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Abstract 

A valid arbitration agreement constitutes a bar to court proceedings as well as a pre-

requisite for arbitral proceedings. In NJA 2008 p. 406 and NJA 2012 p. 183, the Swe-

dish Supreme Court applied the so-called doctrine of assertion with respect to the issue 

of whether a dispute should be settled by arbitration or litigation. Prior to these judg-

ments, it was uncertain if the doctrine of assertion was applicable regarding this issue. 

The purpose of the essay is to examine the meaning of the doctrine and how it should be 

applied based on NJA 2008 p. 406 and NJA 2012 p. 183.  

In essence, the following conclusions are drawn from the judgments. As a starting point, 

it is essential to distinguish between the question of whether there is a valid arbitration 

agreement between the parties, the question of which legal relationships the arbitration 

agreement covers and the question of which circumstances the assessment of the issue 

of jurisdiction should be based on. The questions are all significant to the issue of 

whether a dispute should be settled by arbitration or litigation, but according to the Su-

preme Court, the doctrine of assertion should only be applied with respect to the last 

question. Thus, when an arbitral tribunal tries its own jurisdiction, it should base its as-

sessment on the circumstances referred to by the party which requested the arbitration. 

This is also the case when a claimant brings an action before a court and the respondent 

objects to the jurisdiction of the court by invoking an arbitration agreement. In accord-

ance with the doctrine of assertion, the court should base its assessment of the issue of 

jurisdiction on the circumstances which the claimant has referred to.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skiljeförfarandet som tvistlösningsmetod har anor långt bak i tiden, både i Sverige och 

utomlands. Det dröjde dock till år 1887 innan den första mer omfattande lagen om skil-

jeförfarande antogs. Redan i denna lag slogs däremot en av de mest grundläggande 

principerna i den moderna skiljemannarätten fast, nämligen att ett giltigt skiljeavtal ut-

gör rättegångshinder.
1
 Genom att ingå skiljeavtal kan parter följaktligen välja bort all-

män domstol som tvistlösningsforum.  

Om en tvist omfattas av ett giltigt skiljeavtal saknar allmän domstol således behörighet 

att pröva tvisten. Under förutsättning att svaranden i tid gör en invändning om rätte-

gångshinder ska domstolen därför avvisa kärandens talan. På motsvarande sätt är det en 

grundläggande förutsättning för skiljemännens behörighet att den tvist som lämnats till 

dem för avgörande omfattas av ett giltigt skiljeavtal. Om så inte är fallet saknar skilje-

männen behörighet att pröva tvisten. Framställer då svaranden i tid en invändning mot 

skiljemännens behörighet ska kärandens talan avvisas.      

Frågan om vilket forum, d.v.s. skiljenämnd eller allmän domstol, som är behörigt att 

sakpröva en tvist kan därmed aktualiseras på två sätt. Antingen väcker käranden talan i 

domstol varpå svaranden invänder att tvisten omfattas av ett skiljeavtal eller så påkallar 

käranden skiljeförfarande varefter svaranden invänder att tvisten inte omfattas av ett 

skiljeavtal. I båda situationerna måste domstolen respektive skiljemännen ta ställning 

till sin behörighet att sakpröva tvisten. 

Kompetensfördelningen mellan skiljemän och allmän domstol var föremål för prövning 

av Högsta domstolen (HD) i NJA 2008 s. 406 och NJA 2012 s. 183. Avgörandena har 

uppmärksammats för att HD tillämpade den s.k. påståendedoktrinen för att lösa behö-

righetsfrågan, vilket har gett upphov till diskussion om behörighetsprövningen och hur 

den bör gå till, liksom om påståendedoktrinen och dess innehåll.
2
 I korthet innebär på-

ståendedoktrinen att frågan om processhinder ska avgöras med ledning av vad käranden 

påstår.
3
  

                                                 
1
 Hobér (2011), s. 1 f.  

2
 Jfr kapitel 5 med hänvisningar.  

3
 Heuman & Westberg (1995), s. 27. Se vidare delkapitel 3.2.  
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1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att utifrån HD:s avgöranden i NJA 2008 s. 406 och NJA 2012 

s. 183 utreda påståendedoktrinens innebörd och hur den ska tillämpas med avseende på 

kompetensfördelningen mellan skiljemän och allmän domstol. Ett underliggande ända-

mål med arbetet är att sätta in dessa rättsfall i ett sammanhang som underlättar förståel-

sen av dem och de slutsatser som kan dras av dem.  

Sättet på vilket uppsatsens syfte har formulerats medför en naturlig avgränsning ef-

tersom föremålet för utredningen är påståendedoktrinen i skiljemannarätten. Påstående-

doktrinens tillämpning i domstolsprocessen har därmed lämnats utanför arbetet med 

undantag för en kortare redogörelse som syftar till att ge en utförligare bakgrund till 

doktrinens innebörd i skiljemannarätten som förhoppningsvis kan bidra till djupare för-

ståelse. Dessutom rör framställningen endast skiljeförfaranden som äger rum i Sverige. 

Det är således skiljetvister i vilka svensk rätt är tillämplig på själva förfarandet som be-

handlas inom ramen för arbetet. Syftet med uppsatsen medför härutöver ytterligare en 

avgränsning eftersom ämnet för framställningen är kompetensfördelningen mellan skil-

jemän och allmän domstol. Det som ska utredas är med andra ord påståendedoktrinens 

innebörd och tillämpning i förhållande till frågan om vilket forum som har behörighet 

att pröva en tvist.     

Utredningens tyngdpunkt ligger i tolkning och analys av rättspraxis på det aktuella 

rättsområdet. De rättsfall som analyseras är främst rättsfall från HD, men några rättsfall 

från hovrätterna behandlas också för att undersöka hur hovrätterna har tillämpat påstå-

endedoktrinen i ljuset av HD-fallen.        

Framställningen koncentreras till svensk rätt. Även om det vore intressant att göra jäm-

förelser med utländsk rätt skulle uppsatsen bli alltför omfattande utan denna avgräns-

ning. Sådana komparativa inslag skulle dessutom falla utanför syftet med uppsatsen. 

NJA 2008 s. 406 och NJA 2012 s. 183 rör frågor om svensk rätt och har avgjorts utan 

att HD gjort några hänvisningar till utländsk rätt.   
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1.3 Metod och material 

Jag har använt mig av en traditionell rättsdogmatisk metod i den meningen att utred-

ningen har genomförts med stöd av de sedvanliga rättskällorna, d.v.s. lagstiftning, rätts-

praxis, förarbeten och doktrin. Som nämnts under föregående rubrik ligger utredningens 

tyngdpunkt i rättsfallsanalyser, men den juridiska litteraturen har haft stor betydelse för 

arbetet, bl.a. för att flera av de rättsfall som behandlas i uppsatsen har gett upphov till 

diskussion i doktrinen.
4
  

Uppsatsen har inte utformats som en kvantitativ rättsfallsstudie eftersom syftet är att 

utreda hur påståendedoktrinen bör tillämpas enligt HD i dess egenskap av högsta in-

stans, inte i vilken utsträckning och på vilket sätt påståendedoktrinen tillämpas av de 

lägre instanserna. Det bör vidare noteras att de rättsfall som behandlas i uppsatsen refe-

reras och kommenteras endast i de delar som är relevanta för framställningen.  

 

1.4 Disposition 

Förutom detta inledande avsnitt består uppsatsen av sju kapitel. I kapitel 2 ges en allmän 

beskrivning av skiljeförfarandet som tvistlösningsform och hur det skiljer sig från dom-

stolsprocessen. Det är viktigt att ha en grundläggande förståelse för dessa skillnader för 

att kunna förstå konsekvenserna av att en part blir indragen i ett förfarande vid ”fel” 

forum, d.v.s. ett forum som egentligen saknar behörighet att pröva tvisten. Vissa frågor, 

t.ex. skiljemännens behörighet, behandlas särskilt utförligt för att ge en översikt över de 

tillämpliga rättsreglerna inför den fortsatta framställningen.  

Kapitel 3 inleds med ett avsnitt som behandlar påståendedoktrinens innebörd och till-

lämpning i domstolsprocessen. Avsikten är att ge en tydlig bild av doktrinens syfte och 

funktion. Därefter följer ett avsnitt som beskriver ursprunget till påståendedoktrinens 

tillämpning i skiljemannarätten. Kapitlet är tänkt att fungera som en introduktion till de 

två nästföljande kapitlen som får anses vara själva kärnan i uppsatsen. 

                                                 
4
 Angående litteraturen bör följande noteras. Lindskogs kommentar till lagen om skiljeförfarande har 

använts både i bokform och i elektronisk form (via Zeteo). När den elektroniska versionen har använts 

som källa anges det i hänvisningen till verket. Det bör särskilt uppmärksammas att fotnoternas numrering 

skiljer sig åt mellan de olika versionerna. När en hänvisning sker till en fotnot i den fysiska versionen av 

verket har den alltså ett annat nummer än motsvarande fotnot i den elektroniska versionen och tvärtom.   
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Det övergripande syftet med kapitel 4 är att redogöra för de rättsfall som står i fokus för 

framställningen, d.v.s. NJA 2008 s. 406 och NJA 2012 s. 183, samt att genom tolkning 

och analys av fallen fastställa vad HD därigenom kan anses ha slagit fast angående på-

ståendedoktrinens innebörd i skiljemannarätten. Diskussionen förs med beaktande av 

olika doktrinuttalanden och mot bakgrund av framställningen i kapitel 3.  

En del av den debatt som har förts kring påståendedoktrinen och frågan om behörig-

hetsprövningen beror på ett par domar som HD meddelade en kort tid före NJA 2008 s. 

406. Även dessa domar, NJA 2007 s. 475 och NJA 2008 s. 120, rörde kompetensfördel-

ningen mellan skiljemän och allmän domstol. HD:s avgöranden i dessa fall har föranlett 

en diskussion om HD har slagit fast en s.k. anknytningsdoktrin enligt vilken tvistens 

anknytning till det avtal som innehåller en skiljeklausul tillmäts betydelse för behörig-

hetsfrågan. Med tanke på diskussionen som domarna har gett upphov till är det viktigt 

att klargöra hur de förhåller sig till NJA 2008 s. 406 och NJA 2012 s. 183. Detta görs i 

kapitel 5. 

I kapitel 6 behandlas de hovrättsdomar som mig veterligen har meddelats efter NJA 

2008 s. 406 och som rör tillämpningen av påståendedoktrinen. Domarna refereras och 

kommenteras utifrån de slutsatser om påståendedoktrinen som dras i kapitel 4 eftersom 

det är intressant att undersöka hur hovrätterna i dessa fall har förhållit sig till påstående-

doktrinen i ljuset av HD:s avgörande.  

Avslutningsvis sammanfattas uppsatsens huvudsakliga innehåll i kapitel 7. 
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2 Skiljeförfarandet som tvistlösningsmekanism 

2.1 Inledning 

Det är viktigt att förstå varför parter väljer att ingå skiljeavtal och därigenom väljer bort 

domstolsförfarandet för att förstå varför utgången av behörighetsprövningen kan få stor 

betydelse. Likaså medför kunskap om skillnaderna mellan de olika tvistlösningsformer-

na bättre förståelse för konsekvensen av att en part blir indragen i ett skiljeförfarande 

trots att tvisten inte omfattas av ett giltigt skiljeavtal. I delkapitel 2.2 och 2.3 ges därför 

en översiktlig beskrivning av skiljeförfarandet som tvistlösningsmetod i syfte att skapa 

förståelse för skillnaderna mellan skiljeförfarandet och domstolsprocessen. Framställ-

ningen tar främst sikte på skiljeförfaranden som vilar på avtal mellan parterna.  

I delkapitel 2.4, 2.5 och 2.6 behandlas därefter vissa regler rörande skiljeavtalet, skilje-

domsmässighet och skiljemännens behörighet eftersom den övriga framställningen i 

uppsatsen förutsätter att läsaren har en grundläggande förståelse för vissa aspekter av 

det skiljemannarättsliga regelverket.       

 

2.2 Allmänt om skiljeförfaranden 

Man brukar skilja mellan två huvudtyper av skiljeförfaranden: legala respektive kon-

ventionella. Legala skiljeförfaranden grundar sig på att det i lag föreskrivs att en viss 

typ av tvister ska avgöras av skiljemän medan konventionella skiljeförfaranden grundar 

sig på avtal mellan parterna.
5
 De konventionella skiljeförfarandena vilar därmed ytterst 

på principen om avtalsfrihet. Eftersom rättsordningen accepterar att enskilda genom 

avtal kan komma överens om hur deras mellanhavanden ska regleras bör rättsordningen 

enligt samma logik även acceptera att enskilda kan avtala om hur tvister mellan dem ska 

avgöras.
6
 Följaktligen anges det i 1 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande (LSF) att 

tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om får lämnas till avgörande av en 

eller flera skiljemän genom avtal.  

När det gäller konventionella skiljeförfaranden kan ytterligare en uppdelning göras. 

Man skiljer nämligen även mellan ad hoc förfaranden och institutionella förfaranden 

                                                 
5
 Prop. 1998/99:35, s. 34.  

6
 Prop. 1998/99:35, s. 39 och SOU 1994:81, s. 67.  
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beroende på vilken handläggningsordning som ska gälla enligt parternas avtal. Vid in-

stitutionella förfaranden har parterna kommit överens om att slita tvisten under medver-

kan av ett särskilt organ. Det utsedda s.k. skiljedomsinstitutet administrerar tvisten och 

kan ingripa i förfarandet i olika stor utsträckning beroende på parternas överenskom-

melse. De flesta av dessa institut har dessutom utarbetat egna regler för skiljeförfaran-

det.
7
 Som exempel på erkända skiljedomsinstitut kan Stockholms Handelskammares 

Skiljedomsinstitut (SCC), London Court of International Arbitration (LCIA) och Inter-

national Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) nämnas. 

Om det inte är fråga om ett institutionellt förfarande sker förfarandet ad hoc vilket inne-

bär att det enbart regleras av den nationella skiljemannalagen (för Sveriges del LSF), 

om parterna inte har avtalat om att andra regler ska tillämpas.
8
      

Genom att parter kan träffa avtal om skiljeförfarande har staten gjort ett undantag från 

sitt rättskipningsmonopol. Trots att skiljeförfarandet har sin grund i parternas rätt att 

bestämma över sina inbördes relationer har lagstiftaren dock bedömt att det finns ett 

behov av lagstiftning som reglerar denna tvistlösningsform. För det första behövs regler 

som innebär att skiljeavtal och skiljedomar respekteras. För det andra måste skiljeförfa-

randet uppfylla sådana grundläggande krav som allmänt upprätthålls i rättsstatliga pro-

cessordningar. Därför behövs lagstiftning som t.ex. medför att skiljemännen är opartiska 

och att vardera parten har rätt att utföra sin talan. Det behövs även viss domstolskontroll 

för att säkerställa att skiljedomar är godtagbara i sådana och liknande hänseenden. Reg-

ler som innebär att förfarandet uppfyller vissa grundläggande krav kan dessutom med-

verka till att skiljeförfarandet som tvistlösningsmetod håller en god kvalitativ standard. 

För det tredje erbjuder lagstiftningen en handläggningsordning som underlättar och ger 

stadga åt förfarandet. Genom att lagreglerna i stor omfattning är dispositiva behåller 

parterna ändå en betydande frihet.
9
   

Enligt 46 § LSF tillämpas lagen på alla skiljeförfaranden som äger rum i Sverige. Detta 

gäller även tvister som har internationell anknytning. Det är med andra ord platsen för 

skiljeförfarandet, skiljeförfarandets säte, som avgör frågan om vilken lag som är till-

lämplig på själva förfarandet. Den tillämpliga lagen kallas lex arbitri.
10

 Frågan om lex 

                                                 
7
 Heuman (1999), s. 22 f.  

8
 Heuman (1999), s. 22.  

9
 Prop. 1998/99:35, s. 39-41. 

10
 Heuman (1999), s. 676.  
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arbitri bör inte blandas ihop med frågan om vilken lag som är tillämplig på de materi-

ella frågorna i tvisten.  

 

2.3 Närmare om skiljeförfarandets karaktär 

2.3.1 Skiljedomens rättsverkningar 

Till skillnad från andra former av privat rättskipning äger skiljedomar både rättskraft 

och, om det är fråga om fullgörelsedomar, exigibilitet.
11

 På grund av 1958 års New 

Yorkkonvention om erkännande och verkställighet av skiljedomar
12

 kan skiljedomar i 

hög utsträckning även erkännas och verkställas i andra länder. I fråga om skiljedomars 

rättskraft har HD i NJA 1998 s. 189 slagit fast att det allmänt sett får anses krävas starka 

skäl för att man i ett skiljeförfarande ska frångå de civilprocessuella rättskraftsprinci-

perna. Avgörandet avsåg dock ett nationellt skiljeförfarande och det är möjligt att skälen 

för att upprätthålla svenska rättskraftsprinciper inte gör sig gällande med samma styrka i 

internationella förfaranden.
13

 När det gäller internationella skiljeförfaranden som äger 

rum i Sverige verkar dock tillämpningen av principen om skiljedomars negativa rätts-

kraft mer eller mindre följa samma mönster som i nationella skiljeförfaranden och dom-

stolsprocesser.
14

 Det kan tilläggas att principen om res judicata generellt sett är allmänt 

accepterad i internationella skiljeförfaranden.
15

  

Både domstolar och skiljenämnder har således en skyldighet att avvisa en tvist som bli-

vit rättskraftigt avgjord genom en skiljedom. Till skillnad från i domstolsprocessen får 

dock en skiljenämnd endast avvisa tvisten på grund av res judicata om någon av parter-

na begär det.
16

 Detta innebär att parterna kan komma överens om att en tvist som blivit 

avgjord genom skiljedom ska prövas på nytt inom ramen för ett nytt skiljeförfarande. 

Skiljedomens rättskraft kan inte utsträckas till att gälla frågor som inte omfattas av skil-

jeavtalet, vilket överensstämmer med den civilrättsliga principen om rättskraftens be-

                                                 
11

 Heuman (1999), s. 17. Jfr Prop. 1998/99:35 s. 39-41 och SOU 1994:81, s. 67-69.   
12

 The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958). 
13

 Hobér (2011), s. 283.  
14

 Hobér (2011), s. 285.  
15

 Hobér (2011), s. 287.  
16

 Heuman (1999), s. 373 och 550, Hobér (2011), s. 280 samt RH 2003:55. I domstolsprocessen är res 

judicata ett tvingande processhinder även om rätten oftast saknar möjlighet att bedöma frågan utan ingå-

ende undersökningar vilket innebär att frågan sällan prövas om inte svaranden gör en processinvändning, 

se Ekelöf & Boman (1996), s. 15.   
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gränsning till området för domstolens sakliga behörighet. Enligt denna princip kan en 

domstolsdom inte ha rättskraft med avseende på grunder och invändningar som domsto-

len saknat behörighet att pröva därför att de t.ex. faller under en specialdomstols exklu-

siva kompetens.
17

   

 

2.3.2 Skiljedomens slutgiltighet 

Skiljeförfarandet är ett eninstansförfarande.
18

 En skiljedom kan följaktligen inte över-

prövas på materiella grunder.
19

 Av denna anledning anses skiljeförfarandet i allmänhet 

vara både snabbare och billigare än domstolsförfarandet, trots att det är parterna som 

bekostar förfarandet och betalar skiljemännens arvoden.
20

 Skiljedomens slutgiltighet 

påskyndar tvistlösningen vilket i allmänhet är en fördel för båda parter. Särskilt kom-

mersiella parter är ofta angelägna om att tvister löses snabbt för att de ska kunna fort-

sätta sina inbördes mellanhavanden och bevara sin relation samt undvika störningar i 

verksamheten i övrigt.
21

 Att skiljeförfarandet innebär ett risktagande såtillvida att skil-

jedomen inte kan överprövas på materiell grund, inte ens i ljuset av ny bevisning, är det 

pris parterna får betala för en snabb lösning av tvisten.
22

 Staten har inte något direkt 

ansvar varken för skiljedomars materiella riktighet eller för det kloka i att ingå ett skil-

jeavtal.
23

 

Enligt 34 § LSF kan en skiljedom upphävas på grund av vissa processuella fel under 

förutsättning att någon av parterna väcker klandertalan i domstol. Exempel på processu-

ella fel som utgör klandergrund är att skiljenämnden har överskridit sitt uppdrag, att 

någon av skiljemännen har varit obehörig eller att tvisten inte har omfattats av ett giltigt 

skiljeavtal. Bestämmelsen i 34 § LSF innehåller även en generalklausul. Enligt denna 

                                                 
17

 Heuman (1999), s. 374 och Lindblom (1974), s. 248. Jfr Ekelöf m.fl. (2006), s. 173, Schöldström (JT 

2008/09 Replik), s. 690 och Welamson (SvJT 1964), s. 282 f.  
18

 Prop. 1998/99:35, s. 40 och SOU 1994:81 s. 68.  
19

 Heuman (1999), s. 17 och 40. Även om det är väldigt ovanligt kan parterna dock inta ett förbehåll om 

materiell klanderrätt i skiljeavtalet, se Heuman (1999), s. 40 not 97. Jfr prop 1998/99:35, s. 71 och 211, 

SOU 1994:81, s. 96 samt 3 kap. 15 § Utsökningsbalken. Enligt artikel 6 i Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ska var och en vid prövningen av 

ens civila rättigheter och skyldigheter vara berättigad till en offentlig förhandling inför en oavhängig och 

opartisk domstol. Parter kan avstå från denna rättighet genom avtal men vid legala skiljeförfaranden inne-

bär bestämmelsen att parterna måste ha rätt att på materiella grunder få skiljedomen prövad av allmän 

domstol, se SOU 1994:81, s. 251 f.  
20

 Prop. 1998/99:35, s. 40.  
21

 Prop. 1998/99:35, s. 40.  
22

 Heuman (1999), s. 40 f.  
23

 Prop. 1998/99:35, s. 34.  
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ska skiljedomen upphävas om det utan partens vållande har förekommit något hand-

läggningsfel som sannolikt har inverkat på utgången. Att en klandergrund föreligger 

innebär dock inte att en parts rätt att klandra skiljedomen är oinskränkt. Dels måste 

klandertalan väckas inom tre månader från den dag då parten fick del av skiljedomen, 

dels får parten inte åberopa omständigheter som denne genom att delta i förfarandet 

utan invändning eller på annat sätt får anses ha avstått från att göra gällande. En part får 

heller inte åberopa nya klandergrunder efter talefristens utgång.      

