att inte direkt införa Modellagen har i förarbetena uttalats att det finns 

ett intresse av att genom en nära anslutning till Modellagen få till stånd uniformitet mellan 

olika rättssystem på skiljedomsrättens område. Har en viss lösning stöd i Modellagen bör det 

tillmätas stor betydelse och ha ett betydande egenvärde. 51  Vidare har uttalats att den 

internationella harmoniseringen ska främjas. Det finns härvidlag ett svenskt intresse av att 

regleringen av skiljeförfarande i olika länder följer enhetliga riktlinjer och att det är angeläget 

att sörja för att de avtalsslutande parternas förväntningar på den svenska skiljemannarättsliga 

lagstiftningens innehåll och effektivitet infrias. I detta avseende är det i viss mån 

                                                
44 FN:s New York-konvention tillkom 1958 och ratificerades av Sverige 1972. Den baseras ursprungligen på 

FN:s Genève-protokoll angående skiljedomsklausuler från 1923 och Genève-konventionen om verkställighet 
av utländska domar från 1927. 

45 Prop. 1998/99:35 s. 34.  
46 Modellagen framtogs av FN:s Handelsrättskommission (UNICITRAL) 1985 och har till syfte att utgöra en 

förebild för nationella lagar i förhoppning att skapa långtgående harmoniseringar, Lindskog, 2012, s. 36.  
47 Lindskog, 2012, s. 36; Born, 2014, s. 134–135. 
48 SOU 1994:81 s. 63; Prop. 1998/99:3 s. 38–39; Blackaby m.fl., 2015, s. 63. 
49 Blackaby m.fl., 2015, s. 59.  
50 Prop. 1998/99:35 s. 43.  
51 SOU 1994:81 s. 73; Prop. 1998/99:35 s. 47. Eftersom Modellagen är utformad uteslutande för internationella 

förhållande ansågs den inte utan vidare kunna införlivas i svensk rätt. Det ansågs viktigt att införa en 
gemensam lag för inhemska och internationella förhållanden, men det underströks att Modellagen skulle 
beaktas vid utformandet av varje enskild bestämmelse. 
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eftersträvansvärt att undvika att lagen präglas av nationella avvikelser, så kallade ”national 

peculiarities”.52 Heuman påpekar att LSF till stora delar överensstämmer med Modellagen 

och att dess regler och förarbeten bör beaktas vid tolkning av LSF, liksom att det finns 

anledning att låta utländsk praxis inverka på rättstillämpningen i Sverige. Strävandena att 

harmonisera internationell skiljemannarätt bör få visst genomslag.53  

 

Med syfte att säkerställa att skiljeförfarande i Sverige kan fortsätta att vara en modern, 

effektiv och attraktiv tvistlösningsform för svenska och utländska parter, genomfördes en 

översyn av LSF 2015, som dock inte ledde fram till några lagförslag.54 Det konstaterades att 

Sverige har en stark tradition som skiljedomsland, men att andra jurisdiktioner så som 

England, Schweiz, Tyskland, Frankrike och Hong Kong, i takt med ökad konkurrens, är på 

”dynamisk frammarsch” och att Sverige måste hålla jämna steg med dessa för att inte förlora 

sin ställning.55 

 

Sammanfattningsvis vilar parternas val att slita sin tvist i skiljeförfarande på att förfarandet 

uppfattas som neutralt, effektivt, kompetent och ger parterna möjlighet till inflytande över en 

process i ett centraliserat eninstansförfarande med möjlighet till erkännande och verkställighet 

i främmande land.56 Även om LSF utgör en fristående nationell lagstiftning, betonas i 

förarbetena vikten av att upprätthålla en uniform internationell skiljemannarätt. Att allt fler 

stater inför en Modellagsbaserad lagstiftning innebär att Modellagen får allt större relevans. 

Vid tillämpning av svensk rätt finns det därför anledning att beakta både internationella 

regelverk liksom utländsk rättspraxis som knyter an till dessa regler.  

2.2 Internationell utblick 

2.2.1 Inledning 
Frågan om skiljeavtalets omfattning, eller ”the scope of the agreement”, är lika aktuell 

internationellt som i Sverige. I artikel V (1) (c) New York- konventionen stadgas att en 

skiljedom på parts begäran inte ska erkännas eller verkställas om skiljedomen överskrider 

skiljeavtalets omfattning.57 Det anges däremot inte hur tolkningen av skiljeavtalets omfattning 

                                                
52 Prop. 1998/99:35 s. 45–47. 
53 Heuman, 1999, s. 44.  
54 SOU 2015:37 s. 61. 
55 SOU 2015:37 s. 167.  
56 Born, 2014, s. 73. 
57 ”The award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to 

arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of submission to arbitration […].” 
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ska gå till. På samma sätt anges i regel i nationella rättsordningar att skiljeavtals omfattning 

behöver tolkas, men det finns sällan särskilda regler för tolkningens genomförande.58 I artikel 

8 Modellagen, vilken är representativ för många länders lagstiftning, stadgas att en talan ska 

avvisas om den är föremål för ett skiljeavtal59 och i artikel 34 (2) (a) (iii) och 36 (1) (a) (iii) att 

en skiljedom på parts begäran ska undanröjas av domstol och vägras erkännande och 

verkställighet om den innehåller beslut över tvistefrågor som är bortom skiljeavtalets 

omfattning.60  

 

Blackaby med flera konstaterar att det generellt finns tre kategorier av anspråk som potentiellt 

kan omfattas av ett skiljeavtal; kontraktuella anspråk, utomobligatoriska anspråk (”claims in 

tort”) och anspråk grundade på lagstiftning (”statutory claims”). 61  Vad gäller alla tre 

kategorier av anspråk, gäller det att avgöra huruvida ett anspråk eller invändning har 

tillräckligt samband med huvudavtalet för att anses vara täckt av skiljeavtalet.62 I de flesta 

jurisdiktioner tolkas skiljeavtal som utgångspunkt genom allmän avtalsrätt och allmänna 

avtalsrättsliga principer. Av betydelse i sammanhanget är skiljeavtalets ordalydelse samt 

parternas avsikter eller presumtioner om parternas avsikter.63 

2.2.2 Betydelsen av skiljeavtalets ordalydelse 
I regel används internationellt standardiserade formuleringar så som; ”disputes”, 

”differences”, ”controversies”; ”arising out of”, ”in connection with”, ”under”, ”relating to”; 

”agreement”, ”contract”, ”works” etcetera. Tolkningen av dessa formuleringars innebörd har 

oundvikligen genererat en rikhaltig praxis i nationella domstolar.64 Kortfattat kan sägas att 

generella termer så som ”differences”, ”disputes” och ”controversy” i regel ges en vittgående 

omfattning.65 Domstolar i de flesta jurisdiktioner har också tolkat ”relation to” och ”in 

connection with” till att avse ett brett spektrum av tvister. 66  I exempelvis USA har 

                                                
58 Så är t.ex. fallet med rättsordningarna i t.ex. USA, Frankrike, Schweiz, Japan, Belgien, Hong Kong, Kina, 

Sverige och många flera, se Born, 2014, s. 1320 med vidare hänvisningar.  
59 ”A court before which  an  action is brought in a matter which is the subject of an arbitration agreement shall, 

if a party so requests not later than when submitting his first statement  on  the  substance  of  the  dispute,  
refer  the  parties  to  arbitration  unless  it  finds  that  the  agreement  is  null  and  void,   inoperative  or  
incapable  of  being  performed.” 

60 ”the award deals with a dispute not comtemplated by or not falling within the terms of the submission to 
arbitration or contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration […].” 

61 Blackaby m.fl., 2015, s. 93. Se också Born, 2014, s. 1317–1318; Born, 2012, s. 87. 
62 Blackaby m.fl., 2015, s. 93.  
63 Jmf Blackaby m.fl., 2015, s. 93–94; Born, 2012, s. 88; Born, 2014, s. 1320–1324 med vidare hänvisningar. 
64 Born, 2014, s. 1345–1354 med vidare hänvisningar för en omfattande genomgång av internationell praxis 

avseende respektive term. 
65 Born, 2012, s. 90; Blackaby m.fl., 2015, s. 94 not 112–113.  
66 Born, 2012, s. 90.  
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återkommande uttalats att termen gäller både kontraktuella och utomobligatoriska anspråk 

och alla anspråk som tangerar eller har ett faktiskt samband med parternas huvudavtal.67 

Termen ”arising out of” har tolkats både extensivt och restriktivt men har på senare år av flera 

domstolar, till exempel i England och Australien, getts en liknande innebörd som övriga 

formuleringar.68 Flera domstolar har gett uttryck för att parterna knappast uppskattar eller har 

tagit i beaktande att olika skiljeavtals formuleringar har olika innebörd. Vidare har det sagts 

att det i mångt och mycket rör sig om semantiska skillnader.69 Icke desto mindre kan sådan 

praxis vara relevant för frågan huruvida en viss tvistefråga omfattas av ett skiljeavtal eller 

inte.70 

2.2.3 En skiljeförfarandevänlig presumtion 
Således har skiljeavtalets ordalydelse inte längre samma betydelse för skiljeavtalets 

omfattning som tidigare. I stället har i många jurisdiktioner utvecklats en allmän hjälpregel 

som innebär att skiljeavtal ska tolkas i ljuset av en skiljeförfarandevänlig presumtion (”pro-

arbitration presumtion”). Presumtionen innebär att skiljeavtal ska tolkas extensivt och vid 

oklara fall utsträckas till att omfatta också de omtvistade anspråken. Det gäller med särskild 

styrka när skiljeavtalet omfattar några av tvistefrågorna och frågan är om skiljeavtalet 

omfattar ytterligare anknytande tvistefrågor, eftersom det möjliggör tvistlösning i ett 

förfarande i stället för en uppdelning på flera förfaranden i flera fora.71 

 

Den skiljedomsvänliga presumtionen bygger i huvudsak på vad som kan förmodas om 

parternas avsikter.72 Blackaby med flera framhåller att parter, vilka har intagit ett skiljeavtal i 

sitt huvudavtal, numer anses ha för avsikt att lösa alla sina tvister i skiljeförfarande, såvida 

inte något tydligt undantag har gjorts. Vidare anser de flesta nationella domstolar numer att 

skiljeförfarande är en lämplig metod för att lösa kommersiella tvister så långt det är möjligt, 

                                                
67 Se t.ex. Pennzoil Exploration & Production. Company v. Ramco Energy Ldt., 139 F.3d, s. 1061, 1068 (5th Cir. 

1998), där det uttalas att formuleringen ”relation to” i ett skiljeavtal är ett brett villkor (”broad clause”) som 
inte är begränsat till att omfatta endast anspråk under kontraktet utan också omfattar anspråk som tangerar 
frågor (”touch matters”) som täcks av kontraktet. 

68 Se t.ex. Walter Rau Neusser Oel Und Fett AG v. Cross Pacific Trading Ldt. [2005], Federal Court of Australia 
1102, refererad i Yearbook Commercial Arbitration, 2006, s. 559–582; Fiona Trust & Holding Corporation. 
v. Privalov [2007], EWCA Civ 20 (England and Wales Court of Appeal), bekräftad i Premium Nafta 
Products Ltd, v. Fili Shipping Ldt. [2007], UKHL 40 (House of Lords), refererad i Yearbook Commercial 
Arbitration, 2007, s. 654–682.  

69 Born, 2014, s. 1346 med vidare hänvisningar. 
70 Jmf Poudret & Besson, 2007, s. 265; Born, 2014, s. 1346–1347.  
71 Born, 2012, s. 88; Born, 2014, s. 1325–1326.  
72 Born, 2014, s. 1326.  
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snarare än att begränsa skiljeavtalets omfattning.73 Att den internationella skiljemannarätten 

således går mot en alltmer extensiv tolkning av skiljeavtal innebär att många 

utomobligatoriska anspråk så som skadestånd grundat på lag, bedrägeri, vindikation, obehörig 

vinst och andra anspråk som inte grundas på avtalsbestämmelser, ofta anses ha tillräcklig 

anknytning till huvudavtalet.74 

 

I USA har U.S. Supreme Court och lägre federala instanser återkommande och med eftertryck 

tillämpat en ovanligt stark presumtion för att parterna till ett skiljeavtal avsett att slita alla 

anknytande tvister i skiljeförfarande.75 I Mitsubishi Motors,76 där domstolen bland annat hade 

att pröva huruvida ett anspråk på konkurrensrättslig grund (”statutory claims”) omfattades av 

ett skiljeavtal,77 uttalades att varje tveksamhet gällande skiljeavtalets omfattning ska lösas till 

förmån för skiljeförfarande.78 Vidare uttalades att det inte finns någon anledning att frångå 

dessa skiljeförfarandevänliga riktlinjer när en part, bunden av ett skiljeavtal, riktar anspråk på 

utomobligatorisk grund.79 I ett annat avgörande har uttalats att skiljeförfarande ska tillämpas 

såvida inte domstolen kan säga med positiv försäkran (”positive assurance”) att 

skiljeklausulen inte är mottaglig för en tolkning som täcker den ifrågavarande tvisten.80 Den 

skiljeförfarandevänliga presumtionen har vidare uttalats vara extra stark inom kommersiella 

internationella förhållanden.81 Med stöd av denna presumtion har amerikanska domstolar i 

många fall låtit ett skiljeavtal omfatta olika typer av utomobligatoriska grunder så som 

bedrägeri, ärekränkning, vårdslöshet och otillbörlig konkurrens. Vidare har uttalats att en part 

inte kan sätta en skiljeklausul ur spel genom att basera sin talan på utomobligatoriska grunder, 

i stället för huvudavtalet.82 Det har också uttalats att skiljeavtalets omfattning bestäms med 

                                                
73 Blackaby m.fl., 2015, s. 93.  
74 Born, 2012, s. 90; Born, 2014, s. 1362 och not 226; Blackaby m.fl., 2015, s. 79, 93–95 och not 41; Heuman, 

1999, s. 83. Jmf Poudret & Besson, 2007, s. 264–265 med vidare hänvisningar. 
75 Born, 2014, s. 1326. I AT & T Technologies Inc. v. Communications Workers of America, 475 U.S., s. 643, 

650 (U.S. Supreme Court 1986) uttalas t.ex. att “[i]n the absence of any express provision excluding a 
particular grievance from arbitration, we think only the most forceful evidence of a purpose to exclude the 
claim from arbitration can prevail”. Se även Telecom Italia, SpA v. Wholesale Telecom Corp., 248 F.3d, s. 
1109, 1114 (11th Cir. 2001). 

76 Mitsubishi Motors Corporation v. Soler Chrysler-Plymouth Inc., 473 U.S., s. 614, 626 (U.S. Supreme Court 
1985), refererad i Yearbook Commercial Arbitration, 1986, s. 555–565. 

77 Skiljeavtalet stadgade att alla tvister som kan uppkomma på grund av avtalet eller i samband med avtalet ska 
avgöras i skiljeförfarande. 

78 ”(…) any doubts concerning the scope of arbitrable issues should be resolved in favor of arbitration.”  
79 “There is no reason to depart from the [pro-arbitration] guidelines where a party bound by an arbitration 

agreement raises claims founded on statutory rights.” 
80 United Steelworkers of America. v. Warrior & Gulf Navigation Co., 363 U.S. 574, 582–583 (U.S. Supreme 

Court 1960). 
81 Exempelvis Penzoil Exploration & Prod. Co. v. Ramco Energy Ltd., 139 F.3d, s. 1061, 1065, (5th Cir. 1998); 

Sourcing Unlimited, Inc. v. Asimco Int’l, Inc., 526 F.3d, s. 38, 45, (1st Cir. 2008). 
82 Born, 2014, s. 1359–1360 och not 218–222.  
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hänsyn till de faktiska påståenden som ligger till grund för parternas anspråk, oavsett den 

lagliga beteckningen på anspråken.83 Det ska dock tilläggas att det också finns avgöranden där 

utomobligatoriska anspråk inte har omfattats av skiljeavtalet.84 Även i Schweiz har getts 

uttryck för en skiljedomsvänlig presumtion, om än inte lika stark som den i USA. 

Schweiziska Federal Tribunal har uttalat att så länge en giltig skiljeklausul kan fastställas, 

finns det ingen anledning att tolka den restriktivt. I stället måste det antas att parterna önskat 

ge skiljemännen en omfattande jurisdiktion.85  

 

I England har också på senare år intagits en skiljedomsvänlig presumtion. I Fiona Trust86 från 

English Court of Appeal bekräftad av House of Lords, har uttalats att varje jurisdiktions- eller 

skiljeklausul i ett internationellt kommersiellt kontrakt ska tolkas liberalt.87 Det ansågs 

eftersträvansvärt att uppnå ett sammanhållet förfarande (”one- stop arbitration”) varför 

domstolen lät tillämpa en vidsträckt skiljedomsvänlig presumtion. House of Lords lät uttala 

att en liberal tolkning främjar rättsäkerhet och parterna har som rationella affärsmän sannolikt 

haft för avsikt att låta alla tvister som härrör från parternas avtalsförhållande prövas av samma 

rättsliga institut. Därmed lät House of Lords understryka att så länge parterna inte uttryckligen 

anger att vissa tvistefrågor ska falla utanför skiljeklausulens omfattning, ska skiljeklausulen 

tolkas utifrån antagandet att parterna har kommit överens om att pröva alla tvistefrågor i ett 

förfarande.88 Den extensiva inställningen där parternas önskan om ett neutralt och effektivt 

förfarande styr bedömningen, inte skiljeavtals ordalydelse, har sedermera bekräftas i ett flertal 

engelska avgöranden.89 

 

                                                
83 Se t.ex. Ford v. NYLCare Health Plans of Gulf Coast, Inc., 141 F.3d, s. 243, 250–251 (5th Cir. 1998); J.J. 

Ryan & Sons, Inc. v. Rhone Poulenc Textile, SA, 863 F.2d, s. 315, 319 (4th Cir. 1988). 
84 Born, 2014, s. 1360 och not 223.  
85 Kaufmann-Kohler & Rigozzi, s. 129, 132 och särskilt not 204. Se även Born, 2014, s. 1330–1332 och not 81.  
86 Fiona Trust & Holding Corporation. v. Privalov [2007], EWCA Civ 20 (England and Wales Court of Appeal), 

bekräftad i Premium Nafta Products Ltd., v. Fili Shipping Ldt. [2007], UKHL 40 (House of Lords), refererad 
i Yearbook Commercial Arbitration, 2007, s. 654–682. 

87 Court of Appeal lät uttalade att ”(…) the time has now come for a line of some sort to be drawn and a fresh 
start made at any rate for cases arising in an international commercial context. Ordinary businessmen would 
be surprised at the nice distinctions drawn in the cases and the time taken up by argument in debating 
whether a particular case falls within one set of words or another very similar set of words. If businessmen go 
to the trouble of agreeing that their disputes be heard in the courts of a country or by a tribunal of their choice 
they do not expect (at any rate when they are making the contract in the first place) that the time and expense 
will be taken in lengthy argument about the nature of particular causes of action and whether any particular 
cause of action comes within the meaning of the particular phrase they have chosen in their arbitration 
clause.” Vidare uttalandes att ”[a]s it seems to us any jurisdiction or arbitration clause in an international 
commercial contract should be liberally construed”. 

