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Sammanfattning 
Företagsobligationsmarknaden i Sverige är relativt ung och fortfarande under utveckling. Fram tills för 

några år sedan har enbart större kreditvärdiga svenska företag emitterat obligationer men på senare år 

har även medelstora företag, som ibland saknar kreditbetyg, använt finansieringsformen. Detta kan bero 

på dels en önskan om att diversifiera sin finansiering, dels att det efter finanskrisen varit svårare att låna 

pengar från bankerna på grund av det införda kapitaltäckningskravet. På den växande 

företagsobligationsmarknaden har också en relativt ny aktör etablerats; agenten. Agenten är en 

mellanman som har till uppgift att representera obligationsinnehavarna, gentemot emittenten och andra 

tredje men, samt tillvarata deras intressen. Agentens roll är inte rådgivande utan snarare övervakande 

och kanaliserande. Information kan ges mellan emittent och investerare genom agenten och agenten kan 

representera obligationsinnehavarna när denne agerar i enlighet med obligationsinnehavarkollektivets 

framröstade beslut.  

 

Problematiken som kan uppstå är om en obligationsinnehavare inte önskar att bli bunden av 

majoritetsbeslutet utan istället bryter mot Mallavtalet och agerar på egen hand och i eget intresse. Dels 

riskerar detta att ske på bekostnad av de övriga obligationsinnehavarna, dels urholkar detta agentens 

roll. Om en obligationsinnehavare själva börjar agera kan detta leda till en situation då fler 

obligationsinnehavare försöker agera så snabbt som möjligt för att på egen hand säkerställa att bästa 

resultat uppnås för dem själva. Ett sådant agerande skulle leda till att agentens kanaliserande och 

effektiviserande funktion till stor del förtas.  

 

I dokumentationen rörande en företagsobligation återfinns en formulering som kan ses som en 

direktmeddelad skriftlig fullmakt utställd av varje separat obligationsinnehavare till agenten. Fullmakten 

ger behörighet för agenten att representera obligationsinnehavare rörande vissa spörsmål relaterade till 

obligationerna. Även olika ställningsfullmakter kan eventuellt anses applicerbara på agent-

obligationsinnehavarrelationen. Problem kan dock uppstå om huvudmannen inte önskar att foga sig efter 

obligationsinnehavarkollektivets majoritetsbeslut och därför inskränker eller återkallar fullmakten 

och/eller uppdraget som agent. Detta eftersom obligationsinnehavarkollektivet inte utgör en juridisk 

person och den enskilda obligationsinnehavarens vilja, inte obligationsinnehavarkollektivets 

framröstade beslut, fortfarande är avgörande för fullmaktens bestående. Visserligen har 

obligationsinnehavaren ingått ett avtal om att underkasta sig majoritetsbeslutet men detta avtal har 

enbart obligationsrättsliga verkningar. Detta innebär att obligationsinnehavaren har möjlighet att bryta 

mot avtalet och agera ändå.  

 

Svensk rätt verkar kunna erbjuda vissa lösningar på problematiken med att agenten inte kan binda en 

motstridig obligationsinnehavare. En no actions-klausul kan dock inte ge ett 100% effektivt skydd och 
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har enbart obligationsrättsliga konsekvenser. En annan möjlighet är att omvandla den i Mallavtalet 

existerande fullmakten till en oåterkalleliga sådan. Existensen av detta rättsinstitut är dock omstridd och 

en tillämpning därav skulle även kunna leda till ny problematik. Emellertid skulle införandet av ett vite 

kunna ge ett incitament till obligationsinnehavare att inte agera i strid med majoritetsbeslutet. Ett vite 

skulle således kunna anses erbjuda ett relativt effektivt skydd mot att obligationsinnehavare försöker 

agera på egen hand. Förekomsten av en vitesklausul skulle därför även främja agentens funktion att 

kunna binda samtliga obligationsinnehavare i sitt agerande enligt majoritetsbeslutet. Dock kan det 

konstateras att väljer en obligationsinnehavare, trots eventuellt införande av vite, att agera på egen hand 

så har agenten inte möjlighet att binda denna. Svaret på frågeställningen blir således att agenten inte i 

alla lägen kan anses agera med bindande verkan för hela obligationsinnehavarkollektivet. Exempel på 

en sådan situation utgörs av om en motstridig obligationsinnehavare ger uttryck för att inskränka eller 

