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Förord 

Det är natten till måndag den 8 september 2014. Klockan har precis passerat halv 3. Jag lyssnar på 

Markus Krunegårds låt L.A. L.A. och drömmer mig bort, bort till varmare breddgrader. Ibland 

förbannar jag min far för att jag inte fick efternamnet Dior eller Glazer. Då hade jag förmodligen inte 

suttit här jag är nu, knappt 11 grader varmt. Nej då hade jag förmodligen varit i just LA nu. Det hade 

smakat fågel. Jag befinner mig förresten i skrivande stund på kyrkogården. Jag sitter och huttrar i en 

”brassestol” framför två stupade vänners gravstenar. Det enda som håller mig varm är den ljumna 

Mariestadsölen som vi firar att uppsatsen snart är inlämnad med. Jag, Hane och Mattias. Vi har det 

härligt här. Vi har bytt låt från Krunegård till Europe. Hane lirar luftgitarr, i vanlig ordning.  

Det har nu gått lite drygt fyra och ett halvt år sedan jag, på min tjugoförsta födelsedag, tog mina 

första trevande steg i juridikens korridorer. Mycket har hänt sedan dess. Bland de större juridiska 

händelserna kan nämnas grundlagsreformen som trädde ikraft den 1 januari 2011 och Högsta 

domstolens pleniavgörande av den 11 juni 2013 gällande förbud mot dubbelbestraffning i skattemål 

(ne bis in idem). Den senare frågan har varit föremål för omfattande diskussion mellan juridiskt lärda 

(och icke lärda för den delen). För eget vidkommande har det varit år fyllda av glädje och 

förkovrande i lärdom, men också tid för omtanke, sorg och eftertanke. Till de mer glädjande 

episoderna hör att jag har blivit morbror och att jag har träffat många nya vänner, en del som jag 

säkerligen kommer att behålla livet ut (Fariz Syed, Gustav Hellgren och Philip Engström i synnerhet). 

Härutöver finns det händelser som mer kan liknas vid tragedier. Inom loppet av en månad miste jag 

två andra vänner. Den ena släppte taget efter flera års kämpande mot den cancer som drabbade 

honom strax efter studenten. Den andre förorsakades i en tragisk jaktolycka. Om allt detta inte vore 

nog så slåss nu även min bästa vän och älskade sambo mot samma helvetessjukdom som redan tagit 

Hane ifrån oss alldeles för tidigt. Vi tänker dock inte låta sjukdomen vinna över henne också. Vi ägnar 

heller inte så mycket tid åt att tänka på sjukdomen. Livet är för kort för att slösas bort på dåliga 

tankar. Numera ser jag fram emot det mesta, som t.ex. det obligatoriska morgonmötet på kontoret 

kl 9. Tåget mot Stockholm går om mindre än fyra timmar. Kanske borde man tänka på refrängen. 

Innan jag gör det vill jag passa på att tacka alla som har bistått med hjälp och stöd i uppsatsen. Jag 

vill först och främst tacka min handledare Mattias Nilsson på White & Case Advokatbyrå för alla goda 

synpunkter och den tid som du har lagt ner på att vägleda mig genom uppsatsen. Ett särskilt stort 

tack vill jag också rikta till Niklas Elofsson på Vinge Advokatbyrå för förslag på uppsatsämnen och 

goda råd till mitt uppsatsskrivande. Jag vill tacka Madeleine Juth, Joacim Winbladh och Bo Nyström 

på Svea hovrätt, Dag Johannesson på Hovrätten över Skåne och Blekinge samt Barbro Lindberg på 

Hovrätten för Västra Sverige som har hjälpt till och tagit fram mål till min undersökning. Jag vill tacka 

Suvi Lappalainen på SCC och Despina Mavromati på CAS, Lausanne, som har tillhandahållit 

behörighetsprövningar från sina respektive institut som har varit till mycket stor nytta i jämförelsen 

över institutens behörighetsprövningar. Ett stort tack skall även Fredrik Norburg och Pontus Scherp 

på Norburg & Scherp ha för deras villighet att agera bollplank under uppsatsens gång. Till sist vill jag 

även tacka min chef Tomas Ohlin på Söderberg & Partners som under mina tre och ett halvt år på 

bolaget alltid har gett mig full frihet och uppbackning för att jag på bästa sätt skall kunna kombinera 

arbete med studier. Tack alla! 

Victor Sundh, Kungsörs kyrkogård, den 8 september 2014. 
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Avsnitt I – Inledning och allmänt om skiljeförfarande 

1.  Inledning 

1.1  Bakgrund 

”Eventuella tvister avgörs enligt lag om skiljedom”. 

Den ovan citerade skiljeklausulen är tagen från det nyttjanderättsavtal, varom det tvistas i NJA 2007 

s. 475. Högsta domstolen hade att ta ställning till huruvida skiljeklausulen utgjorde rättegångshinder 

även för ett utomobligatoriskt skadeståndsanspråk, då anspråket hade en nära relation till 

nyttjanderättsavtalet.  Jag har anledning att återkomma till denna fråga och utgången i målet längre 

fram i detta arbete.  

Genom att, som del av ett huvudavtal eller i ett separat avtal, ange att eventuella tvister skall 

avgöras genom skiljeförfarande, frånsäger sig parterna rätten att låta allmän domstol pröva en 

uppkommen tvist.1 Det innebär också att man frånsäger sig rätten att få domen materiellt 

överprövad.2 Detta innebär givetvis en form av risktagande från parternas sida, då det kan innebära 

en ökad risk att de kan tvingas acceptera en materiellt felaktig dom. Samtidigt ses 

eninstansprincipen som en av de största fördelarna med skiljeförfarande, tack vare att det 

påskyndar processen och möjliggör för parterna att kunna lägga tvisten bakom sig, tidigare än vid 

många mål som avgörs i allmän domstol. Andra fördelar som brukar nämnas angående 

skiljeförfarande är parternas rätt att själva välja vilka som skall avgöra tvisten, flexibiliteten i 

förfarandet, att man gör avsteg från offentlighetsprincipen och att det är lättare att få en skiljedom 

erkänd och verkställd utomlands, än vad det är med en vanlig domstols dom.  

Med alla de rättsverkningar, såväl positiva som negativa, som skiljeförfarandet bär med sig, är det 

inte svårt att förstå vilken betydelse skiljeavtalet har för dess infriande. Skiljeavtalet sätter ramen för 

vilka frågor som får avgöras av skiljemännen och utgör därigenom både behörighetsgrund för 

skiljemännen samt rättegångshinder för allmän domstol.3  I stort sett samtliga fall då Stockholms 

Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC), i sin prima facie-bedömning, finner att det saknar 

behörighet att avgöra en uppkommen tvist, är det med hänvisning till oklarheter i ordalydelsen i 

skiljeklausulen.4 Med de långtgående konsekvenser som behörighetsprövningen i slutänden innebär 

för såväl påkallande part som för svarande part, är det väl motiverat med en fördjupning i var 

gränsen för ett bindande skiljeavtal går. 

Då det saknas ett uniformt nationellt tolkningsregelverk för skiljeavtalet, d.v.s. gemensamma 

internationella regler, blir en annan fråga av intresse huruvida restriktiviteten i tolkningen om det 

föreligger ett bindande skiljeavtal eller inte, eller om skiljeavtalet har pekat ut ”rätt” 

skiljedomsinstitut, skiljer sig beroende på till vilket skiljedomsinstitut påkallande part vänder sig med 

skiljeavtalet. Om det finns skillnader i institutens bedömning för ett, objektivt sett, liktydigt 

                                                            
1 Berglund s. 3 och Heuman s. 17. 
2 Heuman s. 584 och Cars s. 146. 
3 Heuman s. 46 ff. och Madsen s. 66.  
4 Larsson & Magnusson s. 50.  
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skiljeavtal tyder det på ett visst mått av rättsosäkerhet. Rättsosäkerheten skulle i förlängningen 

kunna innebära ett rubbat förtroende för skiljeförfarandet som tvistelösningsmetod. 

Om vi har två parter från olika länder, låt oss ta Polen och Italien, som träffar avtal om köp av en 

maskin som ska levereras från den italienska partens fabrik i Bergamo till den polska partens fabrik i 

Warszawa. I avtalet intar man en tvistelösningsklausul som pekar ut ”Stål och Industriunionens 

skiljedomsinstitut i Stockholm” som exklusivt behörigt att pröva tvister med anledning av 

leveransavtalet. Något sådant institut finns emellertid inte i Stockholm, men däremot finns ett 

skiljedomsinstitut i Warszawa, vars namn, vid en direkt översättning till svenska, skulle få 

motsvarande namn, givet att Warszawa byttes ut mot Stockholm. Båda parterna har ju hört att 

Sverige och Stockholm ska vara en populär plats att lösa internationella tvister på. Den polska parten 

väcker sedan talan mot sin italienska motpart, med anledning av leveransavtalet, vid SCC. Institutet 

finner i sin behörighetsprövning att man visserligen har namngett institutet felaktigt, men att allt 

annat pekar på att det var SCC som avsågs och att institutet är behörigt att ta upp målet till prövning 

i själva sakfrågan. Ett skiljeförfarande inleds och en dom meddelas sedermera utan att någon 

klandertalan väcks. Parterna har fått en snabb och effektiv lösning på sina meningsskiljaktigheter.  

Parterna träffar sedan vid ett annat tillfälle ett liknande leveransavtal som innehåller motsvarande 

skiljeklausul, men som pekar ut Wien istället för Stockholm som behörigt institut. Något sådant 

institut finns emellertid inte i Wien heller. När den polska parten sedan väcker talan vid Vienna 

Internation Arbitration Center (VIAC), finner institutet, i likhet med SCC, att man i avtalet har 

namngett ett institut som inte existerar i Wien. I motsats till SCC, finner VIAC med anledning av 

detta, att institutet saknar behörighet att ta upp målet. Målet avvisas och enligt de internationella 

regelverk som står till buds, får den polska kärandeparten vända sig till svarandens hemviststat, 

Italien, och låta allmän domstol där avgöra saken. Notera att fallet är fingerat och att utfallet inte 

nödvändigtvis måste bli att den polska parten tvingas vända sig till italiensk domstol. Finns det ändå 

inte en risk för att en sådan totalt motsatt tolkning av två nästan identiska skiljeklausuler, skulle 

rubba förtroendet för skiljeförfarandet som sådant?  

I kölvattnet av att det saknas ett uniformt nationellt tolkningsregelverk för bedömningen av om det 

föreligger ett bindande skiljeavtal mellan parterna torde det finnas ett behov av en jämförande 

analys av olika instituts behörighetsprövningar.  

1.2  Syfte och frågeställning 

Jag vill med uppsatsen undersöka och analysera ett bindande skiljeavtals uppkomst i svensk rätt 

samt vilka faktorer som avgör vilken omfattning avtalet skall ges. Som ett led i undersökningen 

kommer jag dels att titta på svensk domstolspraxis och dels SCC:s prima facie bedömningar över 

institutets behörighet. Utöver detta kommer jag också att studera en del behörighetsprövningar från 

utländska skiljedomsinstitut för att söka illustrera hur SCC:s behörighetsbedömning förhåller sig till 

vissa andra utländska skiljedomsinstitut.  

Genom en sådan undersökning kan man medvetandegöra, inte minst utländska parter, om vad som 

krävs enligt svensk rätt för att ett skiljeavtal skall anses ingånget och bindande för parterna.  
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1.3  Avgränsning 

Jag har inte för avsikt att genomföra en komparativ studie för frågan om ett bindande skiljeavtal har 

kommit till stånd, men på grund av skiljeförfarandets klart internationella prägel finner jag det 

motiverat med en internationell utblick i tolkningsfrågan av liktydiga skiljeklausuler. Utblicken består 

i en jämförelse mellan några instituts behörighetsprövningar. Därav är det till klart övervägande del 

svensk rätt och rättspraxis som kommer att behandlas, men även utländskt material förekommer.   

Ett problem som man måste ha i åtanke när man gör en dylik studie är att de utländska instituten 

också kommer att grunda sin behörighet på utländsk rätt. En naturlig följd av detta blir givetvis att 

det nästintill alltid kommer att förekomma åtminstone små skillnader i tolkning och tillämpning av 

regler, grundat på varje lands rättstradition.  

Jag kommer inte att beröra s.k. legala skiljeförfaranden, då lagstiftaren i särskild lag föreskriver 

skiljeförfarande som tvistelösningsmetod, utan det är uteslutande s.k. konventionella 

skiljeförfaranden, som utgår från parternas avtal, som kommer att beröras. 

1.4  Metod och material 

Uppsatsen bygger på en traditionell juridisk metod. Med den traditionella juridiska metoden tas 

hänsyn till rättskällorna, d.v.s. lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin. Med hjälp av detta har jag 

försökt klargöra vad som är gällande rätt (de lege lata) samt föra ett resonemang kring hur rättsläget 

borde vara (de lege ferenda). Det görs ingen åtskillnad på avsnitt mellan de lege lata och de lege 

ferenda, utan diskussioner om lämpligheten kommer att ske löpande. Anledningen till detta är att 

jag tror att det är både läsvänligare och bättre rent analysmässigt att föra en argumentation kring 

tillämpningen ur båda perspektiven samtidigt än att göra en strikt uppdelning på stycken om vad 

som är gällande rätt och vad som borde vara gällande rätt.  

En särskild del av uppsatsen har lämnats till att studera de senaste nio årens5 klandermål på grunden 

att det saknas ett giltigt skiljeavtal mellan parterna i den uppkomna tvisten samt att analysera 

flertalet behörighetsprövningar från en del skiljedomsinstitut. Genom detta kan man skapa sig en 

tydlig bild över domstolarnas rättstillämpning och hur utvecklingen ser ut samt utröna eventuella 

skillnader i skiljedomsinstitutens bedömningar. 

Min önskan var först att ge mer utrymme till att analysera de olika institutens 

behörighetsprövningar. På grund av den avsevärda skillnaden i beredvillighet att lämna ut mål som 

har beretts under institutens ledning, även i de fall där det inte går att avgöra vem som är part i 

målet, kom antalet mål som berörs i denna del att bli väsentligen mindre än vad som var min 

förhoppning vid arbetes början. Stor fokus har därför lagts på SCC i denna del som intog en mer 

välvillig inställning till att tillhandahålla avidentifierade mål. Även Court of Arbitration for Sports 

(CAS) från Schweiz var villiga att lämna ut flertalet mål. Då CAS kan grunda sin jurisdiktion inte bara 

på ett mellan parterna ingånget skiljeavtal utan också genom att en särskild federation, förening 

                                                            
5 Att det blev just de nio senaste årens klandermål beror på att tvistemålen gallras hos myndigheterna nio år efter 
domslutet. För att få tag på äldre opublicerade rättsfall krävs att man kan ange målnumret till registratorn som sedan får 
leta i arkivet. Då jag saknar uppgift om dessa blev det inte gångbart med en studie som sträcker sig längre tillbaka än så, 
men det material som finns ger en fullgod översyn av rättsläget. 
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eller idrottsorganisation i sina stadgar eller andra interna regelverk föreskriver att part kan påkalla 

skiljeförfarande inför CAS med anledning av vissa särskilda beslut,6 berörs ofta andra frågor än de 

som är intressanta för den här uppsatsen, i de mål som jag har tillhandahållit från CAS. De övriga 

målen som tas upp från andra institut är sådana som jag har erhållit genom annat publicerat 

material.  

1.5  Disposition 

Uppsatsen är indelad i tre delar. Den inledande delen, som också innehåller detta inledande kapitel 

till uppsatsen kommer att behandla skiljeförfarande ur ett generellt perspektiv i syfte att lyfta fram 

viktiga särdrag och omständigheter för skiljeförfarandet, vilka kan ha betydelse för hur höga trösklar 

som skall tillämpas vid avgörandet om ett bindande skiljeavtal har kommit till stånd mellan parterna. 

I kap. 2 redogör jag bland annat för de för- och nackdelar med skiljeförfarande som framförts i 

doktrinen och vilka ändamålsskäl och funktioner som ligger till grund för den svenska 

skiljedomslagstiftningen.  

I uppsatsen andra del, som inleds med kapitel 3, behandlas några delar ur den svenska avtalsrätten 

som är av vikt för uppsatsen, närmare bestämt avtalsfrihet och avtalsbundenhet. Därefter går jag i 

det fjärde och femte kapitlet in och studerar på vilka sätt ett bindande avtal kan uppstå i svensk rätt 

samt vilka metoder som finns för domstolen att tolka fram ett avtals omfattning och innehåll. Syftet i 

denna andra del av uppsatsen är inte att ge någon heltäckande analys för hela frågan om bundenhet 

och avtalstolkning, då de går utöver uppsatsens huvudsyfte och istället hade kunnat ägnas en helt 

egen uppsats. Syftet är istället att få en inblick i hur bundenheten generellt kan uppstå i svensk rätt 

för att sedan ha en jämförelseram och utgångspunkt när det kommer till att analysera bundenheten 

till ett skiljeavtal. Detsamma gäller för tolkningsfrågan som ger ett redskap för hur man bedömer 

skiljeavtalets omfattning.  

I den tredje och avslutande delen redogör jag för hur ett skiljeavtal som är bindande mellan parterna 

kan uppstå enligt svensk rätt och hur man bestämmer avtalets omfattning (kap. 7). Detta följs upp 

med en studie av de senaste nio årens alla klandrade skiljedomar i Sverige, med klandergrunden att 

det saknades ett bindande skiljeavtal mellan parterna för den uppkomna tvisten (kap. 8), samt en 

jämförande studie över hur olika skiljedomsinstitut behandlar otydligt skrivna skiljeklausuler (kap. 9). 

Uppsatsen avslutas med ett tionde kapitel som sammanfattar de redogörelser och slutsatser som 

har lagts fram i arbetet.   

  

                                                            
6 Artikel 47 CAS. 
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2.  Skiljedomsrättsliga särdrag och ändamål 

2.1  Inledning 

Att ha en allmän del om de skiljedomsrättsliga särdragen och ändamålen som ligger till grund för den 

svenska skiljedomsrätten innan jag går in på uppsatsens huvudföremål, skiljeavtalet och dess 

tolkning, tjänar flera olika syften. Att lyfta fram de för- och nackdelar som omgärdar skiljeförfarandet 

kan vara en betydande faktor vid en senare diskussion om man bör ge skiljeavtalet en extensiv eller 

restriktiv tolkning. Härutöver kan olika ändamålsskäl och principer påverka tolkningen i endera 

riktningen. En tolkning som går emot en viktig princip för skiljedomsrätten torde endast accepteras i 

den mån det finns särskilda skäl som talar för en sådan tolkning. 

Ett skiljeförfarande kan beskrivas som en form av privat rättskipning på förmögenhetsrättens 

område.7 Den lever och utvecklas vid sidan av civilprocessen och fungerar som ett komplement till 

densamma. Precis som en vanlig domstols dom respekteras avgörandet av staten och kan verkställas 

genom myndigheters försorg.8 Skiljeförfaranden är särskilt betydelsefulla för att lösa tvister mellan 

kommersiella parter, men kan likväl användas mellan enskilda, enskilda och näringsidkare (dock med 

vissa begränsningar)9 samt mellan stater. På grund av att allmänheten inte äger någon insyn i 

skiljeförfaranden, vilket redogörs för utförligare nedan, är det svårt att föra någon exakt statistik 

över hur många mål som årligen behandlas i Sverige. Enligt skiljedomsutredningens slutbetänkande 

”Näringslivets tvistelösning (SOU 1995:65)”, uppskattade man att det genomfördes 300-400 

skiljeförfarande per år i Sverige.10 Sedan dess har det gått snart två decennier och med tanke på den 

ökade globaliserade handeln och exempelvis EU:s integritets- och tullpolitik som främjar tillväxten av 

multinationella företag, är det en inte allt för våghalsig gissning att det genomförs fler 

skiljeförfaranden idag än vad det gjorde för tjugo år sedan.  

2.2. Internationell tvistelösningsmetod 

Skiljeförfarande har så gott som alltid tjänat som ett hjälpmedel för transnationella parter att lösa 

spörsmål i sina mellanhavanden. Till en början var det framförallt mellanstatliga tvister och tvister 

mellan statsliknande grupperingar som hänsköts till särskilda skiljenämnder för att uppnå en lösning 

på deras tvister. Med tiden har detta utvecklats till att i allra högsta grad även omfatta tvister mellan 

privata rättssubjekt. En central fördel med skiljeförfarande i internationella tvister, jämfört med 

vanlig domstolprocess, är att skiljeförfarandet innebär att tvisten prövas i ett neutralt forum utan 

iblandning från någon parts stat.11 Flera synbara nackdelar kan förekomma om tvisten skall pröva vid 

ena partens hemvistforum.12  

Under 1900-talet fick skiljeförfaranden mellan kommersiella parter sitt kanske största uppsving, 

mycket tack vare flera internationella konventioner som tillträddes av många länder, samtidigt som 

                                                            
7 Öhrström s. 21. 
8 Heuman s. 550 f. och Öhrström s. 21. 
9 Se 6 § LSF. 
10 Heuman s. 21, Kvart & Olsson II s. 31.  
11 Born s. 72. 
12 Exempelvis kan det innebära att förfarandet sker på ett för part främmande sätt och på ett språk som part inte 
behärskar, vilket kan leda till uppenbara svårigheter för part att göra sin rätt gällande på ett bra sätt. I värsta fall kan det 
tänkas att de statliga domstolarna ogärna dömer till den inhemska partens nackdel. 
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den internationella handeln ökade i rask takt.13 Här bör framförallt nämnas New Yorkkonventionen 

och UNCITRAL:s modellag (Modellagen). Den förra har tillträtts av över 140 stater och den senare 

har stått modell till ett stort antal länders nationella skiljelagar och bör därför fungera som 

hjälpmedel vid tolkning och tillämpning av många skiljedomslagstiftningar - däribland Sverige som 

har valt att konstruera sin skiljedomslagstiftning i nära anslutning till Modellagen.14 Särskilt när 

tvisten rör två utländska parter ligger det nära till hands att antaga att man kan komma att utnyttja 

utländska inspirationskällor för att lösa problem i LSF.15   

2.3  Varför tillåter lagstiftaren skiljeförfaranden? 

För många ickejurister framstår skiljeförfarande som ett främmande rättsinstitut. Efter att, i korta 

ordalag, ha introducerat ickejuristen i förfarandet, möts man inte sällan av frågan varför 

”domstolarna” skulle tillåta att tvister avgörs av skiljemän, som parterna själva utser, och framförallt 

då förfarandet sker utan insyn från allmänheten och att domen kan vara synbart felaktig materiellt 

sett, utan att part har möjlighet att överklaga domen. Skälen till att skiljeförfaranden tillåts är flera. I 

1 § LSF anges att skiljeavtal kan träffas mellan parter och ge exklusiv jurisdiktion åt en skiljenämnd 

endast i frågor varom parterna kan träffa förlikning. Om lagstiftaren tillåter parterna själva att 

förlikas i en fråga, varför skulle man då begränsa deras rätt att låta en tredje man bestämma 

utgången i en tvist då de inte själva kan uppnå en tillfredsställande lösning? Skiljeförfarandet blir en 

naturlig följd av parternas egen avtalsfrihet, men bör också omgärdas av ett regelverk för att 

parterna skall tillgodoses en grundläggande rättssäkerhet, framförallt med tanke på att en skiljedom 

är det enda avgörandet tillsammans med domstolarnas avgöranden som kan verkställas genom 

exekutiva myndigheter och tillerkännas rättsverkan.16 Redan före det att 1734 års lag tillkom kunde 

två parter på motsvarande vis som vid skiljeförfarande, överlåta åt kloka män att avgöra tvister dem 

emellan.17 Att kunna ta en uppkommen tvist till domstol skall ses som en rättighet snarare än en 

skyldighet. Att parter själva, utan inblandning från statens sida, kan avgöra sina mellanhavanden 

gynnar såväl marknadsekonomin som arbetsbelastningen för de allmänna domstolarna, samtidigt 

som det sker utan belastning av skattemedel. Därför torde det, från statens sida, ses med 

uppmuntrande ögon på skiljeförfaranden. Domstolarna, eller snarare lagstiftaren, saknar helt enkelt 

incitament för att inte tillåta skiljeförfaranden.  

2.4  Fördelar och nackdelar med skiljeförfarande som tvistelösningsmetod 

2.4.1  Bristande insynsrätt 

Att allmänheten saknar insynsrätt i ett skiljeförfarande, torde ses som en stor fördel för framförallt 

kommersiella parter.18 De riskerar då inte att viktiga företagshemligheter eller uppgifter om deras 

ekonomiska förhållanden kommer ut till allmän kännedom på samma vis som vid tvist i allmän 

                                                            
13 Born s. 57.  
14 HD har i två avgörande uttalat sig om att Modellagen respektive New Yorkkonventionen utgör viktiga tolkningsunderlag 
vid tolkning av svensk skiljedomsrätt (NJA 2003 s. 379 och NJA 2010 s. 219.). Tolkningen rörde emellertid inte i något av 
fallen skiljeavtalet som sådant, men HD:s uttalanden får anses ge stöd för tesen att den internationella inställningen till en 
viss fråga, här om ett bindande skiljeavtal skall anses uppkommet mellan parterna, bör kunna tjäna som tolkningsunderlag. 
Härutöver framhåller regeringen i propositionen att en viss lösning har stöd i Modellagen bör tillmätas stor betydelse och 
ha ett betydande egenvärde, se prop. 1998/99:35 s. 46. 
15 Madsen s. 25. 
16 SOU 1994:81 s. 67.  
17 Prop. 1998/99:35 s. 32 och Cars s. 15.  
18 Madsen s. 41. 
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domstol. En vanlig missuppfattning torde dock vara att det råder sekretess för de inblandade i 

förfarandet. Så är emellertid inte fallet, i vart fall inte mellan parterna.19 Uppfattningen om det råder 

sekretess mellan parterna i skiljeförfarande är inte entydig internationellt. Medan Australien, i likhet 

med Sverige, menar att ingen sekretess föreligger, har England och Frankrike intagit den motsatta 

ståndpunkten.20  

Det står dock klart att det inte finns någon rätt för en utomstående att ta del av någon som helst 

information om tvisten eller utgången i målet, i syfte att t.ex. söka vägledning till reglering av ett 

praktiskt problem i en annan avtalsrelation.  Ur ett samhällsjuridiskt perspektiv kan bristen på stora 

kommersiella mål i de allmänna domstolarna leda till prejudikattorka och stiltje inom rättsområden 

där parterna ofta avtalar om skiljeförfarande. Så torde det exempelvis ha varit tidigare på 

entreprenadrättens område.21 På så vis kan skiljedomsrätten anses hämma den nationella 

rättsutvecklingen. 

2.4.2 Flexibilitet och snabbhet 

Genom att LSF innehåller få förföranderegler och att stor frihet har getts till parterna själva att råda 

över förfarandet, kan man göra förfarandet flexibelt. Detta torde vara en bidragande faktor till att 

skiljedomar meddelas snabbare än domar i andra förstainstansförfaranden.22 Flexibiliteten ger 

skiljenämnden en möjlighet att anpassa förfarandet efter parternas önskemål och tvisteföremålets 

beskaffenhet. Ett effektivt förfarande som snabbt leder till ett slut på tvisten som gör att parterna 

kan gå vidare i sina affärsrelationer gynnar givetvis näringslivet.  

Flexibiliteten och de få förfarandereglerna i LSF har också en baksida. Resultatet kan bli ett rörigare 

förfarande där viktiga frågor ställs åt sidan. Givetvis minskar denna risk med en mer erfaren 

ordförande som förstår värdet av en god dialog med parterna i sin processföring. Ordföranden kan 

på så vis lyfta upp viktiga frågor till ytan som parterna sedan gemensamt får besluta om. Här spelar 

även partsombuden en mycket viktig roll. Man måste dock påminna sig om att det kan finnas parter 

och ombud vars strategi är att förhala och obstruera förfarandet. Detta är något som lagstiftaren har 

arbetat mycket med att lösa genom införande av ny skiljedomslagstiftning.23  

2.4.3 Internationell verkställbarhet 

Att en skiljedom många gånger är enklare att få erkänd och verkställd utomlands, än en vanlig 

nationell dom, följer av New Yorkkonventionen, som har tillträtts av de allra flesta stater inklusive 

Sverige.24 Utan den vida möjligheten att få skiljedomar verkställda i främmande stater där 

motparten äger tillgångar, är det svårt att föreställa sig att skiljeförfarandet skulle tillmätas samma 

betydelse som det har i internationella tvister idag. En skiljedom som saknar verkställbarhet där 

motparten äger tillgångar saknar i praktiken värde i den mån tappande part inte självmant infriar 

domen. På ett europeiskt plan minskas visserligen denna fördel något ur ett svenskt perspektiv, 

                                                            
19 I NJA 2000 s. 538 uttalade HD att som allmän princip får gälla att det inte råder sekretess om förfarandet mellan 
parterna, såvida de inte avtalat om annat. HD uttalade dock att skiljemännen och partsombuden torde vara bundna av en 
vidsträcktare diskretion genom sina uppdrag. 
20 NJA 2000 s. 538, Esso Australia Resources Ltd v. Plowman, Ali Shipping Corp. v. Shipyard Trogir samt G. Aita v. A. Ojjeh. 
21 Heuman s. 31 och Jarvin s. 169. 
22 SOU 1995:65 s. 154 f. 
23 Prop. 1998/99:35 s. 32 ff.   
24 Heuman s. 727. 
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genom Sveriges tillträde till Luganokonventionen samt Bryssel I-förordningens tillkomst, som 

föreskriver att domstolsdomar skall kunna verkställas i fördragsländerna. New Yorkkonventionen får 

då en nedtonad betydelse i bemärkelsen att även vanliga domstolsdomar skall erkännas och 

verkställas mellan fördragsländerna. Mellan parter med egendom i länder som har anslutit sig till 

både Luganokonventionen och Bryssel I-förordningen samt New Yorkkonventionen, kan det inte ur 

erkännande- och verkställighetssynpunkt anses fördelaktigare att välja skiljeförfarande framför 

vanligt domstolsförfarande, eftersom båda domarna skall kunna verkställas i det land där tappande 

part äger tillgångar. Det är dock viktigt att komma ihåg att New Yorkkonventionen ger utrymme för 

nationella skillnader och inte åstadkommer någon uniform reglering av de uttömmande grunderna 

för att hindra verkställighet i främmande land som anges i konventionen. Något motsvarande 

utrymme för nationella skillnader finns inte i Luganokonventionen och Bryssel I-förordningen, varför 

erkännande- och verkställighetsfrågor enligt New Yorkkonventionen skulle kunna leda till vissa 

betänkligheter.25  

2.4.4  Rätts(o)säkerheten 

En stor del av den kritik som har riktats mot skiljeförfarande är att rättssäkerheten äventyras för de 

inblandade parterna. En av orsakerna till kritiken är den att skiljedomen inte kan överprövas på 

materiell grund. Visst är det riktigt att parternas ingående av ett skiljeavtal innebär ett risktagande 

för parterna att tvingas acceptera en materiellt felaktig dom, som står i klar strid med den gängse 

uppfattningen i praxis och doktrin på ett visst område.26 Det är emellertid inte något som är helt 

unikt för skiljeförfarandet. En möjlighet för parterna att genom avtal frånsäga sig rätten att 

överklaga en tingsrätts dom och lägga tvisten bakom sig finns även i RB 49:2. Partsautonomin får 

med andra ord även här företräde framför den enskildes rättssäkerhet. Man bör tillägga att 

skiljeavtalet inte endast innebär att parterna frånsäger sig rätten att få domen överprövad materiellt 

utan även att parterna frånsäger sig sin konventionsenliga rätt till domstolsprövning.27 Fallen 

Nordström-Janzon mot Nederländerna och R. mot Schweiz ger stöd för att ett skiljeavtal innebär att 

man frånsäger sig flera rättigheter enligt artikel 6 Europakonventionen (EKMR) och att 

medlemstaten inte är skyldig att ingripa mot skiljeförfaranden som inte uppfyller kraven enligt art. 6 

EKMR.28 

I direkt kontrast till kritiken står den ofta hyllade eninstansprincipen som ses som en av de största 

fördelarna med skiljeförfarande.  Man torde kunna argumentera för att principen bidrar till en ökad 

rättsäkerhet då parterna tillgodoses en lösning på sina konflikter i rimlig tid, vilket inte kan anses 

vara fallet i alla tvister i allmän domstol. Då det, oavsett vilken typ av tvistelösningsform parterna 

väljer för en uppkommen tvist, alltid är förenat med kostnader, oavsett sakens utgång, kan det 

kanske ibland vara viktigare för parterna att saken kommer till ett snabbt avgörande än att den är 

materiellt korrekt i sin helhet – ”justice delayed is justice denied”.  