88 Följaktligen lät domstolen ett skiljeavtal omfatta ett skadeståndsanspråk som grundades på att mutor 
förekommit (”bribery claims”), d.v.s. en utomobligatorisk grund.  

89 För ytterligare avgöranden, Born, 2014, s. 1334 och not 92; Blackaby m.fl., 2015, s. 95 not 117. 
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En liknande utveckling har också skett i Australien och Canada även om den 

skiljeförfarandevänliga uppfattningen inte går fullt så långt som i USA.90 I Walter Rau 

Neusser91 har Federal Court of Australia exempelvis förordat en liberal tolkning avseende vitt 

formulerade skiljeklausuler eftersom det kan antas att parter inte har för avsikt att ställas inför 

olägenheten att potentiella delar av tvisten hänförliga till transaktionen ska prövas i skilda 

fora.92 Det gäller särskild i de fall där tvisterna kan ges olika etikett eller delas in i olika 

juridiska kategorier.93 I Kaverit Steel Crane94 uttalade Alberta Court of Appeal i Canada att 

en skiljeklausul var vid nog att omfatta alla anspråk som var beroende av existensen av en 

avtalsrelation, även om kraven som sådana var utomobligatoriska.95 Det konstaterades att 

eftersom den anförda grunden konspiration blev olaglig på grund av ett kontraktsbrott, var 

grunden beroende av avtalsförhållandet och skulle således omfattas av skiljeavtalet.  

 

Även i Tyskland och Italien har domstolen tillämpat en skiljeförfarandevänlig presumtion. I 

ett betydelsefullt avgörande från Hamburg Oberlandesgerict 96  bekräftat av 

Bundesgerichtshof, har förklarats att skiljeklausuler, men hänsyn till parternas förmodade 

avsikter, ska tolkas extensivt snarare än restriktivt. Domstolen konstaterade med anledning av 

en skadeståndstalan mellan en köpare och en säljare, att köparens anförda utomobligatoriska 

grunder – uppblåst pris på grund av felaktiga utbetalda provisioner, räntemanipulation och 

vårdslöst handlande – omfattades av det aktuella skiljeavtalet så länge de sammanföll med ett 

kontraktsbrott. Eftersom dessa anspråk aldrig skulle ha aktualiserats utan kontraktets existens, 

ansågs tillräcklig anknytning föreligga.97 Corte di Cassazione i Italien har exempelvis låtit en 

                                                
90 Born, 2014, s. 1335–1338 och not 96. 
91 Walter Rau Neusser Oel Und Fett AG. v. Cross Pacific Trading Ldt. [2005], Federal Court of Australia 1102, 

Yearbook Commercial Arbitration, 2006, s. 559–582. Kommenterat av Morrison, Journal of International 
Arbitration, 2005, s. 569–571. 

92 Liknande resonemang återfinns även i Paharpur Cooling Towers Ltd., v. Paramount (Wa) Ltd., Supreme 
Court of Western Australia, Court of Appeal, CACV 139 2007, refererad i Yearbook Commercial 
Arbitration, 2008, s. 342–348. 

93 Samtidigt framhölls att det inte innebär att alla formuleringar ska behandlas lika. Domstolen fann i 
förevarande fall uttrycket ”arising out of” visa på en partsavsikt som innebar att utomobligatoriska frågor, så 
som konkurrensrättsliga frågor, hänförliga under Trade Practices Act och bolagsrättsliga frågor hänförliga 
under Corporations Act, kunde ha en tillräcklig grad av anknytning till skiljeavtalet för att omfattas. 

94 Kaverit Steel Crane Ltd., v Kone Corporation [1992], Alberta Court of Appeal, 87 DLR 4th, s. 129, refererad i 
Yearbook Commercial Arbitration, 1993, s. 346–353. 

95 Domstolen uttalade att en tvist ”arises out of or in connection with a contract” if the ”existence of the contract 
is germane either to claim or the defence”. 

96 Oberlandesgericht Hamburg, 17 februari 1989, refererat i Yearbook Commercial Arbitration, 1990, s. 455–
464. 

97 Liknande resonemang återfinns i Oberlandesgericht Munich, 8 februari 1991. För ett engelskt referat, Born, 
2001, s. 310–311. Här ansåg domstolen att en utomobligatorisk grund – felaktigt användande av utställd 
bankgaranti – hade tillräcklig anknytning till ett mellan parterna upprättat kontrakt med skiljeklausul. 
Domstolen menade att parterna tydligt avsett att låta skiljeavtalet omfatta alla sina tvister, annars hade 
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skiljeklausul med lydelsen ”all disputes arising under the contract (…)” omfatta ett 

skadeståndsanspråk grundat på obehörig vinst. Domstolen menade nämligen att också anspråk 

som inte direkt uppkommer ur kontraktet, men som är en följd av kontraktets genomförande, 

ska omfattas.98 I ett pleniavgörande från samma domstol har denna liberala tolkning av 

skiljeavtal återigen bekräftats.99 

 

Att som i exempelvis USA, Schweiz, Tyskland, Canada, England, Italien och Australien 

generellt tillämpa en mer eller mindre stark skiljeförfarandevänlig presumtion vid tolkning av 

skiljeavtal har flera fördelar. I doktrinen påpekas att en tolkning av skiljeavtalet där stor vikt 

läggs vid ordalydelsen lätt blir missledande och konstlad. Det är i stället mer tillförlitligt att 

låta det faktum att parterna en gång valt skiljeförfarande få betydelsen att parterna önskat slita 

sina tvister i en process, inte ställas inför behörighetsfrågor och parallella förfaranden.100 

Kommersiella parter vill undvika utdragna, dyra, arbetskrävande och osäkra processer i flera 

fora som riskerar att leda till oförenliga resultat. Allra helst vill de undvika att tvista över 

behörighetsfrågor. De torde inte ha något intresse av eller förståelse för att en distinktion görs 

mellan kontraktuella och utomobligatoriska tvistefrågor och att deras tvist därför kommer att 

delas upp. Genom en extensiv tolkning av skiljeavtalet där alla tvistefrågor som har samband 

med parternas huvudavtal presumeras omfattas, infrias parternas förväntningar på 

skiljeförfarande. Vidare uppnås ett allmänintresse eftersom dyra och oproduktiva 

behörighetstvister undviks i allmän domstol. Presumtionen bidrar också till en rättvis, effektiv 

och neutral process för internationella skiljeförfaranden och reducerar den risk och osäkerhet 

som är förenad med internationell handel.101 

 

En liberal och extensiv tolkning får till följd att utomobligatoriska grunder ofta bedöms 

omfattas av ett skiljeavtal. Nationella domstolar lyfter fram olägenheten i blandad kompetens 

                                                                                                                                                   
reservationer kunnat göras. När parter väljer att slita sina tvister i skiljeförfarande har de vissa motiv och 
anledningar för sitt val och dessa avsikter måste presumeras omfatta tvister som frekvent uppkommer under 
det kontraktuella rättsförhållandet i fråga. 

98 SpA Romea v. Gottfried Ortner GmbH and Co. KG, Corte di Cassazione, 8375, 16 november 1987, refererad i 
Yearbook Commercial Arbitration, 1991, s. 585–588. 

99 American Bureau of Shipping v. Tencara S.p.A., Corte di Cassazione, Plenary Session, 8744, 26 juni 2001, 
refererad i Yearbook Commercial Arbitration, 2002, s. 509–514. Ett skadeståndsanspråk grundat på 
principen om neminen laedere bedömdes omfattas av en skiljeklausul eftersom anspråket ansågs relatera till 
det kontraktsförhållande som fanns mellan parterna och de skyldigheter som följde av kontraktet, även om 
grunden i sig var utomobligatorisk. 

100 Se exempelvis Fiona Trust & Holding Corporation. v. Privalov [2007], EWCA Civ 20 (England and Wales 
Court of Appeal), bekräftad i Premium Nafta Products Ltd. v. Fili Shipping Ldt. [2007], UKHL 40 (House of 
Lords), refererad i Yearbook Commercial Arbitration, 2007, s. 654–682. 

101 Born, 2014, s. 1328, 1343–1344. 
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och uppkomsten av parallella prövningar av tvisten som en anledning att låta 

utomobligatoriska anspråk omfattas. Vidare lyfts fram att parterna som rationella 

kommersiella aktörer måste förmodas ha för avsikt att slita alla tvister som uppkommer i 

anledning av ett rättsförhållande i ett sammanhållet och effektivt förfarande. Skiljeavtalets 

ordalydelse har således fått mindre betydelse.  

2.2.4 Sammanfattning av den internationella rättstillämpningen 
Även om det kan sägas finnas klara argument för att låta utomobligatoriska anspråk omfattas 

finns inga klara riktlinjer för i vilka situationer som en utvidgad räckvidd bör ges ett 

skiljeavtal tolkningsvis. Analysen synes kretsa kring de underliggande faktiska 

omständigheterna och parternas förmodade avsikter att uppnå ett sammanhållet förfarande. 

Någon form av samband mellan de utomobligatoriska grunderna och det kontraktuella 

rättsförhållandet i det enskilda fallet bör kunna påvisas. 102  Om det utomobligatoriska 

anspråket grundas på omständigheter vilka kan sägas existera tack vare parternas aktuella 

avtalsförhållande, förefaller en tillräckligt stark anknytning föreligga.103 Med andra ord bör 

tillräcklig anknytning föreligga om det utomobligatoriska anspråket grundas på 

sakomständigheter som har uppkommit tack vare att parterna har ingått ett huvudavtal. 

Härvidlag synes parternas eventuella indelning av sina anspråk i juridiska kategorier eller 

etiketter vara av mindre betydelse. Parterna ska inte kunna sätta ett skiljeavtal ur spel genom 

att maskera sin talan som utomobligatorisk.104 Det finns en rad internationella skiljedomar 

och nationella avgöranden där utomobligatoriska grunder har bedömts vara omfattade på 

grund av ett tillräckligt starkt samband med huvudavtalet.105 I andra fall synes nationella 

domstolar gå längre och, utan att närmare diskutera den utomobligatoriska grundens samband 

med kontraktet, låta den utomobligatoriska grunden omfattas med stöd av en 

skiljeförfarandevänlig presumtion.106 Naturligtvis finns också exempel på avgöranden som 

ger uttryck för att skiljeavtal ska tolkas mer restriktivt och där utomobligatoriska anspråk har 
                                                
102 Jmf Born, 2014, s. 1363.  
103 Jmf Kaverit Steel Crane Ltd., v Kone Corporation [1992], Alberta Court of Appeal, 87 DLR 4th, s. 129, 

refererad i Yearbook Commercial Arbitration, 1993, s. 346–353; Oberlandesgericht Hamburg, 17 februari 
1989, refererat i Yearbook Commercial Arbitration, 1990, s. 455–464; SpA Romea v. Gottfried Ortner GmbH 
and Co. KG, Corte di Cassazione, 8375, 16 november 1987, refererad i Yearbook Commercial Arbitration, 
1991, s. 585–588. 

104 Jmf Walter Walter Rau Neusser Oel Und Fett AG. v. Cross Pacific Trading Ldt. [2005], Federal Court of 
Australia 1102, Yearbook Commercial Arbitration, 2006, s. 559–582. 

105 Born, 2014, s. 1361 not 225, 226.  
106 Jmf Fiona Trust & Holding Corporation. v. Privalov [2007], EWCA Civ 20 (England and Wales Court of 

Appeal), bekräftad i Premium Nafta Products Ltd., v. Fili Shipping Ldt. [2007], UKHL 40 (House of Lords), 
refererad i Yearbook Commercial Arbitration, 2007, s. 654–682; Mitsubishi Motors Corporation v. Soler 
Chrysler-Plymouth Inc., 473 U.S., s. 614, 626 (U.S. Supreme Court 1985), refererad i Yearbook Commercial 
Arbitration, 1986, s. 555–565. 



24 
 

kommit att falla utanför skiljeavtalet.107 Det rör sig dock om till stor del äldre avgöranden där 

det har uttalats att skiljeavtal ska tolkas restriktivt eftersom skiljeförfarande är en avvikande 

form av tvistlösning. Detta synsätt anses i dag föråldrat och tillämpas i regel inte.108  

3 Skiljeavtalets objektiva omfattning 

3.1 Inledning 
Ett skiljeavtal kan antingen vara separat i förhållande till det dokument som innehåller 

avtalsrelationens övriga bestämmelser eller ingå som en klausul i ett annat avtal mellan 

parterna om exempelvis ett köp.109 Enligt 1 § 1 st. LSF kan ett skiljeavtal ingås antingen 

beträffande en redan uppkommen tvist eller beträffande en framtida tvist. Vilka tvister som 

ska avgöras i skiljeförfarande är som sagt avhängigt skiljeavtalets objektiva omfattning. Vad 

gäller ett träffat skiljeavtal med anledning av en redan uppkommen tvist uppstår sällan några 

svårare bedömningar eftersom tvistefrågan redan är på förhand känd och att det direkt i 

skiljeavtalet ska anges den fråga som skiljemännen har att avgöra.110 När det däremot gäller 

skiljeavtal som tar sikte på framtida tvister uppstår inte sällan frågor om skiljeavtalets 

innebörd och räckvidd som måste prövas när svaranden åberopar skiljeavtal som 

rättegångshinder i allmän domstol eller när skiljesvaranden i skiljeförfarande framställer en 

behörighetsinvändning.111 Ett skiljeavtals objektiva omfattning kan sägas omfatta vad som 

låter sig intolkas under desamma. För att bedöma vad som kan anses avtalat i fråga om 

objektiv omfattning krävs därför en inledande tolkningsoperation.112 Enligt Lindskog kan 

denna operation innebära både tolkning, tillämpning av utfyllande rättsprinciper och 

jämkning.113  

3.2 Tolkning av skiljeavtal 
Av förarbetena framgår att skiljeavtalets verkan i första hand bör fastställas enligt allmänna 

avtalsrättsliga regler utifrån parternas överenskommelse. Därigenom betonas partsviljans 

                                                
107 Born, 2014, s. 1360 och not 223.  
108 Born, 2014, s. 1338–1339 med vidare hänvisningar.  
109 Madsen, 2009, s. 67. Det ska tilläggas att även när skiljeavtalet utgörs av en klausul i huvudavtalet anses det 

enligt principen om särskiljbarhet utgöra ett separat avtal skilt från huvudavtalet. Det lagfästs i 3 § LSF och 
innebär att skiljemän som vid sin behörighetsprövning kommer fram till att huvudavtalet är ogiltigt, inte 
rycker undan sin egen behörighet att pröva skiljeavtalets giltighet och verkan, Prop. 1998/99:35 s. 75–77.  

110 Cars, 2000, s. 33. 
111 Madsen, 2009, s. 73–74; Heuman, 1999, s. 71. Det torde vara ganska ovanligt att skiljeavtal tar sikte på något 

annat än framtida tvister, Lindskog, 2012, s. 246; Prop. 1998/99:35 s. 212. 
112 Lindskog, 2012, s. 185; Prop. 1998/99:35 s. 48. 
113 Lindskog, 2012, s. 112–113. 
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betydelse för skiljeförfarandet. 114  I rättslitteraturen är den samfällda uppfattningen att 

parternas överenskommelse närmare bestäms genom en tillämpning av allmänna 

avtalsrättsliga regler och tolkningsprinciper.115 I första hand har partsavsikten betydelse och 

denna fastställs huvudsakligen utifrån avtalets ordalydelse.116  

 

I äldre doktrin har hävdats att skiljeavtal ska tolkas restriktivt och att man således ska godta 

den tolkning som ger skiljeavtalet den minsta omfattningen. 117  En sådan tolkning har 

motiverats med att ett skiljeavtal är betungande för part. Ett skiljeavtal medför en begränsning 

av en parts rätt att väcka talan vid domstol varför en begränsning inte borde göras 

vidsträcktare än vad avtalet otvetydigt visar.118 I takt med nyare praxis har denna syn kommit 

att förändras. I NJA 1980 s. 46 godtogs giltigheten av en skiljeklausul i standardbestämmelser 

när avtalet var slutet mellan näringsidkare, trots att hänvisning inte skett av part till 

bestämmelserna. Den förändrade synen motiverades bland annat utifrån att bruket av 

förtryckta allmänna leverans- och liknande bestämmelser tilltagit i hög grad samt att sådana 

avtalsvillkor sedan 36 § AvtL införts, numer kan jämkas om de anses leda till oskäliga följder. 

I NJA 2010 s. 734 har vidare klargjorts att en skiljeklausul som utgångspunkt omfattar 

huvudavtalet i dess helhet. ”Klausulens formulering har därför när det gäller dess omfattning 

endast den betydelsen, att det av ordalydelsen kan följa en begränsning av tillämpligheten, 

inte en utvidgning av den.” I NJA 2007 s. 475 uttalas att skiljeklausulen är tillämplig bland 

annat eftersom den ”kan läsas” så att alla tvister ska avgöras av skiljemän. Som kommer att 

redogöras för senare i denna uppsats ger avgörandet snarare uttryck för en närmast extensiv 

tolkning. 

 

Också i rättslitteraturen ges uttryck för att skiljeavtal i vart fall inte ska tolkas restriktivt. 

Enligt Madsen måste den tidigare restriktiva synen i dag anses vara föråldrad, i vart fall 

gällande kontraktstvister mellan kommersiella aktörer.119 Lindskog menar att det inte finns 

någon anledning att tolka skiljeavtals objektiva omfattning särskilt restriktivt. Är det utrett att 

part är skiljebunden, kan det knappast finnas något skyddsvärt intresse av att tolka den 

                                                
114 SOU 1994:81 s. 109.  
115 Cars, 2000, s. 37, Olsson & Kvart, 1999, s. 37; Madsen, 2009, s. 74; Lindskog, 2012, s. 115, 185; Lindell, 

2017, s. 700–701.  
116 Ramberg & Ramberg, 2016, s. 143, 160–166; Olsson & kvart, 2000, s. 37; Lindell, 2017, s. 700. 
117 Heuman, 1999, s. 71 med vidare hänvisningar.  
118 Cars, 2000, s. 37. En restriktiv syn har bland annat tillämpats i NJA 1949 s. 609, NJA 1969 s. 285, NJA 1979 

DT 22. 
119 Madsen, 2009, s. 102; Lindell, 2017, s. 701.  
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objektiva omfattning snävt. De skyddshänsyn som lyfts fram för en restriktiv tolkning bör i 

stället motivera att höga krav ställs på skiljeavtalet giltighet.120  

 

I NJA 1995 s. 586, som gällde ett så kallat stödbrev, har HD sammanfattat de allmänna 

principerna för avtalstolkning på så sätt att inte bara nyanser i en klausuls lydelse utan även 

omständigheterna vid dess tillkomst och vad som kan utrönas om parternas avsikter kan få 

betydelse. Den absolut vanligaste typen av skiljeavtal utgörs dock av en så kallad 

skiljeklausul som är intagen i den kontraktshandling som reglerar huvudavtalet. 121 

Skiljeklausulen, som då utgör en del av kontraktshandlingen, ägnas då sällan någon särskild 

uppmärksamhet vid parternas avtalsförhandlingar. I regel är de allmänt och kortfattat hållna 

med en hänvisning till LSF eller visst skiljeregemente; ofta formulerad: ”Alla tvister i 

anledning av detta kontrakt skall avgöras av skiljemän.”122 Det är därför sällan enkelt att 

utifrån ordalydelsen eller omständigheterna i övrigt avgöra parternas avsikt. 