Att en skiljedom upphävs innebär inte att domstolen hänvisar frågan till förnyad pröv-

ning av skiljemän. Om tvisten inte är överspelad, t.ex. genom att parterna har förlikts, 

måste någon av parterna därmed påkalla skiljeförfarande på nytt för att tvisten mellan 

dem ska lösas, under förutsättning att ett giltigt skiljeavtal föreligger. Formellt sett in-

nebär detta att parterna måste börja om från början. Skiljemännen som handlade tvisten 

i det första skiljeförfarandet blir inte automatiskt behöriga att handlägga tvisten i det nya 

förfarandet, men parterna kan välja att utse samma skiljemän som tidigare.
24

    

 

2.3.3 Andra framträdande fördelar för parterna 

Enligt 12 § LSF får parterna bestämma både hur många skiljemännen ska vara och hur 

de ska utses. Rätten att välja skiljemän anses vara den kanske främsta fördelen med skil-

jeförfarandet.
25

 Om parterna inte har bestämt något i detta hänseende ska skiljemännen 

enligt huvudregeln i 13 § LSF vara tre. Parterna väljer då varsin skiljeman som sedan 

gemensamt utser den tredje skiljemannen. Om parterna eller skiljemännen inte har be-

stämt något annat utses i regel denna tredje skiljeman även till ordförande i skiljenämn-

den. Rätten att välja skiljemän innebär att parterna kan utse personer som de hyser för-

troende för. Det kan röra sig om personer med stor erfarenhet av kommersiella tvister 

inom en viss bransch, särskild kompetens inom ett visst rättsområde eller specialistkun-

skaper inom ett visst fackområde.
26

 Det uppställs inget krav på att skiljemännen ska ha 

juridisk utbildning, enligt 7 § LSF kan var och en som råder över sig själv och sin egen-

dom vara skiljeman. Däremot uppställs i 8 § LSF ett krav på att alla skiljemän, även de 

partsutsedda, ska vara opartiska.  

                                                 
24

 Prop. 1998/99:35, s. 98 f. 
25

 Heuman (1999), s. 29.  
26

 Jfr prop. 1998/99:35, s. 39 f., SOU 1994:81, s. 68 och Heuman (1999), s. 29.  
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En annan fördel med skiljeförfarandet är dess konfidentiella natur. Varken förfarandet 

eller skiljedomen är offentlig. Förutom att detta kan bidra till att mildra motsättningarna 

mellan parterna förhindras därmed utomstående, inklusive konkurrenter och massmedia, 

att få ovälkommen insyn i parternas mellanhavanden och ekonomiska förhållanden.
27

 

Särskilt för kommersiella parter är det ofta angeläget att det inte kommer till allmän 

kännedom att de är inblandade i tvister.
28

  

LSF vilar på principen om partsautonomi som är mycket central i skiljeförfarandet som 

tvistlösningsform.
29

 Det är parterna som i betydande omfattning bestämmer hur förfa-

randet och handläggningen av tvisten ska gå till. De civilprocessrättsliga principerna om 

koncentration, muntlighet och omedelbarhet gäller inte. Genom att handläggningen kan 

anpassas efter tvistens beskaffenhet och parternas preferenser blir förfarandet ofta smi-

digare än ett domstolsförfarande.
30

  

 

2.4 Skiljeavtalet 

Eftersom det inte uppställs några särskilda formkrav för skiljeavtal kan sådana vara 

både muntliga och skriftliga.
31

 Den vanligaste typen av skiljeavtal är en skiljeklausul 

som intagits i ett kontrakt. Enligt den s.k. separabilitetsdoktrinen
32

 som har lagfästs i 3 § 

LSF ska skiljeklausulen ses som ett särskilt avtal när dess giltighet ska bedömas vid 

prövningen av skiljemännens behörighet. Med andra ord ska huvudavtalet och skilje-

klausulen i detta sammanhang betraktas som två fristående avtal. Denna princip är all-

mänt erkänd både i Sverige och internationellt. Utan ett sådant synsätt skulle en skilje-

nämnd som har kommit fram till att huvudavtalet är ogiltigt, eller av någon annan an-

ledning inte är bindande för parterna, genom sin slutsats ryckt undan grunden för sin 

egen behörighet att pröva frågan. Separabilitetsdoktrinen gäller såväl när huvudavtalet i 

efterhand påstås ha upphört att gälla som när det hävdas att något avtal aldrig har ingåtts 

eller att avtalet var ogiltigt från början.
33

 Skiljedomsutredningen anförde dock i sitt be-

                                                 
27

 Prop. 1998/99:35, s. 40 och SOU 1994:81, s. 68.  
28

 Heuman (1999), s. 31.  
29

 Prop. 1998/99:35, s. 42 och SOU 1994:81, s. 71.  
30

 Prop. 1998/99:35, s. 40 och SOU 1994:81, s. 68.  
31

 Prop. 1998/99:35, s. 66 f. och 210 samt SOU 1994:81, s. 95 och 256.  
32

 Separabilitetsdoktrinen förekommer även under andra benämningar, t.ex. principen om särskiljbarhet, 

se prop. 1998/99:35, s. 74 f., och separationsprincipen, se Lindskog (2012), kommentaren till 3 § LSF (5 

dec. 2013, Zeteo).  
33

 Prop. 1998/99:35, s. 74 f. 
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tänkande att lagfästandet av principen inte bör föranleda alltför långtgående slutsatser 

eftersom det t.ex. är uppenbart att en ogiltighetsgrund kan träffa både huvudavtalet och 

skiljeklausulen.
34

  

Även om 3 § LSF främst avser situationen då skiljenämnden prövar sin behörighet kan 

frågan om ett skiljeavtals giltighet uppkomma i många sammanhang, t.ex. när en skilje-

dom klandras på den grunden att något giltigt skiljeavtal inte förelegat eller vid ansökan 

om att en utländsk skiljedom ska verkställas i Sverige. Separabilitetsdoktrinen ska till-

lämpas även i dessa fall.
35

 Doktrinen anses vidare innebära att olika lagar kan vara till-

lämpliga på huvudavtalet och skiljeavtalet.
36

 

Som nämnts i kapitel 1 utgör skiljeavtalet ett dispositivt rättegångshinder. Detta slås fast 

i 4 § LSF, enligt vilken en domstol inte mot en parts bestridande får pröva en fråga som 

enligt ett skiljeavtal ska prövas av skiljemän.
37

 En part måste framställa invändningen 

om skiljeavtal första gången denne ska föra talan vid rätten för att invändningen inte ska 

vara utan verkan. Invändningen ska beaktas även om tvisten har varit föremål för pröv-

ning av Kronofogdemyndigheten i ett mål om betalningsföreläggande eller handräck-

ning. Parterna kan alltså åberopa skiljeavtalet som rättegångshinder trots att tvisten har 

prövats inom ramen för den summariska processen. Enligt 5 § LSF förloras däremot 

rätten att åberopa skiljeavtalet som processhinder om parten har bestritt en begäran om 

skiljedom.
38

 Det vore inte rimligt att en part först skulle kunna bestrida skiljeavtalets 

tillämpning och sedan, om motparten väljer att väcka talan vid domstol, inom ramen för 

domstolsförfarandet åberopa skiljeavtalet som processhinder.
39

  

 

2.5 Skiljedomsmässighet 

Att en tvist är skiljedomsmässig betyder att den kan lämnas till avgörande av skilje-

män.
40

 Som nämnts ovan (delkapitel 2.2) får skiljeavtal ingås vid tvister i frågor som 

                                                 
34

 SOU 1994:81, s. 104. Jfr Heuman (1999), s. 64 f.  
35

 Heuman (1999), s. 69. 
36

 Heuman (1999), s. 697 och Hobér (2011), s. 86.  
37

 Se även 10 kap. 17 a § Rättegångsbalken som hänvisar till LSF och stadgar att rättegångshindret endast 

ska beaktas efter invändning av en part.  
38

 En part kan även förlora denna rätt genom att inte utse skiljeman i rätt tid eller genom att inte i rätt tid 

ställa sin andel av begärd säkerhet för ersättningen till skiljemännen.  
39

 Prop. 1998/99:35, s. 70 och SOU 1994:81, s. 99 f.  
40

 Prop. 1998/99:35, s. 49 och SOU 1994:81, s. 80.  
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parterna kan träffa förlikning om. Härmed avses dispositiva frågor. Vad som utgör dis-

positiva frågor bestäms med ledning av den materiella rätten och inte inom ramen för 

processuell lagstiftning som exempelvis LSF.
41

  

Av 1 § LSF framgår att en skiljenämnds kompetens är vidare än en domstols. För det 

första får en skiljenämnd pröva tvister som avser förekomsten av en viss omständighet. 

En skiljenämnd äger därmed kompetens att avgöra frågor om faktiska omständigheters 

existens liksom frågor om hur omständigheter ska kvalificeras rättsligen. För det andra 

får en skiljenämnd komplettera avtal utöver vad som följer av sedvanlig avtalstolkning, 

under förutsättning att parterna har gett skiljenämnden sådan behörighet. Det följer av 

lagstiftarens uppfattning att principen om avtalsfrihet bör få genomslag i så stor ut-

sträckning som möjligt.
42

   

Den vanligaste typen av skiljeavtal avser framtida tvister med anknytning till ett visst 

rättsförhållande. Det är dock inte möjligt att ingå avtal om att alla framtida tvister mel-

lan två parter ska avgöras av skiljemän. Enligt 1 § LSF måste tvisterna avse ett rättsför-

hållande som finns angivet i skiljeavtalet. Skiljeavtalet måste med andra ord konkretise-

ras till att avse ett visst rättsförhållande.
43

 Skiljeklausuler som ingår i ett kontrakt kan 

t.ex. ange att alla tvister med anledning av kontraktet ska avgöras genom skiljeförfa-

rande. Skiljeavtalet avser därmed framtida tvister som uppkommer på grund av ett redan 

existerande rättsförhållande, nämligen huvudavtalet. Även om det i teorin är möjligt att 

ingå skiljeavtal som avser rättsförhållanden som ännu icke existerar måste skiljeavtalet 

konkretiseras till att avse ett visst rättsförhållande som är tillräckligt individualiserat.
44

 

Det räcker inte att i skiljeavtalet beskriva rättsförhållandets art. Rättsförhållandet måste 

identifieras.
45

 Syftet med kravet på att rättsförhållandet ska anges i skiljeavtalet är att 

parterna ska kunna förutse skiljeavtalets verkningar.
46

 

Enligt 33 § LSF är en skiljedom helt eller delvis ogiltig i den mån den innefattar pröv-

ning av en fråga som inte är skiljedomsmässig.
47

 Till skillnad från vad som gäller vid 

klander av skiljedom (se avsnitt 2.3.2 ovan) kan rätten att föra en ogiltighetstalan inte 

                                                 
41

 Prop. 1998/99:35, s. 48 f. och 210 samt SOU 1994:81, s. 77 och 256.  
42

 Prop. 1998/99:35, s. 59-62 och 210 samt SOU 1994:81, s. 86-89.  
43

 Prop. 1998/99:35, s. 210 och SOU 1994:81, s. 256 f.  
44

 Heuman (1999), s. 48.  
45

 Lindskog (2012), kommentaren till 1 § LSF, stycke 5.1.3 (5 dec. 2013, Zeteo).  
46

 Heuman (1999), s. 48 och Lindskog (2012), kommentaren till 1 § LSF, stycke 5.1.2 (5 dec. 2013).  
47

 LSF medger ytterligare två ogiltighetsgrunder. Följaktligen är en skiljedom ogiltig om den eller det sätt 

på vilket den tillkommit strider mot ordre public eller om den inte uppfyller vissa grundläggande form-

krav, se 33 § 1 st. 2-3 p. LSF.  
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prekluderas och det finns ingen tidsfrist inom vilken ogiltigheten måste göras gällande. 

Förklaringen till denna skillnad är att ogiltighetsgrunderna i LSF avser förhållanden 

som anses stå i konflikt med det allmännas eller tredje mans intressen medan klander-

grunderna avser fel genom vilka en parts intressen åsidosätts. Med andra ord är ogiltig-

hetsgrunderna betingade av hänsyn till det allmänna eller tredje man medan klander-

grunderna är betingade av hänsyn till parterna.
48

     

   

2.6 Skiljemännens behörighet 

I 2 § LSF stadgas en internationellt erkänd princip som redan har nämnts i förbigående 

(se t.ex. delkapitel 2.4): skiljemännen får pröva sin egen behörighet att avgöra tvisten. 

Skiljemännen har med andra ord behörighetskompetens, s.k. Kompetenz-Kompetenz 

eller compétence de la compétence. De är följaktligen behöriga att själva pröva invänd-

ningar som t.ex. rör frågan om skiljeavtalets giltighet eller tillämplighet på den aktuella 

tvisten. Däremot föreligger ingen skyldighet för skiljemännen att pröva sin egen behö-

righet om inte någon av parterna yrkar det.
49

 

Att skiljemännen får pröva sin egen behörighet hindrar enligt 2 § LSF inte en domstol 

från att på begäran av en part pröva frågan. Det innebär att en part kan vända sig till en 

domstol för att få behörighetsfrågan prövad under ett pågående skiljeförfarande. Parten 

behöver inte invänta utgången av skiljemännens prövning av frågan. Å andra sidan be-

höver inte skiljemännen invänta utgången av domstolens bedömning av deras behörig-

het. Enligt 2 § LSF får skiljemännen fortsätta skiljeförfarandet i avvaktan på domstolens 

avgörande. En part kan således inte automatiskt fördröja skiljeförfarandet, och därmed 

äventyra en av de viktigaste fördelarna med skiljeförfarandet som tvistlösningsmetod, 

genom att i domstol väcka talan om skiljemännens behörighet.
 
Skiljemännen kan dock 

välja att vilandeförklara förfarandet i avvaktan på domstolens avgörande. Det ankom-

mer på skiljemännen att bedöma lämpligheten av de två nämnda alternativen.
50

 Även 

om skiljemännen inte hyser några misstankar om att den part som vänt sig till domstol 

gjort det i syfte att obstruera förfarandet brukar de regelmässigt fortsätta förfarandet för 

                                                 
48

 Prop. 1998/99:35, s. 138 och SOU 1994:81, s. 170.  
49

 Prop. 1998/99:35, s. 74 f. och 211 f. samt SOU 1994:81, s. 103 och 258.   
50

 Prop. 1998/99:35, s. 76 f. och 212 samt SOU 1994:81, s 106 f. och 258 f.    
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att den påkallande parten ska ges möjlighet att utverka ett exigibelt avgörande utan för-

dröjning.
51

  

Om skiljemännen finner att de är behöriga att pröva tvisten utmynnar prövningen i ett 

beslut i enlighet med 27 § LSF. Enligt 2 § LSF är ett sådant beslut dock inte bindande. 

Med andra ord vinner beslutet ingen rättskraft, vilket innebär att en domstol kan komma 

fram till en annan slutsats i behörighetsfrågan om en fastställelsetalan förs angående 

skiljemännens behörighet eller om den kommande skiljedomen klandras enligt 34 § 

LSF. Eftersom skiljemännens beslut inte är bindande är inte heller skiljemännen själva 

bundna av det. Om det under skiljeförfarandets gång skulle framkomma något som för-

anleder en annan bedömning av behörighetsfrågan kan de således förklara sig obehöriga 

och skilja sig från tvisten i en skiljedom.
52

 

Att skiljemännen funnit sig behöriga behöver inte meddelas i ett beslut under skiljeför-

farandets gång. Skiljemännen kan finna sig behöriga att pröva tvisten i en slutlig skilje-

dom genom vilken skiljemännen också avgör tvisten.
53

 För att en domstol vid en klan-

dertalan ska kunna komma fram till en annan slutsats i behörighetsfrågan, vare sig skil-

jemännen funnit sig behöriga genom ett beslut eller genom den slutliga skiljedomen, 

krävs dock att rätten att klandra skiljedomen inte har prekluderats. I enlighet med vad 

som ovan nämnts i avsnitt 2.3.2 kan en part genom sitt agerande efter att ha tagit del av 

skiljemännens beslut i behörighetsfrågan anses ha avstått från sin klanderrätt. Enligt 34 

§ 2 st. 2 p. LSF innebär dock inte den omständigheten att en part utsett skiljeman att 

parten har accepterat skiljemännens behörighet att avgöra tvisten.    

Om skiljemännen istället finner sig vara obehöriga att avgöra tvisten ska de avvisa den i 

en skiljedom enligt 27 § LSF. En sådan skiljedom får enligt 36 § LSF ändras på begäran 

av part. Om domstolen i motsats till skiljemännen finner att skiljemännen var behöriga 

att avgöra tvisten ska, om ett nytt skiljeförfarande inleds, de nya skiljemännen lägga 

domstolens avgörande till grund för sin behörighetsprövning eftersom domstolens avgö-

rande har rättskraft. Om skiljemännen under skiljeförfarandets gång endast avvisat en 

del av tvisten, t.ex. p.g.a. bristande skiljedomsmässighet, är 36 § LSF däremot inte till-

                                                 
51

 Heuman (1999), s. 366.  
52

 Prop. 1998/99:35, s. 213 och SOU 1994:81, s. 259.  
53

 Prop. 1998/99:35, s. 213 och SOU 1994:81, s. 259.  
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lämplig. Ett sådant beslut kan endast angripas genom att en klandertalan väcks mot den 

slutliga skiljedomen.
54

 

Mot bakgrund av det ovan anförda framgår att även om skiljemännen har behörighets-

kompetens är det domstolens bedömning av behörighetsfrågan som är slutgiltig och 

bindande. Parterna kan dock gå miste om möjligheten att få behörighetsfrågan prövad 

av domstol om tidsfristerna för klandertalan respektive talan enligt 36 § LSF inte beak-

tas eller om en part mist sin klanderrätt p.g.a. preklusionsregeln i 34 § LSF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54

 Prop. 1998/99:35, s. 235 f. och SOU 1994:81, s. 285 f.  



 

22 

 

3 Påståendedoktrinens inträde på arenan 

3.1 Inledning 

I förra kapitlet gavs en översiktlig redogörelse för skiljeförfarandet som tvistlösnings-

form, men påståendedoktrinen är inte unik för skiljemannarätten. För att skapa en bättre 

förståelse för doktrinens syfte och funktion ges därför i delkapitel 3.2 en redogörelse för 

dess roll i domstolsprocessen. Framställningen i resten av kapitlet ger dock bakgrunden 

till påståendedoktrinens tillämpning i skiljemannarätten. Welamson har tillskrivits rol-

len som doktrinens upphovsman i detta hänseende, vilket utvecklas i delkapitel 3.3. I 

litteraturen har det ansetts att HD genom rättsfallet NJA 1982 s. 738 har ställt sig bakom 

påståendedoktrinen i enlighet med vad Welamson har förordat. Detta rättsfall behandlas 

i delkapitel 3.4.  

 

3.2 Påståendedoktrinen i domstolsförfaranden 

3.2.1 Dubbelrelevanta rättsfakta 

Vid bedömningen av processuella frågor är det är lätt att blanda ihop processrättslig och 

civilrättslig argumentation. Detta stämmer särskilt väl för frågor som rör processhinder, 

t.ex. frågor om talerätt eller domstols sakliga behörighet. En anledning till detta är att 

frågan om processhinder och frågan om själva saken ofta ska bedömas utifrån mer eller 

mindre samma faktaunderlag. Det kan därför verka lockande att argumentera för en viss 

lösning av den processuella frågan utifrån resonemang som egentligen rör saken, d.v.s. 

den civilrättsliga tvistefrågan. Påståendedoktrinens uppgift är att komma till rätta med 

detta problem eftersom denna sammablandning av processrättsliga och civilrättsliga 

argument inte anses acceptabel. Detta beror bl.a. på att domstolarnas handläggning av 

processhinderfrågor uppvisar betydande skillnader i jämförelse med handläggningen av 

själva saken. Om processrättsliga och civilrättsliga resonemang blandas ihop på det an-

givna sättet riskerar domstolarna att avgöra civilrättsliga frågor inom ramen för pro-

cesshinderprövningen, som är en mindre rättssäker förfarandeordning än prövningen av 

själva saken.
55

  

                                                 
55

 Heuman & Westberg (1995), s. 27 f.  
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Påståendedoktrinen har alltså avgörande betydelse för frågan om en domstol ska avvisa 

ett käromål eller ta upp det till sakprövning. För att undvika den nyss beskrivna sam-

manblandningen men ändå möjliggöra en lösning av den processrättsliga frågan ska 

domstolen enligt doktrinen utgå från kärandens påståenden. Med andra ord ska domsto-

len utgå från att det förhåller sig på det sätt som käranden påstår.
56

 När det t.ex. gäller 

frågan om talerätt i dispositiva tvistemål är huvudprincipen i svensk rätt följaktligen att 

käranden har rätt att få sin talan prövad om han eller hon påstår sig på ett visst sätt vara 

berättigad gentemot svaranden som förpliktigad.
57

   

För att verkligen förstå sig på påståendedoktrinen måste man förstå begreppet dubbelre-

levant rättsfaktum.
58

 Innebörden av detta uttryck har redan antytts i ovanstående stycken 

där det har konstaterats att processrättsliga frågor många gånger har en slags faktage-

menskap med den civilrättsliga frågan i ett mål.
59

 Samma faktiska förhållanden kan med 

andra ord leda till två olika rättsföljder: en processuell och en materiell. Den processu-

ella rättsföljden innebär att käromålet antingen avvisas eller prövas i sak medan den 

materiella rättsföljden innebär att käromålet antingen bifalls eller ogillas.
60

 En viss om-

ständighet kan följaktligen ha betydelse både som ett processuellt rättsfaktum och som 

ett materiellt rättsfaktum.
61

 Det är i sådana fall, d.v.s. fall av dubbelrelevanta rättsfakta, 

som påståendedoktrinen tillämpas.
62

  

 

3.2.2 Domstolens sakliga behörighet   

Som nämnts inledningsvis (se kapitel 1), och som kommer att bli tydligare i delkapitel 

3.3 och 3.4 nedan, rör denna uppsats i grund och botten frågan om en tvist ska sakprö-

vas av domstol eller av skiljenämnd. Det finns därför anledning att uppehålla sig vid 

frågan om dubbelrelevanta rättsfakta när det gäller prövningen av domstols sakliga be-

hörighet.  

