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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att svara på frågan huruvida ett konkursbo har rätt till inträde i ett 

pågående skiljeförfarande. Det är en fråga som inte regleras i lag utan det har lämnats åt 

rättstillämpning att reglera frågan. Rättsprinciper, praxis och lagbestämmelser diskuteras för 

att komma i underfund med hur en möjlig reglering av ifrågavarande situation bör ske. 

Analogier med bestämmelser i konkurslagstiftningen och tillämpning av skiljemannarättsli-

ga regler görs för att finna vägledning på rättsområdet.  I uppsatsen diskuteras skiljeförfa-

randet som tvistlösningsmetod och de eventuella processer inom konkurslagstiftningen 

som kan göras gällande för att pröva tvistiga fordringar. Konkursboets möjligheter till in-

träde ställs mot skiljeförfarandet som alternativ tvistlösningsmetod. I  uppsatsen diskuteras 

avvägningen mellan en parts intresse av att få sin sak prövad av skiljemän och konkursbo-

ets rätt att tillvarata sina borgenärers intressen. Skiljeavtalet och skiljeförfarandets specifika 

karaktär och prestationer diskuteras också för att bedöma om konkursboets inträdesrätt 

kan och bör begränsas i ett pågående skiljeförfarande. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to answer the question whether a bankruptcy has a right to 

entry in an ongoing arbitration. Principles, practices and regulations are discussed in or-

der to come to an understanding of how a possible regulation of the relevant situation 

should be undertaken. Analogies with the provisions of Bankruptcy Law and the appli-

cation of provisions of Arbitration Law are used to find some guidance. The paper dis-

cusses arbitration and its importance as an alternative dispute resolution method as well 

as the processes in Bankruptcy Law. The aim is to determine which provisions and 

analogies  can be applied in order to assess whether a claim should be determine in an 

arbitration or within the confines of the provisions of Bankruptcy Law. The bankruptcy 

estate's right to entry will be weighed against the importance of the arbitration as a way 

to settle a claim. The paper discusses the different interests of the parties in question. 

On one hand there is the party's interest of having a claim determined by an arbitrator 

while on the other hand there is the bankruptcy estate with the aim to protect its credi-

tors' interests. The arbitration agreement and its specific character and obligations are 

also discussed in order to assess whether they can be used to limit the right of entry of a 

bankruptcy estate. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Parter kan lösa tvister genom att använda sig av ett skiljeförfarande istället för att låta tvis-

ten avgöras i allmän domstol. Det finns flera varierande skäl till varför skiljeförfarandet fö-

redras som alternativ metod för tvistelösning. Det som är gemensamt för många aktörer är 

skiljeförfarandets allmänna fördelar vad gäller processuell effektivitet, sekretess vid hand-

läggningen samt flexibilitet när det gäller att utse skiljenämnd med den kompetens som be-

hövs för att lösa tvisten på bästa möjliga sätt. I ett skiljeförfarande är det skiljemännen som 

ska avgöra en tvist. Därför kan det ses som att endast de som har ingått skiljeavtalet bör 

kunna medverka i skiljeförfarandet. Trots detta har det i praxis bedömts att skiljeavtal är 

giltiga gentemot andra än de ursprungliga parterna. Inträden i en annan persons partställ-

ning kallas succession. Det är universalsuccession som är av central betydelse för denna 

uppsats. En universalsuccession innebär att en parts samtliga tillgångar och rättigheter 

övergår på ett annat subjekt.1 

 

Frågan om en tredje parts inträde har varit öppen för diskussion sedan plenumfallet NJA 

1913 s. 191 där huvudregeln för bundenhet av skiljeavtal vid universalsuccession får anses 

ha skapats. Det är en juridisk fråga som leder till att svåra avvägningar måste göras för att 

parterna ska kunna skydda sina intressen. Vilka omständigheter kan finnas som motiverar 

en bundenhet vid universalsuccession för tredje part när denne aldrig haft en avsikt att ac-

ceptera en skiljeklausul? Vad kan motivera ett inträde för konkursboet i ett sådant skiljeav-

tal och vad kan motivera en rätt för konkursgäldenären och dennes motpart att få sin sak 

prövad enligt skiljeavtalet?  

 

Skiljeförfarandet som alternativ tvistlösning är ett populärt tillvägagångssätt för att få en 

tvist prövad. Det betyder att eventuella gråzoner och oreglerade områden som kan tänkas 

existera inom ramen för detta förfarande måste undersökas och om möjligt regleras. Ett fall 

där det råder bristande vägledning är då en konkurs utbryter under skiljeförfarandes gång. 

Frågan som uppstår är vilka möjligheter ett konkursbo har att inträda i ett pågående skilje-

förfarande. 

                                                 
1 Heuman, Skiljemannarätt, Stockholm 1999, (Hädanefter Heuman),  s. 101 & 109.  
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1.2 Syfte & avgränsning 

Uppsatsen ska behandla huruvida ett konkursbo har en inträdesrätt i ett före konkursut-

brottet pågående skiljeförfarande. Det är viktigt att parterna är väl medvetna om rättsläget 

sett till skiljeavtalets bindande verkan vid konkurs eftersom det påverkar konkursboets in-

trädesrätt. Det ska bedömas i vilken mån en avvägning måste göras mellan parternas och 

konkursboets intressen för att förespråka en möjlighet till inträde i ett pågående skiljeförfa-

rande. För en genomgång och redogörelse av konkursboets rätt att inträda i en vid kon-

kursutbrottet pågående skiljedomsprocess krävs en inblick i  det sammanhang inom vilken 

den aktualiseras.  

 

Uppsatsen avgränsas mot situationer där universalsuccession sker och då specifikt mot 

konkurser eftersom ett eventuellt inträde av konkursboet kan liknas vid universalsucces-

sion. Uppsatsen kommer att avgränsas mot att behandla konkursboets rätt att inträda i på-

gående skiljeförfarande. Jag har valt att utgå från tre olika rättsfall som jag anser ligger till 

grund för en diskussion kring inträdesrätt i pågående skiljeförfarande. Vidare har jag valt att 

endast behandla skiljemanna- och konkursrättsliga bestämmelser. På grund av arbetets om-

fattning ska inte utländsk rätt behandlas inom ramarna för uppsatsen.  

1.3 Metod 

I allmänhet är det traditionellt juridiskt material som kommer att användas såsom svensk 

lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. 

 

Initialt kommer uppsatsen att bygga på en deskriptiv metod där jag använder den för att 

bygga upp en bakgrund till problemet och för att försöka ge en bild av hur frågan behand-

las i doktrin samt praxis. Den deskriptiva delen av uppsatsen kommer att återge dagens 

rättsläge och de eventuella problem som diskuteras. För att kunna besvara frågeställningen i 

syftet kommer en jämförande undersökning av doktrin genomföras för att belysa olika åsik-

ter och ställningstaganden. Relevant rättspraxis, NJA 1913 s. 191 samt NJA 2003 s. 3, 

kommer att belysas eftersom det är nödvändigt för att förklara bakgrunden och huvudre-

sonemangen kring dagens rättsläge. Ytterligare ett rättsfall kommer att diskuteras nämligen 

NJA 1926 s. 109 för att undersöka vilka resonemang som uppställs av HD i situationer där 

en inträdesrätt inte kan motiveras. Dessa rättsfall har valts ut för att de utgör vägledande 
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praxis när det gäller skiljeavtalets bindande verkan för konkursboet i en konkurssituation 

vilket utgör utgångspunkten för en diskussion kring konkursboets inträdesrätt. 

Eftersom det saknas lagstadgade bestämmelser för att reglera konkursboets eventuella in-

träde i ett pågående skiljeförfarande måste åsikterna i doktrin och HD:s uttalande i praxis 

noga beaktas för att kunna hitta nya perspektiv och resonemang. Universalsuccession ska 

behandlas och beskrivas i detalj eftersom detta begrepp ligger till grund för en diskussion 

om ett partsinträde.  Vägledning kommer att försöka inhämtas från hur inträdesrätten re-

gleras vid universalsuccession. Det är universalsuccession som ska behandlas eftersom det 

tar sikte på situationer där förpliktelser övergår till en ny part, såsom konkursboet.  

Processrättsliga principer både vid rättegång och skiljeförfarande ska ligga till grund för ar-

gument och motivering.  För att kunna belysa problematiken och skapa en grund för argu-

mentation till senare analys ska skiljemannarättsliga och konkursrättsliga  regler tas upp och 

analyseras. 
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2 Bestämmelser som kan aktualiseras i  skiljeförfa

 randet  

2.1 Inledande bestämmelser 

I tvister som berör frågor där parterna kan förlikas får det genom avtal lämnas till avgöran-

de av en eller flera skiljemän. Detta avtal kan avse sådana framtida tvister som kan upp-

komma i ett rättsförhållande mellan parterna och som finns angivet i avtalet. Enligt skilje-

avtalet ges skiljemännen befogenheter att komplettera ett avtal utöver vad som gäller för 

tolkning av avtal.2 

Det är skiljemännen själva son prövar sin egen behörighet att avgöra en tvist. Skiljeavtalets 

bindande verkan hamnar i fokus vid  en diskussion om eventuell inträdesrätt för konkurs-

boet. Utan ett bindande skiljeavtal behöver en inträdesrätt inte motiveras eftersom den inte 

skulle bli aktuell. Skiljeavtalets bindande verkan utgör därmed en viktig grund för en fort-

satt diskussion om inträdesrätten i  ett innan konkursutbrottet pågående skiljeförfarande. 

I lagen om skiljeförfarande (1999:116) (LSF)  finns separabilitetsprincipen lagfäst. Om gil-

tigheten av en skiljeklausul som utgör en del av ett huvudavtal ska avgöras när skiljemän-

nens behörighet prövas ska skiljeklausulen anses utgöra ett särskilt avtal.3 En fråga får inte 

prövas av en domstol mot en parts bestridande om frågan enligt ett skiljeavtal ska prövas 

av skiljemän.4 En annan mycket viktig bestämmelse i LSF är att skiljemännen ska agera 

opartiskt, ändamålsenligt och snabbt i handläggningen av tvisten. De ska följa det som par-

terna har bestämt i den mån det inte finns något hinder mot detta.5 Denna bestämmelse ut-

gör en grundsten för skiljeförfarandet som process. Den lägger fokus på just snabbhet och 

effektivitet som anses utgöra fördelarna med skiljeförfarandet. 

                                                 
2 LSF § 1, 1-2 st. 

3 LSF § 3. 

4 Prop. 2004/05:131, s. 127. 

5 LSF § 21 & Heuman, Singularsuccessor bunden av skiljeklausul enligt nytt HD-fall, JT 1997-98 s. 533. 
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2.2 Bestämmelser om förfarandet i LSF 

Den kontradiktoriska principen återfinns LSF:s förfaranderegler.6 Den part som begär skil-

jedom måste inom den tid som skiljemännen bestämmer ange sina yrkanden gällande den 

fråga som är föremål för skiljeförfarandet. Även omständigheterna som ska finnas till stöd 

för yrkandena ska åberopas inom den tiden som skiljemännen anvisar. Under skiljeförfa-

randets gång har parterna även möjlighet att ändra eller komplettera tidigare yrkanden och 

åberopa nya omständigheter till stöd för dessa.7 Detta ger parterna en möjlighet för parter-

na att flexibelt kunna anpassa sig efter rådande och nya omständigheter som uppkommer 

för att uppnå bästa möjliga resultat i skiljeförfarandet. Detta ställer dock ett krav på en part 

i ett skiljeförfarande att kunna ta in ny information och bedöma den för att anpassa sig ef-

ter nya omständigheter som har relevans för processen. Det kan sannolikt inte göras utan 

att en part besitter den sakkunskap som krävs för att analysera och bedöma sådan ny in-

formation. I ett skiljeförfarande kan frågor och bedömningar handla om branschspecifik 

information och omständigheter som utomstående kan ha svårigheter att sätta sig in i.  

