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Abstract 

The intention behind this paper is to find out which costs that can arise when a 

creditor or a borrower in syndicated loans either breaks of negotiations or breaks a 

creditor agreement and how those costs should be calculated. Since syndicated 

loans are a form of credit from American and English law and the contracts that 

are used in a Swedish context generally follow the recommendations and use 

articles from the Loan Market Association based in London written in English this 

paper will search for differences between the Swedish regulations and English 

law.   

The first question the paper intends to answer is what costs can arise when a 

creditor in a syndicated loan with fixed term breaks of negotiations or commits a 

breach of contract and how such costs shall be calculated. Secondly the paper 

intends to answer which costs the borrower shall pay when they make an early 

repayment in a syndicated loan with fixed term and the contract does not specify 

how the cost shall be calculated. The main situations the paper focuses on is: 

before signing date, after signing date, after draw down. 

The method for the paper is the traditional Swedish legal method using law as 

source, followed by case law and doctrine. The paper firstly describes what a loan 

and a syndicated loan is, including who the parties are and what functions they 

serve at the specified situations, the process and analysis. Further the paper goes 

into what Swedish regulations that will apply when the loan agreement does not 

specify the terms when it comes to interest and substitution of unpaid interest. 

Followed by contract law and which principles that determine an agreement to 

describe what a breach of contract is and which criteria is necessary for damages. 

Finally a Norwegian case is used to put some light on how the second question 

concerning break cost can be solved in a legal context which has similarities to the 

Swedish legal context. This is relevant since there is a lack of cases concerning 

syndicated loans in Swedish law. A case is seldom a comparative study, it is 

intended as an illustration of a solution and this is possible because of the 

similarities between Swedish and Norwegian law. The study of the Norwegian 

case shows that interbank rate can be used as base for calculation of breaking cost, 



partly because of international case law and coherence with the recommendations 

of the Loan Market Association.  



Förkortningar 

AvtL   Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på   
  förmögenhetsrättens område  

CESL  Common European Sales Law 

CIRR  Commercial Interest Reference Rate 

CISG  Lag (1987:822) om internationella köp  

DCFR Draft Common Frame of Reference 

EU  Europeiska Unionen 

HB  Handelsbalk (1736:1232) 

HD  Högsta domstolen 

HovR  Hovrätten 

JP  Juridisk Publikation 

JT  Juridisk Tidsskrift 

KkredL  Konsumentkreditlag (2010:1846)  

KöpL  Köplag (1990:931) 

LIBOR  London Inter Bank Offered Rate 

LMA  Loan Market Association 

NJA   Nytt juridiskt arkiv 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

PECL  Principles of European Contract Law 

PICC  Principles of International Commercial Contracts 

Prop.  Proposition 

RL   Räntelag (1975:635)  

RSE  Ränteskillnadsersättning 

SkbrL Lag (1936:81) om skuldebrev 

SkL  Skadeståndslagen (1972:207) 

SOU   Statens offentliga utredningar 

STIBOR  Stockholm Inter Bank Offered Rate 



Terminologi 

För de engelska eller latinska termer som saknar relevanta motsvarigheter inom 

svensk juridik används de utländska begreppen. De är kursiverade och förklaras i 

texten löpande. För den nordiska doktrinen och praxis som referats till används 

motsvarande svenskt juridiskt begrepp eller uttryck. Det norska rättsfallet som 

används för illustration för att belysa hur frågeställningen kan besvaras är fritt 

översatt. Övriga juridiska termer förklaras löpande i texten första gången de 

förekommer. Det som kan anses vara allmän kännedom förklaras inte. 



1. Inledning  

Den här uppsatsen behandlar specifika situationer i kreditgivningsprocessen för 

syndikerade lån  där kostnader i form av exempelvis skadeståndsansvar för 1

avbrutna förhandlingar eller avtalsbrott, eller i vissa fall mera specifikt 

överenskomna avgifter, så kallade breaking costs, vid förtidig återbetalning kan 

förekomma. Syftet med uppsatsen är att bidra till större förutsägbarhet för 

aktörerna, låntagare och långivare genom att utreda hur kostnaderna bör beräknas 

i svensk rätt.  

I kommersiella sammanhang har den globala handeln och transaktionerna stadigt 

ökat.  Det medför att internationell kreditgivning ökar och att svensk kredit- 2

givning influeras av den ökningen. Syndikerade banklån, som nästan alltid är 

kommersiella lån där flera långivare är inblandande i förhållande till låntagaren, är 

en form av kreditgivning som har ökat stadigt sedan 1900-talets senare hälft. 

Ursprunget till syndikerade banklån kommer ifrån amerikanska och engelska 

förhållanden och common law har därför påverkat utformningen av avtalen. De 

syndikerade lån som används i en svensk kontext är nästan alltid baserade på 

engelska avtal utformade utifrån den engelska rätten och de avtalsmallar som 

Loan Market Association (LMA) tillhandahåller. LMA är en intresseorganisation 

baserad i London vars syfte är att objektivt förbättra likviditet, effektivitet och 

transparens inom marknaden för syndikaliserade lån inom Europa, Mellanöstern 

och Afrika. Organet har funnits sedan 1996 och har över 630 medlemmar från 60 

nationaliteter vilket inkluderar kommersiella banker och liknande låneinstitut, 

juridiska byråer och kreditvärderingsinstitut. Deras uppgift inkluderar att påverka 

lagstiftare och myndigheter samt upprätta och uppdatera riktlinjer för marknaden.  3

Organisationen erbjuder mallar för avtal och guidematerial för både kreditgivare 

och låntagare men söker inte standardisera marknaden när det kommer ned till 

 Ett syndikerat banklån kan beskrivas som flera kreditavtal samlade i ett avtal där kreditgivarna är 1

motparter till låntagaren. Detta beskrivs mer ingående i 2.2. 

 World Trade Organization, International Trade Statistics 2015, https://www.wto.org/english/2

res_e/statis_e/its2015_e/its2015_e.pdf, hämtat 2016-12-29, s.17 f. 

 Loan Market Association, About Us, http://www.lma.eu.com/about-us, hämtat 2016-10-30.3
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specifika avtalsklausuler utan uppmanar till att de ska anpassas efter 

omständigheterna i det enskilda fallet.   4

Då syndikerade lån blivit en allt vanligare låneform har den typen av lån valts som 

utgångspunkt för uppsatsen. Låneavtalens koppling till engelsk rätt gör att det blir 

intressant att beakta både engelsk rätt och svensk rätt i undersökningen för att se 

om det ser likadant ut, även om det inte finns utrymme för en uttömmande 

komparativ jämförelse utan den engelska rätten används för att belysa svensk rätt.  

Ett syndikerat lån kan vara utformat på olika sätt eftersom det är avtalsbaserat. 

Äkta syndikerade lån har gemensamt att de har flera kreditgivare som kongruerar 

sina lån till en kreditgivare via samma låneavtal. Vid oäkta syndikerade lån ingår 

en kreditgivare låneavtal med låntagaren för att senare syndikera gentemot andra 

kreditgivare.   5

Kreditgivningen kan vara en relativt okomplicerad process där kreditgivare mot 

betalning i form av ränta ställer sina medel till förfogande under en viss tidsperiod 

vilka sedan återbetalas av låntagaren enligt överenskommelse. Många situationer 

kan uppstå varigenom avtalsförhandlingarna avbryts, långivarna bestämmer sig 

för att inte tillåta draw down, utbetalning, eller de bestämmer sig för att låntagaren 

har brutit mot låneavtalet. Det kan även röra sig om situationer där låntagare eller 

långivare på ett eller annat sätt anses har brutit mot avtalsbestämmelserna. 

Situationerna kan variera beroende på var i lånetransaktionen man befinner sig, i 

förhandlingsskedet, efter det att avtalet träffats men innan draw down, eller efter 

det att pengarna har betalats ut. Olika bestämmelser kan då aktualiseras. Om det är 

frågan om ett brott i förhandlingarna är situationen annorlunda än om något 

inträffar i något av de senare skedena.  

Det finns inga bestämmelser i svensk rätt om när en kredit kan sägas upp med 

omedelbar betalning. Det som avtalats avgör istället när kreditgivaren har denna 

rättighet. Finns det ingen klausul om när ett lån ska betalas tillbaka anger lag 

 Wood, Philip R., Law and Practice of International Finance: university edition, University ed., 4

Sweet & Maxwell, London, 2008, s. 99.

 Beskrivs mer ingående i avsnitt 2.1.5
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(1936:81) om skuldebrev, [cit. SkbrL]., att återbetalning ska ske vid anfordran.  6

Beroende på vilken form av lån det rör sig om saknar ofta låntagaren rätt att i 

förtid betala tillbaka ett lån. Kreditgivaren har tagit i beräkning att göra en vinst 

på den ränta som låntagaren skulle ha betalat och en förtidig betalning innebär att 

den vinsten uteblir. Kreditgivaren bör ersättas för en uteblivna vinst. På 

konsumentsidan finns speciallagstiftning som reglerar detta och ersättningen 

kallas för ränteskillnadsersättning.  På den kommersiella sidan blir den aktuella 7

situationen och avtalets utformning avgörande för hur en ersättning ska beräknas. 

Det är inte säkert att kreditgivaren kan kompensera för den uteblivna vinsten 

genom en ny utlåning av det återbetalade lånebeloppet. Det kan även finnas fort-

gående kostnader för kreditgivaren kopplade till lånebeloppet under den 

resterande avtalade återbetalningsperioden då kreditgivaren i sin tur kan ha lånet 

in beloppet för att möjliggöra utlåningen.  

En mängd förutsättningar skapar således en omfattande matris av möjliga särfall; 

Vilken typ av syndikering som ligger till grund för kreditgivningen, vilken part 

som avbryter förhandlingen eller det ingångna avtalet, vad som är faktiskt avtalat, 

när bundenhet uppstår och om bundenhet har uppstått. Detta faktum skapar ett 

behov av avgränsning. Situationer där låntagaren i ett tidigt skede avbryter låne-

processen kommer enbart kort beröras då de situationerna antingen handlar om 

lägre summor, eller är förenat med mindre risk för kreditgivaren då lånebeloppet 

inte är utbetalat. Uppsatsen koncentrerar sig därav på hur kostnader ska beräknas 

och fördelas under tre tidpunkter, före signing date, under commitment period och 

efter draw down, i följande fyra scenarion, alla inom ramen för äkta syndikerade 

lån. 

1) Långivaren avbryter förberedelserna före signing date, underteckning av 

låneavtalet. 

2) Långivaren avbryter förberedelserna under commitment period, tiden mellan 

signing date och drawn down. 

 Gorton, Lars, Företagskrediter, Lynge Andersen, Lennart, (red.), Videregående Kreditret, 1. u., 6

Forlaget Thomson A/S, Köpenhamn, 2008, s. 128. 

 Se 3.2.7
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3) Långivaren bryter avtalet genom att betala ut lånet för sent eller inte betala ut 

lånet efter commitment period. 

4) Låntagaren bryter avtalet efter draw down genom att återbetala lånet i förtid 

utan att detaljerna för hur kostnaderna ska beräknas är beskrivna i avtalet, s.k. 

breaking costs.  

Det finns sparsamt med praxis i svensk rätt som berör syndikerade lån och hit-

hörande frågor , men det finns praxis inom kontraktsrätten som kan vara väg-8

ledande för kreditgivning, avtal och ersättning för brutna avtal. Det finns även ett 

norskt rättsfall som behandlar frågan om hur breaking costs ska beräknas när 

låneavtalet saknar klausuler som stipulerar detta.  Uppsatsen kommer inte att be-9

röra den norska rätten utöver rättsfallet utan ämnar att använda det norska fallet 

för att belysa hur problemet löstes i norsk rätt. 

I de fall kostnadsbilden påverkas av om parterna befinner sig i ett avtals-

förhållande eller inte borde parterna vara intresserade av att på förhand veta vilka 

moment i kreditprocessen som avgör när bundenhet uppstår innan de kommer till 

den punkt där en domstol eller en skiljenämnd får avgöra situationen. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka kostnader som kan bli aktuella för 

endera parten vid kreditgivning på den kommersiella sidan när antingen lån-

tagaren eller långivarens avslutar en påbörjad förhandling eller avbryter ett in-

gånget låneavtal. 

Vid vilken tidpunkt i kreditgivningsprocessen endera part avviker påverkar om det 

uppstår kostnader och hur de ska beräknas. Det kan se olika ut om det är lån-

givaren eller om det är låntagaren som avviker. 

Det är främst två olika situationer utmynnande i tre frågeställningar som upp-

satsen söker utreda. Den första är vilka kostnader som kan uppstå för en kredit-

 Gorton, Lars, Företagskrediter, Lynge Andersen, Lennart, (red.), Videregående Kreditret, 1. u., 8

Forlaget Thomson A/S, Köpenhamn, 2008, s. 117.

 Här finns två situationer, den första när breaking cost är angivna, och den andra när de är inte är 9

angivna.
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givare som väljer att dra sig ur en låneprocess i förtid. I en sådan situation rör det 

sig antingen om avbrutna avtalsförhandlingar eller kontraktsbrott och den täcker 

in de tre första scenarierna listade i första kapitlet.  

De första frågorna lyder som följer: Vilka kostnader kan uppstå för en kreditgivare 

under en syndikerad låneprocess då den eller de avbryter avtalsförhandlingen eller 

begår ett kontraktsbrott? Hur ska de beräknas? 

Den andra situationen uppsatsen söker reda ut är vilka kostnader som kan uppstå 

vid förtidig amortering av ett lån med fast datum för slutbetalning, så kallade 

breaking costs. Denna situation täcker in det sista scenariot i första kapitlet.  

Frågeställningen är; Hur ska breaking costs vid ett fast  syndikerat lån beräknas 10

när det betalas tillbaka i förtid i ett kommersiellt sammanhang? 