 

I sådana fall kan det finnas särskild anledning att göra mer typiserade bedömningar. I dessa 

fall bör ett skiljeavtal presumeras gälla hela det rättsförhållande som regleras i kontraktet. 

Ordval som semantiskt innebär en begränsning av omfattningen bör enligt Lindskog inte 

ändra detta faktum, såvida det inte finns ”otvetydiga hållpunkter för annat.”123 Heuman menar 

att en skiljeklausul, givet att några särskilda inskränkningar inte framkommer, ska ges 

maximal räckvidd oberoende av hur skiljeavtalet är formulerat.124 Ett skiljeavtals formulering 

har snarare betydelse i fråga om att begränsa dess tillämplighet. Också Cars menar att allmänt 

hållna klausuler får ”anses infatta tvist om vad som helst som i samband med kontraktets 

avslutande och genomförande tilldragit sig mellan parterna.” Ett krav tycks dock vara att det 

finns ett orsakssamband mellan kontraktet och tvisten i betydelsen att om det för avgörande 

av tvisten fordras en tolkning av kontraktet så omfattas tvisten av skiljeklausulen.125 

 

Det finns exempel på där domstolen sökt lösa oklarheter vad gäller skiljeavtalets omfattning 

genom fastställandet av hypotetiska partsviljor.126 Den typen av lösning för fastställande av 

innehållet har av Lindskog förklarats vara förkastlig. Skiljeavtal bör inte tolkningsvis sträckas 

                                                
120 Lindskog, 2012, s. 115, 185–186 och not 128. Jmf Heuman, s. 1999, s. 72.  
121 Prop. 1998/99:35 s. 74; Lindskog, 2012, s. 191, 246, Madsen, 2009, s. 67; Heuman, 1999, s. 47.  
122 Madsen, 2009, s. 67; Heuman, 1999, s. 47; Lindskog, 2012, s. 246.  
123 Lindskog, 2012, s. 192–193. 
124 Heuman, 1999, s. 74, 148; Heuman, 2014 s. 454. 
125 Cars, 2000, s. 38.  
126 T.ex. RH 1994:45. 
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ut i vare sig objektivt eller subjektivt hänseende om inte föreliggande tolkningsdata ger stöd 

för en sådan utsträckning. Vid osäkerhet bör i stället den ordning som följder av dispositiv rätt 

vara bestämmande.127 Också Heuman påpekar att det kan vara ”äventyrligt att tolka normala 

skiljeklausuler på löst grundade antaganden om vad parterna avsett”. En öppning ges dock för 

att möjligen vid tolkning av individuellt utformade klausuler ta hänsyn till en hypotetisk 

partsvilja.128 

 

Som kommer redogöras för i nästa avsnitt så innebär det faktum att skiljeavtalet inte ska 

tolkas restriktivt inte mer än att skiljeavtalet omfattar hela det rättsförhållande som regleras i 

avtalet. Däremot begränsas skiljeavtalets omfattning på så sätt att andra rättsförhållanden inte 

omfattas. Bedömningen kan teoretiskt sätt sägas bestå av två delar. I den första prövningen 

bedöms skiljeklausulens omfattning som sådan. Därefter prövas huruvida den konstaterade 

omfattningen svarar mot kravet på att rättsförhållandet ska vara angivet i skiljeavtalet.129 Hur 

detta rekvisit ska förstås och vilka implikationer det får vid tolkningen av den objektiva 

omfattningen vid en framtida tvist ska redogöras för nedan. 

3.3 Krav på konkretiserat rättsförhållande 
En essentiell faktor att ta hänsyn till vid bedömningen av ett skiljeavtals omfattning är det 

krav som uppställs 1 § 1 st. LSF om att ett skiljeavtal kan avse framtida tvister om ett 

rättsförhållande som är angivet i avtalet. Av förarbetena följer att skiljeavtalet måste 

konkretiseras till ett visst rättsförhållande. Det går inte att träffa ett skiljeavtal beträffande alla 

framtida tvister parterna emellan.130 Således ska det omtvistade rättsförhållandet vara möjligt 

att individualisera, det vill säga möjligt att särskilja från andra rättsförhållanden som kan 

finnas mellan parterna. Det är därför inte möjligt att sluta ett generellt skiljeavtal som innebär 

att alla framtida eller under viss tid uppkomna tvister ska avgöras av skiljemän eller att till 

skiljeavgörande hänskjuta alla framtida tvister av vis typ.131 Det bakomliggande syftet med 

rekvisitet är att parterna ska kunna överblicka verkningarna av det ingångna skiljeavtalet och 

veta vilken typ av avtalstvister skiljeavtalet avser. Kravet är sålunda motiverat utifrån 

rättssäkerhetsskäl. 132  En skiljeklausul som avser alla framtida tvister beträffande ett 

huvudavtal avser därför just tvister beträffande huvudavtalet, men inte tvister rörande nya 

                                                
127 Lindskog, 2012, s. 116.  
128 Heuman, 1999, s. 73. 
129 Lindskog, 2012, s. 191.  
130 Prop. 1998/99:35 s. 212. 
131 Lindell, 2017, s. 700; Lindskog, 2012, s. 248 not 147; Olsson & Kvart, 2000, s. 37.  
132 Heuman, 1999, s. 48; Lindell, 2017, s. 700; Lindskog, 2012, s. 247. 



28 
 

självständiga rättsförhållanden som senare kan komma att utveckla sig ur avtalet. I detta 

hänseende saknar det betydelse att skiljeklausulen har getts en språkligt vidare räckvidd.133  

 

Kravet på ett konkretiserat rättsförhållande innebär att det inte förefaller vara möjligt att ingå 

ett bindande skiljeavtal avseende ett rättsförhållande som inte uppkommit då skiljeavtalet 

ingås. Det beror på att ett ännu inte uppkommet rättsförhållande inte kan vara identifierat i 

skiljeavtalet.134 Identifieringskravet får således effekt på skiljeavtalets objektiva omfattning 

och därmed på frågan huruvida utomobligatoriska grunder kan omfattas av ett skiljeavtal. 

Enligt Lindskog innebär identifieringskravet att om det i anslutning till ett avtalsförhållande 

som omfattas av ett skiljeavtal görs gällande ansvar på utomobligatorisk grund, omfattas den 

grunden av ett annat rättsförhållande än det avtalade, förutsatt att grunden hänför sig till 

omständigheter som inträffat efter skiljeavtalets ingående. Rättsförhållandet som är kopplat 

till den utomobligatoriska grunden är framtida samtidigt som det inte är identifierbart eller 

kan identifieras i skiljeavtalet. Det innebär att om en part, i ett avtalsförhållande som regleras 

av en kontraktshandling med en skiljeklausul, gör gällande skadeståndsanspråk på en 

utomobligatorisk grund såsom ett brott eller ett immaterialrättsligt intrång, omfattar inte 

skiljeklausulen anspråket i fråga.135 Heuman har i äldre doktrin varit mer öppen för att graden 

av samband mellan den utomobligatoriska grunden och avtalet ska vara avgörande för om 

skiljeavtalet är tillämpligt.136 I senare artiklar har dock Heuman understrukit att ett skiljeavtal 

inte kan avse ett obestämt ännu inte uppkommet rättsförhållande. En skiljeklausul omfattar 

det avtalsrättsliga rättsförhållandet, men inte ett utomobligatoriskt rättsförhållande som 

utvecklats ur det avtalsrättsliga rättsförhållandet.137 

 

Ett motsvarande rekvisit likt det som stadgas 1 § 1 st. LSF återfinns i både New York-

konventionen och Modellagen.138 Här följer dock att ett skiljeavtal kan omfatta alla tvister 

                                                
133 Heuman, 2011, s. 665. 
134 Lindskog, 2012, s. 248; Cars, 2000, s. 33; Olsson & Kvart, 2000, s. 37. Jfr dock Heuman, 1999, s. 49 som 

menar att undantagsvis kan ett ännu inte uppkommit rättsförhållande beskrivas med sådan konkretion att 
skiljeavtalet blir giltigt. Jmf dock även Madsen, 2009, s. 79 som menar att kravet på ett identifierat 
rättsförhållande inte ska tolkas inskränkt. Utgångspunkten bör vara huruvida det, enligt allmänna 
civilrättsliga principer, kan sägas ha uppkommit avtalsbindning mellan parterna att hänskjuta tvisten till 
skiljeförfarande. Mot detta invänder Lindskog, 2012, s. 248 not 148, att om endast ett skiljeavtal krävs 
kommer kravet på ett identifierat rättsförhållande bli helt innehållslöst. 

135 Lindskog, 2012, s. 252–254. 
136 Heuman, 1999, s. 48, 92–94, lyfter fram att det kan finnas anledning att låta skiljemän pröva bland annat 

culpa in contrahendo, skadeståndskrav grundande på ett kvarstadsbeslut och ersättningsanspråk grundade på 
principen om obehörig vinst.  

137 Heuman, 2011, s. 666; Heuman, 2016, s. 201.  
138 Se Art. II (1) i NYK respektive Art. 7 (1) i Modellagen. 



29 
 

som har uppkommit eller kan uppkomma mellan parterna i ett visst ”bestämt rättsförhållande 

vare sig kontraktsrättslig eller inte.”139 Det uttalades också vid tillkomsten av New York-

konventionen att det kunde föreligga icke kontraktuella tvister som omfattas av 

skiljeklausulen, varför angivelsen kontrakt kom att ersättas av det ovan angivna uttrycket.140 

När motsvarande regel intogs i Modellagen framhölls att artikeln skulle ges en vid tolkning så 

att den täcker alla icke-kontraktuella kommersiella tvister som förekommer i praktiken.141 De 

båda internationella regelverken ger sålunda uttryckligt stöd för att låta utomobligatoriska 

tvister omfattas av skiljeavtal.142 Alla stater som har anslutit sig till New York-konventionen, 

däribland Sverige, har således åtagit sig att erkänna och verkställa utländska skiljeavtal och 

skiljedomar även beträffande tvister som är utomobligatoriska. Born menar att New York-

konventionen och Modellagen därmed har ett skiljeförfarandevänligt syfte (”pro-arbitration 

objectives”) och att ordalydelsen antyder att vid tolkning av skiljeavtal inte behandla 

utomobligatoriska anspråk mindre gynnsamt än kontraktuella anspråk. Denna inställning 

återspeglas i större eller mindre utsträckning i nationell lagstiftning och har påverkat stater till 

att utveckla liberala tolkningsregler för skiljeavtal.143 

 

Ser man till de utländska avgörandena refererade i avsnitt 2.2.2 finns det inget som tyder på 

att domstolarna har berört eller lagt vikt vid kravet på ett angivet rättsförhållande och att 

eventuella grunder skulle riskera att falla utanför skiljeavtalets omfattning på grund av att 

grunden inte träffas av det i skiljeavtalet angivna rättsförhållandet. New York-konventionen 

respektive Modellagen anger inte hur tolkningen av skiljeavtal ska gå till eller vilka typer av 

grunder som ska omfattas och inte. Däremot godtas i New York-konventionen respektive 

Modellagen att skiljeavtal omfattar såväl kontraktuella som utomobligatoriska grunder. 

Många länder har sålunda valt att utnyttja denna möjlighet. Det visar sig genom att utländska 

domstolar inte uppehåller sig vid diskussioner om ett rättsförhållandes omfattning utan i 

allmänhet låter göra generösa och extensiva tolkningar av skiljeavtalets omfattning. Det i 

Sverige uppställda kravet på ett identifierat rättsförhållande och svensk domstols tolkning av 

detta rekvisit – vilket kommer beröras utförligt i senare delar av denna uppsats – har lett till 

att skiljeavtal regelmässigt får en mer begränsad omfattning. Det är i och för sig inte ett 

                                                
139 Jämför ”(…) in respect of a definied legal relationship, whether contractual or not.” 
140 Madsen, 2013, s. 746–747 och not 48.  
141 Digest on Model law, s. 28; A/CN.9/264, s. 21. Jämför ”(…) a wide interpretation so as to cover all non-

contractual commercial cases occuring in practice (e.g. third party interfering with contractual relations; 
infringement of trademark or other unfair competition).” 

142 Se Born, 2012, s. 46, 370; Blackaby m.fl., 2015, s. 79.  
143 Born, 2014, s. 1319, 1326, 1338, 1358. Se Blackaby m.fl., 2015, s. 65.  
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problem per se i förhållande till Sveriges åtaganden enligt New York-konventionen, så länge 

det inte påverkar vilka skiljeavtal och skiljedomar som erkänns och verkställs i Sverige. 

Däremot kan det synas märkligt att uppställa strängare krav vid tolkning av skiljeavtal än vid 

verkställande och erkännande av skiljeavtal. Madsen är av uppfattningen att det egentligen 

inte borde finnas några formella hinder mot att tolka ordet rättsförhållande på ett sätt som 

ansluter till det i New York-konventionen använda uttryckssättet.144 Som kommer visas i 

avsnitt 4 har HD låtit identifieringskravet ha varierande betydelse för skiljeavtalets 

omfattning. I vissa avgöranden har identifieringskravet inte berörts medan det i andra fall har 

varit av direkt avgörande betydelse för behörighetsprövningen och skiljeavtalets omfattning.  

3.4 Påståendedoktrinen 

3.4.1 Inledning 
Nedan ska redovisas de centrala avgöranden från HD som berör den behörighetsprövning som 

domstolen respektive skiljenämnden ska företa när ett skiljeavtal aktualiseras. Det kan 

konstateras att HD har tillämpat två olika doktriner för att bedöma skiljeavtalets omfattning 

och därmed behörigheten över tvisten; påståendedoktrinen respektive anknytningsdoktrinen. 

Som kommer visas har HD i vissa avgöranden tillämpat påståendedoktrinen, i andra fall 

anknytningsdoktrinen. Det finns också avgöranden där båda doktrinerna har tillämpats i 

kombination. Dessa doktriners innebörd och hur de förhåller sig till varandra kommer att 

redovisas och diskuteras. Beroende på vilken doktrin HD har låtit få genomslag, har 

utomobligatoriska grunder bedömts kunna omfattas av skiljeavtalet eller fallit utanför. Nedan 

ska först påståendedoktrinen utredas.  

3.4.2 Praxis avseende påståendedoktrinen 
Vid behörighetsprövningen har domstolen respektive skiljenämnden att ta ställning till 

anförda omständigheter för att avgöra sin behörighet över tvisten. Inte sällan händer det att en 

faktisk omständighet som part åberopar också är relevant för saken, det vill säga den 

civilrättsliga bedömningen. Ett sådant rättsfaktum brukar kallas för ett dubbelrelevant 

rättfaktum.145 Det är endast dubbelrelevanta rättsfaktum som påståendedoktrinen är tillämplig 

på. I korthet innebär doktrinen att åberopas ett rättsfaktum som är av betydelse både för 

bedömningen av behörighetsfrågan (huruvida talan ska tas upp till prövning eller avvisas) och 

för den materiella frågan (huruvida talan ska bifallas eller ogillas), behöver rättsfaktumets 

                                                
144 Madsen, 2013, s. 748.  
145 Pålsson, 1999 s. 315–316. 
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existens inte styrkas för att en domstol eller skiljenämnd ska lägga den till grund för sin 

behörighetsprövning. Ett enkelrelevant rättsfaktum som bara har betydelse för behörigheten 

eller som bara har betydelse för saken, måste part däremot styrkas.. Ett dubbelrelevant 

rättsfaktum måste också normalt styrkas vid prövningen av själva saken.146  

 

Welamson brukar tillskrivas upphovsmannaskapet för påståendedoktrinen.147 HD har vid flera 

tillfällen uttalat att påståendedoktrinen gäller som en svensk rättsgrundsats när skiljemännen 

prövar sin egen behörighet över tvisten, när domstolen överprövar en sådan 

behörighetsprövning efter klander liksom när domstolen gör en behörighetsprövning efter 

invändning om rättegångshinder. 148  För att förtydliga innebörden av ett dubbelrelevant 

rättsfaktum ska ett exempel anföras. En försträckning utgör ett rättsfaktum vid tvist om 

betalningsskyldighet. Försträckningen ska bevisas för att rättsföljden, betalningsskyldighet, 

ska inträda. Är det i skuldebrevet intaget en skiljeklausul som avser tvister med anledning av 

skuldebrevet och käranden, som grund för sin talan, åberopar att käranden försträckt 

svaranden pengar enligt skuldebrevet, är försträckningen ett dubbelrelevant rättsfaktum. 

Frågan om en försträckning har gjorts på grundval av skuldebrevet är dels av betydelse för 

skiljenämndens behörighet (skiljenämnden är endast behöriga att pröva rättsförhållanden som 

angivits i skiljeavtalet), dels av betydelse för sakfrågan (om svaranden är betalningsskyldig 

gentemot käranden).  

 

Påståendedoktrinen har fått sin nuvarande form utifrån HD:s praxis. I NJA 1982 s. 738 

(Nykvarn) kom HD att ställa sig bakom den av Welamson förordade versionen av 

påståendedoktrinen.149 Två parter hade ingått ett licensavtal som avsåg två mönster och som 

innehöll en skiljeklausul. Innehavaren av mönsterrätten, käranden, yrkade skadestånd på 
                                                
146 Heuman, 2009, s. 335–337, 343, Ett dubbelrelevant rättsfaktum leder således till två rättsföljder; en 

processuell och en materiell. Även Heuman, 2016, s. 194–198; Lindskog, 2012, s. 186; NJA 2008 s. 406; 
NJA 2012 s. 183; SOU 2015:37 s. 163–166. 

147 Heuman, 1999, s. 76; Falkman, 2016 s. 257. Welamson, 1964, s. 276–279, ställde sig frågan om det är möjligt 
för domstolen – när den ska bedöma ett skiljeavtals omfattning och ena parten grundar sin talan på avtal med 
skiljeklausul och motpart invänder att avtalet inte är tillämpligt på tvisten – att undvika en fullständig 
prövning av skiljeklausulens räckvidd, med hänvisning till att prövningen av avtalets materiella innebörd 
enligt skiljeklausulen är förbehållen skiljemän? Welamson ansåg att parts åberopande av ett avtal med en 
skiljeklausul skulle avgöras av skiljemän, med undantag för om åberopandet av avtalet saknade fog. 
Härvidlag skulle avgörande vara inte den rätta lösningens utan tvistens relation till huvudavtalet, vilket skulle 
bestämmas av parternas påståenden i sakfrågan. Welamson gjorde inte skillnad mellan kärandens och 
svarandens åberopanden utan saken skulle gå till skiljedom så snart ena parten i en tvist grundade sin talan 
omedelbart på avtalet. 

