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Sammanfattning 

Globaliseringen och digitaliseringen har lett till att sättet att göra affärer förändras fort 

och att inspiration hämtas allt oftare från utländska affärsmodeller och 

finansieringsupplägg. Legala konstruktioner utvecklade i andra rättstraditioner passar 

dock inte alltid in i en svensk rättslig kontext. Det ligger dessutom nära till hands att, 

vid tolkning av rätten i den nya immateriella kontexten, hämta ledning från de 

lagregler som utformats utifrån förutsättningarna i en analog värld. Den digitala och 

den analoga världen uppvisar dock på många håll så stora skillnader att detta inte helt 

oproblematiskt låter sig göras. En osäkerhet föreligger därför kring hur svensk rätt ska 

tillämpas på de nya affärsmodellerna. 

Utgångspunkten i uppsatsen har varit att undersöka möjligheten till användning av 

s.k. intercreditoravtal i förhållande till kontoförda företagsobligationer. Särskilt 

bundenheten till avtalet vid förvärv av en obligation har behandlats, samt tolkningen 

av 4 kap. 19 § kontoföringslagen som träffar just kontoförda obligationer. Utöver 

kontoföringslagen har främst undersökts hur regler i skuldebrevslagen och allmänna 

avtalsrättsliga principer träffar affärsmodellen.  

Vad gäller bundenhet till ett intercreditoravtal måste denna uppstå för varje enskild 

förvärvare av en obligation, vid varje enskilt förvärvstillfälle. Enbart förvärvet av en 

obligation kan inte i svensk rätt konstituera bundenhet till ett separat avtal. I 

bedömningen av bundenhet blir allmänna avtalsrättsliga principer styrande. Eftersom 

parterna anses som professionella i lagens mening kan bundenhet uppstå genom 

hänvisning till avtalet i obligationsvillkoren och genom att avtalet finns att tillgå på 

begäran. Avgörande för den avtalsrättsliga bundenheten är att en förvärvare har 

möjlighet att tillgodogöra sig de fullständiga villkoren innan avtalsslut. 

Det huvudsakliga syftet med ett intercreditoravtal är att kontraktuellt prioritera 

skuld. En borgenär har inte rätt att ta betalt för sin fordran förrän en prioriterad 

borgenär först fått betalt. Avtalet träffas därmed av ordalydelsen i 4 kap. 19 § LKF där 

det stadgas att ”inskränkningar för borgenären att ta emot betalning eller att i övrigt 

göra betalningsutfästelsen gällande” ska anges på kontot. En analogi från skulde-

brevslagen skulle ge att anteckning ska ske för att utåt manifestera att inskränkning 

föreligger. Den som på grund av inskränkningen har en rätt, skyddas därmed från krav 

från en godtroende förvärvare. Min slutsats är dock att en analogi bör undvikas, då 

syftet med regeln i skuldebrevslagen inte kan uppfyllas i den immateriella kontexten 

med kontoförda skuldförbindelser. Paragrafen bör därmed inte heller ges någon 

materiell betydelse i den meningen att ett angivande av inskränkning på kontot ska ses 

som ett krav för att kunna göra en inskränkning gällande. Min uppfattning är i stället 

att 4 kap. 19 § LKF syftar till att Euroclear som kontoförare ska ange vissa uppgifter 

på ett konto för att på så vis hantera kontoföringen så att de kan fullgöra sitt uppdrag 

gentemot emittent och kontohavare, och samtidigt upprätthålla allmänhetens 

förtroende för värdepappersmarknaden.  
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Förord 

“Det behövs inte så mycket läshuvud som det behövs sittfläsk för att ta sig igenom”, 

Orden kommer från min farbror och uttalades när jag började på juristutbildningen. 

Såhär när det närmar sig slutet kan konstateras att det ligger något i det. Ett stort tack 

ska därför riktas till familj, sambo, nära och kära som under alla år stöttat och 

uppmuntrat när timme efter timme har spenderats, sittandes, framför böcker.  

 Vad särskilt gäller uppsatsen ska ett särskilt tack riktas till min handledare samt till 

Roschier Advokatbyrå som under min uppsatstid tillhandahållit arbetsplats, 

obegränsad tillgång på material, inspiration och goda råd på vägen.  

 Nu väntar nya utmaningar! 

 

Stockholm, 25 maj 2015 

Johanna Svartz 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

En grundläggande förutsättning för att företag ska kunna expandera och nå nya 

marknader är tillgången till finansiella medel. Ett företags kapitalanskaffning kan ske 

på i huvudsak två olika sätt. Antingen sker finansieringen med eget kapital genom 

förmögenhetstillskott mot aktier i bolaget, eller med externt kapital genom olika 

former av penninglån.
1
 Valet av finansieringsform styrs av överväganden kring bland 

annat styrning och kontroll av företaget samt spridning mot olika kapitalmarknader. 

Vid upptagande av penninglån är givetvis även kostnaden en viktig variabel, precis 

som tillgången till villiga kreditgivare.  

Såväl vid verksamhetsfinansiering som vid förvärvsfinansiering kombinerar ett 

företag ofta krediter av olika slag och med olika lång löptid.
2
 Användningen av flera 

olika finansieringsformer beror ofta på den enkla anledningen att de tillgodoser olika 

behov av finansiering. Genom att differentiera sin finansiering så att denna är optimalt 

anpassad till företagets likviditetsbehov effektiviseras kapitalanvändningen, vilket är 

gynnsamt för bolaget ur ett företagsekonomiskt perspektiv. 

Under senare år har det blivit allt vanligare att ett företag i sin finansiering 

kombinerar banklån med obligationslån.
3
 Företagsobligationer är en typ av ränte-

bärande värdepapper som används för att täcka långsiktiga finansieringsbehov.
4
 I en 

verksamhetsfinansiering kan ett obligationslån användas för att täcka de långfristiga 

skulderna samtidigt som t.ex. en revolverande bankkredit
5
 kan användas för omedel-

bara likviditetsbehov allt eftersom de uppstår. Vidare kan obligationslån kombineras 

med banklån för att möjliggöra stora förvärvsfinansieringar, eftersom den mängd 

kapital ett företag då är i behov av ofta vida överstiger vad en bank kan eller är villig 

att erbjuda.
6
 För många företag är möjligheten till obligationslån inte bara ett bra 

komplement till övriga krediter, utan en nödvändig förutsättning vid anskaffandet av 

finansiella medel.
7
 

                                                           
1 Sandström, s. 103. 

2 Med verksamhetsfinansiering åsyftas finansiering av rörelsen som sådan, och med förvärvsfinansiering 

investeringar i anläggningstillgångar eller andra företag. 

3 FI Dnr 14-8178, s. 2. Obligationslån kan anses vara huvudalternativet till syndikerade banklån lämnade 

av kommersiella banker. Wood, International Loans, s. 195. 

4 Den svenska finansmarknaden, s. 27. 

5 Från engelskans revolving credit. På svenska även kallat rullande kredit eller med ett äldre uttryck 

checkräkningskredit. Kan beskrivas som ett löpande, öppet kreditkonto – en möjlighet att när som helst 

använda en beviljad kredit upp till ett visst belopp. Vid behov utnyttjas krediten, med de räntekostnader 

som det innebär, och när likviditet finns betalas krediten, eller en del av den, tillbaka; ett ”upp-och-

nedräkningsförhållande”. Wood, International Finance, s. 99 och Thunholm, s. 85f. 

6 Wood, International Loans, s. 3 f. 

7 Thunholm, s. 175. 
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När flera olika aktörer är med och lämnar lån till ett företag uppstår frågan om vem 

eller vilka av de olika kreditgivarna som ska ha rätt att få betalt för sin skuld först, 

såväl under låneperioden som ur ställd säkerhet. Särskilt viktigt blir detta när ett 

obligationslån kombineras med annan kredit på ovan beskrivna sätt och detta sker på 

samma nivå i en koncernstruktur.
8
 Lösningen är att en eller flera borgenärer går med 

på att efterställa sin skuld. Traditionellt i svensk rätt har efterställning konstruerats 

som ett villkor för att ett fordringsförhållande ska kunna göras gällande;
9
 en efterställd 

borgenär får inte kräva betalt såvida inte villkoret, att en annan, prioriterad borgenär 

först fått betalt, är uppfyllt.
10

 Precis som i övriga delar av finansmarknadsområdet har 

dock det praktiska arbetet inspirerats av tillvägagångssättet i anglo-amerikansk 

rättstradition. Det beror på att London länge har varit ett av världens starkaste 

finanscentrum och utvecklingen av rättsfigurer och avtalstyper har därmed vuxit fram 

med bakgrund i engelsk rätt.
11

 Efterställning av skuld i ett finansieringsupplägg sker 

därför numera främst på kontraktuell grund, fristående från skuldförbindelsen, i ett 

avtal utvecklat utifrån just engelsk rätt, ett s.k. intercreditoravtal. Förutom att 

efterställa skuld syftar avtalet även till att inskränka förfoganderätten för alla som har 

möjlighet att påverka ett bolags finansiella ställning.
12

 Avtalet blir därmed ömsesidigt 

förpliktande för alla parter och detta aktualiserar ett antal frågor vid tillämpningen av 

rättsfiguren i en svensk kontext. 

För det första är tanken vid upprättandet av intercreditoravtalet är att alla framtida 

förvärvare av de företagsobligationer som givits ut i det aktuella 

finansieringsupplägget ska bli bundna av avtalet. Företagsobligationer, så som dessa 

traditionellt har sett ut – manifesterade på ett fysiskt papper – är löpande skuldebrev i 

dess mest grundläggande bemärkelse och ges ut med syftet att kunna omsättas.
13

 

Karaktäristiskt för en skuldförbindelse är att det rör sig om en ensidig 

                                                           
8 Med lån på olika nivåer avses att lånen tas upp i olika bolag i en koncernstruktur. För enkelhetens skull 

tänker vi oss en koncern med två bolag, där det ena äger det andra. Moderbolaget är ett holdingbolag som 

enbart äger aktierna i dotterbolaget där hela den operationella verksamheten finns. Vid en konkurs 

behandlas varje juridisk person för sig. Eftersom holdingbolagets enda tillgång är aktierna måste dessas 

värde avgöras utifrån vad som finns kvar i dotterbolaget efter att alla skulder är reglerade där. Ett lån 

upptaget i dotterbolaget blir alltså endast beroende av värdet på tillgångarna i det bolaget. Ett lån upptaget 

i holdingbolaget behandlas dock först efter att tillgångar och skulder i dotterbolaget har kvittats och det 

eventuella överskottet blir värdet på aktierna som kan användas för att täcka skulder i holdingbolaget. En 

skuld på en ”högre nivå” blir därmed per automatik strukturellt efterställd. En kombination av krediter på 

samma nivå betyder alltså att lånen tas upp i samma bolag i en koncern. 

9 Fordringens existens bestäms slutligt först när en viss händelse inträffar eller inte inträffar. Antingen 

föreligger fordringen från början men upphör om villkoret uppfylls, alternativt kan fordringen inte göras 

gällande förrän villkoret uppfylls. Lindskog, Kvittning, s. 166. 

10 Se vidare under 2.3.2. 

11 Gorton, s. 331 not 39. 

12 Se vidare under 2.3.1. 

13 SOU 1935:14, s. 41. 



  

 

 10  

 

betalningsförpliktelse från gäldenärens sida.
14

 Även om betalning av skulden kan 

villkoras, kan borgenären inte i och med skuldförbindelsen tillskrivas några 

skyldigheter.
15

 Bundenhet till ett separat intercreditoravtal kan i svensk rätt därför inte 

uppstå på grund av ett förvärv av en obligation enbart på grund av att överlåtaren av 

obligationen var bunden till intercreditoravtalet.  

Vidare finns det i Sverige i dag i princip inga företagsobligationer som ges ut på 

faktiska fysiska papper. Rättigheten som ett innehav av en obligation medför går inte 

att knyta till något fysiskt föremål. I stället är obligationerna kontoförda och benämns 

därför dematerialiserade finansiella instrument. Obligationerna representeras av ett 

identifikationsnummer (ISIN) som registreras på ett konto hos Euroclear.
16

 

Kontoföringen är avgörande för att omsättning ska kunna ske när det inte längre finns 

något fysiskt papper att tradera. Genom numret identifieras en specifik emission av 

obligationer och i och med det, indirekt, även de därtill hörande obligationsvillkoren. 

Ett intercreditoravtal är dock inte identifierbart genom ISIN eftersom det är ett från 

skuldförbindelsen skilt avtal. Fråga uppkommer då om en förvärvare, och i så fall hur, 

kan anses bli bunden till det befintliga intercreditoravtalet. 

Till sist regleras kontoförda företagsobligationer primärt genom lag (1998:1479) 

om kontoföring av finansiella instrument (LKF). Enligt 4 kap. 19 § 5 p. LKF ska vad 

gäller skuldförbindelser ”andra inskränkningar för borgenären att ta emot betalning” 

anges på kontot. Det är i dag inte tekniskt möjligt att registrera ett intercreditoravtal 

direkt på kontot.
17

 Detta innebär att det är oklart hur en inskränkning för en borgenärs 

rätt att ta emot betalning som åstadkommes genom ett intercreditoravtal ska ses mot 

bakgrund av LKF. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Ett av huvudsyftena för kreditmarknaden är att omfördela sparande och risk. På 

marknaden i dag är det av stor vikt att hantering av risker sker på ett sätt som 

inblandade parter är säkra på. Möjligheten till efterställning av annan borgenärs skuld 

kan bland annat påverka en banks beräkning av sitt kapitaltäckningsbelopp. En 

osäkerhet i tillförlitligheten av intercreditoravtal, och därmed en osäkerhet i 

                                                           
14 Walin & Herre, s. 31 f. Efter det att borgenären har lämnat över lånebeloppet är det enbart gäldenären 

som är skyldig att betala ränta och så småningom betala det lånade beloppet, vilket manifesteras genom 

skuldebrevet. Begränsningen av definitionen av skuldebrev till ensidiga utfästelser syftar till att just 

avgränsa skuldebrev från utfästelser i avtal som innebär ömsesidiga förpliktelser. 

15 Walin & Herre, s. 32. 

16 Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) är en så kallad central värdepappersförvarare 

(1 kap. 3 § 1 p. LKF), Wallin-Norman, Finansiella instrument, s. 36 f. Mer om detta under stycke 2.2.2. 

17 Som nämnt i stycket ovan registreras ju inte heller de fullständiga obligationsvillkoren på kontot hos 

Euroclear, men väl ett nummer som identifierar detta. Några dylika nummer finns inte för 

intercreditoravtal. 
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riskbedömningen, kan därför i förlängningen få betydelse för hela marknaden. 

Intercreditoravtal är en rättsfigur vars användning kan sägas ha importerats från främst 

den engelska rätten. Syftet med denna uppsats är därför att diskutera och 

problematisera användningen av intercreditoravtal i förhållande till kontoförda 

obligationer och dess tillämplighet i svensk rätt.  

För att uppfylla syftet fokuserar framställningen på att diskutera och analysera 

följande frågor: 

1) Hur blir en förvärvare av en kontoförd företagsobligation, som tillkommande 

borgenär, bunden till ett befintligt intercreditoravtal? 

2) Utgör lagbestämmelsen i 4 kap. 19 § 5 p. ett hinder för att kontraktuellt 

efterställa skuldförbindelser som kontoförs enligt LKF? 

3) Om villkor i intercreditoravtalet kan göras gällande trots att anteckning på 

kontot inte gjorts, vilket syfte fyller 4 kap. 19 § 5 p. LKF och vilka subjekt 

omfattas i så fall av regeln? 

 

1.3 Ämnesval och avgränsningar 

Valet av ämne för uppsatsen bottnar i en önskan om att behandla en fråga med såväl 

juridisk som praktisk relevans.
18

 Även om bankernas kreditgivning fortfarande 

dominerar, i alla fall på den svenska marknaden, har den under de senaste åren fått allt 

mer konkurrens av finansiering genom utställande av företagsobligationer.
19

 Som 

alltid när nya fenomen tar plats och växer fram uppstår situationer där frågor väcks 

kring huruvida det nya fenomenet får plats i det gamla regelsystemet eller om något 

måste anpassas; lag eller hantering. Hela det finansiella systemet kännetecknas av 

snabb förändringstakt, till stor del på grund av teknikutvecklingen. Samtidigt 

utvecklas inte juridiken i samma takt.
20

 Det gör frågeställningen intressant ur ett rent 

legalt perspektiv på grund av svårigheterna vid tolkning och tillämpning av rättsregler 

i förhållande till de nya, främst immateriella, företeelserna. Särdragen för den 

finansiella marknaden och de numera immateriella instrument som dominerar, 

samtidigt som det rör sig om stora summor pengar, gör att de juridiska konsekvenser 

som följer får betydelse, inte bara för de enskilda inblandade, utan även för marknaden 

i stort. 

Vidare är ämnet av stor praktisk betydelse. Den tekniska utvecklingen har gått 

framåt i betydligt större utsträckning än den juridiska utvecklingen på samma område. 

Rättsreglerna som i dag finns och tillämpas inom det finansiella systemet, och då 

särkskilt vad gäller värdepappersrätten, är utformade för ett system där fysiska papper 

                                                           
18 Sandgren, s. 17. 

19 Beskrivs i avsnitt 2.1.1. 

20 Wallin-Norman, Finansiella instrument, s. 16 och 19. 
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traderades och visades upp vid överlåtelse eller krav på betalning. Reglerna är därför 

dåligt anpassade till den moderna värdepappersmarknaden och den tekniska 

utveckling som skett under framförallt de två senaste decennierna.
21

 Företeelsen som 

sådan är dessutom utvecklad av marknadens parter utifrån en förlaga i ett annat 

rättssystem.
22

 Att enhetlighet i hanteringen av finansieringslösningar eftersträvas är 

inte svårt att förstå när marknaden i dag sällan är lika med de nationella gränserna för 

ett företags hemland. Däremot skiljer sig rättssystemen åt, och vissa rättsinstitut i den 

anglo-amerikanska rättstraditionen erkänns inte i svensk rätt.
23

 Detta leder till många 

intressanta frågeställningar vid tillämpningen av avtalskonstruktionen i svensk rätt. 