Bestämmelsen föreskriver att en part ska ges tillfälle att bemöta vad motparten har anfört. I 

lagbestämmelsen föreskrivs det att parterna ska ges tillfälle att i behövlig omfattning utföra 

sin talan muntligt och skriftligt samt att en part ska ges möjlighet att få ta del av alla hand-

lingar och material som rör tvisten.8 En motivering av möjligheterna till konkursboets in-

träde kan grunda sig på  om konkursboet ska ges möjlighet att få ta del av allt material i 

tvisten  på bekostnad av den snabbhet som skiljeförfarandet förespråkar. Det är parterna 

som ska svara för bevisningen i ett skiljeförfarande. Skiljemännen får utse sakkunniga om 

inte båda parterna motsätter sig detta. Det är även möjligt för skiljemännen att avvisa be-

visning som parterna lagt fram om det är uppenbart att den saknar betydelse i tvisten eller 

om det skulle visa sig att det är motiverat med hänsyn till den tidpunkt vid vilken bevis-

ningen lades fram.9 

                                                 
6 LSF § 24, 1 st. 

7 LSF § 23. 

8 LSF § 24, 1 & 2 st. 

9 LSF § 25, 1 st. 
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3 Konkursrättsliga bestämmelser  

3.1 Inledande bestämmelser 

Enligt bestämmelser i konkurslag (1987:672) (KL) innebär en konkurs att  gäldenärens bor-

genärer i ett sammanhang tvångsvis tar i anspråk dennes samlade tillgångar för att säkerstäl-

la betalning för sina fordringar. Under konkursen omhändertas gäldenärens tillgångar för 

borgenärernas räkning av ett konkursbo.10 Förvaltningen av detta konkursbo handhas av en 

eller flera konkursförvaltare och det står under tillsyn av en tillsynsmyndighet.11 Efter ett 

beslut om konkurs har meddelats får gäldenären inte råda över egendom som hör till kon-

kursboet och inte heller åta sig förbindelser som kan göras gällande i konkursen.12 Till ett 

konkursbo räknas  all sådan egendom som tillhörde gäldenären före konkursutbrottet.13  

Rätten kan av särskilda skäl finna det behövligt att utse en lämplig person som rådgivare är 

konkursförvaltaren. Det kan handla om att konkursförvaltaren behöver hjälp i förvaltning-

en av boet med utredning i tvistefrågor som kan uppkomma genom anmärkning mot en 

bevakning.14 Rådgivare kan utses i alla konkurser och utgörs av personer som har den 

skicklighet och erfarenhet som krävs för att bedöma komplicerade juridiska och affärsmäs-

siga frågor. Det anses att en rådgivare ska ha minst samma kompetens som en konkursför-

valtare.15 Det åligger konkursförvaltaren att ta tillvara borgenärernas gemensamma rätt och 

bästa samt vidta alla  möjliga åtgärder för att främja en snabb avveckling av konkursboet.16 

Till skillnad från ett skiljeförfarande som kan genomföras i hemlighet måste en konkurs-

förvaltare lämna upplysningar om boet och dess förvaltning till en domstol, borgenärer, 

granskningsmän, gäldenären och tillsynsmyndigheten.17 

Rätten får efter framställning av konkursförvaltaren bestämma att ett bevakningsförfarande 

ska ske. En anledning till att det beslutas om bevakningsförfarande är när fordringar utan 

                                                 
10 KL 1:1. 

11 KL 1:3. 

12 KL 3:1. 

13 KL 3:3.  

14 KL 7:7, 1 st. 

15 Palmér & Savin, Konkurslagen - En kommentar, Zeteo lagkommentar till 7:7 KL. 

16 KL 7:8, 1 st. 

17 KL 7:9, 1 st. 
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förmånsrätt kan antas erhålla utdelning i konkursen.18 Tillsammans med bevakningsförfa-

randet kan även ett anmärkningsförfarande beslutas om rätten efter en framställning av 

konkursförvaltaren finner att det är nödvändigt. Anmärkningar måste göras inom en viss 

tidsperiod för att vara giltiga.19 Anmärkningar kan framställas mot bevakningen som kan få 

betydelse för huruvida en borgenär som har en bevakad fordran erhåller utdelning eller ej. 

Utdelning av konkursboets tillgångar sker så snart all tillgänglig egendom i konkursboet har 

omvandlats till pengar. Utdelning ska då ske enligt den rätt till betalning som tillkommer 

varje borgenär i konkursen.20 När denna utdelning ska ske upprättar konkursförvaltaren ett 

förslag där hänsyn tas till alla fordringar som bevakats eller som annars gjorts gällande eller 

är kända för förvaltaren.21 

3.2 3:9 KL 

För att belysa vad som gäller i vanliga fall när ett konkursbo måste handskas med en pågå-

ende process måste de relevanta konkursrättsliga bestämmelserna tas upp. Pågår en rätte-

gång mellan en konkursgäldenär och en annan part om egendom som tillhör konkursboet 

får konkursboet överta konkursgäldenärens talan. Skulle boet trots att det har underrättats 

om rättegång inte överta konkursgäldenärens talan ska egendomen inte anses tillhöra kon-

kursboet. Väljer konkursboet att ta överta konkursgäldenärens talan tillämpas vad som i 

Rättegångbalk (1942:740) (RB) föreskrivs om den till vilken överlåtelse ägt rum 13:7 RB22 

på konkursboets skyldighet att svara för eventuella rättegångskostnader.23Även i de fall en 

talan förs mot konkurskonkursgäldenären angående en fordran som kan komma att göras 

gällande i konkurs får konkursboet inträda i processen vid sidan av konkursgäldenären.24 

Om det skulle visa sig att en rättegång pågår vid konkursutbrottet som avser en eventuell 

fordran mot konkursgäldenären  blir läget annorlunda. Om ett bevakningsförfarande är fö-

                                                 
18 KL 9:1 

19 KL 9:8, 1 st & KL 9:9, 1 st. 

20 KL 10:1, 2 men. & KL 10:2, 1 men. 

21 KL 10:4, 1 st. 

22 RB 13:7. 

23 KL 3:9, 1 st. 

24 KL 3:9, 2 st. 
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reskrivet och borgenär anmäler sin fordran måste den bevakas i den aktuella konkursen 

oavsett om det finns en pågående rättegången. Själva avgörandet i bevakningsförfarandet 

får inte verkningar utanför konkursen och det kan vara i en borgenärs intresse att få slutfö-

ra sin talan mot konkursgäldenären personligen. Konkursen berövar således inte konkurs-

gäldenären behörigheten att föra talan mot ett fordringsanspråk som riktats mot honom. I 

en konkurs utan något bevakningsförfarande leder en pågående rättegång inte till en annor-

lunda reglering av situationen utan fordring görs gällande mot konkursgäldenären som alla 

andra fordringar i konkursen.25 

En dom i den pågående rättegången torde i allmänhet inte få någon omedelbar verkan i 

konkursen men huruvida detta ska gälla utan att konkursboet blivit hört har varit föremål 

för debatt.26 Konkursboet har däremot en lagstadgad rätt till inträde i rättegången när det 

gäller en fordran som kan göras gällande i konkursen. Då skulle konkursboet inträda vid si-

dan av konkursgäldenären och erhålla en partställning i processen.27 

När det kommer till rättegångskostnaderna vid ett inträde av konkursboet i konkurskon-

kursgäldenärens rättegång har det ansetts att reglerna i RB ska tillämpas. Vid ett övertagan-

de av kärandetalan ska konkursboet och konkursgäldenären solidariskt svara för rätte-

gångskostnader som uppkommit under tiden före inträdet. För kostnader som uppkommer 

efter inträdet svarar konkursboet ensamt. Sker ett inträde och konkursboet övertar en sva-

randetalan bör det svara för rättegångskostnader som uppstått i målet oavsett om de hänför 

sig till tiden före eller efter inträdet. När konkursgäldenären ska svara solidariskt med kon-

kursboet fortsätter han att vara en part i processen.28 

En bestämmelse som kan få betydelse för huruvida insyn blir möjlig om konkursboet in-

träder i skiljeförfarandet är bestämmelserna om granskningsman.29 I konkurslagstiftningen 

                                                 
25 Palmér & Savin, Konkurslagen - En kommentar, Zeteo lagkommentar till 3:9 KL. 

26 Palmér & Savin, Konkurslagen - En kommentar, Zeteo lagkommentar till 3:9 KL. 

27 KL 3:9, 2 st. 

28 Palmér & Savin, Konkurslagen - En kommentar, Zeteo lagkommentar till 3:9 KL & 13:7 RB. 

29 KL 7:30, 1 st. 
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får en borgenär utse en granskningsman om han finner det nödvändigt. Denna gransk-

ningsman ska få tillgång till allt material som rör konkursboets förvaltning.30 

                                                 
30 KL 7:30, 2 st. 
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4 Processrättsliga principer i skiljeförfarandet och 

 domstol 

4.1 Inledning 

Ett skiljeförfarande och ett domstolsförfarande avseende ett tvistemål handläggs i många 

avseende på vitt skilda sätt. Skiljeförfarandet kan anpassas efter parternas önskemål och ef-

ter tvistens natur. Försiktighet är ett måste för utformningen av skiljeförfarandet så att det 

inte undergräver dess egna fördelar. Det är viktigt att utnyttja de möjligheter som finns till 

att skapa en effektiv och flexibel process. Så gott det går ska skiljemännen undvika att 

genomföra förfarandet på sådant sätt att domen kan komma att undanröjas av domstol. 

Det leder då till att skiljeförfarandet blir dyrt och onödigt. Skiljeförfarandets flexibla natur 

begränsas av tvingande lag och processuella frågor.31 I konkurssituationen kan det uppstå 

konflikter eftersom ett lagstadgat förfarande som tvingas på parterna kan leda till oklara 

rättsverkningar. Frågan som uppstår är hur processrättsliga principer kan spela in för att 

påverka ett pågående skiljeförfarande där en part försätts i konkurs. För skiljeförfarande är 

principen om avtalsfrihet och flexibilitet avgörande.  

4.2 Principer i skiljeförfarandet 

4.2.1 Principen om partsautonomi  

Principen om partsautonomi innebär att parterna har möjlighet att fritt kunna avtala om 

innehåll inom ramarna för skiljeförfarandet. Genom att bestämma dessa gränser kan par-

terna påverka vilka frågor som anses vara skiljedomsmässiga inom ramarna för det specifi-

ka skiljeavtalet. Det betyder att principen om partsautonomi kan tillämpas på de flesta för-

farandefrågor. 32 Partsautonomin kan ligga till grund för en diskussion kring  skiljeavtalets 

giltighet i kombination med separabilitetsdoktrinen eftersom parternas avtalsfrihet har en 

central betydelse i skiljeförfarandet. Vad gäller parternas avtalsfrihet i detta fall måste det 

anses omfatta viljan att en sak ska prövas i skiljeförfarande och att rubba denna balans skul-

le få konsekvenser för skiljeförfarandet.  Ett exempel är om konkursboet inträder i skilje-

förfarandet i konkursgäldenärens ställe kan konkursboet erbjudas en möjlighet att under-

                                                 
31 Heuman, s. 265. 

32 Heuman, s.156. 
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gräva den gemensamma partsviljan genom att välja bort skiljeförfarandet. Ett konkursbos 

rätt att välja mellan att pröva en sak i allmän domstol eller i skiljeförfarande skulle skapa en 

haltande bundenhet. 