                                                 
56

 Heuman & Westberg (1995), s. 27 f.  
57

 Se t.ex. Ekelöf m.fl. (1996), s. 71, Heuman & Westberg (1995), s. 28 f., Lindblom (2001), s. 42, 121, 

164 f., och 185, Lindblom (1974), s. 192 f., 196, 200 och 223, Lehrberg (JT 2003/04), s. 629 f. och 635 

samt Nordh (2008), s. 109. Jfr även Fitger m.fl. (2013), kommentaren till 13 kap. under rubriken Inled-

ning.  
58

 Heuman (JT 2011/12), s. 652.  
59

 Heuman & Westberg (1995), s. 28.  
60

 Heuman (JT 2009/10), s. 336.  
61

 Heuman (JT 2007/08), s. 835.  
62

 Ekelöf m.fl. (2009), s. 80.  
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I enlighet med vad som anförts under föregående rubrik kan ett och samma rättsfaktum 

ha betydelse både för frågan om domstolens behörighet och för den materiella frågan.
63

 

Antag att käranden exempelvis yrkar att svaranden ska förpliktigas att utge betalning för 

varor som käranden har levererat. Svaranden bestrider yrkandet och hävdar att det inte 

finns något giltigt köpeavtal mellan parterna. Frågan om det påstådda avtalets existens 

har uppenbarligen betydelse för prövningen av själva saken, men det skulle kunna 

hända att käranden har väckt sin talan vid en domstol vars behörighet är avhängig avta-

lets giltighet. I ett sådant fall är avtalets existens ett dubbelrelevant rättsfaktum.
64

    

Om domstolen i nyss nämnda exempel skulle behöva pröva frågan om avtalets existens 

och giltighet redan inom ramen för behörighetsprövningen skulle parterna bli tvungna 

att argumentera och föra bevisning i en fråga som rör själva saken innan det har fast-

ställts om domstolen över huvud taget har rätt att sakpröva målet. Likaså skulle domsto-

len riskera att först behöva ta ställning till den materiella frågan för att sedan konstatera 

att den saknade behörighet att pröva densamma. Det har träffande sagts att en sådan 

ordning vore att spänna plogen för hästen.
65

       

Påståendedoktrinen innebär att domstolen ska ta upp målet redan av den anledningen att 

käranden påstår att sakprövningsförutsättning föreligger. Käranden behöver med andra 

ord inte bevisa att de påstådda behörighetsgrundande omständigheterna existerar. När 

domstolen väl har tagit upp målet till sakprövning måste käranden dock uppfylla sin 

bevisskyldighet i de fall han eller hon har en sådan enligt civilrättsliga bevisbördeprin-

ciper.
66

 Om domstolen vid sakprövningen finner att de omständigheter som utgör dub-

belrelevanta rättsfakta i målet inte föreligger ska talan ogillas, inte avvisas. (Det är alltså 

på intet sätt fråga om att domstolen i ett sådant fall ”retroaktivt” ska förklara sig obehö-

rig.)
67

   

      

3.2.3 Några exempel ur rättspraxis 

Den principiella frågan om vilket forum som ska sakpröva en tvist har aktualiserats i en 

rad avgöranden. Enligt Schöldström tillämpas påståendedoktrinen med få undantag för 

                                                 
63

 Se t.ex. Heuman (JT 2009-10), s. 336, Heuman (JT 2011/12), s. 652, Pålsson (1997), s. 265, Pålsson 

(SvJT 1999), s. 315 och Schöldström (2007), s. 180 f.  
64

 Pålsson (SvJT 1999), s. 315.  
65

 Pålsson (SvJT 1999), s. 326.  
66

 Heuman (JT 2007/08), s. 835 f. Se även Ekelöf m.fl. (2009), s. 80.  
67

 Pålsson (SvJT 1999), s. 328.  
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att lösa problemet sedan åtskilliga decennier.
68

 I det följande tas tre av dessa avgöranden 

upp för att illustrera hur påståendedoktrinen har tillämpats för att avgöra behörighets-

frågan.  

I NJA 1973 s. 1 I och II hade kärandena i enlighet med miljöskyddslagstiftningen väckt 

talan vid fastighetsdomstolen om ersättning för skada p.g.a. miljöfarlig verksamhet. 

Svaranden hade invänt att fastighetsdomstolen inte var behörig att ta upp målet till 

prövning eftersom det inte var fråga om miljöfarlig verksamhet i lagens mening. HD 

fann att målen skulle prövas av fastighetsdomstolen eftersom kärandena hade påstått att 

skadorna hade orsakats av miljöfarlig verksamhet.  

Det bör märkas att det i dessa mål inte ifrågasattes huruvida de påstått skadeorsakande 

omständigheterna verkligen existerade. Frågan var istället hur de skulle klassificeras. 

Även om påståendedoktrinen tar sikte på faktiska omständigheter kan den enligt Heu-

man utsträckas till att gälla vissa påståenden i rättsliga frågor i den mån de har dubbelre-

levans.
69

 I NJA 1973 s.1 I och II hade den rättsliga klassificeringen av de aktuella om-

ständigheterna sådan relevans. Kärandens ersättningsanspråk kunde endast bifallas om 

rätten kom fram till att det var fråga om miljöfarlig verksamhet.  Samtidigt föreskrevs i 

lag att den som ville framställa ett anspråk p.g.a. miljöfarlig verksamhet skulle väcka 

talan i fastighetsdomstolen.   

Referenten i målen tillade bl.a. för egen del: 

”När fastighetsdomstol skall pröva sin behörighet, har den att utgå från de omstän-

digheter som käranden åberopar till grund för sin talan. Det kan synas tveksamt, 

om domstolen vid denna prövning skall anse sig bunden av att käranden själv klas-

sificerat de omständigheter och företeelser han åberopar såsom innebärande miljö-

farlig verksamhet. Situationen kan naturligtvis vara sådan att de åberopade om-

ständigheterna eller företeelserna, mot vad käranden gör gällande, uppenbarligen 

inte kan ha inneburit dylik verksamhet. Jag tror emellertid, att det finns anledning 

att även i det fallet anse domstolen oförhindrad att ta upp kärandens talan till pröv-

ning i sak – och då naturligtvis ogilla den genom dom.”
70

  

Det anses numera fastslaget att domstolen i denna typ av mål ska tillämpa påstående-

doktrinen vid behörighetsprövningen och utgå från vad käranden påstår.
71

 Hänvisningar 

                                                 
68

 Schöldström (JT 2008/09 Replik), s. 691. Se även Schöldström (2007), s. 172 samt Schöldström (JT 

2007/08), s. 467 och 469.  
69

 Heuman (JT 2009/10), s. 349. Jfr Schöldström (2007), s. 172.  
70

 NJA 1973 s. 1, s. 4.   
71

 Lindblom (2001), s. 42 och Nordh (2008), s. 56. 
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till NJA 1973 s. 1 som stöd för att bedöma behörighetsfall på grundval endast av vad 

käranden påstår är dessutom vanligt förekommande även utanför fastighetsrättens och 

miljörättens område.
72

 Som exempel kan nämnas följande utdrag ur förarbetena till la-

gen (1974:371) om arbetstvister (arbetstvistlagen) angående prövningen om en tvist 

grundar sig på ett anställningsförhållande: 

”Härvid torde domstolen emellertid ha att utgå från de omständigheter som käran-

den åberopar till grund för sin talan. Är det för ett bifall till käromålet avgörande att 

ett anställningsförhållande föreligger, synes tvisten böra handläggas enligt denna 

lag, även om domstolen sedermera ogillar käromålet därför att ett anställningsför-

hållande anses inte [sic!] föreligga (se NJA 1973 s. 1…)”
73 

De fall som har aktualiserat frågan om behörighet för allmän domstol eller arbetsdom-

stolen att sakpröva ett käromål har mer specifikt gällt huruvida tvisten var en arbetstvist 

i lagens mening eller inte.
74

 Enligt 1 § arbetstvistlagen ska lagen tillämpas på rätte-

gången i tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ett illustra-

tivt fall är NJA 1984 s. 705 där kärandens påstående att ett anställningsförhållande före-

legat mellan parterna utgjorde ett dubbelrelevant rättsfaktum.   

Ett bolag hade väckt talan i allmän domstol och framställt ett antal yrkanden som grun-

dades på att svaranden varit att anse som anställd i bolaget. Tingsrätten hade, mot sva-

randens bestridande, funnit att så var fallet och bifallit käromålet. Den anställde hade 

överklagat domen till hovrätten där tingsrättens dom hade fastställts. Den anställde kla-

gade senare över domvilla i HD med anledning av hovrättsdomen. Han yrkade att do-

men skulle undanröjas och målet överlämnas till arbetsdomstolen där talan mot tingsrät-

tens dom rätteligen skulle ha förts. HD konstaterade att bolaget, d.v.s. käranden i tings-

rätten, som grund för sin talan hade åberopat att ett anställningsförhållande förelegat 

mellan parterna. Med hänsyn härtill fann HD att tvisten skulle handläggas enligt arbets-

tvistlagen. I enlighet med vad den anställde hävdade skulle talan mot tingsrättens dom 

därför rätteligen ha fullföljts i arbetsdomstolen, varför domen undanröjdes och målet 

överlämnades till arbetsdomstolen. HD hänvisade i sin bedömning till ovan citerade 

förarbetsuttalande.   

                                                 
72

 Schöldström (2007), s. 175. Se t.ex. NJA 2008 s. 406 och NJA 2012 s. 183 som behandlas nedan i 

delkapitel 4.2 och 4.3.  
73

 Prop. 1974:77, s. 140 f.  
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 Schöldström (2007), s. 176.  
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Det tredje rättsfallet rör frågan om domstols internationella behörighet. I NJA 2005 s. 

586 hade ett svenskt bolag väckt talan mot ett danskt bolag i svensk domstol. Frågan i 

målet var om tingsrätten enligt Brysselkonventionen var behörig att sakpröva det 

svenska bolagets talan eftersom talan grundades på ett avtal vars existens det danska 

bolaget hade bestritt. HD konstaterade att frågor om bevismedel och beviskrav föll utan-

för konventionens tillämpningsområde och därmed inte skulle besvaras genom en tolk-

ning av konventionen. Angående behörighetsprövningen gjorde HD följande uttalanden: 

”I princip gäller att en kärande har bevisbördan för sådana omständigheter som 

grundar rättens behörighet (…) I allmänhet saknar de behörighetsgrundande om-

ständigheterna betydelse för själva saken. Om emellertid, som i detta fall, svaran-

den bestrider att ett avtal träffats, kan dock en och samma omständighet i vissa fall 

ha betydelse såväl för domstolens behörighet som för själva saken (s.k. dubbelrele-

vanta rättsfakta). Frågan är då om sådana omständigheter ska behöva bevisas redan 

inom ramen för behörighetsprövningen. (…)  

Ändamålsskäl och processekonomiska skäl talar starkt för att domstolen inte skall 

behöva ge sig in i sakfrågan i målet för att avgöra om den är behörig. Krav på att 

käranden skall göra antagligt att ett avtal föreligger, att det finns sannolika skäl här-

för eller att det skall vara styrkt kan alla medföra ett komplext förfarande inför 

domstolen i en fråga som slutligt kan komma att avgöras i sak av denna (eller an-

nan) domstol; ett beslut i behörighetsfrågan är därtill i regel överklagbart. Det är 

därför, när förekomsten av avtal bestrids, rimligt att domstolen vid prövningen av 

sin behörighet godtar de omständigheter käranden åberopar till stöd för att avtal har 

ingåtts. En förutsättning härför bör dock vara att det inte redan av vad käranden an-

fört eller av andra skäl är uppenbart att påståendet om att avtal träffats saknar 

grund.”
75

   

Till skillnad från i NJA 1973 s. 1 och NJA 1984 s. 704 gjorde HD i detta fall alltså un-

dantag från påståendedoktrinen för fall då det är uppenbart att kärandens påståenden 

saknar grund. Uppfattningen att påståendedoktrinen innehåller ett s.k. uppenbarhetsun-

dantag är vanligt förekommande.
76

 Denna fråga kommer att diskuteras mera utförligt i 

avsnitt 4.4.1 nedan. 

    

3.3 Welamson 

Som nämnts inledningsvis i detta kapitel (delkapitel 3.1) har Welamson utpekats som 

den förste att förorda påståendedoktrinens tillämpning när det gäller kompetensfördel-

                                                 
75

 NJA 2005 s. 586, s. 593.  
76

 Jfr diskussionen i avsnitt 4.4.1 nedan. 
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ningen mellan skiljemän och allmän domstol.
77

 Detta beror på innehållet i en artikel från 

1964 som egentligen utgjorde en anmälan av ny litteratur på skiljemannarättens om-

råde.
78

 I artikeln kommenterar Welamson bl.a. den situation som var för handen i NJA 

1941 s. 198, ett av de rättsfall som behandlades i den bok som var föremål för anmälan. 

I fallet hade parterna ingått ett avtal som innehöll en skiljeklausul. Käranden väckte 

talan vid tingsrätten och yrkade ersättning av svaranden utan att grunda sin talan på hu-

vudavtalet. Svaranden gjorde dock invändning om rättegångshinder och hävdade att 

käromålet omfattades av huvudavtalet och därmed av skiljeklausulen. Enligt Welamson 

var det tydligt att fallet illustrerade  

”en både viktig och intressant principfråga, nämligen om man i fall, där ena parten 

grundar sin ståndpunkt omedelbart på ett avtal med skiljeklausul men motparten 

påstår att avtalet icke äger tillämpning och tvisten förty icke omfattas av skiljeklau-

sulen, kan undgå att fullständigt identifiera den på domstol ankommande prövning-

en av skiljeklausulens räckvidd med en sådan bedömning av huvudavtalets materi-

ella innebörd, som enligt skiljeklausulen skulle vara förbehållen skiljemän.”
79

  

Svaranden hade gjort gällande att avtalet innefattade en reglering av samtliga anspråk 

mellan parterna. Welamson noterade att detta påstående utgjorde ett dubbelrelevant 

rättsfaktum. Samtidigt som omständigheten hade betydelse för behörighetsfrågan, d.v.s. 

om tingsrätten kunde ta upp målet till sakprövning eller om skiljeklausulen utgjorde ett 

rättegångshinder som skulle leda till att målet avvisades, hade den betydelse för frågan 

om käromålet skulle bifallas eller ogillas. Detta föranledde Welamson att ställa frågan 

om man kan undgå att domstolens processhinderprövning i ett sådant fall ”fullständigt 

identifiera[s]”
80

 med den sakprövning av tvisten som parterna genom skiljeklausulen 

eventuellt förbehållit skiljemän. Denna önskan att undvika sammanblandning av pro-

cessrättsliga och civilrättsliga resonemang känns igen från avsnitt 3.2.1 ovan. 

Welamson identifierade tre möjliga handlingsalternativ i detta fall. Ett sätt att hantera 

situationen skulle vara att acceptera sammanblandningen, d.v.s. att domstolen redan i 

hinderprövningen på ett fullständigt sätt även prövar de frågor som egentligen hänför 

sig till själva saken. Ett annat sätt skulle vara att en part som grundar sin ståndpunkt på 

ett avtal som innehåller en skiljeklausul antas ha en oinskränkt rätt att få denna stånd-

punkt prövad av skiljemän. En parts påstående skulle med andra ord räcka för att dom-
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 Heuman (1999), s.76, Lindskog (2012), s. 186 not 437 och Madsen (SvJT 2013), s. 734.   
78

 Anmälan avsåg Per Olof Boldings bok Skiljedom. Studier i rättspraxis beträffande svensk skiljedoms 

giltighet och verkställbarhet från 1962, utgiven av Norstedts.  
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 Welamson (SvJT 1964), s. 278.  
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 Se ovanstående citat ur Welamsons artikel.   



 

29 

 

stolen skulle sakna behörighet. Welamson förordade dock en medelväg mellan dessa två 

alternativ och hävdade att det fanns 

”anledning att allvarligt överväga en lösning, enligt vilken parts åberopande av av-

talet och skiljeklausulen finge anses motivera slutgiltig bedömning av skiljemän, 

om domstolen funne åberopande av avtalet ha åtminstone någon grad av fog, me-

dan domstol skulle vara behörig om hänvisning till kontraktet vore uppenbart 

ogrundad.”
81

     

När det gäller det av Welamson förespråkade alternativet bör man lägga märka till två 

saker mot bakgrund av vad som diskuterats i detta kapitel. För det första gör Welamson 

ett undantag för påståenden som är uppenbart ogrundade.
82

 För det andra begränsas inte 

lösningen till att avse endast kärandens påståenden. Enligt Welamson ska även svaran-

dens påståenden tillmätas betydelse. Oavsett vilken part som åberopar huvudavtalet med 

skiljeklausulen ska tvisten således sakprövas av skiljemän, under förutsättning att par-

tens hänvisning till huvudavtalet inte är uppenbart ogrundad. Att även svarandens på-

ståenden tillerkänns betydelse för behörighetsprövningen stämmer dock inte överens 

med den innebörd som påståendedoktrinen har enligt framställningen i delkapitel 3.2 

ovan.  

I nästa delkapitel står rättsfallet NJA 1982 s. 783 i fokus. Detta avgörande nämndes re-

dan i inledningen av detta kapitel och som där anges har det i litteraturen åberopats som 

stöd för att HD har anslutit sig till Welamsons uttolkning av påståendedoktrinen. 

Welamson var dessutom referent i målet.   

 

3.4 NJA 1982 s. 738 (Nykvarn-fallet) 

3.4.1 Bakgrund och sakomständigheter 

Genom ett licensavtal hade Nykvarns Skyltaktiebolag (Nykvarn) upplåtit rätt till Esselte 

Dymo AB (Dymo) att utnyttja ett par mönster som Nykvarn ägde rättigheterna till. Li-

censavtalet innehöll en skiljeklausul. Nykvarn väckte talan om utomobligatoriskt skade-

stånd i tingsrätten och hävdade att Dymo hade gjort intrång i Nykvarns mönsterrätter. 

Intrånget uppgavs bestå i att Dymo hade tillverkat produkter som omfattades av möns-

                                                 
81

 Welamson (SvJT 1964), s. 278 f.  
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 Som nämnts under föregående rubrik kommer dock frågan om ett s.k. uppenbarhetsundantag diskuteras 

närmare i avsnitt 4.4.1. 
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terrätterna och sålt dessa produkter både i Sverige och utomlands. Enligt Nykvarn hade 

tillverkningen och försäljningen skett efter att licensavtalet hade upphört att gälla. Ny-

kvarn hade sagt upp avtalet p.g.a. Dymos försäljning av produkterna till utlandet vilket 

enligt Nykvarn utgjorde ett kontraktsbrott. Nykvarn gjorde gällande att licensavtalet 

aldrig hade omfattat tillverkning för försäljning utomlands.  

Dymo framställde en invändning om rättegångshinder under åberopande av skiljeklau-

sulen i licensavtalet. I sak invände Dymo att licensavtalet fortfarande gällde och att 

samtliga av de åtgärder som omfattades av Nykvarns talan stod i överensstämmelse med 

avtalet.  

Gentemot invändningen om rättegångshinder hävdade Nykvarn att skiljeavtalet inte 

under några omständigheter kunde leda till att käromålet skulle avvisas. Enligt Nykvarn 

var det upp till Dymo att utverka en skiljedom till stöd för uppfattningen att Dymo hade 

haft rätt till de omtvistade åtgärderna enligt licensavtalet, om nu licensavtalet kunde ha 

någon betydelse. I fråga om tillverkningen av produkter för försäljning utomlands 

gjorde Nykvarn vidare gällande att denna inte hade sådan anknytning till licensavtalet 

att skiljeklausulen kunde tillmätas någon betydelse för denna del av Nykvarns talan.   

Tingsrätten avvisade käromålet varpå Nykvarn anförde besvär i hovrätten där besvären 

lämnades utan bifall. Nykvarn överklagade då till HD.  

 

3.4.2 HD:s bedömning 

HD började med att påpeka att Dymos åberopande av licensavtalet, såvitt framgick av 

utredningen, inte till någon del kunde anses uppenbart sakna fog och att skiljeklausulen 

därför inte kunde frånkännas betydelse för frågorna i målet.  

HD betonade därefter att Nykvarn inte i någon mån stödde sin talan på licensavtalet och 

att skiljeklausulen därmed inte berörde grunden för käromålet utan enbart hänförde sig 

till Dymos invändning. När räckvidden av en skiljeklausul var begränsad på ett sådant 

sätt kunde enligt HD åberopandet av den inte få leda till att käromålet omedelbart avvi-

sades.  

Vidare uppgavs att det av främst processekonomiska skäl inte heller var tänkbart att 

domstolen skulle meddela ett avgörande som var villkorat av vad som kunde följa av en 
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senare meddelad skiljedom. Enligt HD återstod då endast en möjlighet: att bereda part 

tillfälle att utverka en skiljedom innan vidare prövning av målet ägde rum.  

Efter detta konstaterande uppehöll sig HD vid frågan om vilken av parterna som skulle 

föreläggas att inom viss tid visa att skiljeförfarande hade inletts. HD anförde att det 

kunde synas naturligt att det blev den part som hade åberopat skiljeavtalet som förelades 

att göra detta. Om det var svaranden som hade åberopat skiljeavtalet skulle dock påfölj-

den för underlåtenhet att iaktta föreläggandet bli att målet prövades utan hinder av skil-

jeavtalet. Enligt HD erbjöd lagstiftningen dock inte något stöd för att ett skiljeavtal i 

visst fall kunde fråntas sin verkan som rättegångshinder av en sådan anledning. Därför 

menade HD att en sådan påföljd inte kunde accepteras, även om den kunde anses rimlig 

i och för sig. Följaktligen kom HD fram till att föreläggandet skulle riktas mot käranden 

vid äventyr att käromålet annars avvisades.  

Istället för att avvisa talan borde tingsrätten således ha förelagt Nykvarn att inom viss 

tid visa att skiljeförfarande inletts vid äventyr att käromålet avvisades. Om Nykvarn 

efterkommit föreläggandet borde tingsrätten sedan ha vilandeförklarat målet i väntan på 

att skiljedom skulle meddelas eller att sådana omständigheter skulle inträffa som föran-

ledde att skiljeavtalet skulle anses förfallet.  

Mot bakgrund av denna bedömning återförvisade HD målet till tingsrätten.  

 

3.4.3 Påståendedoktrinen 

Som nämnts ett par gånger i detta kapitel (se delkapitel 3.1 och längst ned i delkapitel 

3.3) har HD genom sitt avgörande i NJA 1982 s. 738 ansetts ställa sig bakom påståen-

dedoktrinen i den utformning som Welamson förordade i artikeln från 1964.
83

 Även om 

det också har hävdats att avgörandet inte har något med påståendedoktrinen att göra,
84

 

är det enligt min mening svårt att inte göra en sådan koppling mot bakgrund av Welam-

sons artikel.
85

 Jag ska utveckla denna tanke i det följande.  

Käranden i målet, d.v.s. Nykvarn, hävdade dels att licensavtalet hade upphört att gälla 

och dels att tillverkning av produkterna för försäljning utomlands aldrig hade omfattats 
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 Heuman (1999), s. 76 och Schöldström (2007), s. 181 f. Jfr Madsen (SvJT 2013), s. 738 f.    
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 Lindskog (2012), s. 186 not 437. 
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 Jfr Madsen (SvJT 2013), s. 739 f.  
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av avtalet. Svaranden, d.v.s. Dymo, påstod att licensavtalet fortfarande gällde och att det 

omfattade samtliga av de företagna åtgärderna, varför saken skulle prövas av skiljemän. 

Att svarandens åtgärder hade omfattats av licensen utgjorde följaktligen ett dubbelrele-

vant rättsfaktum i målet, vilket var en förutsättning för att påståendedoktrinen skulle 

kunna tillämpas.  

Eftersom HD bedömde att svarandens påstående om att åtgärderna hade omfattats av 

licensavtalet inte kunde anses uppenbart sakna fog hade skiljeklausulen betydelse i må-

let. I enlighet med vad Welamson anfört i sin artikel fann HD att svarandens kontrakts-

rättsliga invändning därför skulle prövas av skiljemän, medan domstol var behörig att 

pröva kärandens utomobligatoriska grund. Eftersom prövningen av den utomobligato-

riska grunden var beroende av skiljemännens prövning om licensavtalet fortfarande 

gällde och om licens även upplåtits med avseende på tillverkning för försäljning utom-

lands menade HD att den enda möjligheten som återstod var att bereda part tillfälle att 

utverka skiljedom innan vidare domstolsprövning ägde rum.  