För att frågorna ska kunna besvaras behöver de sättas i relation till fråga om 

skadestånd i kontraktsförhållande i allmänhet. Förhoppningen med uppsatsen är 

att bidra till en större förutsägbarhet för den som står inför endera situation. Upp-

satsen fokuserar på relationen mellan kreditgivare och låntagare. Eventuella frågor 

som uppstår i relationen mellan kreditgivarna i syndikatet utelämnas. 

1.2. Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kort kapitel om metod, material, och litteratur, följt av 

kapitel 2 som handlar om lån och syndikerade banklån. Då syndikerade lån är 

utgångspunkt för frågeställningarna beskrivs först vad ett lån är för att sedan 

komma in på vad ett syndikerat lån är, inklusive dess syfte och funktion. Det följs 

av hur låneprocessen för syndikerade lån går till och vilka som anses vara parter 

vid vilken tidpunkt, innan signing date, under commitment period och efter draw 

down samt vilken roll de har. En överblick av själva processen underlättar 

förhoppningsvis läsarens förståelse och fungerar som underlag för besvarandet av 

frågeställningarna.  

Kapitel 3 handlar om kostnader som kan bli aktuella i en kreditgivningsprocess. 

Först kommer en redogörelse för vad som gäller enligt Räntelag (1975:635), [cit. 

 Med fast lån avses ett term loan med bestämt datum för betalningsdatum. Se kapitel 2.1. 10

!5



RL]., och SkrbrL för det fall låneavtalet inte tydligt stipulerar när och hur ränta 

skall utges och beräknas, samt hur det kan påverka en beräkning av 

ränteskillnadsersättning eller annan ersättning vid ett kontraktsbrott.  

Detta följs upp av kapitel 4 som snabbt berör vad ett avtal är, samt när 

avtalsbundenhet uppstår, för att sedan komma in på avtalsbrott och skadestånd 

som följd av detta. En kortfattad redogörelse för skadestånd i allmänhet följs av en 

närmare inspektion av skadestånd i kontraktsförhållanden och särskilt för rena 

förmögenhetsskador. Tanken är att besvara när skadestånd kan bli aktuellt, samt 

hur det ska beräknas, vilket kopplar till besvarandet av båda frågeställningarna.  

I kapitel 5 undersöks ett norskt rättsfall som berör den andra frågeställningen om 

hur breaking costs vid ett fast syndikerat lån ska beräknas när det betalas tillbaka i 

förtid. Syftet med detta kapitel är att belysa hur problemet lösts i norsk rätt, samt 

att undersöka om lösningen överensstämmer med engelsk och svensk rätt. Varje 

kapitel följs av en analys del där den föregående utredningen i kapitlet analyseras. 

Slutligen i kapitel 6 kommer en sammanfattning av uppsatsen med analys, 

slutsatser och slutord, samt besvarande av frågeställningarna.  

1.3. Metod och material 

Uppsatsen behandlar kommersiell kreditgivning. Syftet med uppsatsen är att 

utreda vilka kostnader som kan bli aktuella vid kreditgivning på den kommersiella 

sidan när antingen låntagaren eller långivarens avslutar en påbörjad förhandling 

eller avbryter ett ingånget låneavtal. Syndikerade lån utgör utgångspunkten för 

uppsatsen och samtliga frågeställningar. För ämnet har material angående 

kreditgivning och syndikerade lån studerats. De traditionella rättskällorna har ut-

forskats, det vill säga lagtext, förarbeten, rättspraxis, juridisk doktrin samt sed-

vanerätt och de därtill kopplade vedertagna tolkningsprinciper . Metoden för 11

uppsatsen kan beskrivas som rättsdogmatisk metod, vilket är en traditionell rätts-

vetenskaplig metod . De lagar som varit i fokus har framför allt varit skadestånd-12

slagen (1972:207), [cit. SkL]., Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar 

 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, 1 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 21.11

 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Ämne, material, metod och argumentation, 3 u., Norstedts 12

Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 39.
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på förmögenhetsrättens område, [cit. AvtL]., SkbrL och RL. I de fall det har 

saknats avgöranden på högsta nivå har enstaka hovrättsfall studerats för att få en 

fingervisning av hur problem hanterats i svensk rätt. Det har även funnit 

anledning att titta på doktrin från nordiska länder då det finns begränsat med 

svenskt material och den nordiska rättslikheten är stor inom uppsatsens område , 13

framför allt har en dansk avhandling om krediträtt varit av intresse då den täckt in 

ett relevant område. Vidare har ett norskt rättsfall studerats då det har saknats 

motsvarighet i svensk rätt för det specifika problemet. Fallet har använts för att 

belysa hur en norsk lösning kan se ut och om det ligger i linje med svensk och 

engelsk rätt. Ett norskt fall saknar prejudicerande verkan i en svensk juridisk 

kontext och det norska systemet är inte identiskt med det svenska, men det finns 

stora likheter varför det kan vara givande att titta på hur frågan hanterades i norsk 

domstol för att få en fingervisning om hur det skulle kunna hanteras i svensk rätt. 

Norsk rätt har i övrigt lämnats utanför uppsatsen. Syndikerade lån har en stark 

koppling till engelsk rätt och avtalen som används i den svensk kommersiell 

kreditgivning för syndikerad långivning baseras på LMA-avtal. Avtalen har 

klausuler som använder begrepp vilka saknar svensk motsvarighet. Därför har 

engelsk doktrin och praxis undersökts för att jämföra engelsk och svensk rätt med 

syfte att kasta ljus över svensk rätt. Jämförelsen är inte en uttömmande 

komparativ jämförelse för kommersiell kreditgivning i engelsk och svensk rätt. 

2. Lån och syndikerade lån 

Syndikerade lån utgör utgångspunkten för uppsatsen och samtliga frågeställning-

arna är kopplade till den kontexten. För att förstå vad ett syndikerat lån är krävs en 

förståelse för vad ett lån är i svensk rätt. I följande kapitel ges därför in-

ledningsvis en beskrivning av begreppet lån. Vidare beskrivs hur processen för ett 

 Jmf. Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 u., Författarna och Norstedts Juridik 13

AB, Visby, 2014, s. 29., Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 u, Författaren och 
Nordstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 54., Hellner, Hager, Persson, Annina, Speciell avtalsrätt II 
Kontraktsrätt 2 häftet, 6 u., Författarna och Wolters Kluwer Sverige AB Juridik, Stockholm, 2016, 
s. 20, Ramberg, Jan, Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, 10 u., Författarna och Wolters Kluwer 
Sverige AB, Stockholm, 2016, s. 21 f.  
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syndikerat lån ser ut, vilka moment den består av samt vem som är part vid vilket 

tidpunkt av processen.  

2.1. Lån  

Ett kreditavtal är ett av de enklaste kommersiella kontrakten. Kreditgivaren 

lämnar ett penninglån till en låntagare som vid en senare tidpunkt återbetalar 

motsvarande summa. Under tiden för lånet betalar låntagaren en avgift, vanligen 

kallat ränta.  Det juridiska begreppet som används är försträckning, då de pengar 14

som lånas ut är fungibel egendom (det utlånade objektet ersätts av motsvarande 

mängd av samma sorts objekt). I 9 kap handelsbalken (1736:1232), [cit. HB] bär 

kapitlet gällande lån den ursprungliga rubriken ”Om försträckning i penningar 

eller varor, och ränta därav”. De flesta av kapitlets paragrafer har upphävts och 

ersatt av nyare lagstiftning, såsom SkbrL och RL. Språkbruket kommer av en 

traditionell uppdelning av avtalstyper där den första avtalstypen avser situationer 

där det utlånade föremålet är det samma som återlämnas, det kallas hyra eller 

saklega för det fall ersättning utgår, och lån eller saklån där ersättning inte utgår. 

Den andra avtalstypen avser situationer där föremålet som återlämnas är inte är 

identiskt utan liknande.  Exempelvis om det är kontanter som har lånats ut är det 15

inte samma sedel som återlämnas utan samma summa. I uppsatsen kommer dock 

begreppet lån som är det allmänna språkbruket att användas när försträckning 

åsyftas.  

Det finnas många olika låneformer. Ett av de vanligaste formerna är så kallat Term 

loan.  Term loan är lån med ett bestämt datum för slutgiltig betalning, lånen kan 16

ha flera amorteringsdatum eller en så kallad bullet (återbetalning av hela lånet i 

slutet på ett fast datum). Det kan även bestå av ett revolving loan, vilket innebär 

att lånet kan betalas ut och återbetalas inom en viss gräns och under en viss 

 Wood, Philip R., Law and Practice of International Finance: university edition, University ed., 14

Sweet & Maxwell, London, 2008, s. 93.

 Lennander, Gertrud, Kredit och säkerhet: Lärobok i krediträtt, 11 u., Iustus Förlag AB, Uppsala, 15

2015, s. 24.

 Cranston, Ross, Principles of Banking Law, 2. ed., Oxford U.P., Oxford, 2002, s. 299.16
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tidsperiod. Ett term loan kan enbart hävas om event of default  eller andra 17

särskilda i förväg avtalade situationer uppstår, vilket är den stora skillnaden från 

en vanlig checkkredit som vid långivarens påtalande ska återbetalas.  Tiden för 18

ett term loan kan variera men lånen är ofta långsiktiga och syftet är att kunna ge 

parterna en finansiell förutsägbarhet. Finns det ett fast datum för återbetalning 

finns det inget krav på att uppmärksamma parten om betalningen utan det för-

väntas vara tydligt och ske enligt vad som avtalats. Det saknas även rätt för 

låntagaren att betala tillbaka ett lån tidigare om inte kreditavtalet medger annat.  19

2.2. Syndikerade lån 

Ett syndikerat banklån innebär att låntagaren ger kreditgivaren, vanligtvis en 

bank, uppdraget att förhandla fram ett kreditavtal där flera banker är kreditgivare. 

Interna villkor avtalas mellan kreditgivarna och bankerna agerar som en enhet 

med en utpekad bank som agent vilken representerar kreditgivarna gentemot 

låntagaren i ett kreditavtal.   20

Varför väljer kreditgivare eller låntagare formen syndikerade banklån? De bakom-

liggande motiven till att vilja syndikera ett banklån kan variera, det kan handla om 

att fördela storleken på både lån och risk på flera parter, att det kan finnas fördelar 

med att använda kapital från olika jurisdiktioner genom att på ett fördelaktigt sätt 

förhålla sig till nationella regleringar om kapitaltäckning eller att vilja underlätta 

användning av olika valutor eller amorteringsperioder.   21

De syndikerade banklånen är avtalsbaserade vilket gör att strukturen på avtalet 

kan variera beroende på hur avtalet är formulerat i det enskilda fallet. Ett sätt att 

kategorisera syndikerade banklån är att dela in dem i äkta och oäkta syndikerade 

 Händelser som uttryckligen enligt avtalet tillåter banken att häva lånet, pausa lånet, ställa in 17

framtida lånetutbetalningar, eller korsvis ställa in andra kredituppgörelser som är kopplade till 
låneavtalet. Jmf. Wood, Philip R., Law and Practice of International Finance: university edition, 
University ed., Sweet & Maxwell, London, 2008, s. 126.

 Wood, Philip R., Law and Practice of International Finance: university edition, University ed., 18

Sweet & Maxwell, London, 2008, s. 93.

 Cranston, Ross, Principles of Banking Law, 2. ed., Oxford U.P., Oxford, 2002, s. 308.19

 Wood, Philip R., Law and Practice of International Finance: university edition, University ed., 20

Sweet & Maxwell, London, 2008, s. 94.

 Cranston, Ross, Principles of Banking Law, 2. ed., Oxford U.P., Oxford, 2002, s. 54 f.21
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lån. Det äkta syndikerade lånet, vilket är den vanligaste formen av syndikerade 

lån, kan beskrivas som flera kreditavtal samlade i ett avtal där kreditgivarna är 

motparter till låntagaren. I ett oäkta syndikerat lån är det den initierade långivaren 

själv som är part gentemot låntagaren och separat avtalar med resterande kredit-

givare.  Fortsättningsvis behandlas enbart äkta syndikerade lån.  22

2.3. Processen  

Det första steget i processen för syndikerade lån skiljer sig inte ifrån ett vanligt 

kreditförfarande utan låntagaren kontaktar en bank eller en grupp av banker med 

förfrågan om de kan förmedla en kredit. Finns ett intresse så inleds förhandlingar. 

Förfarandet kan kortfattat beskrivas som följer. En arrangörsbank förbereder ett 

information memorandum, som innehåller nödvändig finansiell information om 

lånets villkor såsom lånebelopp, räntor och avgifter i ett dokument som kallas 

term sheet, samt information om låntagarens affärsverksamhet, historia, ledning 

och övrig relevant finansiell information. Förberedelserna sker med hjälp av och 

information ifrån låntagaren.  Arrangörsbanken förhandlar dels de interna 23

villkoren för det äkta syndikatet med intresserade långivare i ett intercreditor 

agreement som klargör deras inbördes rättigheter och skyldigheter. Arrangörs-

banken förhandlar parallellt med de intresserade bankerna  gentemot låntagaren 24

vilket resulterar i ett dokument som ofta kallas letter of commitment. Detta är när-

mast att betrakta som ett kreditlöfte som samtliga kreditgivare  och låntagaren 25

signerar.  Arrangörsbanken förbereder ett låneavtal om tillräckligt många anmält 26

sitt intresse.  Förhandlingarna kan även leda direkt till låneavtal.  27

 Cranston, Ross, Principles of Banking Law, 2. ed., Oxford U.P., Oxford, 2002, s. 55 f.22

 Wood, Philip R., Law and Practice of International Finance: university edition, University ed., 23

Sweet & Maxwell, London, 2008, s. 98.

 Det kan även röra sig om andra kreditgivare än banker. Jämf. Lennander, Gertrud, Kredit och 24

säkerhet: Lärobok i krediträtt, 11 u., Iustus Förlag AB, Uppsala, 2015, s. 12 ff. 