4.2.2 Principen om separabilitet 

Separabilitetsprincipen är allmänt erkänd i internationell skiljedomsrätt.  I princip innebär 

separabilitet att om invändningar görs om att skiljeavtalet är ogiltigt ska skiljemännen vid 

prövningen behandla skiljeklausulen och huvudavtalet som två separata avtal. Tolkningen 

och tillämpningen av denna princip försvåras ibland av att den inte alltid enkelt går att här-

leda till det faktum att den ger skiljeavtalet rättsverkan trots att huvudavtalet kan anses vara 

ogiltigt. Har ett avtal inte kommit till stånd förklarar inte principen på ett enkelt och logiskt 

sätt varför skiljemän ska vara behöriga att pröva om det föreligger ett bindande avtal. Lo-

giskt sett borde det faktum att skiljemännen inte finner att ett huvudavtal har ingåtts också 

innebära att det inte finns något giltigt skiljeavtal.  I enlighet med regleringen på skiljedoms-

rättens område gäller inte denna logiska slutsats.33 Principens funktioner är viktiga vid tolk-

ning eftersom det inte alltid är så att en tillämpning av principen enligt dess ordalydelse le-

der till samma resultat som ett funktionellt resonemang.  

Separabilitetsprincipen anses ha en effektivitetsfunktion som bygger på den gemensamma 

partsviljan.34 I doktrin anses det att den genomsnittliga partsvilja då avtalet ingicks är att alla 

framtida tvister ska prövas av skiljemän. Det inkluderar även tvister som rör huvudavtalets 

ogiltighet trots att parterna kanske inte förutsett att de egentligen ingår två olika avtal.35 Ef-

fektivitetsfunktionen finns för att förhindra att skiljeförfarandet och dess funktioner förlo-

rar för mycket av sin betydelse. Resonemangen för effektivtetsfunktionen utgår från situa-

tionen där en part hävdar att skiljeavtalet är ogiltigt och skiljemännen saknar behörighet att 

pröva en tvist. Det kan vara situationer där en part anser att han har hävt avtalet eller att 

huvudavtalet är ogiltigt Om skiljeklausulen då anses vara verkningslös skulle skiljemännen 

förlora rätten att pröva dessa tvister vilket skulle innebära att skiljeförfarandets funktioner 

skulle förlora mycket av sin tyngd.36  

                                                 
33 Heuman, s. 62. 

34 Heuman, s. 62. 

35 Heuman, s. 62-63. 

36 Heuman, s. 63. 
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4.3 Principer i allmän domstol 

4.3.1 Offentlighetsprincipen och partsinsyn 

Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst kan följa en tvist i en rättegång och vara 

närvarande vid processföring och det eventuella avgörandet.37 En viktig regel är att varje 

individ ska ha rätt att ta del av till rätten inkomna och av rätten upprättade skriftliga hand-

lingar samt kunna få närvara vid förhandlingarna. I en modern och demokratiskt rättsstat 

anses offentlighetsprincipen utgöra en grundläggande rättslig princip. Offentlighetsprinci-

pen innebär att en domstol kan utsättas för kritisk granskning av vem som helst. Av än 

större vikt är att även parterna kan bli föremål för denna granskning. Principen kan dock 

inskränkas till följd av bestämmelser om sekretess i vissa fall.38 

Principen om rätt till partsinsyn ger långtgående möjligheter för en part att kunna ta del av 

samtliga dokument och material som förekommer i en process oavsett eventuell sekretess. 

Offentlighetsprincipen och rätten till partsinsyn gäller oavsett typ av processform och 

domstol.39 Tanken bakom skiljeförfarandet och en av dess funktioner40 skulle kunna undan-

röjas och känslig information skulle kunna avslöjas till nackdel för parterna i ett skiljeavtal.41  

4.4 Den kontradiktoriska principen 

En annan princip är den kontradiktoriska principen. Den innebär att det i en process måste 

finnas två motparter som argumenterar mot varandra. Domstolen får inte utgöra en av des-

sa argumenterande parterna. Domstolen uppgift är istället att lyssna till parterna och på 

grundval av deras argument försöka komma fram till ett slutligt avgörande. En aspekt av 

den kontradiktoriska principen är att båda parter ges en möjlighet att få komma till tals på 

lika villkor. En domstols roll kan uppfattas som passiv men den har även i uppgift att leda 

processen och ge parterna anvisningar om vilka processhandlingar de ska eller bör ta.42 

                                                 
37 Carlsson & Persson, Processrättens grunder (Hädanefter Carlsson & Persson), s. 31. 

38 Mellqvist & Wirdemark, Processrätt: grunderna för domstolsprocessen (Hädanefter Mellqvist & Wirde-
mark), s. 41-42. 

39 Mellqvist & Wirdemark, s. 42. 

40 Funktionen som avses är sekretessen. Märk väl att parterna måste ha avtalat om sekretess i skiljeavtalet för 
att det ska bli tillämpligt. 

41 Mellqvist & Wirdemark, s. 161. 

42 Mellqvist & Wirdemark, s. 28. 
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Principen utgör ett viktigt moment i skiljeförfarande eftersom det uppfyller en viktig rätts-

säkerhetsfunktion. Om avsteg görs från principen kan en motpart få skiljedomen hävd om 

det kan göras sannolikt att avsteget påverkar utgången av domen.43 I ett skiljeförfarande är 

det därför viktigt att allt material som sammanställts skickas till motparten för ett eventuellt 

yttrande. 

En intressant fråga är i vilken utsträckning den kontradiktoriska principen kan användas för 

att reglera konkursboets rätt till inträde. Principen kräver att en part ges behövlig tid att 

bemöta vad som anförts. Det kan innebära att en part måste ges tillräckligt mycket tid för 

att gå igenom och analysera allt material. Det kan finns väldigt mycket information att be-

handla som berör vissa branschspecifika frågor eller annars komplexa situationer vilket inte 

är ovanligt i skiljeförfaranden.44 

 

                                                 
43 Heuman, s. 402 

44 Heuman, Kan ett utomstående rättssubjekt träda in eller tvingas in i ett pågående skiljeförfarande?, JT 
2003/2004, s. 159. 
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5 Alternativ tvistelösning 

5.1 Skiljeförfarandets unika ställning som alternativ tvistelös-

ningsmetod 

Det kan vara lätt att se skiljeförfarandet och rättegång vid allmän domstol som två konkur-

rerande tvistlösningsmetoder.45 För att lättare kunna förstå skiljeförfarandets unika karaktär 

krävs det att lagstiftning och doktrin redogörs för att identifiera dess särställning.46 Skilje-

förfarandet anses vara ett särskilt anpassat verktyg för att underlätta tvistlösning. Det ses 

som ett sätt att tillgodose behovet av snabba och effektiva lösningar vid avtalstvister.47Vid 

en jämförelse med hur en tvist handläggs och löses i allmän domstol brukar vanligtvis tre 

fördelar med skiljeförfarandet betonas: 

 Snabbhet 

 Sekretess 

 Expertis48 

Skiljemännen ska under förfarandets gång handlägga tvisten på ett opartiskt, ändamålsenligt 

och snabbt sätt enligt gällande lagbestämmelser.49 Skiljeförfarandets snabbhet och effektivi-

tet grundar sig främst på att det endast finns en instans inom ramen för själva processen. 

Det betyder att en part inte kan överklaga skiljenämndens beslut vilket innebär att tidsåt-

gången för att lösa en tvist begränsas i jämförelse med en allmän domstol där det finns 

möjlighet att överklaga beslutet till en högre instans. 

En ytterligare fördel med skiljeförfarandet, och utan tvekan en stor anledning till dess po-

pularitet, är sekretessen. Det betyder att en tvist kan bli prövad samtidigt som uppmärk-

samhet från konkurrenter och media kan undvikas.50 Utöver dessa två betydande fördelar 

                                                 
45Prop. 1998/99:35, s. 40. 

46Heuman, s. 27 & Kvart & Olsson, Lagen om skiljeförfarande, en kommentar, (Hädanefter Kvart & Olsson) 
Stockholm 2000 s. 35. Se även Lindell, Alternativ tvistlösning, särskilt medling och skiljeförfarande, (Hädanefter 
Lindell) Uppsala 2000, s. 611. 

47Prop. 1998/99:35 s. 40 (Heuman s. 2.  Se även Nilsson, Legala Affärer, 3/2004 & Magnusson, Stockholm 
Arbitration News Letter, 2/2004. 

48Prop. 1998/99:35 s. 41 ff. 

49 LSF § 21. 

50 Heuman, s. 27. 
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kan parternas önskemål och behov tillgodoses genom att parterna själva kan välja skiljemän 

som besitter den nödvändiga expertis som krävs för att kunna bedöma tvisten i fråga.51 Det 

är inte enbart skiljemännens kompetens som spelar en stor roll i parternas val utan även att 

kunna välja personer de hyser förtroende för utgör en klar fördel.52 

I LSF framgår det att skiljeförfarandet och dess handläggning huvudsakligen grundar sig på 

principen om partsautonomi. Principen om partsautonomi möjliggör en större frihet för 

parterna att träffa avtal om hur handläggningen av tvisten ska ske dem emellan.53 Vidare 

anförs det i lagstiftningen att det är av yttersta vikt att en tvist prövas på ett opartiskt, än-

damålsenligt och snabbt.54Skiljeförfarandets regler och fördelar bidrar till att skapa ett flexi-

belt sätt att lösa en tvist på. Förfarandet är särskilt anpassat efter själva tvisteföremålet och 

parternas önskemål.55 De flesta institut56 har utarbetat egna regelverk som är till för att 

komplettera eller modifiera olika nationella bestämmelser för skiljemannaförfaranden. Par-

terna brukar  vanligtvis föra in i huvudavtalet att ett särskilt instituts regler ska tillämpas på 

skiljeförfarandet. 

5.2 Tivstelösningsalternativ i en konkurs 

5.2.1 Utdelnings- och bevakningsförfarandet 

Det är främst utdelningsförfarandet eller ett bevakningsförfarande som ska pröva en tvist 

gällande fordran mot en konkursgäldenär.  Utdelningsprocessen i en konkurs sker i olika 

steg. Förvaltaren ska först upprätta ett utdelningsförslag som sedan fastställs av domstol 

med eller utan ändringar och slutligen att utbetalning enligt det fastställda utdelningsförsla-

get sker.  

                                                 
51 Carlsson & Persson, s. 86. 

52 Heuman, s. 29. 

53 Heuman, s. 266. 

54Prop. 1998/99:35, s. 120. 