                                                            
25 Hobér redogör i artikeln ”Sista striden mellan internationalister och territorialister? – Berättelsen om Hilmarton och 
Chromalloy” för den kritik mot konventionens effektivitet som de nationella skillnaderna kan medföra och lyfter där fram 
två avgöranden som haft betydelse i sammanhanget (Chromalloy Aeoroservices v. The Arab Republic of Egypt och Omnium 
de Traitement et de Valorisation (OTV) v. Hilmarton Ltd.). 
26 Heuman s. 41. 
27 Prop. 1998/99:35 s. 110 och R. v. Switzerland s. 83.  
28 Det bör dock inte utläsas som att parterna berövas sin rätt till en rättvis rättegång i absolut bemärkelse. Trots att staten 
har övergett en stor del av sitt rättskipningsmonopol till skiljemännen genom partsautonomin, bibehåller staten genom LFS 
reglering viss kontroll över förfarandet och tillförsäkrar parterna vissa rättssäkerhetsgarantier. 
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Till omständigheter som kan anses bidra till en ökad rättssäkerhet för parter som väljer 

skiljeförfarande bör man också räkna parternas rätt att själva utse skiljemän, vilket gör det möjligt 

att komponera ihop en skiljenämnd med förtroende hos parterna, som har mycket goda 

specialistkunskaper på ett visst fackområde, eller stor erfarenhet av kommersiella tvister och som 

därmed kanske är mer kompetenta att avgöra en uppkommen tvist än den domstol som annars 

hade fått målet i sin hand.29  

Kaj Hobér menar att parterna, något tillspetsat, själva styr över hur materiellt riktig en skiljedom kan 

bli.30 Då det är parterna själva som förfogar över tvisten och skiljemännen har att avgöra tvisten 

såsom den har lagts fram av parterna, menar Hobér att skiljemännens materiella processledning 

måste begränsas till att det som parterna har anfört i tvisten blir klarlagt. En mer ingripande 

materiell processledning, t.ex. i syfte att påskynda tvistens avgörande, skulle teoretiskt sett kunna 

leda till att parterna förlorar herraväldet över tvisten, vilket i sin tur skulle går emot grundprincipen 

om partsautonomi.31  

2.4.5 Kostnaderna 

En fråga det tvistas något om är huruvida skiljeförfarande är en billigare eller dyrare 

tvistelösningsmetod än en vanlig domstolsprocess. Svaret på denna fråga måste nog i slutänden 

avgöras från fall till fall, men det finns vissa omständigheter som kan påverka priset i endera 

riktningen. Att skiljemännen har rätt till ett arvode som betalas av parterna är förstås en fördyrande 

omständighet, eftersom denna kostnadspost saknar motsvarighet i en vanlig domstolsprocess.32 

Samtidigt måste eninstansprincipen tala för att priset för den totala processen hålls nere jämfört 

med tvist i allmän domstol, i de fall tingsrättens dom överklagas. Då en mycket stor del av 

kostnaderna oavsett tvistelösningsform ligger på ombuden torde den totala processkostnaden stiga 

avsevärt om domen överklagas i en eller till och med två instanser.33 Vid institutionellt 

skiljeförfarande får dock parterna räkna med administrativa avgifter till instituten, något som brukar 

beräknas efter tvisteföremålets värde.34 Om värdet på tvisten är högt kan det alltså innebära en hög 

initialkostnad för parterna.  

Kostnaderna torde, liksom snabbheten, påverkas i positiv riktning av att handläggningen av tvisten 

kan anpassas efter tvistens omfattning och parternas önskemål, på ett sätt som inte är möjligt i 

vanlig domstolsprocess.35 Kritik har riktats mot skiljeförfarande för att de höga kostnaderna som 

förfarandet medför kan medverka till att part avstår från att göra sin rätt gällande trots att han anser 

sig ha goda möjligheter att få gehör hos skiljemännen. Som motdrag till denna kritik har angetts att 

snabbheten indirekt medverkar till att hålla den totala processkostnaden nere samt att även en 

                                                            
29 Heuman s. 29 och Madsen s. 40. 
30Hobér, Förfarandet i skiljetvister s. 477. 
31Hobér, Förfarandet i skiljetvister s. 467 f.  
32 Heuman s. 30.  
33 I en analys som ICC genomfört av sina skiljedomar framgår att 82 % av den totala kostnaden för skiljeförfarandet bestod 
av partskostnader. Med partskostnader avses framförallt ombudskostnader. Ombudens kostnader är beroende av vilken 
tid de lägger ner på målet och torde därför öka ju längre förfarandet fortgår. Se Techniques for Controlling Time and Costs 
in Arbitration s. 28. 
34 Heuman s. 30. 
35 Hobér, Förfarandet i skiljetvister s. 469. 
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vanlig domstolsprocess kan innebära ett stort ekonomiskt risktagande för part, vilket kan leda till 

samma negativa resultat och därmed att part förlorar sin fullständiga rätt till domstolsskydd.36 

Slutligen bör tilläggas att även skiljedomar kan bli föremål för överprövning, till hovrätten som första 

instans, genom ogiltighets- och klandertalan, 33-34 §§ LSF. Ogiltighets- och klandergrunderna i LSF 

medger endast överprövning på formella grunder och innehåller regler om preklusion. En sådan 

talan bidrar givetvis både fördröjande och fördyrande, men bestämmelserna är ägnade en sträng 

restriktiv tillämpning.37 Det måste anses ligga i både samhällets och tappande parts intresse att göra 

avsteg från eninstansprincipen för skiljedomar som innehåller allvarliga formella brister, t.ex. då de 

grundas på ett ogiltigt skiljeavtal eller strider mot svensk ordre puplic. 

2.5 Grundläggande principer 

2.5.1 Partsautonomi 

En given grundsatts i alla rättsstater är att det skall råda frihet för enskilda att avtala med varandra. 

Parternas rätt att råda över sina egna angelägenheter kommer till tydligt uttryck i LSF med endast 

ett fåtal, ur rättssäkerhetssynpunkt väl motiverade,38 tvingande regler. Lagstiftaren har valt att låta 

partsautonomin styra förfarandet och låta lagstiftningen vila på samma grundprinciper som gällande 

rätt. Man talar om partsautonomin som central ingrediens i skiljeförfarandet och som utgångspunkt 

bör det alltså vara den som styr processen.39 Inför lagändringen till nya LSF var ett viktig 

övervägande om man skulle låta förstärka partsautonomin ytterligare.40 Man skulle krasst kunna 

dela upp partsautonomin i två olika delar. Dels i parternas rätt att disponera över sin egen rätt att 

ingå skiljeavtal och dels i parternas rätt att sinsemellan styra spelplanen för förfarandet med eller 

utan detaljreglering.   

2.5.2 Bejaka den internationella utvecklingen 

Ett annat skäl som angavs i propositionen som motiverade en lagändring var att den svenska 

skiljedomslagstiftningen skulle hålla jämna steg med den internationella utvecklingen. I lagförslaget 

framhölls att internationella skiljeförfaranden får en mellanstatlig karaktär bland annat genom att 

skiljemännen då ofta kommer från olika länder, en faktor som måste tillmätas vikt.41 Det har hävdats 

i doktrinen att man i internationella skiljeförfaranden ofta inte behöver ta samma hänsyn till svenska 

intressen som i nationella förfaranden.42 I skrivande stund pågår också en utredning av Högsta 

domstolens förre ordförande, Johan Muncks. Syftet är att undersöka vilka möjligheter det finns för 

att utveckla den svenska skiljedomslagstiftningen så att den bibehåller sin status som attraktivt 

tvistelösningsalternativ för både inhemska och utländska parter.43 Enligt direktiven skall han bland 

annat utreda om den svenska lagstiftningen bör tillåta engelska som rättegångsspråk i 

klanderprocesser för att underlätta för utländska parter som inte behärskar det svenska språket.44 

                                                            
36 SOU 1995:65 s. 205. 
37 Prop. 1998/99:35 s. 146 och 155. 
38 Här kan nämnas att skiljemännen ska vara opartiska (8 §) och att varje part ska ha rätt att framföra sina ståndpunkter för 
skiljemännen (24 §) vilka måste anses inskränka parternas avtalsfrihet i det lägsta. 
39 Prop. 1998/99:35 s. 154. 
40 Prop. 1998/99:35 s. 42.  
41 Prop. 1998/99:35 s. 43 f. 
42 Madsen s. 50. 
43 Dir 2014:16 s. 1. 
44 Dir. 2014:16 s. 10 f. 
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Enligt direktivet bör man också undersöka om det finns anledning att ”i övrigt ta intryck av den 

internationella regleringen på skiljerättens område”.45 Det finns med andra ord tendenser att den 

svenska lagstiftningen rör sig i en allt mer internationaliserad riktning. 

2.5.3 Motverka obstruktion 

Ett tredje ändamålsskäl som tas upp är att förfarandet skall vara effektivt så att parterna når en 

snabb lösning på sin tvist. Det har därför uttalats att man i största möjliga mån bör motverka 

obstruktion.46 Man bör alltså söka tillse att part som vill hindra eller försvåra att tvisten löses av 

skiljemän inte lyckas med detta om hans skäl är uppenbart ogrundade. Även i de fall det saknas 

belägg för att part aktivt försökt förhala skiljemännens avgöranden bör nämnden söka förebygga att 

förfarandets förhalas.47 Det finns flera obstruktionsförebyggande bestämmelser i LSF som bör ses i 

ljuset av att skiljemännen inte skall rädas att fatta ett beslut om att ta upp tvisten till prövning i sak 

även om svarandeparten invänt mot dess behörighet. Däribland 2 § som föreskriver skiljemännens 

behörighet att själva pröva sin behörighet (kompetenz-kompetenz) och 14 § som anger att part kan 

ansöka hos tingsrätten att den utser skiljeman åt motpart som underlåter att själv göra det inom 

föreskriven tid.  

2.6 Hur bör de olika faktorerna inverka på bedömningen av en skiljeklausul? 

2.6.1 Intressekonflikter 

Skiljeförfarandet omgärdas av både för- och nackdelar. Oftast utgör en faktor inte antingen en fördel 

eller en nackdel, utan kan ge upphov till bådadera. Skiljeförfarandet omgärdas också av vissa 

principer och ändamålsskäl. Det är inte alltid som de olika ändamålen synkroniserar med andra 

intressen. Domstolen måste ibland ställa sig frågan hur hårt man bör hålla på ändamålen med 

hänsyn till t.ex. de för- och nackdelar som tagits upp. Ett exempel på en intressekonflikt som kan 

utläsas i doktrinen är hur hårt man skall hålla på partsautonomin i fall då det kan leda till delad 

jurisdiktion mellan en skiljenämnd och allmän domstol. En väldigt restriktiv tolkning av parternas 

skiljeavtal där man utgår från att partsavsikten varit att endast låta en viss fråga i en tvist men inte 

en annan fråga som har sitt ursprung i samma tvist prövas av skiljemän, kan leda till såväl 

processekonomiska som andra rättsförluster.48 Man bör här överväga att låta hela tvisten prövas av 

antingen skiljemän eller allmän domstol för att undvika olämpliga uppdelningar.49  

En annan intressekonflikt som kan skådas och som har varit föremål för praxis är partsautonomin i 

förhållande till viljan att skydda svagare parter. Här kan ett antal exempel tas upp där domstolarna 

har valt att bortse från partsautonomin och låta den svagare parten träda ut ur skiljeavtalet (se 

nedan i 3.4.1). 

 

 

                                                            
45 Dir. 2014:16 s. 7. 
46 Prop. 1998/99:35 s. 42 och Heuman s. 282 f.  
47 Heuman s. 283.  
48 Se bl.a. Heuman s. 72 ff. 
49 Det finns dock flera exempel på när domstolen har valt att istället dela upp tvisten mellan allmän domstol och 
skiljeförfarande. Se t.ex. NJA 1973 s. 480. 
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2.6.2 Skydd för företagshemligheter v. en hämmad rättsutveckling 

Att skiljedomsrätten kan anses hämma den allmänna rättsutvecklingen på vissa områden på grund 

av den bristande insynsrätten torde enligt mig inte vara något som bör inverka på domstolarnas 

bedömning av en skiljeklausul. Det finns heller ingenting i rättspraxisen som tyder på att så är fallet. 

Att lägga parterna till last för att rättsutveckling är långsam och komplicerad på vissa områden skulle 

enligt mig vara en egendomlig lösning på problemet. Dock bör den bristande insynsrätten enligt mig 

kunna tillskrivas viss betydelse vid bedömningen ur en annan synvinkel om det rör en tvist mellan 

kommersiella parter. Det är en stor fördel för kärandeparten att kunna hålla sina 

företagshemligheter och ekonomiska förhållanden under samhällets radar. Samtidigt kan det inte 

vara en omständighet som ligger motparten i fatet. Detta talar för en något lägre tröskel vid 

bedömningen av en skiljeklausul mellan kommersiella aktörer enligt mig. Det är dock svårt att se att 

den omständigheten skulle tillskrivas samma betydelse för andra parter som inte åtnjuter samma 

uppmärksamhet från omgivningen, eller i tvister mellan enskilda som inte heller kan dra samma 

fördel av ett stängt förfarande.   

2.6.3 Höga kostnader 

Den förhållandevis höga ekonomiska tröskeln som det innebär för båda parterna att träda in i ett 

skiljeförfarande, med skiljemännens rätt att begära säkerhet för sin ersättning50 och kanske också till 

ett skiljedomsinstitut, torde kunna tillmätas betydelse för ekonomiskt svagare parter. Framförallt om 

det råder dissens mellan parternas ekonomiska förhållanden. Att ena parten praktiskt taget saknar 

möjlighet att ens inleda ett skiljeförfarande är en omständighet som tidigare har beaktats av 

domstolarna.51 Det är också en omständighet som kan leda till att en part som anser sig felaktigt 

behandlad av motparten underlåter att göra sin rätt gällande även då part anser sig ha stor chans att 

få gehör hos skiljemännen. Att det är förenat med kostnader att inleda ett skiljeförfarande är 

visserligen en omständighet som parterna bör ha vetat om eller bör ha tagit reda på innan de ingick 

avtalet. Dessutom kan det innebära ett stort ekonomiskt risktagande att processa även i allmän 

domstol.52 Därför bör man enligt mig tillämpa detta ekonomiska skyddsnät för den svagare parten 

med restriktivitet. Det får inte gå så långt som att generellt acceptera en ångerrätt för svagare 

parter. I synnerhet inte när det gäller tvist mellan kommersiella parter.53 Skulle den ekonomiskt 

starkare parten emellertid åta sig att på egen hand betala kostnaderna för skiljeförfarandet kan det 

inte anses att kostnadsaspekten skulle utgöra ett fortsatt hinder för skiljeförfarandet54 och skall 

därmed inte längre beaktas. 

2.6.4 Internationell verkställbarhet   

En fråga man kan ställa sig är om den omständigheten att svarandeparten endast äger tillgångar 

utomlands i en stat som har tillträtt New Yorkkonventionen men inte Bryssel I-förordningen talar för 
                                                            
50 38 § LSF. 
51 Se bland annat NJA 1981 s. 711 och NJA 1987 s. 666.  
52 SOU 1995:65 s. 205. 
53 Jag anser t.ex. att befogad kritik kan riktas mot hovrättens avgörande i RH 2012:8. I målet ansåg hovrätten att 
standardavtalet som innehöll skiljeklausulen blivit gällande mellan parterna. Vidare uttalades att bedömningen av om även 
skiljeklausulen i ett sådant avtal blivit gällande mellan parterna torde vara strängare om den ena parten är en 
småföretagare, att parts ekonomiska möjligheter att få till stånd en prövning av saken samt tvisteföremålets värde torde 
vara faktorer att beakta vid denna bedömning. Med hänsyn till partens ringa erfarenhet av skiljeklausuler och att hennes 
rörelse bedrevs som enskild firma ansågs inte att skiljeklausulen kunde göras gällande mot henne.  
54 Kvart & Olsson II s. 57.  
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att domstolarna bör ge skiljeklausulen en extensiv tolkning? Det finns en del argument för en sådan 

tolkning. Att tvinga kärandeparten att hänskjuta tvisten till allmän domstol innebär i förevarande fall 

en överhängande risk för att käranden, även om han vinner målet, kan få svårt att få betalt av 

motparten, genom att det inte är givet att domen kommer erkännas och verkställas i landet där 

motparten äger tillgångar. Denna problematik uppkommer inte vid skiljeförfarande i den nu aktuella 

tvisten, eftersom landet där motparten äger tillgångar har tillträtt New Yorkkonventionen. Är det 

fråga om en tvist mellan kommersiella parter har domstolen redan fastslagit att skiljeförfarandet 

inte kan ses som betungande för parterna.55 En extensiv tolkning av den omtvistade klausulen kan 

alltså inte anses drabba en kommersiell svarandepart beaktansvärt hårt.  

Jag är dock ovilligt inställd till att ge omständigheten för stor betydelse. Osäkerheten att i framtiden 

få betalt av motparten eller osäkerheten i att driva in en fordran i främmande stat är något som kan 

lösas genom själva huvudavtalet. Till exempel kan motparten få ställa säkerhet för om en viss 

händelse inträffar och med hänvisning till huvudavtalet kan part söka hjälp av myndighet i 

motpartens hemland. Rädslan för att myndigheter i motpartens hemland ogärna går emot den 

inhemska parten kan visserligen vara en bidragande omständighet till varför parterna valt att ta med 

en skiljeklausul i sitt avtal, vilket komplicerar frågan något. Denna risk är dock något som kan 

påverka priset eller andra avtalsvillkor så att parterna på så vis finner en jämvikt i avtalet.56 Av den 

anledningen förespråkar jag en restriktiv tillämpning av omständigheten att part endast äger 

tillgångar i ett land som tillträtt New Yorkkonventionen som argument för att skiljeavtalet skall anses 

giltigt, men tycker samtidigt att det är en omständighet för domstolen att beakta. En till sak att ta 

hänsyn till i sammanhanget är huruvida kravet på skriftlighet och undertecknande är uppfyllt. De 

anslutna staterna får tillämpa lättare regler än vad konventionen föreskriver så att kraven på 

skriftlighet och undertecknande inte behöver vara uppfyllda, men om det aktuella landet där 

motparten äger tillgångar håller hårt på dessa krav bör dessa omständigheter tillmätas betydelse 

också.  

2.6.5 Eninstansförfarande  

Att parterna genom skiljeavtalet frånsäger sig rätten till domstolsprövning och att få tvisten 

överprövad materiellt är givetvis omständigheter som får betydelse för bedömningen av en 

skiljeklausul. Ett sådant frånträdande bör grundas på ett tydligt ställningstagande från båda parter 

genom avtalet. Samtidigt innebär det inte att part avtalar bort sin rätt till domstolsskydd i absolut 

bemärkelse. Lagstiftaren har genom regleringar i LSF sökt tillförsäkra parterna i skiljeförfaranden en 

rättsäkerhetsgaranti, vilken får anses uppfylla de minimikrav på rättssäkerhet som kan ställas på en 

öppen rättsstat, samtidigt som man inte i för hög utsträckning inskränker de andra två rättsstatliga 

idealen avtalsfrihet och partsautonomi. Enligt min mening är det dock viktigt att komma ihåg att 

parterna även i allmän domstol kan avtala bort tappande parts möjlighet att överklaga domen. 

Införandet av lagbestämmelsen RB 49:2 torde ses som ett sätt för lagstiftaren att göra den allmänna 

domstolsprocessen mer attraktiv för parterna i förhållande till skiljeförfarande. Jag kan tycka att det 

många gånger är viktigare och mer rättssäkert att en tvist blir slutligen avgjord och att parterna kan 

lägga tvisten bakom sig än att part har möjlighet att föra tvisten i flera instanser. Samtidigt torde 

                                                            
55 Lastbilscentralen NJA 1980 s. 46.  
56På samma vis som att ett avtalsvillkor som anses fördelaktigt för den ena parten oftast kan ses som negativ för den andra 
parten, förhåller det sig med riskfördelningar. Om den ena parten uppfattar en omständighet som riskfylld söker han gärna 
betalning för detta genom andra avtalsvillkor så att det uppstår jämvikt mellan risk och betalning eller mellan risk och risk. 



20 
 

parternas möjlighet att själva utse den nämnd som skall pröva tvisten ofta kunna leda till att de som 

skall avkunna dom i tvistefrågan är väl bevandrade och har en bred kompetens inom det tvistade 

rättsområdet.  

2.6.6 Hänsyn till internationell skiljedomsrätt 

Med hänsyn till de uttalanden i såväl direktiven till den nu pågående utredningen av Johan Munck, 

som uttalandena i propositionen och doktrinen skulle det kunna finnas en öppning för domstolen att 

i specifika situationer se bortom vissa svenska särdrag till förmån för en allmänt rådande uppfattning 

internationellt, om tvisten rör utländska parter där det svenska rättskipningsintresset är lägre. 

I propositionen uttalas också att ”det måste anses angeläget att sörja för att de avtalsslutande 

parternas förväntningar på den svenska skiljemannarättsliga lagstiftningens innehåll och effektivitet 

infrias”.57 Detta öppnar enligt min uppfattning också för den närliggande frågan i vilken mån, om 

någon alls, man skall ta hänsyn till även parternas nationella lagstiftningar. Jag tycker att man bör 

fundera på att i vissa fall faktiskt bejaka parternas nationella skiljedomslagstiftningar när det gäller 

rena bedömningsfrågor, i den mån parternas nationella skiljedomslagstiftningar sammanfaller på de 

berörda punkterna. Skulle det t.ex. förhålla sig så att båda parternas nationella lagstiftningar ställer 

som krav att skiljeavtalet skall undertecknas av båda parter för att binda parterna, kan det knappast 

uppfattas som överraskande för parterna med ett skriftlighetskrav och bör då enligt min uppfattning 

kunna inverka på domstolens bedömning. Det skulle nämligen kunna förhålla sig på det viset att 

parterna har låtit bli att underteckna skiljeavtalet därför att de helt enkelt inte var överens om att 

frånta allmän domstol behörighet att pröva tvister i anledning av en viss affärsrelation. Det kan inte 

heller anses att det svenska intresset av att skiljeavtalet skall vara helt fritt från formkrav är så pass 

stort att en sådan bedömning är helt utesluten.  

En invändning som kan resa mot denna uppfattning är att det uppstår vissa problem med 

förutsebarheten om det i vissa situationer skall anses acceptabelt att frångå svensk lag. Denna 

invändning är inte något som man direkt kan avfärda utan är något som man måste ta hänsyn till i 

sina överväganden. I den specifika situationen att båda parter kommer från ett land där ett specifikt 

formkrav uppställs som inte också finns intagen i den svenska skiljedomslagstiftningen torde en 

sådan skada på förutsebarheten oftast vara mindre för de rättshandlande parterna än i fall där minst 

en av parterna kommer från ett land som normalt sätt inte föreskriver detta formkrav. Här kommer 

det ann på domstolen att göra en bedömning av hur troligt det är att parterna resonerade som så att 

de var överens om att deras tvister skulle lösas genom skiljeförfarande, men eftersom man i svensk 

rätt, till skillnad från parternas egen inhemska lagstiftning, inte ställer krav på t.ex. skriftlighet för att 

bundenhet till skiljeavtalet skall uppstå, valde parterna att avstå från att skriftligen författa 

skiljeavtalet eftersom det inte krävs enligt den svenska lagstiftningen.  

2.6.7 Motverka obstruktion 

Att skiljemännen på ett effektivt sätt skall söka motverka obstruktion från svarandepartens sida får 

inte innebära detsamma som att de väljer att ta upp saken till prövning på skönsmässiga eller 

lättvindiga grunder. Det måste alltid ligga ett giltigt skiljeavtal i grunden och härutöver skall 

skiljemännen alltid ex officio pröva om en hänskjuten tvist är skiljedomsmässig eller senare kan 

                                                            
57 Prop. 1998:99:35 s. 45.  
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komma att upphävas såsom stridande mot ordre public.58 Man måste dock ha i minnet att varje 

invändning mot ett skiljeavtal inte är detsamma som att part obstruerar för farandet. En part som 

inte anser sig bunden av ett skiljeavtal för den specifika tvisten som är för handen måste kunna 

tillvarata sin rätt att invända mot skiljenämndens behörighet utan att det kan klassas som att han 

obstruerar förfarandet. Enligt den genomgång av rättspraxis som företas i kap. 7 kan det inte anses 

vara ovanligt med framgångsrika invändningar.  

                                                            
58 Heuman s. 356. 
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AVSNITT II – Den svenska avtalsrätten 

3.  Avtalsrättens huvudprinciper 

Uppsatsen avser att behandla hur ett bindande skiljeavtal kommer till stånd, vilka faktorer som 

bestämmer dess omfattning och hur skiljedomsinstituten tolkar avtalen genom sina 

behörighetsprövningar. För att kunna studera ett speciellt problemområde för en viss avtalstyp krävs 

en god insikt i den allmänna avtalsrätten. Det blir därför nödvändigt med en introduktion till den 

allmänna svenska avtalsrättens huvudprinciper samt på vilka sätt avtalsbundenhet generellt kan 

uppstå i svensk rätt och hur domstolarna tolkar avtalsinnehållet. I detta kapitlet redogörs för två av 

avtalsrättens huvudprinciper och i kapitel 4-5 kommer jag att studera avtalsbundenhet och 

avtalstolkning.  

3.1  Avtalsfrihet 

En utav de huvudprinciper som förekommer i den svenska avtalsrätten är att det ska vara fritt för var 

och en att ingå avtal. Avtalsfrihet innebär att parterna själva har rätt att bestämma om de över 

huvud taget vill binda sig till ett avtal, med vem de vill avtala och vilket innehåll avtalet skall ha.59 Att 

det skulle råda en fullständig frihet för parterna att bestämma över avtalets innehåll eller med vem 

man vill ingå avtal är emellertid ett felaktigt påstående. I vart fall om man önskar åtnjuta 

rättsordningens skydd.60 Avtalsfriheten begränsas på flera sätt. På många områden finns det 

tvingande regler som innebär att avtal eller avtalsbestämmelser som står i strid med dessa är ogiltiga 

och lämnas utan hänseende. Genom ny lagstiftning i framförallt konsumentskyddshänseende kan vi 

se en tydligt framväxt av nya tvingande regler. Sådana tvingande regler sätter givetvis avtalsfriheten 

ur spel.   

I en del situationer föreligger det tvång för den ena parten att avtala, s.k. kontraheringsplikt. Ett 

klassiskt exempel är 3:1 försäkringsavtalslagen som anger att en försäkringsgivare inte får vägra en 

konsument att teckna en försäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten. Andra 

exempel på när kontraheringsplikt förekommer är när en näringsidkare har ett rättsligt monopol 

eller koncession från en myndighet.61 Utöver kontraheringsplikten finns det flera omständigheter 

som begränsar avtalsfriheten, såsom kontraheringsförbud (även kallat rättslig omöjlighet), 

”halvtvingande” och dispositiva regler samt avtal som på grund av sitt olagliga eller omoraliska syfte 

inte skyddas av rättsordningen, s.k. pactum turpe.  

3.2 Avtalsbundenhet 

Pacta sunt servanda är den latinska termen för avtalsbundenhet, direkt översatt till avtal skall hållas. 

Avtalsbundenheten torde vara den allra heligaste principen som genomsyrar hela avtalsrätten och 

ligger till grund för lagstiftning och rättspraxis.62 När parterna väl har ingått ett avtal är de skyldiga 

att infria avtalet gentemot varandra. Principen som sådan torde knappast behöva motiveras i några 

                                                            
59 Ramberg & Ramberg s. 28.  
60Det är exempelvis möjligt för parter att träffa avtal om köp av ett parti kokain och däri ställa upp villkor gällande 
betalning, leverans m.m. Ett dylikt avtal med klart olagligt syfte, s.k. pactum turpe, är emellertid inte bindande och saknar 
skydd i rättsordningen, varför parterna vid eventuell tvist inte kan söka hjälp av domstolarna.  
61 Adlercreutz & Gorton I s. 113 f. och Ramberg & Ramberg s. 31.  
62 Adlercreutz & Gorton I s. 40 och Lehrberg s. 13. 
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vidare ordalag. Att avtalsbundenheten ligger i såväl avtalsparternas som samhällets intresse är en 

självklarhet. Må så vara att endera parten ångrar sig under avtalstiden eller ser fördelar med att inte 

fullfölja sina förpliktelser enligt avtalet. I sådant fall äger motparten rättsordningens skydd och kan 

under myndighets försorg framtvinga avtalsprestationen från den andra parten63 eller kompenseras 

på annat vis, t.ex. genom att parten tilldöms att betala ut ett skadestånd för den skada som uppstått 

genom hans underlåtenhet att infria avtalet.  

Den rigorösa attityden till att avtal till varje pris skall hållas har även den med tiden mjukats upp 

något. Inte minst vad gäller avtal i konsumentförhållanden. Ibland kan det anses mindre påkallat att 

upprätthålla principen så strängt att man påtvingar en part som genom ändrade förhållanden som 

inträtt först efter avtalsslutet inte längre önskar kvarstå i rättsförhållandet.64 Avtalsinnehållet kan 

också komma att jämkas på grund av bristande avtalsbalans. Särskilt stor betydelse i sammanhanget 

har tillkomsten av 36 § avtalslagen (AvtL). Generalklausulen, som den också kallas, ger domstolarna 

vidgade möjligheter att kunna ingripa i avtalsförhållanden. Generalklausulen är i första hand 

klausulinriktad65 och domstolarna kan med hänvisning till paragrafen sätta ett visst avtalsvillkor som 

de finner oskäligt ur spel. Villkoret kan då ersättas med dispositiva regler som inrymmer en 

ändamålsenlig lösning på problemet eller lösas på annat, enligt domstolen, lämpligt vis.66 Om 

domstolen emellertid finner att hela avtalsförhållandet som sådant är oskäligt betungande för ena 

parten medger generalklausulen att domstolen, på parts begäran,67 upplöser hela avtalsförhållandet. 

Enligt förarbetena skall dock det senare alternativet tillämpas med försiktighet.  

3.3  Har principerna satts ur spel? 

Som en allmän uppfattning i den juridiska doktrinen framstår att principerna ibland får ge vika för 

andra samhälleliga intressen och rättspolitiska ställningstaganden.68 Detta uttrycker sig särskilt 

genom att domstolarna ibland väljer att korrigera parternas avtal med hjälp av dispositiva 

rättsregler. Ett sådant ingrepp ger upphov till att båda principerna sätts något ur spel. Författarna 

menar dock att den dispositiva rätten i varierande grad kan anses ingripa i frågan om avtalsfrihet och 

avtalsbundenhet. Längst i frågan om den dispositiva rättens betydelse för principerna går Grönfors. 

Ramberg & Ramberg menar att vid otydlighet i en avtalsbestämmelses innehåll, bör domstolen tolka 

avtalet så att det medför det minst betungande resultatet för den förpliktigade. För att använda 

denna tolkningsmetod krävs en referensram – den dispositiva rätten. Dispositiv rätt utgör 

grundbulten för innehållet och om någon önskar ålägga motparten en tyngre förpliktelse än vad som 

motsvaras av den dispositiva rätten, måste detta göras på ett tydligt sätt i avtalet.69 Även Lehrberg 

ansluter sig till uppfattningen om den dispositiva rätten som jämförelsenorm men menar att ett 

varierande krav på tydlighet kan komma att ställas på den som vill avvika från dispositiv rätt.70 Ett 

sådant krav på tydlighet har också ansetts nödvändigt för parter skall anses ha frånsagt sin rätt till 

domstolsprövning till förmån för skiljeförfarande (se nedan i 7.5.2). 

                                                            
63 Ramberg & Ramberg s. 28. 
64 Ramberg & Ramberg s. 30.  
65 Adlercreutz & Gorton I s. 311.  
66 Adlercreutz & Gorton I s. 313 och Grönfors s. 44. 
67 NJA 2008 s. 392. 
68 Se bl.a. Ramberg & Ramberg s. 32.  
69 Ramberg & Ramberg s. 154.  
70 Rör tolkningen däremot tyngande eller överraskande klausuler ansluter sig Lehrberg till uppfattningen att den som vill 
avvika från dispositiv rätt måste tillse att detta klart framgår för medkontrahenten, se Lehrberg s. 154 ff. 
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Grönfors anser sig ha fog för att karaktärisera avtalsfriheten som ”den övervakade och förminskade 

avtalsfriheten”.71 Övervakad på så vis att lagstiftaren kan ersätta det ursprungliga avtalet med 

dispositiva regler genom t.ex. 36 § AvtL. Mängden dispositiva rättsregler bildar enligt Grönfors 

mönster som lagstiftaren finner önskvärda i vårt rättssamhälle. Ett frångående av så noga 

genomtänkta mönster bör kräva starka skäl. Har parterna inte givit klart uttryck för att avvika från 

dessa dispositiva regler, menar Grönfors att domstolarna inte gärna ger vika, ”ty de är obestridligen ett 

uttryck för av lagstiftaren noga övervägda normallösningar och de accepteras även av medborgarna som 

sådana”.72  Avtalsrätten har enligt Grönfors också förminskats genom att partsviljan inskränkts till att 

endast utgöra en mycket liten beståndsdel av den tillgängliga spelplanen för på vilka sätt avtalet kan 

konstrueras.73  Uppgiften blir inte längre att komma så nära löftesgivarens eller löftestagarens 

ursprungliga vilja som möjligt, utan om det finns en regel med ett bestämt rättspolitiskt syfte blir 

istället detta styrande för tolkningen.74 

3.4 Hur uttrycker sig principerna i den svenska skiljedomsrätten? 

Vad beträffar huvudprincipernas ställning hos ett skiljeavtal görs inget undantag. Som huvudregel 

gäller båda principerna, men inte oinskränkt. Liksom för andra typer av avtal gäller att skiljeavtalet 

kan anses oskäligt och leda till jämkning och härutöver finns ett konsumenträttsligt skydd som 

föreskriver att skiljeavtal mellan näringsidkare och konsument inte kan göras gällande om avtalet 

träffats före tvistens uppkomst.75  Avtalsfriheten inskränkts även till att skiljeavtalet endast får avse 

tvist varom parterna kan träffa förlikning om samt avse ett bestämt rättsförhållande.76 Man brukar 

säga att skiljeavtalet skall omfatta en fråga som är skiljedomsmässig. Uppfylls inte kravet på 

skiljedomsmässighet är skiljeavtalet utan verkan.  