148 Bland annat NJA 2005 s. 586, NJA 2008 s. 406, NJA 2012 s. 183, NJA 2017 s. 226.  
149 Madsen, 2013, s. 739–740; Heuman, 1999, s. 76–77. Dock Lindskog, 2012, s. 212 not 531 som menar att 

avgöranden inte handlar om påståendedoktrinen utan om uppdelning vid blandad kompetens. Snarast torde 
avgörandet handla både om påståendedoktrinen och blandad kompetens.  
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grund av att svaranden, licenstagaren, i strid med mönsterskyddslagen gjort intrång i 

kärandens mönsterrätt. Käranden åberopade som grund dels att tillverkning och försäljning 

skett efter det att licensavtalet upphört att gälla, dels att tillverkning för utlandsförsäljning 

skett trots att sådan tillverkning aldrig omfattades av licensavtalet. Svaranden genmälde att 

avtalet alltjämt gällde vid tidpunkten för de påstådda handlingarna och att dessa stått i 

överenstämmelse med licensavtalet. Dessutom gjorde svaranden invändning om 

rättegångshinder med hänvisning till skiljeklausulen. Käranden gjorde gällande att 

skiljeavtalet inte kunde leda till att käromålet skulle avvisas eftersom att vidareförsäljningen 

inte hade sådan anknytning till licensavtalet att skiljeklausulen kunde tillmätas någon 

betydelse. 

 

HD konstaterade att kärandens talan inte i någon mån stöddes på licensavtalet med 

skiljeklausulen. Däremot konstaterades att svarandens invändning om att licensavtalet gav rätt 

till utlandsförsäljning grundades på licensavtalet och inte kunde anses uppenbart sakna fog. 

När skiljeklausulens räckvidd var begränsad på detta vis kunde svarandens åberopande av 

skiljeklausulen inte få leda till att käromålet skulle avvisas eftersom part då skulle riskera att i 

onödan påkalla skiljeförfarande respektive riskera avvisning av käromålet i domstol. Att 

meddela ett avgörande som skulle vara villkorat av vad som senare kunde följa av en 

skiljedom ansågs dock inte processekonomiskt tänkbart. HD uttalade därför att TR borde ha 

förelagt svaranden att inom viss tid visa att skiljeförfarande inletts, vid äventyr att käromålet 

annars skulle avvisas. Under förutsättning att svaranden följt föreläggandet skulle TR därefter 

ha förklarat målet vilande i väntan på att skiljedom behörigen meddelats, eller att sådana 

omständigheter inträffat som föranledde att skiljeavtalet skulle anses vara förfallet.  

 

Det kan konstateras att käranden angett en utomobligatorisk grund och svaranden en 

kontraktsrättslig invändning. Parternas påståenden lades till grund för kompetensfördelningen. 

Svarandens påstådda avtalsrättsliga invändningar var tillräckliga för att domstolen ansåg sig 

obehöriga att pröva desamma. Påståendedoktrinen synes således ha tillämpats också på 

svarandens åberopade dubbelrelevanta rättsfakta. Vidare gav HD uttryck för 

turordningsprincipen att domstolen vid blandad kompetens ska låta vilandeförklara sin del av 

tvisten i väntan på prövning av de kontraktsrättsliga invändningarna i skiljeförfarande.150 

Något resonemang förs inte kring huruvida en skiljeklausul skulle kunna täcka en 

                                                
150 Heuman, 2016, s. 205–206 och not 40.  
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utomobligatorisk grund när denna har nära anknytning till avtalet med skiljeklausulen. Det 

konstateras endast att grunden i fråga faller utanför trots att kärandens åberopade faktiska 

förhållanden kunde sägas ha en viss anknytning till huvudavtalet.151 Heuman menar att HD 

indirekt synes ha gett uttryck för att en utomobligatorisk grund ska prövas av domstol även 

om den anknyter till huvudavtalet.152 

 

I detta sammanhang kan också nämnas NJA 1973 s. 480 där en uppdelning av tvisten gjordes 

mellan en utomobligatorisk grund och en kontraktuell grund. Inte heller i detta fall fördes 

något resonemang om huruvida sambandet mellan grunderna och skiljeavtalet hade kunnat 

leda till en sammanhållen process. Käranden yrkade att käranden gjort uppfinningen och 

därför hade bättre rätt till denna. Svaranden genmälde i första hand att svaranden gjort 

uppfinningen och i andra hand att svaranden genom ett avtal med skiljeklausul förvärvat 

rätten till att i eget namn söka patentet. Härmed skulle tvisten avgöras i skiljeförfarande. Mot 

detta invände käranden att avtalet med skiljeklausulen annullerats samt att frågan om vem 

som skapat uppfinningen inte omfattades av skiljeklausulen. På dessa grunder anförde HD att 

annulleringen inte medförde att skiljeklausulen skulle vara overksam på frågan huruvida ett 

rättsförvärv ägt rum enligt avtalet medan det ännu var i kraft, även om tvisten uppkommit 

först senare. Domstolen fann därför skiljenämnden behörig att pröva svarandens invändning 

om att han hade en på avtalet grundad rätt till uppfinningen. Däremot ankom det på domstolen 

att bedöma vem av parterna som var uppfinnare och om den fann att det var käranden, 

fastställa endast att denne framför svaranden hade rätt till uppfinningen i den mån inte 

svaranden enligt skiljedom, som kunde komma att meddelas, skulle anses genom avtalet ha 

förvärvat rätt till uppfinningen. Domstolen skulle sålunda avgöra målet utan att ta ställning till 

den fråga som tillkom skiljenämnden.  

 

I NJA 2008 s. 406 (Petrobart) uttalade sig HD generellt om innehållet i skiljemannarätten. 

Bakgrunden i målet var en investeringstvist under åberopande av kirgisisk Foreign Investment 

Law (FIL). I en skiljedom mellan Petrobart och Republiken Kirgizistan hade en skiljenämnd 

med säte i Sverige, avvisat Petrobarts talan på grund av bristande behörighet. Som skäl hade 

anförts att Petrobart inte hade företagit en investering i den mening som åsyftades i FIL vilket 

uppfattades som en förutsättning för att skiljemännen skulle ha behörighet att pröva tvisten 

                                                
151 Heuman, 2009, s. 356–358 utvecklar denna anknytning och jämför den med den anknytning som fanns i det 

senare i detta avsnitt redovisade NJA 2007 s. 475.  
152 Heuman, 1999, s. 83. 



34 
 

vid svarandens bestridande av behörigheten. Petrobart överklagade, med stöd av 36 § LSF, 

skiljedomen med yrkande om upphävande.  

 

HD konstaterade att det är en etablerad grundsats i svensk rätt att skiljemän vid sin 

behörighetsprövning ska tillämpa påståendedoktrinen. Vidare uttalades att kärnan i 

påståendedoktrinen får anses vara att skiljenämnden när den prövar sin behörighet inte ska ta 

ställning till existensen av de rättsfakta som skiljekäranden påstår omfattas av ett 

rättsförhållande som täcks av skiljeavtalet, utan ska utgå från att dessa rättsfakta föreligger. 

HD fann att skiljenämnden underlåtit att tillämpa påståendedoktrinen genom att göra en 

materiell prövning avseende de av Petrobart anförda grunderna. De borde i stället ha lagt de 

rättsfakta som Petrobart åberopat, det vill säga att en investering skett i enlighet med 

definition i FIL, till grund för behörighetsprövningen, varför det var fel att avisa talan på 

grund av att dessa rättsfakta inte förelåg. Skiljedomen upphävdes därför.  

 

Det ska understrykas att HD lät begränsa påståendedoktrinens räckvidd i två avseenden. Ett 

första krav är att det finns ett bindande skiljeavtal. Doktrinen kan inte tillämpas för att göra 

part skiljebunden. Är det tvistigt huruvida ett bindande skiljeavtal föreligger ska 

skiljenämnden ta ställning till frågan när den tar ställning till sin behörighet. Ett andra krav är 

att det rättsförhållande som käranden påstår ger stöd för ett framställt yrkande ska täckas av 

skiljeavtalet, antingen genom att det är ostridigt eller genom att det har fastställts i rättslig 

ordning. Behörighet uppstår således inte genom blotta påståendet att grunden täcks av 

skiljeavtalet. Är parterna oense om skiljeavtalets omfattning är påståendedoktrinen inte 

tillämplig och frågan måste lösas vid behörighetsprövningen. Följaktligen gäller att varken 

existensen eller omfattningen av ett skiljeavtal kan anstå till sakprövningen utan måste 

bestämmas vid behörighetsprövningen.153  

 

I NJA 2012 s. 183 (Concorp) tillämpade HD påståendedoktrinen vid prövningen av huruvida 

ett skiljeavtal utgjorde rättegångshinder i allmän domstol. Käranden hade vid domstol väckt 

talan om ersättning grundat på en försträckning. Svaranden yrkade avvisning med hänvisning 

till att den aktuella fordringen omfattades av ett samarbetsavtal med tillhörande tilläggsavtal 

som innehöll en skiljeklausul varigenom svarandebolagets moderbolag förvärvat 

svarandebolaget från käranden. Käranden invände att fordran inte omfattades 

                                                
153 Samma slutsats av Heuman, 2009, s. 339–340; Lindskog, 2012, s. 188 not 440; Madsen, 2009, s. 101.  
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samarbetsavtalet. På frågan om domstolen var behörig att pröva lånefordringen, det vill säga 

huruvida fordringsanspråket omfattades av skiljeavtalet, fann HD att käranden inte lagt något 

av avtalen till grund för sin talan. Talan grundades i stället på att en försträckning gjorts redan 

innan avtalen ingicks. HD konstaterade att behörighetsfrågan i enlighet med 

påståendedoktrinen skulle avgöras på grundval av vad käranden påstått om sin rätt. Eftersom 

käranden gjorde gällande att fordringsanspråket var en följd av ett annat rättsförhållande än 

det avtal som omfattades av skiljeklausulen, utgjorde skiljeavtalet inget hinder mot en 

domstolsprövning av anspråket på den åberopade grunden. Vidare uttalades att den 

omständigheten att svarandens invändningar omfattades av en skiljeklausul som reglerade de 

avtal som svaranden grundade sin invändning på, saknade betydelse i sammanhanget.  

 

Det kan konstateras att HD frångår den turordningsprincip som kom till uttryck i Nykvarn. 

Hade principen följts borde svarandens påstådda avtalsrättsliga invändningar först ha prövats 

av skiljemän och därefter skulle domstol pröva kärandens grund. Så sker emellertid inte utan 

HD uttalar att domstol är behörig trots svarandens avtalsrättsliga invändning.154 Vidare ska 

påpekas att domskälen ger intryck av att det skulle vara tillräckligt att käranden påstår att 

käromålet inte omfattas av skiljeavtalet för att få till en prövning i domstol. Så kan dock inte 

vara fallet. Det är inte påståendet om att käromålet gäller ett annat rättsförhållande än det som 

omfattas av skiljeavtalet som ska accepteras enligt påståendedoktrinen utan existensen av de 

rättsfakta som käranden åberopar som grund för sin behörighet. Att allmän domstol blir 

behörig beror på att kärandens rättsfakta faller utanför det rättsförhållande som omfattas av 

skiljeavtalet.  

 

Principen om tvistens uppdelning har vidare tillämpats i exempelvis i RH 1991:16. Käranden 

yrkade att utfå ersättning från två styrelseledamöter i konkursbolaget som ansågs bundna av 

en skiljeklausul i ett avtal som ingåtts av bolaget såsom köpare. Sedan bolaget försatts i 

konkurs gjorde käranden gällande betalningsskyldighet enligt avtalet och att 

styrelseledamöterna var personligt betalningsansvariga för betalningen av köpeskillingen då 

kontrollbalansräkning inte upprättats i enlighet med 13 kap. 2 § ABL. Hovrätten fastslog att 

frågan om styrelseledamöternas ansvar för denna skuld enligt ABL skulle bedömas av 

domstol, men inte den del av kärandens talan som grundade sig på betalningsskyldighet enligt 

                                                
154 Heuman, 2016, s. 207.  
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kontraktet. Domstolen skulle därför vilandeförklara målet i väntan på att skiljenämnd skulle 

avgöra huruvida betalningsskyldighet förelåg enligt kontraktet.  

 

I RH 1994:45 lät arbetsgivaren rikta en skadeståndstalan mot sin VD sedan VD:n, i nära 

anslutning till sin tjänst, påstods ha begått brottsliga gärningar. Anställningsavtalet mellan 

arbetsgivaren och VD:n innehöll en skiljeklausul. Arbetsgivaren anförde som grund bland 

annat att VD:n tillskansat sig och avyttrat arbetsgivarens utrustning för egen vinning, 

medverkat till utbetalning av för stora värden till en leverantör, samt kostnadsfört privata 

omkostnader som rörelsekostnader i bolaget. Arbetsgivaren krävde skadestånd enligt SkL och 

enligt ABL. VD:n bestred skadeståndsansvar och invände rättegångshinder eftersom 

tvistefrågorna som målet omfattade enligt honom hade ett direkt samband med anställningen 

och således anställningsavtalet med skiljeklausulen. HovR anförde att de omständigheter som 

bolagen åberopat hänförde sig till handlingar av brottslig karaktär, inte anställningsavtalets 

tillkomst, tolkning eller tillämpning. Inte heller kunde brott från den anställdes sida som 

riktades mot arbetsgivaren utgöra ett ur anställningsavtalet härflytande rättsförhållande. 

Vidare anförde HovR att partsavsikten knappast kan ha varit att brottsliga gärningar skulle 

inrymmas under skiljeavtalet.  

3.4.3 Sammanfattande diskussion om påståendedoktrinen 
Sammanfattningsvis används påståendedoktrinen som ett verktyg för att avgöra frågan om 

vilka rättsfakta som ska läggas till grund för behörighetsbedömningen. Domstolen respektive 

skiljenämnden ska utgå från de rättsfakta som käranden åberopar när de avgör sin behörighet. 

De ska inte pröva existensen av dessa rättsfakta när de är av betydelse både för 

behörighetsfrågan och den materiella frågan. På så vis kan den komplicerade prövningen 

anstå till själva sakprövningen.  

 

Som framgår av den ovan redovisade rättspraxisen begränsas påståendedoktrinen i vissa 

avseenden genom att vissa förutsättningar måste vara för handen. En första förutsättning för 

tillämplighet är som sagt att åberopade rättsfakta är dubbelrelevanta, det vill säga av betydelse 

både för behörighetsprövningen och för det materiella anspråket. Är så fallet behöver 

käranden inte styrka existensen av åberopade rättsfakta utan domstolen ska utgå från att dessa 

existerar. Domstolen eller skiljenämnden måste därför alltid först pröva om ett åberopat 

rättsfaktum är dubbelrelevant.155 

                                                
155 Jmf Heuman, 2009, s. 360.  
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En andra förutsättning är att ett giltigt skiljeavtal föreligger mellan parterna. 156  

Påståendedoktrinen kan inte tillämpas på omständigheter som åberopas till stöd för att ett 

giltigt skiljeavtal föreligger. Är det tvistigt huruvida skiljebundenhet föreligger ska frågan 

prövas när behörighetsfrågan avgörs.157 

 

En tredje förutsättning är att åberopade rättsfakta omfattas av det rättsförhållande som 

skiljeavtalet reglerar. 158  Påståendedoktrinen kan inte tillämpas på rättsfrågor som rör 

skiljeavtalets räckvidd och doktrinen kan inte användas för att utvidga eller krympa ett 

skiljeavtals objektiva omfattning.159 Är parterna oense om skiljeavtalets omfattning måste 

omfattningen bestämmas vid behörighetsprövningen. Vad käranden påstår om skiljeavtalets 

objektiva omfattning är utan betydelse.  

 

Det framgår med tydlighet av avgörandena ovan att påståendedoktrinen är tillämplig på 

kärandens åberopade dubbelrelevanta rättsfakta. Det är dock omtvistat huruvida doktrinen 

också är tillämplig på svarandens åberopade motfakta. I Petrobart och Concorp uttalar HD att 

påståendedoktrinen innebär att skiljenämnden vid behörighetsprövningen inte ska ta ställning 

till de av käranden åberopade rättsfakta som omfattas av det i skiljeavtalet identifierade 

rättsförhållandet liksom att domstolen inte blir obehörig att pröva ett käromål på grund av att 

svarandens invändningar grundar sig på ett i skiljeavtalet identifierat rättsförhållande.160 

Dessa uttalanden har ansetts ge stöd för att domstol respektive skiljenämnd när de prövar sin 

behörighet över käromålet endast ska utgå från kärandens åberopade rättsfakta. Om dessa 

rättsfakta inte bedöms vara omfattade av skiljeavtalet är domstolen behörig. Svarandens 

åberopade rättsinvändningar saknar betydelse för denna bedömning. Påståendedoktrinen är 

således inte tillämplig på svarandens dubbelrelevanta motfaktum161  

 

                                                
156 NJA 2008 s. 406.  
157 Heuman, 2011, s. 652–653 har dock kritiserat HD:s uttalande i NJA 2008 s. 406 och frågar sig om det 

grundar sig på den felaktiga uppfattningen att skiljebundenhet inte kan grundas på ett dubbelrelevant 
rättsfaktum och att behörighet därför inte skulle kunna grundas på kärandens påstående. Med hänsyn till 
påståendedoktrinens funktion och rättstillämpningen i NJA 1955 s. 500 menar Heuman att det dock inte kan 
uteslutas att påståendedoktrinen i vissa fall skulle kunna tillämpas på frågan om skiljebundenhet.  

158 NJA 2008 s. 406. 
159 Heuman, 2016, s. 199. 
160 Dessa uttalanden bekräftas även i NJA 2017 s. 226 vari hänvisning görs till de båda förevarande avgörandena.  
161 Jmf Madsen, 2013 s. 742, 744. Även Lindell, 2017, s. 708. Heuman har ställts sig skeptisk till det faktum att 

endast kärandens påståenden ska vara behörighetsgrundande med hänsyn till principen om att parterna ska 
behandlas lika liksom utifrån ändamåls- och processekonomiska skäl, Heuman, 2016, s. 196–198. 
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Hur svarandens åberopade avtalsrättsliga invändningar ska hanteras får sägas vara oklart. I 

Nykvarn angav käranden en utomobligatorisk grund för sitt anspråk varpå svaranden 

framställde en invändning om att rättigheten omfattades av skiljeavtalet och att 

rättegångshinder förelåg. Domstolen ansåg därmed att den avtalsrättsliga invändningen skulle 

prövas av skiljenämnd. Vidare angavs att domstolens prövning skulle vilandeförklaras i 

väntan på skiljedom. Svarandens invändning blev alltså behörighetsgrundande för 

skiljenämnd avseende just själva invändningen. I Concorp och NJA 2017 s. 226162 åberopade 

käranden utomobligatoriska rättsfakta till stöd för sitt käromål, medan svaranden åberopade 

avtalsrättsliga motfaktum. Domstolen avgjorde sin behörighet utifrån kärandens åberopade 

rättsfakta och fastslog således behörighet. Svarandens invändningar hänvisades dock inte till 

skiljenämnd. Den turordningsprincip som fastställdes i Nykvarn följdes således inte. Frågan 

om en domstol eller skiljenämnd ska pröva svarandens avtalsrättsliga invändningar 

behandlades inte utan frågan synes lämnad öppen. Huruvida HD avsett att frångå principen i 

Nykvarn lämnas inget besked om.163 Vidare ska tilläggas att varken Concorp eller NJA 2017 

s. 226 avgjordes i plenum vilket vidare tyder på att HD inte avsett att förändra det rådande 

rättsläget. Heuman frågar sig om inte Concorp borde uppfattas på det viset att svaranden inte 

fullgjorde sin åberopsskyldighet i behörighetsdelen. Svarandens invändning tog sikte på 

kärandens materiella anspråk, men det förekom inte någon klar invändning om 

rättegångshinder, endast ett förnekande av kärandens påstådda grund. Därför hänvisade inte 

domstolen invändningen för prövning av skiljenämnd.164 Det ska framhållas att det sedan 

länge varit etablerat att tvister ska delas upp mellan domstol och skiljenämnd när blandad 

kompetens uppstår.165 Så har ansetts vara fallet när en part till stöd för sitt yrkande åberopar 

flera rättsfakta och endast en eller vissa rättsfakta omfattas av skiljeavtalet eller när motparten 

i en rättegång åberopar ett motfaktum som omfattas av skiljeavtalet alternativt i ett 

skiljeförfarande åberopar ett motfaktum som inte omfattas av skiljeavtalet.166 En uppdelning 

av tvisten vid blandad kompetens medför som sagt svåra praktiska tillämpningsproblem i 

form av frågor om turordning och vilandeförklaring av delar av en tvist.167 Genom att inte låta 

svarandens avtalsrättsliga invändningar prövas i skiljeförfarande utan i domstol tillsammans 

                                                
162 NJA 2017 s. 226 kommer redogöras för ingående i avsnitt 3.5.3. 
163 Samma slutsats från Heuman, 2016, s. 206. 
164 Heuman, 2016, s. 207–208.  
165 Lindskog, 2012, s. 204; Heuman, 1999, s. 188–193; Cars, 2000, s. 59–60; NJA 1982 s. 738; NJA 1973 s. 480. 