55 Hassler & Cars, Skiljeförfarande (Hädanefter Hassler & Cars), Stockholm 1989, s. 12 ff. 

56 Med institut menas sådana organisationer som har utarbetat regler för skiljeförfaranden och som har ett 
administrativt organ som överser processen. Ett exempel på ett sådant institut är International Chamber of 
Commerce, ICC. 
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När det gäller bevakningsförfarandet är det domstol som beslutar om det ska äga rum först 

efter framställning från förvaltaren.57 Bevakningsförfarandets underlättar för konkursförval-

taren att få en helhetsbild över vilka borgenärer som finns och vilka fordringar som de gör 

gällande på ett snabbt och enkelt sätt.58 Utöver detta underlättar bevakningsförfarandet för 

handläggningen av tvister där anmärkningar gjorts gällande. Dessa tvister om betalningsrätt 

kan med hjälp av bevakningen lösas på ett förhållandevis tidigt stadium.59 Ett beslut om att 

bevakningsförfarande ska äga rum får inte överklagas enligt bestämmelserna i KL. En hu-

vudregel för bevakningsförfarandet är att en borgenär inte får rätt till utdelning för belopp 

som inte bevakats och att han inte heller kan få förmånsrätt för ett belopp om det inte yr-

kats i bevakningen.60 Huruvida en bevakad fordran ska leda till utdelning blir först aktuellt 

beroende på om anmärkning mot bevakning har gjorts inom en särskild anmärkningsfrist.61  

 

5.3 Skillnader mellan skiljeförfarandet och konkursrättsliga 

bestämmelser  

Det som nu sagts om skiljeförfarande gör gällande att det står i skarp kontrast mot be-

stämmelserna i konkurslagstiftningen. Sker en handläggning eller liknande enligt konkurs-

rättsliga bestämmelser kan det innebära att en eventuell sekretess undanröjs och möjliggör 

insyn. Det motiveras exempelvis av att det finns möjlighet för en konkursborgenär att utse 

en granskningsman  eller att processerna prövas i en allmän domstol. Det betyder att käns-

lig information som konkursgäldenären besitter riskeras att avslöjas. Det kan vara till nack-

del för dennes motpart och motverkar naturligtvis sekretessfunktionen i skiljeförfarandet.  

Vid ett konkursbos inträde i ett pågående skiljeförfarande kan sekretessen undanröjas efter-

som det finns risker att insyn enligt de konkursrättsliga bestämmelserna för förvaltningen 

blir gällande.62 I doktrin har konkursförfarandets offentliga karaktär setts som en fördel ef-

                                                 
57 Welamson & Mellqvist, Konkurs (Hädanefter Welamson & Mellqvist), Stockholm 2003, s. 177. 

58 Prop. 1986/87:90, s. 142. 

59 Welamson & Mellqvist, s. 178 & 179. 

60 Welamson & Mellqvist, s. 179. 

61 Welamson & Mellqvist, s. 183. 

62 Här avses borgenärs rätt att utse granskningsman.  
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tersom det erbjuder just insyn i förfarandet.63 Även möjligheten att vid allmän domstol 

kunna överklaga ett beslut står i skarp kontrast mot skiljeförfarandet. Allt detta betyder att 

en eventuell motpart i skiljeavtalet har ett stort intresse av att få behålla sin rätt att få sin 

sak prövad av skiljemän.   

Vid konkurs präglas konkursförfaranden av att en avveckling ska ske så snabbt som möjligt 

och att en utdelning ska bli så förmånlig som möjligt för borgenärerna.64 Vid konkursrätts-

liga processer ska frågorna prövas så snabbt som möjligt och kostnaderna ska hållas till ett 

minimum medan ett skiljeförfarande kan medföra stora kostnader exempelvis i form av 

arvoden till skiljemän och ombud. Det finns som sagt en hel del grundläggande skillnader 

mellan skiljeförfarandet och de konkursrättsliga processerna. Det betyder att det finns mot-

stridiga intressen av att kunna göra gällande det ena eller det andra beroende på ur vilken 

parts perspektiv man väljer att se på saken. 

Även bestämmelsen som reglerar bevisningen i skiljeförfarandet kan påverka möjligheten 

till ett inträde. Det är parterna som ska stå för bevisning och den får avvisas om skilje-

nämnden anser att den uppbenbart saknar betydelse i tvisten eller om det kan motiveras 

med hänsyn till den tidpunkt då bevisning åberopas.65  

 

 

 

                                                 
63 Lindskog, Skiljeförfarande: en kommentar (Hädanefter Lindskog), Stockholm 2005, s. 181, fotnot 312. 

64 KL 7:8, 1 st. 

65 LSF § 25, 1 st. 
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6 Skiljeklausuls bindande verkan i konkurs 

6.1 Inledning 

En huvudprincip inom avtalsrätten är att ett avtal endast binder parterna i fråga. Det måste 

iakttas att en skiljeklausul ur rättsligt perspektiv är en omfattande klausul som kan få bety-

dande följdverkningar. Det finns flera villkor att ta hänsyn till vilket betyder att en skilje-

klausul kan medföra stora konsekvenser för avtalsparterna.66 Det betyder att en skiljeklau-

sul, till skillnad från enklare typer av klausuler, bör beaktas och behandlas med försiktighet 

vad gäller möjligheten att kunna binda en tredje part. Det måste också påpekas att en un-

dersökning av ett skiljeavtals bindande verkan mot tredje man är ett måste eftersom det lig-

ger till grund för en diskussion kring konkursboets möjlighet till inträde under ett pågående 

skiljeförfarande.   

6.1.1 NJA 1913 s. 191 

I detta plenimål tog HD ställning till vilken rättsverkan en skiljedom i en konkurs hade när 

konkursgäldenärens personliga ansvar omfattades av ett skiljeavtal. Skiljeavtalet hade ingåtts 

mellan konkursgäldenären och motparten före konkursutbrottet. Situationen som uppstod 

var att skiljeförfarandet påkallades och riktades mot konkursboet efter konkursutbrottet. I 

förevarande situation utsåg konkursförvaltaren på framställning av motparten i skiljeavtalet 

Palén skiljeman för konkursboet att jämte övriga skiljemän bestämma om och i vilken ut-

sträckning konkursgäldenären hade en skuld till motparten. Fråga uppstod om konkursför-

valtningen ägt utse skiljeman och om fordringsanspråket som avgjorts i ett skiljeförfarande 

som påkallats först efter ena partens konkurs kunde bereda giltighet i en tvist om betal-

ningsrätt i konkursen.67 

Efter att skiljedom meddelats invände några borgenärer mot detta genom att åberopa att 

skiljedomen utgjorde en nullitet eftersom fordringsanspråket inte uppfyllde en föreskriven 

form för avgörande av tvistiga frågor i konkurs.68  

Majoriteten i HD framhöll dock att det tvistiga fordringsanspråket omfattades av skiljeavta-

let och att skiljedomen som meddelats inte utgjorde en nullitet.  De flesta ledamöter kom 

                                                 
66 NJA 1977 s. 796. 

67 NJA 1913 s. 191 & J. Söderlund, s. 420.  

68 NJA 1913 s. 191. 
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fram till att fordringsanspråket utan hinder av konkursen skulle prövas av skiljemännen och 

att någon omständighet som annars kunde rubba skiljeförfarandets giltighet ej blivit åbero-

pad.69 Det måste uppmärksammas att detta fall handlade om ett skiljeförfarande som påkal-

lats först efter konkursens utbrytande.   

6.2 Universalsuccession 

Vid universalsuccession övergår en parts rättigheter och skyldigheter på ett annat rättssub-

jekt.70 Huvudregeln vid universalsuccession är att de rättigheter och skyldigheter som finns 

enligt skiljeavtalet kommer att bestå och gå över på den inträdande parten i det nya parts-

förhållandet.71 Enligt rättspraxis innebär ett eventuellt partsbyte genom universalsuccession 

att den nya parten blir bunden av skiljeklausulen med undantag för vissa sakrättsliga frå-

gor.72  

I äldre rättspraxis har det uttryckts att frågan om skiljebundenhet för tredje man varit 

mycket omdiskuterad och att det torde vara allmänt accepterat att det föreligger skiljebun-

denhet för successorn vid ett partsbyte genom universalsuccession. Det har också anförts 

att konkurs utgör en form av universalsuccession och att konkursboet således inte kan ha 

annan rätt än parten som gått i konkurs. Även i senare rättspraxis har det uttalats att även 

om det kan ifrågasättas huruvida det är korrekt att i  begreppet universalsuccession inklude-

ra konkurs råder det ingen tvekan om att det är konkurssituationen som avses.73 

6.2.1 Konkurs 

Det anses inte föreligga ett regelrätt fall av universalsuccession när en part går i konkurs 

trots att situationerna är likartade. Det faktum att situationerna är likartade ger däremot en 

anledning att se det som en naturlig följd att konkursboet bör bli bundet av den skiljeklau-

sul som existerar vid konkursutbrottet.74 Enligt praxis anses numera huvudregeln vara att 

ett konkursbo anses vara bundet av en skiljeklausul om tvisten gäller en fråga som kon-

kursgäldenären har dispositionsrätt över. Undantaget från huvudregeln blir frågor som rör 

                                                 
69 NJA 1913 s. 191. 

70 Heuman, s. 101. 

71 Lindskog, s. 170. 

72 NJA 2003 s. 3, s. 6. 

73 NJA 2003 s. 3, s. 6. 

74 Heuman, s. 101. 
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det sakrättsliga skyddet.75 Exempel på sådana tvister kan vara frågor som gäller huruvida ett 

sakrättsligt giltigt förvärv har gjorts, separationsrätt eller borgenärsskyddsregler.76 

En uppfattning rörande konkursboets möjligheter att inträda i ett skiljeförfarande eller bo-

ets bundenhet till skiljeavtalet per automatik grundar sig på vad i allmänhet kan sägas om 

gäldenärens avtal. Konkursboet är på motsvarande sätt bundet av skiljeavtalet om skiljeför-

farandet påkallas av konkursgäldenärens motpart.77 

6.2.2 NJA 2003 s. 3 

Rättsfallet är mer aktuellt och återknyter till de principer och motiveringar som HD har 

gjort i äldre rättsfall, som pleniavgörandet i 1913 års rättsfall. Det handlade här om kredit-

bolag som hade ett stort antal olika återförsäkringsavtal med intagna skiljeklausuler. En del 

av dessa återförsäkrare ville använda skiljeförfarande för att bevaka sina fordringar i kon-

kursen vilket konkursförvaltaren motsatte sig. Dessa återförsäkringsgivare ville använda 

skiljeförfarande för att bestämma sina fordringar till belopp som skulle komma att göras 

gällande mot konkursboet.78 

Tingsrätten fann att skiljeavtalet som ingåtts av konkursgäldenären ska vara bindande för 

parterna i bevakningstvisten. Tingsrätten anförde att verkan av skiljeavtal i bevakningspro-

cess inte är reglerade i konkursrättslig lagstiftning. Beslutet motiverades med att det i rätts-

praxis har ansetts att ett konkursbo är bundet av skiljeavtal som konkursgäldenären har in-

gått, även i bevakningsprocessen. TR:n hänvisade till äldre rättspraxis79 där denna bunden-

het har stadgats. Det påpekades även att eventuella betänkligheter av ekonomisk natur som 

talade mot användningen av skiljeförfarandet i en bevakningsprocess torde i allmänhet 

kunna beaktas genom avtalsjämkning enligt § 36 Lag (1915:218) om avtal och andra rätts-

handlingar på förmögenhetsrättens område.80 TR:n fastställde härmed att konkursboet är i 