återkalla existerande fullmakter och hellre agerar på egen hand. Därmed går det inte enligt svensk rätt 

att helt skydda övriga obligationsinnehavare mot the mad bondholder. Inte heller kan agenten uppfylla 

sin representativa och underlättande funktion full ut i alla lägen. Införandet av en vitesklausul skulle 

således inte förhindra en obligationsinnehavares juridiska möjlighet att agera på egen hand, däremot 

skulle det troligen kunna minska sannolikheten för att en sådan situation skulle aktualiseras. 
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Termer och förkortningar	  
Termer 

 

Obligationsinnehavarkollektivet  Termen syftar på den grupp som består av samtliga 

obligationsinnehavare för en och samma emission 

Obligation/obligationslån Användandet av termen i uppsatsen syftar på obligationer/ 

obligationslån emitterade av svenska företag 

Obligationsinnehavare i minoritet/ Termen syftar på en eller flera obligationsinnehavare 

motstridiga obligationsinnehavare som inte önskar att foga sig efter 

obligationsinnehavarkollektivets framröstade beslut 

och/eller hellre agerar på egen hand.  

Representationsuppgifter/ Med detta begrepp åsyftas främst de uppgifter som  

Uppgifter av representationskaraktär beskrivs i avsnitt 3.2.4 

Ställningsfullmakt Termen används synonymt med såväl allmän som särskild 

ställningsfullmakt 

 

Lagar och förordningar 

Lag (1915:218) om avtal och andra    AvtL 
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område  
 
Skadeståndslag (1972:207)    SKL 
 
Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag  LHEB 
 
Konkurslag (1987:672)    KL 
 
Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar   LEF 
 
Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument  LHF 
 
Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och   LKF 
kontoföring av finansiella instrument  
 
Förordning (2001:911) om avgifter för prövning av   AvgiftsFörO 
Ärenden hos Finansinspektionen 
 
Aktiebolagslag (2005:551)    ABL 
  
Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden  LVM 
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  Inledning 

  Introduktion till ämnet 
Ett företag kan finansiera sin verksamhet dels med eget kapital dels med hjälp av främmande kapital. 

Lånefinansieringen har för svenska företag traditionellt sett skett genom banklån men på senare år har 

möjligheten till finansiering genom företagsobligationslån nyttjats i allt större utsträckning.1 Länge har 

det enbart varit de största svenska företagen2 som emitterat företagsobligationer men på senare år har 

även andra stora samt medelstora svenska företag börjat nyttja finansieringsalternativet.3 

 

Marknaden för företagsobligationer har på senare tid växt och flera faktorer talar för att den kommer att 

fortsätta göra det de närmaste åren.4 Detta kan leda till att flera företag kommer söka använda sig av 

obligationslånealternativet för att tillmötesgå sina kapitalbehov.5 Företag som redan emitterat 

företagsobligationer kan även komma att nyttja finansieringsalternativet igen genom ytterligare  

emissioner. Till skillnad från flera av de största svenska förtagen har flertalet av de nyare emittenterna 

ett sämre eller inget kreditbetyg alls.6 Detta innebär att risken obligationsinnehavarna tar i dessa 

transaktioner bedöms som större.7 Om marknaden fortsätter förändras på ett sådant sätt att fler 

obligationer emitteras och andelen emittenter utan högt kreditbetyg ökar finns det anledning att tro att 

agentens roll kommer bli mer framträdande på obligationsmarknaden. Detta bör innebära att intresse 

därför finns för marknadens aktörer att ha full kunskap om vad agentens roll innebär och vilken funktion 

agenten kan ha.8  

 