Jmf SOU 1994:81 s. 100; Prop. 1998/99:35 s. 71. Dock RH 1987:66 där domstolen till synes utifrån ett krav 
processuell effektivitet lät samtliga grunder prövas i ett forum, nämligen domstol, trots att behörighet 
saknades över viss grund. 

166 Jmf Lindskog, 2012, s. 204. 
167 För utförligt resonemang, Lindskog, 2012, s. 204–214; Heuman, 1999, s. 81, 187–193. 
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med kärandens utomobligatoriska grunder, undviks vissa situationer med blandad kompetens 

och därmed de olägenheter som en uppdelad process medför. Huruvida de senare 

avgörandena från HD ger stöd för den rättstillämpningen är emellertid oklart.  

 

Huruvida undantag görs för påståendedoktrinen i de fall kärandens påstående uppenbart 

saknar fog är en fråga som också får sägas vara oklar. Welamson ansåg ett sådant undantag 

lämpligt.168 Vidare gav HD uttryck för samma ståndpunkt i Nykvarn. Inget nämns dock om 

undantaget i vare sig Petrobart, Concorp eller NJA 2017 s. 226. Det kan dock inte utan vidare 

uppfattas som att Nykvarn inte längre är gällande. Uppenbarhetsundantaget har dessutom 

brett stöd i rättslitteraturen.169 Syftet med ett uppenbarhetsundantag är att bereda svaranden ett 

rättsskydd. Svaranden ska inte kunna bli indragen i ett skiljeförfarande och behöva försvara 

sig mot ett anspråk som uppenbarligen inte omfattas av ett av skiljeavtalet omfattat 

rättsförhållande. 170  Vidare framstår det som både lämpligt och processekonomiskt att 

domstolen ska kunna bortse från svarandens invändningar om rättegångshinder, om de är 

uppenbart att de saknar fog. Det finns således skäl för ett uppenbarhetsundantag men det får 

konstateras att det är oklart om ett sådant faktiskt gäller.  

 

Det kan vidare konstateras att HD i samtliga fall låtit utomobligatoriska grunder falla utanför 

skiljeavtalets tillämpningsområde. Inte i något av fallen för HD något resonemang om att 

grunder som visserligen faller utanför skiljeavtalet ändå har så nära anknytning till dito, att 

det ska avgöras av skiljenämnd. Nedan kommer nu presenteras avgöranden som kännetecknas 

av sådana resonemang.  

3.5 Anknytningsdoktrinen 

3.5.1 Inledning 
Bredvid den etablerade påståendedoktrinen har det i rättslitteraturen diskuterats huruvida det 

kan vara tillräckligt med en anknytning mellan åberopade rättsfakta och det rättsförhållande 

som omfattas av skiljeklausulen, för att skiljeklausulen ska vara tillämplig på tvisten.171 En 

sådan närmast extensiv tolkning har förespråkats som en lösning på de olägenheter som 

                                                
168 Se not 140 ovan.  
169 Schöldström, 2008, s. 142; Heuman, 2009, s. 340; Heuman, 2011, s. 652; Lindell, 2017, s. 708. Dock 

Lindskog, 2012, s. 186 not 436 som menar att vad som faller under skiljeavtalet ska avgöras genom 
skiljeförfarande hur befängda framställda påstående än är.  

170 Jmf Lindskogs tillägg för egen del i NJA 2008 s. 406.  
171 Jämför bl.a. Heuman, 1999, s. 75–94; Heuman, 2009, s. 351–361; Madsen, 2013, s. 742–750; Schöldström, 

2007, 467–474; Waerme, 2010, s. 714–725. 
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annars uppkommer när tvisten delas upp på flera fora. Vidare lämnar påståendedoktrinen som 

sagt inte svar på rättsfrågor som rör skiljeavtalets räckvidd. Genom NJA 2007 s. 475 och NJA 

2008 s. 120 har HD tillämpat en så kallad anknytningsdoktrin som i korthet inneburit att ett 

skiljeavtals omfattning under vissa omständigheter har utvidgats till att omfatta inte bara 

grunder som omfattas av det i skiljeavtalet angivna rättsförhållandet, utan även grunder som 

faller utanför, men som har anknytning till det i skiljeavtalet angivna rättsförhållandet.  

3.5.2 Anknytningsdoktrinen före 2010 
I NJA 2007 s. 475 (Täktfallet) hade en markägare ingått ett avtal om rätt för ett bolag att 

under en tioårsperiod utnyttja markägarens grustäkt. Avtalet innehöll en skiljeklausul med 

lydelsen: ”Eventuella tvister avgörs enligt lag om skiljedom.” En tvist uppkom när 

markägaren, efter periodens utgång, väckte talan och krävde skadestånd av svarandebolaget 

för att de vilselett länsstyrelsen att utfärda ett nytt täkttillstånd för tiden efter det att avtalet 

löpt ut. På detta vis hade svaranden skaffat sig möjlighet att disponera över kärandens 

egendom. Käranden anförde tre alternativ grunder till stöd för sin talan: För det första påstods 

att parterna fortfarande befann sig i ett avtalsförhållande och att svaranden brutit mot sin 

lojalitetsplikt. För det andra påstods att det på grund av svarandens agerande fortfarande 

förelåg ett avtalsliknande förhållande som medförde skadeståndsskyldighet. För det tredje 

påstods att den representant för bolaget som hade ansökt om täkttillstånd avseende tiden efter 

det att avtalet löpt ut, gjort sig skyldig till oredligt förfarande och att bolaget i rollen som 

arbetsgivare var skyldig att ersätta skadan som tillfogats käranden. Således var det fråga om 

två kontraktsrättsliga och en utomobligatorisk grund.  

 

TR och HovR avvisade talan sedan svaranden gjort invändning om rättegångshinder med 

hänvisning till skiljeklausulen. TR konstaterade att hela tvisten hade sin rot i det 

avtalsförhållande som rådde mellan parterna enligt huvudavtalet. Utan avtalet hade tvisten 

inte kunnat uppkomma, oavsett vilken av de av käranden åberopade grunderna som hade lagts 

till grund för bedömningen. HovR konstaterade att de två första grunderna hade omedelbart 

samband med avtalet, men att också den tredje grunden hade sådant samband med avtalet att 

skiljeklausulen ansågs tillämplig. HD beviljande prövningstillstånd endast beträffande den 

utomobligatoriska grunden.172 

 

                                                
172 Det var således avgjort att de två första grunderna skulle avgöras av skiljemän. 
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HD uttalade följande i sina förhållandevis kortfattade domskäl: ”Skiljeklausulen kan läsas så 

att alla tvister som har anknytning till nyttjanderättsavtalet skall avgöras av skiljemän. Även 

om [käranden] påstått att ersättningsanspråket inte grundar sig på avtalet utan avser ett 

anspråk grundat på vållande genom brott, har de faktiska omständigheter som åberopats direkt 

anknytning till nyttjanderättsavtalet. 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.” Således avvisade HD även den tredje grunden.  

 

För att tillämpa anknytningsdoktrinen uppställer HD två rekvisit. Dels ska de faktiska 

omständigheter som käranden åberopar som en självständig grund och som inte täcks av 

avtalet, ha direkt anknytning till avtalet, dels krävs att käranden åberopar andra alternativa 

grunder till stöd för sitt yrkande och att dessa enligt ett rättskraftigt avgörande ska prövas av 

skiljemän. Heuman menar att här får jämställas också sådana fall då det är ostridigt eller helt 

klart att alternativgrunderna ska prövas av skiljemän.173 Som Heuman konstaterar framgår 

inte huruvida doktrinen kan tillämpas då tvisten rör endast en grund och denna täcks delvis av 

avtalet eller ligger nära avtalet utan att till någon del täckas av avtalet. I ett sådant fall uppnås 

en processekonomiskt god lösning oberoende av om tvisten prövas av domstol eller 

skiljenämnd. Det framgår av domskälen i Täktfallet att domstolen, till skillnad från utgånget i 

Nykvarn, inte blev behörig att pröva den tredje utomobligatoriska grunden av det skälet att 

käranden påstått att hans anspråk grundades på brottsligt handlande. I stället blev tillämpandet 

av anknytningsdoktrinen avgörande för att skiljemän var behöriga att pröva det påstådda 

utomobligatoriska anspråket. Heuman menar att påståendedoktrinen i dessa fall således fick 

stå tillbaka för anknytningsdoktrinen. Att kärandens grund inte behövde stödjas på avtalet för 

att prövas av skiljenämnd synes stå i direkt strid med domskälen i Nykvarn och man kan fråga 

sig om inte ett plenumavgörande hade varit att föredra.174  

 

Lindskog har kritiserat Täktfallet för att vara exceptionellt knapphändigt motiverat och 

närmast att betrakta som rättsförstörande. Eftersom ett skiljeavtal inte kan ingås för ett 

rättsförhållande som inte har uppkommit kan ett skadeståndsanspråk, grundat på brott eller 

intrång som inträffar efter skiljeavtalets ingående, aldrig omfattas av skiljeavtalet.175 Lindskog 

                                                
173 Heuman, 2009, s. 352, 355.  
174 Heuman, 2009, s. 352, 358. 
175 Lindskog, 2012, s. 252–253. 
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menar att rättsförhållandet är svårtolkat och leder till ökad rättsosäkerhet.176 Möjligen innebär 

avgörandet att om samma rättsfakta kan läggas till grund både för ett kontraktuellt och ett 

utomobligatoriskt ansvar, får båda grunderna prövas i samma fora. Under vissa förhållanden 

skulle således kunna gälla att när en viss rättslig grund omfattas av skiljeavtalet och tvisten 

rymmer en kvalificerad närliggande ytterligare grund som i princip faller utanför skiljeavtalet, 

får båda grunderna prövas i samma förfarande för att uppnå en sammanhållen prövning. Att 

de olika rättsgrunderna leder till samma rättsföljd torde då utgöra typfallet.177 Avgörandet kan 

däremot inte förstås som att om en och samma rättsföljd kan grundas både på huvudavtalet 

liksom en utomobligatorisk rättsregel, en utomobligatoriskt grundad talan alltid omfattas av 

skiljeavtalet. Huvudregeln är som sagt att uppdelning av tvisten ska ske vid blandad 

kompetens.178  

 

Madsen har intagit ett mer öppet förhållningssätt och uttryckt att kravet på identifierat 

rättsförhållande inte torde hindra en skiljeklausul i vilken parterna har kommit överens om att 

hänvisa till skiljetvister i anledning av huvudavtalet eller tvister som sammanhänger med 

avtalet, från att vara tillämplig i en tvist gällande icke avtalsenliga anspråk, under 

förutsättning att den avtalade anknytningen finns.”179 

 

I NJA 2008 s. 120 (Hamnfallet) hade ett kommunalt hamnbolag slutit ett investeringsavtal 

med en dansk färjeoperatör. Avtalet innebar att färjeoperatören skulle betala vissa kostnader 

för kajutbyggnad, påfartsramp och terminalbyggnad. Avtalet innehöll också en skiljeklausul 

med lydelsen: ”Ev. tvist skall avgöras i skiljedomstol enligt svensk lag.” Käranden, det vill 

säga färjeoperatören, yrkade, utan att åberopa investeringsavtalet med skiljeklausulen, att 

hamnbolaget skulle återbetala hamnavgifter till den del de översteg hamnbolagets 

självkostnader. Som grund åberopades brott mot den kommunala självkostnadsprincipen och 

missbruk av dominerande ställning. Hamnbolaget genmälde att en del av det yrkade beloppet 

hänförde sig till investeringsavtalet med skiljeklausulen, varför talan till den delen skulle 

avvisas. Häremot anförde käranden att inget åberopat rättsfaktum omfattades av skiljeavtalet.  

 

                                                
176 Lindskog, 2012, s. 253 not 164. Det framgår inte om HD menade att (I) ta avstånd från den hävdade principen 

att ett utomobligatoriskt ansvar inte omfattas av skiljeavtalet till följd av identifikationskravet, (II) 
underkänna påståendedoktrinen, (III) avsåg ge utrymme för en vid tolkningsansats i frågan om skiljeavtal, 
eller (IV) knäsätta ett undantag från huvudregeln vid blandad kompetens. 

177 Lindskog, 2012, s. 206 och not 509.  
178 Lindskog, 2012, s. 253–254 och not 166.  
179 Madsen, 2009, s. 79 not 211. Se även Madsen, 2016, s. 65–66, 110.  
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HD konstaterade att kärandens talan avsåg nedsättning och återbetalning av de sammanlagda 

hamnavgifterna. Avtalet där skiljeklausulen ingick reglerade storleken på de avgifter som 

färjeoperatören skulle betala med anledning av vissa investeringar i hamnen. Mot denna 

bakgrund ansåg HD, att till den del yrkandet avsåg nedsättning av avgifter som reglerades i 

investeringsavtalet, förelåg så stark anknytning att talan omfattades av skiljeklausulen. HD 

uttalade vidare, med hänvisning till Nykvarn, att det faktum att käranden utformat sin talan så 

att investeringsavtalet inte åberopades som grund, inte kan medföra att käranden mot 

svarandens bestridande, kan komma ifrån sitt åtagande om skiljeförfarande, när det gäller en 

tvist som rör de avgifter som regleras i investeringsavtalet. Därmed ansågs skiljenämnd 

behörig och talan avvisades till den del den avsåg återbetalning av vad färjeoperatören betalat 

till följd av investeringsavtalet. Övriga åberopade grunder prövades i domstol.  

 

I Täktfallet uppställdes ett krav på direkt samband samt att de övriga två grunderna enligt 

lagakraftvunnet beslut skulle prövas av skiljenämnd. Processekonomiska argument tycks i 

detta fall ha vägt tungt för att därför också låta den tredje utomobligatoriska grunden omfattas 

av skiljenämndens behörighet och på så sätt undvika kostnadskrävande parallella processer, 

även om det inte uttryckligen framgår av domskälen.180 I Hamnfallet uppställdes i stället ett 

krav på ett starkt samband mellan skiljeavtalet och den utomobligatoriska grunden. Det måste 

rimligtvis innebära ett något lägre krav på samband än ett direkt samband. I detta fall synes 

HD också bygga anknytningsresonemanget på det faktum att kärandeparten inte ska kunna 

maskera sin talan som utomobligatorisk och därigenom sätta ett skiljeavtal ur spel, när 

åberopade omständigheter egentligen rör ett rättsförhållande som regleras i skiljeavtalet.  

 

I Hamnfallet, till skillnad från Täktfallet, ledde en tillämpning av anknytningsdoktrinen till att 

tvisten delades upp på två fora. Något krav på en sammanhållen tvist och processekonomiska 

vinster krävdes inte. Även om det stod klart att stora delar av tvisten skulle avgöras i domstol 

ansågs anknytningen beträffande en av grunderna vara tillräckligt stark för att prövas av 

skiljenämnd. Eftersom det andra rekvisitet i Täktfallet, det vill säga ett krav på ett resultat 

som innebär en sammanhållen prövning, i det här fallet inte uppfylldes kan 

avtalsanknytningsprincipen sägas ha getts ett utvidgat tillämpningsområde.181  

 

                                                
180 Se även Heuman, 2009, s. 352.  
181 Heuman, 2009, s. 359. 
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Man kan fråga sig vilken typ av avtalstolkning HD egentligen tillämpade i Täktfallet och 

Hamnfallet. Det kan konstateras att standardklausulerna i båda fallen var mycket generellt 

hållna och knappast medgav några djupare resonemang avseende parternas gemensamma 

avsikter, varken den faktiska eller hypotetiska. Inget tyder på att HD har resonerat kring 

parternas avsikter. Att HD uttalade att skiljeklausulen ”kan läsas” som att alla tvister som har 

anknytning till huvudavtalet ska avgöras av skiljenämnd, synes snarare ge uttryck för att 

avtalsinnehållet har fyllts ut på ett visst sätt.182 Också Heuman har dragit slutsatsen att 

doktrinen som den kom till uttryck i avgörandena utgör en utfyllande dispositiv rättsregel som 

inte kräver en skiljeavtalstolkning inriktad på särskilda tolkningsdata i det konkreta fallet. Det 

avtalsinnehåll som fastställs behöver inte vara täckt av en gemensam partsvilja. 183 

Avgöranden skulle i så fall ligga i linje med vad Adlercreutz har uttalat angående att 

domstolar i situationer där det är förenat med svårigheter att fastställa en gemensam partsvilja, 

i allt större utsträckning väljer att fälla ett avgörande på ”(…) grundval av allmänna rättsliga 

överväganden, en större objektivisering vid tolkning och utfyllning, där olika moment kan 

komma till användning beroende på individuella omständigheter”.184 Doktrinen kan sägas 

innebära att också tvistefrågor som inte omfattas av skiljeavtalet men som har anknytning till 

dito, kan prövas av skiljenämnd. Resultatet blir närmast detsamma som en extensiv tolkning 

av ett skiljeavtal.185  

 

Diskussionen i rättslitteraturen har efter dessa rättsfall kommit att handla mycket om vilka 

omständigheter som kan kvalificera direkt respektive stark anknytning, det vill säga 

anknytningsdoktrinens omfattning liksom anknytningsdoktrinens förhållande till 

påståendedoktrinen.186 Vidare har det diskuterats hur avgörandena förhåller sig till kravet på 

ett identifierat rättsförhållande.187 Som kommer visas nedan har HD, åtminstone delvis, 

kommit med förtydliganden.  