                                                 
75 Heuman, s. 102. 

76 NJA 1931 s. 647 & Lindskog, Skiljeklasusul i avtal som innebär olovlig kapitalanvändning, JT 1993/1994 s. 
831. 

77 Andersson et al, Arbitration in Sweden, Visby 2011, s. 70-71. 

78 NJA 2003 s. 3, s 4. 

79 NJA 1913 s. 191.  

80 NJA 2003 s. 3, s. 4. 
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bevakningsprocessen bundet av skiljeklausulerna i avtalen mellan konkursgäldenären och 

de bevakande återförsäkringsgivarna.81 

Målet prövades sedermera av HD. Enligt HD är ett skiljeavtal i allmänhet bindande mellan 

parterna men i en situation där ena parten försätts i konkurs och motparten bevakar en 

fordran i konkursen för att sedan göra skiljeavtalet gällande regleras inte i konkursrätten el-

ler i en annan lag. I förevarande fall gäller frågan som ska prövas i ett eventuellt skiljeförfa-

rande huruvida återförsäkringsgivarna har en fordran på boet och hur stor denna fordran i 

så fall är.82 De synpunkter som står mot varandra när det gäller huruvida en skiljeklausul ska 

bli gällande eller inte har redan angetts i doktrin. Där påpekas att det är den påkallande par-

tens intresse av de fördelar som skiljeförfarandet erbjuder såsom snabbhet, sekretess och 

bedömning av personer med särskild kompetens som ställs mot konkursboets och övriga 

borgenärers intresse av att reglerna gällande tvistig fordran i konkurs inte åsidosätts. HD 

hänvisade särskilt till pleniavgörandet NJA 1913 s. 191 där det slogs fast att borgenärens 

begäran i konkurs att skiljemän ska bedöma hans krav gäller gentemot konkursboet. Det 

har ansetts att fallet saknar aktualitet i dagsläget men HD anförde att det inte har mist sin 

aktualitet eftersom reglerna om bevakning av fordran i konkurs inte har ändrats till den 

grad att rättsfallet kan ha mist betydelse, vilket även gäller för reglerna om skiljeförfaran-

de.83 

Det har länge varit en fråga för debatt huruvida ett skiljeavtal ska anses gälla mot tredje 

man. I ett tidigare rättsfallet NJA 1997 s. 866 slog HD fast att i ett avtal intagen skiljeklau-

sul binder förvärvare av rättigheterna  och som skäl för detta anförde HD att det torde vara 

allmänt accepterat att vid partsbyte genom universalsuccession är universalsuccessorn bun-

den av klausulen med undantag för sakrättsliga frågor. Ett viktigt påpekande som HD gjor-

de är att det kan ifrågasättas om universalsuccession är korrekt begrepp att använda vid 

konkurs men att det inte råder någon tvekan om att det är just konkurssituationen som av-

ses.84  

 

                                                 
81 NJA 2003 s. 3, s. 5. 

82 NJA 2003 s.3, s. 5. 

83 NJA 2003 s. 3,  s. 6. 

84 NJA 2003 s. 3, s. 6.. 



  

 
26 

7 Konkursboets rätt att inträda i konkursgäldenärens 

 skiljeavtal 

7.1 Skiljeavtalets bindande verkan och inträdesrätten 

Ett problem som uppstår när det inte finns en klar reglering av en specifik rättfråga är att 

det skapar luckor i rättssystemet. I vissa situationer saknas generella regler för hur konkurs-

gäldenärens avtal ska behandlas. En sådan situation är problemet som uppstår när en av-

talspart går i konkurs vilket aktualiserar frågan hur dennes avtal ska behandlas i konkurssi-

tuationen. Tills luckorna åtgärdas genom rättspraxis och eventuell lagstiftning råder en osä-

kerhet som kan få konsekvenser för den generella rättssäkerheten.85 

Möjligheten för ett konkursbo att inträda i konkursgäldenärens avtal är en grundläggande 

rätt inom konkursrätten.86 Det är däremot oklart vad exakt inträdesrätten omfattar eftersom 

det inte finns en klar och tydlig reglering på vissa områden. Ett sådant område omfattar si-

tuationer som berör en eventuell inträdesrätt i ett pågående skiljeförfarande som påbörjats 

innan konkursutbrottet. Frågan blir då om ett konkursbo kan inträda och överta alla för-

pliktelser enligt skiljeavtalet. För att kunna få vägledning ska en undersökning av möjliga 

analoga bestämmelser och situationer göras för att belysa konkursboets inträdesrätt. 

7.1.1 Pågående skiljeförfarande vid konkursutbrottet 

Vid ett skiljeförfarande som redan pågår innan ett konkursutbrott anses det att konkursbo-

et kan tillträda avtalet om konkursförvaltaren ser det som fördelaktigt. En automatisk in-

trädesrätt anses dock inte föreligga.87 Det skulle betyda att då  motparten inleder ett skilje-

förfarande kan boet välja att inte inträda i skiljeavtalet och försöka få skiljeförfarandet avvi-

sat i den mån det inte ligger i fas med dess intressen. Skulle en motpart istället väcka talan 

vid en allmän domstol skulle konkursboet kunna välja att göra skiljeavtalet gällande genom 

att inträda.88 Det betyder att kan konkursboet diskretionärt kan välja mellan vilken tvistlös-

ningsmetod som blir gällande. 

                                                 
85 SOU 2010:2, s. 385. 

86 SOU 2010:2, s. 385. 

87 Söderlund, Christer, Skiljeförfarande och konkurs, JT 1996/1997, s. 1010 f & 1013. 

88 Heuman, s. 103. 
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Skiljeavtalet är dock enligt praxis bindande för konkursboet om det har ingåtts före kon-

kursen. Frågan är om konkursboet har en möjlighet att inträda i skiljeavtalet.  

Vad som inte berörs inom ramen för denna uppfattning är själva separabilitetsdoktrinen.89 

Det har tidigare sagts att separabilitetsdoktrinen innebär att skiljemännen ska behandla hu-

vudavtalet och skiljeklausulen som två separata avtal istället för att behandla det som ett 

enhetligt avtal.90 Enligt denna princip är det parternas gemensamma uppfattning att skilje-

männen även ska pröva tvister som uppkommer till följd av huvudavtalet.91 Detta ska 

kombineras tillsammans med principen om partsautonomi. Den gemensamma partsviljan 

måste i detta fall antas innebära att parterna redan innan konkursen räknar med att kunna 

påkalla skiljeförfarande och att de ska anses vara likställda i detta avseende. Det skulle då 

inte finnas någon anledning för parterna att anta att balansen rubbas på ett sätt som möjlig-

gör att en part ensidigt får bestämma tvistlösningsform.92  

Möjligheten för konkursboet att diskretionärt välja mellan de två tvistlösningsformerna be-

gränsas dock om hänsyn tas till separabilitetsprincipens effektivitetsfunktion. Det faktum 

att tvisten hamnar utanför skiljemännens kompetens skulle leda till att skiljeförfarande un-

dergrävs som alternativ tvistlösningsmetod. Ett skiljeförfarande möjliggör i större utsträck-

ning än vid domstol att en fråga kan prövas av en kompetent skiljeman under sekretess.93  

En reglering som bygger på uppfattningen att konkursboet har rätt att på egen hand välja 

tvistlösningsform minskar skiljeförfarandets effektivitet och möjligheter till sekretess. Sepa-

rabilitetsdoktrinens effektivitetsfunktion innebär att en part inte ska kunna omöjliggöra 

skiljeförfarande genom att påstå att huvudavtalet är ogiltigt. I princip skulle separabilitet ge 

konkursboet en möjlighet att välja mellan att inträda i skiljeavtalet eller att avstå från det. 

Det skulle i sådana fall sakna betydelse att den materiella tvisten inte rör en fråga om kon-

kursboets inträdesrätt.  

Skiljeklausuler som ger en av parterna en rätt att ensidigt kunna välja mellan att lösa en tvist 

i allmän domstol eller genom skiljeförfarande har ansetts vara oskäliga.94 Rättsväsendet har  

                                                 
89 Principen om separabilitet. 

90 Heuman, s. 62. 

91 Heuman, s. 62 ff. 

92 Heuman, s. 104. 

93 NJA 1997, s. 866. 

94 NJA 1997 s. 866 & Heuman, s. 104. 
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varit negativt inställt till en sådana valmöjlighet. Blir det i en materiell tvist fråga om huru-

vida konkursboet har rätten att inträda i ett avtal  och konkursförvaltaren förespråkar att en 

sådan rätt finns ska denne inte endast ha rätt till att tillträda den materiella delen utan ska 

även inträda i skiljeavtalet. Vidare har det anförts att ett skiljeförfarande enligt separabili-

tetsdoktrinen inte ska omöjliggöras genom att påstå att huvudavtalet med vilken skiljeavta-

let är behäftad är ogiltigt.95 

Även här bygger motiveringen på huruvida ett konkursbo ska anses vara bundet av ett före 

konkursutbrottet ingått och bindande skiljeavtal. Det får betydelse för konkursboets inträ-

desrätt och hur den ska regleras. Beroende på vilken part som riktar anspråk mot den andra 

parten kan rättsverkningarna bli olika. Ett viktigt påpekande är dock att ett konkursutbrott 

under pågående skiljeförfarande aktualiserar och möjliggör att bestämmelser i KL eventu-

ellt kan tillämpas analogt.  

7.2 Tillämpning eller begränsning av inträdesrätten  

Det måste påpekas att konkursboet enligt en annan mening inte har en självklar rätt att in-

träda i alla situationer.96 Har ett bindande skiljeavtal ingåtts av konkursgäldenären före kon-

kursutbrottet kan konkursboets inträde möjligen begränsas eller avisas helt i vissa fall. En-

ligt doktrin ska en allmän bedömning av inträdesrätt ta hänsyn till avtalsrelationens karak-

tär, motpartens berättigade förväntningar och andra moment i avtalsförhållandet som kan 

medföra att konkursboets rätt till inträde i konkursgäldenärens avtal regleras.97 

Gäller skiljeförfarandet sådant anspråk som konkursgäldenären gör gällande mot sin mot-

part har det inte ansetts föreligga ett hinder för processen att fortsätta vid konkursboets in-

träde. Det anses att boet vid konkursgäldenärens käromål träder i dennes skor i alla avseen-

den. För att komma åt den tillgången som avses krävs det process vilket betyder att boet 

måste gå via skiljeförfarandet.98 Om motparten istället gör gällande ett anspråk mot kon-

kursgäldenären är det inte längre lika säkert om konkursboet kan inträda  i skiljeförfarandet 

på samma vis. Det anses att boet inte kan ersätta konkursgäldenären som part i skiljeförfa-

                                                 
95 Heuman, s. 104. 

96 Insolvensrättsligt forum 2005, Konkurser och processer. Konkursbos inträdesrätt i pågående rättegångar, 
Uppsala 2006 (Hädanefter Möller), s. 127. 

97 Heuman, s. 52 & Adlercreutz, Avtalsrätt II, Lund 2001 (Hädanefter Adlercreutz), s. 64. 

98 Håstad, Insolvensrättsligt forum 2005, Konkurser och processer. Konkursbos inträdesrätt i pågående rätte-
gångar, Uppsala 2006 (Hädanefter Håstad),  s. 153. 
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randet och att det endast skulle kunna biträda konkursgäldenären utan en självständig rätt 

att föra talan i skiljeförfarandet genom att inträda vid sidan av konkursgäldenären i proces-

sen. Det är likt bestämmelsen i KL där konkursboet under pågående rättegång har en möj-

lighet att inträda vid sidan av konkursgäldenären.99  

Det hela kan jämföras med att en tvist i ett skiljeförfarande avbryts på grund av en konkurs. 

Ett skiljeavtal är en varaktig och komplex affär. Skiljeavtalet  innehåller prestationer som 

parterna, i egenskap av nyckelpersoner i dessa fall, måste fullgöra. Ett eventuellt inträde av 

konkursboet i konkursgäldenärens skiljeavtal skulle innebära att dessa specifika prestatio-

ner,100 som att varje part ska utse sin egen skiljeman, inte kan fullgöras i enlighet med skilje-

avtalets syfte. Det skulle också kunna innebära förseningar i processen om skiljeavtalet inte 

kan fullgöras som planerat vilket kan få konsekvenser för motparten som vill lösa tvisten så 

fort som möjligt. Det kan allvarligt försämra motpartens rättsliga ställning.101 

7.2.1 Analog tillämpning av 3:9 KL  

I princip anses bestämmelsen kunna tillämpas analogt i situationer med pågående skiljeför-

faranden.102 Kritik har dock framförts mot en sådan analogi och det anses att den inte kan 

göras eftersom vissa moment i den konkursrättsliga bestämmelsen går emot skiljeförfaran-

dets grundprinciper. 