Vilket kan och ofta inkluderar själva arrangörsbanken.25

 Gorton, Lars, Företagskrediter, Lynge Andersen, Lennart, (red.), Videregående Kreditret, 1. u., 26

Forlaget Thomson A/S, Köpenhamn, 2008, s. 107 f.

 Graham Roberts, Law Relating to International Banking, Woodhead Publishing Limited, 27

Cambridge, 2003, s. 79. 
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Vid signing date, signeringen av själva låneavtalet, är arrangörsbankens roll 

färdig. Därefter tar den bank som i avtalet utpekats som agentbank  över den 28

främst administrativa rollen. Signeringen följs av en commitment period, tiden 

mellan påskrift av kreditavtalet och själva utbetalningen av lånebeloppet. 

Generellt sker utbetalningen av lånebeloppet, draw down, inom en viss tidsperiod 

från signering av handlingarna. Draw down kan även ske vid flertalet tillfällen om 

uppgörelsen ser ut så. Om ett datum inte är fastställt kan den utbetalande banken 

behöva ett par dagars förberedelse för att se till att medlen finns tillgängliga för 

uttag.  Signing date och draw down kan även ske på samma dag, men ofta finns 29

det anledning till förberedelser, vilket kan handla om att införskaffa myndigheters 

godkännande eller i övrigt säkerställa att vissa förutsättningar är uppfyllda. Låne-

avtalet är alltid villkorat av sådana krav vilket kallas conditions precedent.  Mer 30

om själva avtalet och när parterna anses bundna av avtalet behandlas i kapitel 4.  

2.4. Roller, arrangörsbank och agentbank 

De tre tidpunkterna som uppsatsen fokuseras på; innan signing date, under 

commitment period, och efter draw down, har delvis valts för att de utgör skeden i 

processen där huvudrollen från kreditgivarnas sida kan innehas av olika aktörer. 

Innan signing date inträffar har arrangörsbanken huvudrollen och ett uppdrag. 

Från commitment period tills lånet är återbetalt i sin helhet är det agentbanken 

som har huvudrollen och ett annat uppdrag. Arrangörsbankens och agentbankens 

roll, funktion och relation gentemot låntagare och långivare är olika. För att be-

svara vilka kostnader som kan uppstå för en kreditgivare då de avbryter för-

handlingarna eller begår ett kontraktsbrott, behöver vem som gör vad vid vilken 

tidpunkt tydliggöras. Vem som kan anses vara motpart, arrangörsbank eller agent-

bank avgörs av när i avtalsprocessen ett eventuellt problem uppstår.  31

 Vilket ofta är samma bank som är arrangörsbank. Se exempelvis Cranston, Ross, Principles of 28

Bankning Law, s. 56. 

 Cranston, Ross, Principles of Banking Law, 2. ed., Oxford U.P., Oxford, 2002, s. 305.29

 Tamasuskas, Andreas, Erhvervslivets lånoptagelse, center for kreditret og kapitalmarkedsret, 30

Kreditretsprojektet 11, Handelshøjskolen i Køpenhavn og G.E.C. Gads Forlag, Aktieselskabet af 
1994, København 2006, s 323 f.

 Proctor, Charles, The law and practice of international banking, Oxford University Press, 31

Oxford, 2010, s. 395.
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Arrangörsbanken tar på sig rollen att arrangera lånet med ett antal långivare efter 

att den potentiella låntagaren uttryckt sitt behov av krediten. De i syndikatet del-

tagande bankerna väljer sinsemellan en bank till agentbank och valet samman-

faller ofta med den bank som är arrangör. Agentbankens ansvar börjar när kredit-

avtalet signeras, signing date och arrangörsbankens ansvar avslutats, det finns så-

ledes inget som hindrar att arrangörsbanken tar över rollen som agentbank.  

Agentbankens funktion och uppgifter är främst av administrativ natur såsom att 

vidarebefordra information och transaktioner av fungibla medel (d.v.s. ut- och 

inbetalningar av pengar) enligt de överenskomna villkoren i kreditavtalet.  Inför 32

själva utbetalningen av lånet ankommer det på agentbanken att kontrollera att 

conditions precedent, de villkor och krav som ställs på låntagaren för utbetalning 

och framgår av låneavtalet, är mötta. Om inte samtliga krav möts är inte heller 

kreditgivaren skyldig att genomföra sin prestation.  I praktiken brukar parterna 33

själva ofta komma överens om vad som behöver ske för att banken ska genomföra 

en utbetalning.  Har de en god relation kan banken välja att avstå från något av 34

kraven som återfinns i conditions precedent genom en så kallad waiver.  Efter att 35

utbetalning har skett ingår det inte i agentbankens ansvar att aktivt övervaka och 

kontrollera om events of default uppstår, däremot har de ansvar för att informera 

syndikatet om de får anledning att tro att så är fallet.  Agentbanken agerar som 36

företrädare för de syndikerade bankerna, inte för låntagaren, till skillnad från 

arrangörsbanken som anses agera självständigt gentemot samtliga övriga aktörer 

och kompenseras med en ansenlig ersättning för sin tjänst.  Även agentbanken 37

erhåller ersättning för sitt uppdrag, men den är blygsammare. Det bakomliggande 

syftet med att utse en agentbank förutom att underlätta administrativt är för att för-

 Proctor, Charles, The law and practice of international banking, Oxford University Press, 32

Oxford, 2010, s. 392.

 Wood, Philip R., Law and Practice of International Finance: university edition, University ed., 33

Sweet & Maxwell, London, 2008, s. 100.

 Gorton, Lars, Företagskrediter, Lynge Andersen, Lennart, (red.), Videregående Kreditret, 1. u., 34

Forlaget Thomson A/S, Köpenhamn, 2008, s. 132.

 Mugasha, Agasha, The law of multi-bank financing: syndicated loans and the secondary loan 35

market, Oxford U.P., Oxford, 2007, s. 243.

 Cranston, Ross, Principles of Banking Law, 2. ed., Oxford U.P., Oxford, 2002, s. 56. 36

 Wood, Philip R., Law and Practice of International Finance: university edition, University ed., 37

Sweet & Maxwell, London, 2008, s. 94 ff.
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hindra att någon av bankerna agerar i en enskilds banks intresse eller utanför 

syftet med kreditavtalet.  Agentbankens rättigheter och förpliktelser framgår 38

oftast uttryckligt av låneavtalet och börjar gälla först vid formell giltighet och 

kvarstår tills lånet är amorterat i sin helhet.  De relativt låga och administrativa 39

kostnader som uppstår för agentbanken finansieras i regel av låntagaren för bank-

ernas räkning. Uppstår kostnader till följd av agentbankens felaktiga agerande 

gentemot låntagaren ersätts de kostnaderna av syndikatets medlemmar enligt 

deras relativa kreditandel. Uppkomna kostnader till följd av eventuella avtalsbrott 

från låntagarens sida hamnar vanligen på låntagaren.  40

2.5. Analys, lån och syndikerade lån 

För tiden innan signing date kan ett avtalsliknande förhållande mellan kredit-

givarna och låntagare ha uppstått även om själva syndikatet inte har uppstått, i 

annat fall företräder arrangörsbanken en presumtiv kreditgivare. Arrangörsbanken 

har som berört i 2.4 ovan en fristående roll och är därför att anse som en egen 

aktör fri från syndikatet (även om arrangörsbanken kan ingå i syndikatet som 

långivare) vilket medför att ett eventuellt uppkommen förpliktelse gentemot 

låntagaren stannar hos arrangörsbanken. Det innebär att även låntagaren (på den 

andra sidan avtalet) måste anses fri från det ännu inte uppstådda syndikatet och att 

ett eventuellt förpliktelse enbart kan uppstå i relation till arrangörsbanken. Har 

syndikatet uppstått, eller anses förhållandet vara avtalsliknande kan förpliktelser 

uppstå mellan syndikatet och låntagaren.  

Rör det sig om tidpunkten efter signing date är det istället agentbanken som anses 

som företräder kreditgivarna. Ett eventuellt ansvar för syndikatets felande går via 

agentbanken, men kostnaden fördelas indirekt på syndikatets medlemmar enligt 

andelen av lånekrediten. Troligen kan agentbanken göra sig skyldig till regress-

ansvar om den i sin tur gjort sig skyldig till kontraktsbrott gentemot övriga 

 Mugasha, Agasha, The law of multi-bank financing: syndicated loans and the secondary loan 38

market, Oxford U.P., Oxford, 2007, s. 207. 

 Proctor, Charles, The law and practice of international banking, Oxford University Press, 39

Oxford, 2010, s. 393.

 Se Wood, Philip R., Law and Practice of International Finance: university edition, University 40

ed., Sweet & Maxwell, London, 2008, s. 96, samt Mugasha, Agasha, The law of multi-bank 
financing: syndicated loans and the secondary loan market, Oxford U.P., Oxford, 2007, s. 548 och 
s. 564.
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syndikatdeltagare och deras intercreditor agreement, men det hamnar utanför 

denna redogörelse. För låntagarens del har den via arrangörsbankens omsorg 

skrivit på en handling som är giltig mot samtliga syndikatdeltagare. Det innebär 

att på låntagarsidan har låntagaren i praktiken ingått avtal med samtliga kredit-

givare separat även om det samlats i ett avtal, varför ett eventuellt ansvar uppstår 

gentemot samtliga kreditgivare samtidigt.  

Däremot är en låntagare enligt de engelska principerna för bankrörelse inte 

skyldig att göra ett uttag enbart efter signering.  Det skulle möjligtvis kunna bli 41

tal om andra kostnader ifall syndikatet tagit på sig kostnader för att förbereda ut-

betalning. Detta innebär att tidpunkten för bundenhet är olika beroende på vilken 

part som avses, och att ett eventuellt ersättningsansvar vid samma tidpunkt kan se 

olika ut för de olika parterna. I svensk rätt saknas motsvarande principer som ger 

låntagaren rätt att inte fullfölja lånet med ett uttag. I kommersiella avtal saknas 

krav på överlämnande för bindande verkan och löftet mot ränta blir bindande så-

som vilket annat löfte.  Partsbundenheten torde uppstå samtidigt. Skulle en 42

låntagare välja att inte göra ett uttag borde det motsvara en förtidig amortering 

vilket är ett kontraktsbrott, varpå breaking costs borde aktualiseras.  

3. Ränta och ränteskillnadsersättning 

Detta kapitel handlar om räntekostnader och ersättning för uteblivna ränte-

kostnader som kan bli aktuella i en kreditgivningsprocess. Först kommer en 

redogörelse för vad som gäller enligt RL och SkbrL för det fall låneavtalet inte 

tydligt stipulerar när och hur ränta skall utges och beräknas, samt hur det kan på-

verka en beräkning av ränteskillnadsersättning vid ett kontraktsbrott. Det saknas 

specifika bestämmelser angående ränteskillnadsersättning för kommersiella parter, 

men det finns bestämmelser för konsumenter, varför de kommer att behandlas för 

att belysa hur det skulle kunna beräknas om avtalet inte utförligt stipulerat detta. 

Även en klausul för breaking costs från ett LMA-avtal används för att visa hur er-

sättning för en förtidig återbetalning av ett lånebelopp löses enligt engelsk rätt.  

 Cranston, Ross, Principles of Banking Law, 2. ed., Oxford U.P., Oxford, 2002, s. 306.41

 Lennander, Gertrud, Kredit och säkerhet: Lärobok i krediträtt, 11 u., Iustus Förlag AB, Uppsala, 42

2015, s. 28.
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3.1. Ränta  

Det finns ingen allmängiltig definition av ränta i svensk lagstiftning, trots att 

begreppet används i flertalet lagar, såsom RL och SkbrL. Den kan sägas utgöra 

monetära skyldigheter, men har troligen utkrävts som betalning för försträckning-

ar oavsett slag av fungibel egendom sedan långt tillbaka.  Det kan även beskrivas 43

som bankens profit på ett lån, betalningsmedel för användningen av kapital eller 

kompensation för frånvaro av kapital. Det senare beskrivningssättet skulle inne-

bära att betalning för ränta på kapital som inte utlånats eller som återbetalts inte 

kan krävas.  Den här beskrivning ger dock en förenklad bild, eftersom den inte 44

tar hänsyn till utebliven vinst för kreditgivaren, det positiva kontraktsintresset. 

Eller eventuella kostnader som kan ha medförts av det uteblivna lånet, det 

negativa kontraktsintresset. 

Regler om ränta återfinns framförallt i RL. Även SkbrL har bestämmelser som rör 

förpliktelser att betala ränta. För de fall det inte avtalats om när ränta ska betalas 

har 5 § 1 st. SkbrL en bestämmelse om detta. En ren hänvisning till RL återfinns i 

6 § SkbrL. RL innehåller bestämmelser angående vad som ska betalas. Den första 

paragrafen anger att den hänför sig till penningfordringar, samt att den till största 

del är av dispositiv karaktär. Regleringen i 2 a-2c §§, 4 a § och 8 § SkrbrL är 

tvingande och kan inte avtalas bort, de påverkar visserligen inte själva räntan men 

kan ge en indirekt betydelse då de påverkar förfallotidpunkten. Det finns olika 

sorters räntor. För försenad betalning utgår dröjsmålsränta som sanktion. En annan 

sorts ränta är avkastningsränta som kan beskrivas som ett pris för ett lån. 