3.5.3 Anknytningsdoktrinen efter 2010 
I NJA 2010 s. 734 (Tupperware), som egentligen rörde effekten av en prorogationsklausul, lät 

HD göra vissa principiella uttalanden om skiljeavtal som återigen kom att förändra 

behörighetsbedömningen och behandlingen av utomobligatoriska grunder. Ett svenskt och ett 

                                                
182 Jmf Waerme, 2010, s. 718. 
183 Heuman, 2009, s. 337. Jmf Waerme, 2010, s. 717. 
184 Adlercreutz & Gorton, 2010, s. 21.  
185 Jmf Heuman, 2009, s. 337.  
186 T.ex. Heuman, 2009, s. 354–361; Schöldström, 2007, s. 470–473; Forsell & Wallin, 2007, s. 943–946. 
187 Se t.ex. Schöldström, 2007, s. 470–472. Se även avsnitt 3.3. 
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danskt bolag hade ingått ett franchiseavtal som det danska bolaget kom att säga upp efter 

bristande betalning. I efterföljande avräkning återtogs i enlighet med avtalet levererade varor 

så som delbetalning av det svenska bolagets skuld. Sedan det svenska bolaget försattes i 

konkurs väckte konkursboet talan vid svensk domstol om återvinning gentemot det danska 

bolaget. Det danska bolaget bestred att svensk domstol var behörig samt yrkade att käromålet 

skulle avvisas. Konkursboet åberopade till stöd för svensk domstols behörighet en 

prorogationsklausul i franchiseavtalet.  

 

HD konstaterade inledningsvis att vad gäller en framtida tvist, följer ett krav på att tvisten 

måste omfattas av ett i skiljeavtalet angivet rättsförhållande. HD fastslog därefter att en 

återvinningstalan avseende ett avtal eller en avtalsprestation inte berör avtalsförhållandet 

mellan avtalsparterna, det vill säga konkursgäldenären och återvinningssvaranden. I stället 

ansågs återvinningstalan avse en justering av avtalets verkningar avseende det inbördes 

förhållandet mellan konkursgäldenärerna. En återvinningstalan vilande enligt HD inte på 

”(…) konkursgäldenärens avtal i den meningen att gäldenärens rättigheter enligt detta avtal 

tas i anspråk. I stället är fråga om ett på lag grundat anspråk, närmast av utomobligatorisk 

karaktär, som tillkommer boet men inte konkursgäldenärerna. Även om återvinningstalan tar 

sikte på det huvudavtal som omfattas av ett prorogations- eller ett skiljeavtal, eller på någon 

effekt av huvudavtalet, innebär inte det ett ianspråktagande av någon rättighet enligt detta”. 

Således ansågs gäldenärens avtalsförhållande (huvudavtalet) vara ett annat rättsförhållande än 

det som följer av konkurslagens bestämmelser om återvinning. Vidare uttalade HD att det 

faktum att det finns ett samband mellan det omtvistade rättsförhållandet (här 

återvinningsanspråket) och ett annat av ett skiljeavtal omfattat rättsförhållande (här 

franchiseförhållandet) kan inte annat än i vissa särskilda fall och under mycket speciella 

förhållanden föranleda att tvistlösningsavtalet utsträcks att omfatta också det omtvistade 

rättsförhållandet (ett sådant undantagsfall ansågs föreligga i rättsfallet Täktfallet). Slutligen 

uttalade HD att ett av konkursgäldenären ingånget skiljeavtal med avseende på en i hans 

konkurs förd återvinningstalan inte kunde anses vara ett sådant fall. 

 

I ett nytillkommet avgörande, NJA 2017 s. 226 (Avräkningsavtalet), bekräftar och förtydligar 

HD sina uttalanden i Tupperware om att avgörande för om en skiljeklausul omfattar en viss 

talan är huruvida talan bygger på ett kontrakterat rättsförhållande eller inte. I samband med 

försäljning av aktier i ett bolag upprättade säljaren en kontraktshandling rubricerad 

”Avräkningsavtal.” I kontraktet, som innehöll en skiljeklausul med lydelsen ”Tvister med 
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anledning av tolkningen eller tillämpningen av detta avräkningsavtal skall avgöras genom 

skiljedom (…)”, föreskrevs att ett aktiebolag (Bolaget) för säljarens räkning skulle uppbära 

och redovisa köpeskillingen till säljarna efter avdrag för säljarens transaktionskostnader. 

Sedan Bolaget utbetalat senare uppburen köpeskilling till säljarna först efter ett avdrag om ca 

2,5 miljoner som i stället utbetalades till ett annat bolag, väckte säljarna talan vid domstol och 

yrkade att Bolaget och dess företrädare skulle betala skadestånd med vissa belopp. Som grund 

för talan anfördes att företrädaren för Bolaget genom utbetalningen till det andra bolaget gjort 

sig skyldig till uppsåtligt brott som föranlett skada samt att Bolaget hade ett principalansvar. 

Bolaget och dess företrädare invände att talan borde avvisas eftersom den helt vilade på 

avräkningsavtalet eller hade så stark anknytning till detta att den omfattades av 

skiljeklausulen. I sak invände Bolaget att utbetalningen varit en transaktionskostnad som de 

hade rätt att avräkna i enlighet med Avräkningsavtalet.  

 

TR konstaterade att käranden som grund för sitt yrkande angett att en brottslig gärning 

begåtts, det vill säga ett utomobligatoriskt förhållande, inte ett fordringsanspråk grundat på 

Avräkningsavtalet. Därmed ansågs käromålet falla utanför skiljeavtalets omfattning. 

Anknytningsresonemanget i Täktfallet förklarades vara inte tillämpligt på kärandens grund. 

Däremot fann TR svarandens invändning om en avdragsgill transaktionskostnad vara 

omfattad av Avräkningsavtalet varför domstolen inte var behörig att pröva denna invändning. 

TR lämnade därför, med hänvisning till Nykvarn, avvisningsyrkandet utan bifall och förelade 

käranden att vid äventyr av avisning, inom viss tid visa att de inletts ett skiljeförfarande 

angående svarandens invändning. HovR var av uppfattningen att prövningen i allt väsentligt 

innebar en prövning av om Bolaget hade åsidosatt sina skyldigheter enligt Avräkningsavtalet 

så som käranden påstått. Därmed grundade sig kärandens anspråk direkt på Avräkningsavtalet 

och utgjorde en tvist med anledning av tolkningen eller tillämpningen av dito. Det saknade 

betydelse att käranden gjort gällande att Bolagets agerande var brottsligt.  

 

HD uttalade sig inledningsvis rent generellt och underströk, med hänvisning till Täktfallet och 

Tupperware, att bara i vissa särskilda fall och under mycket speciella förhållanden kan 

förekomsten av ett samband föranleda att skiljeklausulen utsträcks till att omfatta 

omständigheter som inte hänför sig till ett rättsförhållande som skiljeklausulen omfattar. En 

skiljeklausul omfattar i princip bara det eller de rättsförhållanden som regleras i kontraktet, 
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inte andra rättsförhållanden även om de har anknytning till ett kontrakterat rättsförhållande.188 

HD konstaterade sedan att talan utformats som att den vilade på utomobligatorisk grund och 

inte avsåg en tillämpning av Avräkningsavtalet. När en skadegörare blir ansvarig för en skada 

enligt andra rättsliga regler än sådana som hänför sig till det kontraktuella förhållandet, så 

som culparegeln på den allmänna skadeståndsrättens område eller på grund av brott, rör det 

sig om ett rättsförhållande som ligger utanför vad som regleras i kontraktshandlingen och som 

därmed i princip inte omfattas av skiljeklausulen. Det blir särskilt tydligt när handlandet 

skulle grunda culpaansvar eller vara brottsligt även om skadegöraren och skadelidande inte 

hade stått i något avtalsförhållande till varandra.  

 

Samtidigt uttalades att är det just själva åsidosättandet av kontraktet som föranleder dessa 

utomobligatoriska grunder – det vill säga utan kontraktet skulle handlandet varit straffritt eller 

inte föranlett culpaansvar – bör skiljeklausulen i vissa fall kunna omfatta också anspråk på 

utomobligatorisk grund. En förutsättning är dock att de rättsfakta som käranden åberopar för 

utomobligatoriska ansvar i allt väsentligt svarar mot rättsfakta som skulle kunna grunda 

kontraktsansvar. HD uttalande vidare att behörighetsfrågan inte alltid ska styras av hur 

käranden kvalificerar sin talan rättsligt. Vid bedömningen av hur ett i skiljeavtalet omfattat 

rättsförhållande förhåller sig till påstådda rättsfakta måste utrönas vad som är talans egentliga 

innebörd. Med hänvisning till Hamnfallet uttalades, att part inte bör 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. Utrymmet för att genom en 

genomlysning av ett käromål tolka detta som en talan av det slag som skiljenämnd ska pröva, 

måste emellertid vara begränsat till ”klara fall”. 

 

I den slutliga bedömningen av behörighetsfrågan konstaterade HD att talan utformats så att 

den vilade på utomobligatorisk grund, inte på det rättsförhållande som avsågs i 

Avräkningsavtalet. Att talans syfte syntes vara att åstadkomma samma effekt som en talan 

grundad direkt på avräkningsavtalet hade åstadkommit, det vill säga ett fullgörande av avtalet, 

kunde inte tillmätas någon avgörande vikt. Mot bakgrund av syftet prövades dock om det, 

enligt ett anknytnings- eller genomlysningsresonemang, fanns anledning att likställa talan 

med en talan som grundades direkt på avräkningsavtalet och därmed ge skiljeklausulen en 
                                                
188 Vidare uttalade HD att till ett rättsförhållande som omfattas av kontraktet hänför sig rättsfakta som grundar 
förhållandet liksom efterföljande rättsfakta som förändrar eller på annat sätt påverkar detta, så som uttryckliga 
eller konkludenta justeringar av avtalsinnehållet, handlande i strid mot kontraktsåtagande och underlåten 
reklamation.  
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utsträckt tillämpning. Några sådana speciella omständigheter ansågs dock inte föreligga. Det 

konstaterades att talan i inte obetydlig utsträckning grundades på andra rättsfakta än en talan 

om betalningsskyldighet enligt avräkningsavtalet skulle ha gjort. Bland annat en prövning av 

olika brottsrekvisit knutna till företrädarens handlande och Bolagets ansvar för det 

handlandet. Vidare måste säljaren styrka sin skada. HD fann därför TR behörig att pröva talan 

mot Bolaget och dess företrädare.  

3.5.4 Sammanfattande diskussion om anknytningsdoktrinen 
HD förefaller i Nykvarn indirekt ha fastslagit att ett nära samband mellan en utomobligatorisk 

grund och en kontraktsrättslig invändning inte medför att en skiljeklausul omfattar hela den 

uppkomna tvisten, utan grunderna delades upp i två separata förfaranden. Genom Täktfallet 

och Hamnfallet öppnade dock HD upp en möjlighet för att genom ett 

anknytningsresonemang, låta utsträcka klausuler till att också gälla ett nytt självständigt 

rättsförhållande som har ett samband med huvudavtalet. Med andra ord låta även 

utomobligatoriska krav kunna omfattas. Genom Tupperware och Avräkningsavtalet stängdes 

dock denna möjlighet tämligen tvärt igen. Denna inställning har sin utgångspunkt i 

anknytningsdoktrinens förhållande till kravet på ett identifierat rättsförhållande. Kort sagt 

fastslår HD att grunder som inte omfattas av det rättsförhållande som är identifierat i 

huvudavtalet inte omfattas av skiljeklausulen. Heuman menar att i ljuset av Tupperware måste 

tidigare avgöranden ”omvärderas och granskas kritiskt”. Kravet på att skiljeavtalet ska avse 

ett bestämt rättsförhållande kan inte fuskas bort utan måste prövas med noggrannhet.189 

 

Det föreligger alltjämt en möjlighet att i vissa särskilda fall och under mycket speciella 

förhållanden, genom ett så kallat anknytningsresonemang, låta ett skiljeavtal utsträckas till att 

omfatta också ett rättsförhållande som endast har samband med huvudavtalet, det vill säga 

utomobligatoriska grunder. Att Täktfallet utgör ett sådant särskilt fall framgår av domskälen i 

Tupperware. Att utrymmet ska vara begränsat motiveras i Avräkningsavtalet utifrån att en 

extensiv tolkning av skiljeavtal kan innebära att en rättsökande ”förmenas” rätten att få sin 

sak prövad i domstol, trots att han eller hon aldrig har avsett att avtala bort denna rätt. En 

sådan tillämpning är vidare ägnad att öka osäkerheten om vilka effekter ett skiljeavtal kan få i 

framtiden och kan komma i konflikt med identifieringskravet i 1 § 1 st. LSF. HD noterar 

samtidigt att det faktum att närliggande rättsförhållanden kommer att prövas i skilda fora, i 

                                                
189 Heuman, 2011, s. 665; Heuman, 2014, s. 455. 
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det enskilda fallet kan leda till problem, men att lösningen i Täktfallet endast bör tillämpas 

undantagsvis.  

 

När en tillräcklig grad av anknytning mellan de åberopade faktiska omständigheterna och det 

rättsförhållande som omfattas av skiljeavtalet kan tänkas föreligga, är svårt att konkretisera. I 

Täktfallet var omständigheterna tillräckliga. Käranden hade anfört alternativa rättsliga 

grunder; avtalsrättsliga och utomobligatoriska. De åberopade faktiska omständigheterna 

ansågs ha en direkt anknytning till det avtal vari skiljeklausulen ingick. Vidare var det 

rättskraftigt avgjort att de avtalsrättsliga grunderna skulle avgöras av skiljemän. Även i 

Hamnfallet ansågs tillräcklig grad av anknytning föreligga. Käranden yrkade återbetalning av 

vissa utbetalningar, varav en delsumma var hänförlig till vissa investeringskostnader. Det 

konstaterades att även om inte investeringsavtalet med skiljeklausul åberopades som grund, 

investeringskostnaderna var reglerade i huvudavtal, varför tvist om dess storlek hade sådan 

anknytning till huvudavtalet att yrkandet, som stöddes på en utomobligatoriskt rubricerad 

grund, ändå omfattades av skiljeklausulen.  

 

I övriga avgöranden från HD har inte de åberopade faktiska omständigheterna haft en 

tillräcklig anknytning. I Nykvarn åberopades till stöd för skadestånd, ett brottsligt handlande i 

form av intrång i mönsterrätt. Mellan parterna fanns ett licensavtal som dock käranden påstått 

upphört att gälla. Vidare påstods licensavtalet inte omfatta försäljning utomlands. Även om de 

faktiska omständigheterna således synes ha en anknytning till licensavtalet, ansågs grunden 

vara utomobligatorisk varför domstol var behörig att pröva talan. I Tupperware ansågs ett 

återvinningsanspråk enligt KonkL, som hade sin grund i att återvinningssvaranden ingått ett 

avtal med en skiljeklausul med konkursgäldenären, utgöra ett annat rättsförhållande än det 

avtalsrättsliga, eftersom återvinningstalan inte tog någon rättighet enligt huvudavtal i anspråk. 

Inte heller ansågs konkursgäldenärens ingångna skiljeavtal ha ett sådant samband med den i 

hans konkurs förda återvinningstalan, att anknytningsdoktrinen kunde tillämpas.  

 

HD kom till samma slutsats i Avräkningsavtalet. Som grund för en skadeståndstalan 

åberopades, inte huvudavtalet, utan en brottslig handling varför talan inte ansågs omfattad av 

det i skiljeavtalet angivna rättsförhållandet. Tillräcklig anknytning ansågs inte heller föreligga 

eftersom talan i inte obetydlig utsträckning grundades på andra rättsfakta än en talan grundad 

på huvudavtalet skulle göra, bland annat en prövning av vissa brottsrekvisit. Intressant i 

sammanhanget är HovR motsatta bedömning. HovR menade att prövningen i målet i allt 
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väsentligt innebar en prövning av om Bolaget hade åsidosatt sina skyldigheter enligt 

huvudavtalet så som påståtts. Därmed grundades anspråket direkt på huvudavtalet och 

utgjorde en tvist om tolkning av detsamma. Resonemanget stämmer på så vis att Bolaget 

enligt huvudavtalet var förpliktigat att uppbära och redovisa köpeskillingen efter betalning av 

säljarnas transaktionskostnader till säljarna. När bolaget sedan redovisade ett lägre belopp än 

köpeskillingen, uppkom frågan huruvida Bolaget hade åsidosatt sina skyldigheter enligt 

huvudavtalet. Även om den åberopade grunden formulerats som ett påstått brottsligt 

handlande, hänförde den sig till huruvida Bolaget hade åsidosatt sina skyldigheter enligt 

huvudavtalet eller inte. Talan grundades på ett brott, men också på huruvida huvudavtalet 

hade blivit åsidosatt. Det förelåg därför en klar anknytning. Till och med en stark sådan. Att 

HD likväl underkände anknytningen som otillräckligt kan inte innebära annat än att mycket 

höga krav ställs för att ett anknytningsresonemang ska vinna framgång. Det är svårt att se att 

anknytningen i Täktfallet var så mycket mer direkt eller stark än den anknytning som förelåg i 

förevarande fall. Det finns härmed anledning av fundera över om inte HD har underkänt 

anknytningsdoktrinen, men varit obenägen att riva upp tidigare avgöranden. I stället har 

Täktfallet förklarats utgöra ett undantagsfall. Teoretiskt sett kan ”rätt” omständigheter även 

fortsättningsvis konstituera en tillräcklig anknytning, men i praktiken kommer sådana 

speciella förhållanden som krävs aldrig att vara för handen. Det ska dock noteras att det i 

Täktfallet till skillnad från Avräkningsavtalet var fråga om alternativa avtalsrättsliga och 

utomobligatoriska grunder och att HD förutom tillräckligt anknytning lade vikt vid den 

processekonomiska vinsten. Samtidigt tillämpades anknytningsdoktrinen utan 

processekonomisk vinst i Hamnfallet. Inte heller har processekonomiska argument berörts i 

Tupperware eller Avräkningsavtalet som en anledning att inte tillämpa doktrinen. Avgörande 

har varit bristande anknytning.  

 

En annan förklaring till rättsutvecklingen kan också vara kopplad till något så enkelt som 

HD:s domaruppsättning. Lindskog som hela tiden har varit kritisk till anknytningsdoktrinen 

och förklarat Täktfallet som rättsförstörande har, sedan han blev justitieråd år 2008, varit med 

och avgjort Petrobart, Tupperware, Concorp och Avräkningsavtalet. Att Lindskog har varit 

tongivande i en praxisbildning där identifieringskravet i 1 § 1 st. LSF har tolkats mycket snävt 

och där anknytningsdoktrinen i princip har förpassats till kyrkogården, kan inte hållas för 

osannolikt.  
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Slutsatsen blir att skiljeavtalet kan omfatta inte bara det rättsförhållande som anges i 

huvudavtalet, utan också andra grunder som omfattas av andra rättsförhållanden om dessa har 

tillräcklig anknytning till huvudavtalet. Tillräcklig anknytning förefaller dock inte vara en 

reell företeelse.  

3.6 Tillämpning i underrätt 
Med hänsyn till de redovisade avgörandena ovan, är de av intresse att se hur underrätter på 

senare tid har valt att tillämpa de principer som HD har fastslagit. I ett mål från HovR över 

Skåne och Blekinge från 2010190 hade käranden, med hänvisning till en skiljeklausul i ett 

avtal mellan parterna, påkallat skiljeförfarande yrkandes fastställande av bättre rätt till vissa 

patent. Svaranden invände att skiljemän saknade behörighet att pröva tvist angående 

äganderätten, eftersom det rättsförhållande som käranden stödde sitt yrkande på, inte 

omfattades av skiljeavtalet samt att det inte förelåg något samband mellan äganderätten till 

patenten och avtalet. Efter överklagande av skiljedom landade frågan i domstolen. HovR 

konstaterade att i enlighet med påståendedoktrinen, ska domstolen utgå från de rättsfakta som 

käranden anför, i förevarande fall utgå från att avtalet ger käranden den påstådda rätten. 