Jag sällar mig alltså till uppfattningen att HD i NJA 1982 s. 738 tillämpat påstående-

doktrinen i Welamsons utformning. Det är som nyss nämnts svårt att inte göra det om 

avgörandet tolkas i ljuset av Welamsons artikel. För det första prövade inte HD om de 

omstridda åtgärderna var tillåtna enligt licensavtalet vid bedömningen av behörighets-

frågan. Det räckte med att svaranden påstod att åtgärderna omfattades av licensavtalet 

med skiljeklausulen. För det andra tillmättes just svarandens påstående betydelse, inte 

enbart kärandens. Enligt Welamsons version av påståendedoktrinen saknar det betydelse 

vilken part som åberopar huvudavtalet.
86

 För det tredje konstaterade HD att påståendet 

inte uppenbart saknade fog. Detta överensstämmer med Welamsons uppfattning att skil-

jenämnd är behörig om hänvisningen till huvudavtalet har åtminstone någon grad av fog 

medan domstol är behörig om åberopandet är uppenbart ogrundat.
87

  

I diskussionen om påståendedoktrinens roll i domstolsförfaranden (se delkapitel 3.2) 

konstaterades att domstolen enligt påståendedoktrinen ska utgå från kärandens påståen-

den vid processhinderprövningen. När det gäller frågan om betydelsen av svarandens 

påståenden har Heuman med hänvisning till just NJA 1982 s. 738 hävdat att påstående-

doktrinen också kan gälla för motfakta som svaranden åberopar. Samtidigt har han dock 
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87

 Welamson (SvJT 1964), s. 278 f.  



 

33 

 

konstaterat att det finns avgöranden gällande domstols sakliga behörighet som visar att 

det endast är kärandens påstådda grund som är behörighetsskapande och inte de påstå-

enden som svaranden gör vid förnekandet av denna grund. De avgöranden som Heuman 

i detta sammanhang syftat på är de ovan i avsnitt 3.2.3 behandlade NJA 1973 s. 1 och 

NJA 1984 s. 705.
88

     

Slutligen bör tilläggas att NJA 1982 s. 738 har kritiserats för att HD kom fram till att 

käranden skulle föreläggas att utverka en skiljedom trots att det var svaranden som hade 

åberopat skiljeavtalet.
89

 

 

3.4.4 Uppdelning mellan olika fora  

Om en tvist endast delvis omfattas av ett skiljeavtal, som i NJA 1982 s. 738, kan konse-

kvensen således bli att en del av tvisten ska avgöras av skiljemän och en annan del av 

allmän domstol. Så kan exempelvis bli fallet om en part till stöd för sitt yrkande åbero-

par flera grunder, varav några inte omfattas av skiljeavtalet. Likaså kan en tvist komma 

att delas upp om motparten i ett skiljeförfarande åberopar ett motfaktum som inte om-

fattas av skiljeavtalet eller, tvärtom, i en rättegång åberopar ett motfaktum som omfattas 

av ett skiljeavtal.
90

     

Lindskog hävdar att NJA 1982 s. 738 inte har något med påståendedoktrinen att göra 

utan handlar om blandad kompetens, d.v.s. att en tvist ska avgöras dels av skiljemän, 

dels av domstol.
91

 Enligt min mening rör rättsfallet båda dessa frågor. HD:s lösning 

innebar uppenbarligen att tvistefrågorna delades upp mellan allmän domstol och skilje-

nämnd. Härutöver verkar det dock som att HD har tillämpat påståendedoktrinen, om än 

i Welamsons version. Svaranden hade gjort gällande att samtliga av de omtvistade åt-

gärderna omfattades av licensavtalet. Som anförts under föregående rubrik utgjorde 

denna omständighet ett dubbelrelevant rättsfaktum. HD gjorde i enlighet med påståen-

dedoktrinen inte någon fullständig prövning av detta påstående utan prövade endast om 

åberopandet uppenbart saknade fog. Eftersom HD bedömde att så inte var fallet skulle 

åberopandet sakprövas av skiljenämnd. Därefter konstaterades att grunden för käran-

                                                 
88

 Heuman (JT 2009/10), s. 336.  
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 Madsen (SvJT 2013), s. 739 not 26, Schöldström (2007), s. 183-185 och Schöldström (JT 2007/08), s. 

468. Jfr Heuman (1999), s. 81. Lindskog försvarar dock avgörandet, se Lindskog (2012), Avsnitt I, Av-

snittsinledning till 1-6 §§, stycke 8.2.1 not 2 (14 dec. 2013, Zeteo).   
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dens talan var utomobligatorisk. Denna grund skulle därför prövas av domstol, varför 

tvistefrågorna kom att delas upp mellan olika fora.    

Enligt Lindskog är huvudregeln att en uppdelning av tvistefrågorna ska ske i de fall en 

uppdelning är möjlig. Han hävdar dock att ett undantag från denna princip till synes 

borde gälla i fall då den bedömning som skall göras inom ramen för en annan process-

ordning framstår som uppenbar. Som exempel tar han upp den tänkta situationen att 

käranden i domstol yrkar betalning för en fordran varvid motparten gör gällande att han 

eller hon har en kvittningsgill motfordran. Frågan om motfordrans existens omfattas av 

ett skiljeavtal, men det är uppenbart att påståendet att motfordran existerar är ogrundat. 

Enligt Lindskog skulle domstolen i detta fall kunna avgöra målet med motiveringen att 

kvittningsinvändningen uppenbart saknar grund. Han menar att en sådan ordning ligger 

i linje med HD:s avgörande i NJA 1982 s. 738.
92

 

Detta verkar följaktligen vara grunden till Lindskogs uppfattning att NJA 1982 s. 738 

inte har med påståendedoktrinen att göra. Enligt honom avser det uppenbarhetsrekvisit 

som uppställs i rättsfallet inte påståendedoktrinen utan nyss nämnda undantag till prin-

cipen om uppdelning på skilda fora.
93

 Jag har dock svårt att förstå Lindskogs uppfatt-

ning eftersom grunden i påståendedoktrinen är att det vid behörighetsprövningen inte 

ska göras någon fullständig bedömning av de omständigheter som åberopas. I NJA 1982 

s. 738 hade svaranden åberopat licensavtalet och intagit ståndpunkten att det omfattade 

samtliga av de åtgärder som talan avsåg. HD gjorde inte någon fullständig bedömning 

av detta åberopande, vilket är helt i linje med påståendedoktrinen. Den enda prövning 

som utfördes var om åberopandet uppenbart saknade fog. Detta är precis den lösning 

som Welamson förespråkade i sin artikel (se delkapitel 3.3).    
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 Lindskog (2012), Avsnitt I, Avsnittsinledning till 1-6 §§, stycke 8.1.1 och 8.1.5 (14 dec. 2013, Zeteo). 
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4 Påståendedoktrinen idag 

4.1 Inledning 

I det föregående kapitlet framgick att påståendedoktrinen tillämpas beträffande kompe-

tensfördelningen mellan allmän domstol och specialdomstol. Oberoende av om NJA 

1982 s. 738 kan anses ge stöd för påståendedoktrinens tillämpning i skiljemannarätten 

eller inte har HD genom sina avgöranden NJA 2008 s. 406 och NJA 2012 s. 183 slagit 

fast att påståendedoktrinen också har betydelse för kompetensfördelningen mellan all-

män domstol och skiljenämnd. Syftet med detta kapitel är att utreda vad påståendedokt-

rinen innebär och hur den bör tillämpas mot bakgrund av dessa avgöranden. Rättsfallen 

behandlas ett i taget i de första två delkapitlen. Därefter diskuteras vissa frågor som av 

olika anledningar förtjänar att belysas ytterligare. I slutet av kapitlet följer en samman-

fattning av de viktigaste slutsatserna.      

 

4.2 NJA 2008 s. 406 (Petrobart-fallet) 

4.2.1 Bakgrund och sakomständigheter 

Bolaget Petrobart Limited (Petrobart), registrerat i Gibraltar, hade ingått ett avtal med 

Kyrgyzgazmunaizat Joint Stock Company (KGM), ett av Republiken Kirgizistan (Re-

publiken) helägt statsbolag. Petrobart hade levererat gods i enlighet med avtalet men 

betalningen hade uteblivit. Petrobart stämde därför KGM vid en domstol i Kirgizistan 

och vann där bifall till sin talan. KGM försattes dock i konkurs innan domen verkställ-

des. Petrobart fick inte någon utdelning i konkursen.  

Petrobart påkallade skiljeförfarande mot Republiken i Stockholm och hävdade att vissa 

bestämmelser i den kirgiziska lagen ”Foreign Investment Law” (FIL) gav skiljenämn-

den behörighet att pröva Petrobarts betalningsanspråk. Republiken bestred att skilje-

nämnden var behörig att avgöra tvisten. Skiljenämnden fann att Petrobart inte hade före-

tagit en investering i den mening som åsyftades i FIL. Därför avvisade skiljenämnden 

Petrobarts talan i en skiljedom p.g.a. bristande behörighet.  

Petrobart väckte talan mot skiljedomen enligt 36 § LSF och yrkade att hovrätten skulle 

upphäva den. Petrobart åberopade två skäl till att skiljenämndens beslut att avvisa tvis-

ten var felaktigt och menade att vart och ett av dem var tillräckligt för att grunda behö-



 

36 

 

righet för skiljenämnden. För det första skulle skiljenämnden ha funnit att den var behö-

rig vid en korrekt tillämpning av FIL och med beaktande av innehållet i internationell 

rätt. För det andra skulle skiljenämnden ha funnit att den var behörig genom tillämpning 

av påståendedoktrinen, vilken den också hade varit skyldig att tillämpa. Republiken 

bestred Petrobarts talan och hävdade att skiljenämnden hade gjort en korrekt bedömning 

när den prövade sin behörighet.  

Hovrätten ogillade Petrobarts talan. Petrobart överklagade och yrkade att HD skulle 

bifalla den i hovrätten förda talan.  

 

4.2.2 HD:s bedömning 

Efter att ha konstaterat att skiljeförfarandet var underkastat svensk rätt gjorde HD föl-

jande uttalande angående prövningen av skiljenämndens behörighet i allmänhet: 

”Enligt 2 § lagen om skiljeförfarande får skiljemännen pröva sin egen behörighet 

att avgöra tvisten. Det är en etablerad grundsats i svensk rätt att skiljemännen vid 

denna prövning skall tillämpa påståendedoktrinen. Dock råder viss oklarhet om vad 

denna doktrin innebär och hur långt den sträcker sig. (…) 

Kärnan i påståendedoktrinen får anses vara att skiljenämnden, när den prövar sin 

behörighet, inte skall ta ställning till existensen av de rättsfakta som skiljekäranden 

påstår omfattas av ett rättsförhållande som täcks av skiljeavtalet. Vid behörighets-

prövningen skall skiljenämnden utgå från att dessa rättsfakta föreligger. 

En given utgångspunkt för påståendedoktrinen är att ett bindande skiljeavtal finns. 

Den som inte har ingått något skiljeavtal kan alltså inte göras skiljebunden med 

stöd av doktrinen. Skulle det vara tvistigt huruvida skiljebundenhet i sig är för han-

den, skall skiljemännen pröva den frågan när den tar ställning till sin behörighet. 

På motsvarande sätt gäller 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. Om parterna är 

oense om skiljeavtalets omfattning, kan således den tvisten inte lösas med hjälp av 

påståendedoktrinen; omfattningen måste bestämmas vid behörighetsprövningen.  

Påståendedoktrinen får anses gälla på samma sätt när ett skiljeförfarande, som i fö-

revarande fall, grundas på lag som när det grundas på avtal (jfr rättspraxis beträf-

fande prövningen av specialdomstols behörighet, t.ex. NJA 1973 s. 1 och NJA 

1984 s. 705).”
94
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Därefter riktade HD uppmärksamheten mot omständigheterna i det aktuella fallet. Först 

noterades att skiljenämnden vid behörighetsprövningen hade gått in på en materiell 

prövning av frågan om Petrobart hade gjort en investering i FIL:s mening. Eftersom 

skiljenämnden hade funnit att så inte var fallet hade slutsatsen dragits att behörighet 

saknades varpå Petrobarts talan hade avvisats. Skiljenämnden hade följaktligen inte 

tillämpat påståendedoktrinen, vilket HD menade att den borde ha gjort. Om nämnden 

hade tillämpat påståendedoktrinen skulle den ha lagt de rättsfakta som Petrobart i egen-

skap av skiljekärande hade åberopat till grund för behörighetsprövningen. Enligt HD 

var det därför felaktigt av skiljenämnden att avvisa Petrobarts talan p.g.a. att dessa rätts-

fakta inte förelåg. Av denna anledning biföll HD Petrobarts yrkande och upphävde skil-

jedomen.  

 

4.2.3 Påståendedoktrinen enligt NJA 2008 s. 406 

Som framgår av redogörelsen i de föregående avsnitten var det i NJA 2008 s. 406 fråga 

om ett legalt skiljeförfarande eftersom förfarandet grundades på kirgizisk lagstiftning. 

HD uttalade sig dock om behörighetsprövningen i konventionella skiljeförfaranden och 

tillade att vad som hade anförts även fick anses gälla i legala skiljeförfaranden. De rätts-

fall som HD hänvisade till i detta sammanhang var ovan behandlade NJA 1973 s. 1 och 

NJA 1984 s. 705 som rör frågan om domstols sakliga behörighet (se avsnitt 3.2.3). En-

ligt den kirgiziska lagen var skiljenämnden behörig att sakpröva Petrobarts anspråk un-

der förutsättning att Petrobart hade gjort en ”investering” i lagens mening. I nyss 

nämnda rättsfall var specialdomstol (fastighetsdomstolen respektive arbetsdomstolen) 

behörig att pröva kärandens anspråk under förutsättning att det var fråga om ”miljöfarlig 

verksamhet” i miljöskyddslagens mening respektive en ”arbetstvist” i arbetstvistlagens 

mening. 

Frågan om skiljenämndens behörighet var aktuell i HD eftersom Petrobart hade väckt 

talan mot skiljedomen enligt 36 § LSF och yrkat att den skulle upphävas därför att skil-

jenämnden inte borde ha avvisat Petrobarts talan.
95

 Enligt Petrobart hade skiljenämnden 

således gjort en felaktig prövning av sin behörighet och som anförts ovan i delkapitel 
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 Schöldström har ifrågasatt om Petrobarts talan över huvud taget skulle ha prövats av allmän domstol 

eftersom LSF endast reglerar konventionella skiljeförfaranden, se Schöldström (JT 2008/09), s. 139 f.  



 

38 

 

2.6 är det domstolens bedömning av skiljenämndens behörighet som är slutgiltig och 

bindande. 

När det gäller HD:s bedömning av behörighetsfrågan är det viktigt att uppmärksamma 

att HD skiljde mellan tre olika frågor. Denna uppdelning på olika frågor är avgörande 

för förståelsen av rättsfallet men också för förståelsen av den fortsatta framställningen i 

uppsatsen. Den första frågan är den om skiljeavtalets existens och giltighet. Den andra 

frågan är den om skiljeavtalets omfattning, d.v.s. vilka rättsförhållanden skiljeavtalet 

täcker. Den tredje frågan är den om vilka rättsfakta som ska läggas till grund för behö-

righetsprövningen.  

Enligt HD kan en tvist om de två första frågorna inte lösas med hjälp av påståendedokt-

rinen.
96

 Att ett bindande skiljeavtal finns uppges tvärtom vara en förutsättning för att 

påståendedoktrinen ska kunna tillämpas. Den som inte har ingått något skiljeavtal kan 

alltså inte göras skiljebunden genom sitt eget eller motpartens påstående. Frågan om ett 

skiljeavtals giltighet och existens har självklart betydelse för skiljenämndens behörighet 

eftersom skiljeavtalet utgör själva grunden för behörigheten. Enligt HD ska skiljenämn-

den också pröva denna fråga när den tar ställning till sin behörighet. Däremot ska den 

inte tillämpa påståendedoktrinen vid denna prövning. På motsvarande sätt gäller att skil-

jeavtalet ska täcka det rättsförhållande som påstås ge stöd för skiljekärandens anspråk, 

antingen genom att det är ostridigt eller genom att det har fastställts i rättslig ordning. 

Är parterna oense om skiljeavtalets omfattning måste skiljenämnden följaktligen pröva 

frågan vid bedömningen av sin behörighet. Även detta ska dock ske utan hjälp av påstå-

endedoktrinen.  

Av domskälen framgår att påståendedoktrinen endast kan tillämpas i förhållande till den 

tredje frågan, d.v.s. frågan om vilka rättsfakta som ska läggas till grund för behörighets-

prövningen. HD angav att doktrinens kärna är att skiljenämnden vid sin behörighets-

prövning inte ska ta ställning till existensen av de rättsfakta som skiljekäranden påstår 

omfattas av ett rättsförhållande som täcks av skiljeavtalet. Istället ska den utgå från att 

dessa rättsfakta föreligger.  
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 Detta har dock missuppfattats i doktrinen, t.ex. uppger Mohammar & Isaksson att en konsekvens av 

NJA 2008 s. 406 sannolikt blir att skiljenämnder kommer att börja tillämpa påståendedoktrinen när en 

svarande begär att målet ska avvisas på den grunden att giltigt skiljeavtal inte föreligger mellan parterna, 

se Mohammar & Isaksson (2009), s. 145. Se vidare diskussionen i delkapitel 5.4.  
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Antag att käranden t.ex. påstår att svaranden är ersättningsskyldig för att denne har bru-

tit mot huvudavtalet som innehåller en skiljeklausul och att svaranden förnekar detta 

eller åberopar motfakta som innebär att något kontraktsbrott inte är för handen. I enlig-

het med påståendedoktrinen får skiljenämnden i en sådan situation inte avvisa käran-

dens talan med motiveringen att käranden inte har styrkt att svaranden har begått det 

påstådda kontraktsbrottet. Vid behörighetsprövningen ska skiljenämnden istället utgå 

från att de av käranden påstådda kontraktbrottsgrundande omständigheterna förelig-

ger.
97

 Om skiljenämnden sedan vid sakprövningen, efter att parterna har fört bevisning i 

målet, finner att omständigheterna inte föreligger ska den ogilla kärandens talan, inte 

avvisa den. 

Eftersom påståendedoktrinen innebär att skiljenämnden ska lägga de av käranden åbe-

ropade omständigheterna till grund för prövningen av sin behörighet spelar det ingen 

roll att svaranden hävdar att kärandens anspråk inte existerar. Under förutsättning att det 

finns ett giltigt skiljeavtal blir den avgörande frågan istället om kärandens anspråk på-

stås härflyta ur det rättsförhållande, typiskt sett ett huvudavtal, som omfattas av skilje-

avtalet. Om så är fallet ska anspråket sakprövas av skiljenämnden och ogillas, inte avvi-

sas, om det inte har materiellt stöd i det av skiljeavtalet täckta rättsförhållandet.
98

  

Det är alltså av avgörande betydelse för behörighetsbedömningen om käranden påstår 

att svaranden har brutit mot huvudavtalet, som innehåller den aktuella skiljeklausulen, 

eller mot ett annat avtal.
99

 Antag att käranden åberopar vissa rättsfakta och påstår att 

dessa ger honom eller henne viss rätt enligt ett tilläggsavtal till huvudavtalet med skilje-

klausulen. Vid prövningen av behörighetsfrågan ska skiljenämnden då, i enlighet med 

påståendedoktrinen, utgå från att tilläggsavtalet ger käranden den påstådda rätten. Där-

emot måste skiljenämnden pröva om tilläggsavtalet omfattas av skiljeklausulen.
100

 Detta 

problem ska inte lösas med hjälp av påståendedoktrinen.   

I det aktuella fallet hade Petrobart påstått att bolaget hade gjort en investering i den me-

ning som avsågs i den kirgiziska lagen. Att en sådan investering hade företagits utgjorde 

ett dubbelrelevant rättsfaktum.
101

 Dels behövde rekvisitet vara uppfyllt för att den kirgi-

ziska lagen skulle vara tillämplig och därmed ge skiljenämnden behörighet, dels var 
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 Heuman (JT 2009/10), s. 339.  
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 Lindskog (2012), s. 186 och 187 not 439.  
99

 Heuman (JT 2009/10), s. 339.  
100

 Lindskogs tillägg till NJA 2008 s. 406, s. 422.  
101

 Jfr Lindskogs tillägg till NJA 2008 s. 406, s. 421.  
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rekvisitets uppfyllelse en förutsättning för att den av Petrobart yrkade ersättningen 

skulle utgå enligt lagen ifråga. Vid behörighetsprövningen hade dock skiljenämnden 

gjort en fullständig bedömning av frågan om en investering hade företagits istället för 

att tillämpa påståendedoktrinen och utgå från de rättsfakta som Petrobart hade åberopat. 

 

4.2.4  Kvarstående osäkerhet 

NJA 2008 s. 406 rör frågan om hur skiljenämnden ska gå tillväga vid bedömningen av 

sin egen behörighet. Det får antas att HD:s slutsatser i detta hänseende även gäller dom-

stolens bedömning när behörighetsfrågan anhängiggjorts genom klandertalan eller, 

såsom situationen var i det aktuella fallet, talan enligt 36 § LSF.
102

 I dessa fall är det 

domstolens uppgift att bedöma huruvida skiljenämnden har gjort en riktig prövning av 

sin behörighet, d.v.s. om den har gått tillväga på rätt sätt.
103

   

Rättsfallet besvarar däremot inte frågan om vad som får anses gälla beträffande domsto-

lens behörighetsprövning i det fall käranden väcker talan i domstol och svaranden gör 

en invändning om rättegångshinder under åberopande av ett skiljeavtal. Denna situation 

aktualiserades dock i NJA 2012 s. 183 som behandlas i nästa delkapitel.   

 

4.3 NJA 2012 s. 183 (Concorp-fallet) 

4.3.1 Bakgrund och sakomständigheter 

Concorp Scandinavia AB (Concorp) hade beviljat ett lån till dotterbolaget Karelkamen-

Confectionary AB (Karelkamen). Karelkamen hade senare förvärvats av XcaretCon-

fectionary Holding AB (Holdingbolaget) genom ett samarbetsavtal med tillhörande till-

äggsavtal. Såväl samarbets- som tilläggsavtalet innehöll skiljeklausuler.  

Concorp ansökte om stämning vid tingsrätten och yrkade att Karelkamen skulle förplik-

tigas att utge betalning till bolaget. Som grund för talan åberopades lånefordran. Karel-

                                                 
102

 Jfr Lindskogs tillägg till NJA 2008 s. 406, s. 422. Lindskog använder dock orden ”klandertalan eller 

överklagande”. Det sistnämnda torde dock åsyfta talan enligt 36 § LSF. (Som nämnts i delkapitel 2.6 kan 

behörighetsfrågan anhängiggöras genom klandertalan om skiljenämnden funnit sig behörig att sakpröva 

tvisten. Om skiljenämnden istället funnit sig sakna behörighet och därför avslutat skiljeförfarandet utan 

att sakpröva tvisten ska en eventuell talan väckas enligt 36 § LSF.) 
103

 Angående situationen när behörighetsfrågan har anhängiggjorts genom en fastställelsetalan under ett 

pågående skiljeförfarande, se diskussionen i avsnitt 6.2.4 nedan.  
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kamen yrkade i sitt svaromål att Concorps talan skulle avvisas och hävdade att den ak-

tuella fordran omfattades av samarbets- och tilläggsavtalet. Karelkamen gjorde gällande 

att dessa avtal var bindande för alla tre bolag, inte bara Concorp och Holdingbolaget. 