Avkastningsränta kräver stöd i form av avtal för att utgå. Bortsett från när en pre-

station ska återgå på grund av avtalsbrott eller dylikt ska avbetalningsränta utgå 

från den dag utbetalning skedde tills återbetalning skett.  Är återbetalningen 45

försenad utgår även dröjsmålsränta från tidpunkten för förseningen.   46

 Hanqvist, Dan, Finansmarknadens referensräntor - särskilt om STIBOR, JP, Stockholm, 2013, s. 43

81

 Cranston, Ross, Principles of Banking Law, 2. ed., Oxford U.P., Oxford, 2002, s. 310. 44

 2 § 2 st. RL.45

 Mellqvist, Mikael & Persson, Ingemar, Fordran & skuld, 10 u., Iustus Förlag AB, Uppsala, 46

2015, s. 77 ff.
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Storleken på avkastningsräntan för det fall inget annat avtalats ska enligt 5 § RL 

betalas med en räntesats motsvarande den vid varje tid gällande referensränta med 

ett tillägg på två procentenheter. Dröjsmålsränta utgår enligt 6 och 9 §§ RL med 

referensränta ökat med åtta procentenheter. Tanken är att storleken på dröjsmåls-

räntan ska förebygga situationer där gäldenären ser det som gynnsamt att hamna i 

dröjsmål. Den ska även vara högre än räntesatsen för att ta nya lån för att före-

bygga ”lånesnurror”, där nya lån används för att täcka gamla lån. Den ska för 

övrigt inte vara lägre än marknadsmässiga dröjsmålsräntor, för att undvika en 

snedvridning i vilka lån som systematiskt återbetalas först. Vidare ska en borgenär 

i viss mån kompenseras för de olägenheter som kan uppstå vid försenad betalning. 

Sammantaget ska den legala dröjsmålsräntan överstiga den normala räntan för 

checkräkningskrediter för att fungera som påtryckningsmedel.   47

Det finns en bestämmelse om ränta på ränta i 7 § RL, vilken anger att om fordran 

löper med avtalad ränta fortsätter denna löpa även efter förfallodagen, undantaget 

om den legala räntesatsen är högre, varför avtalad ränta kan ersättas av legal ränta 

om den avtalade räntesatsen är lågt satt. Huvudregeln innebär att ränta på ränta 

inte ska löpa på legal avkastnings- eller dröjsmålsränta. För den avtalade räntan är 

rättsläget mer oklart, men det är troligt utifrån principerna om parternas avtals-

frihet att de inte är mer begränsade än vad som annars följer av allmänna ogiltig-

hets- och jämkningsregler. När gäldenären är företagare bör jämkning enligt 8 § 

RL vara uteslutet om det inte rör sig om privata skulder eller småföretagare. 8 § 

RL skiljer sig från 36 § AvtL på så sätt att den är mer specifik, samt att enligt den 

kan även lagstadgad ränta jämkas. Jämkning mellan kommersiella parter borde 

vara ovanligt förekommande.    48

3.2. Ränteskillnadsersättning [cit. RSE] 

Kreditgivaren har tagit i beräkning att göra en vinst på den ränta som låntagaren 

skulle ha betalat under den avtalade låneperioden. En förtidig återbetalning av 

lånet innebär att den beräknade vinsten uteblir varför kreditgivaren bör ersättas för 

denna uteblivna vinst. Ersättningen kallas ränteskillnadsersättning [cit. RSE]. RSE 

 SOU 1974:28, prop. 1975:102, LU 1975:30, samt prop. 2001/02:132 s. 32 f.47

 Mellqvist, Mikael & Persson, Ingemar, Fordran & skuld, 10 u., Iustus Förlag AB, Uppsala, 48

2015, s. 80. ff.
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för konsumenter är reglerat i 36 § konsumentkreditlagen (2010:1846), [cit. 

KredL]. samt i anvisningar från Finansinspektionen . Definitionen av begreppet 49

från Finansinspektionens råd från 2014 lyder som följer:  

”ränteskillnadsersättning: den ersättning som en kreditgivare har rätt till 

när en konsument förtidsbetalar en kredit med bunden ränta” 

Beräkningsreglerna påverkas av när lånet utbetalades eller när villkoren för lånet 

ändrades, samt vilken säkerhet som använts.  För krediter till näringsidkare sa-50

knas reglering för RSE och konsumentlagstiftningen är inte tillämplig. Det av-

görande blir istället avtalet och AvtL. 

3.3. Breaking costs i ett syndikerat lån  

Syndikerade låneavtal innehåller klausuler som fått samlingsnamn utifrån sina 

funktioner. Vissa av klausulerna handlar om kreditgivarnas interna relationer och 

skyldigheter, andra reglerar agentbanken eller avhandlar låntagarens skyldig-

heter.  Klausuler om ersättning eller avgifter för återbetalning i förtid eller för-51

ändringar skattemässigt eller liknande har till syfte att garantera att bankernas 

vinstmarginal alltid ska vara konstant och oförändrad, vilket vanligen sker genom 

att placera risken för eventuella kostnadsförändringar till låntagaren.  52

Dröjsmålsräntan enligt engelska lånevillkor är betydligt lägre än den höga 

dröjsmålsräntesats som gäller i de nordiska länderna. Bakgrunden till detta hänger 

ihop med domstolarnas syn på s.k. ”penalty clauses”.  Common law tillåter inte 53

 Finansinspektionen, Finansinspektionens författningssamling, jmf http://www.fi.se/upload/49

30_Regler/10_FFFS/2014/fs1411.pdf, hämtat 2016-11-07, samt http://www.fi.se/upload/
30_Regler/10_FFFS/2015/fs1501.pdf, hämtat 2016-11-07

 För bostadslån som nyare än 2014-07-01 eller har villkorsändrats efter samma datum kan 50

beräkningen av maximalt RSE förenklat beskrivas som en jämförelse av räntesatsen på lånet och 
den genomsnittliga räntan på bostadsobligationer ökad med 1 procentenhet. Äldre lån ger ett 
maximalt RSE beräknat på en jämförelse av räntesatsen på lånet och räntan på statsobligationen 
eller statsskuldsväxlar ökad med 1 procentenhet. Skulle något annat än en bostad användas som 
säkerhet för lånet så finns det ett tak på 1 eller 1/2 procent av det återbetalade beloppet.

 Se Wood, Philip R., Law and Practice of International Finance: university edition, University 51

ed., Sweet & Maxwell, London, 2008, s. 94 och s. 99 ff., för en redogörelse av de sedvanliga 
avtalsvillkoren. 

 Mugasha, Agasha, The law of multi-bank financing: syndicated loans and the secondary loan 52

market, Oxford U.P., Oxford, 2007, s. 218.

 Gorton, Lars, Företagskrediter, Lynge Andersen, Lennart, (red.), Videregående Kreditret, 1. u., 53

Forlaget Thomson A/S, Köpenhamn, 2008, s. 128.
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avtalad ersättning som är extraordinärt oproportionerlig i relation till den förfelade 

partens skada eller estimerade kostnad för skada.    54

Syndikerade lån utgår generellt från standarddokument från LMA vilka innehåller 

ränteklausuler varför RL dispositiva bestämmelser vanligtvis inte tillämpas.  En 55

standardklausul om ränta stipulerar vanligtvis att låntagaren betalar en procent-

marginal, ex. 1 procent över vald styrränta (ex. LIBOR/STIBOR ) som matchar 56

nivån kl 11.00 två bankdagar innan ränteperiodens start. Låntagaren väljer period-

isering, generellt en, tre, sex, nio eller tolv månader. Räntan räknas antingen på 

365-dagars år alternativt på 360-dagars år beroende på vald valuta. Låntagaren 

betalar vanligtvis en default interest  på 1 procent i tillägg till normal marginal 57

med dyrare tilläggsränta och nytt värde för styrräntan. Default interest kan betalas 

både före och efter utdömd dröjsmålsränta är betald.  58

Klausulen nedan är hämtad från ett LMA-avtal och beskriver hur breaking cost 

ska beräknas. Den anger interbankränta, såsom LIBOR eller STIBOR, som be-

räkningsgrund. 

”Break Costs means the amount (if any) by which  

 a)  the interest [exluding the Margin] which a Lender should have received 

for the period from the date of receipt of all or any part of its participation 

in a Loan or Unpaid Sum to the last day of the current Interest Period in 

respect of that Loan or Unpaid Sum, had the principal amount or Unpaid 

 Cranston, Ross, Principles of Banking Law, 2. ed., Oxford U.P., Oxford, 2002, s. 310 f. 54

 Gorton, Lars, Företagskrediter, Lynge Andersen, Lennart, (red.), Videregående Kreditret, 1. u., 55

Forlaget Thomson A/S, Köpenhamn, 2008, s. 123. 

 LIBOR (London Interbank Offered Rate), den räntesats till vilken banker i London är beredda 56

att låna ut till andra banker med förstklassig kreditvärdighet. LIBOR har blivit normgivande för 
bl.a. euromarknaden och affärsbankernas utvecklingskrediter. Till LIBOR läggs erforderliga 
marginaler (LIBOR+) med hänsyn främst till låntagare och berörda länder. STIBOR, Stockholm 
Interbank Offered Rates, de räntor som bankerna betalar när de skall låna av varandra på andra 
löptider än över natten.  
Nationalencyklopedin, LIBOR, http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/
libor, hämtat 2016-12-27. 

 Default interest rate är en ökad räntesats när låntagarens befinner sig i default, vilket innebär att 57

låntagaren på något vis brutit mot låneavtalet. Ökningen syftar till att kompensera kreditgivaren 
för den ökade risken som det innebär att fortsätta utlåning. Jmf. Cranston, Ross, Principles of 
Banking Law, 2. ed., Oxford U.P., Oxford, 2002, s. 310 f.  

 Wood, Philip R., Law and Practice of International Finance, university edition, University ed., 58

Sweet & Maxwell, London, 2008, s. 104. 
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Sum received been paid on the last day of that Interest period:  

exceeds: 

 b)  the amount which that Lender would be able to obtain by placing an 

amount equal to the principal amount or Unpaid Sum received by it on 

deposit with a leading bank in the Relevant Interbank Market for a period 

starting on the Business Day following receipt or recovery and ending on 

the last day of the current Interest Period.” 

Klausulen skulle kunna liknas vid ett vite. Då den har ett bestämt skadestånds-

belopp för ett visst kontraktsbrott, nämligen förtidig återbetalning. Ett vite kan 

vara att bestämt skadeståndsbelopp utgår vi en visst kontraktsbrott. Vidare kan en 

vitesklausul jämkas enligt 36 § AvtL om den märkbart överstiger den skade-

lidandes förlust . 59

3.4. Analys ränta och ränteskillnadsersättning 

I syndikerade lån används ränteklausuler varför RL dispositiva bestämmelser, 

vilka är högre satta än LMA-klausuler, vanligtvis inte tillämpas. Skulle en avtals-

klausul saknas finns svaret dock att hämta där. 

Beskrivningen av ränta som betalningsmedel för användning av kapital eller 

kompensation för frånvaro av kapital är inte förenligt med att ta betalt för kapital 

som inte utlånats eller som har återbetalats. För det fall långivaren inte genomför 

ett avtalat lån skulle en sådan räntekostnad inte åläggas låntagaren. För den 

motsatta situationen där det är låntagaren som inte tagit ut pengarna skulle heller 

ingen avgift tas ut. Det senare ligger in i linje med engelska bankrättsliga 

principer, men är inte förenligt med svensk rätt, vilket konstaterades i kapitel 2. 

Andra sorters kostnader som uppstått för att förbereda lånet skulle däremot kunna 

åläggas låntagaren i både engelsk och svensk rätt.  

Betalning för kapital som återbetalts utesluts då ett återbetalt kapital innebär att 

avsaknaden av kapital har upphört. Ett sådant synsätt skulle utesluta ränta eller 

ersättning för ränta som en del av breaking costs, men som vi kan se i klausulen 

 Jmf. Hellner, Hager, Persson, Annina, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt 2 häftet, 6 u., 59

Författarna och Wolters Kluwer Sverige AB Juridik, Stockholm, 2016, s. 164. 
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från LMA-avtalet är fallet inte så i engelsk rätt, då den beskriver hur långivaren 

ska kompenseras för förtidigt återbetalning. Det är inte heller så i svensk rätt då 

inget förhindrar en utbetalning av ränteskillnadsersättning eftersom det saknas 

motsvarighet till den konsumenträttsliga skyddslagstiftningen och istället avtals-

frihet och avtalet avgör om och hur detta ska beräknas.  

RL innehåller sanktioner för de skuldebrev som saknar avtalad lösning för en för-

senad återbetalning genom dröjsmålsränta. Den lagstiftade storleken av dröjsmåls-

räntesatsen har delvis påverkats av idén om att kompensera borgenärens 

potentiella olägenhet som antas uppkommit på grund av utebliven återbetalning 

vid avtalad tidpunkt.  

Rättsläget för avtalad ränta på ränta är oklart för kommersiella parter, men utifrån 

principer om avtalsfrihet är det sannolikt tillåtet förutsatt att inte ogiltighets- eller 

jämkningsbestämmelser blir tillämpliga. Jämkning mellan företagare överlag är 

ovanligt och parter som deltar i ett syndikerat lån borde per automatik vara ute-

slutna från de i förarbeten beskrivna undantagen kring räntejämkning hos 

kommersiell part för privata skulder eller småföretagande eftersom storleken på 

lånebeloppen som kan bli aktuella för syndikering i regel rör sig om större belopp 

än vad som normalt blir aktuellt för privata skulder eller småföretagande. 

Jämkning av ett vite enligt 36 § AvtL kan däremot bli aktuellt för en för högt satt 

klausul om breaking cost. 

De lagstadgade reglerna i RL nämner inte alls avvikelser från betalning från 

borgenären till gäldenären. Det vill säga det finns inget som reglerar en eventuell 

olägenhet för låntagaren i RL. Ersättning åt detta håll utelämnas därför helt åt 

skadeståndsrättsliga principer. 