Ser man till avtalsbundenheten blir domstolens ingripanden enligt ovan mer påtaglig än vad som 

gäller för många andra typer av avtal. Skiljeavtalet är ofta infogat som en klausul i ett större avtal 

mellan parterna. Enligt principen om separabilitet (se nedan i 7.2.2) skall skiljeavtalet ses som ett 

enskilt avtal i förhållande till huvudavtalet. Det innebär att om domstolen finner en skiljeklausul 

oskälig så upplöses hela skiljeavtalet samtidigt som endast en liten del (skiljeklausulen) upplöses från 

huvudavtalet. Därför kan man säga att effekten av att ett skiljeavtal anses oskäligt ofta blir större än 

om andra villkor i ett avtal anses oskäliga. Som angetts ovan i 3.2 gäller annars att domstolen endast 

i undantagsfall upplöser hela avtalsförhållandet. Liksom för övriga avtal sker jämkning av skiljeavtal 

genom tillämpning av 36 § AvtL.77  

3.4.1 Tillämpning av generalklausulen mot ett skiljeavtal 

Om ett skiljeavtal skall anses oskäligt har prövats vid ett flertal tillfällen i HD. Huvudprincipen är att 

skiljeavtal mellan näringsidkare står sig, men undantag från detta förekommer. Så har ansetts vara 

nödvändigt antingen då ena parten intar en klart underlägsen ställning78 eller då avtalets innehåll har 

                                                            
71 Grönfors s. 45.  
72 Grönfors s. 44.  
73 Grönfors s. 46. 
74 Grönfors s. 47. 
75 Heuman s. 20 och Kvart & Olsson I s. 19.  
76 1 § LSF. 
77 Heuman s. 122 ff. och Kvart & Olsson I s. 40.  
78 I NJA 1979 s. 666 uttalade HD att en formgivare hade begränsade ekonomiska möjligheter och liten erfarenhet av den 
typ av handelsavtal som var för handen och intog en underlägsen ställning gentemot den större etablerade 
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ansetts missgynna ena parten i för stor utsträckning.79 Det som synes vara avgörande vid 

bedömningen av parternas inbördes förhållanden är parts kunskapsmässiga övertag snarare än 

bolagets storlek och antalet anställda.80 Av mycket stor betydelse är också om parts ekonomiska 

svaghet kan innebära att part känner sig tvingad att avstå från att göra sin rätt gällande.81 I sådant 

fall saknar det betydelse om även motparten kan föra i bevisning att också han har en drabbad 

ekonomi,82 vilket får ses som rimligt eftersom parts svaga ekonomiska ställning alltjämt står sig 

oaktat den andra partens dåliga ekonomi.  

Som exempel på avtalsvillkor som har tagits in i skiljeklausulen och som har ansetts ge upphov till ett 

oskäligt avtalsinnehåll kan nämnas skiljeklausuler som föreskriver att ena parten fritt får utse 

flertalet skiljemän,83 att ena parten fritt får välja mellan allmän domstol eller skiljeförfarande,84 att 

vid oenighet om vem som skall väljas som sista skiljeman denne skall utses av en representant där 

resultatet sannolikt blir att skiljemännen delar ena partens synsätt i tvisten85 samt då en 

interimsstyrelse till en bostadsrättsförening, i ett skede då inga bostadsrätter ens kunde upplåtas, 

och som delvis företräddes av en högt uppsatt tjänsteman hos motparten, avtalat bort en sådan 

väsentlig del som rätten att utse skiljeman.86   

4.  Avtalsbundenhet 

4.1  Den teoretiska bakgrunden 

Till grund för både frågan om avtalsbundenhet och avtalstolkning ligger en del teorier som tagits 

fram i den rättsvetenskapliga litteraturen och genom domstolarnas egen rättspraxis.87 De olika 

teorierna har vuxit fram successivt för att komplettera brister hos varandra och det går inte med 

klarhet att säga huruvida någon av teorierna är förhärskande i svensk avtalsrätt.88 Enligt Ramberg & 

Ramberg sammanvärkar teorierna med varandra och utgör tillsammans grund för den rättsliga 

effekten.89   

4.1.1 Viljeteorin 

Viljeteorin utgår ifrån den viljeförklaring som ger upphov till avtalet och lägger den till grund för 

avtalsinnehållet. Det är inte förklaringen i sig utan den verkliga viljan hos den som avgivit en 

förklaring som blir utslagsgivande för vad denne skall anses bunden av, även om avtalstexten har 

                                                                                                                                                                                         
medkontrahenten. I NJA 1987 s. 639 ansåg HD att avtalet mellan de båda näringsidkarna skiljde sig väsentligen från ett 
avtal mellan jämställda parter och att ena partens ställning i framträdande delar kunde liknas vid ett 
anställningsförhållande och därmed fick anses vara i samma skyddsbehov som en konsument.  
79 NJA 1974 s. 573, NJA 1979 s. 666, NJA 1982 s. 853 och NJA 1992 s. 143.  
80 Se Heuman s. 124 f som bl.a. hänvisar till Ramberg, Allmän avtalsrätt, 4 u., s 232.   
81 Heuman s. 126 f.  
82 Heuman s. 126.  
83 NJA 1974 s. 573. 
84 NJA 1979 s. 666.  
85  Se NJA 1982 s. 853 som gällde tvist mellan fackförbund inom LO och medlem i fackförbundet angående medlemmens 
utträde. I föreningens stadgar fanns det en bestämmelse som föreskrev att vid oenighet om val av femte skiljeman, denne 
skulle utses av LO:s landssekretariat, vilket HD ansågs oskäligt då det var troligt att landssekretariatet sannolikt skulle utse 
en skiljeman som delade fackförbundets åsikt.     
86 NJA 1992 s. 143. 
87 Lehrberg s. 26.  
88 Grönfors menar till exempel att tillitsteorin och viljeteorin anses allmänt vara förenliga med AvtL, men att det är 
förklaringsteorin som ”erbjuder den lämpligaste utgångspunkten”, se Grönfors s. 31. 
89 Ramberg & Ramberg s. 34.  
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utformats i en motsatt riktning.90 Viljeteorin är direkt sammanlänkad med den gemensamma 

partsviljan och kan anses befäst i AvtL genom de motivuttalanden till lagen som anger att ”avtal 

kommer till stånd genom utbyte av sammanstämmande viljeförklaringar”.91 Att enbart fästa vikt vid 

viljeteorin så som den tar sin utgångspunkt kan dock leda till obillighet och verka till förmån för 

framförallt anbudsgivaren vid s.k. förklaringsmisstag.92 Som reaktion mot detta tillkom därför 

tillitsteorin. 

4.1.2 Tillitsteorin 

Tillitsteorin löser problemet med förklaringsmisstag på så vis att förklaringen blir gällande såsom den 

uppfattas av mottagaren under förutsättning att denne varit i god tro om misstaget.93 Genom 

tillitsteorin skyddas mottagaren genom att dennes tillit till det mottagna löftet blir avgörande för 

tolkningen, om tilliten varit befogad. En negativ effekt som kan uppstå då man enbart fäster vikt vid 

mottagarens uppfattning om sin motparts viljeförklaring är risken för att den som har angivit 

förklaringen blir förpliktigad även om det i själva verket inte var vad han önskade eller att han blir 

förpliktigad i annan utsträckning än vad som var önskat. En bundenhet utan ena partens vilja torde 

endast uppstå i undantagsfall (se nedan i 4.5) och effekt torde vanligtvis istället bli att parterna inte 

blir bundna över huvud taget.  

4.1.3 Förklaringsteorin 

Förklaringsteorin placerar sig i sitt resonemang nära tillitsteorin och vidhålls av Grönfors som den 

bäst förenliga med AvtL.94 Det som skall vara avgörande enligt förklaringsteorin är den 

manifesterade förklaringen så som den uppfattas utifrån. Det är då inte viljan i sig som utgör 

grunden för bundenheten, utan viljeförklaringen.95 Förklaringsteorin grundar sig liksom tillitsteorin 

alltså på en yttre objektiv uppfattning, men skiljer sig från tillitsteorin på så vis att samhällets och 

inte förklaringsmottagarens uppfattning blir avgörande. Själv föredrar jag det förklaringsteoretiska 

synsättet i de fall parterna inte lyckas leda sina subjektiva uppfattningar i bevis.   

4.2  Avtalslagens modell 

Jag kommer att inleda redogörelsen för på vilka sätt ett avtalsbundenhet kan uppstå enligt svensk 

rätt med en kortare redogörelse av de grundläggande principerna som anges i AvtL. Lagen är 

dispositiv, vilket framgår av 1 § och har av många kritiserats för att vara aningen ortodox i sitt 

tankesätt och utformning.96 Därav finner jag inte skäl till en mera djupgående analys av AvtL regler. 

4.2.1 Bygger på anbud-acceptmodellen 

Avtalslagen modell utgår från att avtal träffas genom utväxling av anbud och accept (1 §). Modellen 

bygger på löftesprincipen, vilket innebär att löftesavgivaren blir ensidigt bunden till sitt anbud under 

den s.k. acceptfristen och att anbudstagaren blir bunden först sedan denne har inkommit med en 

                                                            
90 Adlercreutz & Gorton I s. 42.  
91 Förslag till lag om avtal etc. s. 36. Flera författare anser viljeteorin befäst i AvtL även fast förarbetena tar avstånd från det 
viljeteoretiska synsättet, se bl.a. Grönfors s. 26 ff.   
92 Adlercreutz & Gorton I s. 42. 
93 Lehrberg s. 22 f. 
94 Grönfors s. 31. 
95 Ramberg & Ramberg s. 33.  
96 Se t.ex. Hellner s. 29 och Ramberg & Ramberg s. 23. 
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accept före acceptfristens utgång.97 Principen ger med andra ord upphov till en haltande bundenhet 

mellan parterna. För att avtal skall anses ha kommit till stånd krävs också att accepten 

överensstämmer med anbudet till sitt innehåll – avtalsbundenhet uppstår genom utväxling av 

samstämmiga viljeförklaringar.   

4.2.2 Vilka krav måste ställas på anbud respektive accept? 

4.2.2.1 Anbudet skall vara tydligt 

För att AvtL modell skall fungera måste man ställa en del krav på både anbudet och accepten. 

Anbudet måste vara tillräckligt tydligt för mottagaren så att denne vet vad avsändaren vill 

åstadkomma med anbudet. Vidare måste man kunna avgöra till vem eller vilka som anbudet är ställt. 

Ett erbjudande som är ställt tid en obestämd krets är därför att klassa som ett utbud och inte ett 

anbud, vilket leder till att ingen bundenhet uppstår för avsändaren.98 Som exempel på vad som i 

doktrinen har uppfattats som ett utbud kan nämnas annonsering i ett skyltfönster. Det är dock 

tänkvärt att ett erbjudande som ger sken av att rikta sig speciellt till en viss person, men som i själva 

verket har skickats till en mycket stor och obestämd krets, skulle kunna vara att anse som ett anbud 

snarare än ett utbud.99 Det är också möjligt för anbudsgivaren att undgå avtalsbundenhet genom att 

lägga till en friskrivning i anbudet som förklara att han inte önskar vara bunden till det (”utan obligo” 

etc.).Det blir då fritt för honom att avstå från rättshandlingen även om anbudet skulle accepteras. 

4.2.2.2 Acceptfristen  

Hur länge ett anbud är bindande, d.v.s. hur lång tid som mottagaren får på sig innan han måste ta 

ställning till anbudet, beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Om inte den rättshandlande 

själv i sitt anbud anger när svar senast skall vara honom tillhanda (2 § AvtL) gäller att anbudstagaren 

skall ges en skälig betänketid innan han måste inkomma med svar (3 § 1 st.). Detta brukar kallas för 

den legala acceptfristen.100 Om accepten inkommer för sent är det att betrakta som ett nytt anbud 

(4 § 1 st. AvtL). Den forna anbudsgivaren är då fri att avstå från rättshandlingen. Av 2 st. framgår 

dock att mottagaren, då han måste inse att den som lämnat accepten har uppfattat det som att 

denna var lämnad i tid, måste reklamera mot det nya anbudet för att inte bli bunden av det. Han 

åläggs med andra ord en klargörandeplikt. Detta är ett klart uttryck för tillitsteorin.  

4.2.2.3 Accepten måste överensstämma med anbudet 

En accept som i någon mån avviker från anbudet kallas för oren accept (6 § AvtL). En oren accept är 

att betrakta som ett avslag, men också som ett nytt anbud, till vilken den forna anbudstagaren är att 

betrakta som anbudsgivare. I samma stund som den orena accepten kommer den forna 

anbudsgivaren tillhanda upplöses han från sitt tidigare anbud och är fri att träda ur och säga att han 

inte längre vill avtala. Ett undantag från denna huvudregel görs dock i andra stycket. I likhet med 4 § 

                                                            
97 Adlercreutz & Gorton I s. 57 ff. och Ramberg & Ramberg s. 86 ff.  
98 Ramberg & Ramberg s. 82.  
99 Finns det rättsfall på det? Eller ska jag lägga till bisats om att det beror på omständigheterna i det enskilda fallet?  
100 Som exempel på rättsfall där den legala acceptfristen har varit under utredning kan nämnas NJA 2004 s. 862 som gällde 
tvist mellan privatpersoner. Av domen kan bl.a. utläsas att en betänketid som sträckte sig från 27 mars till 18 april hade 
gått utöver vad som ansågs som skäligt. Att anbudstagarens ombud varit på semester under tiden tillmättes ingen 
betydelse. Däremot tillmätte man den omständigheten att part själv tidigare lämnat ett identiskt anbud större betydelse. I 
en artikel skriven av Lindell-Frantz framgår att betänketiden mellan kommersiella parter normalt sett får anses ännu 
kortare än för privatpersoner, se Lindell-Frantz s. 85.  
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2 st. blir mottagaren bunden av den orena accepten om avsändaren har utgått ifrån att accepten 

varit ren och detta stått klart för mottagaren utan att han reklamerar mot innehållet. På detta vis 

kan parterna byta skepnad, från anbudsgivare till anbudstagare, ända tills de uppnår consensus 

genom att den ena parten med en samstämmig viljeförklaring accepterar det senast avlämnade 

anbudet.101 Hellner kallar denna modell för ”ping-pong-modellen”. Problemet, såsom det framhålls 

av Hellner, med dessa stegvisa förhandlingar är att det i normalfallet finns en tidpunkt varefter part 

inte längre kan träda ur förhandlingen eftersom han har blivit bunden (Hellner är som framgår 

nedan mot bundenhet i etapper). Bundenheten uppstår i samma stund som part uttrycker sig så 

bestämt att det föreligger ett löfte.102 Frågan om vad som skall betraktas som ett sådant löfte 

regleras emellertid inte i AvtL. Genom att studera den praxis som finns på området finner man att 

tröskeln för hur tydligt part måste uttrycka sig för att uttrycket skall betraktas som ett löfte inte är 

särledes hög alla gånger.103  

4.2.3 Förklaringsmisstag 

I 32 § 1 st. anges att en rättshandlande som av misstag gett en viljeförklaring ett annat innehåll än 

vad som åsyftats inte blir bunden till anbudet om mottagaren av anbudet varit i ond tro om 

rättshandlingen vid mottagandet.104 Av det sagda följer att misstaget inte skall kunna göras gällande 

mot en godtroende medkontrahent. Även denna regel ger utslag för tillitsteorin och inte viljeteorin 

på så vis att medkontrahenten skyddas så länge som denne varit i god tro. 32 § 1 st. blir framförallt 

användbar på frågor gällande dissens som redogörs för längre ner i kapitel 5.4. 

4.3  Avtalsbundenhet genom förhandling 

Vid affärsuppgörelser förhåller det sig inte sällan så att avtalet utformas efter längre eller kortare 

förhandlingar om avtalets innehåll. En svårighet vid dessa förhandlingar kan vara att fastställa vid 

vilken tidpunkt bundenheten uppstår och när avtalet får sitt innehåll. Dessa tidpunkter behöver inte 

alltid sammanfalla.105 Ett sätt för parterna att lösa ovissheten i när bundenheten skall anses uppnådd 

är genom att avtala om skriftform. Då kommer parterna överens om att ingen bundenhet skall anses 

uppstå förrän båda parterna har undertecknat det slutliga avtalet.106 Problem kan emellertid uppstå 

när parterna inte uttryckligen har avtalat om skriftform men då ena parten är av uppfattningen att 

bundenheten skall uppstå först när avtalet undertecknas. En uppfattning som görs gällande i den 

juridiska doktrinen är att det vid mera komplicerade avtal där det kan finnas ett behov av att senare 

                                                            
101 Hellner s. 30. 
102 Hellner s. 31. 
103 I NJA 1984 s. 482 ansågs uttrycket ”är ägarna till Sakmyre 1:2 villiga att försälja” tillräckligt bestämt för att handlingen 
skulle uppfattas som en bindande överlåtelse även fast den saknade en uttrycklig överlåtelseförklaring. Som ledande 
rättsfall för svårbedömda situationer med oklara omständigheter framhåller Hellner NJA 1977 s. 92 (Baladi-fallet). Frågan 
där var om ett av svenska Scania-Vabis författat brev till den libanesiska medborgaren Baladi var att anses som ett 
bindande anbud för Baladi som bolagets representant i Syrien. Domstolen kom fram till att ordalydelsen objektivt sett ej 
kunde uppfattas som ett bindande anbud, men att Baladi emellertid hade haft fog för att uppfatta brevet som ett sådant. 
Vidare måste bolaget p.g.a. vad som föregått brevet ha insett att Baladi skulle utgå ifrån att det förelåg en definitiv 
uppgörelse samt att bolaget uppträtt på ett sätt som gav intryck av att även bolaget ansett avtal föreligga. Brevet var 
därmed att anse som ett bindande anbud.  
104 Adlercreutz & Gorton II s. 273 f. 
105 Hellner s. 26 och Ramberg & Ramberg s. 97. 
106 Adlercreutz & Gorton I s. 93 och Hellner s. 39.  



29 
 

gå tillbaka och komplettera avtalsinnehållet i ett kontrakt, bör det presumeras att bundenheten 

uppstår först sedan parterna har undertecknat avtalet.107 Rättsläget torde dock vara ganska öppet.108  

4.3.1 Trestegsmodellen 

En modell för bundenhet som presenteras av Lehrberg är den som han kallar för 

trestegsmodellen.109 Denna modell är t.ex. användbar när ena parten, kanske en säljare av ett 

konkurslager eller ägare av en större affärslokal, har för avsikt att förhandla med flera spekulanter 

samtidigt utan att han vill, eller ens har möjlighet att, binda sig till fler än en av dem. Han kan då 

genom offert som utställs till flera samtidigt ange att avtal skall anses ingånget först sedan denne 

översänt en slutlig orderbekräftelse.110 En sådan reservation är givetvis också möjlig då man endast 

avser att förhandla med endast en part i taget om man vill undgå att bundenhet uppstår på ett 

tidigare stadium. Trestegsmodellen så som den presenteras av Lehrberg inleds alltså genom 

utställande av en offert eller liknande med en uppmaning till viss person, eller flera personer, att 

inkomma med anbud. Efter att anbud inkommit kan förhandlingar påbörjas och förhoppningsvis kan 

parterna slutligen enas om pris och övriga avtalsvillkor. Avtalet skall dock i förevarande fall inte 

anses slutet före det att slutlig orderbekräftelse skickats från den rättshandlandes sida. 

Orderbekräftelsen utgör alltså i förevarande fall den avtalsgrundande rättshandlingen. Till dess att 

säljaren har översänt orderbekräftelsen är båda parter fria att träda ur förhandlingarna.   

4.3.2 Successiv avtalsbundenhet 

En fråga som är väldigt omdiskuterad i den juridiska doktrinen är huruvida parterna kan vara bundna 

till endast en del av avtalet utan att bundenhet till avtalet som helhet har uppstått. Även här torde 

rättsläget vara ganska öppet.111  

En förespråkare för en sådan ”etappvis bundenhet” är Grönfors som menar att parterna steg-för-

steg låser in sina förhandlingspositioner. Han menar att denna modell torde vara den vanligaste för 

stora kommersiella parter. Grönfors tänker sig en utsträckt tidsaxel från den första 

förhandlingskontakten fram till det fullbordade avtalet.112 På tidsaxeln kan flera händelser sättas ut 

så att olika etapper mot det slutliga målet, ett fullbordat ingånget avtal, går att skönja.113 

Avtalsbundenheten uppstår på så vis inte vid ett enda tillfälle utan successivt vid de punkter som 

sätts ut på axeln. Skulle man endast befinna sig precis i början på den långt utdragna tidsaxeln kan 

det vara fråga om att man endast ömsevis utfäster sig att gå vidare i förhandlingarna på ett seriöst 

sätt. Om part på det här stadiet väljer att dra sig ut och inte fortsätta förhandla är det tänkbart att 

han gör sig skyldig till culpa in contrahendo.114 Grönfors menar, inte helt okontroversiellt, att om 

förhandlingarna har kommit så långt att 85-90 % av hela avtalet får anses framförhandlat, parterna 

                                                            
107 Adlercreutz & Gorton I s. 94 med hänvisning till Vahlén och Ussing, vars uppfattningar författarna delar.  
108 Flera rättsfall vittnar om att bundenhet har uppstått även då ena parten inte har undertecknat kontraktet, se bl.a. NJA 
1940 s. 687 och NJA 1962 s. 276.   
109 Även Adlercreutz & Gorton redogör för avtalslut i tre steg i Adlercreutz & Gorton I s. 86 f.  
110 Hellner s. 35 och Lehrberg s. 134.  
111 Ramberg & Ramberg s. 97.  
112 Grönfors s. 119. 
113 Grönfors s. 119 ff.  
114 Grönfors s. 121.  
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har kommit så pass långt att rättsordningen som sanktion kan tvinga part som önskar att träda från 

förhandlingarna att förhandla färdigt vad som återstår.115  

Jag ser ett stort problem med Grönfors modell, framförallt då hans uppfattning är att denna modell 

är den vanligaste för kommersiella parter i förhandling. Problemet är att i dylika förhandlingar kan 

parterna ofta vara överens om vissa villkor i ett skede, men under förhandlingens gång kan ny fakta 

tillkomma och nya frågor ställas på sin spets som gör att part inte längre önskar binda sig på sätt som 

förhandlades till en början. Enligt Grönfors modell kan dessa förhandlingspositioner redan vara låsta 

på tidsaxeln och bundenheten till innehållet har då redan inträtt. Enligt Grönfors kan omförhandling 

normalt sett inte ske om inte parterna gett klart uttryck för att hålla dörrarna för senare 

omförhandling öppna.116 Detta rimmar nog illa med många kommersiella parters uppfattning som 

inte ser sig bundna förrän slutlig underskrift av handlingarna har skett.  

4.3.3 Kan man vara halv-bunden? 

Flera är förespråkarna för att bundenheten uppstår vid ett och samma tillfälle. Enligt Ramberg & 

Ramberg uppstår bundenheten endast när det slutgiltiga avtalet finns på plats. Att parterna skulle 

kunna vara ”halv-bundna” till ett avtal tar de avstånd ifrån.117 Däremot är det möjligt att 

avtalsinnehållet växer fram successivt, men bundenheten inträder först i slutskedet vid långtgående 

förhandlingar, ofta genom att parterna skriver under avtalet. Det är möjligt att parterna ur ett 

moraliskt perspektiv känner sig mer bundna ju längre förhandlingarna fortskrider, men rent rättsligt 

inträder inte bundenheten successivt.118 Hellner delar uppfattningen om att part är fri att dra sig ur 

avtalet när som helst även om förhandlingarna har pågått länge119, men anger samtidigt att vid 

speciella fall då endast en mycket obetydlig del av avtalet återstår, en möjlighet till etappvis 

bundenhet finns.120 Sohlberg menar att alla långsiktiga samarbeten måste bygga på förtroende 

mellan parterna och om ena parten inte längre vill ingå avtal så saknas det förutsättningar för ett 

sådant samarbete. Kostnaden för samhället att tvinga fram ett ”äktenskap” blir mångdubbelt så hög 

som avbrutna avtalsförhandlingar – ”Ett nej, om så först vid altaret, måste betyda nej”.121 Därmed 

avfärdar han tanken om successiv avtalsbundenhet.  

4.4 Inkorporering av standardavtal 

Liksom för övriga avtalsvillkor gäller som huvudregel att standardavtalsvillkor måste bringas till 

motpartens kännedom före avtalsslutet för att part skall bli bunden av det.122 Kraven för när 

standardavtal skall anses inkorporerade i parternas avtal framgår inte av någon lagtext utan genom 

principer som har tagits fram genom praxis. Generellt gäller att det ställs högre krav på tydlighet i 

konsumentförhållanden än vid avtal mellan näringsidkare.123 Finns standardavtalet återgivet i det 

enskilda avtalet, eller att hänvisning till dem återfinns i avtalet, skall det normalt sett ses som 

                                                            
115 Grönfors s. 121.  
116 Grönfors s. 123 och Hedwall s. 24.  
117 Ramberg & Ramberg s. 97. Även Adlercreutz & Gorton menar att det är viktigt att ha i minnet att parterna måste vara 
eniga om hela avtalsinnehållet innan bundenheten uppstår, se Adlercreutz & Gorton I s. 75 f.  
118 Ramberg & Ramberg s. 97.  
119 Hellner s. 35.  
120 Hellner, Nordiska juristmötet 1984 s. 453. 
121 Sohlberg s. 658 f.  
122 NJA 2011 s. 600.  
123 Bernitz s. 62. 
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inkorporerat i avtalet.124 Dock har det krävts att villkoren funnits tillgängliga på ett sådant sätt att 

motparten utan svårighet kunnat ta del av dem.125 I praxis har det räckt med hänvisning till 

avtalsvillkoren i resebroschyr för resebolag126 samt på flygbiljett för flygbolag för att part skall bli 

bunden av standardavtalen.127 Även en indirekt hänvisning till ett standardavtal, d.v.s. när man i 

parternas avtal hänvisar till ett annat särskilt avtal som i sin tur innehåller en hänvisning till ett 

standardavtal, har ansetts kunna binda part.128 Att ett standardavtal skall anses gälla mellan 

parterna innebär dock inte in dubio att alla villkor i standardavtalet gäller mellan parterna.129 

4.5  Avtalsbundenhet som sanktion 

4.5.1 Lojalitetsplikt 

Avtalsbundenhet som sanktion bygger på tillitsgrundsatsen och att det finns en lojalitetsplikt mellan 

förhandlande parter att inte vårdslösa motpartens intressen så att det uppstår skada för 

densamme.130 Praxis är på detta område synnerligen mager. Att det finns en lojalitetsplikt mellan 

parterna genom själva avtalet sedan avtal kommit till stånd, som innebär att part måste söka 

möjliggöra och underlätta avtalets uppfyllelse, är tydligt.131 Här erbjuder rättsordningen flera 

skyddsåtgärder för att part skall kunna tillgodoses sin rätt enligt avtalet, såsom fullgörelse och 

skadestånd. Inte fullt lika tydligt framstår lojalitetsplikten på förhandlingsstadiet och vad den i så fall 

får anses omfatta. På det här stadiet måste lojalitetsplikten anses vara utomkontraktuell eftersom 

det är den som till syvendes och sist ger upphov till själva avtalsbundenheten. Att konsekvensen av 

att part uppträtt illojalt skulle leda till bundenhet hör till undantaget, verkar de flesta vara överens 

om i doktrinen. Den vanliga rättsföljden skulle istället bli skadestånd för det negativa 

kontraktsintresset, d.v.s. culpa in contrahendo.132 Rättspraxis är även på detta område synnerligen 

mager.   

Grönfors är en stark förespråkare för avtalsbundenhet som sanktion. I sin argumentation kring 

sanktion som grund för avtalsbundenheten drar han paralleller till den praxis som vuxit fram inom 

den svenska fullmaktsläran.133 Inom svensk fullmaktsrätt har viljemomentet ansetts helt kunna 

saknas och ersättas av en skyldighet att t.ex. undersöka sina egna betalningsrutiner. Man ställer med 

andra ord upp ett culparekvisit från domstolens sida. Motsvarande tankesätt skulle enligt Grönfors 

kunna förespråkas även inom den allmänna avtalsrätten. Den vanliga uppfattningen är att part kan 

                                                            
124 Bernitz s. 63. Se särskilt NJA 2011 s. 600 där HD uttalar denna huvudregel. 
125 NJA 2011 s. 600. 
126 NJA 1978 s. 432. 
127 NJA 2000 s. 462. 
128 NJA 1984 s. 795. Fallet rörde dock mycket speciella omständigheter där den part som inte ville göra standardavtalet 
gällande hade varit med och förhandlat fram det avtalet där den direkta hänvisningen till standardavtalet fanns, vilket inte 
motparten hade varit. Han var med andra ord på intet vis ovetandes om hänvisningen till standardavtalet.  
129 Hårdare krav på tydlighet får ställas på vissa tyngande eller oväntade villkor i ett standardavtal för att även dessa skall 
anses avtalade mellan parterna, se bl.a. RH 2012:8. 
130 Till denna lojalitetsplikt torde även fogas strävan att undvika parts spekulation på motparts bekostnad, se NJA II 1915 s. 
170 och 173. 
131 Ramberg & Ramberg s. 35. 
132 Adlercreutz & Gorton I s. 119, Hellner s. 38 och Ramberg & Ramberg s. 113.  
133 Grönfors s. 87.  
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bli bunden som sanktion endast då han agerat på ett så klandervärt sätt att det inte räcker med att 

sanktionera honom med skadestånd för det negativa kontraktsintresset.134  

4.5.2 Konkludent handlande 

Vilka rättsfakta som skulle krävas för att sådan avtalsverkan skall uppstå beror i slutändan på 

omständigheterna i det enskilda fallet.135 Författarna är fåordiga gällande exempel på rättsfaktum 

som skulle kunna sanktionera bundenhet. Ett exempel som tas upp i doktrinen är när part har 

uppträtt på ett sätt som att avtal redan vare slutet, att han då kan anses bunden av avtalet.136 En 

situation då sådan bundenhet kan uppstå är när part tagit befattning med en vara och förfogar över 

den på sätt som att han själv måste anse sig vara bunden.137 Det svåra blir då oftast inte att fastställa 

bundenheten i sig utan att avgöra vilket innehåll avtalet skall ges.138 Ett annat exempel som tas upp 

är undertransportörs omhändertagande av gods för transport.139 Avtal mellan transportkund och 

undertransportör presumeras föreligga direkt då undertransportören tar emot gods från kundens 

egentliga motpart, transportören.140 Man kan fråga sig vilka illojala drag det är i dessa situationer 

som sanktionerar bundenheten. Här vågar jag påståendet att företeelserna i sig att ta befattning 

med en vara eller att omhänderta gods från en annan transportör inte kan anses på något vis vara 

illojala företeelser. Desto mer illojalt vore det att efter att man har tagit befattning med varan eller 

godset och någon situation inträffar som kan ge upphov till skada eller annat men för motparten, 

hävda att inget avtalsförhållande föreligger mellan parterna. Det är också i denna situation som 

domstolen träder in och fastställer bundenheten på grundval av parts befattning med varan eller 

godset. Det vore därför fel att påstå att avtalsbundenhet genom konkludent handlande alltid är en 

sanktion från domstolarnas sida. Många gånger går bundenheten att konstituera genom parts 

konkludenta handlande utan att det på något vis rör sig om någon sanktion, t.ex. då part tar ett 

paket flingor från hyllan i matvarubutiken som han sedan betalar för, går hem och äter upp. I andra 

fall vill jag dock påstå att partsbeteendet som sanktion skulle kunna ge upphov till bundenhet.141   

4.5.3 Passivitet  

Passivitet torde också, i kombination med andra fakta, kunna leda till bundenhet. Enbart passivitet i 

sig kan dock inte utgöra grund för bundenhet.142 I dessa fall när part blir bunden av sin passivitet 

jämställs passiviteten med samtycke.143 I NJA 2006 s. 638 (Landstingsfallet) ansågs ett landsting 

bundet av villkoren i ett dokument benämnt slutlig överenskommelse som översänts av motparten 

efter långtgående förhandlingar, sedan landstinget underlåtit att reklamera mot innehållet utan 

oskäligt uppehåll.  

                                                            
134 Se t.ex. Ramberg & Ramberg s. 98, som anger att konsekvensen normalt blir skadeståndsskyldighet och inte 
avtalsbundenhet. Grönfors menar dock, som redogjorts för ovan angående successiv avtalsbundenhet, att part kan 
sanktioneras med bundenhet om man har kommit långt i avtalsförhandlingar och part önskar dra sig ur, se 4.2.2 ovan. 
135 Grönfors s. 88.  
136 Adlercreutz & Gorton I s. 80 och 125 samt Ramberg & Ramberg s. 98.  
137 Ramberg & Ramberg s. 98. 
138 Ramberg & Ramberg s. 99.  
139 Grönfors s. 99.  
140 Se Grönfors s. 88 ff.  
141 Se t.ex. det ovan i fotnot 95 nämnda ”Baladi-fallet” där part genom att handla på sätt som att avtal redan var slutet, 
blev bunden till själva avtalet även fast han hävdade att inget avtal kommit till stånd.  
142 Undantag får göras för vissa lagreglerade fall, se Adlercreutz & Gorton I s. 82.  
143 Adlercreutz & Gorton I s. 82. 



33 
 

En sådan bundenhet kan också sanktioneras om det mellan parterna har etablerats en viss praxis för 

liknande affärsförbindelser, s.k. partsbruk.144  Om ena parten inte längre önskar binda sig till de 

avtalsvillkor som tidigare har används och han förhåller sig passiv till att klargöra detta för sin 

motpart eller underlåter att svara på ett anbud från en tidigare affärskontakt, kan passiviteten 

grunda avtalsbundenhet enligt de villkor som tidigare har gällt.145 Även den som har uppträtt på ett 

sätt så att han kan anses ha framkallat ett anbud från någon annan och underlåter att reklamera mot 

anbudet, kan bli bunden på grund av sin passivitet.146 Ett rättsfall som talar för att det också är 

möjligt att part blir bunden till motpartens egenhändigt utformade standardavtal till följd av sin 

passivitet är Svea hovrätts dom i mål T 5406-04. I målet hade kontakten mellan parterna förts via e-

post. Efter förhandling hade den ena parten översänt en uppdragsbekräftelse och där hänvisat till 

sitt eget standardavtal. Domstolen uttalade att om part underlåter att ta del av e-post där frågor om 

avtal och villkor behandlas får avtal ändå anses träffat på dessa villkor så länge villkoren är förenliga 

med vad som kan anses godtagbart i branschen.147 Enbart passiviteten i sig kan dock inte grunda 

avtalsbundenhet utan det krävs att part har varit av uppfattningen att avtal var slutet enligt de 

särskilda villkoren och att motparten har insett det utan att reklamera mot detta.   