Agenten är den mellanman som har till uppdrag att representera obligationsinnehavarnas intresse 

gentemot emittenten eller andra tredje män.9 Agenten, som inte ska förväxlas med den lagreglerade 

handelsagenten, är en aktör som tack vare klausuler i obligationsvillkorsavtalet10 (cit. Mallavtalet11) får 

                                                        
1 Se Bonthron, diagram 3, s. 11. 
2 Exempel på stora svenska företag som emitterat företagsobligationer är TeliaSonera, Vattenfall och Atlas Copco, 
se Gunnarsdottir & Lindh, s. 34. 
3 Jfr. Gunnarsdottir & Lindh, s. 42 samt se de svenska emittenter som publicerat sina Mallavtal på Nordic Trustees 
hemsida. Utav dessa bör slutsatsen kunna dras att flertalet medelstora företag numera emitterat 
företagsobligationer. Jfr. även Bonthron, s. 2.  
4 Se Bonthron, s. 9.  
5 Jfr. Bonthron, s. 8, Barr, s. 9ff samt Gunnarsdottir & Lindh, s. 38 ff.  
6 Se Bonthron, diagram 3-5 samt Landeman & Bergin, s. 41. 
7 Se Barr, s. 4 f.  
8 Jfr. Landeman & Bergin, s. 140 ff. Jfr. även Gunnarsdottir & Lindh, s. 46 samt s. 45 fotnot 48. Där framgår det 
att förekomsten av en etablerad förvaltarfunktion, såsom agentens, kan verka för ett stimulera utvecklingen av 
företagsobligationsmarknaden. 
9 Se Landeman & Bergin, s. 141.  
10 Se särskilt klausul 20.1, 21.1.1 samt 21.2. I källförteckningen under Harmoniserade villkor för vissa 
företagsobligationer återfinns en webbadress till vart Mallavtalet är publicerat. 
11 Detta utgör ett avtal som kan modifieras inför användning. Den första versionen togs fram 2013 av Svensk 
Fondhandlareförening för att det skulle vara enklare för mindre emittenter att emittera och tack vare Mallavtalet 
slippa ta fram ny dokumentation från grunden, se Bonthron, s. 7. Om en agent används i obligationslån regleras 
uppdraget och uppgifterna genom avtal efter som lagstiftning specifikt skapad för agenten saknas.  
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sin behörighet att representera långivarna. Rollen är till viss del administrativ under obligationens löptid 

men utöver det kan agenten även ha en viktig funktion att agera för långivarnas räkning, exempelvis för 

de fall emittenten får ekonomiska problem och obligationslångivarna därmed riskerar att inte återfå sina 

pengar.12 I dessa situationer är det av högsta intresse att utreda vad agenten har för möjlighet att agera i 

långivarnas namn och binda dessa gentemot tredje man, som ofta utgörs av emittenten. 

Obligationsinnehavarna utgör tillsammans ett obligationsinnehavarkollektiv13 och beslut rörande 

obligationerna tas genom omröstning.14 Härvid är frågan om hur möjligheten ser ut för agenten att binda 

obligationsinnehavare som vid omröstning är i minoritet av högsta intresse såväl för tredje man som för 

övriga obligationsinnehavare. 

 

Då marknaden för företagsobligationer fortfarande är i utveckling är ämnet av största vikt eftersom 

möjligheten för agenten att agera i långivarnas namn troligen påverkar såväl emittentens som 

långivarnas intresse för företagsobligationer som finansierings- respektive investeringsalternativ.15 

Detta eftersom för det fall agenten inte har möjlighet att med rättslig verkan representera långivarna kan 

betydelsen av agentrollen urholkas och finansiering med hjälp av obligationer kan framstå dels 

administrativt komplicerad, dels opraktiskt, om emittenten måste agera parallellt gentemot samtliga 

obligationsinnehavare rörande kommunikation m.m. om emittenten får ekonomiska svårigheter.16 En 

urholkad agentroll, i jämförelse med vad parterna önskar enligt Mallavtalet, kan verka mot en 

expanderande obligationsmarknad och få detta finansieringsalternativ att framstå som oattraktivt. Detta 

kan i sig hindra företagens möjlighet till diversifiering av sin finansiering. 