Som nämnts ovan är en av de uttalade faktorerna vid bestämmandet av storleken 

på legal dröjsmålsränta att en borgenär i viss mån kompenseras för de olägenheter 

som kan uppstå vid försenad betalning. En rimlig hållning är att en för tidig åter-

betalning skapar olägenheter för borgenären. Sanktioner för en förtidig åter-

betalning är inte reglerade utan detta lämnas åt skadeståndsrättsliga principer, så-

som när det istället är gäldenären som orsakas olägenhet.  
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Möjligtvis skulle ledning skulle kunna sökas från den konsumenträttsliga 

regleringen om ränteskillnadsersättning vid en förtidig amortering, då den syftar 

till att ersätta långivaren vid förtidig amortering, men den konsumenträttsliga 

regleringen utgår ifrån att det finns en ojämlikhet mellan parterna, vilket inte bör 

gälla parterna i ett kommersiellt syndikerat lån. Ledning för att kompensera lån-

givaren får sökas i avtalsrättsliga och skadeståndsrättsliga principer för det fall att 

det saknas en klausul om breaking costs, vilka utreds i kapitel 4.  

4. Avtal och skadestånd 

Detta kapitel kommer att beröra vad ett avtal är samt när avtalsbundenhet uppstår, 

för att sedan komma in på avtalsbrott och skadestånd som följd av detta. En kort-

fattad redogörelse för skadestånd i allmänhet följs av en närmare undersökning av 

skadestånd i kontraktsförhållanden och särskilt för rena förmögenhetsskador. 

Kapitlet ämnar att besvara frågan om när skadestånd kan bli aktuellt, samt hur det 

ska beräknas, vilket kopplar till besvarandet av båda frågeställningarna.  

4.1. Avtal  

Relevanta frågor att besvara för att avgöra om det kan utgå ersättning i det fall att 

banken inte betalar ut lånet i tid är exempelvis vid vilken exakt tidpunkt bunden-

het uppstår, och när något är att betrakta som ett låneavtal. Då olika termer brukas 

för de handlingar som används i låneprocessen blir namnen på handlingarna inte 

det som främst är avgörande utan frågan om när bundenhet uppstår får avgöras 

enligt avtalsrättsliga principer.  De stora dragen för avtalsingående återfinns i 1 60

kap. 1 § AvtL vilken stadgar principen om accept och anbud följt av avtalsfrihet, 

bortsett från lagstadgade formalavtal. Reglerna är grundande i löftesprincipen som 

innebär att anbudsgivaren först blir bunden av sitt anbud och därefter blir 

acceptanten bunden av sitt accept. En så kallad haltande bundenhet eftersom den 

ena parten binds först. När båda parterna är bundna uppkommer ett för båda part-

erna bindande avtal. I common law gäller kontraktsprincipen, ett gemensamt 

avtalsslut och samtidig bundenhet. Bundenhet uppstår när accepten har skickats 

till mottagaren. Kontraktsprincipen används även i svensk rätt vid bl. a. formal-

 Cranston, Ross, Principles of Banking Law, 2. ed., Oxford U.P., Oxford, 2002, s. 301.60
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avtal såsom fastighetsköp. Det innebär att anbudet kan återkallas tills båda part-

erna är bundna. Ett annat exempel på när kontraktsprincipen används i svensk rätt 

återfinns i art. 14-24 lag (1987:822) om internationella köp [cit. CISG]., där 

anbudsgivaren inte blir ensidigt bunden av sitt anbud utan har möjlighet att 

återkalla anbudet tills en accept har mottagits av anbudsgivaren.   61

Principerna om avtalsfrihet ger att parterna själva väljer varandra samt om, hur 

och när vem de vill ingå avtal. Avtalsrätten bygger förutom avtalsfrihet på princip-

en att avtal ska hållas, pacta sunt servanda. Den som avger ett rättsligt bindande 

löfte är förpliktad att upprätthålla detta.  Upprätthålls inte löftet har vi ett avtals-62

brott, en förpliktelse som inte blivit fullgjord trots att plikt till fullgörelse inträtt.  63

Förpliktelserna delas upp i gäldenärs- och borgenärsförpliktelser. Gäldenärens 

förpliktelse kan vara av varierande karaktär och avser den prestation som följer av 

avtalet, det kan antingen vara en förpliktelse till uppfyllelse, att utföra en hand-

ling, eller en förpliktelse till ansvar, att ett faktum föreligger alternativt har före-

legat vid en viss tidpunkt. Borgenärsförpliktelsen är beroende av gäldenärs-

förpliktelsen och avser att medverka till gäldenärens fullgörelse av sina förpliktel-

ser enligt avtalet.  En borgenär kan inte tvingas till fullgörelse, men vid utebliven 64

prestation har gäldenären en rätt att hålla inne sin egen prestation. Borgenärens 

uteblivna prestation utgör inte ett avtalsbrott för det fall gäldenären inte fullgjort 

sin förpliktelse, men prestation från borgenären krävs för att kunna göra gällande 

gäldenärens kontraktsbrott.   65

 Grönfors, Kurt & Dotevall, Rolf, Avtalslagen En kommentar, (Zeteo 20 november 2016), 61

kommentaren till 1 kap. 1 §. Se även Ramberg, Jan, Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, 10 u., 
Författarna och Wolters Kluwer Sverige AB, Stockholm, 2016, s. 90. För fler exempel på 
kontraktsprincipen i svensk rätt se PICC, PECL, DCFR och CESL. 

 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2u., Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, 62

Warszawa, 2006, s. 69. 

 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2u., Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, 63

Warszawa, 2006, s 292. 

 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2u., Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, 64

Warszawa, 2006, s. 301. 

 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2u., Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, 65

Warszawa, 2006, s. 302. 
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I de fall det handlar om uppfyllelseförpliktelser kan en parts huvudförpliktelser 

skiljas från deras biförpliktelser. Huvudförpliktelserna avser de förpliktelser som 

är mest centrala för avtalet, om dessa inte uppfylls rör det sig om ett kontraktuellt 

skadeståndsansvar. För de förpliktelser som inte anses mest centrala finns be-

teckningen biförpliktelser, en underlåten biförpliktelse bedöms ofta enligt utom-

obligatoriska regler.   66

Även för det fall att prestation utförs, men utförandet skiljer sig från det som är 

överenskommet kan en sanktion utgå i form av vite eller skadestånd.   67

Vid ett syndikerat lån utgör utbetalningen av lånebeloppet själva borgenärs-

förpliktelsen. Återbetalning av lånet och betalning av ränta utgör gäldenärs-

förpliktelsen. Om själva utbetalningen av lånet inte sker, blir inte låntagaren 

skyldig att betala en avgift för lånet.  

4.2. Kreditavtal  

I svensk rätt benämns avtal mellan kreditgivare och låntagare ofta som kredit-

avtal.  Kreditavtal är generellt behäftade med räntevillkor och säkerheter för att 68

förebygga en förlust vid betalningsoförmåga hos låntagaren.  Kreditavtal är som 69

regel skriftliga, dels för att möjliggöra omsättning samt i bevissyfte.  När 70

bundenhet har uppstått mellan parterna får kreditgivaren en motsatsavis fordran på 

låntagaren. En fordran utgör lös egendom och kan överlåtas.  Förhållandet 71

mellan kreditgivare och låntagare regleras i SkbrL som blir tillämplig på kredit-

avtal i form av skuldebrev och 1 och 3 kapitlet gäller analogt på övriga kredit-

 Bengtsson, Bertil, and Erland Strömbäck. Skadeståndslagen: en kommentar, Norstedts Juridik 66

AB, 2014, s. 40. 

 Mellqvist, Mikael & Persson, Ingemar, Fordran & skuld, 10 u., Iustus Förlag AB, Uppsala, 67

2015, s. 48.

 Lennander, Gertrud, Kredit och säkerhet: Lärobok i krediträtt, 11 u., Iustus Förlag AB, Uppsala, 68

2015, s. 23.

 Ramberg, Christina, Kontraktstyper, 1 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2005, s. 165.69

 Lennander, Gertrud, Kredit och säkerhet: Lärobok i krediträtt, 11 u., Iustus Förlag AB, Uppsala, 70

2015, s. 23.

 Walin Gösta & Herre, Johnny, Lagen om skuldebrev m.m.: en kommentar, (Zeteo 23 november 71

2016), 27 §.
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avtal.  Vidare regleras förhållandet mellan ursprunglig kreditgivare och över-72

tagande låntagare.  I motiven till lagtexten har ett skuldebrev definierats som ”en 73

ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett 

penningbelopp”.  Ensidighet har använts för att utskilja skuldebrev från andra 74

förpliktelser där motprestation krävs. Saknas motprestation kommer kravet att 

kunna göras gällande i framtiden, vilket inte kan säkerställas när motprestation 

krävs.  Det saknas dock hinder för att villkora fordringen på andra sätt.  75 76

Generellt finns ett bakomliggande rättsförhållande bakom anledningen till att 

någon väljer att ställa ut ett skuldebrev, såsom en kredit, och skuldebrevets 

funktion är att legitimera rätten till betalning utan motprestation.  Förutom ett 77

krav på skriftlighet krävs ofta en signatur från behörig person, men detta är inte 

undantagslöst utan syftet är att fastställa vem utställaren är och att det framgår att 

förpliktelsen kommer att upprätthållas.   78

Skuldebrev kan delas upp i löpande och enkla skuldebrev. De löpande är ställda 

till innehavaren eller till viss man eller order, vilket framgår av 11 § SkbrL. Det 

löpande skuldebrevet är bärare av fordran. Är det ställt till innehavaren räcker 

själva innehavet i sig som legitimering för utkrävande av prestation, ett s. k. inne-

havarskuldebrev. För ett skuldebrev som är ställt till viss man eller order krävs det 

istället att innehavaren kan styrka att det skett en överlåtelse från föregående inne-

havare för legitimering och möjlighet till krav på prestation, ett så kallat order-

skuldebrev.   79

 Se SOU 1935:14 Förslag till lag om skuldebrev m.m., s. 31 f., samt Lennander, Gertrud, Kredit 72

och säkerhet: Lärobok i krediträtt, 11 u., Iustus Förlag AB, Uppsala, 2015, s. 24.

 Ramberg, Christina, Kontraktstyper, 1 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2005, s. 166 f.73

 SOU 1935:14 Förslag till lag om skuldebrev m.m., s. 41.74

 Mellqvist, Mikael & Persson, Ingemar, Fordran & skuld, 10 u., Iustus Förlag AB, Uppsala, 75

2015, s. 112.

 Walin Gösta & Herre, Johnny, Lagen om skuldebrev m.m.: en kommentar, (Zeteo 23 november 76

2016), 1 §.

 Mellqvist, Mikael & Persson, Ingemar, Fordran & skuld, 10 u., Iustus Förlag AB, Uppsala, 77

2015, s. 113.

 Walin Gösta & Herre, Johnny, Lagen om skuldebrev m.m.: en kommentar, (Zeteo 23 november 78

2016), 1 §.

 Mellqvist, Mikael & Persson, Ingemar, Fordran & skuld, 10 u., Iustus Förlag AB, Uppsala, 79

2015, s. 116 ff.
!24



Ett enkelt skuldebrev är enligt 26 § SkrbrL ställt till viss man och utgör främst ett 

bevismedel att den person som anges i handlingen kan motta betalningen med 

befriande verkan för utställaren.  Har det betecknats som ett löpande skuldebrev 80

bör det hanteras som ett orderskuldebrev trots att det är ställt till en viss man. 

Enligt 27 § SkrbrL ger en överlåtelse av ett enkelt skuldebrev inte den nya ägaren 

bättre rätt än föregående borgenär hade. 

Kommersiell kredit som bygger på de svenska affärsbankers grundläggande 

skuldebrevsformulär är utformade som orderskuldebrev, löpande skuldebrev som 

lätt ska kunna omsättas.  SkbrL är analogt tillämplig på ett antal förbindelser som 81

inte uppfyller kraven enligt dess definition och utgör ett uttryck för allmänna 

fordringsrättsliga principer.  SkbrL bör vara tillämplig på syndikerade lån, av-82

talets utformning avgör om reglerna för enkla eller löpande skuldebrev tillämpas.  

Sammanfattande angående avtal och kreditavtal; löftesprincipen gäller i svensk 

rätt för bundenhet. Även kontraktsprincipen gäller i vissa situationer. I engelsk rätt 

uppstår bundenhet vid kontraktsprincipen. För tiden innan signing date kan avtal 

ha uppstått enligt löftesprincipen. Enligt kontraktsprincipen är det först vid 

signing date som bundenhet uppstår. Som konstaterat tidigare i kapitel 4 sker 

bundenheten för kreditgivaren vid signing date och för låntagaren först efter draw 

down enligt engelsk rätt, emedan båda parterna binds senast vid signing date i 

svensk rätt.  

När bundenhet uppstått är parterna skyldiga att upprätthålla eller utföra sina för-

pliktelser, annars sker ett kontraktsbrott. Kontraktsbrott medför skadestånds-

ansvar. För att koppla till frågeställningarna skulle ett kontraktsbrott från kredit-

givaren eller låntagaren medföra skadeståndsansvar. Avtalet mellan kreditgivare 

och låntagare benämns som kreditavtal i svensk rätt och SkbrL blir tillämplig om 

avtalet inte innehåller bestämmelser om återbetalning.  

 Mellqvist, Mikael & Persson, Ingemar, Fordran & skuld, 10 u., Iustus Förlag AB, Uppsala, 80

2015, s. 118.

 Lennander, Gertrud, Kredit och säkerhet: Lärobok i krediträtt, 11 u., Iustus Förlag AB, Uppsala, 81

2015, s. 30 ff.