Eftersom åberopandet av avtalet inte ansågs uppenbart ogrundat, ansågs skiljemän behöriga 

att pröva det rättsförhållande som käranden påstod ge stöd för sitt yrkande. HovR uttalande 

sedan att rätten, mot bakgrund av anknytningsdoktrinen, hade att bedöma anknytningen 

mellan grunden och skiljeklausulen i fråga. Svaranden hade gjort gällande att huvudavtalet 

avsåg köp av en viss produkt, inte äganderätten till materiella rättigheter. HovR konstaterade 

dock att käranden grundade sin talan på två avtalspunkter i huvudavtalet som enligt käranden 

hade till syfte att reglera äganderätten till rättigheter med anknytning till produkten. HovR 

fann, med hänvisning till Täktfallet, att såväl direkt som stark avtalsanknytning förelåg mellan 

huvudavtalet och de av käranden åberopade omständigheterna, det vill säga de två 

avtalspunkterna.  

 

I ett avgörande från Svea HovR från 2013191 hade käranden påkallat skiljeförfarande gällande 

återbetalningsskyldighet grundat på att käranden hade betalat mer pengar till svaranden än 

vad som följde av huvudavtalet med skiljeklausul. Svaranden invände att käranden grundat 

sitt yrkande, återbetalningsskyldighet, på att utbetalningen inte svarade mot någon förpliktelse 

enligt avtalet, men inte i egentlig mening grundat yrkande på avtalet, varför inte 

                                                
190 Hovrätten över Skåne och Blekinge beslut T 2520-08. 
191 Svea hovrätt dom T 6198-12. 
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skiljeklausulen i avtalet var tillämplig. Frågan landade i HovR som fann att de rättsfakta som 

käranden åberopat i skiljeförfarandet huvudsakligen avsåg avtalets bestämmelser om rörlig 

tilläggsköpeskilling, eftertaxering och själva utbetalningen. Det innebar att tvisten hade en så 

nära koppling till huvudavtalet att det rörde sig om en tvist som omfattades av skiljeklausulen.  

 

I båda dessa fall kan konstateras att yrkandena i egentlig mening grundas på huvudavtalet i 

fråga, inte på någon utomobligatorisk grund. Grunderna har således omfattats av det i 

huvudavtalet angivna rättsförhållandet varför något anknytningsresonemang egentligen inte 

har varit nödvändigt. Även om HovR har fört ett anknytningsresonemang för att komma fram 

till sitt domslut, hade det varit tillräckligt att konstatera att grunderna omfattas av det i 

skiljeavtalet angivna rättsförhållandet och att skiljenämnden därmed är behörig.  

 

I ett annat mål från HovR över Skåne och Blekinge från 2011 192  däremot, måste 

anknytningsdoktrinen anses ha tillämpats. Käranden yrkade i domstol skadestånd grundat på 

allmänfarlig vårdslöshet enligt SkL och eventuell företagsbot, sedan skador uppstått på en 

entreprenad svaranden utfört på uppdrag av ett bolag vars anspråk käranden övertagit. 

Svaranden genmälde att talan skulle avvisas med hänvisning till entreprenadavtalet och däri 

intagen skiljeklausul. HovR uttalade att skiljeklausulen utifrån sin ordalydelse om att ”tvist på 

grund av kontraktet ska avgöras genom skiljedom (…)” ska läsas så att alla tvister som har 

anknytning till entreprenadavtalet ska avgöras av skiljemän. Det konstaterades att talan 

visserligen utformats så att entreprenadavtal inte åberopats så som grund, utan vilar på att ett 

brott har begåtts. En parts rättsliga rubricering av en grund är dock inte avgörande för 

bedömningen, utan de faktiska omständigheterna som åberopas till stöd för talan. Härvid fann 

HovR att de faktiska omständigheterna hade direkt anknytning till svarandens fullgörande av 

sina förpliktelser enligt entreprenadavtalet. Med hänvisning till Hamnfallet ansågs 

anknytningen tillräckligt stark för att göra skiljeklausulen tillämplig.  

 

I ett avgörande från hovrätten för övre Norrland från 2015,193 yrkade kärandebolaget att 

domstolen skulle fastställa att svarandebolaget var ersättningsskyldigt för uppfinningar som 

en uppfinnare hade gjort och sålt till svaranden. Uppfinnaren i fråga hade överlåtit sitt anspråk 

till svarandebolaget. Svaranden invände rättegångshinder med hänvisning till vissa aktieägar- 

och uppdragsavtal innehållandes skiljeklausuler mellan parterna, och att de omständigheter 

                                                
192 Hovrätten över Skåne och Blekinge beslut Ö 2126-11. 
193 Hovrätten för Övre Norrland beslut Ö 69-15. 
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som åberopades hade så stark anknytning till dessa avtal att de måste utgör rättslig grund. 

Käranden anförde att grunden för talan bestod i att uppfinnaren inte hade träffat något 

skiljeavtal med svaranden och att avtalen endast åberopades som bevis för att det funnits 

väsentliga förutsättningar, kända för svaranden, att uppfinnaren inte fått ersättning. HovR 

konstaterade att i enlighet med påståendedoktrinen ska det rättsförhållande som käranden 

åberopar som grund vara utgångspunkt för en skiljeklausuls tillämplighet. Endast tvister med 

anledning av de rättsförhållanden som är reglerade i de avtal där klausulerna är intagna, ska 

avgöras genom skiljeförfarande. Med andra ord tvister som grundar sig på de rättigheter och 

skyldigheter som är att hänföra till huvudavtalen. HovR konstaterade att eftersom talan 

grundade sig på uppfinnarens rätt till ersättning inte kärandens, var det fråga om ett annat 

rättsförhållande än det som reglerades i huvudavtalen med skiljeklausuler. Skiljeklausulerna 

var därför som utgångspunkt inte tillämpliga. Det ansågs inte heller, med hänvisning till 

Täktfallet och Tupperware, vara fråga om ett sådant särskilt fall eller sådana mycket speciella 

förhållanden, att det samband som föreligger mellan anspråket och de rättsförhållanden som 

omfattas av huvudavtalen, innebär att skiljeklausulernas omfattning skulle utsträckas. 

 

I de just ovan refererade avgörandena, vilka både avgjordes efter Tupperware, synes de båda 

HovR ha tillämpat två olika versioner av anknytningsdoktrinen. I det förstnämnda fallet har 

HovR utgått från principerna i Täktfallet och tillämpat anknytningsdoktrinen. 

Omständigheterna i avgörandet hade stora likheter med omständigheterna som var för handen 

i Täktfallet. I det sistnämnda avgörandet har HovR snarare utgått från Tupperware och gett 

anknytningsdoktrinen en mycket snäv tillämpning.  

3.7 Sammanfattning av den av HD fastslagna metoden 
Det kan till att börja med diskuteras hur påståendedoktrinen och anknytningsdoktrinen 

förhåller sig till varandra. I NJA 1973 s. 480, Nykvarn, Petrobart och Concorp har HD 

tillämpat påståendedoktrinen. I Täktfallet och Hamnfallet har HD tillämpat 

anknytningsdoktrinen. Enligt viss doktrin har anförts att dessa två doktriner utgör två 

alternativa oförenliga behörighetsprinciper.194 Mycket tyder dock på att så inte är fallet. I de 

avgöranden där påståendedoktrinen tillämpats har inga hänvisningar gjorts till 

anknytningsdoktrinen och vice versa. Inga av rättsfallen har heller avgjorts i plenum. Det är 

därför rimligt att anta att dessa doktriner kan tillämpas parallellt.195 Heuman menar att 

                                                
194 Schöldström, 2007, s. 472. 
195 Madsen, 2013, s. 743–744 gör samma antagande. 
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påståendedoktrinen tar sikte på vissa sak- och bevisfrågor medan anknytningsdoktrinen tar 

sikte på vissa rättsfrågor.196 Det förefaller vara en rimlig uppfattning och ligger i linje med det 

senaste avgörandet från HD av betydelse, Avräkningsavtalet.  

 

Mot bakgrund av HD:s avgöranden torde gälla att domstolen, liksom skiljenämnden, i ett 

första steg, i enlighet med påståendedoktrinen vid sin behörighetsprövning, ska utgå från de 

rättsfakta som käranden åberopar (påstår) till grund för sin talan. Är dessa rättsfakta 

dubbelrelevanta behöver dessa inte styrkas. Beroende på om de rättsfakta som åberopas kan 

hänföras till ett rättsförhållande som omfattas av skiljeavtalet eller inte, blir antingen domstol 

eller skiljenämnd behörig. Det får sägas vara oklart i vilken mån svarandens invändningar 

omfattas av påståendedoktrinen, men utifrån HD:s domskäl i Concorp, som sedan bekräftats i 

Avräkningsavtalet, ligger det närmast till hands att sluta sig till att svarandens invändningar 

inte omfattas.  

 

Påståendedoktrinen är som sagt inte tillämplig på skiljeavtalets objektiva omfattning, det vill 

säga de rättsfrågor som rör skiljeavtalets räckvidd. Doktrinen kan således inte användas för att 

utvidga eller krympa skiljeavtalets objektiva omfattning. Domstolen respektive skiljenämnden 

måste därför alltid i ett andra steg ta ställning till en rättslig fråga, nämligen frågan om 

påstådda rättsfakta omfattas av det rättsförhållande som skiljeavtalet reglerar.  

 

Skiljeavtalet omfattar hela det rättsförhållande som är avgivet i avtalet. Några djupare 

resonemang avseende semantiska skillnader i skiljeavtals ordalydelse och sådana skillnaders 

inverkan på skiljeavtalets omfattning, förs inte. Någon restriktiv tolkning ska alltså inte 

företas. HD:s domskäl i exempelvis Tupperware får dock förstås på så sätt, att på grund av 

identifieringskravet i 1 § 1 st. LSF, omfattas inte grunder som faller utanför det i skiljeavtalet 

identifierade rättsförhållandet. En av käranden åberopad grund som är eller rubriceras som 

utomobligatorisk, till exempel bedrägeri eller oredligt förfarande, träffas inte av det 

rättsförhållande som är angivet i skiljeavtalet. Det vill säga det kontraktuella rättsförhållandet 

och de frågor och rättsfakta som däri regleras. Inga avtalsrättsliga klausuler eller regler 

aktualiseras. Har den åberopade grunden, till exempel ett brottsligt handlande, inträffat efter 

det att skiljeavtalet ingicks, omfattas det därutöver inte av skiljeavtalet av den anledningen att 

skiljeavtal inte kan ingås i fråga om ett rättsförhållande som ännu inte uppkommit. Det 

                                                
196 Heuman, 2009, s. 335, 339. 
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innebär att utomobligatoriska grunder regelmässigt faller utanför ett skiljeavtals 

tillämpningsområde.  

 

Grunder som faller utanför det avtalsrättsliga rättsförhållandet ska därmed prövas i domstol 

medan kontraktsrättsliga grunder ska prövas i skiljenämnd. Rör det sig om flera grunder varav 

vissa faller in under huvudavtalet och vissa utanför, ska tvisten följaktligen delas upp på flera 

fora. Bedömningen av det i skiljeavtalet identifierade rättsförhållandet är således av 

avgörande betydelse. 

 

Emellertid förefaller det dock finnas ett mycket begränsat utrymme för att i särskilda fall och 

under mycket speciella förhållanden, låta utomobligatoriska anspråk omfattas, oaktat 

kärandens rättsliga kvalificeringar av sina anspråk. Genom ett så kallat 

anknytningsresonemang ges en möjlighet att sträcka ut ett skiljeavtals omfattning också till 

grunder som omfattas av ett annat rättsförhållande än de i skiljeavtalet angivna. En tillräcklig 

grad av anknytning, direkt eller stark, måste då hittas mellan de åberopade faktiska 

omständigheterna och det rättsförhållande som omfattas av skiljeavtalet. Eventuella 

processekonomiska vinster kan med hänsyn till Hamnfallet inte anses vara ett krav. Likväl 

utgjorde det ett av två rekvisit för utgången i Täktfallet varför det inte heller helt kan sägas 

sakna betydelse. 

 

Det är dock svårt att konkretisera vilka särskilda fall HD har avsett för ett 

anknytningsresonemang. Det framgår redan av ordalydelsen att undantaget fått ett ytterst 

snävt tillämpningsområde och aktualiseras endast undantagsvis. Anknytningskravet ska 

bedömas med ledning av de faktiska omständigheternas anknytning till huvudavtalet. I de fall 

där anknytningsdoktrinen har tillämpats har det varit fråga om en mycket kortfattad och 

stereotypt utformad klausul, det vill säga det har saknats underlag för att analysera 

partsavsikten. Snarare har HD företaget en avtalsutfyllnad. Täktfallet utgör ett sådant 

typexempel.  

 

Den mest sannolika situationen för en tillämpning av ett anknytningsresonemang synes vara, 

när grunden för ett utomobligatoriskt anspråk uppkommit genom ett åsidosättande av ett 

huvudavtal, samtidigt som de rättsfakta som käranden åberopar för utomobligatoriskt ansvar i 

allt väsentligt svarar mot de rättsfakta som skulle kunna grunda kontraktsansvar. HD vidhåller 
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dock i Avräkningsavtalet att det endast är tal om vissa fall.197 Uppkommer däremot ett 

utomobligatoriskt anspråk oberoende av ett huvudavtals existens, talar det med extra styrka 

mot en tillämpning av ett anknytningsresonemang.  

 

Att talans syfte förefaller vara att åstadkomma samma effekt som en talan grundad direkt på 

huvudavtalet, synes inte kunna tillmätas någon avgörande betydelse, men kan ge en anledning 

att undersöka om omständigheterna förslår till att likställa en utomobligatorisk talan med en 

talan grundad på huvudavtalet enligt ett anknytningsresonemang. 

 

Sammanfattningsvis är därför kärandens rättsliga kvalificering av sin talan inte alltid styrande. 

Även talans rättsliga innebörd är av betydelse för bedömningen av hur påstådda rättsfakta 

förhåller sig till ett visst av skiljeavtalet omfattat rättsförhållande. En talan som egentligen 

helt bygger på huvudavtalet och som rätteligen faller in under skiljeavtalet, kan vid klara fall 

tolkas så att den omfattas av ett skiljeavtal, även om den ”maskerats” som 

utomobligatorisk. 198   Utifrån vad som hitintills beskrivits måste den slutsats dras, att 

utrymmet för att med stöd av en anknytningsdoktrin eller ett anknytningsresonemang ge ett 

skiljeavtal en utvidgad räckvidd i syfte att låta samtliga frågor i tvisten prövas i ett 

sammanhållet förfarande, är ytterst begränsat. För att öppna upp för sammanhållna processer 

förutsätts en mer liberal syn på kravet på ett identifierat rättsförhållande och en generösare 

anknytningsdoktrin. I dagsläget ger HD rekvisitet en ytterst snäv tolkning som i princip 

förhindrar prövning av utomobligatoriska grunder i skiljeförfarande och förhindrar 

sammanhållna processer i de fall blandad kompetens uppstår. Också Heuman påpekar, med 

hänsyn till dagens praxis, att en lagändring måste till för att skiljemäns behörighet ska kunna 

vidgas till tvistefrågor som grundas på andra rättsförhållanden eller avtal som har ett samband 

med huvudavtalet.199  

                                                
197 Jmf Lindskog, 2012, s. 254 som uttalar att rättsläget efter NJA 2007 s. 475 läst i ljuset av NJA 2010 s. 734 

innebär att när en och samma rättsföljd kan grundas såväl på huvudavtalet som på en utomobligatorisk 
rättsregel, en utomobligatoriskt grundad talan endast i undantagsfall omfattas av skiljeavtalet och då 
förutsätts goda processuella skäl. 

198 Jmf dock Heuman, 2016, s. 195 som uttalat att om partens åberopande utesluter avtalsrättsliga grunder och 
dennes rättsliga påståenden utesluter tillämpning av avtalsrättsliga klausuler och regler är skiljemän inte 
behöriga att pröva tvisten. Obehörigheten följer av partens påstående och det saknar betydelse om motparten 
bestrider denna grund.  

199 Heuman, 2014, s. 455. 
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4 Utvärdering av HD:s metod  

4.1 Inledning 
I förgående avsnitt har den metod fastställts som domstolar och skiljedomstolar ska tillämpa 

för att avgöra ett skiljeavtals objektiva omfattning. Det ska nu utvärderas hur denna metod 

förhåller sig till de värden och principer som skiljeförförfarandet kan sägas bygga på. I avsnitt 

4.2 kommer det att utvärderas, mot bakgrund av värdet av internationell rättsenhetlighet, hur 

den svenska rättstillämpningen förhåller sig till den internationella rättstillämpningen. 

Därefter kommer i avsnitt 4.3 den svenska rättstillämpningen utvärderas i förhållande till 

skiljeförfarandets principer om ett snabbt, effektivt, neutralt och konfidentiellt förfarande.  

4.2 Överenstämmelse med den internationella rättstillämpningen 
På samma sätt som skiljeavtalets ordalydelse har minskat i betydelse i Sverige, har 

ordalydelsen minskat i betydelse också i andra skiljedomsjurisdiktioner. En stor skillnad är 

dock att medan domstolarna i Sverige endast grundar sin bedömning på de tolkningsdata som 

förekommer i det enskilda fallet, bedömer utländska skiljedomsjurisdiktioner förkommande 

tolkningsdata i ljuset av en presumtion för skiljeförfarande. Denna presumtion är särskilt stark 

om skiljeavtalet omfattar några av tvistefrågorna och frågan är om skiljeavtalet omfattar 

ytterligare anknytande tvistefrågor. Det resulterar i att utomobligatoriska grunder ofta anses 

vara omfattande av ett skiljeavtal. 

 

På samma sätt som det är svårt att konkretisera i vilka situationer utomobligatoriska anspråk 

kan omfattas av ett skiljeavtal enligt svensk rätt, är det svårt att uppställa några tydliga 

riktlinjer med avseende på andra skiljedomsjurisdiktioner. Utifrån den utländska rättspraxis 

som refererats i avsnitt 2.2.2 synes utländska domstolar kräva någon form av samband mellan 

grunden och huvudavtalet. Med hänsyn till den skiljeförfarandevänliga presumtionen måste 

sambandet dock inte nödvändigtvis vara särskilt starkt.200 Analysen synes kretsa kring de 

underliggande faktiska omständigheterna och parternas förmodade avsikter att uppnå ett 

sammanhållet förfarande. Om det utomobligatoriska anspråket grundas på omständigheter 

vilka kan sägas existera tack vare parternas aktuella avtalsförhållande, förefaller en tillräcklig 

                                                
200 Se exempelvis Fiona Trust & Holding Corporation. v. Privalov [2007], EWCA Civ 20 (England and Wales 

Court of Appeal), bekräftad i Premium Nafta Products Ltd, v. Fili Shipping Ldt. [2007], UKHL 40 (House of 
Lords), refererad i Yearbook Commercial Arbitration, 2007, s. 654–682; Mitsubishi Motors Corporation v. 
Soler Chrysler-Plymouth Inc., 473 U.S., s. 614 (U.S. Supreme Court 1985), refererad i Yearbook 
Commercial Arbitration, 1986, s. 555–565. 
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anknytning föreligga. 201  Med andra ord bör tillräcklig anknytning föreligga om det 

utomobligatoriska anspråket grundas på sakomständigheter som har uppkommit tack vare att 

parterna har ingått ett huvudavtal. Härvidlag synes parternas eventuella indelning av sina 

anspråk i juridiska kategorier eller etiketter, vara av mindre betydelse. Parterna ska inte kunna 

sätta ett skiljeavtal ur spel genom att maskera sin talan som utomobligatorisk.202 Styrande är 

sambandet mellan huvudavtalet och de åberopade omständigheter som anspråket grundas på. 