4.5.3.1 Orderbekräftelser 

En viss typsituation för bundenhet på grund av passivitet i kombination med andra faktorer som har 

varit föremål för viss praxis är den då ena parten sänder över en orderbekräftelse eller liknande 

handling, utan att sådan varit särskilt avtalad som grund för bundenheten, eller då bekräftelsen till 

sitt innehåll avviker från vad som har förekommit vid tidigare förhandlingar. Flertalet rättsfall vittnar 

om att det inte torde vara möjligt för part att genom, såsom orderbekräftelse eller slutlig 

överenskommelse benämnd handling, skjuta upp avtalsslutet och föra in nya villkor då motparten 

inte protesterar mot dessa, om denne redan haft en befogad uppfattning om att avtal redan var 

slutet.148 Vid särskilda omständigheter är det dock möjligt att en mottagare av en bekräftelse, eller 

annan senare översänd handling, blir bunden till innehållet i denna om han ej gör invändning mot 

sådant innehåll som avviker från vad som tidigare har avtalats eller mot bundenheten som sådan. Så 

kan det exempelvis förhålla sig då det för mottagaren framstår som att bekräftelsen är avsedd som 

en accept och att avsändaren utgår från att avtalet är slutet med det innehåll som framgår av 

                                                            
144 Partsbruk får nog oftare anses vara till hjälp för avgöra vad som skall anses utgöra ett slutet avtals innehåll än att i sig 
utgöra grund för avtalsbundenhet. Se t.ex. NJA 1948 s. 620.   
145 Adlercreutz & Gorton I s. 82, Hedwall s. 26 och Ramberg & Ramberg s. 111 f.  
146 Se särskilt NJA 1962 s. 276 (Skarinmålet) där en handelsagent för parts räkning förhandlade med en ägare av en 
nöjespark. Efter samtal mellan agenten och ägaren upprättade agenten ett kontrakt som skrevs under av hans 
uppdragsgivare och sändes över till ägaren. Denne skrev själv aldrig under avtalet och återkom först flera månader senare 
och angav att ingen affär skulle bli av. HD lät meddela att inget avtal kunde anses slutet vid telefonsamtalet och att 
kontraktet var att anse som ett anbud, framkallat av ägaren enligt vad som framkommit under telefonsamtalet, och att 
ägaren blivit bunden av anbudet genom sin passivitet att reklamera mot det. 
147 Viss osäkerhet råder på området då HD ännu inte har haft möjlighet att framföra sin åsikt om saken. 
148 I NJA 1920 s. 385 hävde en privatperson som köpt en vara av ett bolag via en handelsagent avtalet då han ansåg varan 
vara behäftad med fel. Bolaget å sin sida hävdade att inget avtal hade ingåtts mellan köparen och agenten utan först sedan 
bolaget översänt ett brev till köparen innehållande reservationer för prisavdrag och force majeure, eftersom köparen 
förhållit sig passiv mot detta. HD anförde dock att agenten varit bemyndigad att sluta avtal för bolagets räkning och att 
avtalet hade slutits före det att bolaget översände sina reservationer. I NJA 1970 s. 478 (abachi-trä-fallet) hade parterna 
blivit överens om det mesta vid ett telefonsamtal och i en orderbekräftelse senare samma dag lät ena parten meddela att 
en slutlig bekräftelse skulle följa. Sådan översändes först 12 dagar senare. HD lät i fallet meddela att genom att vad som 
förekommit under telefonsamtalet varit uppenbart ägnat att inge motparten uppfattningen om att avtal redan var slutet. 
Förbehållet om att slutlig bekräftelse skulle tillkomma angavs ingen rättsverkan trots motpartens underlåtenhet att 
reklamera mot den.   
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orderbekräftelsen.149 Ett annat exempel är då part måste ha förstått att motparten var av 

uppfattningen att avtal var slutet först sedan beställningsbrev översänts och med villkoren däri, då 

mottagaren istället för att reklamera mot innehållet påbörjade det beställda arbetet.150  

4.5.3.2 Är rättsverkningen av parts passivitet verkligen avtalsbundenhet? 

Huruvida man kan skall anse att passiviteten direkt sanktioneras med bundenhet, eller om den 

endast innebär en förflyttning av bevisbördan till den part som inte reklamerar mot de översända 

handlingarna är inte helt klart. Ett tydligt ställningstagande saknas från HD:s sida, men däremot har 

justitieråd Håstad redogjort för sin syn i ett särskilt tillägg till det ovan angivna Landstingsmålet där 

han anger att passiviteten beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan leda till antingen 

en omkastning av bevisbördan eller till ett rättsfaktum som leder till avtalsslut.151 I landstingsmålet 

torde det endast röra sig om en omkastning av bevisbördan genom HD:s uttalande att ”under 

sådana förhållanden skall landstinget anses ha ingått ett avtal med det innehåll som den översända 

handlingen har, om landstinget inte kan visa att sådant avtal inte har ingåtts”.  

5 Avtalstolkning 

5.1 Inledning 

En given utgångspunkt med avtalstolkningen är att försöka fastställa den gemensamma partsviljan. 

Ibland saknas sådan redan vid ingåendet av avtalet, det råder s.k. avtalsdissens. Domstolens uppgift 

blir i dessa sammanhang att fastställa parternas innehåll utan åsyftan på den gemensamma 

partsviljan. Det sagda innebär inte att avtalet saknar en gemensam partsavsikt helt och hållet utan 

dissens kan förekomma endast med hänsyn till en viss fråga i avtalet. Då kan partsviljan fortfarande 

vara behjälplig för att t.ex. utesluta tolkning i en viss riktning som kan tänkas gå emot den synbara 

partsviljan. Från avtalstolkning bör skiljas avtalsutfyllnad. Det senare innebär en tillämpning av 

objektiva normer för att fastställa innehållet, istället för att ta hänsyn till för avtalet specifika 

tolkningsdata.152 Gränsen för när domstolen genomför en utfyllning eller tolkning av avtalet är inte 

särledes skarp. Således menar Adlercreutz & Gorton att domstolarna gärna försöker förankra sådan 

utfyllande verksamhet i den gemensamma partsviljan istället för i samhälleliga normer, vilket torde 

innebära att verksamheterna går in i varandra.153  

I svensk rätt saknas det allmänt tillämpliga regler för avtalstolkning. Det som istället står 

domstolarna till buds är principer och teorier som lagts fram i den rättsvetenskapliga litteraturen och 

genom domstolarnas egen rättspraxis.154 Bristen på lagfästa regler för hur en avtalstvist skall lösas 

leder till avsaknad av enhetliga och generella lösningar för alla situationer och i många fall framstår 

omständigheterna i det enskilda fallet som det rättsligt avgörande.155 Avsaknaden av etablerade 

                                                            
149 Lehrberg s. 139. Se särskilt ovan nämnda rättsfall NJA 2006 s. 638.  
150 NJA 1980 s. 46 (Lastbilscentralen). 
151 Det senare torde enligt Håstad kunna bli fallet då ett anbud framkallats av mottagaren, särskilt om det föreligger en 
preliminär uppgörelse, och mottagaren både inser att han framkallat anbudet och att anbudsgivaren utgår från att anbudet 
blivit accepterat om denne inte får besked om annat inom skälig tid. Regeln bygger på en kombination mellan 6 § 2 st. och 
9 § AvtL.  
152 Adlercreutz & Gorton II s. 22. 
153 Adlercreutz & Gorton II s. 21. 
154 Lehrberg s. 26. 
155 Adlercreutz & Gorton II s. 14.  
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tolkningsregler har också lett till att flera jurister har tagit fram egna tolkningsmetoder156 för hur 

man bör gå tillväga för att fastställa avtalets innehåll. Man bör dock kunna konstatera att även om 

det på ytan kan se ut som att författarna förespråkar helt differentierade metoder för att finna det 

”riktiga” avtalsinnehållet, är deras metoder ofta påfallande lika varandra. 

5.2 Subjektiv tolkning 

Att utgå från en subjektiv tolkningsmetod innebär att man undersöker om det går att utkristallisera 

en gemensam partsvilja i avtalet. Frågan är vad parterna egentligen har avsett – viljeteorin. Vid 

subjektiv tolkning är det möjligt för domstolen att endast utgå ifrån den ena partens uppfattning om 

avtalsinnehållet, t.ex. genom att man utgår ifrån parts uppfattning om hans avgivna viljeförklaring.157  

När man utgår från endast den ena partens uppfattning och lägger detta till grund för 

avtalsinnehållet görs det ofta med utgångspunkt i den andra partens dolus eller culpa (se nedan i 

5.4.1 – 5.4.2). En förespråkare för den subjektiva tolkningsmetoden som utgångspunkt är Lehrberg.  

5.3 Objektiv tolkning 

På grund av de praktiska svårigheterna med att i efterhand avgöra vad någon annan, vid en tidigare 

tidpunkt faktiskt åsyftat med en rättshandling, förespråkar många författare en mera objektiv 

utgångspunkt.158 Vid en objektiv tolkningsmetod lämnar man parternas subjektiva uppfattningar för 

att undersöka hur avtalet måste uppfattas utifrån sett. Antingen med utgångspunkt i tillitsteorin 

genom att undersöka vad part på ett befogat sett kunnat förvänta sig av rättshandlingen eller med 

utgångspunkt i förklaringsteorin hur den manifesterade rättshandlingen måste uppfattas för en 

utomstående krets. Man utgår alltså från en viss personkrets, vilket leder till att den objektiva 

tolkningen alltid kommer att ha subjektiva inslag.159 Att ge den objektiva uppfattningen av 

avtalsinnehållet rättsverkan innebär med andra ord att part själv får bära bördan av att inte ha 

uppfattat rättshandlingen i likhet med omgivningen.  

5.4 Dissens 

En särskild situation som kan uppstå är att det råder dissens i parternas uppfattning om 

avtalsinnehållet redan från början. En sådan dissens kan vara öppen eller stängd för båda eller 

endast öppen för ena parten.160 Att dissensen är öppen innebär att part är medveten om att det 

råder olika uppfattning och om dissensen är stängd är part ovetandes om meningsskiljaktigheterna. 

För det fall som dissensen varit dold för båda parterna är det tänkbart att tillämpa regeln i 6 § AvtL 

                                                            
156 Här vill jag särskilt nämna Ramberg & Ramberg som skiljer sig från övriga författares teoretiska synsätt då de delar upp 
sin tolkning i olika mer praktiskt inriktade tolkningsmetoder. Oftast använder de också exakt samma tolkningsdata som 
övriga författare. I deras språkinriktade analys, som de ser som en bra utgångspunkt (en uppfattning som delas av 
Adlercreutz & Gorton, se Adlercreutz & Gorton II s. 57 samt Lehrberg, se s. 91 f.) tar de till exempel hänsyn till 
ordalydelsen. Den språkinriktade analysen kan sedan komma att behöva kompletteras med t.ex. en norminriktad analys 
där man tar hänsyn till dispositiv rätt, handelsbruk och sedvänja, eller med en ändamålsinriktad analys där man tar hänsyn 
till avtalets syfte. Se Ramberg & Ramberg kap. 10. 
157 Adlercreutz & Gorton II s. 40. 
158 Adlercreutz & Gorton utgår ifrån en objektiv teori vilket de finner stöd för i AvtL, se Adlercreutz & Gorton II s. 41. 
Hellner uttalar sig kritiskt mot HD:s klart subjektivistiska prövning i NJA 1977 s. 92 (Baladi-fallet) och tycker att man borde 
använda sig av en mer objektiv bedömning, se Hellner s. 31 f.  
159 Adlercreutz & Gorton II s. 42.  
160 Adlercreutz & Gorton II s. 126. 
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om oren accept161, eller 32 § AvtL om förklaringsmisstag på frågan om något avtal över huvud taget 

föreligger.162   

5.4.1 Dolusregeln 

Har dissensen istället varit öppen för endast ena parten på så vis att han har insett att motparten har 

lagt en annan innebörd i en viljeförklaring än vad som överensstämmer med hans viljeförklaring och 

utan att han klargör detta för motparten, anses han mindre skyddsvärd och binds vid motpartens 

tolkningsversion.163 Dolusregeln bygger på 6 § 2 st. AvtL.164 Om anbudsgivaren A lämnar ett anbud 

till B som tror sig ha lämnat en ren accept, men som i verkligheten skiljer sig från anbudet, d.v.s. i 

realiteten är oren, vilket A inser, ankommer det på A att ta B ur denna villfarelse om han inte vill bli 

bunden av B:s tolkningsversion. Författarna är tämligen överens om regelns existens och det finns 

även gott om stöd för tillämpning av dolusregeln i rättspraxis.165  

5.4.2 Culparegeln 

En annan situation är om dissensen var öppen för endast den ena parten, men inte på så vis att han 

faktiskt har insett motpartens felaktiga uppfattning, utan endast att part har bort inse motpartens 

felaktiga uppfattning.  Frågan är då om part på den grunden också kan bli bunden vid motpartens 

tolkningsversion. 6 § 2 st. kräver onekligen att part faktiskt haft insikt om motpartens misstag166 och 

kan därför inte anses tillämplig i detta fall.  Ramberg & Ramberg anger att det ibland kan vara 

lockande att tillämpa en ondtrosregel även ifall då faktiskt dolus inte föreligger, men att det är direkt 

olämpligt att tillämpa en sådan regel om det saknas skäl för att ålägga ena parten en 

klargörandeplikt.167 Även Adlercreutz & Gorton anser att en culpabedömning av parts beteende vid 

avtalsingående kan leda till att ena partens tolkningsversion får bli gällande mot den part som har 

haft mest skuld till oklarheter i avtalet.168 Parts culpa torde dock i dessa fall endast utgöra en av flera 

omständigheter som föranleder tolkning i endast andra partens riktning.169 Lehrberg är bestämd i sin 

uppfattning att avtal inte kan uppstå på den grunden att part bort inse motpartens uppfattning, men 

att man inte helt bör utesluta möjligheten i mycket speciella situationer att ge parts culpa en 

självständig betydelse.170 Culparegeln har litet stöd i praxis och i de fall HD har lagt parts culpa till 

grund för tolkningen har det varit med hänsyn till oklarheter i avtalet.171 

 

 

                                                            
161 Lehrberg s. 42. 
162 Adlercreutz & Gorton II s. 127 f.  
163 Adlercreutz & Gorton II s. 132 f., Lehrberg s. 49 f. och Ramberg & Ramberg s. 161. 
164 Flera författare finner denna regel som egentligen avser bundenhet och inte tolkning av avtalets innehåll analogt 
tillämplig vid dessa fall. Se t.ex. Adlercreutz & Gorton II s. 132 och Lehrberg s. 50. 
165 I NJA 1955 s. 247 hade ett par säljare till en fastighet angivit vilka områden de ansåg hörde till fastigheten och då inte 
pekat ut ett visst område som säljarna hade brukat tillsammans med en annan fastighet. Köparna hade insett att säljarnas 
avsikt var att behålla den del av fastigheten som inte pekats ut (Dolus)och kunde därför inte tillskrivas rätt till fastigheten. 
Se även t.ex. NJA 1971 s. 216 och NJA 1951 s. 282. 
166 Denna uppfattning grundas på att rekvisitet som föreskrivs i 6 § 2 st. är ”måste inse”. 
167 Ramberg & Ramberg s. 163.  
168 Adlercreutz & Gorton II s. 134.  
169 Lehrberg s. 59. 
170 Lehrberg s. 58 f. 
171 Se t.ex. NJA 1957 s. 69 och NJA 1969 A 39.  
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5.5 Tolkningsdata 

De omständigheter som parterna åberopar till stöd för sin tolkningsversion i en avtalsrättslig tvist 

kallas för tolkningsdata. Vilka tolkningsdata som bör användas i tolkningsverksamheten beror på 

omständigheterna i det enskilda fallet. Det är långt ifrån självklart att allt det material som läggs 

fram av parterna skall utgöra det rättsliga material på vilket domstolen skall fastställa avtalets 

innehåll. Enligt Adlercreutz & Gorton bestäms vilka tolkningsdata som skall användas utifrån den 

intersubjektiva ramen.172 Enligt denna handplockas de tolkningsdata som efter en intersubjektiv 

värdering, d.v.s. en subjektiv värdering som delas av en större grupp, bör tillmätas betydelse. Praxis 

visar på en mängd olika, ofta återkommande, tolkningsdata som kan vara relevanta i ett specifikt fall. 

I NJA 1991 s. 319 lät HD lyfta fram flertalet, utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet, intressanta 

omständigheter att beakta: Avtalspreliminärer, ordalydelsen i avtalstexten, omständigheter vid sidan 

av avtalstexten såsom konkludent handlande och passivitet, den rättsliga bakgrunden såsom 

dispositiv rätt173, skälighet, parts- och handelsbruk, avtalets ändamål174 och i vilket sammanhang 

avtalet uppkommit. Andra rättsfall tar t.ex. upp partsbruk,175 avtalets syfte176 och uppgifter lämnat 

på ett tidigt stadium före förhandling ens har påbörjats.177 Som särskilt tolkningsdata bör också 

kunna hänföras regler som naturligen kan hänföras till parternas avtal utan att ta sig uttryck i den 

gemensamma partsviljan, men som anses allmänt gälla inom ramen för avtalstypen som är för 

handen, s.k. naturalia negotii.178 Dessa bör emellertid ha störst inverkan på domstolens utfyllande 

verksamhet än vid själva avtalstolkningen.  

6. Summering avsnitt II 

De två avtalsrättsliga huvudprinciperna, avtalsfrihet och avtalsbundenhet, är på intet vis absoluta 

utan begränsas på flera olika sätt. Stor betydelse för denna begränsning har 36 § AvtL som direkt kan 

upplösa hela parternas avtalsförhållande eller endast enskilda avtalsbestämmelser om domstolen 

finner avtalsinnehållet vara oskäligt. Samtidigt kan den praxis som bildas kring tillämpningen av 36 § 

indirekt också anses begränsa parternas avtalsfrihet, då den bildar en ram för vilka avtal som 

lagstiftaren godtar. Paragrafen har inte minst visat sig vara tillämplig på skiljeavtal och domstolarna 

har framförallt ansett sig kunna ingripa i avtalsförhållandet då ena parten intagit en klart 

underlägsen ställning eller mot skiljeavtal innehållande villkor som klart missgynnat den ena parten.  

Redogörelsen ovan visar också att ett avtal kan ingås enligt flera olika modeller. Den modell som 

framhålls i AvtL är dispositiv och passar inte särskilt bra in på alla situationer. För de flesta avtal finns 

det inga särskilda formkrav som måste vara uppfyllda för att parterna skall anses bundna till det. Det 
                                                            
172 Adlercreutz & Gorton II s. 54. 
173 Angående dispositiv rätt har redan i kapitel 3 angetts att framförallt Grönfors är av uppfattningen att avtalsfriheten har 
fått ta flera steg tillbaka till förmån för den dispositiva rätten. Gällande avtalstolkning är Grönfors uppfattning alltjämt att 
vid oklarheter i avtalet, det primära är att söka ledning i de dispositiva regler som står till buds. Endast om sådana saknas 
eller äger en mer underordnad ställning bör man övergå till en individuell tolkning. Se Grönfors, Tolkning av fraktavtal, s. 
46. Även andra författare finner den dispositiva rätten viktig som tolkningsdata och ett väl använt hjälpmedel vid sidan av 
individuell tolkning för att fylla de luckor som kvarstår. Deras uppfattning om den dispositiva rätten som tolkningsdata är 
dock mer tillbakadragen och kan formuleras som att part som vill ålägga motparten en tyngre förpliktelse än vad som 
föreskrivs i en dispositiv regel bör göra detta på ett tydligt sätt. Se bl.a. Ramberg & Ramberg s. 153 f. 
174 Här kan manas till försiktighet då avtalet saknar någon uttrycklig bestämmelse om avtalets syfte då det annars enkelt 
kan utnyttjas som efterhandskonstruktion, se Lehrberg s. 46.  
175NJA 1933 s. 260 och NJA 1949 s. 87. 
176 NJA 1974 s. 526, NJA 1991 s. 319 och NJA 1992 s. 439. 
177 NJA 1938 s. 617.  
178 Lehrberg s. 212. 
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blir i dessa situationer väldigt viktigt hur part uttrycker sig och beter sig för att han inte skall bli 

bunden i annan utsträckning än han önskar. Part som inte önskar bli bunden till ett av motparten 

översänt standardavtal eller av särskilda villkor som uppställs i en orderbekräftelse eller annan 

liknande handling, gör därför bäst i att på ett tydligt sätt förklara för motparten att han inte anser sig 

bunden av villkoren. Annars kan part som sanktion bli bunden till villkoren. Sanktion som modell för 

bundenhet används endast i undantagsfall och modellen bygger på tillitsgrundsatsen och att det 

finns en lojalitetsplikt mellan parterna att redogöra för sin inställning om part inser att motparten 

har en annan uppfattning än part själv har och utan att motparten är medveten om den delade 

uppfattningen. 

Något som det råder delade uppfattningar om i doktrinen är vid vilken tidpunkt bundenhet skall 

anses uppstå. Här sticker i hög grad Grönfors uppfattning ut från vad som är den gängse 

uppfattningen i doktrinen. Medan den vanliga uppfattningen är att avtalsbundenheten uppstår vid 

ett och samma tillfälle, men att avtalsinnehållet kan uppkomma successivt, menar Grönfors att 

parterna kan binda sig steg för steg. Grönfors menar att parterna successivt låser in sina 

förhandlingspositioner och binds vid dessa. Om part senare under förhandlingens gång önskar ändra 

något som parterna har varit överens om tidigare i förhandlingen, krävs enligt Grönfors uppfattning 

den andra partens uttryckliga samtycke. Annars är part bunden av sin tidigare inställning. Det mest 

kontroversiella i Grönfors syn är att rättstillämpningen kan tvinga part som önskar dra sig ur en 

förhandling att förhandla klart om parterna har kommit tillräckligt lång i sina förhandlingar. Den 

vanliga uppfattningen här torde vara att part som önskar dra sig ur förhandlingen är fri att göra det, 

men kan då riskera att bli skadeståndsskyldig för det negativa kontraktsintresset i de fall han varit 

vårdslös i förhandlingen och på så vis orsakat skada för medkontrahenten, s.k. culpa in contrahendo. 

För att fastställa om något avtal har kommit till stånd och i så fall vilket innehåll det skall ges, 

förespråkas ofta att domstolarna gör en objektiv bedömning av det material som parterna lägger 

fram. Domstolen bedömer då situationen med utgångspunkt i hur den skulle ha uppfattats av 

allmänheten utan hänsyn till parternas subjektiva uppfattningar. Vilka tolkningsdata som blir viktiga i 

bedömningen beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Som särskilt viktigt tolkningsdata 

framhålls ofta den dispositiva rätten. Grönfors menar att den dispositiva rätten klart urholkar 

avtalsfriheten, medan många andra författare menar att den dispositiva rätten mer fungerar som en 

referensram att falla tillbaka mot och att part som vill avvika från dispositiv rätt bör göra det på ett 

tydligt sätt i avtalet för att vinna framgång med sin uppfattning om innehållet. 
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AVSNITT III – Skiljeavtalet 

7 Skiljeavtalet 

7.1 Inledning 

Ett skiljeavtal är ett avtal om att hänskjuta en tvist grundat på ett bestämt rättsförhållande till 

skiljemän istället för till allmän domstol. Skiljeavtalet har både processrättsliga och civilrättsliga 

inslag.179 Dess processuella inslag består av att skiljeavtalet utgör dispositivt rättegångshinder180 för 

tvister i allmän domstol samt att avtalet kan genomdrivas med myndighetens hjälp mot trilskande 

motpart. De civilrättsliga inslagen består till exempel i att skiljeavtalet är underkastat avtalslagens 

regler om ogiltighet och jämkning.181 Utan en sådan överenskommelse mellan parterna, med 

undantag för s.k. legala skiljeförfaranden (som inte behandlas i denna uppsats), saknar skiljemännen 

behörighet att avgöra en uppkommen tvist. Det är i och för sig tillräckligt att parterna sedan tvist 

redan uppkommit väljer att hänskjuta tvisten till skiljemän för att grunda skiljemännens 

behörighet.182  

För att ett skiljeavtal skall kunna ges verkan krävs att den uppfyller ett antal rekvisit som ställs upp i 

LSF. Bland annat gäller att den omtvistade frågan måste vara skiljedomsmässig och att skiljeavtalet 

avser ett bestämt rättsförhållande.183 För att kunna avgöra om en tvist är skiljedomsmässig får man 

ta hjälp av den materiella rätten. Klart är i vart fall att för att tvistefrågan skall vara skiljedomsmässig 

krävs att parterna skall kunna träffa förlikning om saken. Det framgår redan av ordalydelsen i 1 § LSF. 

Som det framhålls i förarbetena uppfyller härmed inte indispositiva tvister kravet på 

skiljedomsmässighet.184 Huruvida dessa krav är uppfyllda eller inte blir givetvis elementärt för frågan 

om parternas bundenhet till skiljeavtalet. Vad som däremot inte anges i LSF är på vilka sätt man kan 

ingå ett skiljeavtal. Därav följer att bundenheten till ett skiljeavtal som huvudregel kan uppstå på 

samma sätt som gäller för avtal generellt.185  

7.2 Behörighetsprövningen 

7.2.1 Kompetenz-Kompetenz 

Principen om skiljemännens behörighet att pröva sin egen behörighet, Kompetenz-Kompetenz, är en 

mycket viktig princip som numer finns lagfäst i 2 § LSF. Regeln har ett principiellt viktigt syfte att 

stävja parts obstruktion på grund av obefogade invändningar rörande skiljemännens behörighet.186 

Skiljemännens kompetens är inte inskränkt till att endast avse invändningar beträffande att något 

skiljeavtal aldrig har kommit till stånd utan sträcker sig exempelvis även till att pröva frågan om 

skiljeavtalet någon gång har varit giltigt, men sedermera kan anses ha upphört.187  Av bestämmelsen 

                                                            
179 Heuman s. 50, Kvart & Olsson II s. 28 och Madsen s. 66.  
180 Andersson m.fl. s. 33. RH 1995:123 vittnar om att det inte krävs påbörjat skiljeförfarande för att skiljeavtalet skall utgöra 
rättegångshinder.  
181 Madsen s. 66.  
182 Kvart & Olsson I s. 37 och Madsen s. 67.  
183 Se 1 § LSF.  
184 SOU 1994:81 s. 77 och Prop. 1998/99:34 s. 49. 
185 SOU 1994:81 s. 77 och 95 samt Dillén s. 138 f.  
186 Madsen s. 91.  
187 NJA II 1999 s. 45. 
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i 2 § framgår inte någon skyldighet för skiljemännen att ex officio pröva skiljeavtalets giltighet utan 

parts invändning mot deras behörighet. De bör dock oberoende av yrkande pröva om tvisten rör en 

skiljedomsmässig fråga och om en skiljedom kan komma att ogiltighetsförklaras som stridande mot 

ordre puplic eller liknande. Bestämmelsen hindrar heller inte en allmän domstol från att på parts 

begäran pröva skiljemännens behörighet. En sådan dom från tingsrätt, eller överrätt sedan tappande 

part har överklagat domen, är bindande för skiljemännen sedan domen vunnit laga kraft.188 Däremot 

är inte skiljemännens behörighetsprövning bindande utan kan överklagas av parterna. Domstolarna 

är dock försiktigt inställda till att ändra en skiljenämnds beslut om sin egen behörighet.189 

Principen om Kompetenz-Kompetenz finner också stöd internationellt, där de flesta190 

skiljedomslagstiftningar erkänner skiljemännens behörighet att själva avgöra om de kan ta upp 

tvisten till prövning i sak.191 Det är dock inte självklart att principen äger samma bredd och 

tillämpning i olika jurisdiktioner.192 Principen finner också stöd i både Modellagen och New 

Yorkkonventionen där den kommer till uttryck på ett eller annat sätt.193 

7.2.2 Principen om separabilitet 

En andra princip som är viktig gällande skiljemännens behörighet är den om en skiljeklausuls 

självständighet från huvudavtalet då den utgör en del av ett kontrakt. Principen om separabilitet, 

som finns lagfäst i 3 § LSF, innebär att skiljeavtalet skall ses som ett separat avtal under vilket 

skiljemännen skall pröva om de är behöriga att ta upp en tvist till prövning i sak.194 Även denna 

princip tjänar som hjälp för att motverka parts obstruktion.  Principen gör det möjligt för 

skiljemännen att finna skiljeavtalet giltigt och behörighetsgrundande även i de fall de kommit fram 

till att huvudavtalet är ogiltigt eller har upphört att gälla. En svarandepart kan alltså inte få en 

nämnd att avvisa en talan genom att hävda att huvudavtalet är ogiltigt eftersom huvudavtalets 

ogiltighet inte ipso jure gör skiljeavtalet ogiltigt. Om huvudavtalet är ogiltigt har syftet med avtalet 

gått förlorat, men skiljeavtalet är inte del av syftet med själva avtalet utan kan fortsätta att 

existera.195 Principen kan dock inte sträckas så långt att den befriar påkallande part från att styrka att 

ett skiljeavtal har ingåtts, på så vis att hans blotta påstående om skiljeavtalets giltighet grundar 

nämndens behörighet även i de fall då inget huvudavtal någonsin har existerat.196  Principen är inte 

ogenombrytbar. HD:s uttalanden i NJA 1976 s. 125 utgör enligt Heuman belägg för detta.197 Även 

separabilitetsprincipen är vida erkänd internationellt198 och återfinns bland annat i Modellagen Art. 

16 (1).  

                                                            
188 Madsen s. 92 och Kvart & Olsson I s. 52. 
189 I NJA 2003 s. 379 slog HD fast att skiljemännen själva är bäst kompetenta att pröva sin egen behörighet. Som ytterligare 
exempel på när domstolen valt att inte frångå skiljenämndes beslut om sin behörighet hänvisas till NJA 2009 N 9. 
190 Kina är ett av få undantag där skiljemännen inte har någon behörighet att själva avgöra sin egen behörighet.  
191 Moses s. 88.  
192 I Frankrike anses t.ex. skiljemännens prövning väga väldigt tungt o ändras ogärna av allmän domstol, se Moses s. 88. 
193 Redfern & Hunter s. 347 ff.  
194 Heuman s. 62 och Madsen s. 98.  
195 Redfern & Hunter s. 117.  
196 Heuman s. 65.  
197 I domskälen konstaterar HD att en av parterna ostridigt undertecknad handling benämnt arrendeavtal var bindande 
mellan parterna. Av uttalandet kan utläsas att särskilda omständigheter kan genombryta tolkningspresumtionen och 
inskränka räckvidden av att principen även gäller vid ursprunglig ogiltighet, se Heuman s. 65. 
198 Andersson m.fl. s. 39, Madsen s. 99 och Redfern & Hunter s. 117.  
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Separabilitetsprincipen tycker jag ger visst utrymme för Grönfors tankar om successiv 

avtalsbundenhet och stegvis låsning av avtalsinnehållet, på sätt att parterna skall anses ha kommit 

så långt i förhandlingarna att ett bindande skiljeavtal i vart fall har uppkommit men därmed inte 

nödvändigtvis övriga delar av kontraktet.  

Enligt ovanstående redogörelse kan man ställa sig frågan om situationen någonsin kan vara den 

motsatta – att huvudavtalet bedöms vara giltigt men att skiljeklausulen inte gör det. Svaret på denna 

fråga är jakande. Det är just detta som jag kommer att undersöka längre fram i arbetet. Som 

exempel kan nämnas när man uppställer strängare krav på skiljeavtalet än huvudavtalet eller då 

parts fullmäktige har överskridit sin behörighet att ingå huvudavtalet till att också ingå ett 

skiljeavtal.199   

7.3 Tolkning av skiljeavtal 

7.3.1 Sedvanlig avtalstolkning 

Den objektiva omfattningen av ett skiljeavtal, d.v.s. vilka tvister som omfattas av avtalet beror på 

vad som kan intolkas under parternas avtal.200 Det finns inte några särskilda regler för hur ett 

skiljeavtal skall tolkas i LSF. Prövningen om ett bindande skiljeavtal skall anses uppkommet mellan 

parterna samt vilken omfattning avtalet skall ges, skall ske enligt traditionell avtalstolkning med 

utgångspunkt i allmänna avtalsrättsliga regler.201 Även frågan om vem som är bunden av 

skiljeavtalet, d.v.s. skiljeavtalets subjektiva omfattning, är en fråga som berör avtalstolkning men 

som inte kommer att beröras mer i denna uppsats. 

Som exempel på att domstolarna gärna använder en objektiv tolkningsmetod kan nämnas en 

hovrättsdom, där fråga var om ena partens upplysning om en uppdatering av de allmänna 

inköpsvillkoren skulle innebära att part hade avsett att frångå den i parternas ramavtal intagna 

skiljeklausulen gällande beställningar mellan parterna.202 Rätten kom här fram till att lydelsen av 

ramavtalet måste innebära att parterna avsett att det skall gälla för alla beställningar inom den 

bestämda tidsperioden, att den mest närliggande tolkningen av en viss bestämmelse måste ha varit 

att de för tiden gällande inköpsvillkoren skulle gälla för respektive beställning och att det inte kan ha 

uppfattas så att part, annat än för upplysnings skulle hade översänt de nya villkoren och därigenom 

inte ville frångå den tidigare tvistelösningsklausulen. Ett annat exempel på en objektiv tolkning är 

HD:s bedömning av skiljeklausulens räckvidd i NJA 2007 s. 475 där HD konstaterade att en väldigt 

standardiserad skiljeklausul kunden läsas som att alla tvister som har anknytning till huvudavtalet 

skall avgöras av skiljemän. Då det är svårt att se att partsviljan vid skiljeavtalets ingående varit att 

även skadestånd på utomobligatorisk grund skulle omfattas av skiljeklausulen får man förmoda att 

HD bedrev en sådan utfyllande tolkningsverksamhet som enligt Adlercreutz & Gorton domstolarna 

ofta gärna gör och försökt förankra detta i den gemensamma partsviljan (se 5.1 ovan). 