 Mellqvist, Mikael & Persson, Ingemar, Fordran & skuld, 10 u., Iustus Förlag AB, Uppsala, 82

2015, s. 111 ff.
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4.3. Skadestånd inom och utom kontraktsförhållande 

Begreppet skadeståndsrätt används för den rätt som en part under vissa 

förutsättningar har till ekonomisk ersättning för en skada. Ersättningskravet kan 

uppstå både inom och utanför ett kontraktsförhållande.  Den kontraktuella 83

ersättningen brukar behandlas inom vad som kallas för kontraktsrätt, men 

kontrakts- och skadeståndsrätten kan vara överlappande eller konkurrerande.  Ett 84

skadestånd kan kombineras med andra sanktioner såsom prisavdrag och krav på 

fullgörande  och anses ge mest omfattande skydd av de sanktioner som finns att 85

tillgå mellan parter i ett kontraktsförhållande.  Enligt huvudregeln i svensk rätt 86

saknas särskilda formkrav för ett avtals giltighet.  Det kontraktuella skadeståndet 87

fyller dels ett reparativt syfte, då den som drabbats av en skada kan ersättas för 

detta.  Tanken med ersättningen är att kompensera för den uppkomna skadan, 88

inte att den skadelidande ska försättas i en bättre situation än om avtalet full-

följts.  Har den skadelidande själv bidragit till skadan kan jämkning av 89

ersättningsbeloppet förekomma.  Skadeståndet är även tänkt att fylla en preventiv 90

funktion och att uppmuntra till aktsamhet i allmänhet.   91

Ett omfattande reformarbete på skadeståndsrätten resulterade i SkL som är en 

allmän lag vilken tillämpas när det saknas särreglering.  Vidare är lagen dis-92

 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 u., Författarna och Norstedts Juridik AB, 83

Visby, 2014, s. 23. 

 Radetzki, Marcus, Praktisk skadeståndsbedömning, Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 10. 84

 Bengtsson, Bertil, Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden, Almqvist & Wiksells 85

boktryckeri, Uppsala (1960), s. 24. 

 Hellner, Hager, Persson, Annina, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt 2 häftet, 6 u., Författarna 86

och Wolters Kluwer Sverige AB Juridik, Stockholm, 2016, s. 203.

Hellner, Hager, Persson, Annina, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt 2 häftet, 6 u., Författarna 87

och Wolters Kluwer Sverige AB Juridik, Stockholm, 2016, s. 29. 

 Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen - en kommentar, (Zeteo 21 oktober 88

2016), s. 19. 

 Ramberg, Jan, Herre, Johnny, Internationella köplagen (CISG) – en kommentar, (Zeteo 20 89

november 2016), s. 479. 

 Prop. 1972:5 s. 75. 90

 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 u., Författarna och Norstedts Juridik AB, 91

Visby, 2014, s. 39. f.

 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 u., Författarna och Norstedts Juridik AB, 92

Visby, 2014, s. 32. ff. 
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positiv, vilket framgår av 1 kap. 1§ SkL, således kan ett avtal avvika från SkL och 

stipulera strängare ansvar samt innehålla verkande friskrivningar.  Även om fri-93

skrivningar gentemot tredjeman eller i ett utomkontraktuellt förhållande kan sakna 

verkan.   Samma lagrum anger även att den inte ska tillämpas när ”övrigt följer 94

av regler om skadeståndsförhållanden” varpå domstolen getts utrymme att vidare-

utveckla de kontraktuella skadeståndsreglerna i praxis.  Som exempel på detta 95

kan principen om utvidgat ansvar för ren förmögenhetsskada i kontraktuella 

situationer även för oaktsamma och icke brottsliga handlingar nämnas.  96

I kontraktuella situationer ska enbart ekonomisk skada ersättas som huvudregel.  97

Ekonomisk skada kan delas in i person- och sakskador respektive allmänna 

förmögenhetsskador.  Inom ett avtalsförhållande blir den rena förmögenhets-98

skadan oftast aktuell, vilket är den särskilda formen av allmän förmögenhetsskada 

som avser de skador som uppstått utan koppling till person- eller sakskada enligt 

1. Kap 2 § SkL. Distinktionen mellan allmän och ren förmögenhetsskada är av 

större betydelse i utomobligatoriska förhållanden då huvudreglerna skiljer sig åt 

beroende på vilken typ av skada som ska ersättas. Det är vanligare att kontrakts-

reglerna är förmånligare vid konkurrerande ansvarsgrunder då köplagens 

(1990:931), [cit. KöpL]., regler om fel kan tillämpas utan att förutsättningar för 

culparegeln i 2:1 § SkL föreligger.  99

Kontraktuellt skadeståndsansvar avser det ansvar som kan uppstå i ett avtals-

förhållande. Saknas ett avtalsförhållande eller om skadan är orelaterad till avtals-

förhållandet så kallas det istället för utomobligatoriskt skadeståndsansvar.  Ett 100

 Prop. 1972:5 s. 450. 93

 Hellner, Hager, Persson, Annina, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt 2 häftet, 6 u., Författarna 94

och Wolters Kluwer Sverige AB Juridik, Stockholm, 2016, s. 223 f. 

 Prop. 1972:5 s. 451. 95

 Bengtsson, Bertil, Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen - en kommentar, (Zeteo 2016-10-21) 96

kommentaren till 1:1.3. 

 Ramberg, Jan, Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, 10 u., Författarna och Wolters Kluwer 97

Sverige AB, Stockholm, 2016, s. 246. 

 Prop. 1972:5 s. 451.98

 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 u., Författarna och Norstedts Juridik AB, 99

Visby, 2014, s. 90. 

 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 u., Författarna och Norstedts Juridik AB, 100

Visby, 2014, s. 23. 
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utomobligatoriskt skadestånd för ren förmögenhetsskada kräver som huvudregel 

att brott begåtts enligt SkL 2 Kap. 2 §. Förarbetena anger att bestämmelsen inte 

ska motsatstolkas vilket ger att det finns utrymme för undantag.  101

Kvasikontraktuellt ansvar för skadestånd kan uppstå när det saknas ett avtal 

mellan parterna men situationen kan anses avtalsliknande till den grad att 

problemlösningen bör ske med tillämpning av allmänna avtalsrättsliga principer. 

Detta förutsätter dock att ansvaret kan hänföras till ett avtalsförhållande. Enligt 

praxis kan ett avtalsförhållande fingeras och ett skadestånd kan utdömas enligt 

reglerna för kontraktuellt skadeståndsansvar, vilket kallas för ett kontrakts-

liknande förhållande eller kvasikontraktuellt.  Bedömningen av en skadestånds-102

fråga kan avgöras av kontraktsrättsliga regler även om det saknas avtal mellan 

parterna.  103

4.4. När kan ett skadestånd utdömas?  

För att ett skadestånd ska kunna utdömas krävs det att det finns objektiva ansvars-

förutsättningar. För det första behöver en skada ha inträffat. Rodhe beskriver 

begreppet skada som  

”ett faktiskt inträffat händelseförlopp på ett för denna person ofördelaktigt 

sätt avviker från ett annat händelseförlopp, som sannolikt skulle ha 

utvecklat sig om icke en viss omständighet kommit emellan eller 

uteblivit.”   104

Därmed förutsätts en hypotetisk jämförelse med hur utfallet borde blivit och det 

faktiska utfallet, där skillnaden utgör skadan.  Skadeståndets beräknande kan 105

ytterst kortfattat beskrivas med att den avtalspart som begått kontraktsbrott som 

lett till en ekonomisk skada för motparten blir skyldig att ersätta hela den 

 Prop. 1972:5 s. 568 101

 Ramberg, Jan, Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, 10 u., Författarna och Wolters Kluwer 102

Sverige AB, Stockholm, 2016, s. 264 f., se även ex. NJA 2000 s. 48, NJA 1987 s. 692. 

 Bengtsson, Bertil, and Erland Strömbäck. Skadeståndslagen: en kommentar, Norstedts Juridik 103

AB, 2014, s. 15. 

 Rodhe, Knut, Obligationsrätt, Norstedt, Stockholm, 1984, s. 467 104

 Rodhe, Knut, Obligationsrätt, Norstedt, Stockholm, 1984, s. 468 105
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ekonomiska förlusten.  Den ekonomiska förlusten innefattar såväl direkta för-106

luster såväl som vinsten det fullgjorda avtalet skulle ha gett, det positiva 

kontraktsintresset. I civilrättsliga tvistemål ligger bevisbördan enligt huvudregel 

på den som påstår något, varför den skadelidande ofta måste styrka omständig-

heterna som stöder skadeståndsanspråket, storleken på skadan, samt adekvans-

en.  107

Allmänna rättsgrundsatser ger att kausalitet krävs för utdömande av kontraktuellt 

skadestånd, det vill säga att det finns ett orsakssamband mellan avtalsbrottet och 

den skada som uppstått. Om den förpliktade parten inte utför sin förpliktelse och 

det uppstår en skada hos motparten i ett avtalsförhållande kan orsaken oftast 

finnas i avtalsbrottet. Vidare krävs adekvans, ett tillräcklig nära samband mellan 

handling och skada.  Syftet med adekvans är att utesluta skyldighet att ersätta 108

oberäkneliga händelser.  Adekvansläran kan beskrivas som att den inte får 109

utgöra en alltför avlägsen följd av avtalsbrottet.  110

Kravet på adekvans begränsar skadeståndsansvaret till de skador som den 

kontraktsbrytande parten haft att förutse.  Bedömningen för adekvans är en 111

objektiv bedömning där bedömaren som utgår ifrån den kunskap som en hypotet-

isk person inom relevant bransch besitter, samt om det funnits för situationen re-

levant kunskap hos den faktiska parten/personen. Om skadeståndsansvaret ska 

bedömas utifrån culpaansvar (culpa in contrahendo eller vållande används som 

sammanfattande beteckning för skilda klandervärda beteenden vid avtals 

ingående. ) eller icke-culpöst ansvar påverkar den relevanta tidpunktens 112

position. Det förra förelägger tidpunkten till den skadegörande handlingen och 

den senare ger att tidpunkten placeras vid tiden för avtalets uppkomst. Ansvarets 

 SOU 1971:83 s. 12. 106

 Se NJA 1993 s. 764 (s. 765).107

 Hellner, Hager, Persson, Annina, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt 2 häftet, 6 u., Författarna 108

och Wolters Kluwer Sverige AB Juridik, Stockholm, 2016 s. 225.

 Rodhe, Knut, Obligationsrätt, Norstedt, Stockholm, 1984, s. 225 109

 Radetzki, Marcus, Orsak och skada, Jure, Stockholm, 1998, s. 43. 110

 Ramberg, Jan, Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, 10 u., Författarna och Wolters Kluwer 111

Sverige AB, Stockholm, 2016, s. 243. 

 Rodhe, Knut, Obligationsrätt, Norstedt, Stockholm, 1984, s. 337.112
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omfång vid icke-culpöst ansvar blir därmed mer begränsat då det får antas finnas 

mindre information att tillgå vid avtalets uppkomst och fler sorters skador torde 

anses utgöra en avlägsen följd av avtalsbrottet. I praktiken blir adekvans-be-

dömningen ofta skönsmässig.  I NJA 1998 s. 893 ger HD ett uttryck för en 113

princip om att oberäkneliga och atypiska följder hamnar utanför skadestånds-

ansvaret, vilket indikerar ett krav på förutsebarhet av normalgrad.   114

En med adekvansläran konkurrerande princip återfinns i art. 74 CISG. 

Konventionen är införlivad i svensk lagstiftning. Artikeln är dispositiv och andra 

villkor kan avtalas parterna emellan.  Ett villkor för tillämpning av konventionen 115

är att en av parterna har sitt affärsställe utanför norden, den blir således inte 

tillämplig om båda parter har sina affärsställen inom norden. Vidare är den 

tillämplig på ”varor” enligt artikel 1 . Den part som inte fullgör sin förpliktelse 116

ansvarar för vad den förutsåg och vad den borde ha förutsett.   117

”Damages for breach of contract /... /may not exceed the loss which the 

party in breach foresaw or ought to have foreseen at the time of the 

conclusion of the contract, in the light of the facts and matters of which he 

then knew or ought to have known, as a possible consequence of the breach 

of contract.”  118

Själva bedömningen sker utifrån tidpunkten för avtalets ingående.  Om det är 119

skadeomfattning eller typ av skada som ska ha varit förutsebart framgår inte av 

formuleringen vilket enligt Herre inte behöver skilja sig nämnvärt åt, då de båda 

avser omfattningen men definieras olika.  120

 Radetzki, Marcus, Orsak och skada, Jure, Stockholm, 1998, s. 44. 113

 Schultz, Mårten, Adekvansläran – vänbok till Jan Kleineman och Stockholm Centre for 114

Commercial Law, Jure, Stockholm, 2010, s. 85. 

 Ramberg, Christina, Kontraktstyper, 1 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2005, s. 28. 115

 Den tillämpas därför inte på ett kreditavtal, utan tjänar ett illustrativt syfte.116

 Lehrberg, Bert, Köprätt, Norstedts Juridik, Stockholm, 1996, s. 186. 117

 Från CISG art. 74.118

 Radetzki, Marcus, Orsak och skada, Jure, Stockholm, 1998, s. 50. 119

 Herre, Johnny, Ersättningar i köprätten - Särskilt om skadeståndsberäkning, Norstedts Juridik, 120

1996, s. 406. 
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Det är vanligt att avtala om skadeståndsansvar oavsett culpa. Om inget är avtalat 

är huvudregeln att oaktsamhet krävs enligt 2 kap 1 SkL. Som skadeståndsrättslig 

princip har culparegeln fått konkurrens genom andra lagstiftade principer såsom 

kontrollansvar och strikt ansvar med mera.  Kontrollansvar ger ansvarsbefrielse 121

vid hinder för prestation som inte kan förebyggas, förutses samt befinner sig utan-

för partens kontrollsfär.  Ramberg och Ramberg är av åsikten att skadestånd kan 122

utkrävas oavsett culpöst beteende när utlovat resultat uteblivit.  De är även av 123

åsikten att det finns en allmän avtalsrättslig princip om att ansvar faller bort vid 

kontraktsbrott som orsakats av händelse utom partens kontroll.  Kontrakts-124

rättsliga principer ger att i de fall som en part uttryckt garantier råder ett strikt 

ansvar, det förutsätter dock avsaknaden av giltig reservation, vilket medför att en 

garanti utvidgar rätten till skadestånd.   125

Sammanfattande om skadestånd. Finns inget avtalat och saknas särreglering blir 

SkL tillämplig tillsammans med principer utvecklade i praxis. Ersättnings-

skyldighet kan uppstå både inom och utom ett avtal. Inom ett avtalsförhållande 

blir den rena förmögenhetsskadan oftast aktuell. Utan avtalsförhållande krävs i 

regel att ett brott begåtts för ren förmögenhetsskada, men det finns utrymme för 

undantag. För att ett skadeståndsansvar ska uppstå krävs att de objektiva 

förutsättningarna är uppfyllda; en skada ska ha inträffat och adekvat kausalitet 

krävs. Saknas avtalsförhållande krävs culpa.  