Vid första anblick förefaller en analogi med denna konkursrättsliga bestämmelse vara ett 

enkelt och naturligt steg mot en reglering av rättsområdet. En analogi skulle innebära att 

konkursboet får överta konkursgäldenärens talan om det gäller sådan egendom som tillhör 

konkursboet  och i de fall konkursgäldenären är svarande äger konkursboet inträda vid si-

dan av denne.103 

Analogin kan som sagt ses som ett lockande sätt att reglera rättsområdet men det har fram-

förts kritik mot att en sådan reglering. Vissa aspekter av ett skiljeförfarande utestänger möj-

                                                 
99 KL 3:9, 2 st. 

100 Tuula, Gäldenärens avtal : vid företagsrekonstruktion och konkurs (Hädanefter Tuula), Stockholm 2003, s. 
417. 

101 NJA 1997, s. 866. 

102 Lindskog, s. 179-180. 

103 Möller, s. 137 



  

 
30 

ligheten till eventuella analogier. Det i lagrummet föreskrivna underättelseförfarandet104 

saknar motsvarighet när det kommer till skiljeförfaranden. Underrättelseförfarandet kan 

inte tänkas förpliktiga skiljemännen eller parterna  på samma sätt som vid konkurs.105 

Då part är svarande i ett skiljeförfarande uppstår det även här ett problem. I skiljeavtalet 

finns ingen möjlighet till ett delat partnerskap på svarandesidan som det gör inom kon-

kurslagstiftningen. Det anförs att konkursboet inte har den möjligheten i ett skiljeförfaran-

de vilket betyder att det måste inträda helt och hållet och överta konkursgäldenärens roll 

som part i förfarandet eller avstå till fullo från att medverka.106 Däremot anses det enligt  en 

annan uppfattning att det inte finns ett annat val för konkursboet än att biträda konkurs-

gäldenären utan en självständig rätt att föra processen.107 

En huvudregel108 i dagens konkurslagstiftning är att konkursgäldenären efter konkurs inte 

får råda över egendom eller åta sig förpliktelser. I doktrin har det kommit på tal huruvida 

en konkursgäldenär kan driva ett skiljeförfarande. Det har framförts att en konkursgäldenär 

som väljer att processa när konkursboet inte inträtt kan tvinga motparten till förlikning ef-

tersom det kan leda till att motparten ensam får stå för skiljemännens arvoden.  

 

Trots rättegången och skiljeförfarandet har väsensskilda grunder för sin auktoritet uppfyller 

båda i princip samma funktion. Det är att båda processer strävar efter att åstadkomma ett 

rättsligt och av samhället sanktionerat slutligt avgörande av en tvist.109 I övrigt måste också 

medkontrahentens intresse spela  en roll i huruvida ett inträde ska tillåtas i enlighet med 

dessa regler. Det kan ses som att motparten har ett betydande intresse av att få en fråga 

prövad  i ett skiljeförfarande  utan att skiljeavtalets karaktär förändras. Det kan finns klau-

suler som bestämmer ramen för processen som att skiljemän ska utses på ett visst sätt. Av-

talsfriheten som skiljeavtalet innebär gör det besvärligare för en utomstående att inträda 

utan att avtalets karaktär måste förändras.  

 

                                                 
104 KL 3:9, 3 st. 

105 Möller, s. 137 & 138. 

106 Möller, s. 137 & 138. 

107 Lindskog, s. 181, fotnot 311. 

108 KL 3:1, 1 st. 

109  Möller, s. 138. 
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Enligt  uppställda argument i doktrin för en analogi anses det att bestämmelserna i KL 3:9 

aktualiseras i  och med ett pågående skiljeförfarande och att det bör anses som att den i 

princip kan tillämpas fullt ut i en konkurssituation. Det har ansetts att det med hjälp av 

denna bestämmelse kan fastställas att konkursboet har rätt att inträda i en skiljetvist som 

pågår när konkurs utbryter. Enligt doktrin ligger en analog tillämpning av KL 3:9 st. 2 till 

grund för att boet har en inträdesrätt i sådana fall. Bestämmelsen stadgar att ett inträde vid 

sidan av konkursgäldenären kan ske om denne är svaranden. Det anses att en analogi kan 

motiveras med att en skiljedom kan få bevisverkan mot konkursboet och att det därför bör 

medges rätten att inträda vid sidan av konkursgäldenären i syfte att bevaka sina egna intres-

sen.110 

Trots att en analogi till 3:9 KL ser ut att ställas inför många hinder kan ett avfärdande av 

möjligheten vara till nackdel för sökandet efter reglering av rättsfrågan. Vissa delar av be-

stämmelsen bör kunna användas för att reglera konkursboets ställning vid ett eventuellt in-

träde under en pågående skiljeprocess eftersom rättsläget är öppet och i behov av reglering 

och vägledning. Det som åsyftas är i vilken mån ett konkursbo kan inträda vid sidan av 

konkursgäldenären för att bistå denne i processen.111 

 

7.2.2 NJA 1926 s. 109 

I detta fall beskrivs hur HD motiverar att hänsyn tas till avtalsrelationens karaktär, med-

kontrahentens berättigade förväntningar och andra faktorer i avtalsförhållanden som kan 

medföra att ett konkursbo undantagsvis inte bör inträda i konkursgäldenärens avtal.112 

En slakteriförening avtalade med sina medlemmar att årligen företa leveranser av ett visst 

antal svin till föreningen och vid underlåtenhet att leverera denna kvot skulle ett bestämt vi-

tesbelopp utgå för varje svin som inte levererats. Förening gick i konkurs och konkursboet 

inträdde i avtalet för att fortsätta föreningens rörelse. Efter konkursutbrottet hade en med-

lem underlåtit att leverera svin till föreningen i konkurs och konkursboet valde att påkalla 

skiljedom för att tvinga medlemmen att betala vite. Medlemmen yrkade att föreningens rätt 

mot honom inte hade övergått på konkursboet varför den intagna skiljedomsklausulen inte 

                                                 
110 Håstad, Process och exekution, Vänbok till Robert Boman Uppsala 1990, s. 178. 

111 KL 3:9, 2 st. 

112  Möller, s. 127. 
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kunde göras gällande. Skiljenämnden prövade sin behörighet och kom fram till att en sådan 

rätt förelåg. Skiljenämnden förpliktigade medlemmen att utge vite för underlåtenhet att le-

verera svinen. Medlemmen yrkade vid allmän domstol att skiljedomen skulle ogiltigförkla-

ras. HD kom fram till att skiljedomen i fråga var ogiltig. Till grund för detta anförde HD att 

leveransskyldigheten som förelåg för föreningsmedlemmen inte var av sådan beskaffenhet 

att den kunde göras gällande av borgenärerna i konkursen för leveranser som ska fullgöras 

efter konkursutbrottet.113  

Enligt doktrin innebär en tolkning av rättsfallet att det föreningsrättsliga momentet i med-

lemmens leveransskyldighet spelade en avgörande roll. Det föreningsrättsliga momentet be-

stämdes vara av sådan framträdande och personlig karaktär att konkursboet inte kunde be-

rättigas ett inträde i föreningens avtal med medlemmen.114 Det finns därför situationer där 

ett undantag från inträdesrätten är motiverat om det grundar sig på specifika och avgörande 

moment av personlig karaktär. 

 

                                                 
113 NJA 1926 s. 109. 

114 Möller, s. 128. 
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8 Analys  

8.1 Inledning 

Lagstiftningen erbjuder ingen klar reglering av konkursboets rätt till inträde när det gäller 

ett pågående skiljeförfarande. För att kunna analysera rättsområdet och komma fram till en 

hållbar slutsats måste analogier till andra lagbestämmelser och principer göras för att be-

döma inträdesrätten och dess omfattning. Praxis spelar också en viktig roll i att finna väg-

ledning på området.  Det är sådan praxis som behandlar skiljeavtalets bindande verkan för 

ett konkursbo som anses utgöra utgångspunkten för diskussionen kring inträdesrätten i ett 

pågående skiljeförfarande. Enligt rättspraxis har skiljeavtalet bindande verkan för konkurs-

boet om det ingåtts före konkursutbrottet med undantag för sakrättsliga frågor samt att 

skiljeavtalet binder en universalsuccesor. Under ett pågående skiljeförfarande bör det lo-

giskt sett anses att skiljeavtalet är bindande för konkursboet eftersom det har inte bara in-

gåtts innan konkursutbrottet utan det har redan påbörjats. Trots att själva frågan om inträ-

desrätt inte regleras fullt ut i praxis utgör frågan en grund för en fortsatt diskussion.  

8.2 Skiljeavtalets bindande verkan och inträdesrätten 

Bundenhet av skiljeavtalet kan motiveras av principen om partsautonomi och separabili-

tetsdoktrinen. Parterna förutsätter enligt den gemensamma partsviljan att ett skiljeförfaran-

de ska kunna påkallas. En rätt för konkursboet att diskretionärt kunna välja om skiljeavtalet 

ska bestå eller ej är att gå för långt.   Sådan bundenhet har ansetts vara oskälig eftersom det 

ger konkursboet långtgående möjligheter att undergräva skiljeförfarandet som process och 

effektivitet vilket torde vara i strid mot separabilitetsdoktrinens effektivitetsfunkion. Detta 

har också fastslagits i praxis att konkursboet  inte bör ha möjligheten att endast inträda i 

huvudavtalet utan att ta hänsyn till skiljeavtalet. Det skulle kunna leda till att konkursboet 

endast kan inträda i avtalets förmånliga delar. Det skulle undergräva skiljeförfarandet som 

alternativ tvistlösningsmetod om det hade varit möjligt att åsidosätta det på ett sådant sätt.     

Hade ett skiljeavtal inte varit bindande för konkursboet hade det inte varit relevant att i nå-

got större avseende diskutera en inträdesrätt. Det hade öppnat upp möjligheterna för både 

konkursboet och konkursgäldenärens motpart att kringgå skiljeavtalet om det inte ligger i 

fas med deras intressen. Till exempel hade en motpart som vill påkalla det avtalsenliga skil-

jeförfarandet inte kunnat göra det gällande mot konkursboet. Hade konkursboet inte velat 

delta hade det bara visat på att skiljeavtalet inte är bindande och att konkursgäldenären inte 
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får åta sig förpliktelser. Det finns enligt mitt tycke inte heller några särskilda skäl till att 

konkursboet skulle vilja göra gällande skiljeavtalet istället för att pröva en eventuell tvist en-

ligt de regler och processer som uppställs i konkursrättslig lagstiftning. Konkursförvaltaren  

har en bättre chans att avveckla konkursboet på ett snabbt och billigt sätt i jämförelse med 

skiljeförfarandet. Dessutom är det nog så att en konkursförvaltare har mycket god känne-

dom om konkurslagstiftningen vilket är en klar fördel. Prövas en tvist enligt de konkurs-

rättsliga bestämmelserna har konkursboet en möjlighet låta en tvist prövas i vanlig ordning 

enligt de regler som ställs upp i KL. Utöver detta kan insyn  förekomma vid konkursboets 

inträde vilket står i rak motsats till skiljeförfarandets möjligheter till sekretess, i den mån det 

ingår skiljeavtalet. Det som avses är bland annat borgenärs utseende av granskningsman 

som har rätt att ta del av samtliga handlingar som berör boets förvaltning. 