Eftersom avtalen föreskrev att alla tvister som härrörde från eller hade samband med 

avtalen skulle avgöras av skiljemän saknade tingsrätten behörighet att pröva käromålet. 

I sak invände Karelkamen att betalningsskyldighet inte förelåg p.g.a. förhållanden som 

var hänförliga till samarbetsavtalet, bl.a. att lånefordran hade fallit bort efter att Karel-

kamen hade kvittat den med en motfordran som grundades på samarbetsavtalet. Con-

corp bestred Karelkamens yrkande om avvisning och gjorde gällande att dess fordran 

inte omfattades av avtalen och att Karelkamen varken var part till avtalen eller kunde 

grunda någon rätt gentemot Concorp på dem.     

Tingsrätten lämnade Karelkamens avvisningsyrkande utan bifall. Karelkamen överkla-

gade beslutet till hovrätten som upphävde det och avvisade Concorps talan. Concorp 

överklagade hovrättens beslut och yrkade att HD skulle ogilla avvisningsyrkandet och 

fastställa tingsrättens beslut. 

 

4.3.2 HD:s bedömning 

HD noterade att Concorp varken hade lagt samarbets- eller tilläggsavtalet till grund för 

sin talan. Som grund hade Concorp istället åberopat en lånefordran som uppgavs ha 

uppkommit redan innan avtalen ingicks. Efter dessa påpekanden konstaterade HD att 

bedömningen av behörighetsfrågan skulle göras på grundval av vad Concorp hade på-

stått om sin rätt.  

Eftersom Concorp hade gjort gällande att fordringsanspråket var en följd av ett annat 

rättsförhållande än de avtal som omfattades av skiljeklausulerna, medförde inte skilje-

klausulerna att allmän domstol var obehörig att pröva fordringsanspråket på den åbero-

pade grunden. Enligt HD förändrades inte detta förhållande av den omständigheten att 

Karelkamens invändningar mot fordringsanspråket grundade sig på avtalen. Detta föran-

ledde nämligen inte att allmän domstol blev obehörig att pröva anspråket på den åbero-

pade grunden. HD uppgav att detta gällde trots att invändningarna omfattades av skilje-

klausulerna i avtalen som Karelkamen hade grundat sin invändning på.   
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Mot denna bakgrund fastställde HD tingsrättens beslut att lämna avvisningsyrkandet 

utan bifall.  

 

4.3.3 Påståendedoktrinen enligt NJA 2012 s. 183 

Situationen i NJA 2012 s. 183 skiljde sig från den i NJA 2008 s. 406 eftersom käranden 

väckte talan i domstol och svaranden framställde en invändning mot domstolens behö-

righet. Det var med andra ord inte fråga om att domstolen skulle bedöma om en skilje-

nämnd hade gjort rätt vid prövningen av sin behörighet. Domstolens uppgift var istället 

att ta ställning till sin egen behörighet att sakpröva kärandens talan.  

Concorp hade åberopat en lånefordran som grund för sitt yrkande. Karelkamen hade 

yrkat att talan skulle avvisas och hävdat att frågan om Concorps eventuella fordran om-

fattades av avtalet med skiljeklausulen. I sak hade Karelkamen gjort gällande att Con-

corp inte hade något betalningsanspråk mot Karelkamen p.g.a. förhållanden som var 

hänförliga till avtalet. Karelkamens påstående om att fordringsförhållandet reglerades i 

avtalet utgjorde följaktligen ett dubbelrelevant rättsfaktum. Dels hade denna omständig-

het betydelse för frågan om domstolens behörighet, dels hade den betydelse för frågan 

om Concorps talan skulle bifallas. Vid behörighetsbedömningen utgick HD från de 

rättsfakta som käranden hade åberopat till grund för sin talan och prövade inte om ford-

ringen reglerades i avtalet. Detta är precis vad en skiljenämnd ska göra vid prövningen 

av sin behörighet enligt NJA 2008 s. 406.  

Skillnaden mellan avgörandena NJA 2008 s. 406 och NJA 2012 s. 183 kan beskrivas på 

följande sätt. I det ena fallet påkallar käranden skiljeförfarande och påstår att anspråket 

omfattas av ett rättsförhållande som täcks av ett skiljeavtal. I det andra fallet väcker 

käranden talan i domstol och det är svaranden som påstår att anspråket omfattas av ett 

rättsförhållande som täcks av ett skiljeavtal. I båda fallen ska man dock vid behörig-

hetsprövningen utgå från de rättsfakta som käranden åberopar till grund för sin talan. 

Detta framgår av HD:s avgöranden.     

I NJA 2012 s. 183 fann HD således att bedömningen av behörighetsfrågan skulle avgö-

ras på grundval av vad Concorp hade påstått om sin rätt. I samband med detta konstate-

rande hänvisade HD med orden ”[s]e om den s.k. påståendedoktrinen” till NJA 2008 s. 
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406, men också till de rättsfall som behandlats ovan i avsnitt 3.2.3, d.v.s. NJA 1973 s. 1, 

NJA s. 1984 s. 705 och NJA 2005 s. 586.
104

  

 

4.3.4 Uppdelning mellan olika fora 

I NJA 2012 s. 183 ansåg HD att domstol var behörig att pröva Concorps fodringsan-

språk på den åberopade grunden eftersom Concorp hade gjort gällande att anspråket var 

en följd av ett annat rättsförhållande än de avtal som omfattades av skiljeklausulerna. 

Detta uppgavs gälla fastän Karelkamens sakinvändningar grundades på samarbetsavtalet 

och omfattades av dess skiljeklausul. HD hänvisade i detta sammanhang till NJA 1973 

s. 480 och det ovan i delkapitel 3.4 behandlade NJA 1982 s. 738. Båda rättsfallen hand-

lar om att tvistefrågor kan delas upp mellan olika fora. Genom hänvisningen till dessa 

avgöranden antyder HD enligt min mening att Karelkamens sakinvändningar skulle 

sakprövas av skiljemän, inte av domstol.  

I NJA 1982 s. 738 menade HD att part skulle beredas tillfälle att utverka skiljedom in-

nan vidare prövning av målet kunde äga rum. Käranden skulle därför föreläggas att 

inom viss tid visa att skiljeförfarande inletts vid äventyr att käromålet avvisades. Lik-

som i NJA 2012 s. 183 var det svaranden som hade åberopat skiljeavtalet. Varför rikta-

des då inte ett liknande föreläggande mot Concorp i NJA 2012 s. 183? Svaret ligger i 

parternas utformning av käromålet respektive svaromålet. En jämförelse mellan nyss 

nämnda NJA 1973 s. 480 och NJA 1982 s. 738 kan illustrera detta.  

NJA 1973 s. 480 rörde frågan om vem som hade bättre rätt till en uppfinning. Käranden 

väckte fastställelsetalan vid domstol och yrkade att domstolen skulle fastställa att han 

ägde bättre rätt till uppfinningen. Till stöd för sin talan åberopande han att han var upp-

finnaren. Svaranden bestred kärandens yrkande och gjorde gällande att det var han som 

hade gjort uppfinningen. Vidare hävdade svaranden att även om käranden skulle anses 

vara rätt uppfinnare hade svaranden under alla förhållanden förvärvat rätten till uppfin-

ningen genom ett avtal som innehöll en skiljeklausul. Med stöd av skiljeklausulen yr-

kade svaranden att kärandens talan skulle avvisas. HD fann att p.g.a. skiljeklausulen 

skulle frågan om svaranden enligt avtalet hade rätt till uppfinningen prövas av skilje-

män. Däremot var domstol behörig att pröva frågan om vem som hade gjort uppfinning-
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 NJA 2012 s. 183, s. 190. 
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en. Om domstolen vid denna prövning fann att käranden var uppfinnaren och någon 

skiljedom rörande den andra frågan inte hade meddelats skulle domstolen fastställa att 

käranden hade bättre rätt till uppfinningen i den mån svaranden enligt skiljedom, som 

kunde komma att meddelas, inte skulle anses ha förvärvat rätt till uppfinningen.  

I NJA 1973 s. 480 var tvistefrågorna följaktligen sådana att de kunde prövas parallellt. 

Svarandens invändningar var alternativa och varje invändning kunde ensam leda till att 

kärandens talan ogillades. Vid en parallell prövning måste dock domslutet i den process 

som avslutas först utformas så att det inte får rättskraftsverkningar i den andra proces-

sen.
105

 Det framgår av sista meningen i föregående stycke att HD tog hänsyn till detta.  

I NJA 1982 s. 738 var förhållandena annorlunda. Kärandens skadeståndstalan grunda-

des på ett påstått intrång i kärandens mönsterrätt. Svaranden hävdade dock att de om-

stridda åtgärderna omfattades av ett licensavtal. Käranden menade att licensavtalet hade 

upphört att gälla och att vissa av åtgärderna dessutom aldrig hade omfattats av någon 

licens. För att kärandens talan skulle kunna bifallas krävdes att kärandens motfakta av 

andra graden (att licensavtalet hade upphört att gälla och att vissa av åtgärderna aldrig 

hade omfattas av någon licens) bevisades.
106

 Domstol saknade dock behörighet att 

pröva frågan om avtalet alltjämt gällde liksom frågan om vad licensen omfattade om det 

förra var fallet. Därför fann HD att vidare prövning inte kunde äga rum om inte dessa 

frågor först avgjordes av skiljemän.   

Jämför man dessa fall, d.v.s. NJA 1973 s. 480 och NJA 1982 s. 738, med NJA 2012 s. 

183 ser man att situationen i 2012 års fall liknar den i NJA 1973 s. 480. Concorp grun-

dade sin talan på en lånefordran medan Karelkamens sakinvändning gick ut på att denna 

fordran hade bortfallit efter kvittning med en motfordran som grundades på samarbets-

avtalet med skiljeklausulen.
107

 Dessa frågor är sådana att de kan prövas parallellt. Me-

dan frågan om Concorps återbetalningskrav p.g.a. den påstådda försträckningen pröva-

des i domstol kunde således Karelkamen ha påkallat skiljeförfarande för att avgöra om 

Karelkamen hade en fordran mot Concorp enligt samarbetsavtalet.    
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 Lindskog (2012), Avsnitt I, Avsnittsinledning till 1-6 §§, stycke 8.1.2 och 8.2.1 (14 dec. 2013, Zeteo). 
106

 Jfr Lindskog (2012), Avsnitt I, Avsnittsinledning till 1-6 §§, stycke 8.1.2 och 8.2.1 (14 dec. 2013, 

Zeteo). 
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 Av rättsfallsreferatet framgår att Karelkamens invändningar rörde förhållanden som var hänförliga till 

samarbetsavtalet, bl.a. att Concorps fordran hade bortfallit efter kvittning med motfordran grundad på 

detta avtal. Det framgår dock inte vad de andra invändningarna mer specifikt gällde.  
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4.4 Ytterligare om parternas påståenden 

4.4.1 Uppenbart ogrundade påståenden 

I Welamsons utformning innehåller påståendedoktrinen ett undantag för påståenden 

som är uppenbart ogrundade.
108

 Varken i NJA 2008 s. 406 eller NJA 2012 s. 183 näm-

ner HD något om att påståendedoktrinen skulle vara försedd med ett sådant undantag. 

Lindskog, som var referent i 2008 års fall, uppmärksammar dock frågan i ett tillägg till 

den förstnämnda domen. Först konstaterar han att syftet med ett sådant undantag tycks 

vara att ingen ska behöva bli indragen i ett skiljeförfarande för att försvara sig mot ett 

anspråk som uppenbarligen inte följer av det rättsförhållande som omfattas av skiljeav-

talet. Därefter uppger han att det dock inte är alldeles givet vad som bör gälla i denna 

fråga. Å ena sidan menar han att det i fall av uppenbart ogrundade påståenden kan fram-

stå som lämpligare att talan ogillas än att den avvisas. Å andra sidan uppger han att det 

kan vara motiverat att göra ett undantag med tanke på möjligheten att skiljenämnden 

skulle bifalla talan trots att den är uppenbart ogrundad. Även om Lindskog poängterar 

att det sistnämnda skulle vara osannolikt, medger han att det är tveksamt om möjlighet-

en att klandra skiljedomen ger svaranden tillräckligt rättsskydd i detta hänseende.
109

 

Som nämnts ovan i avsnitt 2.3.2 kan en skiljedom inte överprövas på materiell grund. 

Om skiljenämnden bifaller en talan trots att kärandens påståenden är uppenbart ogrun-

dade finns det anledning att ifrågasätta skiljenämndens bevisvärdering, men skiljedo-

men kan inte klandras på denna grund.  

Lindskog har senare uttalat att påståendedoktrinen inte torde vara förenad med ett up-

penbarhetsundantag. Enligt hans mening ska varje rättighet som käranden påstår sig ha 

med anledning av ett rättsförhållande som omfattas av skiljeavtalet sakprövas av skilje-

män, hur befängda påståendena än är.
110

 Schöldström, Lindell och Heuman har dock 

alla tre redovisat motsatt uppfattning, även i ljuset av NJA 2008 s. 406. Schöldström 

hävdar följaktligen att uppenbarhetsundantaget utgör en integrerad del av påstående-

doktrinen. Enligt honom får det därför antas att ett sådant undantag gäller även vid till-

lämpning av påståendedoktrinen i skiljeförfaranden, trots att frågan inte berörs av HD i 

NJA 2008 s. 406.
111

 Lindell anför i sin tur att skiljenämnden ska bortse från kärandens 
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 Se ovan, delkapitel 3.3. 
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 Lindskogs tillägg till NJA 2008 s. 406, s.422 f.  
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 Lindskog (2012), s. 186 not 436 och s. 188.  
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 Schöldström (JT 2008/09), s. 142.  
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påståenden om de är uppenbart ogrundade.
112

 Även Heuman menar att skiljenämnden 

ska lägga kärandens påståenden till grund för sin behörighetsbedömning med undantag 

för de fall då påståendena är uppenbart oriktiga.
113

    

Att HD inte nämner något om det här diskuterade undantaget i sina domskäl innebär 

inte att det därmed är fastslaget att undantaget inte gäller. Enligt min mening kan HD 

således inte anses ha tagit slutgiltig ställning till frågan om påståendedoktrinen är före-

nad med ett undantag för uppenbart ogrundade påståenden. Att frågan inte berörs i NJA 

2008 s. 406 eller NJA 2012 s. 183 kan bero på att HD ansåg att det i dessa fall saknades 

anledning att gå närmare in på den. I viss mån stöds denna uppfattning av vad Lindskog 

anför i sitt tillägg till domen eftersom han där, som nyss nämnts, anger att inte är allde-

les givet vad som bör gälla beträffande uppenbart ogrundade påståenden. Härutöver har 

flera författare gett uttryck för uppfattningen att ett uppenbarhetsundantag gäller.  

Den klara fördelen med ett sådant undantag är som nyss nämnts att svaranden inte be-

höver bli indragen i ett skiljeförfarande för att försvara sig mot ett anspråk som helt up-

penbart inte följer av ett rättsförhållande som täcks av skiljeavtalet.  Dessutom finns det 

alltid en risk att skiljenämnden gör en felaktig bevisvärdering och bifaller kärandens 

talan trots att den är uppenbart ogrundad, även om risken framstår som mycket liten.  

Om påståendedoktrinen innehåller ett undantag för uppenbart ogrundade påståenden 

kan dock svaranden väcka en klandertalan mot skiljedomen för att skiljenämnden inte 

avvisade kärandens talan. En nackdel med uppenbarhetsundantaget är att en ogillande 

dom p.g.a. sin rättskraft kan sägas ge svaranden större trygghet än en avvisad talan.  

När det gäller domstolsförfaranden tillkommer ytterligare en aspekt. Enligt NJA 2012 s. 

183 ska domstolen tillämpa påståendedoktrinen även när den tar ställning till sin egen 

behörighet efter att käranden har väckt talan i domstol och svaranden påstått att ansprå-

ket omfattas av ett rättsförhållande som täcks av ett skiljeavtal. Om påståendedoktrinen 

är förenad med ett undantag för uppenbart ogrundade påståenden borde domstolen rim-

ligtvis tillämpa undantaget både i fall då den ska bedöma skiljenämndens behörighet 

och i fall då den ska bedöma sin egen behörighet. I detta sammanhang bör rättegångs-

balken (RB) 42 kap. 5 § 1 st. 2 p. uppmärksammas. Enligt RB 42 kap. 5 § 1 st. 2 p. får 

rätten ogilla ett käromål utan att utfärda stämning om käromålet är uppenbart ogrundat. 
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För det fall påståendedoktrinen gäller i förening med ett uppenbarhetsundantag aktuali-

seras frågan hur denna bestämmelse förhåller sig till rättens skyldighet att avvisa käran-

dens talan om kärandens påståenden är uppenbart ogrundade.  

Enligt min mening gör sig varken fördelarna eller nackdelarna med ett undantag för 

uppenbart ogrundade påståenden gällande med särskild styrka och jag ställer mig inte 

bakom det ena alternativet framför det andra. Tiden får utvisa vilken ståndpunkt HD 

kommer att inta i frågan.   

 

4.4.2 Svarandens påståenden  

Som framgått av referatet i avsnitt 4.2.2 tillmättes endast kärandens påståenden bety-

delse för behörighetsprövningen i NJA 2008 s. 406. När det gäller frågan om vilka rätts-

fakta som ska ligga till grund för behörighetsbedömningen ska skiljenämnden följaktli-

gen utgå från de rättsfakta som käranden åberopar och bortse från svarandens påståen-

den i sammanhanget. Enligt NJA 2012 s. 183 gäller detta även domstolen när den prö-

var sin behörighet efter att svaranden har gjort en invändning om rättegångshinder under 

åberopande av ett skiljeavtal. 

När påståendedoktrinen tillämpas beträffande dubbelrelevanta rättsfakta skyddas sva-

randen vid sakprövningen. Då ska nämligen vanliga bevisbörderegler tillämpas, vilket 

normalt sett innebär att käranden måste styrka de rättsfakta som ingår i grunden för 

käromålet. Till den del kärandens behörighetspåståenden ligger vid sidan av den materi-

ella grunden för talan rör det sig dock inte om dubbelrelevanta rättsfakta. Enligt Heu-

man kan det då krävas att dessa påstådda omständigheter styrks. Frågan om dessa om-

ständigheter kommer nämligen inte att bli föremål för sakprövning eftersom de inte in-

går i kärandens materiella grund. Om påståendedoktrinen tillämpas i förhållande till 

rättsfakta som inte har dubbelrelevans saknar svaranden således skydd eftersom käran-

den aldrig behöver styrka de påstådda förhållandena. Även om HD i NJA 2008 s. 406 

inte explicit uttalade att påståendedoktrinen gäller dubbelrelevanta rättsfakta anser 

Heuman att detta framgår av domskälen och HD:s formulering av påståendedoktrinens 

”kärna”.
114
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Att svarandens påståenden inte ska tillmätas betydelse vid bedömningen av vilka rätts-

fakta som ska ligga till grund för behörighetsprövningen stämmer med den bild av på-

ståendedoktrinen som tecknats i delkapitel 3.2. Däremot strider det mot Welamsons 

utformning av doktrinen. Som nämnts i avsnitt 3.4.3 har Heuman med hänvisning till 

NJA 1982 s. 738 hävdat att påståendedoktrinen också kan gälla för motfakta som sva-

randen åberopar. I samma artikel anför han att skiljenämndens behörighetsbedömning 

ska utgå från de påstådda grunder som ”parterna” har åberopat till stöd för sin talan och 

att ”parterna” inte behöver bevisa dessa grunder.
115

 Det bör noteras att Heuman har gjort 

dessa uttalanden efter NJA 2008 s. 406.          

 

4.4.3 Rättsliga påståenden  

Påståendedoktrinen tar sikte på faktiska omständigheter. Som nämnts i avsnitt 3.2.3 har 

dock Heuman hävdat att doktrinen kan sträckas ut till att omfatta vissa rättsliga påståen-

den i den mån de har dubbelrelevans. Så gjordes exempelvis i NJA 1973 s. 1 I och II 

som rörde frågan om skadestånd p.g.a. miljöfarlig verksamhet.
116

  

Min uppfattning är att det inte är helt klarlagt vad som gäller i detta hänseende när det 

rör sig om påståendedoktrinens tillämpning i skiljeförfaranden (eller i domstolsförfa-

randen där svaranden har framställt invändning om processhinder under åberopande av 

ett skiljeavtal). Däremot borde det finnas utrymme för att sträcka ut påståendedoktrinen 

på det här diskuterade sättet. I NJA 2008 s. 406 påpekade HD att det råder viss oklarhet 

om vad påståendedoktrinen innebär och hur långt den sträcker sig, även om HD häv-

dade att kärnan i doktrinen är att skiljenämnden inte ska ta ställning till existensen av de 

rättsfakta som käranden påstår omfattas av ett rättsförhållande som täcks av skiljeavta-

let. 

 

4.5 Ytterligare om frågan om skiljeavtalets giltighet 

Det står klart att frågan om det föreligger ett giltigt skiljeavtal mellan parterna är grund-

läggande för skiljenämndens behörighet. I avsnitt 4.2.3 har det konstaterats att enligt 
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 Heuman (JT 2009/10), s. 335 f. 
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 Jfr Svea hovrätts dom 2012-10-05 i mål nr T 8399-11 (se nedan delkapitel 6.4), i vilken hovrätten 

uttalade att påståendedoktrinen innebär att behörighetsprövningen ska grundas på de omständigheter som 

käranden åberopar och kärandens rättsliga kvalifikation av anförda sakomständigheter.   
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NJA 2008 s. 406 ska påståendedoktrinen inte tillämpas vid prövningen av denna fråga. 

HD:s slutsats har dock ifrågasatts av Heuman som hävdar att det i vissa fall skulle 

kunna anses att påståendedoktrinen ska tillämpas även i förhållande till frågan om ett 

skiljeavtals existens och giltighet. Enligt honom är det möjligt att HD:s uttalanden byg-

ger på den felaktiga uppfattningen att dubbelrelevanta rättsfakta inte skulle kunna före-

komma i dessa fall.
117

     

Heuman ger två exempel på situationer i vilka frågan om det finns ett giltigt skiljeavtal 

mellan parterna innefattar prövning av dubbelrelevanta rättsfakta. Båda exemplen hand-

lar om påståenden om att tredje man är part till huvudavtalet med skiljeklausulen. Det 

första rör rättighetsöverlåtelser. HD har i NJA 1997 s. 866 slagit fast att som huvudregel 

blir den som förvärvar rättigheterna enligt huvudavtalet även bunden av skiljeklausulen. 