 

  Syfte och frågeställning 
I uppsatsen ska det utredas huruvida agenten i obligationslån med bindande verkan mot tredje man, 

främst emittenten, kan representera motstridiga obligationsinnehavare. Motstridiga 

obligationsinnehavare innebär obligationsinnehavare som inte röstar i enlighet med majoriteten vid 

omröstning i obligationsinnehavarkollektivet och som hellre agerar på egen hand i eget intresse. Frågan 

blir således; kan agenten i alla situationer, då den agerar i enlighet med ett majoritetsbeslut och 

exempelvis ska omförhandla obligationsvillkoren, binda obligationsinnehavare som röstat emot detta 

beslut, emot deras uttryckliga vilja? Även en nära anknutna följdfrågan, kan det säkerställas att 

                                                        
12 Se gärna Nordic Trustees hemsida, under fliken Om oss. Företaget är ett av två som agerar agent på den svenska 
marknaden och på hemsidan redogör de för vilka tjänster de erbjuder när de ges agentrollen. Se även gärna avsnitt 
3.2 i denna uppsats där agentens roll och uppgift specificeras närmare.  
13 Obligationsinnehavarkollektivet är ingen etablerad term utan används i denna uppsats och syftar till att omfatta 
en grupp inkluderande samtliga obligationsinnehavare för en emission. 
14 Se klausul 17.7, 17.8 samt 17.9 i Mallavtalet.  
15 Se Bonthron i sin helhet men särskilt s. 6 samt Gunnarsdottir & Lindh, s. 45f., se särskilt fotnot 48. 
16 Jfr. agentens roll i Norge. Norsk Tillitsmann, som är marknadsledande agent på den norska marknaden, numera 
även ägare till det svenska företaget Nordic Trustee, fick i en dom rt-2010-402 rätten att som part kunna agera 
gentemot emittenten i domstol. Deras tidigare bristande talerätt gjorde det svårt för dem att kunna utföra sitt 
uppdrag på ett enligt dem, obligationsinnehavarnas och emittentens önskat sätt, se NT:s brev till FD. 
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obligationsinnehavarna inte har möjlighet att agera på egen hand, kommer behandlas. Uppsatsen 

kommer främst fokusera på fullmaktsläran och söka applicera olika fullmaktsformer på agentrollen i 

obligationslån.  

 

Syftet med detta är att se om agentens roll inom svensk rätt har utrymme att vara av den vikt och ha den 

funktion som företagsobligationsmarknaden, såsom uttryckts i Mallavtalet, anser sig vara i behov av. 

En av agentens uppgifter i obligationslån är att underlätta obligationsinnehavarnas och emittentens 

kontakt med varandra. Agenten har således en kanaliserande funktion som ska underlätta för båda parter 

i ett obligationslån. Om agenten inte kan binda samtliga obligationsinnehavare vid exempelvis 

omstrukturering av lånet eller vid beslut att avyttra eventuell säkerhet urholkas betydelsen av agenten 

och obligationslåneinstitutet kommer då riskera att framstå som en mer omständlig finansieringsform 

än önskat. Detta eftersom om agenten inte i praktiken kan binda en motstridig obligationsinnehavare 

finns det risk att de kommer börja agera på egen hand, vilket riskerar att bli ineffektivt såväl tidsmässigt 

som kostnadsmässigt. Därutöver innebär det en klar nedgradering av agentens roll och funktion, och 

därför indirekt även behovet av agenten. Syftet blir därför att se om gällande svenskt rätt kan verka för 

utvecklingen av en mer effektiv och funktionell företagsobligationsmarknad rörande agentrollen eller 

om åtgärder måste vidtas för att agentrollen ska kunna fylla den eftersträvade funktionen. Syftet är därför 

även, indirekt, att belysa den problematik som föreligger vid användning av agenter i obligationslån om 

meningsskiljaktigheter uppkommer bland obligationsinnehavarna rörande hanteringen av 

obligationerna.  