Även om många frågor är intressanta måste avgränsningar göras i en uppsats av 

detta slag. Utgångspunkten för behandlingen av frågorna i uppsatsen är därför tänkt att 

vara ett företag med finansiering från dels en bank och dels från obligationer (en 

emission). Mellan parterna har tecknats ett intercreditoravtal. Scenariot är alltså att ett 

aktiebolag har:  

1) utfärdat högriskobligationer som kontoförs och lyder under svensk rätt, och 

2) tagit upp en bankkredit i en svensk bank, 

3) kreditgivarna delar på samma säkerhet, och 

4) ett intercreditoravtal har upprättats mellan inblandade parter. 

De för uppsatsen aktuella frågorna kompliceras ytterligare av det faktum att så kallad 

förvaltarregistrering kan ske av kontoförda värdepapper, ett förfarande som kort sagt 

innebär att en innehavare av ett värdepapper har ett konto hos en förvaltare som i sin 

tur har ett konto hos Euroclear. Det rör sig alltså om en indirekt registrering i minst två 

led, men där registrering kan ske i många fler led och dessutom genom förvaltare i 

flera olika länder.
24

 Möjligheten till förvaltarregistrering leder till en annan dimension 

av frågeställningen som det tyvärr inte finns möjlighet att behandla i uppsatsen. 

Avgränsning kommer därför att ske till sådana situationer där varje 

obligationsinnehavare i direkt koppling till Euroclear har ett eget konto registrerat. 

                                                           
21 Wallin-Norman 2009, s. 23.  

22 Det vill säga i common law, angloamerikansk rättstradition, och civil law, som den 

kontinentaleuropeiska rättstraditionen brukar benämnas. I common law-systemet skapas rätt till stor del 

genom prejudikat, där prejudikaten blir bindande för alla domstolar utom högsta instans. Till skillnad från 

civil law-systemen, där ett systematiskt lagstiftningsarbete varit grunden, har rätten i första hand baserats 

på praxis från domstolarna. Numera används dock även lagstiftning (statute law) för att skapa rätt i allt 

större utsträckning. Även om rättspraxis är en viktig källa vid utrönandet av gällande rätt även inom den 

kontinentaleuropeiska rättstraditionen, är prejudikaten inte grundkällan vid angripandet av ett rättslig 

fråga, och heller inte absolut bindande för övriga domstolar. Se Bogdan, s. 91 f. och 100 ff. samt Gorton 

& Lindell-Frantz, s. 30 f. och 42 f. 

23 Här ska väl särskilt nämnas det s.k. trustinstitutet. 

24 Förfarandet finns pedagogiskt beskrivet av Wallin-Norman, Kontorätt, s. 39 ff. 



  

 

 13  

 

Vidare görs en avgränsning mot frågor som specifikt är att härleda till agenten
25

 för 

obligationsinnehavarkollektivet. Här ska särskilt nämnas frågan om agentens roll och 

behörighet vid omförhandlingar, samt frågan kring dennes roll i intressekonflikter 

mellan uppdragsavtal och intercreditoravtal.
26

 Även frågan som rör huruvida 

intercreditoravtalet kan ses som ett processhinder för obligationsinnehavarna för de 

fall så kallade no action-klausuler
27

 förekommer, samt agentens möjlighet att företräda 

obligationsinnehavare i domstol lämnas åt sidan.  

 Många av frågorna som behandlas i uppsatsen kan tänkas aktualisera civilrättsligt 

ansvar. Frågor rörande skadestånd kommer dock inte att behandlas i uppsatsen. 

 Slutligen ska nämnas att ambitionen inte är att beskriva engelsk rätt eller göra 

någon form av komparativ analys. På grund av rättsfigurens grund i främst den 

engelska rätten har dock utländsk doktrin i stor utsträckning använts vid författandet 

av de deskriptiva delarna, se vidare under avsnitt 1.5. 

 

1.4 Begreppsterminologi 

Många begrepp som är vanligt förekommande inom finansieringsrätten är hämtade 

från engelsk rätt och saknar vedertagna svenska översättningar. Vissa termer har jag 

därför valt att återge på engelska inom parentes, dels för att klargöra vad som åsyftas 

och dels för att undvika att en svensk översättning blir mer begränsad än vad den 

ursprungliga termen på engelska är tänkt att vara. 

Intercreditor agreement är till svenska närmast direkt översatt till borgenärsavtal. 

Denna direkta översättning blir dock något missvisande. Det handlar nämligen inte 

”bara” om ett borgenärsavtal, dvs. ett avtal som sluts mellan olika fordringshavare till 

en och samma gäldenär. Avtalet är mer komplext än så och binder inte bara 

borgenärerna utan även gäldenären med flera.
28

 Det saknas ett fastställt svenskt 

begrepp för avtalet, vilket säkerligen beror på att engelska till klart övervägande del är 

arbetsspråk på marknaden. Egna översättningar kan vara riskabla att använda, och kan 

dessutom skapa mer förvirring än klarhet för läsaren. Agreement vågar jag mig dock 

på att benämna avtal
29

 vilket resulterar i att jag valt att använda mig av den något 

anglifierade (eller försvenskade, beroende på synvinkel) termen intercreditoravtal. 

                                                           
25 Det vill säga företrädaren som representerar obligationsinnehavarna gentemot emittenten. Se mer under 

stycke 2.4. 

26 Intressekonflikten mellan uppgiften är att tillvarata obligationsinnehavarnas intressen, samtidigt som 

agenten också är bunden som part i intercreditoravtalet. 

27 Ett förbud på kontraktuell grund mot att under vissa omständigheter t.ex. vända sig till domstol med 

krav på betalning med stöd i skuldförbindelsen. 

28 Mer om vad avtalet reglerar och vilka som är parter i 2.3. 

29 Visserligen föreligger en skillnad mellan ”agreement” och ”contract”, där det senare men inte det förra 

är direkt verkställbart i domstol. De båda termerna kan likväl översättas till svenskans ”avtal”, samtidigt 
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Något tvetydigt är begreppet obligation, varför en kort förklaring kan hjälpa. 

Begreppet används dels som benämning för en emission av obligationer från ett 

företag – ”utgivande av en obligation”. Då är det alltså ett obligationslån i sin helhet 

som åsyftas. Begreppet används dock även som benämning av varje enskild del av 

emissionen – ”en obligation med nominellt värde på x kronor”. Min förhoppning är att 

kontexten ska ge vilken innebörd som åsyftas vid användning av begreppet obligation.  

Begreppet trust har importerats från främst den engelska rätten och det där 

förekommande trustinstitutet. Trots att rättsfiguren inte återfinns i svensk rätt, används 

de engelska termerna i såväl beskrivningar av funktioner som i företagsnamn.
30

 Rent 

språkligt översätts trustee närmast till förvaltare eller förtroendeman, men den 

juridiska betydelsen skiljer sig åt desto mer. En trust i den engelska rätten ger upphov 

till en typ av delad äganderätt, där följden blir att sakrättsligt skydd uppstår för flera 

personer och där egendomen (the trust asset) alltså skyddas från såväl depositariens 

(the beneficiary’s) som förvaltarens (the trustee’s) borgenärer.
31

 Samtidigt har trusteen 

en oinskränkt rätt att förvalta den aktuella egendomen utan behov av fullmakt, vilket 

är nödvändigt i svensk rätt. Mellanmannen/företrädaren för obligationsinnehavarna 

benämns i Sverige agent eller säkerhetsagent, men även här dyker alltså benämningen 

trustee upp.  

 

1.5 Metod och material 

Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka vad som kan anses vara gällande 

svensk rätt avseende en viss rättsfigur, har utgångspunkten varit att tillämpa en 

rättsvetenskaplig metod.
32

 Det innebär att de rättskällor som är relevanta för 

frågeställningarna ska studeras och analyseras. Alla de inom rättskälleläran 

traditionella rättskällorna, det vill säga lag, förarbeten, praxis och doktrin, blir 

härvidlag av betydelse. Rättskällorna får dock av naturliga skäl olika stor betydelse i 

olika delar av framställningen. 

I avsaknad av lagstiftning får doktrin och rättspraxis en framträdande roll i det 

avsnitt av uppsatsen som avser bundenhet till avtal. Användningen av 

intercreditoravtal har, som mycket annat inom finansieringsrätten, växt fram i enlighet 

med den anglo-amerikanska rättstraditionen och den generella utformningen är därför 

utvecklad utifrån engelsk rätt.
33

 Som en trolig följd därav finns således inte doktrin 

som särskilt behandlar den aktuella avtalstypens förhållande till svensk rätt. Ledning 

                                                                                                                                                         
som effekten av skillnaden för de båda uttrycken inte aktualiseras i uppsatsen. Benämningen avtal har 

därför valts. 

30 Jmf t.ex. Nordic Trustee & Agency AB. 

31 Wood, International Finance, s. 302 f. 

32 Sandgren, s. 39. 

33 Gorton, s. 331 not 39. 
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hämtas i stället i doktrin som behandlar såväl allmänna avtalsrättsliga principer som 

standardavtalsrätt. 

Vid analysen av det för uppsatsen aktuella lagrummet i kontoföringslagen får, vid 

sidan om den faktiska ordalydelsen av lagtexten, förarbeten tjäna som utgångspunkt. 

Uttalanden i förarbetena är av stor vikt för att förstå lagstiftarens intentioner och syfte 

med införandet av det nya kontoförda systemet för hantering av värdepapper. Förutom 

propositionen till den nuvarande kontoföringslagen får även propositionen till dess 

föregångare, aktiekontolagen, betydelse. Införandet av kontoföringslagen innebar, 

avseende det aktuella lagrummet, främst en annorlunda systematisering, varför 

uttalanden rörande innebörd och ändamål även kan hämtas från äldre utredningar. Av 

stor betydelse vid författandet av avsnittet som särskilt rör kontoföring och 

svårigheterna med inpassningen av nya företeelser i en gammal kontext har även 

Wallin-Normans framställningar om just kontoföring och finansiella instrument varit.  

Vid sidan av de för svensk gällande rätt aktuella rättskällorna har även utländsk 

doktrin använts. Här ska särskilt nämnas Wood och hans serie Law and practice of 

International Finance. Ambitionen är dock inte att beskriva engelsk rätt. Det material 

som främst behandlar engelsk rätt har använts som källa i de deskriptiva delarna av 

framställningen där svensk doktrin på området, ännu, inte är lika utvecklad och 

vittomspännande. Hänvisning till utländsk doktrin har använts i de avseenden där jag 

tolkat att överensstämmelse med den svenska hanteringen och målsättningen för 

tillämpningen av rättsfiguren föreligger. De beskrivningar som oundvikligt görs 

utifrån enbart utländsk doktrin är tänka att ge läsaren en förståelse för rättsfiguren som 

sådan och hur den är tänkt att användas, inte presentera en komparativ utblick. Detta 

kräver mer djupgående kunskaper om och en djupare analys av det engelska 

rättssystemet än vad som krävs för uppnående av uppsatsens huvudsyfte.
34

 Därför har 

framställningen koncentreras till att undersöka den praktiska tillämpningen av en viss 

avtalstyps förenlighet med svensk rätt dit.  

Stora delar av avsnittet som behandlar utformning, syfte och användningsområde 

för intercreditoravtal baseras på uppgifter tillhandahållna av Roschier Advokatbyrå. 

Av naturliga skäl kan inte avtal och övriga dokument som legat till grund för 

innehållet i avsnittet biläggas uppsatsen.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är i den inledande delen skriven med mycket information lagt även i 

fotnoter. Tanken är att en person med förkunskap på området ska kunna läsa uppsatsen 

utan att behöva tillgodogöra sig informationen i noterna. De för frågeställningarna 

relevanta delarna finns upptagna i brödtexten. Således riktar sig den förklarande 

                                                           
34 Strömholm, s. 252. 
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informationen i noterna till den läsare som, för att kunna förstå helheten, eventuellt 

behöver lite mer bakgrund till använda begrepp och termer.  

Den finansiella juridiken som rättsområde (hädanefter refererat till som 

finansieringsrätt)
35

 skiljer sig på flera sätt från den allmänna civilrätten och är för 

många, inte bara juriststudenter utan även verksamma jurister, en vit fläck på kartan. 

För att sätta ramen och kontexten för problematiken som behandlas i uppsatsen 

kommer det därför i kapitel 2 att redogöras för de grundläggande finansieringsrättsliga 

utgångspunkter som blir relevanta för förståelsen. En beskrivning av marknaden och 

aktörerna görs först, för att förklara varför frågor som de i fokus för uppsatsen under 

senare år har aktualiseras. Detta följs av en beskrivning och problematisering av de två 

företeelserna som i kombination ger upphov till några av dessa frågeställningar; 

företagsobligationer som finansieringsform samt intercreditoravtal. 

När de finansieringsrättsliga utgångspunkterna har satts följer de kontraktsrättsliga 

aspekter som aktualiseras för frågan om bundenhet till ett intercreditoravtal. Analysen 

koncentreras till hur bundenhet till intercreditoravtalet kan uppstå på avtalsrättslig 

grund och syftar således till besvarande av fråga 1. Kapitel 3 utgår från allmänna 

avtalsrättsliga principer och behandlar bundenhet genom hänvisning. 

För att kunna besvara frågan om lagregelns rättsliga innebörd (fråga 2), blir en 

analys av syftet med lagregeln grundläggande som utgångspunkt. Kapitel 4 inleds 

därför med en diskussion kring detta och i anslutning därtill förs ett resonemang om 

svårigheterna av att tillämpa lagregler som i grunden är uppställda för behandling av 

fysiska värdepapper på rättsfiguren i en immateriell kontext. Vidare fokuseras på hur 

den aktuella lagregeln ska tolkas och vad detta får för konsekvenser för den eventuella 

tillämpningen i förhållande till intercreditoravtal vid företagsobligationsfinansiering 

Resonemanget tar utgångspunkt i vad som tidigare behandlats och syftar till att 

besvara fråga 3. Framställningen avslutas med ett kapitel med sammanfattande 

kommentarer och avslutande reflektioner.  

                                                           
35 Den språkligt närliggande termen finansrätt används inte av den anledningen att begreppet tidigare i 

svensk rätt användes för skatterätt. 
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2 Finansieringsrättsliga utgångspunkter 

2.1 Spelplanen och dess aktörer 

2.1.1 Marknaden och låntagare 

Företagsobligationer emitteras och handlas på värdepappersmarknaden, som är en del 

av kapitalmarknaden.
36

 En indelning av marknaden kan göras utefter de två 

huvudgrupper av värdepapper som handlas med där: värdepapper som representerar 

ägarandelar (aktiemarknaden) och värdepapper som representerar lånat kapital (t.ex. 

obligationsmarknaden).
37

 Precis som i det finansiella systemet i stort är den 

samhällsekonomiska funktionen på värdepappersmarknaden att omfördela sparande 

och risk, och även här är det utbud och efterfrågan som ligger till grund för 

marknadens framväxt.
38

 

Det pratas i dag ibland om ”den nya obligationsmarknaden”. Att kalla hela 

obligationsmarknaden som sådan för en ny marknad är dock fel. Obligationer har 

givits ut och handlats med under flera hundra år. I Sverige var det investeringar i 

infrastruktur i samband med industrialismen som föranledde att obligationsmarknaden 

växte fram.
39

 Såväl staten som de inblandade privata aktörerna utfärdade obligationer 

för att finansiera järnvägsbyggandet i landet under andra halvan av 1800-talet.
40

 

På den svenska obligationsmarknaden har traditionellt sett statsobligationer, 

kommunobligationer samt obligationer utgivna av hypoteksinstitut varit dominerande. 

Obligationslån överlag har ansetts vara förenade med låg risk, och i synnerhet stats- 

och kommunobligationer har betraktats som i princip riskfria investeringar.
41

 På 

företagsobligationsmarknaden har emittenterna främst representerats av stora, kända 

bolag med statlig anknytning, bland annat Vattenfall och Telia. Obligationer utgivna 

av kreditvärdiga bolag som dessa tillhör den del av obligationsmarknaden som kallas 

investment grade.
42

 Den låga risken i investeringen, som den högre kreditvärdigheten 

innebär, ger i gengäld en lägre avkastning.
43

 

                                                           
36 Prop. 1990/91:142 s. 75 och Thunholm, s. 175. 

37 Prop. 1987/88:108 s. 3 f. 

38 Prop. 1990/91:142 s. 74. 

39 Det utfärdades även statsobligationer under 1940-talet för att staten skulle vara rustad om landet skulle 

dras in i världskriget. Erbjudandet att investera riktades då även mycket mot privatpersoner, vilket får ses 

som ett undantag på det stora hela. Marknaden har mestadels riktat sig mot större institutionella 

investerare, t.ex. försäkringsbolag, fonder, etc. 

40 I dag har diskussionen om denna typ av finansieringsform för just upprustning och modernisering av 

järnvägen återigen tagit fart. Att allmänheten får hjälpa till att ställa kredit ses som en god idé då det 

politiska läget gör att dylika satsningar eftersätts. GP, artikel, http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2607744-

finansiera-snabbjarnvag-med-obligationer. 

41 Thunholm, s. 177. 

42 Valdez & Molyneux, s. 157 f. 

43 Räntan kan ses som ett mått på vilken risk en kreditgivare anser att ett lån innebär och risken avgör 

storleken på räntan. 
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Finanskrisen 2007-2008 resulterade i en medvetenhet av risken att bara ha banklån 

för det fall det skulle komma en ny kris. Det blev också dyrare och svårare för 

företagen att låna upp pengar över längre tid då reglerna kring bankernas utlåning 

stramades åt.
44

 Samtidigt kom statsobligationsräntan att bli allt lägre.
45

 I takt med att 

placeringar på traditionella bankkonton gav sämre och sämre avkastning verkade 

dessutom riskacceptansen öka hos allt fler investerare. En skakig aktiemarknad gjorde 

det dock i mångas tycke alltför riskabelt att koncentrera sina investeringar dit.
46

 

Annorlunda uttryckt presenterades nu en matchning av  

”överskott och underskott av finansiellt sparande [där] den förväntade 

avkastning och de risker som är förknippade med placeringar i finansiella 

instrument möter placerarnas behov och riskacceptans”.
47

  

Denna symmetri, till följd av det ekonomiska läget, av restriktiv bankutlåning och 

efterfrågan på alternativa investeringsformer vid jakten på avkastning, är en av 

anledningarna till att obligationslån blivit en allt större företeelse under de senaste åren 

och företagsobligationsmarknaden för andra än bara de allra största företagen tog fart 

rejält. Utbud och efterfrågan möttes. När man talar om ”den nya obligations-

marknaden” menas alltså marknadsskiktet för företagsobligationer utgivna av 

medelstora företag. Dessa företags lägre kreditbetyg, och även frånvaro av formella 

kreditbetyg, innebär naturligtvis en högre risk, men genererar därmed även en högre 

avkastning. Obligationerna kallas därför för high yield-obligationer.
48

  

Vid utgången av 2013 hade svenska icke-finansiella företag cirka 279 miljarder i 

utestående obligationer, en ökning med drygt 70 miljarder från 2012.
49

 Än så länge är 

det dock fortfarande bankerna som står för den största delen av kreditgivningen till 

företag i Sverige.
50

 Numera kommer ungefär en femtedel av alla svenska företags 

                                                           
44 Främst på grund av hårdare kapitaltäckningskrav, det vill säga krav på viss mängd kapital med syfte att 

kunna möta eventuella förluster på grund av kreditrisk, marknadsrisk och operationell risk. Bottnar i 

implementeringen av de s.k. Basel-reglerna, se bland annat Wood, International Finance, s. 407-419. 