Antag att käranden inte har undertecknat huvudavtalet men påkallar skiljeförfarande 

mot svaranden och påstår sig ha förvärvat den andra signatärens rättigheter enligt avta-

let, t.ex. dennes rätt till skadestånd p.g.a. svarandens kontraktsbrott. Svaranden kan i 

denna situation framställa två materiella invändningar, dels att något kontraktsbrott inte 

har begåtts och dels att käranden inte har förvärvat någon skadeståndsrätt från den andra 

signatären. Kärandens påstådda förvärv utgör ett dubbelrelevant rättsfaktum eftersom 

förvärvet är en förutsättning både för att skiljenämnden ska vara behörig att pröva kä-

randens yrkande om skadestånd och för att yrkandet ska kunna bifallas. Enligt Heuman 

skulle det därför kunna anses att påståendedoktrinen ska tillämpas i fallet.
118

    

Detta exempel kan jämföras med vad som gäller om motsvarande situation aktualiseras 

i domstolsprocessen. Huvudregeln om talerätt i dispositiva tvistemål innebär att käran-

den i enlighet med påståendedoktrinen har rätt att få sin talan prövad om denne påstår 

sig vara berättigad mot svaranden, vilket också har nämnts ovan i avsnitt 3.2.1. Om kä-

randen i ett domstolsförfarande påstår sig ha förvärvat den skadeståndsberättigade par-

tens rätt är domstolen behörig att pröva käromålet trots svarandens invändning om bris-

tande talerätt.
119

  

Det andra exemplet som Heuman tar upp rör partsinträde. Antag att käranden påstår att 

tredje man, t.ex. ett moderbolag, har trätt in i huvudavtalet med skiljeklausulen genom 

sitt handlande. Man skulle kunna anse att tredje man därmed också har trätt in i skiljav-
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talet. Partsinträdet utgör ett dubbelrelevant rättsfaktum eftersom inträdet har betydelse 

dels för skiljenämndens behörighet och dels för att talan ska bifallas på materiell grund. 

Detta talar för att påståendedoktrinen ska tillämpas i fallet. Hänsyn till svarandens in-

tressen talar dock emot doktrinens tillämpning. Enligt Heuman är det därför möjligt att 

käranden skulle behöva styrka att svaranden har företagit de handlingar genom vilka 

käranden påstår att svaranden inträtt i huvudavtalet. Annars skulle svaranden riskera att 

utan grund bli indragen i ett skiljeförfarande.
120

 Anledningen till att Heuman i detta ex-

empel betonar hänsynen till svaranden kan bero på att svaranden i det första exemplet 

hade skrivit under huvudavtalet med skiljeklausulen. Svarandens intressen i det fallet 

kan därför snarare sägas vara att inte utan grund bli indragen i ett skiljeförfarande mot 

käranden istället för den ursprungliga avtalsparten. 

Det framgår av dessa exempel att det även i förhållande till frågan om ett avtals giltighet 

kan förekomma dubbelrelevanta rättsfakta. Heuman uppger att han har svårt att inse 

varför påståendedoktrinen inte ska tillämpas i alla eller vissa av de undantagsfall då 

sådana omständigheter är för handen. Samtidigt erkänner han att det är högst tveksamt 

om NJA 2008 s. 406 medger detta.
121

 Jag instämmer i det sistnämnda med hänvisning 

till redogörelsen i avsnitt 4.2.3. Varför HD begränsade påståendedoktrinens tillämpning 

på detta sätt och huruvida en sådan begränsning kan anses motiverad är intressanta frå-

gor som förtjänar att diskuteras närmare.
122

 Med tanke på uppsatsens syfte faller dock 

en sådan diskussion utanför ramen för arbetet. Jag nöjer mig därför med att kort konsta-

tera att det mot bakgrund av påståendedoktrinens funktioner (se avsnitt 3.2.1) kan vara 

svårt att förstå vad som motiverade HD att dra en sådan gräns.    

 

4.6  Fördelar med påståendedoktrinens tillämpning i skiljeförfaran-

den 

Påståendedoktrinen uppbärs av både ändamålsskäl och processekonomiska skäl, vilket 

har framgått i avsnitt 3.2.1. Doktrinen tillämpas i förhållande till dubbelrelevanta rätts-

fakta för att undvika att dessa prövas två gånger. Därigenom kan behörighetsfrågan av-

göras utan att bevisning måste tas upp och värderas beträffande omständigheter som 

                                                 
120

 Heuman (JT 2009/10), s. 348.  
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 Jfr t.ex. vad Heuman anför om den här diskuterade frågan och NJA 1955 s. 500, Heuman (JT 

2011/12), s. 652 f. Se även Heuman (1999), s. 96 f. och Heuman (JT 2009/10), s. 348 f.  
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ändå ska bedömas inom ramen för den efterföljande sakprövningen.
123

 Dessutom med-

verkar en förenklad behörighetsprövning till att upprätthålla en av målsättningarna med 

skiljeförfarandet, nämligen snabb tvistlösning.
124

 Utan påståendedoktrinen skulle par-

terna vara tvungna att processa i själva saken innan det står klart om domstolen eller 

skiljenämnden alls är behörig att pröva tvisten. Likaså skulle domstolen eller skilje-

nämnden behöva ge sig in på en prövning av saken för att avgöra om den har behörighet 

att pröva saken.
125

 Detta framstår onekligen som något bakvänt. Även om beviskravet 

sänktes vid behörighetsprövningen i jämförelse med vid sakprövningen skulle i princip 

samma invändningar göra sig gällande, om än i mindre styrka.
126

   

I litteraturen har hävdats att käranden dessutom löper den större processrisken i sam-

manhanget, varför kärandens uppgifter borde tillmätas större betydelse än svarandens på 

detta stadium i processen. Svarandens incitament att komma ur eller åtminstone förhala 

processen genom att framställa invändningar mot det valda forumets behörighet torde 

generellt sett vara starkare än kärandens incitament att väcka en ogrundad eller svagt 

grundad talan. Även om domstolen eller skiljenämnden skulle finna sig behörig att 

pröva tvisten riskerar käranden att talan ogillas.
127

    

Härutöver kan påståendedoktrinen på ett sätt sägas tillgodose svarandens intresse av 

trygghet. Domstolen eller skiljenämnden kommer vid sakprövningen att ta ställning till 

existensen av de dubbelrelevanta rättsfakta som käranden påstår föreligger och därvid 

ogilla kärandens talan om käranden inte lyckas uppfylla sin bevisskyldighet. Utan på-

ståendedoktrinen hade domstolen eller skiljenämnden istället dragit denna slutsats vid 

behörighetsprövningen och följaktligen avvisat kärandens talan. En ogillande dom med-

för i många avseenden större trygghet för svaranden än vad en avvisad talan gör, bl.a. 

genom sin rättskraft.
128

    

Påståendedoktrinen är också förenlig med principen om skiljedomens slutgiltighet (jfr 

avsnitt 2.3.2). En skiljedom kan inte överprövas på materiell grund och därmed inte 

upphävas p.g.a. att skiljenämnden har gjort en felaktig bevisvärdering vid sakprövning-

en och med orätt kommit fram till att ett dubbelrelevant rättsfaktum blivit styrkt. Om 
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skiljenämnden istället hade att ta ställning till dubbelrelevanta rättsfakta redan vid behö-

righetsprövningen skulle skiljenämndens bevisvärdering i detta hänseende kunna över-

prövas av domstol om behörighetsfrågan anhängiggjordes genom en klandertalan eller 

talan enligt 36 § LSF.
129

  

En nackdel med påståendedoktrinen blir dock tydlig i det fall domstolen eller skilje-

nämnden vid sakprövningen kommer fram till att ett dubbelrelevant rättsfaktum inte 

visats föreligga. I denna situation skulle nämligen svaranden kunna sägas ha dragits in i 

ett skiljeförfarande utan att tvisten omfattades av ett giltigt skiljeavtal alternativt dragits 

in i ett domstolsförfarande trots att parterna hade avtalat om att låta tvisten slitas av skil-

jemän. Enligt min mening väger dock påståendedoktrinens fördelar tyngre än dess 

nackdelar. Av NJA 2008 s. 406 och NJA 2012 s. 183 att döma delar HD denna uppfatt-

ning.  

  

4.7 Sammanfattning 

I NJA 2008 s. 406 tillstod HD att det råder viss oklarhet om vad påståendedoktrinen 

innebär och hur långt den sträcker sig. Trots detta kan vissa slutsatser dras utifrån HD:s 

domskäl i NJA 2008 s. 406 och NJA 2012 s. 183.   

Det är således av avgörande betydelse för förståelsen av påståendedoktrinen att skilja 

mellan frågan om skiljeavtalets giltighet och existens, frågan om vilka rättsförhållanden 

som omfattas av skiljeavtalet och frågan om vilka rättsfakta som ska läggas till grund 

för behörighetsbedömningen. Samtliga frågor har betydelse för skiljenämndens behö-

righet. Påståendedoktrinen ska dock endast tillämpas för att lösa en tvist som hänför sig 

till den tredje av dessa frågor. Det innebär att skiljenämnden måste pröva frågorna om 

det föreligger ett giltigt skiljeavtal mellan parterna och om detta skiljeavtal täcker det 

rättsförhållande som påstås ge stöd för kärandens anspråk utan hjälp av påståendedokt-

rinen.  

Kärnan i påståendedoktrinen är att skiljenämnden vid prövningen av sin behörighet ska 

utgå från de rättsfakta som käranden åberopar till grund för sin talan. Detta gäller dock 

även när en domstol ska ta ställning till sin behörighet efter att svaranden har framställt 

en invändning om processhinder under åberopande av ett skiljeavtal. Vare sig käranden 

                                                 
129

 Jfr Heuman (JT 2009/10), s. 342.  



 

53 

 

har påkallat skiljeförfarande eller väckt talan i domstol är det följaktligen de av käran-

den påstådda omständigheterna som ska läggas till grund för behörighetsbedömningen. 

Svarandens påståenden saknar betydelse i detta sammanhang.  

Det är oklart om påståendedoktrinen innehåller ett undantag för påståenden som är up-

penbart ogrundade. HD nämner inte något om detta i avgörandena. Det kan dock inte 

anses fastslaget att ett sådant undantag inte gäller.  
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5 Anknytningsdoktrinen 

5.1 Inledning 

Inte ens ett år före HD:s avgörande NJA 2008 s. 406 meddelades ett par domar som 

även de rörde frågan om kompetensfördelningen mellan skiljemän och allmän domstol. 

NJA 2007 s. 475 och NJA 2008 s. 120 gav upphov till frågan om HD hade lanserat nå-

gon sorts ”anknytningsdoktrin” som skulle tillämpas vid behörighetsprövningen.
130

 

Dessa rättsfall kommer att refereras och kortfattat kommenteras i delkapitlen 5.2 och 5.3 

för att belysa det väsentliga i domarna. Därefter följer ett delkapitel som behandlar hur 

anknytningsdoktrinen förhåller sig till påståendedoktrinen eftersom denna fråga har 

föranlett en del diskussion i den juridiska litteraturen. Sist i kapitlet kommenteras det 

faktum att senare rättspraxis möjligen har satt punkt för anknytningsdoktrinen.  

 

5.2 NJA 2007 s. 475 (täkttillståndsfallet)  

5.2.1 Bakgrund och sakomständigheter 

Markägaren B.P. hade genom ett nyttjanderättsavtal medgett att Gatu och Väg AB (Bo-

laget) under tio år fick ta ut grus, sten och andra väghållningsämnen från ett visst mark-

område. Nyttjanderättsavtalet innehöll en skiljeklausul.  

B.P. väckte senare en skadeståndstalan mot Bolaget och hävdade att Bolaget hade för-

mått länsstyrelsen att fatta beslut om täkttillstånd för tid efter avtalstidens slut och häri-

genom kunnat disponera över B.P:s egendom. Han åberopade tre alternativa grunder för 

sin talan. I första hand gjordes gällande att parterna fortfarande befann sig i ett avtals-

förhållande och att Bolaget hade ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot B.P. ge-

nom att bryta mot sin lojalitetsplikt. I andra hand gjorde B.P. gällande att det förelåg ett 

avtalsliknande förhållande mellan parterna som medförde skadeståndsskyldighet. I 

tredje hand åberopade han att den av Bolagets anställda som ansökt om täkttillståndet 

hade gjort sig skyldig till oredligt förfarande och att Bolaget i egenskap av arbetsgivare 

var skyldigt att ersätta den skada som brottet hade orsakat B.P.  
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I sitt svaromål yrkade Bolaget att B.P:s talan skulle avvisas under åberopande av skilje-

klausulen i nyttjanderättsavtalet. B.P. bestred detta yrkande. Både tingsrätten och hov-

rätten fann att skiljeavtalet utgjorde rättegångshinder och avvisade käromålet i dess hel-

het. HD meddelade endast prövningstillstånd avseende frågan om skiljeklausulen i nytt-

janderättsavtalet omfattade den av B.P. i tredje hand åberopade grunden. Hovrättens 

beslut att de andra två åberopade grunderna omfattades av skiljeklausulen och därmed 

skulle prövas av skiljemän vann således laga kraft.  

 

5.2.2 HD:s bedömning 

Skiljeklausulen i nyttjanderättsavtalet var kortfattad och föreskrev endast att eventuella 

tvister skulle avgöras enligt lag om skiljedom. Enligt HD kunde skiljeklausulen läsas så 

att alla tvister som hade anknytning till nyttjanderättsavtalet skulle avgöras av skilje-

män. HD anförde vidare att de faktiska omständigheterna som åberopats hade direkt 

anknytning till nyttjanderättsavtalet, även om B.P. påstått att ersättningsanspråket inte 

grundade sig på detta utan på vållande genom brott. Med hänsyn härtill och eftersom de 

två övriga grunderna skulle prövas av skiljemän enligt hovrättens lagakraftvunna beslut 

fann HD att även den tredje grunden borde anses omfattad av skiljeklausulen. Eftersom 

talan därmed skulle avvisas även vad avsåg den tredje grunden avslogs B.P:s överkla-

gande.  

 

5.2.3 Kommentar  

Käranden hade åberopat tre alternativa grunder för sin skadeståndstalan, vilket framgår 

av redogörelsen i de ovanstående avsnitten. Två av grunderna var kontraktsrättsliga och 

en var utomobligatorisk (vållande genom brott). Hovrätten fann att de kontraktsrättsliga 

grunderna omfattades av skiljeavtalet och detta beslut vann laga kraft eftersom pröv-

ningstillstånd endast meddelades för den tredje grunden. Frågan i HD var således om 

skiljeavtalet omfattade det utomobligatoriska rättsförhållandet som käranden i tredje 

hand påstått att hans skadeståndstalan grundades på. HD fann att så var fallet av två 

skäl, dels hade de faktiska omständigheter som åberopats direkt anknytning till nyttjan-

derättsavtalet med skiljeklausulen, dels stod det klart att de två övriga grunderna skulle 
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prövas av skiljemän. HD utsträckte med andra ord skiljeavtalet till att omfatta även ett 

annat rättsförhållande än huvudavtalet. 

Detta avgörande har kritiserats för att HD verkar ha förbisett den begränsning som upp-

ställs i 1 § LSF och som behandlats ovan i delkapitel 2.5.
131

 Enligt 1 § 1 st. 2 p. LSF kan 

ett skiljeavtal avse framtida tvister om rättsförhållanden som är angivna i skiljeavtalet. 

Frågan är om parterna i NJA 2007 s. 475 hade kunnat komma överens om att skiljeavta-

let skulle vara så omfattande som HD genom tolkning fann att det var. Det är tveksamt 

om kravet på ett angivet rättsförhållande skulle ha varit uppfyllt om skiljeklausulen ut-

tryckligen hade föreskrivit att den omfattade alla tvister som hade anknytning till nytt-

janderättsavtalet, även tvister på utomobligatorisk grund hänförliga till tiden efter att 

nyttjanderättsavtalet hade upphört att gälla.
132

    

Det har hävdats att det avgörande hindret mot att dela upp tvisten i ett domstolsförfa-

rande och ett skiljeförfarande borde ha varit att en dom över någon av grunderna skulle 

ha inneburit ett rättskraftigt avgörande också i förhållande till de övriga grunderna.
133

 

Jag ställer mig tveksam till denna uppfattning. I avsnitt 2.3.1 har nämnts att en skilje-

doms rättskraft inte kan utsträckas till att gälla frågor som inte omfattas av skiljeavtalet, 

vilket överensstämmer med den civilrättsliga principen om att rättskraften av en dom-

stols avgörande är begränsad till domstolens sakliga behörighet. Med andra ord skulle 

rättskraften av en skiljedom över de två första grunderna inte ha omfattat den tredje 

grunden eftersom skiljemännen skulle ha saknat behörighet att pröva denna.
134

    

    

5.3 NJA 2008 s. 120 (hamnavgiftsfallet) 

5.3.1 Bakgrund och sakomständigheter 

Färjeoperatören BornholmsTrafikken hade slutit ett investeringsavtal med det kommu-

nala hamnbolaget Ystad Hamn Logistik Aktiebolag (Hamnen) med anledning av att 

BornholmsTrafikken utöver trafik med konventionella färjor även hade påbörjat trafik 
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 Heuman (JT 2011/12), s. 665 och Schöldström (JT 2007/08), s. 470-472. Jfr Lindskog (2012), kom-

mentaren till 1 §, stycke 5.2.1 (14 dec. 2013, Zeteo). Lindskog kritiserar avgörandet i kraftiga ordalag: 

”[m]otiveringen är exceptionellt knapphändig och fallet är närmast att betrakta som rättsförstörande (…) 

[d]et låter sig inte säkert sägas vad som har varit bestämmande för utgången”.  
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 Schöldström (JT 2007/08), s. 470 f.  
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 Forsell & Wallin (JT 2007/08), s. 944.  
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 Schöldström (JT 2008/09 Replik), s. 690. Jfr Heuman (JT 2009/10), s. 354 not 39.  
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med katamaran. Genom investeringsavtalet hade parterna reglerat ersättningen för de 

kapitalkostnader som hade uppkommit till följd av investeringar som Hamnen hade 

verkställt för att möjliggöra trafik med katamaran på den aktuella färjeleden. Investe-

ringarna hade godkänts av BornholmsTrafikken som enligt avtalet skulle utge ersätt-

ningen genom tillägg på passageraravgifterna för resande med katamaranen. Avtalet 

innehöll en skiljeklausul. 

BornholmsTrafikken väckte talan vid tingsrätten och yrkade att Hamnen skulle förplik-

tigas att utge ett visst belopp till bolaget. Beloppet avsåg återbetalning av en del av de 

hamnavgifter som Hamnen tagit ut under ett visst år. BornholmsTrafikkens talan i målet 

gick ut på att beloppet av de sammanlagda hamnavgifterna hade varit för högt och att 

det skulle sättas ned. Som grund för talan åberopades bl.a. att Hamnen hade brutit mot 

den kommunala självkostnadsprincipen och att Hamnen hade missbrukat sin domine-

rande ställning. 

Hamnen gjorde en invändning om rättegångshinder och yrkade att BornholmsTrafik-

kens talan skulle avvisas till den del talan avsåg kostnader som hade reglerats i investe-

ringsavtalet eftersom avtalet innehöll en skiljeklausul. BornholmsTrafikken bestred av-

visningsyrkandet och vidhöll ståndpunkten att allmän domstol var behörig att pröva 

käromålet även i denna del. 

I tingsrätten lämnades avvisningsyrkandet utan bifall men i hovrätten bifölls det, varpå 

talan fullföljdes till HD.   

 

5.3.2 HD:s bedömning 

Till den del den yrkade nedsättningen av hamnavgifterna avsåg nedsättningen av avgif-

ter som hade reglerats i investeringsavtalet ansåg HD att yrkandet hade så stark anknyt-

ning till avtalet att BornholmsTrafikkens talan i den delen måste anses omfattas av skil-

jeklausulen. Att talan hade utformats så att investeringsavtalet inte åberopades som 

grund medförde enligt HD inte att BornholmsTrafikken mot Hamnens bestridande 

kunde komma ifrån sitt åtagande om skiljeförfarande när det gällde en tvist som rörde 

de avgifter som hade reglerats i investeringsavtalet. HD noterade att följden av detta 

blev att tvisten delades upp på två processuella förfaranden men poängterade att anled-

ningen just var att BornholmsTrafikken hade ingått ett skiljeavtal.  
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I enlighet med ovanstående kom HD alltså fram till att BornholmsTrafikkens talan 

skulle avvisas till den del talan avsåg återbetalning av vad BornholmsTrafikken betalat 

till följd av investeringsavtalet. 

 

5.3.3 Kommentar 

Käranden hade alltså framställt ett yrkande om nedsättning av hamnavgifter och som 

grund åberopat bl.a. brott mot den kommunala självkostnadsprincipen och missbruk av 

dominerande ställning. Svaranden hade yrkat att kärandens talan skulle avvisas i den del 

talan avsåg vissa investeringskostnader som hade reglerats i ett avtal med en skiljeklau-

sul. Käranden förnekade inte att investeringskostnaderna hade reglerats i huvudavtalet 

och vitsordade att avtalet innehöll en skiljeklausul men vidhöll att domstol ändå var 

behörig att pröva talan i den delen. Omständigheten att investeringskostnaderna reglera-

des i avtalet var med andra ord inte tvistig mellan parterna. Det tvistiga var istället om 

den del av kärandens talan som avsåg dessa kostnader omfattades av skiljeklausulen. 

Käranden betonade att investeringsavtalet inte hade åberopats som grund, men enligt 

HD kunde käranden inte komma ifrån sitt åtagande om skiljeförfarande genom att ut-

forma sin talan på detta sätt. Istället fann HD att den del av kärandens talan som avsåg 

kostnader som reglerades i avtalet hade så stark anknytning till avtalet att den ansågs 

omfattad av skiljeklausulen. 

Det finns två skillnader mellan detta avgörande och NJA 2007 s. 475 som bör uppmärk-

sammas. För det första ställde HD i 2008 års fall upp ett krav på stark anknytning istäl-

let för ett krav på direkt anknytning, vilket var fallet i det tidigare avgörandet. För det 

andra krävdes det inte att de övriga tvistefrågorna skulle prövas av skiljemän. Tvärtom 

ledde HD:s bedömning i NJA 2008 s. 120 till att tvistefrågorna delades upp mellan 

domstol och skiljemän. I det tidigare avgörandet kom HD fram till att kärandens tredje 

grund omfattades av skiljeavtalet med hänsyn till anknytningen och till att de övriga två 

grunderna skulle prövas av skiljemän. Det har hävdats att HD genom avgörandet i NJA 

2008 s. 120 utvidgade anknytningsdoktrinens tillämpningsområde.
135
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 Heuman (JT 2009/10), s. 359. Jfr Waerme (SvJT 2010), s. 719.  
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5.4 Förhållandet mellan anknytningsdoktrinen och påståendedokt-

rinen 

NJA 2007 s. 475 och NJA 2008 s. 120 har, som nämnts i inledningen till detta kapitel, 

gett upphov till en diskussion om HD genom dessa fall har slagit fast en s.k. anknyt-

ningsdoktrin enligt vilken tvistens anknytning till huvudavtalet tillmäts betydelse för 

behörighetsfrågan.
136

 En del av diskussionen har kretsat kring hur anknytningsdoktrinen 

och påståendedoktrinen förhåller sig till varandra. Enligt en av uppfattningarna som har 

kommit till uttryck rör det sig om två alternativa, oförenliga, förklaringsmodeller. Enligt 

en annan uppfattning tar doktrinerna sikte på två olika behörighetsfrågor. Den senare 

uppfattningen innebär att påståendedoktrinen ska tillämpas i ett första steg för att avgöra 

vilka faktiska omständigheter som ska läggas till grund för behörighetsbedömningen. I 

ett andra steg ska sedan anknytningsdoktrinen tillämpas för att utifrån dessa påstådda 

faktiska omständigheter avgöra om tvisten omfattas av skiljeavtalet.
137

   

Jag delar den sistnämnda uppfattningen. Enligt min mening verkar anknytningsdoktri-

nen och påståendedoktrinen ta sikte på olika frågor av betydelse för behörighetsbedöm-

ningen. Påståendedoktrinen tillämpas i förhållande till omständigheter som utgör dub-

belrelevanta rättsfakta för att undvika att en skiljenämnd eller domstol gör en materiell 

prövning av dessa när den tar ställning till sin behörighet. Påståendedoktrinen tillämpas 

med andra ord för att avgöra vilka rättsfakta som skiljenämnden eller domstolen ska 

utgå från vid behörighetsprövningen. Den besvarar däremot inte frågan om vilka rätts-

förhållanden skiljeavtalet täcker.  