                                                            
199 Heuman s. 67 f.  
200 Madsen s. 73 f. och SOU 1994:81 s. 109. 
201 Kvart & Olsson I s. 28 och Madsen s. 74. Det rör sig alltså i första hand om att fastställa om parternas avsikt har varit att 
frånta allmän domstol behörighet att pröva tvister grundande på visst rättsförhållande och om så är fallet, om detta skall 
ske till förmån för en skiljerättslig prövning samt slutligen om parterna har avsett att något särskilt institut eller liknande 
skall administrera tvisten. En sådan uppfattning ligger också väl i linje med de uttalanden som görs i förarbetena till LSF om 
partsautonomins centrala ställning för tolkning och tillämpning av LSF samt överväganden om att partsautonomin bör 
stärkas ytterligare. 
202 Hovrätten för Västra Sveriges dom 2005-02-02 mål nr. Ö 4204-04. 
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Vilka tolkningsdata som blir viktiga måste bero på det enskilda fallet. Madsen menar att den 

skriftliga utformningen av en skiljeklausul borde ha stor betydelse vid bestämmandet av 

skiljeavtalets räckvidd,203 medan Heuman tvärtom menar att den språkliga formuleringen borde ha 

mindre betydelse.204 Även Redfern & Hunter menar att skiljeklausulens ordalydelse är av stor 

betydelse för bedömningen av skiljeavtalets räckvidd.205 En vanlig uppfattning i doktrinen är att man 

bör presumera att parternas avsikt varit att ge skiljemännen en vidsträckt behörighet såvida de inte 

på ett klart sätt har inskränkt denna genom avtalet.206 Då Heuman delar denna uppfattning tycker 

jag att han kommer med motsägelsefulla budskap, eftersom domstolens uppgift i dessa fall blir att 

kontrollera om det finns någon skrivelse i avtalet som bör vara avsedd att inskränka skiljemännens 

behörighet. 

7.3.2 Extensiv eller restriktiv tolkning 

Svaret på frågan om ett skiljeavtal skall tolkas extensivt eller restriktivt är inte enhetligt i den 

juridiska doktrinen. En äldre uppfattning torde vara att skiljeavtalet skulle tolkas restriktivt.207 Som 

grund för en restriktiv hållning anlades att parterna genom skiljeavtalet frånsäger sig rätten till 

domstolsprövning och att en sådan rättighetsinskränkning för parterna inte får tas för lätt på. 

Numera verkar det råda större enhetlighet om att en restriktiv syn på tolkningen av ett skiljeavtal är 

ett föråldrat synsätt och att man går mot en mera extensiv tolkning. Kvart och Olsson ifrågasätter 

om det finns anledning att än idag tolka skiljeavtalet till den minsta möjliga utformningen.208 För sin 

uppfattning hänvisar de bl.a. till det ovan citerade rättsfallet Lastbilscentralen där HD uttalade att en 

skiljeklausul inte längre kan anses vara varken överraskande eller tyngande för kommersiella parter, 

vilket de anser bekräftar tesen att man inte bör tolka skiljeklausuler för snävt.209 Heuman menar att 

en restriktiv tolkning med relativt stränga krav kan uppställas vid bedömningen av om ett skiljeavtal 

kommit till stånd över huvud taget. Däremot får det förmodas att utgångspunkten är att parterna 

sedan skiljeavtal fastställts ha kommit till stånd, parterna har haft en önskan om att ge skiljemännen 

en vidsträckt kompetens.210 

Heuman menar att det utöver rättssäkerhetssynpunkt även är av processekonomiskt intresse för 

parterna som frågan om extensiv eller restriktiv tolkning bör aktualiseras. I fall då en restriktiv 

tolkning i motsats till en extensiv tolkning skulle leda till att tvistefrågorna måste splittras upp mellan 

allmän domstol och skiljemän, kan det varken ur processekonomisk- eller rättssäkerhetssynpunkt 

anses vara till skydd för parterna med en restriktiv tolkning.211 I andra fall då en extensiv tolkning 

skulle leda till att tvisten som helhet skall prövas av skiljemän och en restriktiv tolkning innebär att 

tvisten som helhet skall prövas av allmän domstol anser inte Heuman en extensiv tolkning lika 

motiverad som i exemplet ovan.212 Med tanke på, som konstaterats ovan, att skiljeavtalet skall tolkas 

                                                            
203 Madsen, Påståendedoktrinen eller anknytningsdoktrinen s. 745. Se även Redfern & Hunter s. 107. 
204 Heuman s. 74.  
205 Redfern & Hunter s. 106 ff. 
206Boldin s. 96, Hassler & Cars s. 41 f. samt Heuman s. 74. 
207 Så har Berglund bland många andra äldre jurister framhållit, se Berglund s. 67. Se även Kvart och Olsson I s. 37 och 
Heuman s. 71. 
208 Kvart och Olsson I s. 37 f.  
209 Även Madsens uppfattning är att en restriktiv tolkning inte längre kan motiveras med att skiljeförfarandet innebär en 
avvikelse från den gängse metoden att slita tvist på. Skall skiljeavtalet tolkas restriktivt bör detta istället motiveras på andra 
grunder, se Madsen s. 102. 
210 Heuman, Fråga om skiljeavtals giltighet vid singularsuccession s. 535.  
211 Heuman s. 72. 
212 Heuman s. 72 f.  
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enligt allmänna civilrättsliga regler, torde det inte vara någon självklarhet att tolkningen skall vara 

restriktiv. För en sådan uppfattning torde krävas att skiljeklausulen ses som en särskild 

undantagsklausul eller anses som tyngande för part, något som Lastbilcentralen bekräftat inte är 

grunduppfattningen mellan kommersiella parter. Vidare kan knappast HD:s uttalanden i det ovan 

citerade rättsfallet NJA 2007 s. 475 ge uttryck för en restriktiv inställning från HD:s sida. Det riktiga 

påståendet måste nog därför anses vara att domstolarna har gått ifrån en restriktiv tolkning mot en 

mera extensiv tolkning.    

7.4 Ett skiljeavtals uppkomst i svensk rätt 

7.4.1 Allmänt 

I LSF saknas det regler för hur ett skiljeavtal skall ingås för att vara bindande. Som huvudregel gäller 

att bundenheten uppstår enligt den allmänna avtalsrättens regler.213 Det innebär att ett skiljeavtal 

troligtvis kan uppkomma på flera av de sätt som redogjorts för under kapitel 4 ovan.214 Svensk rätt 

är, vilket kan utläsas i redogörelsen i kapitel 4 ovan, liberal i sin hållning till ett avtals uppkomst i 

svensk rätt. Ibland finns det formkrav som medför en strängare attityd för bedömningen av om ett 

bindande avtal skall anses ha uppkommit mellan parterna. Man ställer exempelvis krav på 

skriftlighet och undertecknade av samtliga avtalsparter i jordabalken för överlåtelse av fastigheter.215 

Så länge dessa formkrav inte är uppfyllda, uppkommer heller ingen avtalsbundenhet. Flera länder 

ställer i sin skiljedomslagstiftning, i motsatts till LSF, krav på skriftlighet eller undertecknande för att 

skiljeavtalets skall ges en bindande effekt.216 Samma gäller också för Modellagen217 och New 

Yorkkonventionen. Då New Yorkkonventionen enligt förarbetena skall tolkas så att en 

konventionsstat inte får uppställa strängare formkrav än konventionen har man i Sverige inte funnit 

skäl för att på den grunden införa krav på skriftlighet även i LSF.218 

Jag skall i det närmaste med hjälp av praxis och doktrin utreda ett skiljeavtals uppkomst i svensk rätt. 

Därefter kommer jag i kapitel 7.7 studera skiljeavtalets omfattning för att se vilka tvister som faller in 

under en bindande skiljeklausul.  

7.4.2 Krav på visst mått av tydlighet 

För att parterna skall anses ha ingått ett skiljeavtal har det genom praxis uppställts ett visst krav på 

tydlighet. Det kan vara ostridigt att parterna har träffat någon form av avtal, men för att ena parten 

skall nå framgång med sitt yrkande att det är ett skiljeavtal som har ingåtts så får inte ordalydelsen i 

den tvistade klausulen vara alltför vag. Således har t.ex. en klausul i ett köpekontrakt med lydelsen 

”Vid tvister uppkomna i samband med tolkningen av detta kontrakt skall parterna i första hand utse varsin 

representant att lösa tvistemålet. I andra hand må tvisten hänskjutas till svensk domstol”, inte ansetts 

                                                            
213 Andersson m.fl. s. 49 och Heuman s. 51.  
214 Eller omvänt som Heuman skriver “det är inte självklart att alla de I svensk rätt utvecklade bindningsmekanismerna kan 
användas för att skapa skiljeavtal”, se Heuman s. 51 f.  
215 JB 4:1. 
216 Born s. 580 och Madsen s. 72.  
217 Modellagen utgår enligt Art. 7(2) från att skiljeavtalet skall vara skriftligt dokumenterat för att gälla. Kravet på 
skriftlighet anses till exempel uppfyllt genom utbyte av påkallelseskrift eller svaromål i vilka skiljeavtalet görs gällande utan 
invändning från någon part, se härom Madsen s. 70 ff.   
218 Madsen tillägger dock att man för säkerhets skull bör utgå ifrån att det i konventionsstat, när man skall genomdriva 
åtgärder utomlands med hänvisning till konventionen, ställs krav på att dokumentationskravet har tillmötesgåtts, se 
Madsen s. 71.  
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otvetydigt ge stöd för att parterna villkorslöst avsett att överlämna lösandet av tvister med 

anledning av kontraktet till tredje män.219 Inte heller har det ansetts tillräckligt för part att i ett 

särskilt svarsformulär i samband med ett anbudsavrop hänvisa till ett standardavtal innehållande en 

skiljeklausul för att anse skiljeavtal träffat, då motparten underlåtit att använda svarsformuläret i sitt 

anbud till förmån för ett egensidigt upprättat svarsbrev varpå avtal om entreprenad träffades.220 

Hovrätten ansåg inte skiljeavtal slutet och anförde att det måste krävas en tydlig överenskommelse 

för att part skall bli betagen sin rätt att få tvist prövad av allmän domstol.  

Vad som däremot har ansetts vara tillräckligt tydligt för att ett skiljeavtal skall anses träffat är en text 

i slutet av en köpeskillingsklausul med lydelsen ”Egendomen skall inventeras och värderas av parterna per 

tillträdesdagen. Kan parterna ej enas om vilka värden som skall gälla, skall värdena med bindande verkan för 

parterna fastställas av en av Handelskammaren i Jönköping utsedd värderingsman”.221  

För egen del tycker jag att det går att diskutera om värderingsklausulen i fallet från 1993 uppfyller 

det krav på tydlighet som hovrätten ställer i RH 1980:48. I hovrättsavgörandet angavs att det måste 

vara otvetydigt att parterna har avsett att överlämna tvister i anledning av kontraktet till skiljemän. I 

tingsrätten bedömning från 1993 anges att det räcker med att det framgår att avtalet skall fylla 

sådan funktion som avses i skiljemannalagen. Att tingsrätten ansåg att den aktuella klausulen 

uppfyllde dessa funktioner måste hänföras till skrivelsen ”med bindande verkan för parterna 

fastställas[…]”. Fokus ligger på att värderingen inte skall kunna överklagas. Denna verkan skulle man 

kunna uppnå även genom s.k. godmansavtal, med hänvisning till att den gode mannens beslut skall 

vara slutligt bindande mellan parterna. Det skall mycket till för att en domstol efter en sådan klausul 

skall göra en fristående värdering och lämna den gode mannens värdering utan hänseende. Det 

skulle troligtvis krävas att han varit jävig222 eller klart olämplig eller liknande. Därför tycker jag att det 

finns skäl att ifrågasätta tingsrättens bedömning.223 Det är oklart vilket värde tingsrättens 

bedömning skall anses ha då varken hovrätten eller HD fick möjlighet att yttra sig i saken. Jag är inte 

säker på att denna vaga lydelse alltid kommer stå sig som en otvetydig överenskommelse om att 

hänskjuta frågan till skiljemän.     

7.4.3 Partsbeteende (konkludent handlande) 

Liksom för andra typer av avtal har man i svensk rätt ansett att part har kunnat ingå ett skiljeavtal 

genom sitt konkludenta handlande. Så har t.ex. ansetts ske när ett bolag A, sedan detta gått i 

konkurs, under bolag B:s protest, överlåtit ett certeparti innehållande en skiljeklausul till bolag C och 

sedan C väckt talan mot B inför skiljenämnd, och B utsett sin skiljeman av skäl som angavs i 

                                                            
219 RH 1980:48. 
220 RH 1982:102.  
221 NJA 1993 s. 436. Frågan fördes enbart i tingsrätten, varför varken hovrätten eller Högsta domstolen fick möjlighet att 
uttala sig i frågan. Tingsrätten anförde att det är likgiltigt hur skiljemännen betecknas. Bara det framgår av skiljeavtalet att 
de skall fylla sådan funktion som avses enligt skiljemannalagen är det likgiltigt om man i avtalet betecknar skiljemännen 
som skiljemän, gode män eller förlikningsmän. Tingsrätten gjorde sedan bedömningen att bestämmelsen om värderingen i 
kontraktet uppfyllde kraven på ett skiljeavtal och att bestämmelsen därför var en skiljeklausul. 
222 Se t.ex. Svea hovrätts dom 2008-11-14 i mål nr. T 4968-07 där hovrätten inte ansåg Skanska bunden av en privat dom 
från en tredje man genom ett avtal som de ansåg vara ett godmansavtal på grund av att deras motpart, Vägverket, under 
tiden gett den gode mannen andra uppdrag som därmed ansågs jävig.   
223 Å andra sidan framgår det av ordalydelsen i bestämmelsen att parterna avsett att få inkråmet värderat ”med bindande 
verkan”. Då kan det av rättsäkerhetssynpunkt för båda parter anses motiverat att hålla en något lägre tröskel för att anse 
parterna ha ingått ett skiljeavtal eftersom en skiljedom är den enda handlingen som uppnår samma dignitet som en vanlig 
domstols dom. 
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svaromålet ”för att undvika tidsutdräkt medger att skiljenämnder prövar tvisten i sin helhet” och 

även i övrigt medverkat i förfarandet.224 Hovrätten anförde att om B haft för avsikt att vidhålla sina 

tidigare protester mot skiljenämndens behörighet, det skulle ha gjorts på ett mycket tydligare sätt. 

Det måste antagas att både C och skiljenämnden uppfattat det som att B godkände nämndens 

behörighet och i den mån det förelåg ett förklaringsmisstag från B:s sida, såsom föreskrivs i 32 § AvtL 

har C varken insett eller bort inse misstaget. Ett bindande skiljeavtal har därför kommit till stånd 

mellan parterna.  Av målet kan man dra slutsatsen att den som har för avsikt att undvika att 

tingsrätten utser skiljeman i ens ställe och därför själv utser skiljeman och medverkar i processen, 

men har för avsikt att senare föra klandertalan mot skiljedomen, på ett tydligt sätt måste 

medvetandegöra detta för skiljemännen för att ens rätt att föra klandertalan mot skiljedomen inte 

skall prekluderas.  

Ett annat exempel på handlande som lett till att skiljeavtal ansågs slutet var i ett anställningsavtal 

mellan ett bolag och en vice VD som också var styrelseledamot, då denne själv varit med och 

beslutat om anställningsavtalet utan att reservera sig mot beslutet på sammanträdet.225 Det har inte 

krävts att ledamoten faktiskt skrivit under avtalet utan AD angav att ett undertecknande i dylika fall 

måste uppfattas som en bekräftelse ”för ordningens skull”. Genom att inte reservera sig mot 

beslutet på sammanträdet måste ledamoten anses ha samtyckt till att vara bunden av 

skiljeklausulen.226  

Det är också möjligt att genom sitt konkludenta handlande få en skiljeklausul ogiltig. Detta inträffade 

Volvo sedan bolaget i ett svarsbrev till en iransk motpart lät göra gällande att ett särskilt avtal blivit 

ogiltigt och därmed bestridit tillämpligheten i en där intagen skiljeklausul och sedan vid motpartens 

talan i tingsrätten med hänvisning till samma avtal, under åberopande av skiljeklausulen, reklamera 

mot rättens behörighet.227 Hovrätten anförde i domen att båda parter med rättsligen bindande 

verkan får anses ha frånträtt varje krav på att få saken prövad genom skiljedom. Skiljeklausulen var 

därför inte längre att anse som bindande mellan parterna. Man kan med andra ord inte obstruera en 

process i både skiljeförfarande och allmän domstol, vilket också kommer till klart uttryck i 5 § LSF. 

7.4.4 Inkorporering 

När det kommer till inkorporering är det i första hand inkorporering av skiljeklausuler i standardavtal 

som har varit under domstolarnas bedömning. Enligt äldre praxis ansågs inte part bunden av en 

skiljeklausul sedan motparten genom stämpeltryck i en orderbekräftelse hänvisat till ”allmänna 

leveransbestämmelser för den mekaniska verkstadsindustrin” som innehöll en skiljeklausul, då 

motparten inte förmått styrka att han vare sig i samband med orderbekräftelsen eller dessförinnan 

tillställt parten något exemplar av de allmänna leveransbestämmelserna.228 I ett senare rättsfall 

ansågs heller inte en jugoslavisk part bunden av en, av en svensk part genom hänvisning till svenska 

allmänna leveransbestämmelser, intagen skiljeklausul då skiljeklausulen aldrig varit på tal mellan 

                                                            
224 RH 1986:162. 
225 AD 2011:31. 
226 AD uttalade att skiljeklausuler normalt har ansetts som tyngande i anställningsavtal då arbetsgivaren normalt sett intar 
en högre ställning. Detta gäller dock inte i vice VD:s fall som högt uppsatt tjänsteman i bolaget. Klausulen kan inte heller 
anses som överraskande för VD:n då han själv har varit med och beslutat om anställningsavtalet genom sin roll i styrelsen 
samt att han ostridigt erhållit två exemplar av anställningsavtalet. 
227 RH 1989:114. 
228 NJA 1949 s. 609. 
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parterna, den jugoslaviska parten inte tillställts något exemplar av standardbestämmelserna och den 

svenska parten inte heller på annat sätt uppmärksammat motparten på skiljeklausulen.229  

Numera kan man med hänvisning till Lastbilscentralen med fog hävda att en enkel hänvisning till 

standardavtalet innehållande en skiljeklausul är tillräcklig för att det skall bli bindande mellan 

parterna på områden där skiljeavtal frekvent ingås genom klausuler i standardavtal mellan juridiska 

personer.230 Huvudregeln som har redogjorts för ovan i 4.4 att en tydlig hänvisning till 

standardavtalet måste ske och att motparten utan svårighet skall ha haft tillfälle att ta del av 

villkoren torde normalt alltså även stå sig för skiljeavtal.231 Hänvisningen måste dock, liksom gäller i 

allmänhet, ske innan avtalet anses slutet.232 Lastbilscentralen bekräftar vidare att en skiljeklausul 

inte längre skall ses som varken överraskande eller tyngande för kommersiella parter. Särskilda 

omständigheter har dock föranlett avsteg från denna princip. Bland annat gentemot enskild 

näringsidkare med begränsad ekonomi som saknat erfarenhet av standardavtal och då 

standardavtalet normalt varit avsett för verksamhet som låg utanför den verksamhet som part i 

målet bedrev.233 Även i fall då den ena parten, med hänsyn till storleken på sitt företag samt ringa 

erfarenhet av avtal innehållande skiljeklausuler, mer är att jämställa med en konsument har 

hovrätten ansett att part särskilt måste uppmärksamma motparten om skiljeklausulens existens för 

att skiljeavtal skall anses träffat mellan parterna.234 

Ett ytterligare fall av inkorporering som har ansett vara möjlig är när man i ett kontrakt hänvisar till 

ett annat kontrakt innehållande en skiljeklausul och på så vis binder part till skiljeavtalet i det andra 

kontraktet även om han inte varit part även i detta kontrakt, en s.k. indirekt hänvisning till 

skiljeklausul.235 

7.4.5 Passivitet 

Gällande bundenhet genom passivitet till ett skiljeavtal är det inte givet att samma principer kan 

tillämpas som gäller för avtal i allmänhet. Enligt Heuman kan parterna nämligen ha siktet inställt på 

helt andra frågor i t.ex. en orderbekräftelse än en däri hänvisad skiljeklausul och finner inte en 

analog tillämpning av 6 § 2 st. AvtL lämplig.236 Dillén lät å sin sida uttala att domstolen skulle kunna 

komma fram till att ett bindande skiljeavtal kommit till stånd även i fall då någon uttrycklig 

viljeförklaring från part inte går att skönja.237 Huruvida han därmed öppnade dörren för en 

bundenhet genom passivitet förtäljer icke historien. Det finns dock förespråkare för att bundenhet 

                                                            
229 NJA 1969 s. 285. 
230 Dock torde 1969 års fall fortfarande stå sig till den del att högre krav på uppmärksamhet måste ställas då 
standardavtalet är på för motparten främmande språk, se Nilsson & Reldén s. 444.  
231 Bernitz s. 32. 
232 I RH 1990:7 skedde hänvisningen till ett standardavtal innehållande en skiljeklausul först i de översända fakturorna 
sedan part redan utfört sin prestation enligt avtalet. Motparten blev under dessa omständigheter inte bunden av 
skiljeklausulen.  
233  RH 1981:1.  
234 RH 2012:8. Hänsyn togs även till att klausulen fanns intagen i ett av motparten ensidigt upprättat standardavtal. Att 
avtalströskeln skall vara högre för ensidigt upprättade standardavtal än standardavtal framtagna av särskilda 
organisationer framhåller även Bernitz, se Bernitz s. 18. 
235 NJA 1948 s. 714. Målet rörde ett tidscerteparti mellan A och B och den indirekta hänvisningen skedde sedan B överlät 
en del av befraktningen med angivande att det skulle följa med de rättigheter och skyldigheter som betingats i kontraktet 
mellan A och B och som innehöll en skiljeklausul. 
236 Heuman s. 58.  
237 Dillén s. 139. 



47 
 

genom parts passivitet i mycket sällsynta fall bör vara möjlig.238 Det krävs dock i dessa fall, precis 

som angetts ovan i 4.5.3, att motparten är av uppfattning att skiljeavtalet kommit till stånd och att 

part har insett detta utan att klargöra för motparten att så inte är fallet.  

I det ovan refererade NJA 1949 s. 609 anförde HD att den omständigheten att motparten inte gjort 

någon erinran mot orderbekräftelsen och oavsett vilka bestämmelser som därigenom kan anses ha 

blivit del av parternas avtal inte föranledde att skiljeklausulen blivit gällande mellan parterna, vilket 

talar emot en bundenhet genom parts passivitet. I ett annat fall ansågs heller inte köparen bunden 

av sin passivitet att reklamera mot en skiljeklausul i en orderbekräftelse från en säljare då klausulen 

ingick i ett annat kontrakt mellan säljaren och en rysk part och det kontraktet bifogades till avtalet 

mellan säljaren och köparen.239 Hovrätten anförde att det ej kunde anses att köparen bort inse den 

av säljaren gjorde hänvisningen till skiljeklausulen. Rättens uttalanden om att part inte hade bort 

inse skiljeklausulen kan enligt mig ses som en öppning för att han hade varit ålagd att reklamera mot 

klausulen om domstolen kommit fram till motsatsen och därmed att han i så fall skulle kunna bli 

bunden av sin passivitet.   Även HD:s uttalanden i Lastbilscentralen om att det översända brevet 

måste ha medfört att mottagaren förstått att avsändaren ansåg sig bunden först genom bekräftelsen 

och att mottagaren blev bunden sedan han istället för att invända mot bekräftelsen påbörjade 

arbetet, talar för att 1949 års fall numera kan anses vara överspelat och att part kan tänkas bli 

bunden genom sin passivitet att reklamera mot en skiljeklausul. Grunden till HD:s avgörande torde 

dock lika gärna i förevarande fall kunna vara mottagarens konkludenta handlande att påbörja 

arbetet snarare än passivitet.240 Hovrätten torde i vart fall genom två nyare domar ha öppnat för 

möjligheten att part skulle kunna bli bunden av sin passivitet.241 Inte i något av målen ansågs 

emellertid part bunden av skiljeklausulen. I det ena fallet därför att parts representanter varit 

obehöriga att binda sin huvudman och i det andra fallet eftersom part efter dryga tre månader 

informerade motparten om att han inte hade för avsikt att underteckna det aktuella kontraktet.  

7.4.6 Partsbruk 

Frågan om en skiljeklausul som inte har intagits i parternas avtal ändå kan bli tillämplig på grund av 

parternas tidigare affärsrelationer, s.k. partbruk har i två fall varit fråga för hovrätten. I ett fall som 

rörde två bolag inom byggsektorn hade för ett särskilt arbete endast ett muntligt avtal ingåtts. 

Parterna hade emellertid både före och efter detta avtals ingående vid ett flertal tillfällen gjort 

affärer sinsemellan och vid samtliga dessa affärsuppgörelser hade man hänvisat till standardavtalen 

AFU 83 eller AFTU 83, som båda innehöll en skiljeklausul. Hovrätten fann till skillnad från tingsrätten 

i detta fall att ett partsbruk mellan parterna hade uppstått som innebar att skiljeklausulen skulle 

anses avtalad även i detta fall mellan parterna.242 I det andra fallet rörde frågan dels partsbruk och 

dels handelsbruk. Ett bolag A hade haft tidigare affärsförbindelser med transportören B och vid 

samtliga tillfällen hade ett standardavtal NSAB innehållande en skiljeklausul använts mellan 

parterna. För ett särskilt uppdrag transporterades A:s varor av B till speditören C, varvid C åtog sig 

uppdraget att utge varorna till en av A:s kunder. Något skriftligt avtal mellan A och C upprättades 

                                                            
238 Se t.ex. Nilsson & Reldén s. 440. 
239 SvJT 1979 reg. S. 1. 
240 Heuman s. 59.  
241 Svea hovrätts dom 2007-12-17 i mål nr. T 3108-06 och hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2012-05-14 i mål nr. T 
1309-10. 
242 RH 1989:83. Hovrätten uttalade att det inte framkommit något som tydde på att part i just detta fall skulle ha haft 
någon invändning mot att standardavtalet skulle gälla för även detta uppdrag.  
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aldrig och fråga uppkom om skiljeklausulen i NSAB som gällde mellan A och B också skulle gälla 

mellan A och C, vilket C gjorde gällande. Hovrätten gick aldrig in på frågan om partsbruket mellan A 

och B föranlett att samma villkor skulle gälla mellan A och C, då C var verksam i samma bransch som 

B och brukade använda NSAB, utan lät nöja sig med att konstatera att C inte haft fog för sitt 

påstående att skiljeklausulen i NSAB på grund av handelsbruk skulle anses gälla mellan parterna.243 

7.5 Analys avtalströskel 

Jag anser att för de flesta avtal inom svensk rätt är avtalströskeln, d.v.s. vad som krävs för att 

parterna skall anses bundna av ett avtal, relativt låg. Avtal kan ingås på många vis och det är endast 

för vissa specifika avtal som det uppställs särskilda formkrav från lagstiftarens sida för att parterna 

skall anses bundna av avtalet. Det elementära för att bundenhet skall uppstå torde vara att avtalet 

har ingåtts genom fri vilja från båda parter och att dessa viljor överensstämmer.244. Vidare gäller att 

part inte får uppträda på ett otillbörligt sett under avtalsförhandlingen. Om så ändå har varit fallet 

kan sanktionen för detta gå åt båda hållen. Avtalet kan komma att ogiltighetsförklaras eller så kan 

domstolen närmast som sanktion för den som agerat otillbörligt bestämma att bundenhet i enlighet 

med den andra partens befogade uppfattning har uppstått.  

Domstolen synes i de allra flesta fall inte anse det nödvändigt att avvika från vad som gäller för avtal 

i allmänhet när det kommer till ett skiljeavtal. Redovisningen ovan visar att bundenheten till ett 

skiljeavtal på det stora hela kan uppstå på samma sätt som för andra typer av avtal utan särskilda 

formkrav. Om man går tillbaka ett halvt decennium i tiden ansågs det erforderligt att tillägga part 

som ville inkorporera standardavtal som innehöll en skiljeklausul att särskilt uppmärksamma 

motparten om skiljeklausulen för att skiljeavtal skulle anses träffat mellan parterna. Detta har HD, 

som huvudregel, numera gått ifrån med motiveringen att standardavtal har fått allt större 

användning i kommersiella avtalsrelationer idag än tidigare och att även skiljeavtal är vanliga idag, 

vilka därför inte längre kan anses vara vare sig betungande eller oväntade för kommersiella parter i 

normalfallet. Dock torde det ändock alltjämt föreligga ett evidenskrav som är något högre i fall då 

ena parten intar en mer underlägsen ställning än den andra parten.   

Det är också möjligt att domstolen sanktionerar ut bundenhet till part som förhåller sig passiv till att 

reklamera mot en av motparten översänd handling innehållande en skiljeklausul. Det är ännu oklart 

huruvida den faktiska grunden för ett avgörande har varit bundenhet på grund av passivitet (se 

avsnitt 6.4.5 ovan om Lastbilscentralen), men både hovrätten och HD har i vart fall öppnat dörren för 

sådan sanktionerad bundenhet, vilket också ligger i linje med avtalsrätten i allmänhet. Även 

partsbruk har ansetts kunna binda part till ett skiljeavtal, vilket enligt mig tyder på en lägre 

avtalströskel än vad som är bl.a. Lindskogs uppfattning,245 eftersom man då inte ens kräver att 

parterna för en viss affärsförbindelse genomgått någon förhandling utan att det presumeras att 

samma avtalsvillkor som tidigare har gällt mellan parterna skall gälla även för framtida 

affärsförbindelser, såvida part inte uttryckligen anger en annan ståndpunkt.  

Det finns dock ett uttalat krav på att skiljeavtalet måste vara tydligt för att ett framlagt avtal skall 

anses vara ett skiljeavtal och inte någonting annat. Hur högt ställt detta krav är kan dock diskuteras. 

                                                            
243 RH 1990:7. 
244 Sådan bör även för skiljeavtal bedömas enligt allmänna avtalsrättsliga principer, se Heuman s. 51 och Lindskog, 2.1.3. 
245 Lindskog, 2.1.3.   
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Det finns exempel på fall där domstolen, enligt min uppfattning, har godtagit skiljeklausuler där man 

kan diskutera otvetydigheten i om parterna varit överens om att frånsäga sig rätten att låta allmän 

domstol pröva en uppkommen tvist. Kravet i sig höjer dock tröskeln något i förhållande till andra 

avtal eftersom det i många avtalsrelationer inte har någon betydelse hur man benämner avtalet 

utan snarare vilka rättsverkningar avtalet skall medföra. I övrigt finner jag inga direkta belägg för att 

avtalströskeln är högre för ett skiljeavtal, såsom ofta hävdas.  

7.6 Skiljeavtalets omfattning – faller tvisten in under skiljeavtalet? 

En viktig fråga som uppkommer efter (eller i praktiken i samband med) att domstolen har fastställt 

att det föreligger ett bindande skiljeavtal mellan parterna, är om den aktuella tvisten faller in under 

skiljeavtalet. Som angetts ovan är en vanlig uppfattning att parterna normalt sett får anses ha haft 

för avsikt att ge skiljemännen en vidsträckt behörighet, såvida inte annat framgår av skiljeavtalets 

ordalydelse. I NJA 2005 N. 8 framgick det enligt domstolen att parterna varit överens om att ena 

partens flertalet ensidigt upprättade standardavtal, samtliga innehållande skiljeklausuler, skulle 

tillämpas på parternas samarbetsavtal. Domstolen ansåg dock inte att skiljeavtalen kunde tillämpas 

på frågan om motparten på felaktiga grunder hävt samarbetsavtalet, då det av standardavtalens 

innehåll framgick att dessa reglerade uppdrag rörande transporter, godshantering och därmed 

sammanhängande frågor. Begränsningen här fanns alltså inte i skiljeklausulen utan domstolen gjorde 

en objektiv bedömning av syftet med respektive avtalsbilaga och genom stöd i en hypotetiska 

partsvilja kom fram till att partsavsikten inte varit att låta även den frågan som var för handen 

avgöras genom skiljeförfarande. En liknande metod använde även hovrätten i ett tidigare avgörande 

där rätten uttalade att det var ”osannolikt att parternas gemensamma avsikt när det nu aktuella 

anställningsavtalet ingicks var att en framtida tvist grundad på påståenden om brott av det nämnda 

slaget skulle omfattas av skiljeklausulen”.246 Denna metod är inte något som rekommenderas av 

Lindskog som istället menar att man bör söka ledning i den dispositiva rätten om erforderliga 

tolkningsdata för att bestämma skiljeavtalets omfattning i endera riktningen saknas.247  

I ett rättsfall från 1963 var fråga om skiljenämnden hade prövat vissa frågor som inte kunden anses 

omfattas av parternas skiljeavtal.248 I sina domskäl uttalade HD att om domstolens bedömning att 

den tvistade frågan inte skall anses omfattas av skiljeavtalet får till följd att parterna berövas rätten 

att få frågan prövad över huvud taget, eller om allmän domstol skall anses behörig att pröva den 

tvistade frågan och detta leder till att skiljemännens uppgift enligt skiljeavtalet blir mer eller mindre 

kringskuret, kan en sådan bedömning inte accepteras. Skiljeavtalets omfattning får med andra ord 

inte tolkas så att syftet med parternas skiljeavtal går förlorat, såtillvida att parterna inte ger klart 

uttryck för denna begränsning i sitt skiljeavtal. I ett annat rättsfall, det så kallade Emja-fallet, 

uttalade HD att det får antas att det skulle innebära en allvarlig försämring för part om tvister 

rörande kontraktet skulle prövas av allmän domstol istället för av en skiljenämnd, bl.a. med hänsyn 

till att det skulle möjliggöra för konkurrenter att få insyn i parts företagshemligheter och att 

skiljeförfarande möjliggör att parterna utser en skiljenämnd med bättre kompetens än allmän 

domstol på tvisteföremålets område. 249 Rättsfallet avsåg visserligen frågan om skiljeavtalets 

                                                            
246 RH 1994:45. 
247 Lindskog, 3.2.2. 
248 NJA 1963 s. 658. 
249 NJA 1997 s. 866. 
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subjektiva omfattning, men man bör enligt min mening inte utesluta att dessa omständigheter även 

kan få betydelse vid tolkningen av skiljeavtalets objektiva omfattning.  

Vid sidan av detta har det vuxit fram ett par doktriner för att fastställa skiljeavtalets omfattning, 

vilket behandlas nedan.  