45 Under hösten 2014 handlades svenska statsobligationer för första gången till negativ ränta. Dagens 

Industri, artikel, http://www.di.se/artiklar/2014/10/15/statsobligationsranta-negativ-for-forsta-gangen/, 

Sveriges Riksbank, http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Sok-rantor-och-valutakurser/. 

46 Mer risk än lågavkastade räntekonton, med säkrare alternativ än aktier söktes. Med det inte sagt att 

obligationer på något vis skulle vara riskfria investeringar. Risken för betalningsinställelse från företaget 

(kreditrisk) finns alltid precis som risken att inte kunna sälja obligationerna på andrahandsmarknaden 

(likviditetsrisk), även om dessa såklart varierar. Vad gäller avkastningen så krävs dock för obligationer 

enbart tillräckligt kassaflöde i bolaget för att den löpande räntan ska kunna erhållas. Aktier däremot 

kräver ju vinstpotential eftersom avkastningen då består i rätt till framtida vinster. 

47 Ds 2015:2 s. 109. 

48 Valdez & Molyneux, s. 181 f. 

49 Den svenska finansmarknaden, s. 29. Siffrorna träffar dock såväl investment grade som high yield. 

50 Barr, s. 5. 



  

 

 19  

 

lånebaserade finansiering från företagsobligationer och 70 % från banklån.
51

 Detta är 

dock inte fallet i alla länder. I USA, där företagsobligationsmarknaden är betydligt 

större än i Sverige, tillhandahåller kapitalmarknaden till exempel mer krediter än vad 

bankerna gör. Siffran sägs vara uppemot 70 % av den totala utlåningen.
52

  

Även kommunala bolag och kommuner har ökat sin upplåning på 

obligationsmarknaden.
53

 Det beror dock inte på att de inte kan få kredit på annat håll, 

utan helt enkelt på att lånevillkoren är bättre. Något som skiljer villkoren i en 

obligationsfinansiering från de vid en bankfinansiering är att det i senare typiskt sett 

ställs upp vissa villkor som måste vara uppfyllda under hela låneperioden. Sådana 

klausuler finns normalt sett inte med i obligationsvillkor.
54

   

 

2.1.2 Långivare 

De direkta investerarna i företagsobligationer (långivarna) består huvudsakligen av 

professionella aktörer såsom försäkringsbolag, pensionsfonder och investment-

fonder.
55

 Även privatpersoner förekommer som investerare, men på grund av de höga 

beloppen (oftast uppgående till 1 000 000 kronor per obligation) är detta främst 

mycket välbärgade privatpersoner. Indirekt är det dock ofta allmänheten som är att se 

som investerare genom att ha sina medel placerade i fonder som investerar i 

företagsobligationer.
56

 En emittent av företagsobligationer vet därmed sällan vem som 

är den slutliga investeraren. 

Långivare till ett företag benämns efter vilken position och prioritet de har, dels 

strukturellt och dels på grund av obligationsrättsliga arrangemang. Kategorierna är 

exempelvis seniora långivare, juniora långivare samt mezzaninelångivare. Seniora 

långivare benämns de med bäst prioritet, såväl till betalningar som till eventuell 

                                                           
51 Den svenska finansmarknaden, s. 29. Detta är dock siffror som gäller finansieringen för alla svenska 

företag, även de små som nog aldrig skulle bli aktuella som låntagare på företagsobligationsmarknaden.  

52 Wood, International Finance, s. 9 och 47. Siffran dock obekräftad, se Barr, s. 6. 

53 Ofta genom organisationen Kommuninvest som är ett kommunalt finanssamarbete med syfte att öka 

kreditvärdigheten och därmed förbättra lånevillkoren för kommunerna som låntagare. 

Kommuninvest, http://kommuninvest.se/om-oss/vision-och-ide/. 

54 Villkoren (eng. covenants) används för att kontrollera företagets agerande efter det att den utlånande 

summan har betalats ut. Eftersom en fordringsrätt inte medför någon förvaltande rättighet (se nedan under 

2.2.1) uppställs villkor för att kreditgivaren ska ha möjlighet att tillvarata sina intressen i bolaget. 

Villkoren är inriktade på att företagets ekonomiska situation eller kreditgivarens position inte försämras. 

Om företaget bryter mot ett villkor kan detta medföra rätt för kreditgivaren att accelerera lånet (kräva 

betalning i förtid). Detaljerade villkor på detta vis används inte vid obligationslån. Största anledning till 

detta får sägas vara att det skulle vara praktiskt omöjligt att genomföra eventuella omförhandlingar med 

alla olika obligationsinnehavare. Wood, International Loans, s. 69 och 220. 

55 Vid utgången av 2013 var försäkringsbolag den enskilt största kategori av investerare på den svenska 

obligationsmarknaden (inte bara företagsobligationer). Den svenska finansmarknaden, s. 31.  

56 Wood, International Loans, s. 194. 
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säkerhet som ställts för lånet.
57

 Hit hör typiskt sett banker. I en finansieringsstruktur är 

dessa lån oftast upptagna så nära tillgångarna som möjligt, vilket i en 

insolvenssituation leder till att de får betalt först.
58

 För de fall en säkerhet delas med 

någon annan kreditgivare vill en senior långivare få bästa rätt till betalning ur 

säkerheten på kontraktuell basis.  

Långivare som på olika sätt är efterställda rätten till betalningar från gäldenären 

samt betalning ur eventuella säkerheter benämns följaktligen juniora långivare. Till 

denna kategori kan exempelvis, förutom obligationslån, även t.ex. koncerninterna lån 

samt aktieägarlån hänföras. 

Ordet mezzanine åsyftar ursprungligen ett halvvåningsplan som finns mellan två 

vanliga våningsplan. Vad gäller krediter används benämningen mezzanine för lån som 

ligger någonstans emellan eget och främmande kapital. Det kan t.ex. röra sig om en 

strukturellt efterställd skuld där kompensationen för den högre risken består i högre 

ränta samt möjlighet att konvertera skulden till aktier.
59

  

Hädanefter kommer, för enkelhetens skull, senior långivare (”senioren”) att 

användas för prioriterad långivare och junior långivare (”junioren”) för en efterställd. 

Uppsatsen utgår från en finansiering där såväl en bankkredit som ett obligationslån är 

upptaget. Senioren är i detta fall banken och junioren är obligationsinnehavarna.
60

 

 

2.2 Företagsobligationer 

2.2.1 Vad är en företagsobligation? 

Förenklat kan en obligationsemission beskrivas som en process där en investerare 

tillskjuter ett bolag kapital i utbyte mot en eller flera obligationer.
61

 Ett företag kan 

alltså, precis som med aktier, emittera värdepapper för att därmed inhämta kapital från 

marknaden. Till skillnad från en aktie är dock värde
62

 och avkastning
63

 för en 

                                                           
57 Wood, Subordinated Debt, s. 96. 

58 Se mer under not 8 ovan, samt not 99 nedan. 

59 Wood, Subordinated Debt, s. 2. Lindskog benämner även en försträckning försedd med efterställnings-

villkor som mezzanine finansiering då denna närmar sig karaktären av eget kapital. Lindskog, JT, s. 114. 

60 Dessa begrepp används för att tydliggöra. En bank kan teoretiskt vara junior och en obligation senior. 

61 Wood, International Loans, s. 193. 

62 Med värde menar jag här det nominella värdet, dvs. det belopp som företaget enligt obligationen är 

skyldig att betala till innehavaren på förfallodagen, Hansson s. 100. Priset till vilket en obligation säljs på 

andrahandsmarknaden kan ju däremot fluktuera över tid, något som dock inte förändrar det nominella 

värdet. För mer information och problematisering kring obligationers värde, pris och avkastning i 

förhållande till räntekurs och löptid, se Choudhry s. 8-33. 

63 Visserligen ges obligationer ut både med fast och rörlig ränta, i det sistnämnda fallet ofta kopplad till 

t.ex. Stibor eller Libor. Engelskans uttryck ”bond” syftar dock på att räntan är just fast, och för 

obligationer med rörlig ränta används ”floating rate note”. Valdez & Molyneux, s. 7. I de fall räntan är 

rörlig kan den totala avkastningen på obligationen inte i förhand bestämmas, men en lägsta avkastning 
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obligation, såväl som löptid
64

 för densamma, bestämt på förhand. En delägarrätt är 

dessutom förenad med en förvaltande rättighet, t.ex. rösträtt, medan en obligation 

däremot är en ren fordringsrätt som enbart medför en ekonomisk rättighet; en rätt att 

få betalt från emittenten vid viss tid och med visst belopp.
65

 Det vanligaste är att fasta 

ränteutbetalningar (kuponger) på obligationens nominella värde görs regelbundet 

under löptiden.
66

 Någon amortering på beloppet görs däremot inte i normalfallet, utan 

hela det lånade beloppet betalas tillbaka på förfallodagen. Obligationer kännetecknas 

av sin långa löptid och ställs ut på löptider från ett eller ett par år ända upp emot trettio 

år eller mer.
67

 Finansieringsformen kan därför, om allt kapital inte kan omsättas, vara 

onödigt dyr för företaget.  

En företagsobligation är alltså en räntebärande skuldförbindelse vars uttrycksform 

styrker att innehavaren har lånat ut pengar till ett företag mot en viss, bestämd 

avkastning. En obligation ges dock även ut med syftet att kunna omsättas på en 

andrahandsmarknad.
68

 Från innehavarens perspektiv kan obligationen således, med 

tanke på likviditeten
69

, beskrivas som en kapitalplacering och inte bara en 

penningförsträckning.
70

  

En viktig del av karaktären på obligationer, precis som övriga skuldförbindelser, är 

just att betalningsutfästelsen från företaget gentemot obligationsinnehavaren är 

ensidig.
71

 Företaget, det vill säga gäldenären, åtar sig att betala utan att någon 

motprestation (mot fordran svarande skuld) från borgenärens sida krävs. Dock kan en 

obligation, precis som andra skuldebrev, villkoras på så vis att fordringens belopp bara 

betalas ut om vissa förutsättningar är uppfyllda, alternativt att fordringens belopp 

                                                                                                                                                         
kan alltid estimeras. Aktiers avkastning är ju däremot direkt avhängig företagets eventuella vinst och 

alltså inte något som i förhand kan beräknas. 

64 En obligation har en bestämd förfallodag. Aktiekapitalet betalas dock bara tillbaka om bolagets 

upplöses. Prop. 1990/91:142 s. 76. 

65 Benjamin, s. 11, Wood, International Loans, s. 69 och Mellqvist & Persson, s. 232. 

66 S.k. kupongobligationer. Ett annat alternativ är att endast en summa motsvarande det nominella värdet 

betalas vid inlösen av obligationen, men att obligationen från början gavs ut till ett pris kraftigt 

understigande det värdet, s.k. nollkupongobligationer. Wood, International Loans, s. 218 och 229 samt  

Hansson, s. 99 och 103 f. 

67 Valdez & Molyneux, s. 167 och 176, Barr, s. 2 och prop. 1990/91:142 s. 76. 

68 Choudhry, s. 2 f. Med andrahandsmarknad avses här den marknad där förvärv av obligationen sker 

från en tidigare innehavare, till skillnad från primärmarknaden då förvärvet sker direkt från det 

emitterande företaget. Se även Wood, International Finance, s. 335. Även om syftet är att omsättning ska 

ske präglas dock fortfarande den svenska företagsobligationsmarknaden av låg omsättning. Den svenska 

finansmarknaden, s. 32. 

69 Likviditet i denna bemärkelse syftar till en innehavares möjlighet att vid behov överlåta obligationerna. 

Finns denna möjlighet minskar risken för inlåsning vilket också leder till att kraven på avkastning blir 

betydligt lägre. Ds 2015:2 s. 109. 

70 Choudhry, s. 3. 

71 SOU 1935:14 s. 41 och 43 samt Walin & Herre, s. 31 
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varierar beroende på hur utvecklingen av vissa bestämda faktorer fortskrider.
72

 

Anledningen till detta är syftet att obligationerna ska kunna omsättas. Fordringar, men 

i regel inte skuld på grund av motstående förpliktelser, kan överlåtas. En förvärvare av 

ett kontrakt med ömsesidiga förpliktelser förvärvar enbart rätten enligt avtalet (till 

exempel att få betalt), vilken då blir beroende av överlåtarens prestation av den 

motstående förpliktelsen (till exempel att utföra en tjänst). Ett villkor som inte är 

beroende av innehavaren, t.ex. resultatet för ett bolag ett visst år, är dock inget hinder 

för att ensidighet ska upprätthållas.
73

 

 

2.2.2 Kontoförda obligationers särdrag  

Obligationer är alltså ett värdepapper som berättigar innehavaren till betalning av det 

investerade beloppet jämte viss avkastning. Det finns ingen legaldefinition av vad ett 

värdepapper är, beroende av sammanhanget kan begreppet ha olika betydelser.
74

 Från 

början syftades på ett fysiskt papper som var bärare av en angiven rättighet, t.ex. en 

rätt för innehavaren att vid uppvisande av pappret få visst betalt på en bestämd dag.
75

 I 

dag är det dock sällsynt att ett värdepapper ges ut i faktisk fysisk form. I stället 

utfärdas det elektroniskt och utläses som ett nummer på ett så kallat 

avstämningskonto. Enligt 1 kap. 4 § 1 och 2 p. lag (2007:528) om värdepappers-

marknaden (VpmL) är obligationer finansiella instrument. ”Värdepappret”, 

innehavaren, samt rättigheterna knutna till innehavet, finns registrerade på kontot. 

Obligationerna är vad man kallar dematerialiserade.
76

  

Kontoföringen av obligationer sker hos Euroclear, en så kallad central 

värdepappersförvarare som ansvarar för att kontoföring av dematerialiserade 

finansiella instrument sker enligt de formella förutsättningar som finns.
77

 Det rör sig 

bland annat om att se till att rätt antal instrument av rätt sort registreras på innehavares 

konton. Euroclear Sweden ansvarar också för att ge alla nyemitterade obligationer ett 

individuellt nummer, ISIN
78

. Numret tilldelas obligationen vid emissionen och gör att 

den specifika obligationen, och därmed dess obligationsvillkor, kan identifieras via 

                                                           
72 Walin & Herre, s. 32. 

73 Tiberg & Lennhammer, s. 20. 

74 Wallin-Norman, Finansiella instrument, s. 23. 

75 Mellqvist & Persson, s. 234.  

76 Det har då aldrig givits ut något fysiskt värdepapper, utan emissionen sker enbart elektroniskt. Man 

talar även om immobiliserade värdepapper, där det från början finns ett fysiskt värdepapper utgivet, men 

som vid kontoföringen tas om hand av en central värdepappersförvarare. I Sverige sköts detta av 

Euroclear Sweden. Benjamin, s. 23 f. samt Wallin-Norman, Finansiella instrument, s. 35 och 59. 

77 Wallin-Norman, Finansiella instrument, s. 37. 

78 International Securities Identification Number. 
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kontot. ISIN ges ut enligt en internationell standard och administreras av Association 

of National Numbering Agencies, ANNA.
79

  

Vad som särskilt utmärker kontoförda obligationer är alltså att den rättighet som ett 

innehav medför inte går att knyta till något fysiskt föremål. Kontoföringen är en 

förutsättning för att dematerialiserade finansiella instrument ska kunna omsättas på en 

andrahandsmarknad.
80

 En obligation representerad av ett fysiskt värdepapper anses 

vara bärare av en rättighet. Registrering på ett avstämningskonto utgör i detta fall ett 

substitut till den faktiska besittning av ett fysiskt värdepapper, som annars krävs för 

bland annat sakrättsligt giltig äganderätt.
81

 En registrering anses få följden att såväl 

sakrättsliga som obligationsrättsliga verkningar tillkommer kontohavaren i förhållande 

till utomstående.
82

 Den som har ett avstämningskonto med registrerade värdepapper 

har förfogandelegitimation. En registrering på konto ska även anses jämställt med en 

anteckning på ett skuldebrev.
83

 

För fysiska dokument blir det tydligt att rättigheten ett obligationsinnehav för med 

sig kan knytas till det faktiska pappret.
84

 För dematerialiserade obligationer knyts 

rättigheterna i stället till ett konto, som inte är en fysisk sak. Ett kontoutdrag visar 

registreringar på kontot, men utdraget i sig är inte bärare av rättigheten, utan ett 

bevismedel för vad som ”fanns” på kontot vid ett visst givet tillfälle då utdraget 

gjordes. Inte heller kan rättigheten som obligationsinnehavet medför kopplas till en 

viss dator, eftersom denna bara är ett medel för att kunna se vad som elektroniskt 

registrerats. Warnolf benämner särdraget ”brist på fysisk form”.
85

 Att den lagstiftning 

som finns på området, särskilt LKF, ändå utgår ifrån att reglerna som gäller fysiska 

värdepapper är giltiga även för kontoförda finansiella instrument kallar Wallin-

Norman, med inspiration från Benjamin, för den ”Fysiska modellen”.
86

 Detta leder, 

vilket vi även kommer att se längre fram, till en åtskillnad mellan verkliga 

                                                           
79 ANNA (http://www.anna-web.org/). Wallin-Norman, Finansiella instrument, s. 27. 

80 Wallin-Norman, Finansiella instrument, s. 23. 

81 Den s.k. inskrivningsprincipen tillämpas, där registrering ersätter fysisk tradition. Borgenärsskydd 

uppstår enligt 6 kap. 2 § LKF redan vid anmälan om registrering. Millqvist, s. 154 f. 

82 Wallin-Norman, Kontorätt, s. 27. Se även Lindskog, Betalning, s. 39 not 54. Lindskog påpekar att en 

kontoföring som utgångspunkt inte skapar några rättsverkningar, utan enbart har bevisverkan, men att en 

kontoföring på grund av en lagregel kan få rättslig verkan. 