Så länge inga omständigheter tydligt pekar på att en begränsning varit avsedd, tolkas 

skiljeavtal i regel extensivt och bedöms allt som oftast omfatta utomobligatoriska anspråk.  

 

Bakgrunden till denna rättstillämpning kan bland annat förklaras av att andra 

skiljedomsjurisdiktioner inte har låtit skiljeavtalets omfattning begränsas till det 

rättsförhållande som regleras i huvudavtalet. I utländsk rättspraxis förs inte diskussioner kring 

huruvida en viss grund i stället omfattas av ett annat rättsförhållande än det som är reglerat i 

huvudavtalet. Det vida tillämpningsområdet för skiljeavtal som New York-konventionen 

respektive Modellagen medger, har sålunda utnyttjats av många andra 

skiljedomsjurisdiktioner. Därmed har det varit möjligt att utveckla en mer eller mindre stark 

presumtion för skiljeförfarande i flera rättsordningar så som till exempel USA, Schweiz, 

Tyskland, Canada, England, Italien och Australien. HD:s mycket snäva tolkning av 

identifikationskravet avviker således från den tolkning som görs i många andra länder där 

kravet på att ett avtal ska avse ett bestämt rättsförhållande, har mycket liten praktisk 

betydelse. 

 

Den skiljeförfarandevänliga inställningen motiveras bland annat mot bakgrund av de 

olägenheter som uppkommer i och med blandad kompetens och uppkomsten av parallella 

prövningar av en tvist. Med parallella processer kommer en risk för oförenliga resultat. 

Vidare lyfts fram att parterna som rationella kommersiella aktörer måste förmodas ha för 

avsikt att slita alla sina tvister som uppkommer i anledning av ett rättsförhållande i ett 

                                                
201 Jmf Kaverit Steel Crane Ltd., v Kone Corporation [1992], Alberta Court of Appeal, 87 DLR 4th, s. 129, 

refererad i Yearbook Commercial Arbitration, 1993, s. 346–353; Oberlandesgericht Hamburg, 17 februari 
1989, refererat i Yearbook Commercial Arbitration, 1990, s. 455–464; SpA Romea v. Gottfried Ortner GmbH 
and Co. KG, Corte di Cassazione, 8375, 16 november 1987, refererad i Yearbook Commercial Arbitration, 
1991, s. 585–588. 

202 Jmf Walter Walter Rau Neusser Oel Und Fett AG. v. Cross Pacific Trading Ltd. [2005], Federal Court of 
Australia 1102, Yearbook Commercial Arbitration, 2006, s. 559–582. 
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sammanhållet och effektivt förfarande.203 Bedömningen utgår således från en sorts allmän 

rättsuppfattning att parterna avsett att slita alla sina tvister som uppkommer i anslutning till 

det kontraktsförhållande de ingått, i ett sammanhållet förfarande. Det anknytningsresonemang 

som kom till uttryck i Täktfallet skulle, utan att HD motiverar detta, kunna vara rättfärdigat 

utifrån en liknande rättsuppfattning. Genom Täktfallet och Hamnfallet får HD anses ha 

närmat sig den internationella ordningen. Sedan HD i Tupperware och Avräkningsavtalet 

dock understrukit identifikationskravets inverkan på skiljeavtalets omfattning, har en 

diskrepans uppstått mellan den svenska och den internationella rättstillämpningen. Att 

presumera att avtalsparternas vilja varit att skiljeklausulen i ett avtal ska gälla en 

utomobligatorisk grund, ändrar inte det faktum att den snäva synen på ett angivet 

rättsförhållande i princip utesluter en efter skiljeavtalets tillkomst uppkommen 

utomobligatorisk grund. Det beror på att grunden avser ett annat rättsförhållande än det som 

kontraktet med skiljeklausulen ger upphov till.  

4.3 Förenlighet med principerna om snabbhet, effektivitet, neutralitet 

och konfidentialitet 
Det föreligger sålunda en diskrepans mellan den svenska rättsordningen och den rättsordning 

som generellt kan sägas råda internationellt. I rättslitteraturen lyfts fram att en extensiv 

tolkning ligger i linje med kommersiella parters förväntningar och avsikter med ett skiljeavtal, 

eftersom parter får förutsättas vilja undvika utdragna och dyra behörighetstvister i domstol. 

Allra helst vill de undvika att slita behörighetsfrågor och riskera dubbla processer, varför det 

är lämpligare att skiljeavtal ges en vid räckvidd. Parter torde, med hänsyn till de medförande 

negativa konsekvenserna, inte ha ett intresse av att en distinktion görs mellan kontraktuella 

och utomobligatoriska tvistefrågor.204 En extensiv tolkning innebär vidare ett allmänintresse 

eftersom att dyra och oproduktiva behörighetstvister undviks i allmän domstol. Tanken med 

skiljeförfarande är att det ska utgöra ett snabbt och smidigt sätt för parterna att avgöra sina 

tvister. Vidare har parterna genom skiljeförfarande möjlighet att få till stånd en neutral och 

konfidentiell process. Genom den svenska rättsordningen förtas dessa fördelar eftersom 

tvisten delas upp och skapar dröjsmål. Dessutom riskerar skiljeförfarandets konfidentiella 

natur att urholkas när prövning i allmän domstol innebär att både tvistens förekomst liksom 

                                                
203 Se exempelvis Fiona Trust & Holding Corporation. v. Privalov [2007], EWCA Civ 20 (England and Wales 

Court of Appeal), bekräftad i Premium Nafta Products Ltd, v. Fili Shipping Ldt. [2007], UKHL 40 (House of 
Lords), refererad i Yearbook Commercial Arbitration, 2007, s. 654–682. 

204 Jmf Madsen, 2013, s. 749; Fiona Trust & Holding Corporation. v. Privalov [2007], EWCA Civ 20 (England 
and Wales Court of Appeal), bekräftad i Premium Nafta Products Ltd, v. Fili Shipping Ldt. [2007], UKHL 40 
(House of Lords), refererad i Yearbook Commercial Arbitration, 2007, s. 654–682. 
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känslig företagsinformation, riskerar att komma till allmänhetens kännedom. En ordning likt 

den i Sverige innebär vidare att parts etikettering och kvalificering av sina grunder och 

invändningar tillåts styra domstolens behörighet. Genom att utforma sina grunder på det ena 

eller andra viset, kan part mer eller mindre ”välja” om domstol eller skiljenämnd ska bli 

behörig. Det kan knappast vara tanken bakom skiljeförförfarandeinstitutet. Ett skiljeavtal ska 

vara bindande sedan det har ingåtts. En extensiv rättstillämpning reducerar således 

möjligheten för part att obstruera. 

 

Även om det finns goda skäl för att ge skiljeavtal en mer generös omfattning än den som för 

närvarande tillåts enligt svensk rätt, finns det också argument däremot. Det kan invändas att 

det är alltför långtgående att påtvinga part in i ett skiljeförfarande. Skiljeförfarande som 

tvistlösningsform bygger på en frivillig överenskommelse. Utan tydligt stöd i skiljeavtalet 

saknas en rättsgrund för att tvinga en part in i ett skiljeförfarande, även om ett sådant tvång 

onekligen skulle vara praktiskt. Utifrån ett rättssäkerhetsresonemang bör inte en part fråntas 

rätten till en domstolsprövning till förmån för en tvistlösningsform som saknar domstolens 

grundläggande rättssäkerhetsgarantier, utan att part otvetydigt gett uttryck för en sådan 

prövning. Lindskog motsätter sig uppfattningen att utvecklingen bör gå mot att 

skiljeförfarandets ställning stärks genom att skiljenämnds behörighet utvidgas. I stället bör 

rättsordningen värna om att den som inte har underkastat sig ett skiljeförfarande, inte heller 

ska bli indragen i ett sådant. Sambandsresonemang leder till vaghet och ökade 

processrisker. 205  Vidare har i förarbetena till LSF uttalats att införandet av en 

sammanläggningsbestämmelse, som skulle tvinga en inte skiljebunden part in i ett 

skiljeförfarande, skulle vara att gå för långt och ge upphov till skönsmässiga bedömningar.  

 

Därmed kan konstateras att motiven bakom den rådande rättstillämpningen i Sverige å ena 

sidan, och den skiljeförfarandevänliga presumtion som gäller i många andra länder å andra 

sidan, grundar sig på två olika föreställningar om parternas avsikter. Den första uppfattningen 

kännetecknas av att om part inte gett uttryck i skiljeavtalet för att en fråga ska prövas i 

skiljeförfarande, ska den frågan lämnas utanför skiljeavtalets tillämpningsområde. Part kan 

inte med säkerhet sägas ha avsett att den frågan skulle prövas i skiljeförfarande. Den andra 

uppfattningen kännetecknas av att har part väl ingått ett skiljeavtal, måste part ha åsyftat att få 

alla tvister med anledning av parternas avtalsförhållande prövat i ett sammanhållet 

                                                
205 Lindskog, 2012, s. 34, 257 not 178. Jmf NJA 2017 s. 226. 
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skiljeförfarande.  

 

Det finns goda argument både för och emot den nuvarande svenska rättsordningen. 

Rättssäkerhet i form av kanske främst förutsebarhet, kan lyftas fram till stöd för den 

nuvarande ordningen. Lindskog, som har varit med och avgjort de domar som är av betydelse 

i sammanhanget får, mot bakgrund av sina uttalanden i doktrinen, anses motivera sin 

uppfattning utifrån att part annars riskerar att underkastas skiljeförfarande mot sin vilja. Något 

som inte kan anses vara rättssäkert. Ett rättsäkerhetsargument kan dock användas för motsatt 

uppfattning. Ponera att part i stället haft för avsikt att samtliga tvister med anledning av ett 

partsförhållande ska avgöras av skiljemän. I ett sådant läge är det rättsosäkerhet eller i vart 

fall föreligger det bristande förutsebarhet om part, efter påkallande av skiljeförfarande, får 

delar av sin talan avvisad på grund av bristande behörighet. Resultatet blir för part 

överraskande. En uppdelning av tvisten medför vidare att en del av målet måste 

vilandeförklaras i väntan på prövning i domstol och vice versa. Det skapar dröjsmål eftersom 

handläggningstiderna i domstol för kommersiella tvister kan vara mycket långa. På så sätt 

försämras kommersiella parters ”access to justice”. Vidare innebär dubbla processer, där olika 

rättsskipningsorgan har att pröva olika grunder som hänför sig till samma sakomständigheter, 

en ökad risk för rättsförluster i form av oförenliga domslut och handläggningsfel. Ett sådant 

resultat är också rättsosäkert för part. 

 

Särskilt när part anför alternativa grunder varav vissa helt klart omfattas av skiljeavtalet, bör 

det framstå som naturligt för parterna, att dessa grunder prövas gemensamt med den 

anknytande utomobligatoriska grunden. I dessa fall kan anföras att part inte tvingas in i ett 

skiljeförfarande, eftersom part redan befinner sig i skiljeförfarande avseende de kontraktuella 

grunderna. Part berövas således inte i samma utsträckning sina rättssäkerhetsgarantier. Vidare 

anses skiljeförfarande inte längre utgöra ett avvikande forum för tvistlösning i kommersiella 

förhållanden, utan väljs av parterna på grund av sina många fördelar i stor utsträckning 

framför domstol. Mot detta kan anföras att det brister i förutsebarhet. Part kan inte överblicka 

vilka typer av utomobligatoriska tvister som kan komma att omfattas av skiljeavtalet. Så länge 

skiljeavtalets omfattning begränsas till utomobligatoriska grunder som har tillräcklig 

anknytning till huvudavtalet, torde dock inte förutsebarheten äventyras i någon större 

utsträckning. Ett rimligt krav för att låta utomobligatoriska grunder prövas av skiljemän skulle 

då kunna vara att den utomobligatoriska grunden är beroende av att en avtalsrelation existerar. 

Med andra ord, har tvisten uppstått på grund av kontraktet mellan parterna – utan kontraktet 



62 
 

skulle tvisten aldrig ha uppstått – borde tillräcklig anknytning föreligga. Det kan också 

uttryckas som att oberoende av hur parten utformat sin talan är anknytningen tillräcklig om 

huvudavtalet är en nödvändig förutsättning för prövning av en viss grund. En nödvändig 

förutsättning borde föreligga om grunden huvudsakligen bygger på omständigheter som 

existerar tack vare det ingångna huvudavtalet.  

 

Det måste dock konstateras att den rättsordning som för närvarande är gällande i Sverige, inte 

motsvarar den uppfattning och de krav som parterna ställer på skiljeförfarande. I många andra 

jurisdiktioner är skiljeförfarandet i större utsträckning snabbt, effektivt, neutralt och 

konfidentiellt. Det finns därför anledning att fundera över om inte Sverige borde tillämpa en 

skiljeförfarandevänlig presumtion, likt vad som gäller i många andra jurisdiktioner. En sådan 

presumtion skulle underlätta för domstolen och skiljenämnden låta skiljeavtal få en mer 

extensiv omfattning. I dagsläget utgör HD:s tolkning av 1 § 1 st. LSF ett hinder mot en sådan 

rättstillämpning. Syftet med bestämmelsen är att den ska utgöra en form av skydd. Parter ska 

inte bli bundna av ett avtal om att alla framtida tvister dem emellan ska avgöras av skiljemän, 

eftersom de då inte kan förutse vilka olika tvister som kan tänkas uppkomma. När parterna tar 

in en skiljeklausul i kontraktet tar den sikte på det kontraktuella förhållandet. Det kan 

diskuteras om skyddsfunktion verkligen sätts ur spel om skiljeavtalets räckvidd utsträcks till 

att omfatta också grunder som har anknytning till huvudavtalet. Tvisten måste fortfarande 

röra det rättsförhållande som regleras i skiljeavtalet. Skyddsfunktionen är fortfarande 

tillgodosedd och kräver inte den särskilda begränsningen.206  

 

En annan anledning till att den svenska rättsordningen borde tillåta en mer extensiv 

skiljeavtalstolkning, är att Sverige därmed anpassar sig till den ordning som gäller i många 

andra länder. Det finns ett behov av internationell enhetlighet som inte ska underskattas. Som 

även Madsen påpekar är det viktigt att behörighetsreglerna inte är onödigt oklara eller 

svårtillämpade. Inte minst är detta betydelsefullt när utländska skiljemän eller praktiker ska 

tolka svenska regler om en svensk skiljenämnds behörighet.207 Utländska parter kan komma 

att överraskas av den begränsade omfattning skiljeavtal har enligt svenskt rätt. Det kan uppstå 

förvirring om parterna har räknat med att pröva samtliga tvister som har samband med 

huvudavtalet i ett förfarande. Det uttalas i både förarbetena till LSF och 

skiljeförfarandeutredningen från 2015 att internationell harmonisering ska främjas, att svensk 

                                                
206 Jmf Heuman, 2014, s. 455–245.  
207 Madsen, 2013, s. 731. 
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skiljemannarätt ska vara förutsebar för parterna och att Sverige ska vara ett modernt, effektivt 

och attraktivt fora i internationella skiljeförfaranden. Det kan ifrågasättas hur den svenska 

rättstillämpningen förhåller sig till dessa syften. En från New York-konventionen, 

Modellagen och många nationella rättsordningar, avvikande svensk rättsordning torde inte 

öka utländska parters vilja att förlägga sina skiljetvister i Sverige. Kommersiella parter torde 

prioritera förutsebarhet och möjligheten att överblicka samtliga kostnader, för att kunna göra 

korrekta riskkalkyler. Tvister som delas upp riskerar att bli mindre snabba, effektiva och 

dessutom många gånger dyrare än en sammanhållen process. Om nu konkurrensen bland de 

större skiljedomsjurisdiktionerna hårdnar och Sverige riskerar att tappa marknadsandelar, 

borde en anpassning till den utländska rättsutvecklingen prioriteras.  

 

Den svenska rättsordningen innebär också det något paradoxala att Sverige å ena sidan i 

princip inte godtar att svenska skiljeavtal avser utomobligatoriska grunder. Å andra sidan, i 

enlighet med New York-konventionen, är ålagda att erkänna och verkställa internationella 

skiljedomar där utomobligatoriska anspråk har prövats. Det får anses vara en udda ordning 

och med hänsyn till vad som sagts tidigare om vikten av att parterna ska ha förståelse för den 

svenska rättens innehåll, kan man fråga sig om inte Sverige borde ha samma syn på skiljeavtal 

vid dess tolkning som vid dess erkännande och verkställighet. 

 

En annan aspekt av en rättstillämpning som inte är internationellt enhetlig, är att en part kan 

komma i kläm mellan olika jurisdiktioner och ha svårt att få sin talan prövad i huvud taget. 

Part kan få problem med ”access to justice”. En inte helt otänkbar situation är att två 

utländska parter från till exempel England respektive USA, har ett kontraktuellt 

rättsförhållande med ett skiljeavtal som utpekar Sverige som skiljefora. En utomobligatorisk 

tvist uppstår, till exempel ett skadeståndsanspråk, inte grundat på kontraktet utan på 

utomobligatorisk grund. Ponera vidare att handlingen som aktualiserat skadeståndet ägde rum 

i USA. Om en part då väcker skadeståndstalan i USA, torde amerikansk domstol i enlighet 

med amerikansk rättspraxis, göra en extensiv tolkning av skiljeavtalet och anse att 

skiljeavtalet omfattar grunden.  Talan avvisas därmed på grund av bristande behörighet. 

Skiljeförfarande ska i stället i enlighet med skiljeavtalet påkallas i Sverige. Om så sker måste 

den svenska skiljenämnden pröva sin behörighet. LSF är tillämplig på skiljeförfaranden som 

äger rum i Sverige och skiljenämnden torde då i enlighet med svensk rättspraxis, anse att 

grunden rör ett annat rättsförhållande än det som är reglerar i huvudavtalet. Skiljenämnden 

finner sig därför inte behörig och avvisar talan. På så sätt kan ett rättsligt vakuum uppstå. 
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Tvisten kan inte heller anhängiggöras i svensk domstol eftersom varken parterna eller tvisten 

har anknytning till Sverige.208 Inte heller torde engelsk domstol vara behörig eftersom 

England likt USA, tillämpar en extensiv tolkning av skiljeavtalet. Hur denna tvist ska lösas 

finns det sålunda inget klart svar på. Också med anledning av sådana här situationer, är det 

viktigt att skiljeavtal ges ungefär samma omfattning världen över. Handeln är som vi vet 

global och gränsöverskridande. Parterna har ofta anknytning till flera länder och tvisterna är 

ofta av internationell karaktär. Det är utveckling som med all säkerhet kommer att fortsätta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
208 Se 10 kap. RB och vad som där stadgas.  
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