7.6.1 Påståendedoktrinen 

Påståendedoktrinen innebär att skiljenämnden är behörig att pröva en tvist i den mån part hävdar 

att hans talan grundar sig på rättsfakta i ett huvudavtal som innehåller en skiljeklausul.250 

Påståendedoktrinens vara eller icke vara i skiljeförfarande var under en längre tid en omdiskuterad 

fråga. Under 1940-talet kom två avgöranden från Högsta domstolen som har haft betydelse för 

doktrinens införlivande i det svenska skiljeförfarandet, utan att HD i något utav rättsfallen kom att 

tillämpa doktrinen.251 Welamson var tidigt av uppfattningen att påståendedoktrinen skulle tillämpas 

även på skiljemännens behörighet, något han senare som justitieråd kom att medverka till genom 

avgörandet NJA 1982 s. 738. I målet yrkade en licensgivare skadestånd mot en licenstagare på grund 

av mönsterrättsintrång inför allmän domstol. Käranden menade att det mellan parterna tidigare 

rådande kontraktet som innehöll en skiljeklausul inte längre var gällande utan hade upphört att gälla 

med anledning av svarandens kontraktsbrott. Svaranden invände i sak mot att något kontraktsbrott 

aldrig hade ägt rum och att licensavtalet alltjämt var gällande. Vidare invände svaranden mot 

domstolens behörighet under åberopande av att tvisten avsåg licensavtalets omfattning, som 

alltjämt var gällande, och därmed omfattades av den i avtalet intagna skiljeklausulen. I sina domskäl 

anförde HD bl.a. att kärandens talan inte i något hänseende grundade sig på licensavtalet, men 

samtidigt att svarandens åberopande av licensavtalet inte kunde anses uppenbart ogrundad och 

därför inte kunde fråntas betydelse. Vidare kunde inte HD meddela ett avgörande som var villkorat 

av vad som kunde följa av en senare meddelad skiljedom och att part borde beredas tillfälle att 

utverka en skiljedom innan vidare prövning i målet kunde företas. Därefter återförvisade HD målet 

till tingsrätten och anmärkte att tingsrätten borde förlägga käranden, med äventyr om att käromålet 

annars skulle avvisas, att påkalla skiljeförfarande. Spörsmålet att det var svaranden och inte 

käranden som hävdade skiljeavtalets existens hindrade inte HD från att rikta förläggandet om att 

påkalla skiljeförfarande mot käranden. Avgörandet har mött kritik från bl.a. Schöldström som anser 

domen vara djupt otillfredsställande.252 menar att domstolen i rättsfallet kastar om ordningen och 

lägger svarandens påstående till grund för sin behörighet istället för kärandens grund, och därmed 

går emot den etablerade ordningen.253 Enligt Schöldström borde domstolen ha lagt kärandens 

påstående till grund för behörigheten och därigenom kommit fram till att tingsrätten var behörig att 

pröva tvisten eftersom kärandens talan vilade på en utomkontraktuell grund.254    

Doktrinen har sedan 1982 års avgörande vunnit större etablering i svensk praxis och har där använts 

på kärandens påstående, även om 1982 års avgörande fortfarande vittnar om att även svarandens 

påstående kan läggas till grund för behörigheten. I NJA 2008 s. 406 (Petrobart-fallet) redogjorde HD i 

                                                            
250 Heuman s. 76.  
251 De avsedda fallen är NJA 1941 s. 198 och NJA 1948 s. 590. Heuman för ett resonemang om rättsfallens betydelse, vilka 
eldade på debatten kring om påståendedoktrinen ägde tillämpning inom skiljerätten eller om skiljemännens behörighet 
istället berodde på den kausalitetsteori som förfäktades av Bolding, men som kom att kritiseras av bl.a. Welamson. Se 
Heuman s. 75 f. 
252 Schöldström, Skiljeklausul som rättegångshinder för olika rättsliga grunder s. 468. 
253 Schöldström, Kärandens påstående som grund för domstols behörighet s. 182 ff. 
254 Schöldström, Kärandens påstående som grund för domstols behörighet s. 184.  
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sina domskäl för påståendedoktrinens innebörd. Domstolen uttalade att enligt påståendedoktrinen, 

vilken HD konstaterade var en etablerad grundsats i svensk rätt, skall skiljenämnden som grund i sin 

behörighetsprövning lägga de rättsfakta som part åberopar till grund för skiljeavtalet. HD ansåg 

därför att skiljenämnden agerade felaktigt då nämnden avvisade parts talan på den grunden att 

dessa rättsfakta inte förelåg. Doktrinen kärna kan uttryckas som så att skiljemännen inte skall ta 

ställning till existensen av de rättsfakta som skiljekäranden åberopar, utan skall istället utgå från att 

dessa rättsfakta föreligger. Vid behandlingen av påståendedoktrinens räckvidd har man att göra med 

s.k. dubbelrelevanta rättsfakta, vilket betyder att ett och samma rättsfaktum kan få två olika 

rättsföljder – en processuell rättsföljd och en materiell rättsföljd.255 Det innebär att ett åberopat 

rättsfaktum i enlighet med doktrinen kan grunda skiljemännens behörighet att pröva tvisten, men 

sedan i materiellt hänseende leda till att kärandens talan ogillas.  

En svaghet som har framförts mot doktrinen är möjligheten till forumshopping för käranden genom 

att välja på vilken grund han vill föra sin talan beroende på var han vill att tvisten skall tas upp.256 

Detta är enligt mig inte någon stark invändning mot doktrinens funktionalitet.257 Skulle käranden 

grunda sin talan på omständigheter som han sedan vid den materiella prövningen har svaga, eller 

inga, belägg för kommer han ha väldigt svårt att nå framgång med sin talan. Dessutom görs 

undantag från huvudregeln när det gäller hänvisningar till huvudavtalet som är uppenbart 

ogrundade.258  I Petrobart-fallet anförde HD att påståendedoktrinen gäller med vissa viktiga 

begränsningar: I)Påståendedoktrinen gäller inte för skiljeavtalet – det måste föreligga ett bindande 

skiljeavtal för att skiljenämnden skall vara behörig. II) De rättsfakta som skiljekäranden åberopar som 

stöd för kärandens yrkande skall täckas av skiljeavtalet. Enligt Heuman skall HD:s uttalande tolkas så 

att tvisten inte kan lösas med hjälp av påståendedoktrinen i fall då parterna är oense om 

skiljeavtalets omfattning.259   

7.6.2 Anknytningsdoktrinen 

En annan teori för att fastställa om tvisten faller in under skiljeavtalet är den av Bolding 

ursprungligen, lanserade kausalitetsteorin, enligt vilken skiljeklausulen skall bli tillämplig om avtalet 

utgjort en förutsättning för att den händelse som vållat tvisten kunde inträffa.260 Huruvida denna 

kausalitetsteori skall anses ha blivit befäst i den svenska skiljedomsrätten finns det inga tydliga 

belägg för, men däremot har en annan doktrin, anknytningsdoktrinen, som rör sig i samma riktning 

som kausalitetsteorin, ansetts ha blivit befäst enligt framförallt två avgöranden.261 Det första fallet 

gällde ett nyttjanderättsavtal innehållande en skiljeklausul som föreskrev att ”Eventuella tvister 

                                                            
255 Heuman, Vilken beviskravsbetydelse har separabilitetsprincipen, påståendedoktrinen och 
anknytningsdoktrinen för bedömningen av behörighetsfrågor inom skiljedomsrätten, s. 336.  
256 Heuman s. 80.  
257 En starkare invändning mot påståendedoktrinen som jag anser är att doktrinen kan leda till processekonomiska 
förluster genom att tvisten kan komma att delas upp mellan skiljenämnd och allmän domstol, beroende på de respektive 
grunderna för käro- och svaromålet. Se t.ex. NJA 1982 s. 738 för en sådan uppdelning. Detta problem kan emellertid anses 
till stora delar vara löst på grund av två nyare HD-avgöranden (NJA 2007 s. 475 och NJA 2008 s. 120, se mer om dessa 
längre ned i arbetet) som har banat väg för den s.k. anknytningsdoktrinen som innebär att även en tvist på 
utomobligatorisk grund kan omfattas av ett skiljeavtal, i den mån det finns en tillräcklig anknytning till huvudavtalet. En, 
enligt mig, i stora delar olycklig konstruktion, vilket jag har anledning att återkomma till längre ner i arbetet. 
258 Heuman s. 76.  
259 Heuman, Vilken beviskravsbetydelse har separabilitetsprincipen, påståendedoktrinen och anknytningsdoktrinen för 
bedömningen av behörighetsfrågor inom skiljedomsrätten, s. 340. 
260 Heuman s. 75. 
261 NJA 2007 s. 475 och NJA 2008 s. 120.  
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avgörs enligt lag om skiljedom”, vilket för övrigt är samma skiljeklausul som finns intagen i 

inledningen till denna uppsats. Käranden i tvisten yrkade i Mora tingsrätt skadestånd på 

utomkontraktuell grund och åberopade som grund för sin talan att företrädare för bolaget under 

avtalstiden ansökt om fortsatt täkttillstånd bakom ryggen på motparten och därigenom gjort sig 

skyldig till oredligt förfarande enligt brottsbalken. HD uttalade att skiljeklausulen bör läsas som att 

alla tvister som har anknytning till nyttjanderättsavtalet skall avgöras av skiljemän och att det inte 

spelar någon roll om käranden har grundat sitt anspråk på vållande genom brott då de faktiska 

omständigheterna som åberopas har direkt anknytning till nyttjanderättsavtalet.262 Skiljeklausulen 

ansågs därmed tillämplig även på den utomkontraktuella grunden.  

Det andra fallet bekräftade HD anknytningsdoktrinens betydelse i svensk skiljedomsrätt genom att 

till viss del avvisa ett färjebolags anspråk om nedsättning av hamnavgift på grund av att den uttagna 

kostnaden stred mot den kommunala självkostnadsprincipen, till den del den yrkade nedsättningen 

avsåg avgifter som reglerades genom ett investeringsavtal mellan parterna, då nedsättningen haft 

en så pass stor anknytning till investeringsavtalet att den däri intagna skiljeklausulen måste anses 

omfatta även nedsättningsyrkandet.263  Även hovrätten har sedan doktrinen lanserades av Högsta 

domstolen fattat beslut om skiljeklausulens tillämplighet med hänvisning till 

anknytningsdoktrinen.264 Anknytningsdoktrinen kan alltså utläsas så att skiljeavtalet inte bara 

omfattar tvister i anledning av avtalet utan även tvister som har tillräckligt stor anknytning till 

huvudavtalet omfattas av skiljeavtalet.  

Berättigad kritik kan riktas mot de båda avgörandena ovan. För det första kan man fråga sig hur väl 

förenligt anknytningen som kriterium är med lagbestämmelsen i 1 § LSF, angående kravet på att 

skiljeavtal för framtida tvister måste avse ett angivet rättsförhållande. På frågan om en skiljeklausul 

som föreskriver att den ska vara tillämplig på alla tvister som har anknytning till ett visst avtal är det 

lätt att tvivla på om det uppfyller kravet på ett bestämt rättsförhållande, i synnerhet när det 

omfattar även utomobligatoriska skadeståndsanspråk sedan huvudavtalet har upphört att gälla.265 Å 

andra sidan anses det enligt både New Yorkkonventionen och Modellagen godtagbart att 

skiljeavtalet grundas på ett utomkontraktuellt rättsförhållande såväl som kontraktuellt.266 En sådan 

tolkning torde alltså följa vad som har accepterats enligt internationellt etablerade regelverk, till 

vilka Sverige är antingen anslutet eller har valt att utforma sin lagstiftning i nära anslutning till. Enligt 

det resonemang som har förts i detta arbetes avsnitt 2.5.2 ovan torde en tolkning i enlighet med 

dessa regelverk vara att eftersträva, men det kan endast anses godtagbart så länge tolkningen inte 

står i klar strid med svensk lag. HD har heller inte i domskälen till de ovan citerade rättsfallen 

redogjort för hur tolkningen förhåller sig till innebörden av kravet på ett angivet rättsförhållande, 

vilket leder till att rättsläget på den punkten ännu är osäkert.267  

Det andra skälet till varför anknytningsdoktrinen enligt mig är en olycklig konstruktion är då den ofta 

kolliderar med påståendedoktrinen. Kriteriet för att ett fora skall anses behörigt att pröva en tvist 
                                                            
262 NJA 2007 s. 475. 
263 NJA 2008 s. 120.  
264 Se t.ex. Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2010-03-12 mål nr. T 2520-08 samt dom 2011-11-15 i mål nr. Ö 3394-
10. I den förra domen anser jag det finnas goda skäl för rätten att istället tillämpa påståendedoktrinen som skulle lett fram 
till samma domslut, men rätten valde att grunda skiljemännens behörighet på anknytningsdoktrinen. 
265 Schöldström, Skiljeklausul som rättegångshinder för olika rättsliga grunder s. 470 f.  
266 Madsen, Påståendedoktrinen eller anknytningsdoktrinen s. 746 och Redfern & Hunter s. 107. 
267 Schöldström, Skiljeklausul som rättegångshinder för olika rättsliga grunder s. 471 f. angående rättsläget för NJA 2007 s. 
475.  
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enligt påståendedoktrinen är som angetts ovan att kärandens påstående som domstolen eller 

skiljenämnden skall lägga till grund för sin behörighet inte får vara uppenbart ogrundade. I fallet från 

2007 grundade käranden domstolens behörighet på en utomobligatorisk grund och ansåg att 

parternas avtalsförhållande hade upphört. Eftersom nyttjanderättsavtalet enligt den nedtecknade 

giltighetstiden också hade upphört att gälla, kan den utomobligatoriska grunden i vart fall inte anses 

uppenbart ogrundad.268 Enligt påståendedoktrinen hade med andra ord allmän domstol ansett sig 

behörig. Beroende på vilken doktrin domstolen väljer att tillämpa kan det med andra ord leda till 

olika resultat i behörighetsfrågan. Detta leder till ovisshet för parter och ombud för till vilket forum 

de ska vända sig med sin talan, eftersom resultatet i behörighetsprövningen kan gå åt två olika håll, 

beroende på enligt vilken doktrin nämnden eller domstolen väljer att pröva sin behörighet.  

7.7 Summering 

Skiljemännen har enligt regleringen i LSF fått en vid behörighet att själva pröva sin behörighet, enligt 

principen om Kompetenz-Kompetenz. Genom principen om separabilitet tillförsäkras en påkallande 

part att svarandeparten inte genom blotta invändningen att parternas huvudavtal är ogiltigt, kan 

frånta skiljenämnden behörighet. En skiljenämnds beslut är dock inte bindande, utan allmän domstol 

är alltid oförhindrad att pröva nämndens behörighet till ett skiljeavtal och domstolens beslut blir 

också bindande för skiljenämnden sedan domen vunnit laga kraft.  

Det hävdas ofta att det skulle krävas mer av parterna för att anse dem bundna till ett skiljeavtal än 

vad som gäller för andra typer av avtal. Enligt den analys av rättspraxis som har lagts fram ovan 

tycker jag att detta är en sanning med modifikation. Som huvudregel gäller avtalsrättens regler för 

på vilket sätt bundenhet uppkommer. Domstolarna har visserligen ställt upp krav på visst mått av 

tydlighet för att det skall anses att parterna har frånsagt sig sin rätt att få tvisten prövad i allmän 

domstol, men att tröskeln för hur klart man måste uttrycka sig skulle vara särskilt hög tycker jag inte 

framgår av domstolarnas uttalanden.  Analysen visar att bundenheten till ett skiljeavtal kan uppstå 

på i stort sett samma villkor som gäller för andra typer av avtal. Således har t.ex. HD i 

Lastbilscentralen gjort uttalanden som antyder att part kan bli bunden till en skiljeklausul i ett 

standardavtal genom sin passivitet att reklamera mot standardavtalet. Samma rättsfall ger också 

stöd för att skiljeklausuler i ett av motparten bifogat standardavtal kan göras gällande mot part 

enligt de principer som gäller för inkorporering av standardavtal i allmänhet. Vissa undantag har 

dock gjorts t.ex. då ena parten är konsument eller intar en klart underlägsen ställning. Skiljeavtal har 

också ansetts varit avtalat mellan parterna på grund av avtalsutformningen i parternas tidigare 

affärsrelationer, s.k. partsbruk.  

Även när det gäller frågan om skiljeavtalets objektiva omfattning använder domstolarna sig av de 

metoder som redogjorts för i kap. 5 ovan och tolkningen har ofta en klart objektiv prägel. Vilka 

tvister som skall anses omfattas av skiljeklausulen har visat sig vara en besvärligare fråga, där HD:s 

rättspraxis lämnar en del att önska. HD har bl.a. genom två förhållandevis nya domar banat väg för 

den s.k. anknytningsdoktrinen, som kan utläsas så att alla tvister som har en tillräckligt stor 

anknytning till parternas avtal skall omfattas av en infogad skiljeklausul. Därmed ges skiljenämnden 

många gånger behörighet att pröva tvister som grundar sig på både utomkontraktuella och 

brottsliga grunder. Ett frågetecken kan riktas mot hur väl denna doktrin förhåller sig till kravet i 1 § 

                                                            
268 Denna uppfattning delas av Schöldström, se Schöldström, Skiljeklausul som rättegångshinder för olika rättsliga grunder 
s. 472.  
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LSF, att skiljeavtalet måste avse ett bestämt rättsförhållande. En vanlig uppfattning i doktrinen är att 

parterna har avsett att ge skiljenämnden en vid behörighet om inte annat framgår av skiljeklausulen, 

en uppfattning som verkar delas av HD, inte minst med hänsyn till anknytningsdoktrinen.  

8 Undersökning av klanderdomar enligt 34 § 1st. p. 1 år 2005 – 2014 

8.1 Urval 

Undersökningens främsta syfte är att söka identifiera hur domstolarna förhåller sig till den 

praxisbildning som föreligger för frågan om skiljeavtals uppkomst och omfattning. Ett annat syfte 

med undersökningen är att se vilka utsikter en klandrande part kan ha för att få skiljedomen 

upphävd på den grunden att det saknas ett giltigt skiljeavtal mellan parterna för det aktuella målet. 

Klandergrunden i 34 § 1 st. p. 1 är alltså att det saknas ett giltigt skiljeavtal för den tvist som 

skiljedomen grundar sig på. Av det följer att huvudfrågorna i de olika domarna kan vara av 

skiftanden karaktär. Käranden kan söka angripa domen på grunden att han inte över huvud taget har 

ingått något skiljeavtal, att han visserligen har ingått ett skiljeavtal men inte med den parten som har 

stämt in honom i skiljedomstolen (den subjektiva omfattningen), att det visserligen föreligger ett 

skiljeavtal mellan parterna men att den tvistade frågan inte omfattas av skiljeavtalet (den objektiva 

omfattningen) eller att skiljeavtalet är ogiltigt därför att det inte uppfyller kravet på 

skiljedomsmässighet.  

Målen har hämtats genom direktkontakt med respektive hovrätt, där jag har begärt ut en 

mallföreteckning över samtliga klandrade skiljedomar för den aktuella perioden. Dessa mål har jag 

sedan gått igenom manuellt för att se vilka som är klandrade på grunden att skiljedomen grundar sig 

på ett ogiltigt skiljeavtal. I flera fall utgör den klandergrunden endast en av flera klandergrunder. En 

del mål har kumulerats till en gemensam klanderprocess och ingår därför i samma dom. Dessa har 

dock ansetts som två separata mål i statistiken.  

8.1.2 Domstolsfördelning 

Totalt ingår 22 mål i undersökningen. En klar majoritet av de undersökta målen, 20/22 eller cirka 90 

%, har prövats av Svea hovrätt. Att så är fallet har sin naturliga förklaring i Stockholm som centrum 

för skiljeförfarande, mycket tack vare att SCC finns där, och att de flesta skiljedomarna därför faller 

inom Svea hovrätts domskrets om part avser att föra en klandertalan. Eftersom det är hovrätterna 

själva som avgör om en av dem meddelad klanderdom får överklagas och prövas även av Högsta 

domstolen, något de visat sig vara väldigt restriktiva med, ser jag det som positivt att de flesta målen 

kommer att tas upp av samma domstol. Domstolen kommer därmed att få stor erfarenhet av dylika 

prövningar och kan därmed också axla rollen som huvudsaklig praxisbildare på området, något som 

ju normalt sett tillfaller Högsta domstolen.  

De båda återstående målen har båda prövats av Hovrätten över Skåne och Blekinge. Inför Göta 

hovrätt och Hovrätten för Västra Sverige har ett fåtal domar som jag har erhållit föredragits, men där 

målen har avskrivits utan att prövas i sak på grund av återkallande av talan eller att parterna har 

träffat förlikning om saken. Dessa ingår därför inte i undersökningen. Varken Hovrätten för Nedre 

Norrland eller Hovrätten för Övre Norrland har tagit upp några klandermål på den undersökta 

grunden under den aktuella tidsperioden. 
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8.2 Resultat av undersökningen  

8.2.1 Svårt att vinna bifall 

Undersökningen visar att de vanligaste grunderna för en klandertalan enligt 34 § 1 st. p. 1 är att det 

saknas ett skiljeavtal över huvud taget mellan parterna eller att ett ostridigt skiljeavtal inte omfattar 

den i den meddelade skiljedomen aktuella tvisten. Av de undersökta målen har käranden i endast 

två fall vunnit bifall till sin talan.269 Detta motsvarar knappt 10 % av de klandrade målen under den 

aktuella tidsperioden. Målen, som kommer att redogöras för närmare nedan gällde i det ena fallet 

om något skiljeavtal hade ingåtts över huvud taget och i det andra fallet den objektiva omfattningen 

av ett ostridigt ingånget skiljeavtal. Av det redovisade kan den slutsatsen dras att det inte är omöjligt 

att få gehör hos hovrätten i en klandertalan på grunden att tvisten som skiljedomen grundas på inte 

omfattas av ett giltigt skiljeavtal, men att utsikterna för detta är relativt låga.  

8.2.2 Preklusion 

Det har inte varit ovanligt att domstolen har avslagit kärandens talan på grund av att dennes rätt till 

klander av skiljedomen har prekluderats enligt 34 § 2 st. Så har varit fallet i 5/22 mål,270 d.v.s. nästan 

¼ av målen. Tre av dessa rör mål där käranden i klanderprocessen också har varit skiljekäranden, 

d.v.s. då denne själv under åberopande av skiljeavtalet har påkallat skiljeförfarandet. I dessa fall har 

hovrätten konsekvent konstaterat att part genom att själv påkalla skiljeförfarande får anses ha 

avstått från att göra gällande att tvisten inte omfattas av något giltigt skiljeavtal. I de andra två fallen 

har klanderrätten prekluderats därför att svaranden inte på ett tydligt sätt har invänt mot 

skiljenämndens behörighet utan istället deltagit i processen.  

8.2.3 Talan avslås utan någon materiell prövning av omständigheterna 

I en del mål har hovrätten avslagit kärandens talan utan någon materiell prövning av de 

omständigheter som käranden har åberopat till grund för sin klandertalan. Så har t.ex. varit fallet då 

käranden har klandrat ett sådant beslut om skiljemännens behörighet som avses i 2 § LSF och 

hovrätten har då avslagit parts klandertalan utan att pröva omständigheterna till 

behörighetsinvändningen materiellt med hänvisning till att beslutet inte är sådant som kan klandras 

enligt 34 §.271 Även då käranden har begärt att få skiljedomen ogiltighetsförklarad på grund av att 

skiljedomen inte omfattas av något giltigt skiljeavtal har hovrätten nöjt sig med att konstatera att 

detta är en klandergrund och ingen grund för ogiltighetstalan enligt 33 § och sedan avslagit målet 

utan att pröva de åberopade omständigheterna.272  

 

 

                                                            
269 Svea hovrätts dom 2007-12-17 i mål nr. T 3108-06 och dom 2013-09-05 i mål nr. T 10060-10. Käranden vann även bifall i 
Svea hovrätts dom 2006-05-31 i mål nr. T 7680-05, men ej på den grunden att det saknades ett giltigt skiljeavtal mellan 
parterna utan på att skiljenämnden överskridit sin befogenhet enligt 34 § 1 st. p. 2 LSF, varför detta ej påverkat 
undersökningens resultat.  
270 Svea hovrätts dom 2005-12-14 i mål nr. T 5863-04, dom 2006-01-19 i mål nr. T 92-04, dom 2006-11-30 i mål nr. T 503-05 
dom 2009-05-04 i mål nr. T 980-06 och dom 2012-04-03 i mål nr. T 9345-10.  
271 Svea hovrätts dom 2009-04-07 i mål nr. T 58-08 och dom 2009-04-07 i mål nr. T 7200-08. 
272 Svea hovrätts dom 2009-08-28 i mål nr. T 1648-08.  
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8.2.4 Andra iakttagelser 

8.2.4.1 Påståendedoktrinen och anknytningsdoktrinen 

Hovrätten har i flera mål använt såväl påståendedoktrinen som anknytningsdoktrinen för att 
bestämma skiljeavtalets objektiva omfattning. Det har dock varit vanligare att rätten har använt 
påståendedoktrinen som grund för skiljemännens behörighet. I ett fall har hovrätten fört ett 
resonemang som klart påminner om anknytningsdoktrinen men där domstolen uttryckt sig i termer 
av att tvisten har en sådan ”nära koppling” till skiljeavtalet att tvisten måste anses omfattas av 
skiljeavtalet.273 Jag kan tycka att det hade varit mer pedagogiskt av domstolen att använda termen 
”nära anknytning” istället för nära koppling för att undvika förvirring.274  
 
I ett annat mål redogjorde hovrätten för hur man skall applicera Högsta domstolens uttalanden i NJA 
2008 s. 406 att ”… det rättsförhållande som skiljekäranden påstår ge stöd för ett framställt yrkande 
skall täckas av skiljeavtalet, antingen genom att det är ostridigt eller genom att det har fastställts i 
rättslig ordning”.275 Rätten anförde till en början att uttalandet måste innebära att 
påståendedoktrinen inte kan tillämpas för att avgöra om ett åberopat rättsförhållande verkligen 
täcks av skiljeavtalet. Därefter konstaterade domstolen att det måste innebära att doktrinen endast 
kan tillämpas såtillvida det är ostridigt mellan parterna att skiljeavtalet existerar och att det omfattar 
tvister gällande skiljekärandens anspråk på royalty för de av motparten försålda varorna med stöd av 
den licens som upplåtits i avtalet. Denna fråga var inte tvistig varför rätten kom fram till att 
påståendedoktrinen kunde tillämpas och att den också gav stöd för skiljemännens behörighet. 
 
8.2.4.2 Passivitet som grund för bundenhet 
 
Påståendet att part genom sin passivitet kan bli bunden av ett skiljeavtal kan ånyo anses ha blivit 

bekräftat i ett par mål.  I det ena målet var det ostridigt att avtal om beställning och leverans hade 

ingåtts muntligen per telefon och frågan i målet var om skiljeavtal mellan parterna kunde anses 

slutet genom det att ena parten, efter den muntliga beställningen, i såväl orderbekräftelse som 

faktura, hänvisade till sina allmänna leveransvillkor innehållande en skiljeklausul, utan att motparten 

reklamerade mot detta.276 Hovrätten uttalade i det här fallet att motparten vid varje beställning 

hade haft att räkna med att det muntliga avtalet skulle komma att kompletteras med allmänna 

leveransvillkor och att dessa har blivit del av parternas avtal genom att motparten förhållit sig passiv 

och inte protesterat mot dessa. Det saknade betydelse huruvida motparten fått del av någon kopia 

av de allmänna villkor eller om han varit okunnig om att leveransbestämmelserna innehöll en 

skiljeklausul.277  

I det andra målet där passivitet som grund för bundenhet prövades var i det nedan refererade Norsk 

Hydro. Frågan där var om svarandeparten genom att delta i skiljeförfarandet genom passivitet kunde 

anses ha bekräftat nämndens behörighet, en fråga som enligt de omständigheter som redogörs för 

nedan, hovrätten besvarade nekande.  

 

                                                            
273 Svea hovrätts dom 2013-04 29 i mål nr. T 6198-12. 
274 Det kan tilläggas att svarandeparten i klandermålet i sin tur använde en tredje term ”nära samband” vid utvecklingen av 
sin talan.  
275 Svea hovrätts dom 2012-10-05 i mål nr. T 8399-11. 
276 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2012-05-14 i mål nr. T 1309-10.  
277 Här hänvisade hovrätten till det ovan nämnda Lastbilscentralen.  



57 
 

8.2.4.3 Jäv har ej ansetts innebära att inget giltigt skiljeavtal kommit till stånd 

 
En särskilt intressant fråga som har aktualiserats i ett utav de analyserade målen är vilken inverkan 

ett par styrelseledamöters jäv skall ha på frågan om bundenheten av en skiljeklausul som dessa har 

ingått för en bostadsrättsförenings räkning med ett annat bolag i vilka dessa har haft ett särskilt 

intresse. I enlighet med separabilitetsprincipen konstaterade hovrätten att skiljeavtalets giltighet 

inte är avhängigt huruvida huvudavtalet är giltigt eller ej.278 Rätten kom sedan fram till att de båda 

ledamöterna hade överträtt sin befogenhet när de ingick huvudavtalet, men att det inte hade 

framkommit annat än att de fick anses varit behöriga att ingå avtalet. Under det förhållandet att 

skiljenämndens beslut om huvudavtalets ogiltighet inte tog sikte på den ifrågavarande 

skiljeklausulen fann inte hovrätten någon anledning till att det skulle innebära att inte skiljeavtalet 

var giltigt. Ledamöterna var alltså behöriga att ingå skiljeavtalet och den omständigheten att de 

överskridit sina befogenheter i andra avseenden i avtalet, vilket också ledde till att skiljenämnden 

ansåg att huvudavtalet var ogiltigt, har inte föranlett att även skiljeavtalet blivit ogiltigt. 

8.2.4.4 Kolliderande tvistelösningsklausuler 
 
Som grund för att en skiljeklausul skulle anses ogiltig på grund av bristande partsvilja åberopades 

bland annat att det i parternas avtal fanns intaget även en prorogationsklausul som föreskrev att 

tvister med anledning av avtalet skulle prövas av allmän domstol. Hovrätten kom i det här fallet fram 

till att parterna ingått avtalet i full vetskap om avtalets innehåll i denna del och att skiljeavtalet skulle 

anses ingå i avtalet även om parterna inte var överens om tolkningen av bestämmelserna i avtalet.279 

Vidare anförde domstolen att ordalydelsen av de båda bestämmelserna inte kunde ge någon 

indikation om den ena klausulens företräde i anledning av en tvist. Klausulerna skulle därför 

uppfattas som alternativa, vilket bland annat kunde förankras i att ett skiljeavtal endast är ett 

dispositivt rättegångshinder i allmän domstol som kräver svarandens invändning mot domstolens 

behörighet. Därav kan det fortfarande finnas ett behov för parterna att genom avtalet reglera vilket 

forum som skall vara behörigt att pröva en uppkommen tvist för det fall tvisten trots skiljeklausulen 

skall prövas av allmän domstol.  

8.2.5 Framgångsrika klandermål 

8.2.5.1 Staten Ukraina ./. Norsk Hydro 

I målet där ukrainska staten anförde att något giltigt skiljeavtal aldrig ingåtts för en fonds räkning 

med Norsk Hydro m.fl. inledde hovrätten med att pröva om huvudavtalet kunde anses ingånget av 

för Fonden behöriga företrädare. Sedan domstolen funnit att endast en av företrädarna hade haft en 

fullmakt som innebar att denne varit behörig att ingå skiljeavtalet men inte huvudavtalet, prövade 

rätten enligt separabilitetsprincipen om företrädaren ingått något skiljeavtal. Fokus kom att läggas 

på en av företrädaren gjord signatur på huvudavtalet. Det fanns i slutet av avtalet intagna särskilda 

rutor inom vilket område respektive parts underskrifter skulle nedtecknas. Alla parter utom Fonden 

hade skrivit under avtalet inom sina respektive angivna områden. Fondens företrädare hade istället 

skriva sin signatur, utan namnförtydligande, i högerkanten av avtalet, vid sidan av den plats som var 

avsedd för Fonden. Av detta, tillsammans med att parter varit medvetna om att avtalet skulle 

                                                            
278 Svea hovrätts dom 2008-11-07 i mål nr. T 9137-07. 
279 Svea hovrätts dom 2012-05-10 i mål nr. T 10329-10 och nr. T 10401-10. 
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undertecknas av Fondens ordförande, fann hovrätten att signaturen måste ha varit avsedd för något 

annat än ett undertecknande för Fondens räkning.  

Därefter kom domstolen att pröva om Fonden ändå kunde anses ha ingått avtalet genom sitt 

konkludenta handlande eller genom passivitet. I det förra avseendet prövades om Fonden kunden 

anses ha ingått avtalet sedan Norsk Hydro påbörjat arbetet enligt ett annat avtal och att det för 

Fonden stått klart det var en väsentlig förutsättning för bolaget att påbörja arbetet enbart om 

aktieägaravtalet (huvudavtalet ovan) kommit till stånd. På den frågan konstaterade hovrätten att 

bolaget självt hade påbörjat arbetet direkt efter det omtalade mötet för underskrifterna ovan och 

att det dessutom angett som förutsättning för arbetets på börjande att bolagsordningen skulle 

ändras, vilket heller inte hade skett innan det att bolaget påbörjade sitt arbete. Under dessa 

omständigheter kunde det inte anses ålegat Fonden att reagera mot bolagets åtgärder. Slutligen vad 

gäller passivitetsfrågan hade Norsk Hydro gjort gällande att ukrainska staten genom att medverka i 

förfarandet genom passivitet samtyckt till skiljeavtalet. På den punkten konstaterade domstolen att 

det knappast kunde anses att den ukrainska staten medverkat i förfarandet då den enda åtgärden 

den vidtagit var att i svaromålet bestrida att skiljenämnden var behörig då det saknades ett giltigt 

skiljeavtal mellan parterna. På dessa grunder upphävde hovrätten den av skiljenämnden meddelade 

skiljedomen då den ansåg att inget skiljeavtal hade ingåtts för Fondens räkning. 