4.5. Analys av avtal och skadestånd 

Tidsaspekten har betydelse för avgörandet om kreditgivaren eller låntagaren kan 

hållas ansvarig. Har ett avtal ingåtts? I så fall sker bedömning genom kontrakt-

 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 9 u., Författarna och Norstedts Juridik AB, 121

Visby, 2014, s. 30 f. 

 Kontrollansvarsbestämmelser återfinns i lagstiftning såsom; KöpL, CISG,  122

SkbrL, Konsumenttjänstlag (1985:716), Lag (1992:1672) om paketresor, Aktiekontolag 
(1989:827), och Sjölag (1994:1009).

 Ramberg, Jan, Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, 10 u., Författarna och Wolters Kluwer 123

Sverige AB, Stockholm, 2016, s. 238. 

 Ramberg, Jan, Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, 10 u., Författarna och Wolters Kluwer 124

Sverige AB, Stockholm, 2016, s. 240.

 Hellner, Hager, Persson, Annina, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt 2 häftet, 6 u., Författarna 125

och Wolters Kluwer Sverige AB Juridik, Stockholm, 2016 s. 110 och 209.
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uella regler, om det inte anses ha ingåtts ett avtal kan det anses som kvasi-

kontraktuellt varpå bedömning sker med kontraktuella regler, annars kvarstår att 

bedöma om utomkontraktuellt ansvar kan aktualiseras. Det kan också saknas 

grund för skadestånd. Vidare är att avgöra om det är en huvudförpliktelse eller en 

biförpliktelse? En biförpliktelse gör att det ska bedömnas med utomkontraktuella 

regler trots att det rör sig om kontraktuellt eller kvasikontraktuellt. I ett kreditavtal 

utgör själva utbetalningen huvudförpliktelsen för kreditgivaren, emedan åter-

betalning och betalning av avgifter och ränta utgör låntagarens huvud-

förpliktelse .  126

Skadestånd för ren förmögenhetsskada i den kontraktuella skadeståndsrätten 

förutsätter en skada och är oberoende av om den har vållats genom brott eller inte, 

till skillnad från den utomobligatoriska skadeståndsrätten där det kan finnas 

spärregler mot ansvar. Den part som skadar sin motpart förväntas ta ansvar för 

sina handlingar. Ansvaret begränsas av kravet på adekvans.  

Adekvanskravet inom ett kontraktsförhållande verkar vara strängare än för parter 

utanför ett kontraktsförhållande, vilket kan förklaras med att grunden för ansvar 

utgår ifrån ett avtal, vars ram hade kunnat göras vidare om det varit parternas 

avsikt vid tiden för avtalets ingående, samt att ansvaret ofta är strikt varför ett 

behov av att begränsa detta ansvar på annat sätt uppstår.  

Ett kontraktuellt ansvar kan ge en större effekt än ett utomobligatorsikt ansvar, 

men det kan även minskas av frivilliga faktorer såsom friskrivningsklausuler. I 

tillägg finns det även begränsningar via speciallagstiftning som reglerar den 

skadelidandes rättigheter jämfört med de allmänna skadeståndsreglerna.  

Innehållet i 74 art. CISG konkurrerar med adekvansläran och avgränsar ansvaret 

för en skada till det som utgör normal följd av avtalsbrott. För skador som utgör 

onormala följder av avtalsbrott kan ansvar uppkomma om det vid tidpunkten för 

avtalets ingående fanns tillräcklig kännedom som gjort skadan förutsägbar. Även 

om bestämmelsen till största del liknar adekvansläran avviker den på så sätt att 

 Gorton, Lars, Företagskrediter, Lynge Andersen, Lennart, (red.), Videregående Kreditret, 1. u., 126

Forlaget Thomson A/S, Köpenhamn, 2008, s. 118. 
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tidpunkten för bedömningen av förutsägbarheten förläggs vid avtalets ingående, 

vidare verkar kraven på förutsägbarheten vara strängare. 

När bundenhet uppstått är parterna skyldiga att upprätthålla eller utföra sina 

förpliktelser, annars sker ett kontraktsbrott. Kontraktsbrott medför skadestånds-

ansvar. För att koppla till frågeställningarna så skulle ett kontraktsbrott från 

kreditgivaren eller låntagaren medföra skadeståndsansvar enligt de kontraktuella 

skadeståndsreglerna, och det är reglerna om ren förmögenhetsskada som blir 

aktuella.  

Men även för det fall att bundenhet inte anses ha uppkommit kan ett utom-

kontraktuellt skadestånd förekomma förutsatt att förutsättningarna i övrigt är upp-

fyllda. Kopplat till frågeställningen skulle det kunna bli aktuellt för situationerna 

innan signing date om det lett till en skada för låntagaren, såsom förlust av en 

affär, men enbart förlust av en affär torde inte räcka, utan förutsättningar för 

illojalitet eller dylikt borde krävas samt koppling till ett avtalsförhållande. Om det 

saknas sådana omständigheter borde inte en avbruten förhandling av långivaren ge 

upphov till skadeståndsansvar för långivaren. I det fallet bör var och en av 

parterna bära sina kostnader för förhandling.  

Om långivaren inte utbetalar finns möjligheten att kräva naturauppfyllelse, då ett 

kommersiellt penninglån inte är en personlig tjänst. Detta alternativ kan förstås 

vara uteslutet på grund av omöjlighet, annars kvarstår alternativet till hävning av 

avtalet och skadestånd för den skada som uppstått, typiskt sett det positiva 

kontraktsintresset.  Om omöjlighet föreligger ska rätten till ersättning bedömas 127

enligt reglerna om culpa in contrahendo.  

För en försenad utbetalning av ett beviljat lån begränsas ett skadestånd normalt till 

dröjsmålsränta och eventuell ersättning för valutaförlust, förvisso har det förts 

diskussioner om att SkbrL skulle kunna förskriva skadeståndsskyldighet utöver 

ränta.  Ytterligare ersättning är därmed inte uteslutet även om det kräver stor 128

 Tamasuskas, Andreas, Erhvervslivets lånoptagelse, center for kreditret og kapitalmarkedsret, 127

Kreditretsprojektet 11, Handelshøjskolen i Køpenhavn og G.E.C. Gads Forlag, Aktieselskabet af 
1994, København 2006, s. 264 f.

 Ramberg, Jan, Banks skadeståndsskyldighet vid försenad utbetalning till bankkund, JT, 128

1991-92, s. 99. 
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försiktighet från domstolen vid bedömning av orsakssamband mellan försenad 

utbetalning och uppkommen skada, samt skadans förutsebarhet.  Frågan 129

behandlades i NJA 1991 s. 217 då en bank varit i dröjsmål med utbetalning av ett 

lån. Dröjsmålet fick till följd en att en fastighetsaffär uteblev. Banken blev strikt 

skadeståndsskyldig oberoende av vållande. Kunden hade klargjort för banken att 

utbetalningen var brådskande för affärens genomförande, varför det ansågs 

förutsebart. Enligt Ramberg var utfallet i NJA 1991 s. 217 allt för beroende av 

omständigheterna för att ses som generellt.   130

5. Breaking Costs - norskt fall  

Det saknas svensk praxis för avtalsbrott gällande avtal för syndikerande lån. 

Avsaknaden kan bero på att det är vanligt med klausuler om skiljedomstol varpå 

utfallen undgår publicering och offentlighet. Detta kapitel ämnar att använda ett 

norskt fall som behandlar frågan om hur breaking costs ska beräknas när låne-

avtalet saknar klausuler som stipulerar detta. Fallet används för att belysa hur 

problemet löstes i norsk rätt då det saknas motsvarande svensk praxis för det 

specifika problemet. Ett norskt fall saknar visserligen prejudicerande verkan i en 

svensk juridisk kontext och det norska systemet är inte identiskt med det svenska, 

men det finns stora likheter varför det kan vara givande att titta på hur frågan 

hanterades i norsk domstol för att få en fingervisning om hur det skulle kunna 

hanteras i svensk rätt. Detta kopplar främst till den andra frågeställningen om 

berör breaking costs.  

5.1. ”Bruddkostnader ved førtidig innfrielse av fastrentelån. 
Avtalsloven 36 §” 

I det norska rättsfallet från 2012, i instansen Borgarting lagmannsrett - LB - 2010 

- 189962 avhandlades ”Bruddkostnader ved førtidig innfrielse av fastrentelån. 

Avtalsloven 36 §” 

Ett rederi hade tagit två fasta lån subventionerade av norska staten för att 

finansiera byggen av två fartyg. Avtalen innehöll en klausul om att rederiet skulle 

 Walin, Gösta, Lagen om skuldebrev m.m., 2 uppl., Stockholm, 1997, s. 59 f.129

 Ramberg, Jan, Banks skadeståndsskyldighet vid försenad utbetalning till bankkund, JT, 1991-92 130

s 99 ff. 
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täcka breaking costs. Klausulen och citatet nedan är hämtad från det första avtalet, 

det andra avtalet hade en annan ordföljd men parterna var överens om att inne-

hållet var detsamma.  

”The BORROWER shall compensate EKSPORTFINANS for all costs and 

expenses related to such prepayment, including possible loss of interest 

income for the remainder of the Loan period, as calculated by 

EKSPORTFINANS. Such breaking costs will only be calculated if the 

EKSPORTFINANS' reinvestment rate is lower than the lending rate. If the 

reinvestment rate is higher than the lending rate, the BORROWER shall pay 

the full value of the outstanding principal amount. (...).” 

I samband med avtalen ingick Eksportfinans, fortsättningsvis kallad långivaren, 

säkerhetstransaktioner i form av ränteswapar, vilka terminerades i samband med 

den prematura återbetalningen. Långivaren utgick ifrån dessa utgifter vid be-

räkningen av breaking costs. Parterna var oense om dessa kostnader skulle ingå i 

beräkningen.  

Lånen var så kallade Commercial Interest Reference Rate-loans [cit. CIRR-lån] 

baserade på villkor fastställda av Organisation for Economic Co-operation and 

Development [cit. OECD]. När låntagaren vid försäljningen av fartygen 

återbetalade lånen i förtid krävde långivaren ersättning för breaking costs beräknat 

på interbankräntan. Låntagaren bestred grunden för beräkningen och fick rätt i 

första instans. 

I domslutet från lagmannretten, fortsättningsvis kallad rätten, konstaterades 

inledningsvis att ett kontraktsbrott inträffat samt att långivaren därför enligt av-

talet haft rätt att få täckning för sina kostnader i samband med den förtidiga åter-

betalningen inklusive uteblivna ränteintäkter för den kvarvarande låneperioden. 

Rätten påvisade att det ankom på långivaren att beräkna kostnaderna, då villkoret 

för detta enligt avtalet var uppfyllt eftersom återinvesteringsräntan vid tidpunkten 

för återbetalningen var lägre än avtalad låneränta. Det villkoret i sig ansågs vara 

ett tecken på att avtalet byggde på skadeståndsrättsliga principer, eftersom en 

lägre återinvesteringsränta skulle innebära en skada för långivaren, men samma 

räntenivå inte skulle medföra skada.  

!35



Frågan i rättsfallet ankom därför på att bestämma hur begreppet återinvesterings-

ränta ska tolkas. Avtalet i sig saknade en definition på detta. Det saknades även 

bestämmelser om hur räntan skulle beräknas.  

Långivaren yrkade att det skulle tolkas som den ränta en bank kan få vid 

omplacering av återbetalningen, d.v.s. den räntesats som ges för fast ränta på 

bankmarknaden. Låntagaren menade att en sådan tolkning skulle gå emot 

ordalydelsen i avtalet och yrkade att det istället skulle tolkas som den utlånings-

ränta som långivaren faktiskt fick eller hade kunnat få vid utlåning av återbetalt 

belopp på kommersiella villkor inklusive marginal. De yrkade alternativt på en 

tolkning där en omplacering av CIRR-lånet till samma villkor, eller en ny utlåning 

av ett CIRR-lån användes som beräkningsgrund. 

Rätten fann att båda sätt var förenliga med ordalydelsen, men att både ordalydelse 

och de skadeståndsrättsliga principer som klausulen härstammar från talar för att 

återinvesteringsräntan ska tolkas som den ränta långivaren skulle få vid en ny 

kreditgivning vid tidpunkten för återbetalning, d.v.s. den fasta räntan på ett mot-

svarande CIRR-lån. Detta alternativ ansågs uteslutet på grund av CIRR-lånens 

villkor eftersom lånen endast ges till specifika prospekt och räntan sätts vid 

tidpunkten för låntagarens köp av fartygen. Vidare är räntan öppen i 120 dagar, 

vilket innebär en gratisoption för låntagaren att välja mellan CIRR-räntan eller 

marknadsräntan. Det innebär att vid tidpunkten för återbetalningen finns inget 

motsvarande CIRR-lån för utbetalning. Varje CIRR-lån är knutet till ett specifikt 

fartyg och utbetalas med en ränta och på villkor om löptid satta vid ett visst 

tillfälle, vilket enligt rätten utesluter att ett nytt CIRR-lån kan användas som 

beräkningsgrund.  