83 6 kap. 1 § lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument (LKF). Walin & Herre, s. 143. 

84 Med beaktande av möjligheten att döda ett förkommet löpande skuldebrev, för att sedan utfärda ett nytt 

som får samma funktion, kan diskuteras om det fysiska papperet faktiskt är bärare av rättigheten eller om 

det mer ska ses som ett bevismedel för den bakomliggande rättighet som legat till grund för utfärdandet, 

se 2-3 och 11-12 §§ lag (2011:900) om dödande av förkommen handling. Ett skuldebrevs rättsliga natur 

diskuterades redan innan införandet av skuldebrevslagen, se bl.a. Eschelsson, s. 9 f. och 24 ff. Vad som 

blir viktigt här är dock att den bakomliggande rättigheten knyts till ett fysiskt föremål, oavsett om det 

fysiska föremålet kan bytas ut eller inte. 

85 Warnolf, s. 220 f. Särskild från immateriella rättigheter främst på grund av rivaliteten. 

86 Wallin-Norman, Kontorätt, s. 35 ff. Benjamin använder begreppet ”Physical Model” för den 

grundläggande uppfattningen, s. 312 f. 
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förutsättningar och de förutsättningar som de i lagtexten uppställda rekvisiten utgår 

ifrån. Wallin-Norman menar att oklarheten avseende rättigheter till kontoförda 

värdepapper ger upphov till en legal risk i den bemärkelsen att det föreligger en reell 

risk att drabbas av skada på grund av legala oklarheter.
87

 

 

2.3 Intercreditoravtal 

2.3.1 Parter i ett intercreditoravtal 

När ett företag kombinerar flera olika krediter vid sin finansiering används inte bara 

olika tillskott av externt kapital. En kreditgivare vill sällan låna ut 100 %, utan visst 

tillskott måste alltid ske från låntagaren själv eller från annat håll. Detta tillskott kan 

komma från moderbolag, aktieägare eller andra bolag i koncernen, det vill säga från 

aktieägarlån och koncerninterna lån. Alla dessa personer, såväl tillhandahållare av 

främmande som eget kapital som tillskjuts i form av aktieägarlån, blir parter i 

intercreditoravtalet. Förutom berörda externa borgenärer och tillhandhållare av internt 

kapital binds även gäldenären, agenten
88

 samt så kallade hedgingmotparter (hedging 

counterparties)
89

 som parter till avtalet. 

Anledningen till att en konstruktion där alla ovan nämnda blir part i avtalet 

används, är för att förhindra alla som har möjlighet att påverka företagets finansiella 

ställning från att fritt förfoga över bolagets förmögenhet eller styra betalningar så att 

viss borgenärs ställning försämras.
90

 Efterställningen av en eller flera borgenärers 

fordringar, till förmån för annan borgenär, är huvudsyftet. 

 

2.3.2 Vad är en efterställning? 

Efterställningar kan vara allmänna eller riktade. En allmän efterställning gäller i 

förhållande till alla andra fordringar som en gäldenär har. Borgenären har då rätt till 

utdelning ur konkursboet först efter att alla övriga borgenärer har fått fullt betalt för 

sina fordringar. En riktad efterställning gäller enbart i förhållande till vissa fordringar. 

                                                           
87 Wallin-Norman, Kontorätt, s. 23. 

88 Se vidare under 2.4. 

89 En hedgingmotpart är någon som gäldenären ingår avtal med för att säkra (”hedga”) sin ränta för det 

seniora banklånet. Räntesäkringen skapas genom ingående av ett avtal (interest swap) där motparten åtar 

sig att betala den rörliga räntan för lånet och gäldenären betalar en på förhand bestämd fast ränta till 

motparten. Företaget ”binder” sin i grunden rörliga ränta. Ofta används ett “master agreement” från ISDA 

(International Swaps and Dealers Association) som utgångspunkt. Att säkra räntan är ofta ett krav från 

bankens sida. Hedgingmotpart kan vara samma bank som även ger krediten, men också en från lånet i 

övrigt fristående bank. Wood, International Loans, s. 229. 

90 Det handlar om ett utökat skydd för en eller flera borgenärer på kontrakträttslig grund, vid sidan av 

kapitalskyddsreglerna i ABL. Se vidare Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag. 
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Traditionellt finns två olika typer av efterställningsavtal; borgenärsavtal som ingås 

mellan två borgenärer och gäldenärsavtal som ingås mellan gäldenär och borgenär.
91

  

Ett borgenärsavtal reglerar i vilken ordning gäldenären har att betala de olika 

fordringarna; en styrning av betalningsflödet. Den engelska termen för ett dylikt avtal, 

turnover agreement,
92

 indikerar att skyldighet att lämna över felaktigt utbetalade 

pengar till den andra borgenären stadgas. Ett borgenärsavtal är bäst lämpat för att 

uppnå en riktad efterställning.
93

 Dock rör det sig såklart om ett sakrättsligt oskyddat 

obligationsrättsligt förhållande borgenärerna emellan.
94

 Avtal kan inte skapa andra 

förmånsrätter än de som finns uppställda i förmånsrättslagen (1979:979).
95

  

Ett gäldenärsavtal (eng. contractual subordination) kan skapa en allmän 

efterställning, men också en riktad i fall då avtalsslutande borgenär medger 

efterställning i förhållande till viss annan borgenär. Ett gäldenärsavtal kan inte ge en 

borgenär rätt att få betalt före övriga borgenärer, precis som att avtal till nackdel för 

tredje man inte kan träffas med giltig verkan.
96

 Det förefaller klarlagt att en 

efterställning i förhållande till alla övriga borgenärer kan åstadkommas genom 

gäldenärsavtal. Vad som gäller vid riktade efterställningar anser Håstad är mer oklart 

eftersom det i en konkurs leder till praktiska problem vid utdelningen från boet.
97

 

Lindskog menar dock att om det bara är en viss borgenär, och inte alla, som är utpekad 

som privilegierad är det också bara denne som ska få åtnjuta fördelen som 

efterställningen innebär.
98

 

Efterställning, eller subordinering, kan förutom på kontraktuell grund åstadkommas 

strukturellt såväl som tidsmässigt. Den strukturella subordineringen uppnås genom att 

en skuld placeras i ett bolag som äger ett annat bolag, i vilket den prioriterade skulden 

tas upp, det vill säga högre upp i en företagsstruktur.
99

 Förenklat kan detta förklaras 

som att de långivare som är närmst tillgångarna i en insolvenssituation får betalt först. 

Strukturell subordinering styr dock inte betalningsflödet under en låneperiod, det vill 

säga under den tid då företaget är solvent och löpande betalar enligt sina åtaganden. 

Den tidsmässiga subordineringen handlar om att ett lån som förfaller till betalning före 

                                                           
91 Lindskog, SvJT 1992, s. 623. 

92 Wood, Subordinated Debt, s. 177. 

93 Lindskog, SvJT 1992, s. 626. 

94 Avtalet torde grunda skadeståndsansvar för gäldenären om denne infriar en efterställd fordran före en 

privilegierad, under förutsättning att denne kände till avtalet. Lindskog, Betalning, s. 102 not 294. 

95 Lindskog, Betalning, s. 101 f. Se vidare nedan under 2.3.4. 

96 Håstad, s. 130. 

97 Håstad, s. 127 och 131. 

98 Lindskog, Betalning, s. 102 not 295. 

99 Eftersom varje enskilt rättssubjekt svarar för sin skuld kommer skulden i dotterbolaget att regleras 

innan värdet på aktierna kan avgöras. Först då kan skulden i moderbolaget, vars värde beror av värdet på 

dotterbolagsaktierna, regleras. 
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ett annat, självklart kommer att få betalt först.
100

 Detta bygger dock på att gäldenären 

är solvent under hela låneperioden. I en konkurs kommer borgenärerna att behandlas 

lika vid upprättande av utdelningsförslag, oavsett när deras respektive fordringar 

förfaller till betalning.
101

 

 

2.3.3 Vad är ett intercreditoravtal? 

En efterställning innebär alltså att en långivare (junioren) går med på att inte få betalt, 

från gäldenären eller ur säkerhet, innan viss annan långivare till samma gäldenär 

(senioren) har fått fullt ut betalt.
102

 ”Efterställning” på svenska används för såväl 

efterställning av rätt till betalning som för efterställning av rätt till säkerhet.
103

 De 

engelska benämningarna subordination och priority markerar dock tydligare 

skillnaden av de två delarna av kontraktuell efterställning. Ett subordination deed 

reglerar i vilken ordning olika borgenärer ska få betalt under och/eller efter 

låneperioden. Ett deed of priority riktar i stället in sig på just ställd säkerhet och i 

vilken ordning borgenärer som delar säkerhet ska ha rätt till betalning ur säkerheten 

vid konkurs eller i annat fall av ianspråktagande, samt vem som under vilka 

omständigheter får inleda ett realisationsförfarande.
104

 Båda avtalen kan användas 

självständigt, men det vanligaste är dock att dessa två delar kombineras i ett 

intercreditoravtal. Allra störst betydelse får ett intercreditoravtal då varken strukturell 

eller tidmässig efterställning aktualiseras, dvs. när flera lager av krediter tas in på 

samma nivå i en företagsstruktur och dessutom delar på ställd säkerhet. Detta innebär 

ju nämligen att alla långivare som utgångspunkt, enligt sina respektive 

låneavtal/obligationsvillkor, får samma prioritet till betalning och säkerheter. 

Vid kommersiell företagsfinansiering efterställs skuld dels för att externa långivare 

vill försäkra sig om att koncerninterna skulder och aktieägarlån inte betalas före extern 

skuld, och dels för att rangordna förhållandet mellan olika externa långivare.
105

 En 

senior långivare vill även begränsa sådana betalningar till en junior långivare som 

hade kunnat användas för betalning av den seniora skulden, samt förhindra betalningar 

                                                           
100 Tidsmässig subordinering kan också sägas uppstå genom att brott mot s.k. covenants (se ovan i not 54) 

kan ge banken rätt att accelerera lånet. Dylika villkor saknas i obligationsvillkor. Uppsägning av lånet i 

förtid kan därmed för bankens del ske vid en betydligt tidigare tidpunkt än vad som är fallet med 

obligationslån. 

101 Enligt 18 § förmånsrättslagen ska alla fordringar som inte är förenade med förmånsrätt, dvs. är 

oprioriterade, behandlas lika. Utdelning sker därmed pro rata – i förhållande till storlek på fordringen. 

Att en fordran som inte har förfallit till betalning får göras gällande i konkursen uttrycks explicit i 

5 kap. 1 § 2 st. KonkL. 

102 Wood, Subordinated Debt, s. 177. 

103 En efterställning till säkerhet innebär att värdet från den realiserade panten tillkommer juniora 

långivaren först i andra hand. 

104 Att det i svensk rätt antagligen inte på kontraktuell basis går att skapa ett processhinder på detta sätt är 

en fråga som lämnas åt sidan i uppsatsen. 

105 Wood, Subordinated Debt, s. 178 f.  



  

 

 27  

 

av den juniora skulden om betalningsinställelse för den seniora skulden har inträffat.
106

 

Genom ett intercreditoravtal hanteras alltså olika risker genom att den seniora 

långivaren förstärker sin position på kontraktuell grund, samtidigt som avtalet vid ett 

förvärv resulterar i en ökad kontroll över målbolagskoncernen.
107

  

Avtalsinnehållet i ett intercreditoravtal varierar beroende på såväl låntagare och 

långivare, som typ av skulder samt hur förhandlingarna för det aktuella avtalet har 

förts.
108

 För intercreditoravtal vid syndikerade lån
109

 är det vanligt att utgångspunkt för 

avtalen tas i de standarddokument som Loan Market Association (LMA)
110

 har tagit 

fram. Även om varje intercreditoravtal är individuellt utformat är vanligt 

förekommande klausuler bland annat bestämmelser kring vilka parterna är och vilken 

skuld hos varje borgenär som omfattas (nuvarande och/eller framtida), rätten att 

innehålla tillgångar som säkerhet, jurisdiktion, sekretess, kvittning, stand still
111

, röst- 

och majoritetsregler för borgenärssammanträden samt regler om ordningen vid 

eventuell pantrealisation.
112

 Villkor kring till exempel finansiella nyckeltal tas inte upp 

i intercreditoravtalet, utan detta regleras vanligen i de separata låneavtalen och 

obligationsvillkoren som gäldenären har med respektive borgenär.
113

 Ett intercreditor-

avtal är alltså betydligt mer komplext än ett enkelt efterställningsavtal, även om 

efterställningen av såväl rätt till betalning som säkerhet är huvudsyftet med avtalet. 

De villkor som är i fokus för huvudsyftet med avtalet är alltså det som i ett 

intercreditoravtal på olika håll benämns ”ranking and priority”. Till avsnitten om 

restriction on enforcement hör efterställningsklausulen vad gäller ställd säkerhet men 

även så kallade no action-klausuler. Den sistnämnda reglerar att en efterställd 

borgenär inte får vidta vissa åtgärder utan seniorens uttryckliga medgivande. Hit hör 

bland annat att junioren inte får motta betalningar (förutom den avtalade räntan) innan 

                                                           
106 Wood, International Loans, s. 267. 

107 För banker kan efterställningsvillkor även ha inverkan på beräkningen av kapitaltäckningsbelopp, 

något som självklart får stor betydelse. Lindskog, JT, s. 117. 

108 Wood, Subordinated Debt, s. 96. 

109 Till skillnad från ett bilateralt lån som sätts upp mellan en låntagare och en enskild bank, är ett 

syndikerat lån ett lån som sätts upp mellan en låntagare och flera banker, ett syndikat. Wood, 

International Finance, s. 93. 

110 LMA är en sammanslutning av internationella banker med bas i London. Dess syfte är att harmonisera 

vissa delar av dokumentationen för syndikerade lån för att öka överlåtbarheten för krediterna och 

samtidigt minska förhandlingskostnaderna. LMA finns i Europa, Mellanöstern och Afrika och har i dag 

omkring 570 medlemmar i 56 länder, Medlemmarna är såväl banker och advokatbyråer som 

institutionella investerare och kreditvärderingsinstitut. Wood, International Finance, s. 99; LMA, 

information från hemsida. 

111 Vid händelse av insolvens hos gäldenären är junioren under en viss period, stand still-perioden, 

förhindrad att försöka få betalt genom säkerhetsrealisation. Wood, Subordinated Debt, s. 97. 

112 Wood, Subordinated Debt, s. 95. 

113 På grund av främst begränsade omförhandlingsmöjligheter är dock dylika avtalsvillkor som regel inte 

uppställda i obligationsvillkor, men vanligt förekommande i banklåneavtal. Som nämnts tidigare 

resulterar även detta i en mer fördelaktig position för banken som senior. 
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den seniora skulden är betald.
114

 Dessa klausuler kompletteras sedan med en 

skyldighet för part i avtalet att vidareförmedla felaktiga betalningar, turnover of non-

permitted payments. Det rör sig om en skyldighet för den som fått betalt i enlighet 

med sitt låneavtal, men i strid med intercreditoravtalet, att betala denna summa till 

rättmätig borgenär. 

Efterställningsklausuler benämns av Lindskog som ett specialfall av villkor.
115

 En 

ren, enskild efterställning kan alltså vara att betrakta som ett villkor för fordringen; 

innehavaren får kräva betalt givet att något annan först fått betalt. Det krävs ingen 

motprestation. En tolkning får ske utifrån de aktuella efterställningsklausuler som 

ligger för handen och en bedömning får göras i varje enskilt fall.
116

  

Ett intercreditoravtal, i vilket såväl gäldenären som alla berörda borgenärer är 

parter, är dock mer än ett enkelt efterställningsavtal. Det kan, med bakgrund i det ovan 

beskrivna om borgenärs- och gäldenärsavtal, närmast beskrivas som en kombination 

av de två. Avtalet innehåller dessutom betydligt fler delar än bara bestämmelser om 

efterställning och får därmed en mer komplex karaktär. I avtalet villkoras inte bara en 

fordring att kunna åberopas först efter det att full betalning skett till annan borgenär; 

den efterställda borgenären åläggs även skyldighet att betala tillbaka det som i strid 

med avtalet har betalats ut till denne, samt åläggs flertalet andra restriktioner kring hur 

denne får bete sig i förhållande till övriga parter i finansieringsstrukturen. Ett 

intercreditoravtal är således inte bara villkor för betalning, utan ett ömsesidigt 

förpliktande avtal.  

 

2.3.4 Efterställning enligt FRL 

Huvudregeln i en konkurs är att alla borgenärer behandlas lika, den så kallade 

likabehandlingsprincipen.
117

 Från denna princip kan undantag göras, dels på grund av 

lag
118

 och dels på grund av avtal. Förmånsrätt ger en borgenär rätt att vid konkurs eller 

utmätning få betalt för sin fordran före övriga borgenärer. Hur detta ska ske regleras i 

huvudsak i FRL.
119

 Lagen är tvingande på den punkten och avtal kan inte skapa andra 

                                                           
114 En styrning av betalningsflödet som brukar beskrivas som ett vattenfall – först när översta nivån är helt 

fylld rinner (penga)flödet ned till nästa nivå. No action-klausuler ställer också upp förbud för junioren 

mot att processuella åtgärder inleds mot gäldenären eller krav på förtidsbetalning begärs om avtalsenliga 

betalningar inte sker i tid. Syftet är att prioritetsordningen ska upprätthållas oavsett om gäldenären betalar 

i tid eller inte. Rätt till eventuella processuella åtgärder tillkommer senioren först. Ahlinder, s. 184. 

115 Lindskog, Betalning, s. 101. 

116 Ordalydelsen får anses vara avgörande för tolkningen. Lindskog, JT, s. 118 samt NJA 2003 s. 128. 

117 Welamson & Mellqvist, s. 27. Innebär att eventuell förlust ska belasta borgenärer proportionerligt 

utefter storleken på fordran. 

118 19 § FRL.  

119 Särskilda förmånsrätter tas i viss egendom och gäller vid såväl konkurs som utmätning. Allmänna 

förmånsrätter binds inte till särskild egendom och gäller bara vid konkurs. Särskilda förmånsrätter har 

företräde framför allmänna. Walin & Gregow, s. 16. 
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förmånsrätter än de uppställda i lagen.
120

 Prioritetsförbättringar kan alltså inte skapas 

på kontraktuell grund.  