Påståendedoktrinen tar sikte på vissa sakfrågor eller, annorlunda uttryckt, bevisfrågor. 

Frågan om skiljeavtalets omfattning är däremot en rättsfråga som skiljenämnden eller 

domstolen ska avgöra efter att ha beaktat parternas rättsliga argument.
138

 För rättsfrågor 

gäller inga bevisbörderegler eller beviskrav.
139

 Skiljeavtalets räckvidd bestäms genom 
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 Se t.ex. Forsell & Wallin (JT  2007/08), s. 943-946, Heuman (JT 2009/10), s. 335-361, Heuman (JT 

2011/12), s. 664-666, Lindskog (2012), kommentaren till 1 §, not 164 och 179 (14 dec. 2013, Zeteo), 

Madsen (SvJT 2013), s. 730-750, Schöldström (JT 2007/08), s. 467-474, Schöldström (JT 2008/09 Re-

plik), s. 689-691 samt Waerme (SvJT 2010), s. 714-725.  
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 Heuman (JT 2009/10), s. 335 och 337. Heuman är av den sistnämnda uppfattningen medan Schöld-

ström och Madsen tycks uppfatta doktrinerna som oförenliga alternativa modeller, se Schöldström (JT 

2007/08), s. 467-474, Schöldström (JT 2008/09 Replik), s. 689-691 samt Madsen (SvJT 2013), s. 730-

750, särskilt s. 743-750.  
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 Heuman (JT 2009/10), s. 335 och 337.  
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 Jfr Ekelöf m.fl. (2009), s. 77 f.  
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tolkning av skiljeavtalet.
140

 Anknytningsdoktrinen utgör härvid en utfyllande rättsregel 

som uppställts av HD genom de här diskuterade rättsfallen.
141

  

När HD i NJA 2008 s. 406 gjorde de allmänna uttalanden om påståendedoktrinen och 

dess tillämpning i skiljemannarätten som redovisats ovan i avsnitt 4.2.2 nämndes varken 

NJA 2007 s. 475, NJA 2008 s. 120 eller anknytningsdoktrinen. Förklaringen till det kan 

vara att doktrinerna inte utgör alternativa modeller utan kan tillämpas sida vid sida i 

enlighet med nyss förda resonemang.
142

   

Mitt intryck är att diskussionen om behörighetsprövningen ofta är alltför onyanserad. 

Som ovan framhållits (se avsnitt 4.2.3) är det viktigt att skilja mellan frågan om det 

finns ett giltigt skiljeavtal mellan parterna, frågan om vilka rättsförhållanden som täcks 

av skiljeavtalet och frågan om vilka rättsfakta som ska läggas till grund för behörighets-

prövningen. Att vissa har uppfattat anknytningsdoktrinen som ett alternativ till påståen-

dedoktrinen verkar bero på att särskilt de två sistnämnda frågorna blandas ihop. Istället 

för att hålla isär dessa behörighetsfrågor behandlas de som en enda fråga, vilket försvå-

rar diskussionen och gör den otydlig.
143

 Detta utgör ett problem eftersom rättsläget däri-

genom riskerar att framstå som oklarare än vad det egentligen är. 

 

5.5 Anknytningsdoktrinen efter NJA 2010 s. 734 

Det kom ett rättsfall, NJA 2010 s. 734, några år efter NJA 2007 s. 475 och NJA 2008 s. 

120 som möjligen kastar nytt ljus över diskussionen om en eventuell anknytningsdokt-

rin. Lindskog har hävdat att det p.g.a. detta rättsfall står klart att HD inte etablerade nå-

gon anknytningsdoktrin genom avgörandet i NJA 2007 s. 475 och att slutsatserna som 

detta avgörande gav upphov till var alltför långtgående.
144

 Likaså har Heuman anfört att 

NJA 2007 s. 475 måste omvärderas och granskas kritiskt p.g.a. det nya avgörandet. Som 

nämnts ovan i avsnitt 5.2.3 verkar HD i NJA 2007 s. 475 ha förbisett kravet på att skil-

jeavtalet ska avse ett konkretiserat rättsförhållande, vilket har öppnat upp möjligheten 

att genom tolkning utsträcka en skiljeklausul till att gälla ett nytt självständigt rättsför-
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 Lindskog (2012), s. 185. 
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 Heuman (JT 2009/10), s. 337. Jfr Waerme (SvJT 2010), s. 717 f.  
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 Heuman (JT 2009/10), s. 339.  
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hållande som har ett nära samband med huvudavtalet. Enligt Heuman visar dock det nya 

rättsfallet att detta krav inte får ”fuskas bort”.
145

 

Rättsfallet som har föranlett ovanstående uttalanden är som nyss nämnts NJA 2010 s. 

734. Bakgrunden till tvisten var följande. Ett svenskt och ett danskt bolag hade ingått ett 

franchiseavtal som det danska bolaget sade upp p.g.a. bristande betalning. I den efterföl-

jande avräkningen återtogs i enlighet med avtalet levererade varor som delbetalning av 

det svenska bolagets skuld. Sedan det svenska bolaget hade försatts i konkurs väckte 

konkursboet talan vid svensk domstol om återvinning mot det danska bolaget. Det 

danska bolaget bestred att svensk domstol var behörig och yrkade att käromålet skulle 

avvisas. Konkursboet åberopade en prorogationsklausul i franchiseavtalet som stöd för 

den svenska domstolens behörighet.  

HD konstaterade inledningsvis att ett prorogationsavtal liksom ett skiljeavtal tar sikte på 

ordningen för parternas tvistlösning och att skillnaden är att ett prorogationsavtal pekar 

ut en annan domstol som rätt forum, medan ett skiljeavtal ”styr över tvistlösningsord-

ningen från allmän domstol till ett skiljeförfarande”.
146

 Därefter uppgav HD att det för 

både prorogationsavtal och skiljeavtal uppställs ett krav på att de ska avse ett angivet 

rättsförhållande när det är fråga om en framtida tvist. HD kom fram till att gäldenärens 

avtalsförhållande, d.v.s. huvudavtalet med en prorogations- eller skiljeklausul, är ett 

annat rättsförhållande än det som följer av konkurslagens (1987:672) bestämmelser om 

återvinning. Med hänsyn därtill gjorde HD följande uttalande: 

”Att det finns ett samband mellan det omtvistade rättsförhållandet (här återvin-

ningsanspråket) och ett annat av ett prorogations- eller ett skiljeavtal omfattat rätts-

förhållande (här franchiseförhållandet) kan inte annat än i vissa särskilda fall och 

under mycket speciella förhållanden förenleda att tvistlösningsavtalet utsträcks att 

omfatta jämväl det omtvistade rättsförhållandet (ett sådant undantagsfall ansågs fö-

religga i rättsfallet NJA 2007 s. 475).”
147 

I det aktuella fallet konstaterade HD att ett av konkursgäldenären ingånget prorogations- 

eller skiljeavtal inte kunde utsträckas till att gälla en i konkursen förd återvinningstalan. 

Den aktuella situationen kunde med andra ord inte anses vara ett sådant särskilt fall som 

nämns i ovanstående passus.   
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Jag är benägen att instämma i Lindskogs och Heumans uppfattning att NJA 2010 s. 734 

i viss mån kan sägas ha satt punkt för diskussionen om anknytningsdoktrinen. HD:s 

inställning till frågan verkar relativt tydlig mot bakgrund av nyss citerade stycke ur 

domskälen. Trots detta finns det i litteraturen exempel som visar att diskussionen om 

anknytningsdoktrinen har fortsatt på ett liknande sätt även efter NJA 2010 s. 734.
148

 

Med anledning av detta rättsfall finns det dock goda skäl att ifrågasätta den betydelse 

som har tillmätts främst NJA 2007 s. 475 men också NJA 2008 s. 120. 
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6 Hovrättspraxis efter NJA 2008 s. 406 

6.1 Inledning 

Mig veterligen har det meddelats tre hovrättsdomar som rör påståendedoktrinen efter 

NJA 2008 s. 406. Eftersom det rör sig om ett begränsat antal kommer de att kommente-

ras i detta kapitel med förhoppningen att det kan bidra till en djupare förståelse för 

framställningen i främst kapitel 4. Dessutom är det intressant att undersöka hur hovrät-

terna har förhållit sig till påståendedoktrinen i ljuset av HD:s avgörande.  

Det bör tilläggas att två av fallen är något speciella. I det första fallet hade nämligen 

behörighetsfrågan anhängiggjorts genom en fastställelsetalan, något som kommenteras 

särskilt i avsnitt 6.2.4, och i det andra fallet hade svaranden gjort en invändning som 

hänförde sig till själva saken istället för det valda forumet.  

 

6.2 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2010-03-12 i mål nr T 

2520-08 

6.2.1 Bakgrund och sakomständigheter 

Coinstar Inc. (Coinstar) hade ingått ett avtal med Scan Coin Industries AB (Scan Coin). 

Enligt avtalet skulle Scan Coin tillverka och leverera en enhet till en självbetjäningsma-

skin som växlade mynt. Avtalet innehöll en skiljeklausul.  

Scan Coin påkallade skiljeförfarande mot Coinstar och yrkade att skiljenämnden skulle 

fastställa att Scan Coin skulle anses äga bättre rätt till ett antal patent och patentansök-

ningar. Under det pågående skiljeförfarandet väckte Coinstar i sin tur en fastställelseta-

lan mot Scan Coin vid tingsrätten. Coinstar yrkade att tingsrätten skulle fastställa att 

tvister angående äganderätten till de aktuella patenten och patentansökningarna inte 

skulle anses omfattas av skiljeklausulen i avtalet och att skiljenämnden därmed saknade 

behörighet att pröva tvisten. Enligt Coinstar hade de omtvistade patenten och patentan-

sökningarna inget samband med avtalet mellan parterna utan rörde produkter som ut-

vecklats av Coinstar. Coinstar gjorde gällande att det ”rättsförhållande”
149

 som Scan 
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Coin påstod ge stöd för sitt yrkande inte täcktes av huvudavtalet. Därför saknade skilje-

nämnden behörighet att pröva den aktuella tvisten. 

Scan Coin bestred yrkandet och gjorde gällande att äganderätten till patenten och paten-

tansökningarna ifråga reglerades av vissa bestämmelser i huvudavtalet. Enligt Scan 

Coin hade syftet med dessa bestämmelser varit att reglera äganderätten till patent med 

anknytning till den enhet som avtalet i huvudsak rörde liksom äganderätten till en ut-

veckling av denna enhet parterna emellan.    

Tingsrätten fann att skiljenämnden var behörig att pröva tvisten och ogillade Coinstars 

fastställelsetalan. Coinstar överklagade och yrkade att hovrätten skulle bifalla den vid 

tingsrätten förda talan.  

 

6.2.2 Hovrättens bedömning 

Inledningsvis gjorde hovrätten följande anmärkningar angående påståendedoktrinen: 

”Utgångspunkten för prövningen av behörigheten för skiljenämnden är som tings-

rätten angett att domstolen enligt påståendedoktrinen ska utgå från de rättsfakta 

som skiljekäranden, i förevarande fall Scan Coin, åberopat och utgå från att avtalet 

ger Scan Coin den påstådda rätten. Då det inte av de av Scan Coin åberopade om-

ständigheterna framgår att åberopandet av dem uppenbart är ogrundat, ska skilje-

män anses vara behöriga att pröva det rättsförhållande som Scan Coin påstår ger 

stöd för dess yrkanden.”
150 

Därefter gjorde hovrätten gjorde några uttalanden om anknytningsdoktrinen: 

”Vid bedömningen av frågan om skiljeavtalet, som ostridigt är bindande parterna 

emellan, är tillämpligt på föreliggande tvist har rätten även att mot bakgrund av den 

s.k. anknytningsdoktrinen (…) bedöma anknytningen mellan skiljeklausulen (…) 

och avtalet i fråga (…) Hovrätten anmärker i sammanhanget att det är det påstådda 

förhållandet mellan avtalets och skiljeklausulens respektive innehåll och inte avgö-

randet av själva saken som är föremål för denna prövning.” 

Hovrätten gick sedan närmare in på omständigheterna i målet: 

”Vid en bedömning av hur det av Scan Coin påstådda förhållandet till avtalet är 

angivet anser hovrätten att de omständigheter som Scan Coin åberopat till stöd för 

sitt yrkande om fastställelse av äganderätt till immateriella rättigheter (…) innebär 

en avtalsanknytning som såväl är direkt (…) som stark (…) och således härstam-
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mar från eller har samband med avtalet (…) De av Coinstar åberopade och utveck-

lade skälen (…) har enligt hovrätten inte sådan styrka att de talar emot den avtals-

anknytning som Scan Coin påstår föreligga. 

Vid en samlad bedömning finner hovrätten med hänsyn till det anförda i likhet med 

tingsrätten att skiljemännen inte saknar behörighet att pröva frågan om den på-

stådda äganderätten samt att det även föreligger sådan direkt anknytning mellan 

skiljeklausulen och avtalet (…) att Scan Coins talan i den delen omfattas av skilje-

klausulen…” 

I enlighet med det ovan anförda lämnade hovrätten Coinstars talan utan bifall och fast-

ställde tingsrättens domslut.  

 

6.2.3  Kommentar 

Hovrättens domskäl har återgetts i stor utsträckning under föregående rubrik av den 

anledningen att hovrättens resonemang enligt min mening är otydligt och innehåller 

felaktigheter. Exempelvis uttalar hovrätten att rätten mot bakgrund av anknytningsdokt-

rinen ska bedöma anknytningen mellan skiljeklausulen och huvudavtalet. Enligt NJA 

2007 s. 475 är det emellertid anknytningen mellan huvudavtalet och de faktiska om-

ständigheter som har åberopats som kan medföra att skiljeklausulen utsträcks till ett 

annat rättsförhållande än huvudavtalet (se avsnitt 5.2.3). Å andra sidan uppger hovrätten 

att de omständigheter som skiljekäranden har åberopat innebär en både stark och direkt 

avtalsanknytning. Ett annat exempel är hovrättens slutsats att skiljemännen inte saknar 

behörighet att pröva käromålet ”samt att det även” föreligger sådan direkt anknytning 

mellan skiljeklausulen och huvudavtalet att skiljekärandens talan ”i den delen” omfattas 

av skiljeklausulen.
151

 

Jag ska i det följande utveckla min syn på fallet och vilket resonemang som hovrätten 

borde ha fört enligt min mening. Käranden hade påkallat skiljeförfarande om bättre rätt 

till ett antal patent och patentansökningar. Enligt käranden reglerades äganderätten till 

dessa immaterialrättigheter i huvudavtalet. Svaranden väckte fastställelsetalan i domstol 

och hävdade att skiljenämnden saknade behörighet att pröva kärandens talan därför att 

den inte omfattades av skiljeklausulen i huvudavtalet. Enligt svaranden hade äganderät-

ten till de omstridda immaterialrättigheterna inget samband med huvudavtalet. Såvitt jag 

förstår utgjorde därmed kärandens påstående att äganderätten till immaterialrättigheter-
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na reglerades i huvudavtalet ett dubbelrelevant rättsfaktum med betydelse både för be-

hörighetsprövningen och för sakprövningen. 

Det bör noteras att det inte var tvistigt huruvida skiljeavtalet täckte det rättsförhållande 

(huvudavtalet) som käranden påstod sig stödja sin talan på. Svaranden påstod alltså att 

kärandens anspråk härflöt ur ett annat rättsförhållande men bestred inte att skiljeavtalet 

omfattade det rättsförhållande som käranden påstod att anspråket härflöt ur. Frågan om 

skiljeavtalets omfattning var således inte tvistig mellan parterna. Vad som var tvistigt 

var vilka rättsfakta som skulle läggas till grund för behörighetsbedömningen, eftersom 

käranden påstod att äganderätten reglerades i huvudavtalet medan svaranden påstod 

motsatsen.  

Enligt NJA 2008 s. 406 ska en domstol eller skiljenämnd vid prövningen av skilje-

nämndens behörighet inte ta ställning till de rättsfakta som käranden påstår omfattas av 

ett rättsförhållande som täcks av skiljeavtalet. Istället ska domstolen respektive skilje-

nämnden utgå från att dessa rättsfakta föreligger. I det fall som här diskuteras skulle 

alltså hovrätten ha utgått från att äganderätten till de omstridda immaterialrättigheterna 

reglerades i huvudavtalet. Parterna var därutöver överens om att ha de hade ingått ett 

skiljeavtal och att skiljeavtalet omfattade huvudavtalet, d.v.s. det rättsförhållande som 

käranden åberopade som stöd för sitt anspråk. Därmed borde hovrätten ha funnit (vilket 

den också gjorde, om än med en annan motivering) att skiljenämnden var behörig att 

sakpröva tvisten.  

 

6.2.4 Påståendedoktrinens tillämpning vid fastställelsetalan  

Behörighetsfrågan var aktuell i hovrätten för att skiljesvaranden under det pågående 

skiljeförfarandet hade väckt en fastställelsetalan enligt 2 § LSF och yrkat att tingsrätten 

skulle fastställa att skiljenämnden saknade behörighet. I hovrätten ingav skiljesvaranden 

ett rättsutlåtande av Lindell i vilket han bl.a. hävdar att en domstol inte ska tillämpa 

påståendedoktrinen när det är fråga om en sådan fastställelsetalan.
152

 Lindell anför bl.a. 

följande:  

”Om en part väcker talan om fastställelse vid allmän domstol om att denna skall 

fastställa att skiljemän saknar behörighet att avgöra tvisten blir domstolens avgö-

rande bindande för skiljemännen. Ifall en sådan talan väcks och skiljemännen inte 

                                                 
152

 Lindell (2008 Rättsutlåtande), s.2-5.  



 

67 

 

avvaktar domstolens avgörande kan det alltså inträffa, att domstolen vid sin pröv-

ning finner att skiljemän saknar behörighet. I så fall kommer den meddelade skilje-

domen att undanröjas. När domstolen gör sin prövning skall den alltså göra en 

prövning i sak och den kan därvid inte ta påståendedoktrinen som en utgångspunkt.  

(…) Att allmän domstol inte skall tillämpa påståendedoktrinen i ett fall som detta 

menar jag framgår tydligt om man tänker sig att skiljemännen har prövat sin behö-

righet och funnit sig äga behörighet och part därefter väcker talan om att skilje-

männen saknar behörighet. Skulle allmän domstol i sådant fall utgå ifrån att tvis-

tiga rättsfakta angående det materiella rättsförhållandet mellan parterna omfattas av 

skiljeklausulen kommer någon prövning av skiljemännens behörighet inte att 

komma till stånd, vilket är syftet med möjligheten att väcka en fastställelsetalan. 

Av det anförda följer att om en talan om fastställelse väcks innan skiljemännen har 

hunnit att pröva sin behörighet motsvarande måste gälla. Det skall i detta samman-

hang erinras om att en dom vinner rättskraft och är bindande också vid en efterföl-

jande klandertalan. Skulle skiljemännen med orätt finna sig behöriga går det alltså 

inte att väcka ny talan i saken, trots att någon materiell prövning inte har ägt rum i 

allmän domstol.  

(…) Om det väcks en fastställelsetalan enligt § 2 LSF skall allmän domstol göra en 

självständig prövning av skiljeavtalet [sic!] giltighet och räckvidd. (…) Rättsfallet 

NJA 2008 s. 406 avser (…) den prövning som en skiljenämnd har att göra. I allmän 

domstol innebär påståendedoktrinen inte att en materiell prövning inte sker. Den 

innebär i stället endast att en invändning om processhinder hänförs till prövningen 

av själva saken.”
153

 

Jag har svårt att förstå Lindells ståndpunkt sådan den framgår av rättsutlåtandet. I det 

följande ska jag förklara varför. 

Det kan som utgångspunkt konstateras att det är viktigt att skilja mellan olika behörig-

hetsfrågor, vilket har framgått av avsnitt 4.2.3 och delkapitel 5.4. Man bör följaktligen 

skilja mellan frågan om det föreligger ett giltigt skiljeavtal mellan parterna, frågan om 

vilka rättsförhållanden som täcks av skiljeavtalet (d.v.s. frågan om skiljeavtalets omfatt-

ning eller räckvidd) och frågan om vilka rättsfakta som ska läggas till grund för behö-

righetsbedömningen. Enligt NJA 2008 s. 406 ska påståendedoktrinen tillämpas endast i 

förhållande till den sistnämnda frågan. 

Påståendedoktrinen tar sikte på dubbelrelevanta rättsfakta för att undvika att dessa prö-

vas materiellt innan det är avgjort om forumet ifråga har behörighet att sakpröva tvisten 

(se avsnitt 3.2.1 och 3.2.2). Detta uppnås genom att de rättsfakta som käranden påstår är 

för handen läggs till grund för behörighetsbedömningen. Av NJA 2008 s. 406 och NJA 

2012 s. 183 framgår att påståendedoktrinen ska tillämpas när en skiljenämnd tar ställ-
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ning till sin egen behörighet, när en domstol p.g.a. klandertalan eller talan enligt 36 § 

LSF bedömer om en skiljenämnd har gjort en riktig prövning av sin behörighet och när 

en domstol tar ställning till sin egen behörighet efter att svaranden har gjort en invänd-

ning om rättegångshinder under åberopande av ett skiljeavtal (se avsnitt 4.2.4 och 

4.3.3).  

I delkapitel 2.6 har konstaterats att även om skiljemännen har behörighetskompetens är 

det domstolens bedömning av behörighetsfrågan som är slutgiltig och bindande. Det är 

domstolens avgörande som har rättskraft. Behörighetsfrågan kan anhängiggöras på tre 

sätt: genom klandertalan enligt 34 § LSF, genom talan enligt 36 § LSF eller genom fast-

ställelsetalan enligt 2 § LSF. En klandertalan kan väckas om skiljenämnden har funnit 

sig behörig att sakpröva tvisten. En talan enligt 36 § LSF kan väckas om skiljenämnden 

funnit sig sakna behörighet och därför avslutat förfarandet utan att sakpröva tvisten. En 

fastställelsetalan kan väckas om en part vill vända sig till domstol för få till stånd ett 

avgörande av behörighetsfrågan redan under det pågående skiljeförfarandet.   