 

Konkursförvaltaren har bättre möjligheter att  på ett bättre sätt skydda konkursborgenärer-

nas intressen och fullfölja sitt uppdrag att avveckla konkursboet enligt de konkursrättsliga 

bestämmelserna. I förevarande fall har det dock fastslagits i praxis att skiljeavtalet har en 

bindande verkan för konkursboet. Det vägledande fallet på detta område är NJA 1913 s. 

191. Det innebär att motparten kan göra gällande att en fordring ska prövas  av skiljemän 

vilket är något konkursboet måste anpassa sig efter. I och med att skiljeavtalet är bindande 

blir istället frågan  i vilken mån ett konkursbo kan inträda istället för en part i ett pågående 

skiljeförfarande.  Det handlar inte längre om ett konkursbo måste inträda eller inte efter-

som bundenhet redan finns.  Det handlar om huruvida konkursboet bör inträda för att 

kanske på bättre sätt tillvarata borgenärernas intressen. Det handlar då istället om det finns 

en inträdesrätt  för konkursboet i ett pågående skiljeförfarande och hur långt den sträcker 

sig. 

Sett ur ett annat perspektiv hamnar också parternas gemensamma vilja i fokus eftersom 

skiljeförfarandet är ett sätt för att parterna att inom ramen för sitt avtal kunna bestämma 

hur de vill att en fråga ska behandlas och avgöras. Det måste antas ligga i båda parternas in-

tresse att få en fråga prövad av skiljemän. Det finns flera fördelar med att pröva en fråga i 

skiljeförfarande. Det kan vara fördelar som är kopplade till att de vill ha ett snabbt avgö-

rande som grundar sig på skiljemännens sakkunnighet samtidigt som att det ska ske utan 

möjligheter till insyn. Ett skiljeavtal kan innebära ett intimt avtalsförhållande mellan parter-

na i den utsträckning att parterna är beroende av varandra för att skiljeförfarandet ska kun-

na fortsätta som planerat. Det innefattar en specifik förpliktelse som att varje part ska utse 
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en skiljeman vilket får betydelse för den materiella prövningen av en tvist. Utöver detta kan 

det mellan avtalsparterna finnas information och omständigheter som är specifika för par-

terna och deras samarbete. Det kan vara tekniska eller branschspecifika omständigheter 

som en utomstående kan ha väldigt svårt att sätta sig in i och som inte lämpar sig väl för 

prövning i en allmän domstol. Det kan därför finnas argument som talar emot att en ny 

part som konkursboet inträder i avtalsförhållandet under ett pågående skiljeförfarande eller 

i vart fall att inträdesrätten begränsas på något sätt. 

8.3 Inträdesrätt? 

Skiljeavtalet är bindande vid konkurs vilket innebär att de konkursrättsliga processerna får 

ge vika om en motpart vill pröva en fråga i skiljeförfarande. De relevanta lagbestämmelser-

na som kan användas för att bedöma huruvida det kan finnas en inträdesrätt för konkurs-

boet finner vi främst i KL och LSF.  För att motivera denna rätt diskuteras ofta huruvida 

3:9 KL som reglerar konkursboets inträdesrätt i pågående rättegångar kan användas analogt 

på pågående skiljeförfaranden. Det finns fundamentala skillnader mellan att pröva en tvist 

enligt konkursrättsliga bestämmelser och att pröva den i skiljeförfarande. Trots att både rät-

tegång och skiljeförfarande uppfyller samma funktion nämligen att avgöra en tvist är det en 

alltför omfattande generalisering att grunda en analogi på. Skillnaderna i tillvägagångssätt i 

båda processer och vad som krävs för att kunna komma fram till ett materiellt avgörande är 

så pass olika. Ett skiljeförfarande innehåller flera unika fördelar som en part kan gå miste 

om en analog tillämpning av 3:9 KL görs. För det första kan ett inträde inte motiveras fullt 

ut eftersom konkursboet inte i samma utsträckning och med samma effektivitet aktivt kan 

delta i skiljeförfarandet som part. Det finns också större möjligheter att avtala om hur ett 

skiljeförfarande ska gå till vilket det inte gör vid en rättegång. Det betyder att man kan 

skräddarsy en process inom ramarna för skiljeförfarandet. I doktrin uppställs argument 

som att underrättelseförfarandet saknar motsvarighet i LSF men det är inget som får någon 

större betydelse för själva processen. Istället ska fokus ligga på skiljeavtalets unika karaktär. 

Det görs en skillnad i när konkursgäldenären är käranden och svaranden för bedömningen 

av en eventuell inträdesrätt. Ett problematiskt fall är då motparten riktar anspråk mot kon-

kursgäldenären vilket är en situation som ansetts ge upphov till oklara rättsverkningar. Det 

handlar om att få sin sak prövad enligt skiljeavtalet. Enligt praxis är det en påkallande parts 

intresse av att få sin sak prövad i skiljeförfarande som ställs mot konkursboets intresse av 

att reglera tvistiga frågor inom ramen för KL. Under ett pågående skiljeförfarande finns det 
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egentligen alltid en påkallande part vilket betyder att distinktionen mellan käranden och 

svaranden som påkallande part blir suddig. Däremot finns det större skäl för en motpart att 

få pröva en fråga i skiljeförfarande. Konkursgäldenären torde egentligen inte ha något stör-

re intresse av att skiljeförfarandet består eftersom han redan har gått i konkurs. Om kon-

kursgäldenären varit påkallande part innan konkurs bör intresset av att ett pågående skilje-

förfarandet består endast omfatta huruvida konkursboet vill kunna inträda eftersom det vill 

åt saken varom i skiljeförfarandet tvistas. För att komma åt saken som är föremål för tvist 

krävs ett inträde. Inträdesrätten är däremot inte självklar eftersom hänsyn måste tas till skil-

jeavtalets unika karaktär. Ett inträde är svårt att motivera eftersom skiljeavtalet är känsligt 

för förändringar. Med känsligt menas att skiljeavtalet är beroende av att parterna aktivt del-

tar i processen för att uppfylla de berättigade förväntningar som parterna kan ha och för att 

säkerställa skiljeförfarandets funktionalitet. I och med att ett skiljeavtal är format kring sina 

avtalsparter försvåras ett inträde av ny part, såsom konkursboet.   

8.4 Begränsning av inträdesrätten 

8.4.1 Relevanta lagbestämmelser 

Beroende på i vilket skede  ett pågående skiljeförfarande befinner sig kan andra lagbe-

stämmelser påverka regleringen av en eventuell inträdesrätt för konkursboet. Relevanta lag-

bestämmelser som kan användas för att motivera en begränsning av inträdesrätten finner vi 

i LSF. De kan anses utgöra en manifestation av den kontradiktoriska principen i LSF.115 

Regeln som ger parterna tillfälle att i all behövlig omfattning utföra sin talan muntligen eller 

skriftligen gäller för inträdande parter.116 Det betyder att konkursboet skulle få ta del av allt 

relevant material som använts och allt som förekommit under skiljeförfarandets gång.  

Enligt bestämmelsen skulle det också kunna bli så att konkursboet får en möjlighet att göra 

om redan genomförda förhör. Denna bestämmelse går hand i hand med den kontradikto-

riska principen. En skiljetvist kan omfatta stora mängder information, handlingar och spe-

cifika frågor. Det betyder att ett inträdande konkursbo måste ges tillfälle och tid att gå ige-

nom allt underlag för att kunna göra nya yttranden eller framföra ny bevisning i tvisten. 

Materialet i en skiljetvist kan många gånger vara väldigt omfattande och komplext vilket be-

tyder att det kan ta längre tid för en oförberedd part att sätta sig in i. Många gånger handlar 

                                                 
115 LSF §§ 24 & 25. 

116 LSF § 24, 1 st. 
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skiljeförfaranden om att pröva frågor inom komplicerade och branschspecifika områden. 

Det betyder att det är svårt för en ny part att kunna ta del av och bearbeta information på 

samma sätt. Sakkunniga måste hämtas in och nya yttranden måste utformas men det är inte 

heller säkert att de sakkunniga kan utnyttja informationen utan avsevärda fördröjningar.  

Det kan vara material och information som är specifik för och som utarbetats i samarbete 

mellan de ursprungliga parterna i fråga. Det hela innebär att ett inträde inte kan ske utan att 

processen försenas. Enligt LSF är det parterna som svarar för bevisningen.117 Med anled-

ning vad som nu sagts om material och information kan det visa att en ny part som inträder 

i skiljeförfarandet inte har möjlighet att lägga fram ny bevisning i tvisten. Med detta menas 

att skiljemännen får avvisa erbjuden bevisning om den inte har någon betydelse eller om 

det kan motiveras med hänsyn till tidpunkten den lades fram. Ett inträdande konkursbo 

kanske tar för lång tid med att lägga fram bevisning i målet. Det kan grunda sig på att boet 

inte kan framställa nödvändig bevisning tillräckligt snabbt eller att boet inte vet vilken typ 

av bevisning som är relevant i målet. Det kan bero på att det som prövas av skiljemännen 

är en komplex fråga. Frågan kan visa sig handla om väldigt specifik och komplicerad in-

formation som konkursboet är helt främmande för. För motparten innebär detta att pro-

cessen kan dra ut på tiden.  

Kombineras detta med LSF 21 § som föreskriver en snabb handläggning av tvisten bör in-

trädesrätten kunna begränsas för att inte fördröja processen och underminera skiljeförfa-

randets syfte. En längre process innebär att processen blir dyrare för motparten i form av 

arvoden till jurister och annat på grund av att den inte kan genomföras som denne förutsat-

te. 

8.4.2 Avtalets specifika karaktär 

En annan omständighet som enligt mina åsikter försvårar ett inträde skulle vara den sär-

skilda status ett skiljeavtal har och de specifika förpliktelser som finns däri. En sådan speci-

fik förpliktelse är att utse skiljeman vilket får en betydande inverkan på den materiella 

prövningen. En sådan förpliktelse i ett skiljeavtal är att en part ska utse en skiljeman. I NJA 

1926 s. 109 tas hänsyn till avtalsförhållandets karaktär och motpartens berättigade förvänt-

ningar när konkursboets inträdesrätt bedömdes. I fallet ansågs att ett moment i avtalet var 

av sådan personlig och framträdande karaktär att ett konkursbos inträde inte kunde berätti-

                                                 
117 LSF § 25. 
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gas. Det bör vara något som tillämpas när det handlar om ett pågående skiljeförfarande. 

Skiljeavtalet och förhållandet mellan parterna är både framträdande och personligt. Skilje-

avtalet spelar en central roll mellan parterna eftersom det är ett sätt för dem att lösa en 

eventuell tvist.  De har avtalat om att skipa rättvisa på sitt egna sätt. Det leder också till att 

avtalet får en personlig karaktär eftersom mycket av det som tas upp i ett skiljeförfarande 

kan vara sådan information som endast avtalsparterna känner till vilket påverkar yrkanden, 

bevisning och utseende av skiljemän.  

Parternas medverkan i ett skiljeförfarande är mycket mer framträdande än vad det skulle 

varit i en domstol. Skiljeförfarandet är i det närmaste beroende av de ursprungliga parterna. 

En part har inte bara ett intresse av att utse sin egen skiljeman utan även ett intresse av att 

motparten utser en skiljeman baserat på den kunskap och information som finns. Det är 

enligt svenska regler dessa två skiljemän som utser den tredje. Motpartens val av skiljeman 

får därför stor betydelse för hela processen och den materiella prövningen.  Parterna själva 

utser en del av den dömande makten som ska pröva tvisten till skillnad från en domstol där 

den dömande makten på förhand är utvald utan inbladning från parterna. 