Fordringar som inte är förenade med förmånsrätt behandlas pari passu, det vill säga 

med inbördes lika rätt, enligt 18 § FRL. Där stadgas också att en borgenär enligt 

fordringsavtalet kan ha rätt till betalning först efter övriga borgenärer. Lagen ställer 

alltså inte upp några hinder för att skapa prioritetsförsämringar genom avtal. 

Paragrafen i FRL som behandlar avtalade efterställningar träffar gäldenärsavtal 

som innebär en allmän efterställning.
121

 Det är inte i lag reglerat hur två efterställda 

fordringar förhåller sig till varandra, och inte heller träffas riktade efterställningar av 

lagrummets formulering.
122

  

Ett intercreditoravtal konstruerar en riktad efterställning och i avtalet finns i regel 

bestämmelser som ställer upp förbud för gäldenären att ta upp ny skuld som ska 

prioriteras högre än den genom avtalet efterställda. En dylik fordran blir troligen inte 

att se som efterställd i förmånsrättslagens mening.
123

  

 

2.4 Upprättande av dokumentation vid en obligationsemission 

Att flera borgenärer är med och lämnar krediter till ett företag när stora summor 

pengar hanteras är inget ovanligt. Ett vanligt upplägg för detta som tidigare nämnts är 

s.k. banksyndikat, det vill säga en finansiering där flera banker gemensamt lämnar 

kredit till en låntagare.
124

 Vid upprättandet används en bank som s.k. arrangörsbank. 

Arrangörens uppgifter är typiskt sett att assistera låntagaren med att upprätta 

informationshandlingar om bolaget som söker kredit, sondera marknaden efter 

potentiella medlångivare, förhandla lånedokumentationen för syndikatets räkning samt 

strukturera lånet.
125

 Först när all dokumentation (låneavtal, eventuellt intercreditor-

avtal, etc.) är färdigförhandlad, och alla parterna är överens, skrivs handlingarna under 

och lånet betalas ut. Under lånetiden används sedan en så kallad agentbank (ofta 

samma som arrangören men det är inte nödvändigt) som gemensam kontakt för 

syndikatet gentemot det låntagande företaget.  

 Vid en obligationsemission finns en markant skillnad i förhållande till upprättandet 

av dokumentationen vid syndikerade lån, nämligen att någon känd, tänkt motpart inte 

finns i ett första skede. Obligationerna ska bjudas ut på marknaden och det säger sig 

självt att förhandlingar inte kan ske med varje enskild, tilltänkt förvärvare. I stället 

                                                           
120 Lindskog, Betalning, s. 101 f. Se vidare nedan. 

121 Welamson & Mellqvist, s. 205 f.  

122 Millqvist, s. 228. Efterställningsvillkor, innebörden av dessa och förhållandet till FRL har i flera 

artiklar utförligt diskuterats av Lindskog, se SvJT 1992 s. 609, SvJT 1993 s. 358 och JT 2003/04 s. 114. 

123 Lindskog, SvJT 1992, s. 618.  

124 Wood, International Finance, s. 93 f. 

125 Wood, International Finance, s. 96. 
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används en så kallad agent
126

 som representant för obligationsinnehavarna. Agenten är 

den primära kontakten med det emitterande företaget och representerar (de 

kommande) obligationsinnehavarna redan innan emissionen har genomförts. Under 

lånets löptid har agenten rollen som företrädare för obligationsinnehavarkollektivet 

och ska tillvarata dessas intressen. I de fall säkerhet är ställd för lånet är det vanligt att 

denna hålls av agenten. Ibland används därför benämningen säkerhetsagent.  

Ett företag som vill emittera företagsobligationer anlitar, precis som vid 

syndikerade lån, en arrangör (typiskt sett en bank eller annat finansiellt institut). 

Arrangören sätter för emittentens räkning samman obligationsvillkoren samt 

eventuella övriga avtal som kan blir aktuella, t.ex. intercreditoravtal.
127

 Agenten är 

sedan den som, för de kommande obligationsinnehavarnas räkning, skriver på 

obligationsvillkoren, intercreditoravtalet samt övrig aktuell dokumentation. Först när 

alla avtal och villkor är överenskomna bjuds obligationerna ut på marknaden med 

förhoppning om fullteckning. Investerare efterfrågar villkor som möter deras 

riskpreferens och placeringshorisont.
128

 Möts inte denna efterfrågan, till exempel om 

risken anses för hög i förhållande till erbjuden ränta, blir resultatet i slutändan att 

villkoren måste ändras, eller i vissa fall att någon emission inte kommer till stånd.
129

 

Det karaktäristiska för tillskapandet av avtal vid just obligationsemissioner är alltså 

den omvända proceduren där alla avtal är på plats innan motpart/kreditgivare söks. 

Detta sagt så kan förvärvarna på primärmarknaden i viss mån påverka innehållet i de 

avtal som kopplas till obligationerna, men detta kräver en aktivitet hos investeraren. 

Av detta följer således att det blir extra viktigt att reda ut huruvida de i ett tidigare 

skede framförhandlade avtalen binder de förvärvande borgenärerna, såväl på 

primärmarknaden som på andrahandsmarknaden. 

 

                                                           
126 Även i Sverige brukar den från engelska rätten importerade benämningen trustee användas när det 

talas om agenten. Någon medelbar motsvarighet till trustinsitutet finns dock inte i den svenska rätten och 

befogenheterna som tillkommer trusteen i jämförelse med den svenska agenten är på sina håll markanta. 

Inom affärsjuridiken används dock många engelska termer, antagligen för att arbetsspråket till stor del är 

engelska i dag, vilket nog bidrar till anglifieringen av såväl svenska begrepp och uttryck, som 

benämningen av ”importerade” rättsliga figurer som försvenskats.  
127 Det syns i dag en trend där inte bara arrangörsbanken har juridiska ombud vid en emission, utan även 

det emitterande företaget anlitar ombud, varav obligationsvillkoren växer fram genom förhandlingar 

mellan de två ”parternas” ombud. Tidigare har det vanliga alltid varit att samma ombud har använts för 

både emittenten och arrangören och ”förhandlingarna” har då i större utsträckning rört förhållandet 

mellan emittentens önskemål och ombudens erfarenhet av vad som faktiskt fungerar på marknaden. 

128 Ds 2015:2 s. 109. 

129 Det förekommer att arrangörsbanken åtar sig att teckna alla obligationer för att på så vis säkra 

emissionens genomförande (eng. underwriting). Detta förekommer dock inte för high yield-obligationer 

utan för investment grade. I England är detta vanligare och ofta används då en investmentbank för 

underwriting. Benjamin, s. 8 f. 
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2.5 Sammanfattande kommentarer 

Med bakgrund i vad som ovan har beskrivits och diskuterats rörande intercreditoravtal 

och företagsobligationer kan följande konstateras. En företagsobligation är en 

skuldförbindelse vilken enligt lag är ensidig. Företagsobligationer är dematerialiserade 

och kontoförs i avstämningsregister hos Euroclear i enlighet med LKF. Enligt 

internationell standard identifieras en viss emission av ett finansiellt instrument genom 

ett nummer. En skuldförbindelse kan villkoras, men inte uppställa skyldigheter för 

borgenären. Ett ICA är ett från obligationsvillkoren fristående avtal med ömsesidiga 

förpliktelser för parterna. Avtalet sätts upp innan en investerare förvärvar obligationen 

med syftet att det ska binda alla kommande obligationsinnehavare. Följande kapitel är 

därför inriktat på frågan som rör hur, och till vad, bundenhet för förvärvare av en 

kontoförd obligation uppstår vad gäller intercreditoravtalet. 
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3 Avtalsrättsliga aspekter 

3.1 Bundenhet till obligationsvillkoren 

Genom förvärv av en obligation blir förvärvaren bunden av det bakomliggande 

rättsförhållandet som legat till grund för utfärdandet av skuldförbindelsen, i detta fall 

att ett låneavtal har ingåtts på vissa villkor. När kontoföringslagen ersatte den tidigare 

aktiekontolagen, togs det explicita krav på att lånevillkoren för en skuldförbindelse 

skulle finnas antecknade på kontot bort.
130

 Det torde innebära att det inte anses vara 

något krav att villkor knutna till en obligation finns antecknade på avstämningskontot 

för att dessa ska kunna göras gällande. Bundenhet uppstår således oavsett om 

lånevillkoren finns eller inte finns registrerat på kontot. Kan gäldenären styrka att 

lånet till exempel aldrig betalats ut, skapar inte skuldebrevet, eller i detta fall 

registreringen, någon rätt att kräva betalt för den som av gäldenären fått 

skuldebrevet.
131

 För löpande skuldebrev gäller dock att vissa invändningar angående 

rättsförhållandet, bland annat just att utbetalning av lån inte skett, aldrig kan göras 

gällande mot en godtroende förvärvare.
132

 

 För fysiska löpande skuldebrev stadgas i 15 § lag (1936:81) om skuldebrev att 

anteckning på skuldebrevet om förändringar i det bakomliggande rättsförhållandet 

leder till att en förvärvare inte kan anses ha varit i god tro om förhållandet. 

Rättsförhållandet som blir bindande för förvärvaren är det som kommer till uttryck på 

just den obligation som förvärvas samt andra förhållanden som förvärvaren blir 

upplyst om. Vad gäller kontoförda instrument förvärvas inte en enskild, specifik 

obligation som kan undersökas. Kontoförd egendom är fungibel
133

 och går alltså inte 

att specificera mer än till sort och antal. En obligation går inte att skilja från en annan 

och det finns ingen identifierad motpart att förvärva obligationen ifrån eller något 

skuldebrev att titta på. All information som ger uttryck för det bakomliggande 

rättsförhållandet får i stället anses stadgad i obligationsvillkoren. Som ovan beskrivits 

identifierar ett s.k. ISIN en viss emission av en viss obligation. Via numret kan även 

de för obligationen uppställda obligationsvillkoren (eng. terms and conditions) 

identifieras. Villkoren finns tillgängliga för alla potentiella förvärvare.
134

 Det går 

därmed inte att hävda att kännedom om räntesats, löptid eller andra villkor inte funnits 

vid förvärvstillfället. Genom förvärv av en kontoförd företagsobligation uppstår 

således bundenhet till obligationsvillkoren.  

                                                           
130 Prop. 1997/98:160 s 175. 

131 Walin & Herre, s. 36. Handlingen är vad som kallas processuellt abstrakt, där handlingens 

bevisverkan upphävs av invändningar rörande det bakomliggande rättsförhållandet. Tiberg & 

Lennhammer, s. 16.  

132 Se 15 § skuldebrevslagen. 

133 Egendom som inte kan eller behöver individualiseras – utbytbar mot annan egendom av samma slag. 

134 Vanligt är att obligationsvillkoren finns att ladda ned på hemsidan för agenten som representerar 

obligationsinnehavarna. 
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3.2 Bundenhet till intercreditoravtal 

3.2.1 Allmänt 

Långt ifrån alla obligationsfinansieringar sätts upp med ett intercreditoravtal, men det 

blir allt vanligare. Någon punkt i modellavtalet av obligationsvillkor från 

Fondhandlareföreningen
135

 som behandlar intercreditoravtal och vilken information 

som ska framgå var finns dock ännu inte. Det kan konstateras att det på marknaden 

hanteras olika. Ibland offentliggörs intercreditoravtal tillsammans med obligations-

villkoren på agentens hemsida. Ibland offentliggörs enbart obligationsvillkoren på 

hemsidan, medan intercreditoravtalet endast kan fås på begäran på agentens kontor. 

Andra gånger innehåller intercreditoravtalet företagsspecifika uppgifter som kan vara 

känsliga för företag och/eller andra långivare att lämna ut, varför avtalet inte finns 

tillgängligt för andra än befintliga parter. På grund av diskrepansen på marknaden vad 

gäller hanteringen får resonemanget kring huruvida bundenhet till ett intercreditoravtal 

uppstår eller inte föras utifrån allmänna avtalsrättsliga principer rörande hur mycket 

information och om vad som krävs för att bundenhet till ett avtal ska uppstå.  

Till skillnad från obligationsvillkoren som enligt ovanstående resonemang 

representerar det bakomliggande rättsförhållandet som legat till grund för utfärdandet 

av obligationen, är intercreditoravtalet ett fristående avtal. För avtal finns två 

grundläggande rättsprinciper; frihet att ingå avtal (partsautonomi) och att avtal ska 

hållas (pacta sunt servanda). Varje rättssubjekt har rätt att själv avgöra om avtal ska 

ingås, med vem detta görs och vad avtalet ska innehålla för villkor. Parterna är sedan 

förpliktade att följa vad som avtalats.
136

 En annan allmän, och grundläggande, 

avtalsrättslig princip är att ett avtal endast binder parterna. Två avtalsparter kan som 

huvudregel inte med rättslig verkan binda tredje man i ett avtal. Ett avtal kan innebära 

rättsverkningar för tredje man, men förpliktelser kan aldrig åläggas denna.
137

 Det avtal 

som, innan en obligationsemission, ingås av agenten för obligationsinnehavarnas 

räkning binder alltså inte enbart av den anledningen alla som förvärvar en obligation. 

Bundenhet måste uppstå för varje enskild person vid varje givet förvärvstillfälle.
138

 

 

3.2.2 Lojalitet 

En allmän rättsgrundsats i avtalsförhållanden är att respektive part anses ha en 

skyldighet att förhålla sig lojalt mot sin medkontrahent, den s.k. lojalitetsprincipen.
139

 

                                                           
135 Sedan 2013 finns ett modellavtal för obligationsvillkor framtaget av Svenska Fondhandlare-

föreningen, www.fondhandlarna.se. 
136 Lehrberg, s. 13. 

137 Adlercreutz & Gorton I, s. 148. 

138 Detta överensstämmer med principen att avtal i ett säljled inte direkt kan binda parterna i ett senare led 

till dessa avtalsvillkor. Bernitz, s. 58. 

139 Nicander, s. 31. Munukka framhåller dock att lojalitetsplikten har en så vag bestämning av rättsfakta 

och så många olika rättsföljder att lojalitetsplikten får beskrivas som en princip, Munukka, SvJT, s. 837. 
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Enligt den vedertagna definitionen innebär det en ”plikt att (med omsorg) iaktta eller 

tillvarata motpartens intressen”.
140

 Principen aktualiseras inte bara under ett 

föreliggande avtalsförhållande, utan kan i flera fall göras gällande även innan 

avtalsbundenhet uppstått. Till lojalitetsplikten hör bland annat en upplysningsplikt 

eller informationsplikt; en skyldighet att i vissa fall delge sin motpart information om 

ett visst förhållande.
141

 Det handlar om att ”informera om och klargöra förhållanden 

av betydelse för frågan om och på vilka villkor avtal kan komma till stånd.”
142

 I 

prekontraktuella situationer anses det även, motstående till upplysningsplikten, 

föreligga en generell undersökningsplikt för motparten. Vid bedömningen av huruvida 

upplysningsplikt föreligger är en väsentlig del frågan om motparten har fullgjort sin 

undersökningsplikt.
143

 Avgörande för gränsdragningen mellan de två skyldigheterna 

grundar sig främst på vem som haft lättast att få tag i informationen. Vid lika 

möjligheter är undersökningsplikten normalt starkare.
144

 Upplysningsplikt anses 

generellt inte föreligga om motparten haft möjlighet och därmed bort skaffa sig 

information om det aktuella förhållandet, det vill säga försummat sin 

undersökningsplikt.
145

 I anslutning till detta hör frågan om vem som bör bära den 

ekonomiska risken i en transaktion. Grunden för detta argument bottnar i att en part 

inte ska kunna spekulera på motpartens bekostnad.
146

  

På marknaden har små och stora aktörer överlag skilda förutsättningar att samla in 

information som kan ligga till grund för ett investeringsbeslut.
147

 Av den anledningen 

finns viss informationsplikt lagreglerad när ett företag ger ut värdepapper. Enligt 

2 kap. 1 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHFI) föreligger 

prospektskyldighet när överlåtbara värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till 

handel på en reglerad marknad.
148

 Emittering av företagsobligationer träffas alltså som 

regel av detta krav då de erbjuds allmänheten. Prospektet ska utformas så att det ger 

potentiella investerare tillförlitlig, fullständig och korrekt information för att fatta ett 

välgrundat investeringsbeslut. Informationen ska dessutom vara skriven så att den är 

lätt att förstå och analysera.
149

 Från huvudregeln om absolut prospektskyldighet finns 

ett antal undantag uppräknade i kapitlets följande paragrafer. Vad gäller erbjudanden 

                                                           
140 Munukka, s. 83. 

141 Munukka, s. 154. 

142 Nicander, s. 46. 

143 Hultmark, s. 15. 

144 Nicander, s. 46. 

145 Hultmark, s 18. 

146 Lindskog, Betalning, s. 48. 

147 Sandström, s. 170. 

148 Reglerna har sitt ursprung i det s.k. prospektdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 

2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds 

till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG. 

149 2 kap. 11 § LHFI. 
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till allmänheten
150

 stadgas undantag från prospektskyldigheten bland annat då 

erbjudandet att förvärva värdepapper bara riktas till kvalificerade investerare
151

, eller 

när det nominella beloppet för varje värdepapper överstiger 100 000 euro.
152

 

Förvärvare av företagsobligationer i Sverige i dag kan sägas bestå av främst sådana 

investerare som är kvalificerade, men även privatpersoner och andra som inte är 

kvalificerade i lagens mening. I regel ges dock företagsobligationer ut med ett 

nominellt belopp uppgående till 1 000 000 svenska kronor, och en dylik emission 

faller således in under undantagsbestämmelserna för prospektskyldighet av den 

anledningen.  

Undantaget för värdepapper med nominellt belopp överstigande 100 000 euro är en 

presumtionsregel där investeringskapaciteten hos en person gör att denne anses som 

professionell/kvalificerad.
153

 Lagstiftaren anser således inte att dylika parter har något 

utökat skyddsvärde, snarare tvärtom. Undersökningsplikten hos en potentiell 

investerare anses väga tyngst, varför informationen inte behöver tillställas denne i 

samlad form i ett prospekt.
154

 Att man ska göra en annan bedömning av 

undersökningsplikten för en investerare när denne anskaffar obligationer som kan vara 

behäftade med ytterligare avtalsvillkor kan inte anses motiverat. Upplysningsplikten 

för motparten kan därmed inte i dessa fall anses utökad utan parterna är att se som 

jämbördiga. 