8.2.5.2 Ryska Federationen ./. RosInvestCo UK Ltd 

I det här målet kom hovrätten att upphäva skiljedomen med hänvisning till en av tingsrätten 

meddelad tredskodom280 gällande en fastställelsetalan där Ryska Federationen yrkade att 

tingsrätten skulle fastställa att parternas skiljeavtal inte gav skiljenämnden behörighet att pröva 

frågan om Federationen företagit expropriationsåtgärd gentemot RosInvest. Då RosInvest aldrig dök 

upp på den muntliga förberedelsen, trots kallelse vid äventyr av att tredskodom annars kunde 

komma att meddelas, beslöt tingsrätten att meddela tredskodom i enlighet med Ryska 

Federationens yrkanden. Av Ryska Federationens talan kan bl.a. utläsas att tvisten gällde frågan ett 

bilateralt investeringsskyddsavtal (BIT) och frågan om Ryska Federationen haft rätt att företa 

expropriationsåtgärd mot RosInvest. Federationen hänvisade till en bestämmelse i BIT där den gamla 

Sovjetunionen förbehållit sig rätten att själva avgöra frågan huruvida expropriation över huvud taget 

företagits och först sedan en expropriation väl har erkänts, frågan om kompensation för åtgärden får 

avgöras av skiljemän. Vidare anförde Federationen att skiljemännen också påtalat att denna 

bestämmelse hade denna innebörd i sin behörighetsprövning, men utan att motivera varför ändå 

utsträckt sin behörighet bortom bestämmelsens gränser. Som skäl hade skiljenämnden hänvisat till 

en MFN-klausul (most-favoured-nation) utan att bry sig om att klausulen inte kunde användas för att 

sträcka ut nämndens behörighet. Huruvida skiljenämnden haft rätt att utsträcka sin behörighet 

genom den hänvisning som Federationen hävdar att de gjort, kom dock aldrig att prövas av 

domstolen på grund av att svaranden aldrig dök upp på förhandlingen. Domen ger därför inte så 

mycket matnyttigt att komma med för uppsatsen då man utan att ta ställning till frågan grundar 

domen på kärandens yrkanden.    

  

                                                            
280 Stockholms tingsrätts dom 2011-11-09 i mål nr. T 24891-07. 
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8.3 Summering 

Undersökningen visar att det inte är ovanligt att en skiljedom klandras på grunden att domen 

grundar sig på ett ogiltigt skiljeavtal. Det är heller inte ovanligt att en skiljedom klandras på 

alternativa grunder. I ca 10 % av fallen leder en klandertalan på grunden att det saknas ett giltigt 

skiljeavtal till bifall och att skiljedomen därmed upphävs. Det kan därför inte anses vara helt 

utsiktslöst för tappande parten att klandra en skiljedom på den grunden, även om en övervägande 

del av klandermålen avslås.  

Analysen innehåller mestadels opublicerat material och det finns inga tydliga exempel på domar som 

avviker från HD:s praxis. Däremot har ett par frågor som ännu inte har behandlats av HD, inom 

ramen för skiljedomsrätten, förekommit bland de undersökta målen. Det gäller vilken påverkan ett 

par styrelseledamöters jäv, när de ingick huvudavtalet, skall ha på giltigheten av den i avtalet 

infogade skiljeklausulen samt frågan om en skiljeklausul i avtal kan göras gällande även då det i 

samma avtal också finns en prorogationsklausul. I båda fallen gjorde hovrätten bedömningen att 

skiljeklausulen i avtalet skulle stå sig. Det uttalades att styrelseledamöternas jäv kunde innebära att 

de överträder befogenheten i vissa delar, men att det per automatik inte skall innebära att de också 

är obehörig att ingå ett skiljeavtal för i det här fallet den bostadsrättsförening som de 

representerade. I det andra fallet anförde hovrätten att ett skiljeavtal endast utgör ett dispositivt 

rättegångshinder och att en domstols behörighet fråntas först sedan svarandeparten rest en 

invändning mot domstolens behörighet. Av bland annat detta skäl ansåg hovrätten att en 

skiljeklausul och en prorogationsklausul kan existera bredvid varandra i ett och samma avtal och att 

prorogationsklausulen då får den viktiga verkan att en särskild domstol skall anses behörig att pröva 

tvister i anledning av avtalet i de fall parterna väljer att inte påkalla skiljeförfarande.  

9. Undersökning av olika skiljedomsinstituts behörighetsprövningar 

9.1 Inledning 

Jag har nu kommit till den del av uppsatsen då jag ska jämföra hur behörighetsprövningen av om 

kärandeparten har vänt sig till rätt forum i sin påkallelse kan skilja sig mellan olika skiljedomsinstitut 

när dessa har att avgöra frågan om sin egen behörighet i en uppkommen tvist. I Sverige finns som 

redogjorts för ovan endast ett varaktigt aktivt skiljedomsinstitut, SCC. Från SCC har jag erhållit 

flertalet avidentifierade mål som tar sin utgångspunkt i institutets prima facie bedömning över 

institutets behörighet att ta upp en uppkommen tvist. Utöver detta har jag även tillhandahållits en 

del mål från Idrottens Skiljedomstol, CAS (Court of Arbitration for sports), med säte i Lausanne, 

Schweiz. Utöver detta har jag inhämtat en del andra avgöranden från annat håll som också ingår i 

jämförelse och kan tjäna som hjälpmedel för att finna likheter och skillnader mellan olika instututs 

behörighetsprövningar. 

9.2 Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut, SCC 

9.2.1 Styrande regelverk 

Som följer av 46 § LSF är LSF tillämplig på alla skiljeförfaranden med säte i Sverige. Detta inkluderar 

samtliga mål som administreras av SCC. Vid sidan av detta har SCC ett eget skiljedomsreglemente 
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som i dess nuvarande lydelse gäller sedan den 1 januari 2010.281 För att ge SCC exklusiv behörighet 

att pröva tvister i anledning av ett kontrakt rekommenderar institutet att parterna använder sig av 

institutets egen modellklausul som i dess engelska lydelse lyder ”Any dispute, controversy or claim 

arising out of or in connection with this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, 

shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Arbitration 

Institute of the Stockholm Chamber of Commerce”. Det är dessvärre inte så att parterna alltid väljer 

att följa denna rekommendation. Institutet har då att bedöma utifall parterna ändå har avsett att ge 

institutet behörighet, eller om deras avsikt varit att ge något annat institut behörighet att pröva 

tvister i anledning av avtalet, alternativt att parterna avsett ad hoc-förfarande.  

9.2.1.1 Artikel 10.1 – beslut om avvisning 

När det kommer till frågan om institutet är behörigt att ta upp en inkommen tvist till prövning i sak 

skall en första bedömning göras av institutets styrelse enligt vad som föreskrivs i art. 10.1 SCC:s 

skiljedomsregler.282 Ett sådant beslut tas först och främst sedan part invänt mot institutets 

behörighet, men styrelsen kan även i andra fall ex officio pröva institutets behörighet om man inte 

lyckats få kontakt med svarandeparten.283 Styrelsens beslut har karaktären av prima facie beslut. 

Detta innebär att det endast är en prövning i första steg och att det kommer på en senare utnämnd 

skiljenämnd att slutligen pröva sin egen behörighet i de fall styrelsen väljer att inte avvisa målet. 

Givetvis gäller reglerna i LSF om att allmän domstol har behörighet att på parts begäran fatta beslut 

om skiljemännens behörighet som går emot skiljemännens uppfattning och som är bindande för de 

inblandade.  

Av art. 10.1 framgår att styrelsen skall avvisa målet endast då det är uppenbart att institutet saknar 

behörighet att befatta sig med tvisten. Detta skall utläsas så att det inte är uppenbart att institutet 

saknar behörighet om vidare utredning måste företas för att kunna ta ställning i frågan.284 Det 

medför att tröskeln för institutets behörighet i det första steget är förhållandevis låg. Det är viktigt 

att komma ihåg att parts möjlighet att invända mot institutets behörighet inte prekluderas om 

svaranden missat att göra en behörighetsinvändning vid sin första kontakt med institutet eller i sitt 

svaromäl till påkallelsen.285  

9.2.2 Studie över SCC:s behörighetsprövningar 

Nedan kommer ett antal studerade mål angående SCC:s behörighetsprövningar att redogöras för. I 

flertalet av dessa mål har jag endast haft tillgång till styrelsen prima facie bedömning. Som framgår 

av ovan är tröskeln för att tvisten skall överlämnas till en utsedd skiljenämnd i denna bedömning 

förhållandevis låg. Till en del andra fall har jag även beretts tillgång till kommentarer angående den 

utsedda skiljenämndens behörighetsprövning. I parenteserna till målen nedan anges parternas 

nationalitet i målet. Påkallande parts nationalitet anges först och därefter svarandepartens 

nationalitet.  

 

                                                            
281 Reglementet finns utgivet på 11 följande språk: Svenska, engelska, tjeckiska, tyska, ryska, arabiska, kinesiska, spanska, 
franska, rumänska och polska.  
282 Jämför art. 9.1 SCC:s skiljedomsregler.  
283 Tellez s. 2.  
284 Larsson & Magnusson s. 49.  
285 Se art. 5.1 (i) SCC:s skiljedomsregler.  
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Mål 41/1998 (Ryssland ./. Botswana) 

Skiljeklausulen i det tvistade kontraktet hade lydelsen ”All disputes … are subject, without recourse to 

common courts, to settlement by arbitration at Arbitration … domiciled in Stockholm, Sweden”. I avtalet som 

delvis var omskrivet för hand hade man lämnat en lucka mellan “Arbitration” och “domiciled”. Svarandeparten 

invände mot SCC:s behörighet med hänvisning till att klausulen var vag och tvetidig och därför ogiltig. I sin 

prima facie bedömning fann SCC att det inte var uppenbart att institutet saknade behörighet. I skiljenämndens 

behörighetsprövning uttalade skiljemännen att det var olyckligt att man inte kan avgöra om det var tänkt att 

ha en text i mellanrummet i den engelska versionen av kontraktet. Däremot kan den ryska versionen mer 

översättas till ”by means of arbitration Arbitration – of Stockholm, Sweden”. Vidare har parterna tveklöst 

avsett att utestänga allmän domstol , att det inte finns något annat institut än SCC beläget i Stockholm och 

inget speciellt som talar för att parterna har avtalat om ad hoc. Av detta drog nämnden slutsatsen att parterna 

måste ha avsett att ge SCC som enda institut beläget i Stockholm exklusiv behörighet att lösa tvister dem 

emellan.  

Mot denna bedömning finns det enligt mig flera invändningar. Skiljenämnden tolkar alltså skrivelsen 

”arbitration at Arbitration … domiciled in Stockholm, Sweden” som att parterna, förmodligen med hänvisning 

till ”Arbitration” måste ha avsett ett särskilt institut. Enligt min mening kan mellanrummet lika gärna tyda på 

att parterna avsett att frånta ett visst institut, t.ex. SCC, sin exklusiva behörighet genom att helt enkelt sudda 

bort institutets namn. Enligt mig liknar den här klausulen mer en ad hoc klausul än en institutionell klausul. Vid 

dylika otydligheter tycker jag att det är bättre att stycka ner parternas avtal för att söka hitta en minsta 

gemensamma nämnare, här skiljeförfarande. Har parterna inte exklusivt angett ett institut eller organ att leda 

målet har man då att göra med en ad hoc klausul. Att ge ett särskilt institut behörighet innebär att man 

tillskjuter ytterligare regelverk till parternas avtal och förfarande, vilket borde kräva en otvetydig viljeförklaring 

från båda parterna.  

Mål 48/1998 (Japan ./. USA) 

Skiljeklausulen i påkallelseskriften hade bland annat följande lydelse ”… shall be referred to the Court of 

Arbitration in Stockholm, Sweden for resolution… In no event shall use be made of the courts or any 

arbitration procedures of the United States of America or Japan”. SCC fann i sin prima facie bedömning att SCC 

var behöriga att ta upp tvisten, med hänsyn till ordalydelsen i klausulen som indikerade att parterna avsett 

institutionellt förfarande i Stockholm.286  

I denna bedömning håller jag dock med SCC i sin bedömning. Genom att tillskriva ”the Court of Arbitration in 

Stockholm, Sweden” är det objektivt sett tydligt att parterna avsett att ge en särskild skiljedomstol behörighet 

att pröva tvister i anledning av kontraktet. Den enda sådana som finns i Stockholm är SCC varför det är högst 

rimligt att institutet anser sig behörigt att pröva tvisten. 

Mål 121/1998 (Ryssland ./. USA) 

I detta mål hänvisades till en tvistelösningsklausul som bland annat föreskrev ”…they will be settled without 

recourse to legal proceedings by a neutral arbitration court in Sweden, Stockholm in accordance with the 

regulations of said Arbitration”. Här kom SCC fram till att stycket “regulations of said Arbitration” indikerade 

att parterna avsett ett institutionellt förfarande enligt det särskilda regelverk som det föreskrivna institutet 

använder och att det endast finns ett sådant institut i Stockholm, d.v.s. SCC. Även i detta mål tycker jag att 

institutet för ett rimligt resonemang kring sin behörighet och att det är rimligt att tolka klausulen så att 

parterna avsett att ge SCC exklusiv behörighet att pröva tvister i anledning av kontraktet.  

 

                                                            
286 Magnusson s. 6. 
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Mål 17/1999 (Schweiz ./. Ryssland) 

Skiljeklausulen det hänvisades till hade följande lydelse: ”…Should the parties fail to reach an agreement all 

disputes between the parties shall be brought for settlement to International Arbitration in Stockholm”.  I 

målet protesterade svarandeparten mot SCC:s behörighet och angav bland annat att det inte fanns någon 

hänvisning till institutet I klausulen. Institutet ansåg dock inte att det var uppenbart att det saknade 

behörighet varför målet överlämnades till en skiljenämnd. Kort därefter drog käranden tillbaka sin talan, varför 

målet avvisades. I en kommentar till domen anges dock att i den ryska versionen av samma kontrakt stod det 

inte helt klart huruvida man hänvisade till ad hoc eller institutionellt förfarande. Tidigare har liknande klausuler 

från båda parter ansetts otvetydigt ge SCC behörighet att pröva målet. Det var med hänvisning till detta som 

institutet i sin prima facie bedömning fann att det inte var uppenbart att det saknade behörighet.287 Då 

käranden drog tillbaka sin talan fick dock aldrig skiljemännen möjlighet att på egen hand pröva sin behörighet 
ytterligare. För egen del tycker jag dock att det låter egendomlig att anse att klausulen ger ett klart uttryck för 

att parterna har avsett att ge SCC exklusiv behörighet att pröva tvister mellan parterna.  

Mål 86/1999 (Finland ./. Ryssland) 

”All disputes shall, upon request of one of the parties, finally be settled by the International Court of 

Arbitration, Stockholm, Sweden, in accordance with the German-Finnish Terms of Arbitration”.  

Svarandeparten invände mot SCC:s behörighet med hänvisning till att kontraktet som käranden hänvisade till I 

påkallelseskriften som innehöll ovan angivna skiljeklausul hade upplösts och att tysk domstol därför skulle vara 

rätt forum.  SCC fann i sin prima facie bedömning att det inte var uppenbart att institutet saknade behörighet 

och överlämnade tvisten till en ensam skiljeman. Kort därefter träffade parterna förlikning i tvisten. I en 

kommentar till domen anger Magnusson att svaranden inte kunnat vinna bifall till sitt avvisningsyrkande 

endast på grunden att huvudavtalet var upplöst, vilket följer av separabilitetsprincipen.288  

Mål 87/2002 (Ryssland ./. Island) 

Målet gällde en tvist mellan en rysk skiljekärande och en isländsk svarandepart. I ett avtal mellan parterna 

fanns en klausul intagen med lydelsen ”…all the disputes and differences are to be submitted, without 

recourse to the courts of law, to arbitration at the Foreign Trade Arbitration Commission of the All-Union 

Chambers of Commerce and Industry, Stockholm Sweden in compliance with the Rules of Procedure of the 

mentioned Commission”. Sedan svaranden underlåtit att inkomma med svaromål fann institutet i sin prima 

facie bedömning att det inte var uppenbart att institutet saknade behörighet i frågan och utsåg en ensam 

skiljeman att avgöra tvisten. Den ensamme skiljemannen meddelade senare skiljedom i tvisten.  

I en kommentar till domen anger Magnusson att det är uppenbart att det inte är någon rekommenderad 

modellklausul som har använts i kontraktet, men att det är tydligt att det stipuleras att tvister skall lösas enligt 

skiljeförfarande i Stockholm. Att institutet i kontraktet är felbenämnt kan bero på att klausulen är tagen och 

översatt från ett tidigare kontrakt från Sovjetunionen. Ordet ”All-Union” refererar till det ryska ordet för Sovjet 

och var rätteligen borttagen i den ryska versionen av avtalet, men måste ha glömts bort i den översatta 

versionen. Det har tidigare, mellan år 1932 och 1987 existerat en rysk standardklausul, som hänvisat till ett för 

tiden existerande skiljedomsinstitut under namnet Foreign Trade Arbitration Commission with the All-Union 

Chambers of Commerse and Industry. Genom att byta ut ”the All-Union”, vilket förmdoligen glömts bort i den 

engelska versionen, mot Stockholm antogs det att parterna avsett SCC som var den enda svenska 

motsvarigheten i Stockholm.289  

 

                                                            
287 Magnusson s. 8. 
288 Magnusson s. 9. 
289 Larsson & Magnusson s. 57 f. 
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Mål 99/2002 (Brittiska Jungfruöarna ./. Guernsey) 

Skiljekärande påkallade skiljeförfarande inför SCC med hänvisning till ett avtal som författats på både engelska 

och ryska. Den engelska klausulen löd, med utdrag, enligt följande ” …termination or invalidity are subject to 

final settlement by arbitration (ad hoc) in accordance with from the Contract or in connection herewith shall 

be subject to resolution by the arbitration according to the regulations of Arbitration Institute Chambers of 

Commerce and Industry, Stockholm. The Arbitration Court shall comprise three arbitrators. The place of 

arbitration shall be Stockholm, Sweden”.  Det synes som att man kan uppfatta den engelska versionen av 

klausulen så att den refererar till både ad hoc och institutionellt förfarande i Stockholm. Den ryska versionen 

hänvisade emellertid enbart till institutionellt förfarande i Stockholm. Enligt avtalen skulle ingen språklig 

version ha legalt tolkningsföreträde framför den andra. SCC fann i sin prima facie bedömning, trots att 

klausulen hänvisade till ett institut som inte existerar i Stockholm, att det inte var uppenbart att institutet 

saknade behörighet. Målet överlämnades till en skiljenämnd och i svaromålet invände svaranden mot 

nämndens behörighet. Inte med hänvisning till att förfarandet skulle ske ad hoc eller att ett annat institut var 

behörigt utan att skiljekäranden var fel part till det åberopade kontraktet. Innan skiljenämnden hann utreda 

sin behörighet ytterligare hann dock parterna träffa förlikning om saken varför målet avskrevs.  I en 

kommentar till domen anger Larsson & Magnusson att trots de språkliga missarna i den engelska versionen 

som torde vara en översättning av en rysk ad hoc klausul, så är skiljeklausulen i den ryska versionen väldigt lik 

den av SCC rekommenderade modellklausulen. Det är därför troligt att nämnden hade funnit sig behörig att 

pröva tvisten materiellt om den i sin bedömning kommit fram till att skiljekäranden var rätt part i 

huvudavtalet.290  

Mål 20/2004 (Sverige ./. England) 

I en klausul i ett kontrakt mellan ett svenskt försäkringsbolag och ett engelskt återförsäkringsbolag föreskrevs 

bland annat: ”The court of arbitration shall take place in Stockholm and the law applicable to both the 

aforesaid and this arbitration agreement shall be Swedish law”.  Den svenska skiljekäranden angav i sin 

påkallelseskrift att även om klausulen inte direkt pekar ut SCC som exklusivt behörig att pröva tvisten, skall det 

inte krävas att svarandeparten explicit godkänner institutets behörighet för att det skall anses behörigt att ta 

upp tvisten till prövning i sak. Svaranden invände dels mot SCC:s behörighet i sak att vidta några som helst 

åtgärder i anledning av parternas avtal och vidare dels att påkallelsen enligt vissa andra bestämmelser i 

klausulen som inte har tagits in här, hade skett i fel ordning. SCC kom i sin prima facie bedömning fram till att 

det var uppenbart att institutet saknade behörighet att pröva den uppkomna tvisten då parterna i avtalet 

varken hänvisat till SCC eller till något institutionellt förfarande över huvud taget.  

Mål 28/2010 (England ./. Sverige) 

Kärandeparten hänvisade i sin påkallelseskrift till ett kontrakt mellan parterna innehållande SCC:s 

modellklausul för skiljeförfarande. Den svenska svarandeparten invände mot SCC:s behörighet med hänvisning 

till att huvudavtalet var ogiltigt då det tillkommit under bedrägliga omständigheter och då kärandepartens 

företrädare hade saknat behörighet att ingå den typen av avtal som var för handen. Käranden invände mot 

påståendet och förklarade för institutet att han tidigare hade väckt talan om saken inför allmän domstol men 

att svarandeparten då hade invänt mot domstolens behörighet under åberopande av skiljeklausulen i det 

huvudavtal han nu menar inte skall kunna tillämpas. Under dessa omständigheter fann styrelsen i sin prima 

facie bedömning att det inte var uppenbart att institutet saknade behörighet. Denna bedömning följer vad 

som föreskrivs i 5 § LSF och tidigare rättspraxis, även om situationen i rättsfallet var den omvända.291  

 

                                                            
290 Larsson & Magnusson s. 59 f. 
291 RH 1989:114. 
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Mål 82/2010 (Sverige ./. Sverige) 

Påkallande part hänvisade till ett huvudavtal med följande skiljeklausul: ”…shall be finally settled by arbitration 

in accordance with the Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce”.  

Svarandeparten invände mot SCC:s behörighet på grunden att den affärsmässiga relationen som käranden 

hävdade i påkallelsen inte omfattades av det kontrakt som käranden hänvisade till och att käranden hade 

ingått ett nytt avtal med en tredje part som inte alls hade någon relation till det hävdade huvudavtalet. 

Styrelsen ansåg inte att det var uppenbart att institutet saknade behörighet och även den senare sammansatta 

skiljenämnden kom fram till att det huvudavtal som käranden hänvisade till i påkallelsen var tillämpligt på den 

uppkomna tvisten och därmed också skiljeklausulen som omfattade den ifrågavarande tvisten.292 Här kan jag 

tycka att skiljenämnden i enlighet med svensk praxis skulle ha grundat sin behörighet på påståendedoktrinen 

istället för att redan i sin behörighetsprövning bedöma huruvida avtalet var tillämpligt mellan parterna. Så 

länge hänvisningen till kontraktet med skiljeklausulen inte är uppenbart ogrundad gäller enligt denna att 

nämnden skall utgå från att de rättsfakta som skiljekäranden åberopar föreligger.   

Mål 113/2010 (England ./. Sverige) 

I det i påkallelseskriften åberopade huvudavtalet fanns SCC:s modellklausul intagen.  Svaranden invände mot 

SCC:s behörighet med motiveringen att det inte fanns något giltigt skiljeavtal mellan parterna eftersom 

svaranden inte var part till det åberopade aktieägaravtalet. Avtalet innehöll krav på samtycke för partsbyte. 

Enligt svaranden hade den ursprunglige medkontrahenten överlåtit avtalet utan förbigående skriftligt 

medgivande från svaranden, varför överlåtelsen inte var giltig. Käranden invände att han var successor till 

avtalet och att det är en fast grundprincip i svensk skiljemannarätt att successorn träder in i skiljeavtalet efter 

en succession. Han invände vidare att det inte hade varit något krav för just detta avtal att en succession 

endast kunde företas efter skriftligt medgivande från motparten. SCC:s styrelse fann i sin prima facie 

bedömning att det inte var uppenbart att institutet saknade behörighet i detta fall. Tyvärr har jag inte beretts 

någon tillgång till den senare utnämnda skiljenämndens beslut i behörighetsfrågan. De man kan säga om fallet 

är att, precis som käranden framhåller, så har det enligt svensk skiljepraxis ansetts att en successor vid en 

godkänd singularsuccession förvärvar de rättigheter och skyldigheter som överlåtaren hade enligt kontraktet 

och att detta även omfattar en intagen skiljeklausul. En slutsats man kan dra av fallet är att det inte är möjligt 

att frånta institutet behörighet att ta upp målet till prövning redan genom en invändning inför styrelsen att 

någon giltig överlåtelse av huvudavtalet inte har ägt rum. Det kommer an på den senare utsedda 

skiljenämnden att vidare utreda sakomständigheterna efter den bevisning som parterna lägger fram i målet.  

Mål 145/2010 (Sverige ./. Frankrike) 

I detta mål hänvisade käranden till ett huvudavtal med SCC:s modellklausul för förenklat förfarande. 

Svaranden invände att han aldrig hade ingått något skiljeavtal med käranden eftersom käranden aldrig 

översände någon fransk version av det använda leveransavtalet där skiljeklausulen fanns intagen. På grund av 

detta hade denne varit ovetandes om existensen av skiljeklausulen och hade aldrig haft för avsikt att avtala om 

skiljeförfarande som tvistelösningsmetod. Käranden invände mot dessa påståenden och anförde att denne 

visst hade sänt över ett franskt exemplar av villkoren samt att motparten hade samtyckt till villkoren. Styrelsen 

fann att det inte var uppenbart att institutet saknade behörighet och tyvärr har jag inte heller i detta fall fått 

någon tillgång till den utsedda skiljenämndens beslut i frågan. Med hänsyn till tidigare rättspraxis kan det 

krävas att den svenska parten faktiskt kan styrka att han har sänt över en fransk version av villkoren. Detta 

med hänsyn till HD:s avgörande i NJA 1969 s. 285. där man inte fann skiljeklausulen i de svenska 

leveransvillkoren giltig gentemot en jugoslavisk motpart då denna inte hade särskilt uppmärksammats på just 

                                                            
292 Tellez s. 7. 
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skiljeklausulen. Rättsläget är på just denna fråga inte alldeles klar idag. Å ena sidan kan det fortfarande förhålla 

sig så att man skiljer på svenska och utländska parter och att det därför ställs högre krav på tydlighet för en 

svensk part som vill infoga ett standardavtal på svenska i ett avtal med en utländsk part. Å andra sidan skulle 

man kunna se 1969 års fall som överspelat i och med Lastbilscentralen tillsammans med att både 

standardavtal och skiljeklausuler används mer frekvent idag än vad som gjordes vid tiden för rättsfallet.   

Mål 68/2011 (Ryssland ./. Tyskland) 

I påkallelseskriften hänvisades till ett huvudavtal med följande skiljeklausul: ”in the case the Parties fail to 

reach an accommodation… all disputes… shall be governed and resolved exclusively by the International 

Arbitration Court in Stockholm (Sweden)”. I en annan del av avtalet fanns en annan klausul som löd “This 

Contract shall be governed by the regulations of the International Chamber of Commerce, Paris (France) with 

regard to Force Majeure circumstances”.  

Svaranden invände mot SCC:s behörighet med hänvisning i första hand till att käranden grundade sin talan på 

en force majeure händelse och att därför ICC skulle ha exklusiv behörighet att pröva tvisten, i andra hand att 

klausulen var en ad hoc klausul utan referens till SCC och att en korrekt översättning av den ryska versionen 

var att parterna hänvisade till en skiljedomstol i Stockholm och inte specifikt till SCC. 

Målet överlämnades till en ensam skiljeman som i sin behörighetsprövning bland annat uttalade att 

skiljeklausulen inte kunde åsidosättas på grunden att det fanns en annan klausul som hänvisade till ICC-

förfarande i tvister med force majeure koppling. Enligt skiljemannen kunden den klausulen inte heller klassas 

som en skiljeklausul. Vidare ansåg skiljemannen att det stod klart att parterna avsett att förfarandet skulle 

administreras av ett skiljedomsinstitut i Stockholm och inte ad hoc-förfarande. Därför ansåg skiljemannen att 

parterna måste ha avsett att ge SCC exklusiv behörighet att pröva tvisten, inte enbart på grund av institutets 

erfarenhet av att pröva tvister i öst/väst-relationer utan även därför att det vore att anses som ”överraskande” 

om parterna avsett något annat institut i Stockholm. Den senare tolkningen får ses som klart objektiv från 

skiljemannens sida. 

Mål 87/2011 (Danmark ./. Polen) 

Målet gällde ett tredjemanskrav till följd av en företagsöverlåtelse. Käranden menade att svarandeparten 

genom kontraktsbrott hade orsakat den uppkomna skadan som därigenom hade lett till ett  krav från tredje 

man mot skiljekäranden. Svarandeparten invände mot SCC:s behörighet och anförde att tvisten inte gick att 

härleda från det åberopade kontraktet då kravet från den tredje parten hade samband med omständigheter 

som inte täcktes av avtalet och därför inte heller omfattades av skiljeklausulen.  Målet överlämnades efter 

styrelsens prima facie bedömning till en utsedd skiljenämnd. I sin behörighetsprövning uttalade skiljenämnden 

att tvisteföremålet baserades på bestämmelser i huvudavtalet och att man av den anledningen inte kunde 

ifrågasätta att tvisten omfattades av skiljeklausulen som ostridigt var avsedd att ge SCC behörighet. 

Resonemanget faller väl samman med den för tidpunkten etablerade anknytningsdoktrinen och bör under 

dessa omständigheter inte ifrågasättas.  

Mål 67/2012 (Ukraina ./. Kina) 

Följande utdrag kan hämtas från den i påkallelseskriften åberopade skiljeklausulen: ”Otherwise, the disputes 

shall be settled by Stockholm Arbitration in accordance with the Rules of Conciliation and Arbitration of the 

International Chamber of Commerce, Applicable law is Swedish”.  

Svaranden invände att parterna hade avtalat om ICC-förfarande med säte i Stockholm och inte avsett att ge 

SCC någon behörighet alls. Med hänsyn till ordalydelsen i avtalet fann styrelsen i sin prima facie bedömning att 

det var uppenbart att institutet saknade behörighet att ta upp målet till prövning och avvisade målet.  
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9.2.3 Slutsatser 

Av de analyserade målen framgår det att i de få fall som styrelsen redan i sin prima facie-bedömning 

finner att institutet saknar behörighet att befatta sig med tvisten, är det oftast med hänsyn till 

ordalydelsen i den åberopade skiljeklausulen. Ofta därför att klausulen antingen saknar en tydlig 

hänvisning till just SCC och istället hänvisar till ett annat institut,293 eller att klausulen saknar 

hänvisning till något institut över huvud taget och istället är att klassa som en ad hoc-klausul.294 

Svaranden har däremot inte med framgång kunnat invända mot institutets behörighet med 

hänvisning till huvudavtalets ogiltighet, att tvisten inte omfattas av parternas avtal eller att 

skiljekäranden inte är part i det åberopade kontraktet så att behörigheten faller på skiljeavtalets 

subjektiva omfattning. Detta är emellertid inte något konstigt med hänsyn till ordalydelsen i art. 

10.1. Detta är frågor som typiskt sett kräver en noggrannare undersökning och det kan därmed inte 

anses vara uppenbart att institutet saknar behörighet i tvisten. Däremot är det fullt möjligt att den 

senare utsedda skiljenämnden, efter att ha undersökt frågan ytterligare, kommer fram till att den 

inte är behörig att ta befattning med tvisten och därmed också avvisar målet.  

Ser man till ordalydelsen i den åberopade skiljeklausulen visar undersökningen att institutet är 

väldigt liberalt inställd till hur parterna måste uttrycka sig för att det i vart fall inte skall klassas som 

uppenbart att institutet saknar behörighet.  Styrelsen godkänner förhållandevis vaga hänvisningar till 

SCC i skiljeavtalet för att tvisten skall kunna lämnas över för vidare behandling av en skiljenämnd. 

Det har inte krävts att man använder sig av institutets modellklausul och inte heller att institutet 

namnges på rätt sätt i klausulen. Det kan räcka med att den åberopade klausulen indikerar att 

parterna avsett att låta ett skiljedomsinstitut administrera tvister i anledning av huvudavtalet. 

Styrelsen har exempelvis ansett uttrycket ”regulations of said Arbitration” tyda på att parterna 

avsett institutionellt förfarande enligt det särskilda institutets regelverk. 

Enligt SCC:s modellklausul är den korrekta benämningen, då kontraktspråket är engelska, ” the 

Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce”. Det har emellertid inte hindrat 

styrelsen från att godkänna referenser till ”the International Arbitration Court in Stockholm 

(Sweden)”, ”Arbitration Institute Chambers of Commerce and Industry, Stockholm” samt ”Stockholm 

Arbitration Court”. Den har också godkänt skiljeklausuler som till sin lydelse torde referera till både 

ad hoc och till institutionellt förfarande då klausulen, med undantag för hänvisningen till ad hoc som 

styrelsen ansett troligtvis ha berott på en miss vid översättningen från en rysk ad hoc-klausul, till stor 

del efterliknar den av SCC framtagna modellklausulen. Styrelsen har även, med hänvisning till 

tidigare fall då båda parter under åberopande av likalydande klausuler varit överens om SCC:s 

behörighet, ansett sig behöriga då påkallande part hänvisar till ett huvudavtal med en skiljeklausul 

som endast föreskriver ”International arbitration in Stockholm”. Detta torde enligt mig vara att gå 

alldeles för långt då detta torde kunna uppfattas som en standardformulering av en ad hoc-klausul. 

Visserligen fanns det i det enskilda fallet även en rysk version av kontraktet som var vagare till sin 

lydelse och inte lika bestämt uttryckte sig som en ad hoc-klausul.  

                                                            
293 Se t.ex. mål 67/2012. 
294 Se t.ex. mål 20/2004 och mål 86/2010. 
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Om man som part önskar att framtida tvister i anledning av ett kontrakt skall slitas genom 

skiljeförfarande i Stockholm bör man noga överväga att ge klart uttryck i skiljeklausulen att man inte 

har för avsikt att ge SCC behörighet att pröva tvister, om detta inte är parternas önskan, för att 

undvika att styrelsen överlämnar målet till en utsedd skiljenämnd för vidare behandling, och där 

tvingas föra talan om avvisning med de kostnader och den tidsspillan som det kan medföra.  