Som nyss nämnts ska domstolen enligt NJA 2008 s. 406 tillämpa påståendedoktrinen 

när behörighetsfrågan har anhängiggjorts genom klandertalan eller talan enligt 36 § 

LSF. Med tanke på påståendedoktrinens syfte och funktion har jag svårt att se något 

skäl till att domstolens prövning av skiljenämndens behörighet skulle vara annorlunda 

när behörighetsfrågan istället har anhängiggjorts genom en fastställelsetalan. Om en part 

väcker en fastställelsetalan och det är tvistigt vilka rättsfakta som ska läggas till grund 

för behörighetsbedömningen borde domstolen enligt min mening tillämpa påstående-

doktrinen. Om domstolen bedömer att skiljenämnden är behörig att sakpröva tvisten 

kommer skiljenämnden sedan att ta ställning till de omständigheter som utgör dubbelre-

levanta rättsfakta inom ramen för sakprövningen. Om domstolen istället kommer fram 

till att allmän domstol är behörig att sakpröva tvisten kommer en domstol senare att ta 

ställning till de omständigheter som utgör dubbelrelevanta rättsfakta, under förutsätt-

ning att part väcker talan i domstol. 

Påståendedoktrinens syfte är som redan nämnts att undvika att dubbelrelevanta rätts-

fakta prövas materiellt innan behörighetsfrågan är avgjord. Om domstolen gör en full-

ständig prövning av dessa omständigheter redan inom ramen för behörighetsbedöm-

ningen riskerar den att materiellt pröva omständigheter vilkas sakprövning parterna kan 

ha förbehållit skiljenämnden. Om domstolen efter en sådan prövning kommer fram till 
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att skiljenämnden är behörig att sakpröva tvisten saknade domstolen följaktligen behö-

righet att göra vad den just gjorde.  

Däremot ska påståendedoktrinen inte tillämpas om det är tvistigt huruvida det finns ett 

giltigt skiljeavtal mellan parterna eller vilka rättsförhållanden som omfattas av skiljeav-

talet. Detta innebär att domstolen liksom skiljenämnden måste göra en fullständig be-

dömning av dessa frågor vid behörighetsprövningen. Det gäller även när behörighets-

frågan har anhängiggjorts genom en fastställelsetalan.    

 

6.3 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2011-09-05 i mål nr T 

229-10 

6.3.1 Bakgrund och sakomständigheter 

Klaus Potthoff AB hade år 1987 ingått ett konsortialavtal med Pierre Francois AB. Av-

talet innehöll en skiljeklausul. Vidare hade Klaus Potthoff AB genom ett annat avtal 

överlåtit etableringsrätt att arbeta som försäkringskasseansluten heltidspraktiker i Väx-

sjö till läkaren Pierre Francois. Enligt avtalet var Pierre Francois under vissa förutsätt-

ningar skyldig att på begäran återsälja etableringsrätten.  

Tjugo år senare påkallade Klaus Potthoff skiljeförfarande mot Pierre Francois. Parterna 

ingick sedan ett skiljeavtal i vilket de bl.a. överenskom om att till skiljemannen över-

lämna att slutligt avgöra tvist i anledning av de båda avtalen. Enligt skiljeavtalet in-

trädde dessutom Brain Invest International AB (Brain Invest) som part och kärande i det 

pågående skiljeförfarandet istället för Klaus Potthoff. Brain Invest hade efter en fusion 

övertagit samtliga rättigheter och skyldigheter som tidigare åvilat Klaus Potthoff AB.  

Brain Invest yrkade att Pierre Francois skulle förpliktigas att överlåta etableringsrätten 

men skiljemannen fann att det p.g.a. lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning inte var 

möjligt att överlåta sådana rättigheter och att regleringarna i de båda avtalen därmed 

fick anses vara utan verkan. Skiljemannen ogillade därför i en särskild skiljedom Brain 

Invests talan i dess helhet. Brain Invest väckte klandertalan mot skiljedomen i hovrätt-

en. Hovrätten ogillade dock denna talan och HD avslog senare Brain Invests klagan 

över domvilla avseende hovrättens dom. 
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Strax efter att Brain Invests klandertalan ogillats av hovrätten genomfördes vissa änd-

ringar i lagen om läkarvårdsersättning. Brain Invest påkallade då ett nytt skiljeförfa-

rande och yrkade återigen att Pierre Francois skulle förpliktigas att överföra etablerings-

rätten. Pierre Francois yrkade att Brain Invests talan skulle avvisas p.g.a. res judicata. 

Brain Invest hävdade dock att de nämnda lagändringarna utgjorde en sådan ny omstän-

dighet som förändrat rättsförhållandet mellan parterna så att den avgjorda saken kunde 

omprövas. Skiljemannen fann däremot att detta inte var fallet och avvisade därför Brain 

Invests talan. 

Brain Invest förde därefter talan mot skiljedomen enligt 36 § LSF och yrkade att hovrät-

ten skulle upphäva den. Som grund åberopades dels att skiljemannen gjort en felaktig 

bedömning av lagändringarnas innebörd och dels att skiljemannen med hänsyn till på-

ståendedoktrinen inte borde ha avgjort frågan om res judicata som en prejudicerande 

fråga. Enligt Brain Invest skulle denna fråga istället ha prövats i samband med själva 

saken.  

Pierre Francois bestred yrkandet och menade att lagförändringarna inte innebar någon 

sådan förändring av rättsförhållandet mellan parterna att saken kunde prövas på nytt. 

Vidare hade skiljemannen gjort rätt när han prövade avvisningsfrågan utan att pröva 

själva saken.  

 

6.3.2 Hovrättens bedömning 

Hovrätten förklarade sig dela skiljemannens uppfattning om att den i målet aktuella 

skiljedomen rörde samma sak som den genom det tidigare skiljeförfarandet mellan par-

terna rättskraftigt avgjorda.  

I fråga om påståendedoktrinen påpekade hovrätten att dess kärna är att en skiljeman vid 

behörighetsprövningen ska utgå från att de rättsfakta som skiljekäranden påstår förelig-

ger faktiskt föreligger. Hovrätten konstaterade sedan att påståendedoktrinen däremot 

inte kan användas vid prövningen av om ny lagstiftning utgör en sådan omständighet 

som gör att en redan rättskraftigt avgjord sak kan omprövas. Skiljemannen hade således 

gjort rätt vid sin prövning av frågan.  

Eftersom hovrätten dessutom delade skiljemannens bedömning att lagändringarna inte 

kunde anses utgöra en sådan ny omständighet som medförde rätt för Brain Invest att 
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mot Pierre Francois bestridande få en förnyad prövning av saken avslogs Brain Invests 

talan.  

 

6.3.3 Kommentar  

Enligt NJA 2008 s. 406 och NJA 2012 s. 183 ska påståendedoktrinen tillämpas vid frå-

gan om vilket forum som har saklig behörighet att pröva en tvist, d.v.s. om tvisten ska 

avgöras av allmän domstol eller av skiljemän. I det aktuella målet var det dock inte 

fråga om vilket forum som skulle sakpröva tvisten, utan om saken var res judicata. Det 

rör sig följaktligen om två olika slags processhinder. Medan skiljeavtalet är ett process-

hinder som hänför sig till forumet är res judicata ett processhinder som hänför sig till 

själva saken.
154

  

I förevarande fall var det alltså väsentligen fråga om ett annat processhinder än det som 

ligger till grund för framställningen i denna uppsats, d.v.s. förekomsten av ett skiljeav-

tal. Frågan är om detta kan ha haft någon betydelse för hovrättens bedömning eftersom 

frågor om just processhinder är påståendedoktrinens huvudsakliga tillämpningsområde, 

åtminstone i domstolsprocessen (se avsnitt 3.2.1). 

I fallet hävdade skiljekäranden att lagändringarna utgjorde ett factum superveniens och 

att saken därmed kunde omprövas trots att den redan var rättskraftigt avgjord. Enligt 

Ekelöf m.fl. borde frågan om factum superveniens så långt som möjligt handläggas som 

en materiell fråga, vilket innebär att det borde räcka att käranden påstår att ett visst nytt 

rättsfaktum utgör ett factum superveniens för att processhinderspärren ska vara passerad 

och för att rätten ska göra en materiell prövning.
155

 Med andra ord menar Ekelöf m.fl. 

att påståendedoktrinen bör tillämpas vid bedömningen av om en omständighet utgör ett 

factum superveniens. I det aktuella fallet fann dock hovrätten att skiljemannen hade 

gjort rätt när han inte hade tillämpat påståendedoktrinen. Förklaringen till detta står en-

ligt min mening att finna i följande återgivna passus ur hovrättens domskäl: 

”Kärnan i påståendedoktrinen är att en skiljeman, när han prövar sin behörighet, 

ska utgå från att de rättsfakta föreligger som skiljekäranden påstår. Däremot kan 
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påståendedoktrinen inte användas vid prövningen av om ny lagstiftning utgör en 

sådan omständighet som gör att en redan rättskraftigt avgjord sak kan omprövas”
156

  

Hovrätten uttalade följaktligen att påståendedoktrinen inte kunde användas vid pröv-

ningen av om ny lagstiftning utgjorde ett factum superveniens, inte att doktrinen inte 

kunde användas vid prövningen av om ett nytt rättsfaktum utgjorde ett factum superve-

niens. Som nämnts i delkapitel 5.4 tar påståendedoktrinen endast sikte på sak- eller be-

visfrågor. Enligt min mening antydde hovrätten genom sitt ordval att det i det aktuella 

fallet istället rörde sig om en rättsfråga, och att det var därför skiljemannen hade gjort 

rätt som inte tillämpat påståendedoktrinen. För att avgöra om lagändringarna utgjorde 

ett factum superveniens behövde nämligen skiljemannen, liksom hovrätten, ta ställning 

till lagändringarnas innebörd.  

 

6.4 Svea hovrätts dom 2012-10-05 i mål nr T 8399-11 

6.4.1 Bakgrund och sakomständigheter 

Det svenska bolaget Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (Ericsson) hade genom två 

licensavtal upplåtit licens avseende vissa patent till det italienska bolaget ONDA Com-

munication S.P.A. (Onda) som i ersättning skulle betala viss royalty. Båda licensavtalen 

innehöll skiljeklausuler.  

Ericsson påkallade skiljeförfarande och yrkade att Onda skulle förpliktigas att betala 

viss royalty för produkter som det kinesiska bolaget ZTE hade levererat till Onda som 

sedan sålt produkterna vidare. Onda invände att produkterna som hade köpts från ZTE 

inte omfattades av licensavtalen och att skiljenämnden därmed saknade behörighet att 

pröva tvisten. Skiljenämnden gjorde en preliminär behörighetsprövning i ett beslut som 

meddelades under det pågående skiljeförfarandet och fann då att den var behörig att 

pröva tvisten. När skiljedomen meddelades gjorde skiljenämnden en slutlig prövning av 

sin behörighet och kom till samma slutsats som i det preliminära beslutet.  

Onda klandrade skiljedomen och yrkade att den skulle upphävas, vilket Ericsson best-

red. Som grund för sin talan anförde Onda att ZTE-produkterna inte omfattades av li-
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censavtalen och att Ericssons påstående att tvisten omfattades av skiljeklausulerna i 

dessa avtal var uppenbart ogrundat.   

 

6.4.2 Hovrättens bedömning 

Hovrätten konstaterade till en början, med hänvisning till NJA 2012 s. 183, att enligt 

svensk rätt tar prövningen av en behörighetsfråga sin utgångspunkt i påståendedoktrinen 

och att detta gäller såväl skiljenämnds som domstols behörighet. Därefter redogjorde 

hovrätten utförligt för de allmänna uttalanden om påståendedoktrinen som HD gjort i 

NJA 2008 s. 406. Hovrätten nämnde även att det i litteraturen har hävdats att ett undan-

tag från påståendedoktrinen gäller för det fall kärandens talan är uppenbart ogrundad 

och att det även vid denna bedömning endast är de av käranden åberopade omständig-

heterna som kan tillmätas relevans.      

Därefter övergick hovrätten till att överväga vad det redovisade innebar för det aktuella 

fallet. Till en början påpekades att påståendedoktrinen endast var tillämplig om det mel-

lan parterna var ostridigt att skiljeavtal i och för sig förelåg och att skiljeavtalet omfat-

tade tvister om Ericssons anspråk på royalty som grundade sig på att Onda sålt varor 

med stöd av den licens som upplåtits i licensavtalen. Hovrätten konstaterade att Onda 

inte hade ifrågasatt att så var fallet. Det tvistiga i målet var istället om licens verkligen 

hade upplåtits för produkter av ett visst slag. Enligt hovrätten avsåg tvistefrågan således 

inte om ett åberopat rättsfaktum täcktes av skiljeavtalet utan om detta rättsfaktum fak-

tiskt existerade.  

Hovrätten prövade sedan om Ericssons påstående var uppenbart ogrundat och konstate-

rade härvid att Ericsson på avtalsrättsliga grunder hade anfört skäl för att licensavtalen 

skulle anses ha ett vidare tillämpningsområde än vad avtalstexten gav vid handen. Un-

der sådana förhållanden kunde enligt hovrätten enbart den omständigheten att licensav-

talens ordalydelser var svårförenliga med vad Ericsson gjort gällande inte föranleda 

bedömningen att påståendet var uppenbart ogrundat. Hovrätten uppgav vidare att detta 

gällde så mycket mer som skiljenämnden vid sin materiella prövning kommit fram till 

att avtalen skulle tolkas på det sätt Ericsson hade hävdat.  

Med anledning av det anförda konstaterade hovrätten att skiljenämnden varit behörig att 

pröva tvisten och avslog därför Ondas klandertalan. 
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6.4.3 Kommentar 

Hovrättens resonemang stämmer väl överens med de slutsatser som dragits i kapitel 4 

utifrån NJA 2008 s. 406 och NJA 2012 s. 183. Skiljekäranden hade yrkat att svaranden 

skulle betala royalty för vissa produkter medan svaranden hade invänt att de omstridda 

produkterna inte omfattades av licensavtalen. Kärandens påstående att licens hade upp-

låtits för produkterna ifråga utgjorde därmed ett dubbelrelevant rättsfaktum. Det var 

vidare ostridigt att det fanns ett skiljeavtal mellan parterna och svaranden hade inte ifrå-

gasatt att skiljeavtalet täckte det rättsförhållande som käranden påstod sig stödja talan 

på, d.v.s. licensavtalen. Med hovrättens ord var tvistefrågan huruvida det rättsfaktum 

som käranden hade åberopat existerade.   

Däremot bör uppmärksammas att hovrätten inte utan vidare utgick från kärandens på-

stående att licens hade upplåtits. Först prövade hovrätten om påståendet var uppenbart 

ogrundat, möjligen för att detta hade hävdats av skiljesvaranden. Som nämnts i avsnitt 

4.4.1 nämnde inte HD något om ett s.k. uppenbarhetsundantag till påståendedoktrinen i 

NJA 2008 s. 406 eller NJA 2012 s. 183. Hovrätten förde dock inget utförligt resone-

mang kring frågan utan konstaterade enbart att det i litteraturen har hävdats att ett sådant 

undantag gäller.   
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7 Sammanfattning 

Tvister som parter kan träffa förlikning om får genom avtal lämnas till avgörande av 

skiljemän. Genom att ingå ett skiljeavtal kan parterna välja bort allmän domstol som 

tvistlösningsforum. Skiljeavtalet utgör nämligen ett dispositivt rättegångshinder. Fram-

ställer svaranden invändningar mot domstolens behörighet under åberopande av ett skil-

jeavtal måste domstolen ta ställning till frågan om vilket forum som har behörighet att 

sakpröva tvisten. Denna fråga aktualiseras också när svaranden i ett skiljeförfarande 

framställer invändningar mot skiljenämndens behörighet. Det är en internationellt er-

känd princip att skiljenämnden får pröva frågan om sin egen behörighet. Skiljemän har 

med andra ord behörighetskompetens, eller s.k. Kompetenz-Kompetenz. Den slutgiltiga 

och bindande bedömningen av skiljenämndens behörighet tillkommer dock allmän 

domstol. Behörighetsfrågan kan anhängiggöras på tre olika sätt. Om skiljeförfarandet är 

avslutat och en skiljedom har meddelats kan en part väcka antingen en klandertalan en-

ligt 34 § LSF eller en talan enligt 36 § LSF, beroende på utfallet av skiljenämndens be-

dömning av behörighetsfrågan. Om skiljeförfarandet pågår kan en part istället väcka en 

fastställelsetalan enligt 2 § LSF.      

Det är lätt att blanda ihop processrättsliga och civilrättsliga resonemang vid bedömning-

en av frågor om processhinder. Det beror bl.a. på att processhinderfrågan och den mate-

riella frågan ofta ska bedömas utifrån mer eller mindre samma faktaunderlag. Vissa 

omständigheter kan ha betydelse både som processuella rättsfakta och som materiella 

rättsfakta. I fall av sådana dubbelrelevanta rättsfakta riskerar domstolen att inom ramen 

för processhinderprövningen avgöra frågor som egentligen rör själva saken. Med andra 

ord riskerar domstolen att ge sig in på den materiella prövningen innan det står klart om 

den över huvud taget är behörig att sakpröva tvisten. För att komma till rätta med detta 

problem men ändå möjliggöra en lösning av processhinderfrågan används den s.k. på-

ståendedoktrinen. Enligt denna ska domstolen vid processhinderprövningen utgå från 

kärandens påståenden. Domstolen ska alltså utgå från att det förhåller sig på det sätt 

som käranden påstår. Svarandens intressen skyddas vid sakprövningen, då vanliga be-

visbörderegler tillämpas. Om domstolen i detta skede av processen finner att de av kä-

randen påstådda omständigheterna inte föreligger ska talan emellertid ogillas istället för 

att avvisas.    
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Påståendedoktrinen har följaktligen avgörande betydelse för frågan om en domstol ska 

avvisa ett käromål eller ta upp det till sakprövning och den tillämpas sedan länge beträf-

fande kompetensfördelningen mellan allmän domstol och specialdomstol. När det gäller 

kompetensfördelningen mellan allmän domstol och skiljenämnd har Welamson utpekats 

som påståendedoktrinens upphovsman efter att ha förordat dess tillämpning i en artikel 

på 1960-talet. Vissa författare har hävdat att HD senare har ställt sig bakom påstående-

doktrinen i Welamsons utformning genom rättsfallet NJA 1982 s. 738, i vilket Welam-

son var referent. Andra har påstått att avgörandet inte har något med påståendedoktrinen 

att göra.  

Hur det än förhåller sig med 1982 års fall har HD genom NJA 2008 s. 406 uttryckligen 

slagit fast att påståendedoktrinen gäller även i skiljeförfaranden. I fallet upphävde HD 

en skiljedom för att skiljenämnden inte hade tillämpat påståendedoktrinen när den tog 

ställning till sin behörighet att pröva tvisten. Några år senare kom HD i ett annat avgö-

rande fram till att påståendedoktrinen också ska tillämpas när en domstol ska bedöma 

sin behörighet efter att käranden har väckt talan i domstol och svaranden har framställt 

en invändning om processhinder under åberopande av ett skiljeavtal. Genom dessa rätts-

fall, NJA 2008 s. 406 och NJA 2012 s. 183, får det numera anses fastlagt att påstående-

doktrinen ska tillämpas också när det gäller kompetensfördelningen mellan allmän 

domstol och skiljenämnd, oavsett om behörighetsfrågan aktualiseras inom ramen för ett 

skiljeförfarande eller domstolsförfarande.   

Även om HD i NJA 2008 s. 406 uttalade att det råder viss oklarhet kring vad påstående-

doktrinen innebär och hur långt den sträcker sig kan vissa slutsatser beträffande dess 

innehåll dras med hjälp av HD:s avgöranden i NJA 2008 s. 406 och NJA 2012 s. 183. 

Som utgångspunkt är det viktigt att skilja mellan frågan om det finns ett giltigt skiljeav-

tal mellan parterna, frågan om vilka rättsförhållanden som skiljeavtalet omfattar och 

frågan om vilka rättsfakta som ska läggas till grund för behörighetsbedömningen. Alla 

tre frågor har betydelse för vilket forum som är behörigt att sakpröva tvisten, men på-

ståendedoktrinen ska endast tillämpas i förhållande till den tredje frågan.  

I NJA 2008 s. 406 uttalade HD att kärnan i påståendedoktrinen är att skiljenämnden ska 

utgå från de rättsfakta som käranden åberopar till grund för sin talan. Detsamma gäller 

enligt NJA 2012 s. 183 när en domstol ska ta ställning till sin behörighet efter att sva-

randen har framställt en invändning om processhinder under åberopande av ett skiljeav-
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tal. Oavsett om käranden har väckt talan i domstol eller påkallat skiljeförfarande ska 

således de av käranden påstådda omständigheterna läggas till grund för behörighetsbe-

dömningen.  

Påståendedoktrinen påstås ofta vara förenad med ett undantag för uppenbart ogrundade 

påståenden, men i litteraturen finns även förespråkare för motsatsen. HD nämnde inte 

något om ett sådant undantag i varken NJA 2008 s. 406 eller NJA 2012 s. 183, möjligen 

för att inget av fallen gav HD anledning att beröra frågan. Enligt min mening är det 

därmed möjligt att ett undantag för uppenbart ogrundade påståenden gäller eftersom HD 

inte kan anses ha stängt dörren för ett sådant undantag.      

NJA 2008 s. 406 och NJA 2012 s. 183 har tillsammans med rättsfallen NJA 2007 s. 475 

och NJA 2008 s. 120 gett upphov till en diskussion om hur behörighetsprövningen bör 

gå till när det gäller kompetensfördelningen mellan allmän domstol och skiljenämnd. 

De sistnämnda fallen har föranlett frågan om HD har etablerat en s.k. anknytningsdokt-

rin enligt vilken tvistens anknytning till ett avtal med en skiljeklausul tillmäts betydelse 

för behörighetsfrågan. Enligt en uppfattning som har kommit till uttryck i detta sam-

manhang utgör denna anknytningsdoktrin en alternativ förklaringsmodell som är oför-

enlig med påståendedoktrinen. Det verkar dock röra sig om en missuppfattning som 

beror på att olika frågor med betydelse för behörighetsprövningen blandas ihop. Påstå-

endedoktrinen tar sikte på sak- eller bevisfrågor och ska tillämpas för att avgöra vilka 

faktiska omständigheter som ska läggas till grund för behörighetsbedömningen. An-

knytningsdoktrinen verkar istället ta sikte på frågan om vilka rättsförhållanden som 

täcks av skiljeavtalet, vilket är en rättsfråga som avgörs genom tolkning av skiljeavta-

let.
157

  

Diskussionen kring påståendedoktrinen och anknytningsdoktrinen är ett exempel på 

varför det är viktigt att olika frågor med betydelse för behörighetsprövningen hålls isär. 

Påståendedoktrinen innebär varken mer eller mindre än att en skiljenämnd eller en dom-

stol, när den tar ställning till sin behörighet, ska utgå från de rättsfakta som käranden 

åberopar till grund för sin talan.  

 

                                                 
157

 Frågan om HD har etablerat en anknytningsdoktrin och den betydelse som har tillmätts NJA 2007 s. 

475 och NJA s. 120 kan dessutom ifrågasättas i ljuset av NJA 2010 s. 734, se delkapitel 5.5.  
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NJA 1997 s. 866  s. 49 
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