 

3.2.3 Bundenhet genom hänvisning 

Vid en överlåtelse av fysiska skuldebrev skulle det kunna tänkas att det faller in under 

lojalitetsplikten för överlåtaren att informera en potentiell förvärvare om det faktum 

att ett intercreditoravtal föreligger, om detta inte framgår på annat håll. Det faktum att 

fordran inte får göras gällande förrän någon annans fordran är betald är negativt i 

förhållande till en fordran som ej är belastad med en dylik inskränkning, och sannolikt 

något som är av betydelse för en potentiell förvärvare vid beslut om och till vilket pris 

skuldebrevet ska köpas. 

I vår numera immateriella kontext appliceras inte ett avtalsförhållande med två 

kända parter och ett fysiskt föremål särskilt bra. Vid förvärv av en dematerialiserad 

                                                           
150 Undantaget gäller alltså inte om obligationerna ska tas upp till handel på en reglerad marknad. I så fall 

måste ett prospekt upprättas.  

151 Enligt 1 kap. 1 § LHFI är kvalificerade investerare sådana som definieras som professionella enligt 

definition i 8 kap. 16-18 §§ VpmL. Regleringen infördes i och med implementeringen av MiFID 

(Directive on Markets in Financial Instruments, 2004/39/EC), ett EU-direktiv som bland annat syftar till 

att öka skyddet för investerare på värdepappersmarknaden. 

152 I 2 kap. 2-7 §§ LHFI stadgas undantagen från prospektskyldigheten, först allmänna undantag följt av 

undantag i förhållande till erbjudande till allmänheten och slutligen för upptagande till handel på reglerad 

marknad. 

153 Art 3.2 c och d, prospektdirektivet. 

154 Ramberg & Ramberg, s. 136. Se även prop. 1990/91:142 s. 79. 
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företagsobligation finns det inte någon sak att visa upp eller undersöka. Den 

informationsplikt som allmänt anses ankomma på en säljare får i dessa fall i stället 

mötas genom att information om förvärvsobjektet lämnas genom handlingar. Att en 

potentiell förvärvare får information om obligationsvillkoren genom att identifiera 

dessa genom ISIN har vi konstaterat ovan. I obligationsvillkoren hänvisas sedan till 

intercreditoravtalet. De mest väsentliga delarna av intercreditoravtalet återges även i 

regel i obligationsvillkoren. Det uttrycks sedan explicit i en klausul i villkoren att en 

investerare, genom förvärv av obligationen, blir bunden även av intercreditoravtalet. 

Fråga uppstår då ifall hänvisningen till intercreditoravtalet ska anses leda till att 

företaget uppfyller sin informationsplikt gentemot förvärvaren så att bundenhet till 

avtalet i sin helhet uppstår för förvärvare av en obligation. En första fråga blir hur 

hänvisningen som sådan ska bedömas. 

Vid bedömningen av hur tydlig en hänvisning behöver vara för att part ska bli 

bunden av ytterligare avtalsvillkor bör ledning kunna hämtas från standardavtalsrätten. 

Ett intercreditoravtal är visserligen inte ett standardavtal, utan ett individuellt 

framförhandlat avtal. Marknadspraxis har dock lett till att utformningen av avtalen 

många gånger är väldigt likartad, och avtalet skulle kunna beskrivas befinnas i ett 

mellanläge mellan individuellt förhandlat och standardavtal, dit avtal baserade på 

vanliga mallar hänförs.
155

 Rationaliseringssyftet som präglar standardavtalsrätten 

återfinns dock som särdrag även i situationen med hänvisningen till intercreditoravtal 

vid förvärv av en obligation.
156

 En obligationsemission resulterar i massavtal där 

praktisk möjlighet att individuellt förhandla varje avtal inte föreligger. Det blir alltså 

fråga om en analogi från standardavtalsrätten. Avgörande för analogin blir inte vad 

som hänvisas till, utan hur mycket information som en potentiell investerare ges för att 

denne ska förstå att förvärvet av obligationen medför att bundenhet uppstår till 

ytterligare ett avtal.  

Det framgår inte av lag vad som krävs för att ett standardavtal, som hänvisats till i 

det enskilda avtalet, ska anses vara gällande mellan parterna. Praxis blir här 

avgörande.
157

 Vid bedömningen av huruvida bundenhet uppstår till standardvillkor tas 

i svensk rätt hänsyn till villkorens art och formen för deras presentation, arten av 

transaktion samt typen av motpart.
158

 För att bli bunden måste parten visat sig vilja bli 

                                                           
155 Bernitz, s. 18 f. Bernitz talar om avtal som utåt sett ser ut att vara individuellt skapade från grunden, 

men som i själva verket baseras på interna malldokument från t.ex. en advokatbyrå. 

156 Bernitz, s. 21. 

157 Bernitz, s. 62. 

158 Bernitz, s. 68. 
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bunden av förpliktelsen. Standardvillkor blir normalt avtalsinnehåll genom hänvisning 

från det individuella avtalet.
159

 

Hänvisningen, den s.k. referensklausulen, måste vara uttrycklig och tydlig, och får 

inte vara undangömd i avtalet.
160

 En hänvisning räcker om motparten utan svårighet 

kan tillägna sig villkoren innan avtalsslut,
161

 annars torde krävas att de bifogas. Om 

det rör sig om ovanliga standardvillkor skulle det dessutom eventuellt kunna anses 

vara ett krav att de bifogas för att bundenhet ska uppstå.
162

 Särskilt tyngande eller 

överraskande klausuler måste framgå tydligt, men större krav på detta ställs när 

parterna inte är jämbördiga.
163

  

 Den hänvisning som görs i obligationsvillkoren till intercreditoravtalet får 

definitivt sägas uppfylla kravet på tydlighet. Hänvisningen görs inte enbart på ett 

ställe, utan flera, och kan därmed inte anses på något vis vara undangömd. Det 

uttrycks explicit att förvärv av obligationen medför bundenhet även till ytterligare ett 

avtal. Förvärvarens undersökningsplikt torde, enligt ovan förda resonemang, därmed 

innefatta en skyldighet att tillgodogöra sig innehållet i avtalet, även om detta inte 

presenteras tillsammans med obligationsvillkoren. I likhet med resonemanget som 

gäller för prospektskyldighet, anses inte kategorin av investerare som investerar i 

obligationer uppgående till belopp om 1 000 000 kronor föranleda något utökat 

informationsansvar för motparten. Enligt prospektreglerna anses en sådan investerare 

vara förmögen att fatta ett välinformerat beslut utan att all relevant information 

presenteras av motparten i samlad form. Man kan ställa sig frågande till att en 

annorlunda tolkning skulle göras för samma subjekt avseende informationsbehovet vid 

anskaffandet av företagsobligationer i denna situation. Det är dock svårt att se varför 

en part inte anses vara skyddsvärd enligt prospektreglerna och samtidigt ha rätt till en 

utökad information enligt avtalsrättsliga principer vid anskaffning av värdepapper och 

där tillhörande överenskommelser.  

 Om hänvisningen är tillräckligt tydlig krävs även för bundenhet att parten utan 

svårighet kunnat tillägna sig villkoren innan avtalsslut. För villkor som parten kan 

                                                           
159 Standardvillkor bör sannolikt även kunna bli avtalsinnehåll genom att de utgör partsbruk, 

Lehrberg, s. 78 och Ramberg & Ramberg, s. 138. Författarna hänvisar bl.a. till NJA 1949 s. 87 och NJA 

2004 s. 363. Ramberg & Ramberg använder även termen privat handelsbruk.  

Enligt Lehrberg torde standardvillkor antagligen kunna bli avtalsinnehåll även om de utgör allmänt 

tillämpad kutym i branschen. Bernitz är dock skeptiskt till standardavtal som handelsbruk och menar att 

det överlag i svensk rätt inte finns stöd för en sådan uppfattning, men att undantag kan finnas (s. 59 f.). 

Detta får nog också anses vara den allmänna uppfattningen i doktrin, se bl.a. Ramberg & Ramberg, s. 139 

och Adlercreutz & Gorton II, s. 67 ff. 

160 Se t.ex. NJA 1979 s. 401, Andréens Trähus. 

161 NJA 1978 s. 432, Adriaresor. 

162 Ramberg & Ramberg, s. 138.  

163 Lehrberg, s. 78. Vad som ska anses vara tyngande blir bland annat beroende av styrkeförhållandet 

parterna emellan. I NJA 1980 s. 46, Lastbilscentral, bedömdes till exempel. en skiljeklausul inte vara 

betungande i kommersiella förhållanden. 
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förvänta sig ska finnas med torde räcka att villkoren finns tillgängliga på hemsidan för 

företaget.
164

  

Intercreditoravtalet finns, som tidigare nämnts, tillgängligt för obligations-

innehavare genom agenten. Till skillnad från obligationsvillkoren, som i regel 

publiceras på agentens hemsida, finns situationer då intercreditoravtalet i stället finns 

tillgängligt på begäran på agentens kontor. Bedömningen av om detta anses vara 

tillgängligt utan svårighet får bedömas från fall till fall. Betyder skrivelsen i avtalet att 

en intressent fysiskt måste komma till kontoret för att hämta avtalet eller går det att på 

begäran få avtalet skickat, via post eller e-post? Med bakgrund i att parternas ställning 

får anses vara likvärdiga aktualiseras en möjlighet att beakta marknadspraxis, eller 

handelsbruk, vid bedömningen av hur information om avtalet ska återfinnas för att 

anses som tillgänglig utan svårighet.
165

 Som agent för obligationsinnehavarkollektivet 

används ofta de stora, etablerade företagen som är särskilt inriktade på denna typ av 

tjänster, t.ex. CorpNordic
166

 och Nordic Trustee & Agency AB
167

. Det skulle kunna 

anses som etablerad marknadspraxis att dessa företag håller inte bara 

obligationsvillkoren utan även intercreditoravtalet tillgängliga för potentiella 

investerare att lämna ut vid förfrågan, och att detta då anses som lättillgängligt. 

 

3.2.4 Avtalsinnehåll 

Huvudregeln för att standardavtal ska anses bli en del av ett individuellt avtal är att 

villkoren kommit till motpartens kännedom före avtalsslutet.
168

 Detta följer även av 

allmänna avtalsrättsliga regler. Får en part kännedom om villkor först efter avtalsslut 

är parten inte bunden av de villkoren.
169

 Här behöver någon analogi från 

standardavtalsrätten alltså inte göras. 

Vid emissionen av obligationerna och försäljningen av dessa på primärmarknaden 

finns som huvudregel alla dokument att tillgå. I ett första steg används ett 

”Information Memorandum” (IM) med information om företagets verksamhet och 

dess ekonomiska ställning m.m. som ges ut för att undersöka om intresserade 

investerare står att finna.
170

 I detta IM tas även de väsentliga delarna av 

obligationsvillkoren samt de väsentliga delarna av intercreditoravtalet upp. Vid ett 

förvärv på andrahandsmarknaden finns dock exempel på situationer där det 

fullständiga intercreditoravtalet inte finns att tillgå för en potentiell förvärvare. De 

                                                           
164 Ramberg & Ramberg, s. 138. 

165 Bernitz, s. 41 och 45. 

166 http://www.corpnordic.com/. 

167 http://nordictrustee.com/. 

168 Bernitz, s. 57. Se även NJA 2011 s. 600 p. 8 i HD:s domskäl. 

169 Bernitz, s. 81 och NJA 2007 s. 962. 

170 Wood, Law and Practice of International Finance, s. 98. 
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mest väsentliga delarna av intercreditoravtalet återges i obligationsvillkoren och blir 

alltså bindande därigenom. Att en potentiell investerare inte har tillgång till de 

fullständiga avtalsvillkoren i intercreditoravtalet innan avtalsslut
171

, torde dock kunna 

generera avtalsrättsliga problem vad gäller bundenheten. Åtminstone avtalsvillkor som 

är så betungande att de skulle träffas av prospektskyldigheten måste kunna 

tillgodogöras. 

Utgångspunkten får anses vara att en person ska ha möjlighet att få tillräckligt med 

information om det som denne önskar förvärva samt därtill hörande villkor för att fatta 

ett välinformerat beslut. 36 § avtalslagen
172

 kan sägas utgöra den yttersta gränsen för 

vilka avtalsvillkor som en part kan bli bunden till. Om villkoren är oskäliga med 

hänsyn till bland annat omständigheterna vid avtalets tillkomst, kan dessa jämkas eller 

lämnas utan avseende.
173

 Från detta får sedan skiljas situationer av medvetet 

risktagande. Vet personen i fråga om att all information inte finns för handen, men 

ändå väljer att investera, torde det kunna leda till att bundenhet får anses föreligga 

även vad gäller de villkor som inte har visats. Här blir det i stället en fråga om hur 

tydligt det måste framgå att förvärvaren faktiskt aktivt väljer att investera trots att 

medvetenhet om att all information inte är hen till handa. Resonemanget torde kunna 

jämföras med situationen där parten väljer att inte undersöka alla villkor trots att 

möjlighet till detta fanns.
174

 Att bundenhet till villkoren i dylika fall föreligger torde 

anses stå klart.
175

 Bundenhet uppstår däremot aldrig till villkor som parten inte hade 

kännedom om vid avtalsslut. 

 

3.3 Sammanfattande kommentarer 

Det kan alltså konstateras att lagstiftaren inte anser att en investerare av en 

företagsobligation som uppgår till belopp om 1 000 000 svenska kronor är att se som 

extra skyddsvärt subjekt på värdepappersmarknaden. En emittent åläggs således inte 

någon utökad informationsskyldighet avseende kringliggande förhållanden som kan 

vara av betydelse vid förvärv av en obligation. Undersökningsplikten är tämligen 

långtgående och en tydlig hänvisning i obligationsvillkoren till ytterligare avtalsvillkor 

är därför tillräckligt för att även bundenhet till detta avtal ska uppstå. Vidare torde en 

aktiv begäran att få se avtalet kunna krävas av en person som anses som professionell 

                                                           
171 Att skilja på avtalsslut och dokumentationstidpunkt kan i och för sig generera svårigheter, men det är 

en separat tolkningsfråga, se Adlercreutz & Gorton II, s. 95. 

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

173 I situationer med jämbördiga parter är tröskeln dock hög för att jämkning ska kunna ske med stöd i 

paragrafen. 

174 NJA 2011 s. 600, Tandvårdsavtal, p. 9. 

175 I fall där vi som här har att göra med jämbördiga parter. I t.ex. konsumentförhållanden eller andra 

situationer med stora skillnader i partsförhållandet kan säljaren åläggas en utökad upplysningsplikt. 
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investerare i lagens mening. Det torde räcka för att förutsättningen, att part utan 

svårighet kunna tillägna sig villkoren innan avtalsslut, ska anses uppfylld. 

 Vad som däremot skulle kunna generera problem avseende den kontraktsrättsliga 

bundenheten är om en potentiell investerare inte har möjlighet att ta del av det 

fullständiga intercreditoravtalet innan avtalsslut. Svårighet kan även uppstå i 

bedömningen av huruvida en part kan anses ha uttryckt sin vilja att bli bunden till 

avtalet för sådana fall då denne inte kunnat ta del av avtalsvillkoren på förhand. 
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4 Hinder i lag att efterställa skuld? 

4.1 Rättsliga utgångspunkter vid kontoföring av skuldförbindelser 

4.1.1 Tillämplig lagstiftning 

Det uppstår hela tiden nya situationer, egendomsslag och företeelser i samhället, vilka 

inte träffas direkt av den redan befintliga lagstiftningen. Kontoförda värdepapper är 

bara ett exempel. Då traditionella lagregler generellt är skrivna efter premissen att 

värdepapper finns i fysisk form, medförde dematerialiseringen ett behov av ytterligare 

lagreglering.
176

 Huvudregelverket för hanteringen är kontoföringslagen. Lagen ersatte 

den tidigare aktiekontolagen (1989:827), vilken genom sitt ikraftträdande i slutet av 

1989 införde ett kontobaserat aktiesystem för alla avstämningsbolag i Sverige.
177

 Den 

tekniska utvecklingen föranledde även införandet av lagen om handel med finansiella 

instrument (LHFI), vilken trädde ikraft 1991. LHFI tar, som namnet antyder, sikte på 

handeln med finansiella instrument, och det övergripande syftet är att denna ska ske på 

ett tillbörligt sätt.
178

 Regelverket omfattar till stor del, som tidigare nämnts, 

bestämmelser som rör företagens ansvar att ge potentiella investerare korrekt 

information om bolaget – prospektskyldigheten. 

Att konstatera att LKF och LHFI är direkt tillämpliga på kontoförda obligationer är 

således tämligen okontroversiellt. De båda lagarna infördes med utgångspunkt i 

övergången till papperslösa system på den finansiella marknaden. Det kan dock lika 

snabbt konstateras att förfogandet över kontoförda obligationer är en modell som inte 

fullt ut går hand i hand med den modell för hantering av fysiska värdepapper som 

äldre lagreglering i mångt och mycket utgår ifrån. Den tekniska utvecklingen har gjort 

att företeelser som sedan länge har existerat och hanterats juridiskt, i dag ser 

annorlunda ut. Trots detta är det, i fallet med kontoförda obligationer, nära till hands 

att tillämpa de lagar som använts för de fysiska värdepappren analogt, för de fall 

luckor i den direkt tillämpliga lagstiftningen visar sig. Särskilt aktuellt blir detta i 

förhållande till skuldebrevslagen, vars bestämmelser överlag ansetts vara analogt 

tillämpliga på många förbindelser som inte direkt uppfyller kraven för att definieras 

som skuldebrev. Bland annat anses generellt de regler som behandlar löpande 

skuldebrev gälla för kontoförda obligationer.
179

 

                                                           
176 Detta är inte på något sätt unikt för Sverige utan tvärtom vanligt förekommande. Benjamin, s. 25. 

177 Rodhe, s. 371. Aktiekontolagen omfattade, namnet till trots, även skuldförbindelser och andra 

finansiella instrument. För att få en för lagens innehåll mer adekvat rubrik ändrades denna i samband med 

införandet av den nya lagen. Syftet med lagändringen var alltså inte att lägga till hanteringen av annat än 

aktier till lagens tillämpningsområde, dessa omfattades redan. Huvudsyftet var i stället att ta bort det 

legalmonopol som central kontoförare som tidigare hade tillkommit VPC. Se Ds 1997:76 s. 31 och 76.  

178 ”Handel med finansiella instrument skall bedrivas så, att allmänhetens förtroende för värdepappers-

marknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras.” 1 kap. 2 § LHFI. 