En viktig omständighet är också tidsaspekten. Med tidsaspekten menar jag när i skiljeförfa-

randet parterna befinner sig då konkurs bryter ut. Har det inte utsetts en skiljeman måste 

det anses att det ska vara något som parten själv ska göra. Det är nödvändigt för att det är 

parterna i fråga som bäst känner till alla omständigheter och information  och som kan 

göra det bästa valet av skiljeman. Konkursförvaltaren kanske inte är lika insatt eller besitter 

den kunskap som krävs för att välja rätt skiljeman för prövningen. Det ska påpekas att ut-

seende av skiljeman är av central betydelse för skiljeprocessen vilket innebär att det inte ska 

ses som något enkelt val en utomstående kan företa. 

8.4.3 Kompromiss 

Det har tidigare sagts att en analogivis tillämpning av bestämmelserna i 3:9 KL inte är pas-

sande. I alla fall inte om hela bestämmelsen ska tillämpas eftersom det finns starka argu-

ment som talar mot att konkursboet inträder på ett sådant sätt. Däremot ska inte hela be-

stämmelsen avfärdas utan vidare. Det kan finns delar av bestämmelsen, KL 3:9, 2 st., som 

lämpar sig för analogier. Det som åsyftas är möjligheten för konkursboet att inträda vid si-

dan av konkursgäldenären när en talan om en fordran förs mot konkursgäldenären.  



  

 
39 

Enligt KL 3:9, 2 st. föreskrivs det att konkursboet kan inträda vid sidan av gäldenären som 

svaranden. Frågan är om det kan tillämpas analogivis vilket skulle ge konkursboet en rätt att 

inträda vid sidan av gäldenären under ett pågående skiljeförfarande. Det finns som starka 

skäl som talar mot en inträdesrätt. En analogi i begränsad utsträckning kan möjligen reglera 

situationen på ett bättre sätt. Det blir en kompromiss mellan en parts intresse av att få sin 

sak prövad i skiljeförfarande och konkursboet samt borgenärernas intressen. Parterna i skil-

jeavtalet får fortsätta sin skiljeprocess medan konkursboet intar en rådgivande roll för kon-

kursgäldenären. Ett argument för detta synsätt är att en eventuell skiljedom kan få bevis-

verkan mot boet vilket innebär att konkursboet bör medges en rätt att få bevaka sina in-

tressen. Ett argument mot detta är att det inte finns något existerande skiljeavtal som ger 

denna möjlighet till delat partnerskap på svarandesidan. 

Argumentet att det inte finns något existerande skiljeavtal som inrymmer denna möjlighet 

är inte ett hållbart argument när hela skiljeavtalets existens är beroende av att finna en re-

glering som gör de möjligt för en part att få sin sak prövad i skiljeförfarande. Eftersom det 

är svårt att motivera att konkursboet inträder i ett pågående skiljeförfarandet kan en situa-

tion där det har en mindre framträdande roll möjligen motiveras. En rådgivande part som 

konkursgäldenären under skiljeförfarandets gång kan vända sig till i de fall hjälp behövs.  

Enligt bestämmelserna i KL 7:7 finns en möjlighet för rätten att utse en rådgivare som 

hjälper till med förvaltningen. Det bör kunna tillämpas på ett sådant sätt att rätten utser 

konkursgäldenären att hjälpa konkursförvaltaren i skiljeförfarande i processen. Då kanske 

ett samarbete sida vid sida  kan motiveras. En rådgivare inom KL:s ramar utsees endast vid 

viktigare affärsmässiga frågor. Det är med andra ord frågor som till sin natur är komplexa 

och som kan grunda sig på fackkunskap. I princip är det informationen som konkursgälde-

nären besitter som gör honom en viktig del i skiljeförfarandet.  Det är informationen som 

kan användas för att föra en ändamålsenlig bevisning, relevanta yttranden och för att utse 

rätt skiljeman. Det hela bygger på att konkursgäldenären besitter en kunskap som en utom-

stående inte har tillgång till. Om konkursboet vill inträda i skiljeförfarandet kan konkursbo-

et kringgå detta hinder genom att rätten utser konkursgäldenären till rådgivare. Skiljeavta-

lets unika karaktär blir inte ett problem om anledningen till denna karaktär finns kvar vid 

sidan om konkursboet. Det blir som ett samarbete likt det som finns i KL 3:9, 2 st. Det 

finns mig veterligen inte några tvingande krav på vem som får vara rådgivare. Om ett inträ-

de kan ske vid sidan av i en pågående rättegång finns det redan skäl att anta att konkursgäl-

denären och konkursboet kan utgöra en enhetlig part. Skillnaden mot konkursboets inträde 



  

 
40 

på konkursgäldenärens svarandesida är att det här är omvända roller där konkursgäldenären 

får biträda konkursboet för att tillvarata inblandade parters intressen. Denna möjlighet 

borde inte motparten motsätta sig eftersom det möjliggör en avtalsenlig skiljeprocess precis 

som parterna förutsatte vid avtalets ingående.  

 Konkursboet torde inte vara intresserat av hur processen går så länge skiljedomen avgörs 

till dess fördel. Det är med största sannolikhet konkursgäldenären själv som lämpar sig bäst 

för att sköta sin del av skiljeförfarandet. Det grundar sig på att det är konkursgäldenären 

som besitter möjligheterna att utnyttja den information som finns i avtalsförhållandet. Han 

kan använda sin kompetens för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för ett fördel-

aktigt utfall av skiljeförfarandet. Ett konkursbo som inträder fullt ut i konkursgäldenärens 

plats kanske inte skulle kunna skapa samma förutsättningar. Ett samarbete i form av att 

konkursboet inträder vid sidan av gäldenären skapar däremot en möjlighet för  kompro-

miss. Skiljeförfarandet kan genomföras samtidigt som konkursförvaltaren får en möjlighet 

att tillvarata boets intressen genom att åtminstone vara en del av processen. 

Det som sagts grundar sig i viss mån på plenumfallet NJA 1913 s. 191. Där utsågs skilje-

man av motparten i skiljeavtalet. Ett utseende av en skiljeman är något som har en stor be-

tydelse för den materiella prövningen. Det faktum att motparten utsåg skiljeman måste an-

ses ha påverkat skiljeförfarandet till dennes fördel. Det kan vara så att skiljeman då utsetts 

för att kunna ge motparten en bättre utgångspunkt i processen. Istället för att en skiljeman 

ska utses av motparten bör konkursförvaltningen istället se till konkursgäldenären för att 

utse skiljeman. Det ger ett mer neutralt utgångsläge än om en part får utse skiljemannen 

även för en motpart. 
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9 Slutsatser 

Om en part hamnar i konkurs under ett pågående skiljeförfarande aktualiseras frågan huru-

vida konkursboet har en inträdesrätt i processen. Skiljeavtalet har bindande verkan vid en 

universalsuccession om det redan finns ett ingånget skiljeavtal. Det betyder  att skiljeavtalet 

som sådant är bindande för konkursboet. För att motivera en inträdesrätt krävs det att en 

avvägning görs mellan en parts intresse av att få en fråga prövad i skiljeförfarande och kon-

kursboets intressen av att kunna aktualisera reglerna i KL. Det är fastställt att en part ska ha 

rätt att få sin sak prövad i skiljeförfarande. Det är dock oklart i vilken utsträckning kon-

kursboet har rätt att inträda i ett pågående skiljeförfarande.  

Skiljeavtalets specifika förpliktelser är av avgörande betydelse för den materiella prövningen 

av sakfrågan. En motpart som har påkallat ett skiljeförfarande förutsätter att processen ska 

få fortsätta. Sådana förutsättningar är välgrundade eftersom skiljeprocessen som alternativ 

tvistlösningsmetod skulle förlora mycket av sina fördelar och effektivitet. Det är både 

snabbhet och sekretess men främst möjligheten att få saken prövad av sakkunniga skilje-

män som avses med fördelar. Skiljeavtalet har en specifik karaktär som kräver att hänsyn 

tas till samtliga omständigheter omkring det.  

Inträder konkursboet istället för en part skulle det innebära att balansen störs. En analogi 

enligt de konkursrättsliga bestämmelserna kan inte helt och hållet tillämpas analogt.  Detta 

beror mycket på när i tiden under ett pågående skiljeförfarande ett inträde vill genomföras. 

Tidsaspekten är av vikt för bedömningen eftersom de specifika prestationerna i fråga kan 

redan ha fullgjorts när konkursboet vill inträda. Det som avses är utseende av skiljeman. 

Har en skiljeman redan utsetts av en part behöver det inte betyda att ett inträde kan ske 

utan problem. Det är bestämmelserna i LSF som kan begränsa denna möjlighet. En inträ-

desrätt kan få stora konsekvenser eftersom själva processen påverkas. Det kan innebära 

förseningar om inträdet får ske eftersom bevisning, yttranden och material måste gås ige-

nom på nytt av den nya parten i processen. Konkursboets inträde skulle då innebära att 

processen försenas. Det står i skarp kontrast mot syftet med en prövning i skiljeförfarande 

nämligen att det ska ske snabbt. Om processen drar ut på tiden på detta sätt kan det åsam-

ka en part betydande skador i väntan på en giltig skiljedom.  Det är parten i skiljeavtalet och 

inte konkursboet som bäst kan tjäna skiljeavtalets syfte och vara part i processen eftersom 

det finns specifika prestationer och information som utomstående inte utan betydande be-

svär kan sätta sig in i.  
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Inträdesrätten är  begränsad eftersom de specifika prestationerna utgör en grundsten i skil-

jeförfarandet som process och en förändring av partssammansättningen underminerar skil-

jeförfarandet.  Om skiljeman redan utsetts när konkursboet vill inträda betyder det inte att 

ett inträde utan vidare kan ske. Det kan ske förseningar om inträdesrätt för konkursboet 

medges i ett pågående skiljeförfarande. Möjligheten till kompromiss som finns är att tillåta 

ett konkursbo att inträda vid sidan av konkursgäldenären. Det ger konkursboet en möjlig-

het att skydda sina intressen eftersom en skiljedom kan få bevisverkan mot boet. Detta in-

träde ska dock betyda att konkursboet får en mindre framträdande roll som rådgivande till 

vilken konkursgäldenären kan vända sig för assistans. I övrigt ska skiljeförfarande få fort-

sätta enligt skiljeavtalet. Det framförs att ett sådant delat partnerskap inte finns inom ramen 

för skiljeavtalet. En annan möjlighet till en kompromiss är att rätten utser en lämplig per-

son som rådgivare till konkursboet. Vad kan vara bättre än att ha skiljeförfarandets andra 

part som sin rådgivare? Speciellt  i en tvist där fackkunskap och information är nödvändiga 

för att kunna föra en ändamålsenlig och funktionell skiljeprocess. 

Det skulle dock vara en specifik reglering som endast förekommer i specifika situationer ef-

tersom det måste göras en avvägning mellan två väldigt betydande områden. En kompro-

miss skulle säkerställa att två viktiga aspekter av svensk rätt regleras på ett rättvist sätt. Det 

är viktigt att både skiljeförfarandet och konkursboets intressen försöker skyddas för att inte 

undergräva deras betydelse. I min mening bör konkursboet kunna inträda vid sidan av 

konkursgäldenären för att bistå denne. Om denna kompromiss inte kan tillämpas finner jag 

att det inte bör finnas någon rätt för ett konkursbo att inträda i ett före konkursutbrottet 

pågående skiljeförfarande. 
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