Rätten fann att villkoret om lägre återinvesteringsränta sett till hela klausulens 

sammanhang innehöll fler saker som pekade för att den gemensamma partsviljan 

varit att reglera en slutlig uppgörelse mellan parterna. Detta ansågs tala mot lån-

tagarens tolkning av återinvesteringsränta som en rörlig ränta, eftersom det inte 

skulle vara möjligt att göra en sådan uppgörelse innan den ursprungliga tiden för 

lånet löpt ut och den rörliga räntan för varje tillfälle inom perioden kunnat 

konstateras. Det saknades även bestämmelser i avtalet som tillstyrkte att ut-
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räkningen för breaking costs skulle ske efter hela periodens avslut, inte heller 

fanns bestämmelser som tydde på att låggivaren skulle vara förpliktigad att ta den 

risk som en ny utlåning medför. En sådan tolkning ansågs vidare vara olämplig ur 

en kommersiell synvinkel då parterna skulle vara bundna längre tid, storleken på 

ersättningen för kostnaden skulle vara osäker, samt att en långivare skulle nödgas 

behålla eventuell säkerhet för sina krav under längre tid.  

I tillägg konstaterade rätten att finansdirektören hos låntagaren var utbildad civil-

ekonom och auktoriserad revisor, varpå han innehaft kännedom om branschpraxis. 

Finansdirektören vidhöll att själva ordalydelsen gett anledning till att tolka avtalet 

avvikande mot branschpraxis, men rätten kunde inte finna något stöd för detta, 

även om avtalet var oprecist formulerat. Rätten fann att när det på området finns 

branschpraxis som varit tillgängligt för båda parter och avtalet i sig inte innehållit 

några avvikande klausuler ska ett avtal tolkas i linje med allmän förståelse och 

branschpraxis. Breaking cost beräknades av långivaren till differensen mellan 

nuvärdet av avtalad CIRR-ränta och fast interbankränta för den kvarvarande 

perioden av lånet. Interbankräntan ansågs vara ett uttryck för den förväntade 

räntan för låneperioden, och därmed för den ränteförlust som långivaren förväntas 

göra pågrund av den prematura betalningen. Detta ansågs i linje med fast 

marknadspraxis. Låntagarens yrkanden om att motparten inte uppfyllt sin plikt att 

begränsa skadan och jämkning enligt 36 § AvtL lämnades utan bifall.  

5.2. Analys Breaking Costs - norskt fall  

Situationen i det norska fallet ligger nära uppsatsens andra frågeställning, 

nämligen hur breaking costs vid ett fast syndikerat lån ska beräknas när det 

betalas tillbaka i förtid i ett kommersiellt sammanhang. 

Det första som kan konstateras är att om avtalet varit mer specifikt hade kanske 

parterna sluppit en tvist eftersom det står parterna fritt att avtala om breaking 

costs. Men, eftersom de inte avtalat detta och frågeställningen tar sikte på den 

sorts situation ska rättens lösning analyseras. 

Fallet handlar om kommersiella parter i två syndikerade lån, men då avtalen och 

uppläggen liknade varandra behandlades låneavtalen som ett låneavtal, vilket 
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frågeställningen utgår från. Låntagaren gjorde slutbetalningen i förtid och avtalen 

saknade definition för hur ränta och breaking costs skulle beräknas, även detta likt 

frågeställningen. Parterna föreslog olika lösningar för att beräkna breaking costs 

för avtalsbrottet som den förtidiga återbetalningen innebar. Av rättens domslut 

följer att den första lösningen, vilken gick ut på att beräkna återinvesteringsräntan 

utifrån ett motsvarande CIRR-lån som beräkningsgrund uteslöts med motivering-

en att motsvarande CIRR-lån saknades. Anledningen till att de saknades var att 

själva villkoren inte möjliggör motsvarande CIRR-lån. I övrigt ansågs den 

lösningen ligga i linje med både ordalydelse och skadeståndsrättsliga principer 

varför det inte borde vara uteslutet att en annan sorts lån som har motsvarighet 

kan användas som beräkningsgrund för breaking costs i en i övrigt liknande 

situation.  

Efter att ha uteslutit den första lösningen ansåg rätten att villkoret om lägre åter-

investeringsränta sett i hela klausulens sammanhang innehöll fler saker som 

pekade för att den gemensamma partsviljan varit att reglera en slutlig uppgörelse 

mellan parterna. Att fastställa tidpunkten till när slutbetalningen ägde rum medför 

att en beräkning utifrån en rörlig ränta lämpar sig sämre då det skulle kräva en 

förflyttning av tidpunkten till slutet av den ursprungligt avtalade tidsperioden.  

Rätten anger att för de situationer då det saknas avvikande klausuler ska övriga 

klausuler eller avsaknad av klausuler tolkas enligt branschpraxis. Det innebär att 

branschpraxis vägs in av rätten och används som utfyllnad. Rätten tittar på en 

klausul som är hämtad från ett LMA-avtal och konstaterar att långivarens lösning 

att utgå ifrån interbankräntan vid tidpunkten för återbetalning ligger i linje med 

branschpraxis, samt internationell praxis. Rätten utgår således från långivarens 

lösning för att se om den var utformad enligt branschpraxis nationellt och 

internationellt. Då inget tydde på att den avvek från detta accepterades lösningen. 

En rimlig förklaring till att långivarens lösning användes som utgångspunkt är att 

det enligt avtalet ankom på långivaren att beräkna breaking cost. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att om det saknas motsvarande lån att 

använda som beräkningsgrund är interbankräntan förenlig med ordalydelse och 

internationell praxis för att beräkna breaking cost vid förtida slutbetalning av 
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låntagaren. Finns inget i avtalet som avviker från praxis används branchpraxis 

samt internationell praxis som utfyllnad.  

6. Sammanfattning, besvarande av 
frågeställningar & slutord 

Uppsatsen har beskrivit vad ett lån och ett syndikerat lån är, samt hur processen 

ser ut. Redogjort för parterna vid de olika tidpunkterna samt vilken roll de har. 

Följt av vilka kostnader som kan bli aktuella när avtalet inte stadgar annat eller är 

oprecist formulerat såsom ränta och ränteskillnadsersättning enligt RL och SkbrL. 

Vidare har vad ett avtal är och när avtalsbundenhet uppstår besvarats följt av inne-

börden av avtalsbrott och skadestånd till följd av detta. Vilket sorts skadestånds-

ansvar som kan bli aktuellt samt vad som krävs för att ansvar ska aktualiseras följt 

av en analys av ett norskt rättsfall som kopplar till den andra frågeställningen. För 

besvarandet av frågorna har både svensk och engelsk rätt undersökts. Det är 

främst låntagarens perspektiv som svar på frågeställningarna har sökts. 

Frågeställningarna som har sökts besvaras är:  

Vilka kostnader kan uppstå för en kreditgivare under en syndikerad låneprocess då 

den eller de avbryter avtalsförhandlingen eller begår ett kontraktsbrott? Hur ska de 

beräknas? 

Hur ska breaking costs vid ett fast syndikerat lån beräknas när det betalas tillbaka 

i förtid i ett kommersiellt sammanhang?  

Uppsatsen har sökt utreda följande fyra olika scenarier vid tre tillfällen, 1) 

långivaren avbryter förberedelserna före signing date, 2) långivaren avbryter för-

beredelserna under commitment period, 3) långivaren bryter avtalet genom att 

betala ut för sent eller inte betala ut alls efter commitment period, och 4) 

låntagaren bryter avtalat efter draw down genom att betala ut lånet i förtid utan att 

detaljerna för hur kostnaderna ska beräknas är beskrivna i avtalet, s.k. breaking 

costs.   

För tiden innan signing date kan ett avtalsliknande förhållande mellan kredit-

givarna och låntagare ha uppstått även om själva syndikatet inte har uppstått, i 
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annat fall företräder arrangörsbanken en presumtiv kreditgivare. Arrangörsbanken 

är då att anse som en egen aktör fri från syndikatet vilket medför att en upp-

kommen förpliktelse gentemot låntagaren, och ett ansvar till följd av 

underlåtenhet att fullgöra den förpliktelsen uppkommer hos arrangörsbanken. Har 

syndikatet uppstått, eller anses förhållandet vara avtalsliknande mellan syndikatet 

och låntagaren kan förpliktelser uppstå och om de förpliktelserna underlåts följer 

ett ansvar.  

Rör det sig om tidpunkten efter signing date är det istället agentbanken som anses 

som företräder kreditgivarna. Ett eventuellt ansvar för syndikatets felande går via 

agentbanken, men kostnaden fördelas indirekt på syndikatets medlemmar enligt 

andelen av lånekrediten. 

För det teoretiska fall att ett avtal skulle sakna klausuler vilka reglerade ränta åter-

finns dispositiva regler i SkbrL och RL som då blir gällande. Jämkning från dessa 

torde kunna uteslutas då det rör sig om kommersiella parter. Möjligtvis skulle 

ledning kunna sökas från den konsumenträttsliga regleringen om ränteskillnads-

ersättning vid en förtidig amortering, då den syftar till att ersätta långivaren vid 

förtidig amortering, men den konsumenträttsliga regleringen utgår ifrån att det 

finns en ojämlikhet mellan parterna, vilket inte bör gälla parterna i ett 

kommersiellt syndikerat lån. Ledning för att kompensera långivaren för utebliven 

ränta får sökas i avtalsrättsliga och skadeståndsrättsliga principer. Avtalet mellan 

kreditgivare och låntagare benämns som kreditavtal i svensk rätt och SkbrL blir 

tillämplig. 

För avtal och kreditavtal gäller löftesprincipen i svensk rätt för bundenhet. Även 

kontraktsprincipen gäller i vissa situationer. I engelsk rätt uppstår bundenhet vid 

kontraktsprincipen. För tiden innan signing date kan avtal ha uppstått enligt 

löftesprincipen. Enligt kontraktsprincipen är det först vid signing date som 

bundenhet uppstår.  

Enligt de engelska principerna för bankrörelse är en låntagare inte skyldig att göra 

ett uttag enbart efter signering. I svensk rätt saknas motsvarande principer. Krav 

på överlämnande saknas och bindande verkan uppstår vid kreditlöftet. Detta 

innebär att tidpunkten för bundenhet inte är densamma i engelsk rätt som i svensk 
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rätt. Bundenheten för kreditgivaren sker vid signing date och för låntagaren först 

efter draw down enligt engelsk rätt, emedan båda parterna binds senast vid 

signing date i svensk rätt. När bundenhet uppstått är parterna skyldiga att upprätt-

hålla eller utföra sina förpliktelser, annars sker ett kontraktsbrott. Kontraktsbrott 

medför skadeståndsansvar. För att koppla till frågeställningarna så skulle ett 

kontraktsbrott från kreditgivaren eller låntagaren medföra skadeståndsansvar. 

Skulle en låntagare välja att inte göra ett uttag borde det motsvara en förtidig 

amortering enligt svensk rätt vilket är ett kontraktsbrott, varpå breaking costs 

borde aktualiseras. 

Men även för det fall att bundenhet inte anses ha uppkommit kan ett utom-

kontraktuellt skadestånd förekomma förutsatt att förutsättningarna i övrigt är upp-

fyllda. Kopplat till frågeställningen skulle det kunna bli aktuellt för situationerna 

innan signing date om det lett till en skada för låntagaren, såsom förlust av en 

affär, men enbart förlust av en affär torde inte räcka, utan förutsättningar för 

illojalitet eller dylikt borde krävas samt koppling till ett avtalsförhållande. Om det 

saknas sådana omständigheter borde inte en avbruten förhandling av långivaren ge 

upphov till skadeståndsansvar. I det fallet bör var och en av parterna bära sina 

kostnader för förhandling.   

Vid skada och avsaknad av tydligt preciserat avtal när särreglering saknas blir SkL 

tillämplig tillsammans med principer utvecklade i praxis. Ersättningsskyldighet 

kan uppstå både inom och utom ett avtal. Inom ett avtalsförhållande blir den rena 

förmögenhetsskadan oftast aktuell. Utan avtalsförhållande krävs i regel att ett 

brott begåtts för ren förmögenhetsskada, men det finns utrymme för undantag. För 

att ett skadeståndsansvar ska uppstå krävs att de objektiva förutsättningarna är 

uppfyllda; en skada ska ha inträffat och adekvat kausalitet krävs. Saknas 

avtalsförhållande krävs culpa.  

Hur ska då breaking costs vid ett fast syndikerat lån beräknas när det betalas till-

baka i förtid i ett kommersiellt sammanhang? Då finns det två olika situationer att 

ta hänsyn till. Dels när breaking costs är angivna, vilket påminner om vite och kan 

justeras genom 36 § AvtL, och när det inte bestämts i förväg. För den första 

situationen kan vägledning med fördel sökas i den norska lösningen. För det andra 
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fallet får skadeståndet beräknas enligt de kontraktuella skadeståndsreglerna och 

det positiva kontraktsintresset bör ersättas på liknande sätt som de första fråge-

ställningarna besvarade ovan. Den norska lösningen för hur breaking cost ska 

beräknas vid ett syndikerat lån med fast ränta på bestämd tid är att när det saknas 

motsvarande lån att använda som beräkningsgrund kan interbankräntan användas. 

Den var i det specifika fallet förenlig med ordalydelsen, och det är troligt att den 

kommer att vara det i de flesta avtal som inte uttryckligen stadgar det motsatta. 

Rätten utgick ifrån att använda praxis som utfyllnad när det saknas något i avtalet 

som uttryckligt avvek från praxis, varför parterna bör avtala uttryckligt om deras 

partsvilja skiljer sig från praxis. Att utgå från interbankräntan ligger i linje med 

internationell praxis och LMA-avtalen varför den lösningen torde accepteras av 

svensk rätt.   
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