179 Wallin-Norman, Finansiella instrument, s. 53. Genom hänvisning i 6 kap. 5 § LKF är även reglerna 

om negotiabilitet i 15-18 §§ skuldebrevslagen direkt tillämpliga. Wallin-Norman anser dock hänvisningen 

rent av onödig, då de paragrafer som hänvisas till i skuldebrevslagen inte får någon tillämpning för 
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 I förarbetena till skuldebrevslagen slås fast att obligationer, trots att dessa inte 

benämns skuldebrev, faller in under lagens tillämpningsområde.
180

 I propositionen till 

kontoföringslagen uttalas dessutom att ”reglerna i aktiekontolagen till stor del [är] 

avsedda att motsvara bestämmelser i skuldebrevslagen”.
181

 Lagstiftningen som 

infördes på grund av dematerialiseringen utgår alltså från att de regler som primärt 

gäller för fysiska löpande skuldebrev, även ska äga tillämplighet i förhållande till 

kontoförda finansiella instrument. Några civilrättsliga skillnader var inte avsedda.
182

 

Kontoförda obligationer är emellertid varken några lösa saker eller värdepapper i 

skuldebrevslagens mening.
183

 Den numera immateriella karaktären gör att begrepp 

som besittning, godtrosförvärv och separation inte blir direkt tillämpliga utan får 

tolkas utifrån förutsättningarna i den nya immateriella kontexten.
184

 Till exempel kan 

inte, som nämnts ovan, kontoförda obligationer specificeras mer än att ett 

registerutdrag kan säga något om hur många obligationer av en viss sort som fanns 

registrerade på ett visst konto vid ett visst tillfälle.
185

 Även om rättsfiguren obligation 

alltid är en obligation, oavsett representationsform
186

, måste försiktighet iakttas vid en 

analog tillämpning av skuldebrevslagen. Effekten av vilken lagregel som 

analogiseras
187

, t.ex. rätt till den lösa saken skuldebrev eller den immateriella rätten till 

kontoförda värdepapper, kan i vissa fall bli stor. Denna åtskillnad mellan verkliga 

förutsättningar och i lagtext uppställda rekvisit gör området såväl speciellt som 

svårtolkat. Wallin-Norman menar att oklarheten avseende rättigheter till kontoförda 

värdepapper ger upphov till en legal risk i den bemärkelsen att det föreligger en reell 

risk att drabbas av skada på grund av legala oklarheter.
188

 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att kombinationen av den snabba 

tekniska utvecklingen och den samtidigt tröga juridiska motsvarigheten många gånger 

                                                                                                                                                         
värdepapper som är kontoförda. Tillämpligheten av de aktuella reglerna bygger nämligen, enligt hennes 

mening, på att någon skulle förvärva ett konto, och dessutom ha insyn i kontot vid överlåtelseögonblicket. 

Wallin-Norman menar att det känns som en främmande konstruktion, vilket inte känns så långt borta att 

hålla med om. Se Kontoföringslagarna, s. 111. 

180 SOU 1935:14 s. 41; ”ensidiga, till det yttre fristående skriftliga utfästelser att erlägga 

penningbelopp”.  Det uttalades att obligationer och andra masspapper är skuldebrev. Dessa undantogs 

från sedvänjan om krav på utställarens egenhändiga namnteckning för att handlingen skulle kunna äga 

karaktär av skuldebrev, Tiberg & Lennhammer, s. 18. Avgörande där har i stället ansetts vara att 

utställaren kunnat fastställas, Walin & Herre, s. 35. 

181 Prop. 1997/98:160 s. 128 f. 

182 Wallin-Norman, Kontorätt, s. 21 f. 

183 Wallin-Norman, Kontorätt, s. 323. 

184 Wallin-Norman, Finansiella instrument, s. 19 f. 

185 Wallin-Norman, Kontorätt, s. 21. 

186 Jmf JustR Lindskogs uttalande angående att pengar är pengar oavsett representationsform, i tillägget 

till NJA 2011 s. 524 (s. 541). Där visserligen i diskussion huruvida att likställa icke-fysiska pengar med 

sedlar och mynt skulle innebära en partiell nykriminalisering av förskingringsbrottet. 

187 För ett resonemang om analogier i förhållande till resurser på Internet, se Warnolf, s. 231 ff. 

188 Wallin-Norman, Kontorätt, s. 23. 
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leder till att frågeställningar relaterade till nya företeelser måste lösas med ledning av 

inte direkt tillämpliga lagregler och allmänna rättsprinciper. Det har diskuterats ifall en 

tydlig gränsdragning mellan den fysiska och den icke-fysiska företeelsen av samma 

rättsfigur ska göras eller inte. Wallin-Norman använder exemplet med att uttrycket 

”papperslöst värdepapper” är som att beskriva en bil som en ”hästlös vagn”.
189

 En 

direkt applicering av lagreglerna framtagna för häst och vagn i dagens trafiksituation 

skulle bli alltför krystad, precis som tillämpningen av äldre lagregler på 

värdepappersområdet kan bli för kontoförda värdepapper. Lindskog, å andra sidan, 

pekar på att det i diskussioner om skillnaden mellan fysiska och kontoförda pengar, i 

ett civilrättsligt hänseende har funnits en tendens att i praxis tona ned betydelsen av i 

vilken representationsform pengarna har förekommit. Detta för att undvika 

omotiverade skillnader i rättsverkningar.
190

  

Med bakgrund i vad som uttalats i förarbetena angående att aktiekontolagens regler 

var avsedda att till stor del motsvara bestämmelser i skuldebrevslagen, samt att några 

civilrättsliga skillnader inte var avsedda, ligger det nära till hands att, som 

utgångspunkt vid tolkningen av LKF, kunna använda sig av analogier från 

skuldebrevslagen. Att detta inte helt enkelt låter sig göras i de situationer där markanta 

skillnader mellan rättsfigurens fysiska och icke fysiska form visar sig, och 

bestämmelsen i sig är knuten till representationsformen, är självklart. Det kan dock 

finnas skäl att för regler med syftesstyrd funktion inte göra någon åtskillnad.
191

 För 

lagregler där representationsformen framstår som irrelevant i förhållande till 

funktionen av ett rekvisit, menar Lindskog att likställighet mellan t.ex. kontoföring 

och fysiskt värdepapper borde kunna tänkas även utan uttryckligt lagstöd.
192

 

Huruvida analogier från skuldebrevslagen kan dras får alltså avgöras utifrån syftet 

och den tänkta funktionen med den aktuella lagregeln. Att säga att skuldebrevslagen i 

sin helhet och som sådan är analogt tillämplig på kontoförda värdepapper får nog 

anses som alltför generellt. En analogi utanför lagens egentliga tillämpningsområde 

måste vara berättigad.
193

 Min uppfattning är att en bedömning får göras utifrån aktuell 

paragraf, dess syfte och funktion, samt den faktiska situation som är för handen.   

 

                                                           
189 Wallin-Norman, Kontorätt, s. 35 f. Hon medger även att detta exempel, mellan två olika fysiska 

företeelser, blir något felaktigt i förhållande till fysiska respektive kontoförda värdepapper, men att 

exemplet är valt för ett tydliggörande av grundproblematiken. 

190 Lindskog, tillägg till NJA 2011 s. 524, p. 25. 

191 Lindskog, tillägg till NJA 2011 s. 524, p. 22. 

192 Lindskog, tillägg till NJA 2011 s. 524, p. 22 och 27. Hänvisningen i 6 kap. 5 § LKF till 15-18 §§ 

skuldebrevslagen ger ju explicit lagstöd för att reglerna utformade för fysiska värdepapper ska tillämpas 

även på de enligt LKF kontoförda. 

193 Tiberg & Lennhammer, s. 18. 
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4.1.2 Särskilt om 4 kap. 19 § LKF 

I 4 kap. 17 och 19 §§ LKF stadgas vad som ska anges på ett avstämningskonto 

beträffande skuldförbindelser. I de fyra första punkterna i 19 § räknas konkreta 

förhållanden upp som ska anges på kontot, bland annat om utbetalning på 

kapitalbelopp skett (2 p.). I 19 § 5 p. stadgas vidare att, utöver vad som tidigare 

angetts i paragrafen, ska på kontot anges även 

”andra inskränkningar för borgenären att ta emot betalning eller att i 

övrigt göra betalningsutfästelsen gällande…”. 

Att undersöka syftet med den aktuella lagregeln är fundamentalt för att kunna tolka 

såväl innebörden av stadgandet som sådant samt om paragrafen innebär ett legalt krav 

på att ett intercreditoravtal med efterställningsklausuler ska antecknas på kontot. Den 

naturliga utgångspunkten blir härvidlag förarbetsuttalanden.  

Som ovan nämnts föregicks LKF av aktiekontolagen. Vid införandet av LKF 

uttalades att bestämmelserna i den nya lagen i huvudsak skulle motsvara vad som gällt 

enligt aktiekontolagen. Ingen större förändring i sakligt hänseende eftersträvades.
194

 

Med bakgrund i det blir förarbetena till aktiekontolagen därför i stora delar 

användbara även för tolkningen av den nuvarande lagregelns syfte och ändamål. 

I den allmänna motiveringen i propositionen till aktiekontolagen framför 

departementschefen att  

”de civilrättsliga verkningar som enligt gällande rätt är knutna till 

innehavet av ett löpande skuldebrev i det nya systemet i stället [kommer] 

att knytas till registrering i avstämningsregistret. Det är därför enligt min 

mening lämpligt att det kontobaserade systemet i första hand får omfatta 

sådana rättigheter som i dag representeras av värdepapper med de 

civilrättsliga egenskaper som utmärker ett löpande skuldebrev.” 
195

 

I specialmotiveringen uttalas vidare att ändamålet med avstämningsregistren är att  

”noteringar i registren skall medföra samma rättsverkningar som i andra 

fall är knutna till innehavet av värdepapper.”
196

 

Reglerna i aktiekontolagen var alltså tänkta att motsvara reglerna i främst 

skuldebrevslagen, och rättsverkningar som tidigare varit knutna till besittning av ett 

skuldebrev knöts i stället till registrering på ett konto.
197

  

                                                           
194 Anledningen till att en helt ny lag infördes var främst att det tidigare stadgade legalmonopolet 

avseende kontoföringen av dematerialiserade värdepapper, som tillkom VPC, avskaffades. Detta 

medförde relativt omfattande lagändringar, varför det ansågs bäst att upphäva aktiekontolagen. Samtidigt 

ändrades namnet på lagen för att markera att bestämmelserna omfattar även andra typer av finansiella 

instrument än bara aktier. Ds 1997:76 s. 76. 

195 Prop. 1988/89:152 s. 76. 

196 Prop. 1988/89:152 s. 94. 

197 Prop. 1997/98:160 s. 128 f. 
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I 4 kap. LKF anges vissa behörighets- och befogenhetsinskränkningar som enligt 

kapitlet ska antecknas på kontot.
198

 Uppräkningen i 4 kap. 19 § LKF faller enligt 

förarbetena in under sådana  

”åtgärder som i det pappersbaserade systemet vanligtvis säkerställs 

genom anteckningar på värdepappret eller genom att detta tas i förvar 

eller överlämnas till en avtalspart.”
199

 

Med bakgrund i förarbetsuttalandena får alltså lagrummets motsvarighet i den 

allmänna skuldebrevsrätten undersökas. Av lagrummets utformning kan förstås att 

inriktningen på regleringen rör anteckningar av sådana händelser som inverkar på ny 

borgenärs rätt i och med innehavet av värdepappret, det vill säga sådana 

betalningsinvändningar som en gäldenär kan åberopa. Jämförlig reglering som står att 

finna i skuldebrevsrätten är möjligheten för gäldenären att genom anteckning på 

skuldebrevet undanröja god tro hos en förvärvande borgenär avseende förhållande 

som annars medför att invändning inte kan göras (s.k. exstingibel invändning, jmf 

15 § skuldebrevslagen).
200

 På grund av den löpande karaktären på kontoförda 

värdepapper ter det sig naturligt att detta är eftersträvansvärt för gäldenären. 

Invändningsrätten avgör ju vad en gäldenär kan göra gällande mot en ny borgenär som 

förvärvat obligationen.  

 En analog tolkning utifrån skuldebrevsrätten skulle alltså ge att syftet med 

paragrafen i kontoföringslagen är att gäldenären ska kunna få en möjlighet att värja sig 

mot faran att exstingibla invändningar går förlorade vid överlåtelse av 

skuldförbindelsen till en godtroende förvärvare. Enligt 6 kap. 5 § LKF är 15-18 §§ 

skuldebrevslagen direkt tillämpliga på även kontoförda värdepapper. Med hänsyn 

därtill skulle då 4 kap. 19 § LKF presentera en möjlighet att, även för kontoförda 

värdepapper, anteckna ändringar som annars skulle ha skrivits på det fysiska 

värdepappret. En anteckning på kontot hade, i likhet med en anteckning på ett 

skuldebrev, konstituerat en situation där invändningarna hade varit bestående oaktat 

förvärvande borgenärs eventuella goda tro. 

 

4.1.3 Diskrepens mellan skuldebrevslagen och LKF 

Det torde, utan vidare problematisering, kunna konstateras att ett intercreditoravtal, 

som uttryckligen ställer upp ett förbud för en junior långivare att motta betalning för 

lämnad kredit så länge den seniora skulden inte har blivit fullt betald, träffas av 

ordalydelsen i paragrafen: ”inskränkningar för borgenären att ta emot betalning eller 

att i övrigt göra betalningsutfästelsen gällande…”. Låneavtalet som sådant är 

                                                           
198 Wallin-Norman, Kontoföringslagarna, s. 100. 

199 Prop. 1988/89:152 s. 126. 

200 Walin & Herre, s. 155. 
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visserligen inte villkorat vilket innebär att ett oförändrat och oinskränkt 

skuldförhållande fortfarande föreligger mellan gäldenären och borgenären. Paragrafen 

i LKF ställer dock inte upp några rekvisit avseende varför en inskränkning att motta 

betalning föreligger. Gäldenärens invändningsrätt enligt skuldebrevslagen riktar in sig 

på förändringar i själva skuldförhållandet mellan gäldenären och borgenären; det är 

skuldförbindelsen som objekt som är i fokus. Invändningen måste i regel avse 

gäldenärens och borgenärens inbördes förhållande, inte förhållanden till andra.
201

 

Förändring genom avtal nämns visserligen som en av de exstingibla invändningarna i 

15 § skuldebrevslagen, men avtalet ska röra skuldförbindelsen som sådan, inte bestå 

av ett fristående avtal. Paragrafen i LKF är dock annorlunda formulerad. Där pekas 

borgenären som subjekt, och inte fordringen som objekt, ut. Dessutom ska det enligt 

paragrafen antecknas vem som i och med inskränkningen får en rätt. En dylik 

formulering antyder att det alltså inte bara kan träffa inskränkningar som gäldenären 

skulle kunna göra gällande, utan även en annan borgenär. Att inskränkningen ska 

hänföras till låneavtalet verkar här inte vara något krav. En inskränkning uppställd 

genom ett från skuldförbindelsen fristående intercreditoravtal torde således träffas av 

lagrummets tillämpningsområde.  

15 § skuldebrevslagen ställer upp ett skydd för gäldenären. Vid en efterställning 

genom intercreditoravtal är det dock inte gäldenären som är den som är mest 

intresserad av att en obligationsinnehavare inte ska kunna göra gällande sin fordring i 

förtid, utan den seniora långivaren. Skyddet för såväl en gäldenär (vid förändring i 

skuldförhållandet) som en senior borgenär (vid uppställt intercreditoravtal) består ju 

dock i möjligheten att genom anteckning kunna försätta förvärvare av en kontoförd 

obligation i ond tro avseende inskränkningen att kräva betalt. Den aspekten får således 

inte någon avgörande betydelse för det fortsatta resonemanget. 

 

4.2 Tolkning av 4 kap. 19 § LKF 

4.2.1 Analogitolkning 

Baserat på ovanstående resonemang om syftet för lagregelns troliga motsvarighet i 

skuldebrevslagen, blir nästa fråga om en analogi från skuldebrevslagen faktiskt bör 

användas för tolkningen av 4 kap. 19 § LKF. Som jag tidigare beskrivit anser jag att 

bedömningen av huruvida analogier från skuldebrevslagen kan och bör göras för 

sammanhang där kontoförda värdepapper ingår, ska styras av möjligheten att applicera 

samma syfte på den nya, immateriella kontexten. Kan det i skuldebrevslagen grundade 

ovan beskrivna syftet uppfyllas genom en anteckning på avstämningskonto som 4 kap. 

19 § LKF föreskriver? Jag menar att det inte går och att den ovan beskrivna analogin 

därför bör undvikas. 

                                                           
201 Tiberg & Lennhammer, s. 25. 
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En presumtionsbrytande anteckning påverkar bedömningen av godtrosrekvisitet i 

15 § skuldebrevslagen. En förvärvare av ett fysiskt skuldebrev kan aldrig hävda att 

denne inte känt till den förändring av möjligheten att åberopa fordringen som skett 

innan överlåtelsen. Syftet som ska uppnås är således att försätta tredje man i ond tro 

avseende händelse som annars grundar exstingibla invändningar mot betalningskrav. 

Kontoföringen hos Euroclear möjliggör för den som kan se ett konto att tillägna sig 

denna information. Anteckningar, registreringar och andra dylika till de yttre synliga 

manifestationer används vanligen för att försätta tredje man i en position där denne 

antingen ges en grund till att fatta ett välgrundat beslut, alternativt förhindrar att tredje 

man skulle vara i god tro om de verkliga förhållandena och att rätten till invändningar 

därmed går förlorad. Inget av dessa syften skulle uppfyllas genom en registrering av 

intercreditoravtalet på kontot hos Euroclear.  

 I den immateriella kontoföringskontexten får inte en anteckning på avstämnings-

kontot någon motsvarande presumtionsbrytande verkan avseende möjligheten att 

kräva betalt. Enligt min mening är den enkla anledningen till det att tredje man inte 

har rätt till insyn i registret hos Euroclear. I 8 kap. LKF regleras vilka som har 

insynsrätt. Enligt 1 § är den som är registrerad som ägare, panthavare eller i annan 

egenskap berättigad att få besked från centrala värdepappersförvararen om sådant 

innehåll som berör den registrerades rätt. En utomstående kan däremot inte innan 

förvärvet se vad som finns antecknat på kontot. Korrespondensen mellan syftet med 

att anteckna upplysningar och möjligheten att genom insyn tillgodogöra sig vad som 

antecknats brister således. En åtgärd på detta sätt kan därmed inte utesluta god tro hos 

en förvärvare.
202

  

Här kan kort kommenteras att svensk rätt skiljer sig från norsk rätt, där 

verdipapirregisterloven
203

 dels inte ställer upp några detaljerade regler för vilken 

information som ska registreras på ett konto, detta är överlämnat till Departementet
204

, 

och dels berättigar envar insynsrätt angående upplysningar om vad som är registrerat 

om ett finansiellt instrument om inget annat följer av lag eller föreskrift.
205

 En 

koppling mellan uppställt och faktiskt nåbart syfte kan därmed, på ett sätt som inte 

motsvaras i svensk rätt, skönjas i norsk rätt. 