9.3 Studie över andra instituts behörighet 

9.3.1 Inledande anmärkningar 

Till denna studie har jag erhållit flertalet skiljedomar inklusive behörighetsprövningar från CAS i 

Lausanne.  Då CAS, enligt reglerna i art. 47 i deras regelverk, kan grunda sin jurisdiktion inte bara på 

ett mellan parterna ingånget skiljeavtal utan också genom att en särskild federation, förening eller 

idrottsorganisation i sina stadgar eller andra interna regelverk föreskriver att part kan påkalla 

skiljeförfarande inför CAS med anledning av vissa särskilda beslut, berörs ofta andra frågor än de 

som är intressanta för den här uppsatsen, i de mål som jag har tillhandahållit från CAS. Av denna 

anledning kommer endast två utan de femtontalet mål som jag tillhandahölls att presenteras här. De 

övriga målen som kommer att redogöras för nedan är alla hämtade från annat publicerat material. 

En del av målen har exempelvis funnits tillgängliga på Singapore International Arbitration Centre, 

SIAC:s, internethemsida. Undersökningen nedan är avsedd som en internationell utblick och för att 

få en jämförelseram på frågan om det kan ställas olika krav på tydlighet beroende på till vilket 

institut påkallande part vänder sig med sin talan.  

9.3.2 Intressanta mål 

Mål 1. 

I ett köpekontrakt mellan två bolag fanns intaget en skiljeklausul som hänvisade till ICC-förfarande i Genève. 

Under förfarandets gång invände svarandeparten mot ICC:s behörighet och anförde att skiljenämnden berörde 

vissa frågor som inte omfattas av den åberopade skiljeklausulen. Den berörde frågor gällande ett 

konkurrensbegränsningsavtal mellan parterna, ett avtal som numera hade upplösts. Skiljenämnden fann dock 

att det var nödvändigt att beröra dessa frågor för att kunna lösa tvisten och att den också var behörig att göra 

så. Skiljenämnden meddelade sedan en skiljedom som ålade svarandeparten att betala ett stort skadestånd till 

kärandesidan. Domen klandrades till allmän domstol i Schweiz (First Civil Law Court) som uttalade att det är 

riktigt att nämnden i sin bedömning i vissa delar går utöver vad som omfattas av den åberopade 

skiljeklausulen, men tillade att det inte innebär att nämnden på något sätt har överskridit sin behörighet, och 

påminde om att skiljedomstolen skall ha rätt att besluta i ”preliminära frågor” som inte faller inom ramen för 

skiljeklausulen.295 Vad en preliminärfråga är enligt schweizisk rätt kan jag inte ge något exakt svar på. Enligt 

svensk rätt avses med preliminärfråga en fråga som domstolen måste ta ställning till för att kunna avgöra 

”huvudfrågan”. Enligt domstolens resonemang i den schweiziska domen är min uppfattning att man avser i 

stort sett samma sak med ordet preliminärfråga i schweizisk rätt som i svensk rätt. Resonemanget som förs 

påminner till viss del om den som har förts gällande anknytningsdoktrinen. Situationerna skiljer sig dockåt på 

så vis att anknytningsdoktrinen tar sikte på en grund utanför avtalet som man grundar nämndens behörighet 

på, medan en preliminärfråga endast är ett led att ta sig förbi för att komma fram till grunden som 

behörigheten grundas på och är därmed inte i sig behörighetsgrundande för nämnden. 

 

                                                            
295 First Civil Law Court (Switzerland), Judgment of 7 February 2011, case 4A_482/2010. 
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Mål 2 – HKL Group v. Rizq International Holdings 

I det åberopade huvudavtalet mellan parterna fanns en skiljeklausul intagen som hänvisade till ”the Arbitration 

Committee at Singapore under the rules of the International Chamber of Commerce”. Käranden påkallade 

skiljeförfarande inför SIAC som anförde att det rörde sig om ”a pathological arbitration clausue” som 

hänvisade till skiljeförfarande i Singapore under ICC regelverk och som pekade ut ett ickeexisterande 

skiljedomsinstitut. Institutet var dock villigt att ta upp tvisten till prövning genom ett s.k. hybridskiljeavtal, som 

jag tolkar som en korsning mellan ad hoc och institutionell skiljeklausul. Frågan om SIAC:s behörighet avgjorde 

sedan av Högsta domstolen i Singapore som i likhet med SIAC kom fram till att skiljeklausulen var defekt men 

att SIAC var behörigt att pröva tvisten om parterna kom överens om detta.296 Här krävdes alltså parternas 

överenskommelse för att SIAC skulle anses behörigt att pröva tvisten enligt både institutet självt och den 

allmänna domstolen. Här ser jag en skillnad i bedömningen mellan SIAC och SCC, där SCC är mer benäget att 

anse sig behörigt att pröva tvister även då klausulen pekar ut ett icke existerande skiljedomsinstitut så länge 

klausulen ifråga indikerar att parterna avsett institutionellt förfarande i Stockholm.297  

Mål 3 – X Holding AG v. Y Investments 

I ett mål mellan ett schweiziskt och ett nederländskt bolag påkallade käranden skiljeförfarande inför American 

Arbitration Association (AAA) under åberopande av en tvistelösningsklausul i ett kontrakt mellan parterna med 

följande lydelse: “[Parties undertake] to have the dispute submitted to binding arbitration through The 

American Arbitration Association [hereafter: AAA] or to any other US court. (…) The arbitration shall be 

conducted based upon the Rules and Regulations of the International Chamber of Commerce (ICC 500)”. AAA i 

New York fann dock att det inte var behörigt att ta upp tvisten då det inte sliter tvister under ICC:s regelverk. 

Målet fördes sedan inför ”the first civil court” i Schweiz där svaranden invände om rättegångshinder med 

anledning av skiljeklausulen.298 I målet uttalade domstolen att ett avtal om skiljeförfarande medför stora 

konsekvenser för parterna. Man hänvisade framförallt till den höga kostnaden med skiljeförfarande samt att 

det innebär en begränsning av rättsmedel som t.ex. överklagbarhet som annars följer av ett mål i allmän 

domstol. Med anledning av detta kan ett åberopat skiljeavtal endast godtas om det ger ett klart uttryck av 

parternas vilja att lösa sina mellanhavanden genom skiljeförfarande. Domstolen ansåg dock att klausulen inte 

gav något klart uttryck för parternas avsikt att frånta allmän domstols behörighet och att skiljeklausulen därför 

var ogiltig. Fallet går att jämföra med Svea hovrätts dom 2012-05-10 i mål nr. T 10329-10, där hovrätten kom 

fram till att det i svensk rätt är möjligt med kolliderande tvistelösningsklausuler och att förekomsten av 

möjligheten att även slita tvisten inför allmän domstol inte fråntar giltigheten av skiljeklausulen.  

Mål 4. 

I ett avtal mellan ett tyskt bolag och ett Delawarebolag fanns en skiljeklausul intagen som föreskrev att “Any 

dispute…between the Parties arising out of or relating to this Agreement which cannot be settled amicably 

shall be referred to and determined by arbitration in the Hague under the International Arbitration Rules”. I sin 

prima facie bedömning fann sig PCA behörigt att ta upp målet. Enligt PCA:s regelverk kan dock institutets 

generalsekreterare, när inte någon av parterna är en stat eller ett statsliknande organ, besluta att begränsa 

institutets roll i förfarandet.299 I sin behörighetsprövning enligt regelverket kom generalsekreteraren senare 

fram till att klausulen var alldeles för vag till sitt uttryck för att kunna tillskriva PCA behörighet över huvud 

taget i målet, sedan svarandeparten invänt mot institutets behörighet.  

                                                            
296 HKL Group Co Ltd v Rizq International Holdings Pte Ltd, High Court decision 2013-02-19, suit No. 972 of 2012/P.  
297 Man bör dock ha i minne att de analyserade behörighetsprövningarna från SCC ofta endast är prima facie-bedömningar, 
vilket kan innebära att den senare utsedda skiljenämnden gör en annan bedömning av klausulen. 
298 First Civil Law Court (Switzerland), Judgment of 25 October 2010, case 4A_279/2010. Domen är i sitt original skriven på 
tyska och finns tillgänglig på www.bger.ch. Jag har i min redogörelse utgått ifrån den engelska översättningen som finns 
tillgänglig på www.swissarbitrationdecisions.com.  
299 Art. 1(4) PCA-rules.  
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Mål 5. 

I ett avtal mellan en köpare och en säljare fanns en skiljeklausul intagen som föreskrev att ”any disputes or 

differences shall be referred to the Federal Chamber for Legal Protection of Industrial Property Rights at 

Vienna…Instituting proceeding at the Courts of Law is prohibited”. Problemet med denna klausul är att det inte 

finns något institut med det angivna namnet i Wien. Käranden påkallade skiljeförfarande inför Vienna 

International Arbitration Center (VIAC). I sin behörighetsbedömning fann VIAC att klausulen förmodligen var 

en översatt skiljeklausul med angivande av ett institut i främmande stat med motsvarande namn vid en direkt 

översättning men att det inte stod klart att VIAC var behöriga att ta upp målet, som därför avvisades.300 

Mål 6. 

I ett annat mål inför VIAC hänvisade käranden i sin påkallelseskrift till en skiljeklausul som hänvisade tvister till 

”the Arbitration Court at the city of Vienna in accordance with the relevant legislation of Austria in compliance 

with the rules and procedure of the said Court”. I detta fall fann dock institutet sig behörigt att ta upp målet då 

klausulen starkt indikerade på att parterna med ”Arbitration Court” måste ha avsett ”Arbitral Center” och att 

man hänvisade till institutet i just Wien. Denna bedömning påminner om SCC:s bedömning enligt ovan. 

Mål 7 - A297/200 CAS 

En bosnisk tyngdlyftare påkallade skiljeförfarande inför CAS med anledning av att han inte blivit uttagen i den 

bosniska OS-truppen till de olympiska spelen i Sydney år 2000. Tyngdlyftaren hade tidigare erhållit ett skriftligt 

meddelande från det bosniska förbundet att han skulle representera sitt land i OS, men kort innan spelen gick 

av stapeln lät hans tränare meddela att det inte skulle bli något spel för hans del. Som grund för CAS 

behörighet i frågan hänvisades till § 74 i den olympiska stadgan som föreskrev att tvister på grund av eller i 

anknytning till de olympiska spelen uteslutande skulle lämnas till avgörande genom skiljedom av CAS. Den 

bosniska olympiska kommittén invände mot CAS behörighet och anförde att inget skiljeavtal hade ingåtts 

mellan tyngdlyftaren och kommittén samt att varken tyngdlyftaren själv eller det bosniska landslaget hade 

lyckats kvalificera sig för spelen och i enlighet med § 49 i den olympiska stadgan kan då inte skiljeklausulen i 

denna anses tillämplig på den uppkomna tvisten.  

I målet var det ostridigt att det inte hade träffat något särskilt skiljeavtal mellan parterna. Institutet yttrade i 

sin behörighetsprövning att endast atleter som i vederbörlig ordning har ackrediterats av IOK kunde hänvisa till 

§ 74 i stadgan och därigenom påkalla skiljeförfarande inför CAS. Däremot kan det inte anses att atleter, liksom 

tyngdlyftaren i det här fallet, som enbart har ett intresse av att delta i spelen, har någon behörighet enligt 

stadgan. Med hänvisning till detta avvisade institutet tvisten. 

Mål 8 – A1602/2008 CAS 

I ett anställningsavtal mellan en turkisk fotbollsklubb och en teknisk direktör i klubben fanns en 

tvistelösningsklausul intagen som bl.a. föreskrev ”In case of a dispute, resolutions of the Federation shall be 

settled by the Arbitration Board”. I målet redogör CAS för att endast en hänvisning i parternas kontrakt till en 

skiljedomstol i sportsammanhang inte medför att CAS, utan att institutet namnges, per automatik är behörigt 

att pröva tvisten.  

9.4 Summering 

Efter att ha gått igenom trettiotalet behörighetsprövningar av SCC kan man dra slutsatsen att 

institutet, i vart fall i sin prima facie-bedömning, intar en liberal hållning till hur tydligt parterna 

                                                            
300 Egen anteckning från ett seminarium på Stockholms Handelskammare den 17 januari 2014 (How do institutions treat 
pathological arbitration clauses?). Målet föredrogs muntligen och med hjälp av en power point-presentation av VIAC 
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måste uttrycka sig för att målet skall kunna lämnas över till en skiljenämnd för vidare prövning. 

Institutet är i sin bedömning öppen för att godta skiljeklausuler som otvetydigt hänvisar till ett icke 

existerande institut, så länge det finns andra tolkningsdata i parternas avtal som indikerar att ge 

institutet behörighet. Som ett sådant tolkningsdata har exempelvis ansetts vara att skiljeavtalet 

anger ett institut som är beläget i Stockholm.  

Fullt lika liberala har inte de övriga instituten varit alla gånger. I HKL Group vs. Rizq International 

Holding prövade en singaporiansk domstol SIAC:s behörighet att ta upp ett mål med hänvisning till 

ett skiljeavtal som hänvisade till ”the Arbitration Committee at Singapore” och inte till ”Singapore 

International Arbitration Centre” som är den rätta benämningen. Domstolen ansåg inte att SIAC var 

behörig at pröva tvisten utifrån denna klausul. I ett annat mål fann sig VIAC obehörigt att ta upp ett 

mål där parternas avtal hänvisade till ”the Federal Chamber for Legal Protection of Industrial 

Property Rights at Vienna”. Inte heller den permanenta skiljedomstolen i Haag (PCA) har funnit sig 

behörigt att ta upp ett mål där parternas avtal hänvisade till ”arbitration in the Hague under the 

International Arbitration Rules”.  

En talan som avvisades av AAA kom sedan att föras inför allmän domstol i Schweiz, som då kom att 

pröva svarandens invändning om rättegångshinder med anledning av den avvisade skiljeklausulen. 

Frågan i målet var, likt den som fördes i Svea hovrätts dom 2012-05-10 i mål nr. T 10329-10, om en 

skiljeklausul skulle anses tillämplig då den hänvisade till både AAA och som alternativ till allmän 

domstol i USA. Till skillnad från den svenska hovrätten ansåg den schweiziska domstolen att 

klausulen inte gav något klart intryck av att parterna varit överens om att frånta allmän domstol 

behörighet och ansåg därmed skiljeklausulen ogiltig. På den här punkten skiljer sig alltså svensk 

skiljedomsrätt från schweizisk skiljedomsrätt som inte godtar s.k. ”blandade” tvistelösningsklausuler.  

I ett annat fall kom den schweiziska domstolen att pröva den objektiva omfattningen av en 

skiljeklausul i ett mål som prövats av ICC. Domstolen fann att vissa frågor som skiljemännen berört 

mycket riktigt inte kunde anses omfattas av skiljeklausulen i egentlig mening, men att skiljemännen 

trots detta inte skulle anses ha gått utöver vad som omfattades av skiljeklausulen då den alltid skall 

ha en rätt att pröva ”preliminära frågor” som faller inom ramen för skiljeklausulen. Vad exakt som 

avses med preliminära frågor enligt schweizisk rätt vågar jag inte med säkerhet säga, men enligt 

domstolens resonemang tyder mycket på att termen har en liknande innebörd som i svensk rätt.   

10. Avslutande konklusioner 

Skiljeförfarande erbjuder såväl kommersiella parter i gränsöverskridande affärsrelationer, som 

inhemska parter, en möjlighet att få sina tvister prövade av ett neutralt och privat organ utan 

statens inblandning och där allmänheten saknar insyn. De många fördelarna med skiljeförfarande, 

såsom flexibilitet och snabbhet, gör att parterna snabbt kan komma till en lösning på sina 

mellanhavanden och att det finns goda möjligheter för parterna att återupprätta sina 

affärsrelationer även efter det att skiljenämnden har avkunnat sin dom. Till grund för 

skiljenämndens behörighet ligger i allmänhet ett skiljeavtal. Skiljeavtalet utgör samtidigt 

rättegångshinder för allmän domstol. Av yttersta vikt för att skiljeförfarandet skall kunna 

genomföras är alltså frågan om parterna är bundna av det i påkallelseskriften angivna skiljeavtalet 

och i så fall om den aktuella tvisten omfattas av skiljeavtalet.   
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För att avgöra både frågan om parternas bundenhet till ett visst avtal samt frågan om vilket innehåll 

avtalet skall anses ha, använder sig domstolarna av olika tolkningsmetoder. En grunduppfattning i 

den juridiska doktrinen är att ett skiljeavtal skall tolkas enligt samma metoder som gäller för andra 

typer av avtal. En av domstolarna ofta vald metod är att göra en objektiv bedömning av det 

tolkningsmaterial som finns tillgängligt i den specifika situationen. Avtalet ges då det innehåll som en 

bestämd personkrets måste uppfattat att parterna varit överens om att ge avtalet. Vilka 

tolkningsdata som skall tas hänsyn till är beroende av den specifika situationen, men domstolens 

rättspraxis visar på en stor variation av omständigheter som kan inverka på domstolens bedömning. 

I den allmänna avtalsrättsliga doktrinen framhålls ofta avtalets ordalydelse som en central och viktig 

omständighet i domstolens tolkningsverksamhet. I den skiljerättsliga doktrinen har det dock hävdats 

att ordalydelsen skulle vara av mindre betydelse för bedömningen av ett skiljeavtal. Detta tycker jag 

är en sanning med modifikation. Domstolen ställer som krav på att det av parternas skiljeavtal 

otvetydigt måste framgå att parterna har avsett att frånta allmän domstols behörighet att pröva 

tvister med anledning av parternas avtal. Vidare framgår det av lagtexten att skiljeavtalet måste avse 

ett bestämt rättsförhållande för att få tillmätas betydelse. Visserligen tyder domstolens praxis på att 

när domstolen väl har kommit fram till att parterna är bundna av skiljeavtalet, att de också måste ha 

haft för avsikt att ge skiljemännen en vid behörighet. Således öppnar exempelvis 

anknytningsdoktrinen för att även tvister som inte direkt kan anses omfattas av parternas avtal dock 

skall omfattas av skiljeklausulen i de fall då tvisten har en tillräckligt stor anknytning till avtalet. Dock 

måste domstolen innan den bestämmer sig för att ge skiljeavtalet en vid omfattning undersöka om 

det finns någon skrivelse i skiljeavtalet som är avsedd att ge skiljenämnden en mer begränsad 

behörighet. Med hänsyn till detta tycker jag inte att det är riktigt rätt att påstå att ordalydelsen i 

parternas skiljeavtal är av mindre betydelse, utan det beror på vilka frågor som domstolen har att 

besvara. Däremot visar undersökningen av de utländska målen att ordalydelsen många gånger har 

större betydelse för bedömningen av skiljeavtal i andra länder än vad den har i Sverige.  

Svensk rätt är liberal i sin inställning till hur bundenhet till ett avtal kan uppkomma mellan två 

förhandlande parter. Det viktigaste är att parterna har haft en gemensam vilja att bli bundna. Trots 

detta kan domstolen i undantagsfall sanktionera ut bundenhet gentemot en part som har förhållit 

sig passiv mot att klargöra för en motpart som har haft en befogad uppfattning om att avtal vare 

slutet, om parten måste ha insett detta. Bundenhet kan även sanktioneras om part själv uppträder 

på ett sätt som att han själv har ansett att avtal vare slutet, t.ex. genom att han påbörjar det 

beställda arbetet.  

Det har av gammal hävd påståtts att skiljeavtalet skulle behandlas annorlunda och att det skulle 

ställas högre krav på parterna för att bli bundna av ett skiljeavtal. De senaste decenniernas 

rättspraxis visar dock att lagstiftaren har släppt på flera av dessa krav och att skiljeavtalet i mycket 

högre utsträckning än tidigare skall behandlas på samma sätt som andra avtal. I vart fall mellan 

kommersiella parter. Ett skiljeavtal kan exempelvis inkorporeras i parternas avtal så att bundenhet 

uppstår genom en enkel hänvisning till ett standardavtal där skiljeavtalet finns infogat i form av en 

skiljeklausul. Det krävs inte att motparten också tar del av de bifogade villkoren, utan det anses 

tillräckligt att han har haft möjlighet att faktiskt göra detta. Bundenhet till ett skiljeavtal kan också 

uppkomma då parterna vid tidigare tillfällen har avtalat om skiljeförfarande i liknande 

affärsrelationer, vad som allmänt brukar kallas för partsbruk. Liksom gäller för avtal i allmänhet kan 

ett skiljeavtal ingås konkludent och överrätterna har också öppnat dörren för att part skulle kunna 

bli bunden av sin passivitet att reklamera mot ett av motparten översänt skiljeavtal under 
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avtalsförhandlingen, även om det för dagen inte finns någon dom där domstolen med tydlighet har 

grundat parternas bundenhet till ett skiljeavtal på den grunden.  

Den svenska skiljelagstiftningen ställer, i motsats till många andra länder och internationellt 

etablerade regelverk, inget krav på att skiljeavtalet skall vara skriftligen avfattat. Ett sådant krav 

skulle kunna lösa den besvärliga situationen ur bevishänseende då ena parten hävdar att parterna 

muntligen varit överens om skiljeförfarande, men att denna ståndpunkt aldrig blivit nedtecknad. 

Samtidigt kan ett sådant krav många gånger utgöra ett formalistiskt tolkningsproblem för 

domstolarna som komplicerar frågan om parternas bundenhet. Domstolen kan exempelvis ställas 

inför frågan om en hänvisning per e-post till ett i parternas bransch väl etablerat standardavtal, som 

innehåller en skiljeklausul, uppfyller kravet på skriftlighet i fall där parterna aldrig undertecknat 

något kontrakt utan förhandlingen endast sker via elektronisk kommunikation. Skiljeklausulen är i 

det här fallet onekligen skriftligen avfattad, men inte utav de förhandlande parterna, utan av de 

aktörer som har tagit fram standardavtalet. Enligt svensk rätt torde, givet att vissa andra 

förutsättningar är uppfyllda, domstolen anse att parterna varit överens om skiljeförfarande i en 

sådan situation. I många andra jurisdiktioner kan frågan vara mer komplicerad och leda till olika 

resultat beroende på vart lands egen rättstradition. 

I sin bedömning av frågan om parternas bundenhet till ett skiljeavtal samt vilken omfattning 

skiljeavtalet skall ges måste domstolen också ta hänsyn till vilka följder en tolkning i den ena eller 

den andra riktningen medför för parterna. Är det exempelvis processekonomiskt och ur 

rättssäkerhetssynpunkt godtagbart att hålla så hårt på partsautonomin, såsom den tar sig uttryck i 

parternas avtal, att man bör acceptera en uppsplittring av tvisten mellan parterna i två olika forum. 

En sådan lösning får till konsekvens att en del av tvisten, den som anses ha stöd i parternas 

skiljeavtal, kommer att prövas av en skiljenämnd och resterande del av tvisten kommer att prövas av 

allmän domstol. Nämnden och domstolen kan i dessa fall komma till vitt skilda resultat i sin 

bedömning av tvisten och det kommer sannolikt också att bli dyrare för parterna att processa på två 

olika håll. Domstolen har också i flera fall tagit hänsyn till skäligheten i ett skiljeavtal och i efterhand 

låtit jämka skiljeavtalet med hjälp av 36 § AvtL. En sådan jämkning har företagits när det har ansetts 

skäligt att skydda en underlägsen part i avtalet, exempelvis med hänsyn till partens dåliga ekonomi 

eller ringa erfarenhet av skiljeförfaranden. Detta öppnar för en osäkerhet för i synnerhet större 

parter som gör affärer med mindre företag, framförallt om formen för motpartens 

näringsverksamhet är enskild firma, då den större parten inte alltid kan vara säker på att skiljeavtalet 

kommer att stå sig vid en framtida tvist. Jag anser att man som företagare bör ha större krav på sig 

från lagstiftarens sida att sätta sig in i vad det är man avtalar om och att det är olyckligt om den ena 

parten skall behöva bära risken för att motparten saknar tillräcklig kunskap eller ekonomiska 

resurser för att i framtiden kunna leva upp till skiljeavtalet. En alltför konservativ inställning till att 

låta skiljeavtalet stå sig i dylika affärsrelationer skulle i förlängningen kunna leda till att större 

aktörer väljer att inte avtala med mindre aktörer på grund av risken att i framtiden tvingas slita sina 

tvister i allmän domstol med allmänheten och konkurrenter som publik. Däremot finns det andra 

situationer där domstolen har valt att ingripa mot skiljeavtalet där jag tycker att behovet av att 

skydda den svagare parten i avtalet är större än den ”skada” åtgärden innebär för motparten när 

man befriar den andra parten från bundenheten till skiljeavtalet. Det gäller fall där skiljeavtalet till 

sitt innehåll har konstruerats så att den ena parten klart missgynnas och att motparten, oberoende 

av tvisteföremålet, kan komma att få lättare att vinna bifall med sin talan. Ett exempel på ett sådant 

skiljeavtal som har ansetts oskäligt av domstolen är att endast den ena parten skall ha rätt att utse 
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samtliga skiljemän. Parten kan då fritt välja ut en hel skiljenämnd som han vet delar hans 

uppfattning i den tvistade frågan och får därmed ett klart försprång och övertag i tvisten redan från 

början.  

När det kommer till att avgöra skiljeavtalets omfattning finns det flera faktorer som kan komma att 

spela in. Skådar man rättspraxisen på det skiljedomsrättsliga området verkar det oftare vara just 

skiljeavtalets omfattning som parterna är oense om och inte frågan om det föreligger ett bindande 

skiljeavtal mellan parterna. Skiljeavtalet omfattar i objektiv hänseende det som kan tolkas in under 

avtalet. Svårigheten för domstolen synes inte främst vara att bestämma den objektiva omfattningen 

utan snarare om tvisten rör de rättsförhållanden som omfattas av skiljeavtalet. I enlighet med 

påståendedoktrinen skall en tvist anses omfattas av skiljeavtalet om part hävdar att hans talan 

grundar sig på rättsfakta i huvudavtalet. Det innebär att tvisten omfattas av skiljeavtalet även om 

den påstådda rättsgrunden endast är påstådd och inte föreligger i egentlig mening.  En faktor av 

betydelse är med andra ord att part påstår att de rättsfakta föreligger som omfattas av skiljeavtalet. 

En annan faktor som är av avgörande betydelse för skiljeavtalets omfattning är att tvisten som 

påkallande part avser att föra inför skiljemännen är skiljedomsmässig. En tredje faktor av betydelse 

för skiljeavtalets omfattning är att en begränsning av omfattningen inte får leda till att syftet med 

skiljeavtalet går förlorat eller att parterna berövas rätten att få den aktuella frågan prövad i något 

forum över huvud taget. Ytterligare en faktor som kan komma att få betydelse för domstolens 

bedömning är om tolkningen av frågan i en viss riktning kan innebära att tvisten delas upp på två 

olika forum som dels skulle kunna leda till stora processekonomiska förluster och dels att 

skiljenämnden och domstolen gör olika bedömningar av en och samma fråga. Då kan domstolen 

komma att avgöra skiljeavtalets omfattning så att hela den tvistade frågan får prövas antingen av en 

skiljenämnd eller av allmän domstol. Därmed inte sagt att en bedömning som leder till en 

uppsplittring av tvisten aldrig kan godtas. Detta har förekommit i flera fall. Problemet skulle också 

kunna lösas så att domstolen exempelvis avvaktar skiljenämndens beslut i en viss fråga. Något 

oklarare är frågan om den omständigheten att det för part skulle innebära stora fördelar, såsom att 

allmänheten saknar insyn och att tvisten kan komma att prövas av en särskild kompetent 

skiljenämnd, kan tillmätas betydelse vid domstolens bedömning av den objektiva omfattningen. 

Emja-fallet som avsåg frågan om skiljeavtalets subjektiva omfattning öppnade upp för en sådan 

bedömning i vart fall några är om den subjektiva omfattningen. Det är ännu oklart om 

omständigheten också kan tillmätas betydelse vid bedömningen av den objektiva omfattningen. 

Slutligen bör i detta hänseende även nämnas att en faktor av betydelse numera är huruvida tvisten 

har en tillräcklig anknytning till parternas avtal. Enligt anknytningsdoktrinen skall alla frågor som har 

en tillräckligt stor anknytning till skiljeavtalet omfattas av det, även i fall då part inte grundar sin 

talan på huvudavtalet.  

På frågan om behörighetsbedömningen skiljer sig åt i restriktiviteten för hur parterna behöver 

uttrycka sig i skiljeavtalet för att grunda de olika institutens behörighet visar undersökningen av 

institutens behörighetsprövningar att så är fallet. SCC är i många fall mer öppet än de övriga 

instituten för att godta referenser i skiljeavtalet till ett institut som inte existerar, eller som existerar 

i ett annat land, så länge det i skiljeavtalet anges att det tilltänkta institutet skall vara beläget i 

Stockholm. Andra institut har i dylika situationer ansett att skiljeavtalet är för otydligt för att klart ge 

uttryck för att parterna önskat låta institutet administrera deras tvister. Det finns alltså stora risker 

för parterna med att rakt av översätta en skiljeklausul från ett språk till ett annat och hoppas på att 

ett särskilt skiljedomsinstitut i ett visst land eller i en viss stad skall kunna ta upp tvisten till prövning. 
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Det är nämligen långt ifrån givet att instituten benämner sig lika fast på olika språk. Parterna kan 

t.ex. inte vara säkra på att SCC:s modellklausul skulle kunna skapa behörighet för VIAC genom den 

lilla justeringen att parterna byter ut Stockholm mot Vienna. Institutet skulle i sin 

behörighetsbedömning kunna komma fram till att det är för stora skillnader mellan ”the Arbitration 

Institute of the Vienna Chamber of Commerce” och institutets riktiga namn ”Vienna International 

Arbitration Center”, och att detta leder till en osäkerhet, vilket i sin tur resulterar i att institutet 

finner sig obehörigt. Hur man skulle kunna lösa denna osäkerhet för parterna är en mycket svår 

fråga att besvara.  

Ett förslag på lösning skulle kunna vara att upprätta någon form av internationell tolkningshandbok 

över hur instituten bör tolka särskilda uttryck och omständigheter. Exempelvis att klausulen är en 

direkt översättning av en rysk skiljeklausul som föreskriver institutionellt förfaranden enligt ett 

särskilt skiljedomsinstitut i Moskva och att parterna i avtalet endast har bytt ut Moskva mot 

Stockholm, att man i ett sådant fall bör presumera att parterna avsett institutionellt förfarande även 

i Stockholm och SCC därmed skall anses behörigt att ta upp tvisten då det är det enda institutet som 

är etablerat i Stockholm. En sådan handbok skulle emellertid inte lösa alla problem, men skulle 

kunna hjälpa till att skapa en enhetligare praxis mellan instituten och göra det säkrare och mer 

förutsebart för parterna. Det finns dock väldigt lite som talar för att detta skulle vara en lösning som 

också skulle anammas av instituten. För det första kräver en sådan lösning, för att den skall vara 

effektiv och leda till önskat resultat, att en större majoritet av instituten är villiga att anpassa sig 

efter en sådan handbok. Jag är långt ifrån säker på att de flesta instituten skulle vara positivt 

inställda till att binda sig till en viss tolkningspresumtion som är framtagen av ett visst organ. För det 

andra måste tolkningen vara anpassad efter varje lands inhemska skiljedomslag och övriga lagar, 

vilket leder till stora praktiska svårigheter (om inte omöjligheter). För det tredje kan det väcka frågan 

att om man sträcker sig så långt som att skapa en tolkningshandbok som skall vara gemensam för 

instituten i sina behörighetsprövningar, om man inte istället bör upprätta ett gemensamt regelverk 

för instituten, likt det som från början var tanken med UNCITRAL:s modellag. Ett sådant regelverk 

skulle dock innebära att parterna förlorar en stor del av den valfrihet som de har idag att kunna 

anpassa tvisten efter eget önskemål genom att välja det institut vars regelverk parterna finner mest 

attraktivt. Dessutom är det föga troligt att instituten skulle vara beredda att gå ifrån sina egna 

regelverk till förmån för ett uniformt internationellt regelverk. Vad jag istället skulle önska är att 

instituten blev mer transparenta än de är idag och i högre utsträckning delade med sig av sina 

erfarenheter och sina egna bedömningar och praxis. Genom att avidentifiera mål och anhängiggöra 

dessa på t.ex. sin hemsida blir det möjligt för framförallt partsombud att hålla sig uppdaterade på 

hur institutet normalt sett bedömer en viss omständighet. Till både parterna och partsombuden kan 

jag i övrigt bara ge det goda rådet att använda respektive skiljedomsinstituts egenupprättade 

modellklausul om man önskar få tvisten administrerad av ett särskilt institut. I den mån parterna 

önskar tillägga något ytterligare, t.ex. att parterna önskar avvika från ordningen för hur skiljemännen 

skall utses, kan detta läggas till som särskilt ett särskilt förtydligande i klausulen.  

Som avslutande ord vill jag anlägga slutsatsen att parter och partsombud som har för avsikt att 

förhandla om skiljeförfarande med säte i Sverige bör se till att hålla koll på den svenska allmänna 

avtalsrätten. Undersökningen visar att skiljeavtalet i de allra flesta situationer bedöms efter samma 

regler för avtal i allmänhet. Det var länge sedan som man i svensk rätt ansåg skiljeförfarande som 

något främmande för kommersiella parter. Domstolarnas praxis tyder också på en ”pro skiljerättslig” 

inställning. Har parterna således blivit bundna av ett skiljeavtal söker man gärna låta så mycket som 
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möjligt av parternas affärsrelationer omfattas av avtalet. Till och med sådana tvister som grundar sig 

på en utomobligatorisk grund. Parter och partsombud som har god koll på den svenska avtalsrätten 

torde inte löpa alltför stor risk att låta sig överraskas av domstolens bedömning av ett skiljeavtal, 

med visst förbehåll för den av HD lanserade anknytningsdoktrinen…  
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