Vad gäller kontoförda finansiella instrument har vi dessutom att göra med fungibel 

egendom – en obligation kan inte skiljas från en annan i samma emission. I teorin 

behöver inte den som faktiskt överlåter en obligation vara registrerad som ägare till 

obligationen förrän precis innan transaktionen genomförs. Något specifikt konto 

                                                           
202 Bedömningen blir inte annorlunda för att en överlåtare kan välja att aktivt bidra till att försätta 

förvärvaren i ond tro genom att presentera ett kontoutdrag eller dylikt. Det är inte för borgenären som 

lagregeln i detta avseende är uppställd, utan i skyddssyfte för gäldenären. 

203 Lov om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven). 

204 Finansdepartementet, jmf § 6-8 verdipapirregisterloven. 

205 § 8-2 p. 4 verdipapirregisterloven. 
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rörande obligationen finns därmed inte att studera för en potentiell förvärvare (om 

insynsrätt hade förelegat). Det enda viktiga är att överlåtaren kan prestera de utlovade 

värdepapperen på dagen då transaktionen ska ske.  

 Det kan alltså konstateras att obligationens representationsform blir avgörande för 

möjligheten att uppfylla lagregelns tänkta syftesstyrda funktion. Jag anser därför att en 

analogi från skuldebrevslagen bör undvikas. 4 kap. 19 § LKF ska enligt min mening 

inte läsas som att den erbjuder en möjlighet att anteckna en inskränkning för 

borgenären att ta emot betalning av anledningen att kunna försätta en förvärvande 

borgenär i ond tro avseende förhållandet. 

 Grundat på omöjligheten att genom anteckning på kontot skapa en till det yttre 

synlig manifestation, anser jag att lagrummet inte ska ges någon materiell innebörd. 

Alternativen, som jag kan se det, består då nämligen enbart i att, oaktat om bundenhet 

till ett intercreditoravtal föreligger på obligationsrättslig grund eller inte, giltigheten av 

en rättshandling som träffas av ordalydelsen i paragrafen blir beroende av huruvida 

anteckning om avtalet har skett på kontot eller inte. Ett avtal som inte är giltigt 

avtalsrättsligt skulle då kunna bli bindande genom anteckning, och på motsatt vis 

skulle ett obligationsrättsligt giltigt avtal anses som icke bindande om anteckning inte 

gjorts på kontot. Eftersom en dylik tolkning åsidosätter flera grundprinciper i den 

allmänna avtalsrätten får den nog sägas falla på sin egen orimlighet. Det torde krävas 

att lagstiftaren uttryckligen stadgat att registrering är ett formkrav för visst avtals 

giltighet för att ett sådant åsidosättande ska kunna göras.
206

 Det får enligt min mening 

stå klart att lagrummet, oaktat uttalandena i förarbetena om att anteckning på kontot 

ska motsvara rättsverkningar av anteckning på ett fysiskt skuldebrev, inte ska ges 

någon materiell betydelse. 

   

4.2.2 Alternativ tolkning 

Om avstamp nu inte ska tas i skuldebrevslagen vid tolkning av den aktuella 

lagparagrafen uppstår frågan hur paragrafen i stället ska tolkas. Ett alternativ till 

tolkning är att, precis som med mycket annat där den juridiska utvecklingen inte håller 

samma tempo som utvecklingen i samhället runtomkring, anse paragrafen som obsolet 

då den förlorat sitt syfte. Resultatet av en sådan tolkning blir att paragrafen visserligen 

enligt sin ordalydelse skulle anses vara tillämplig på situationen, men att den bortses 

ifrån vid rättstillämpningen. Kan slutsatsen bli att formulering och adoptering av den 

från början för fysiska värdepapper uppställda regeln, in i lagen för kontoförda 

finansiella instrument, blivit haltande och inte helt genomtänkt?  

 Ett annat, enligt min uppfattning, troligare alternativ, är att paragrafen med tiden 

kommit att få en annan betydelse än den ursprungligen hade. För detta finns enligt min 

                                                           
206 Ett exempel där registrering är krav för avtals giltighet är äktenskapsförord som enligt 7 kap. 3 § 

äktenskapsbalken (1987:230) ska registreras hos Skatteverket. 
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mening flera argument. För det första har paragrafen överlevt flertalet lagutredningar. 

Med enbart hänsyn till de i många fall knappa motiveringar som framförts i 

förarbetena kan detta argument visserligen tendera att uppfattas som svagt. 

Hänvisningarna till tidigare utredningar, med enbart kommentaren att paragrafen är 

tänkt att i huvudsak motsvara tidigare bestämmelser i lagens föregångare, kan lätt 

uppfattas som slentrianmässiga och antyda att betydelsen och syftet med lagrummet 

inte vidare utretts. En möjlig idé är att paragrafen bara följt med på tåget. En dylik 

misstro mot lagstiftarens kompetens genom flera utredningar känns dock väl 

magstark. Lagstiftaren får nog i stället förstås som att det faktiska vidhållandet av 

lagrummet genom just flera utredningar ska låta oss förstå att paragrafen inte ska 

uppfattas som obsolet.  

 Det naturliga torde vara att ett krav att anteckna vissa uppgifter på ett 

avstämningskonto, i alla fall för de situationer där en anteckning inte ska tillmätas 

någon materiell betydelse, syftar till att träffa den som kan se vad som anges på ett 

konto. En rimlig tolkning är därför att paragrafen riktar sig mot den centrala 

värdepappersförvararen, det vill säga Euroclear. Att detta skulle vara fallet har även 

antytts i doktrin.
207

 Den primära anledningen till att i lagen angivna uppgifter i så fall 

ska registreras på kontot bottnar i möjligheten för Euroclear att fullgöra sina åtaganden 

gentemot emittent och kontohavare. Euroclear ska ordna kontoföringen så att de vid 

varje givet tillfället kan svara på bland annat vem som har ett konto, vilket sorts 

instrument som finns registrerade samt hur dispositionsrätten för kontot ser ut.
208

 

Angivande av de i 4 kap. 19 § LKF uppräknade inskränkningarna för borgenär att ta 

emot betalning på kontot ska således ses som ett medel för att uppnå detta mål. För att 

uppfylla syftet att hålla kontoföringen ordnad på ett strukturerat vis får även 

paragrafens utpekande av borgenären, till skillnad från fordringen (se ovan under 

4.1.3), en mer logisk plats. Det får anses som rimligt att det i hänseendet hur Euroclear 

ska ordna sin kontoföring och fullgöra sina uppdrag inte är avgörande varför en 

inskränkning föreligger, utan att det föreligger en inskränkning. Paragrafen syftar inte 

till att i materiellt hänseende skydda någon viss part. 

Ytterligare argument för att paragrafen ska tolkas på ovan framförda sätt står att 

finna i en utredning från början av 2015 rörande värdepapperscentraler och 

kontoföring av finansiella instrument.
209

 Utredningen har genomförts på grund av en 

EU-förordning
210

 som trädde i kraft i september 2014, och är den senaste som 

                                                           
207 Wallin-Norman, Kontoföringslagaran, s. 86. 

208 Wallin-Norman, Kontoföringslagarna, a.st. 

209 Ds 2015:2. Förordningen är visserligen direkt tillämplig i varje medlemsstat, men den innehöll även 

regler som inte är direkt tillämpliga och som därav föranleder vissa lagstiftningsåtgärder från svenskt håll. 

För att undvika normkonflikter i och med förordningen upphävs även vissa lagregler. Ds 2015:2 s. 139. 

210 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad 

värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler. Förordningen som sådan 
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behandlar kontoföringslagen. Det huvudsakliga syftet med lagändringarna som 

föreslås är att tillåta kontoförande institut, vid sidan av den centrala värdepappers-

förvararen, att utföra registreringsåtgärder.
211

 I utredningen av vilka lagändringar som 

EU-akten skulle kunna föranleda görs därför en genomgång av nuvarande lagregler 

och gällande rätt. Där utredningen redogör för svensk rätts reglering avseende 

avstämningskonto och avstämningsregister uttalas att 

”Närmare bestämmelser om hur kontoföringen ska gå till, hur 

värdepapperskontona ska organiseras eller rättsverkningarna av 

registreringsåtgärderna saknas således. /…/ Det gäller framför allt de 

civilrättsliga rättsverkningarna av registreringsåtgärderna, som inte alls 

berörs i förordningen. Det bör dock även gälla de närmare 

näringsrättsliga bestämmelserna om hur värdepapperscentralen ska 

organisera avstämningsregister eller annan motsvarande kontostruktur i 

sina system. Det bör därför vara möjligt att i huvudsak behålla 

bestämmelserna om avstämningsregister och avstämningskonton i 4 kap. 

och 5 kap. kontoföringslagen…”
212

 

Även om det inte sägs rakt ut, återsyftningen skulle kunna träffa enbart 5 kap. som 

benämns registeråtgärder, ligger det nära till hands att tolka uttalandet som att även 

paragraferna i 4 kap. LKF ska anses vara av näringsrättslig karaktär och ange 

skyldigheter för hur en central värdepappersförvarare ska ordna sin kontoföring och 

inte ges materiell betydelse. I ljuset av vad som ovan framförts om möjliga tolkningar 

av 4 kap. 19 § LKF, är min mening att en dylik tolkning av uttalandet är den mest 

närliggande. 

 Om skyldigheten enligt paragrafen att ange vissa givna då träffar Euroclear, 

kvarstår frågan hur paragrafens ska-rekvisitet ska tolkas. Enligt 7 kap. 2 § LKF svarar 

den centrala värdepappersförvararen för oriktig eller missvisande uppgift i ett 

avstämningsregister som leder till skada för ägare av ett finansiellt instrument. Detta 

rör dock bara sådana uppgifter som ligger inom Euroclears kontrollsfär, det vill säga 

en skyldighet föreligger när kännedom rörande förhållandet föreligger. Från ett 

praktiskt perspektiv skulle det kunna tänkas att emittenten, när en emission av 

obligationer som inkluderar ett intercreditoravtal genomförs, är den som ansvarar för 

att meddela Euroclear att anteckning ska ske. En underlåtenhet att anmäla uppgifter 

som enligt 4 kap. ska antecknas på kontot torde således leda till att något 

skadeståndsansvar inte kan åläggas Euroclear om skada uppstår på grund av icke-

registreringen.  

                                                                                                                                                         
har visserligen direkt effekt i Sverige och behöver inte implementeras, men förordningen föranledde att 

vissa anpassningar av svensk rätt krävs, varför en utredning tillsattes. 

211 Ds 2015:2 s. 7. 

212 Ds 2015:2 s. 150. 
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4.3 Sammanfattande kommentarer 

Paragrafen i fokus för framställningen, 4 kap. 19 § LKF, infördes i samband med 

övergången till ett papperslöst värdepapperssystem. Den nya lagen infördes med 

skuldebrevslagen som förlaga och syftade till att motsvara vad som hade gällt för 

fysiska värdepapper. Anteckning på ett konto skulle ges samma rättsverkning som 

påskrift på ett fysiskt värdepapper. Det är därför nära till hands att, när så är påkallat, 

använda skuldebrevslagens regler analogt vid tolkning av LKF. Jag menar att detta 

låter sig göras för lagregler där representationsformen av ett värdepapper framstår som 

irrelevant i förhållande till funktionen av det aktuella rekvisitet. 

 Motsvarigheten till 4 kap. 19 § LKF i skuldebrevslagen torde närmast vara 15 §. En 

anteckning på skuldebrevet enligt 15 § får därmed verkan att en förvärvare av 

skuldebrevet anses vara i ond tro om förhållandet som föranlett anteckningen. I och 

med att insyn i ett avstämningsregister hos Euroclear inte finns för tredje man, kan 

detta syfte inte nås genom en motsvarande anteckning på ett konto. En analogi bör 

därmed undvikas och paragrafen ska enligt min mening inte ges någon materiell 

innebörd. 

 Jag anser vidare att det mest troliga är att paragrafen riktar sig mot kontoföraren 

och därmed är av näringsrättslig karaktär. Anledningen till detta är dels det faktum att 

det enbart är Euroclear samt kontohavaren som kan se vad som finns antecknat på ett 

visst konto och dels att en skyldighet föreligger att hålla kontoföringen organiserad på 

visst sätt. Även uttalanden i förarbeten och praxis indikerar stöd för en dylik tolkning. 

Eftersom paragrafen enligt min mening inte är riktad mot en obligationsinnehavare 

eller emittent av obligationer träffas inte dessa av paragrafens ska-rekvisit i den 

mening att någon krav för registrering i materiellt hänseende föreligger för att en 

inskränkning att ta emot betalning ska kunna göras gällande. Paragrafens ordalydelse 

kan därmed inte sägas ställa upp ett hinder för att efterställa kontoförda 

skuldförbindelser, trots att ett intercreditoravtal inte går att anteckna hos Euroclear. 

 

 

  



  

 

 52  

 

5 Avslutande kommentarer och slutsatser 

Utgångspunkten i ovan presenterade framställning har varit att undersöka 

tillämpligheten av intercreditoravtal vid företagsobligationsfinansiering i svensk rätt. 

Intercreditoravtal som rättsfigur har utvecklats i den anglo-amerikanska 

rättstraditionen vilket innebär att det inte är helt klart hur tillämpningen av avtalstypen 

i det praktiska rättslivet överensstämmer med svensk rätt. I kombination med det har 

digitaliseringen medfört stora förändringar på den finansiella marknaden, samtidigt 

som den legala utvecklingen inte har gått framåt i samma takt. Det har uttalats att 

osäkerheten kring de frågor som rör de numera immateriella instrument som 

dominerar värdepappersmarknaden ger upphov till legala risker.
213

 

 Vad gäller bundenheten till ett intercreditoravtal har ovan redogjorts för att syftet 

med upprättandet av avtalet är att varje förvärvare av en företagsobligation, såväl på 

primärmarknaden som på andrahandsmarknaden, ska bli bunden som part i avtalet. 

Svensk rätt ställer inte upp någon möjlighet för detta att ske enbart genom förvärvet av 

obligationen som sådan. En part måste ha visat vilja att bli bunden av det separata 

avtalet. En förvärvare av en obligation kan bindas till intercreditoravtalet genom 

hänvisning till avtalet i obligationsvillkoren. Viktigt är dock att en part ska ha haft 

möjlighet att tillägna sig avtalsvillkoren innan avtalsslut, det vill säga i och med 

förvärvet av obligationen. För att undvika tveksamheter avseende den 

kontraktsrättsliga bundenheten till intercreditoravtalet skulle en rekommendation vara 

att tillse att ett eventuellt intercreditoravtalet finns tillgängligt i sin helhet för 

förvärvare av kontoförda obligationer. Undersökningsplikten som åläggs investerare 

som på grund av sin investeringskapacitet anses som professionella i lagens mening 

torde innebära att avtalet kan lämnas först på begäran av intressent. En publicering av 

intercreditoravtalet på agentens hemsida, på samma sätt som obligationsvillkoren står 

att finna, skulle dock enligt min mening säkerställa att en förvärvare blir bunden till 

avtalet i sin helhet. 

Huruvida det rakt av går att dra analogier från de äldre regler, utformade utifrån 

fysiska papper, till fenomen som uppkommer kring de immateriella motsvarigheterna 

skapade genom registreringar på konton, har problematiserats i framställningen. Min 

slutsats är att lagregler som ”importerats” från skuldebrevslagen till LKF kan tappa 

funktionen av sitt ursprungliga syfte och att en analogi från skuldebrevslagen därför 

bör undvikas vid tolkning av lagrummet. Ett exempel där detta har skett är 

4 kap. 19 § LKF. Enligt min mening torde det stå klart att paragrafen inte ska ges 

någon materiell betydelse. Paragrafen innebär därmed inte heller något hinder för att 

efterställa skuld, bestående av kontoförda företagsobligationer, genom intercreditor-

avtal, trots att avtalet inte angivits på aktuellt avstämningskonto. Avsaknaden av 
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tydliga uttalanden i förarbeten ger dock upphov till osäkerhet rörande tillämpligheten 

av paragrafen.  

4 kap. 19 § LKF borde i stället tolkas som riktad mot hur Euroclear ska organisera 

kontoföringen. En sådan syn på paragrafens tillämpningsområde aktualiserar frågor 

kring vem som ska anses ansvarig om så inte sker. Det är svårt att se att Euroclear 

skulle kunna åläggas civilrättsligt ansvar om vissa uppgifter, som enligt lag ska anges 

på kontot, inte finns angivna på kontot, om kännedom om förhållandet inte har 

kommit Euroclear till känna. Möjligen kan emittenten anses vara den som, i samband 

med att en emission av kontoförda obligationer genomförs, är skyldig att informera 

Euroclear om de förhållanden som ska antecknas på ett avstämningskonto. En dylik 

tolkning föranleder behov av reglering rörande anmälningsplikt avseende nämnda 

förhållanden.  

Möjligheten att på ett tillförlitligt sätt hantera risk är av stor vikt för marknadens 

aktörer. Tydliga lagregler och en enhetlig rättstillämpning har stor betydelse för såväl 

förutsebarheten av rättsverkningar som förtroendet för marknaden. Det är naturligt att 

en och samma lag kan innehålla såväl civilrättsliga som näringsrättsliga regler samt 

regler av administrativ karaktär. När hanteringen blir så pass central i ett regelverk, 

som kontoföringen faktiskt blir vid ett dematerialiserat värdepapperssystem, är min 

mening dock att goda skäl finns att renodla dessa regler från de regler som är avsedda 

att få civilrättsliga verkningar för enskilda. En tydligare uppdelning skulle leda till en 

högre grad av förutsebarhet avseende vilka lagregler som kan få faktisk betydelse för 

en enskild investerare, samtidigt som förtroendet för värdepappersmarknaden skulle 

stärkas då det tydliggörs vad som åläggs en central värdepappersförvarare. 
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