 

  Avgränsningar 
Syftet med denna uppsats är, som ovan nämnts, att utreda agentrollen för att se om den är funktionell på 

det sätt som parterna önskar enligt Mallavtalet, dvs. kan agenten i alla lägen utföra de uppgifter den fått 

tilldelad sig enligt Mallavtalet? Agentens roll är dock mångfacetterad. För att besvara den frågeställning 

som uppsatsen ska behandla kommer det fokuseras på agentens möjlighet att rättshandla med bindande 

verkan å obligationsinnehavarnas vägnar, såsom vid omförhandling av obligationsvillkor. Därutöver 

kommer en nära anknuten fråga också utredas, dvs. möjligheten att hindra obligationsinnehavare från 

att på egen hand vidta åtgärder som hör till agentens funktion, såsom att söka emittenten i konkurs eller 

själv omförhandla sina egna obligationsvillkor. Utanför denna uppsats syfte faller således frågan om 

agentens möjlighet att representera obligationsinnehavarkollektivet i civilprocesser i domstol samt de 

frågeställningar som relaterar till realisationen av eventuell säkerhet som är deponerad hos agenten.  
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  Metod och material 
Underlaget till denna uppsats kommer utgöras av en blandning av de klassiska rättskällorna, förarbeten, 

praxis, lagtext och doktrin.17 Avstampet kommer ske i svensk doktrin som rör fullmakter och avtalsrätt. 

Även doktrin rörande andra rättsområden, såsom associationsrätt och konkursrätt, kommer användas. 

Detta eftersom dessa rättsområden är av intresse i vissa delar av utredningen av frågeställningen.  

 

Utgångspunkten utgörs av Mallavtalet för svenska företagsobligationslån då detta kan utgöra en förlaga 

till och dessutom till sin grundstruktur liknar det avtal som reglerar agentens funktion och 

handlingsutrymme. Vidare kan det uppmärksammas att det inte, enligt min kunskap, finns något verk i 

svensk doktrin som behandlar agenter i obligationslån mer djupgående och specifikt. Vid författandet 

av uppsatsen har jag försökt applicera gällande rätt, enligt ovan nämnda rättskällor, på agentens roll 

enligt Mallavtalet för att besvara frågeställningen. Avsaknaden av standardverk motiverar att vissa 

kortare frågor ställda per e-post till branschkunniga utgör underlag för hur dokumentation i praktiken 

upprättas och mellan vilka parter. Detta underlag är inte avsett att användas som regelrätta källor utan 

snarare för att ge en överblick och grundläggande förståelse i hur det i praktiken går till när obligationer 

emitteras och hur Mallavtalet används där skriftliga källor inte kan erbjuda ett svar. För information 

rörande hur företagsobligationsmarknaden ser ut har även diverse rapporter och artiklar används, bl.a. 

från Riksbanken och Finansinspektionen. Dessa är dock några år gamla varför de bör läsas i ljuset av 

andra artiklar från agentbranschen för att få en mer uppdaterad bild. Avslutningsvis kommer även svensk 

praxis att användas för att belysa vissa aspekter av fullmaktsläran. Vissa av rättsfallen är äldre men anses 

fortfarande relevanta eftersom de i denna uppsats, liksom i doktrin, används för att styrka vissa principer 

i fullmaktsläran som inte ändrats. Rättsfallen återfinns oftast enbart i fotnoterna där läsaren kan välja att 

fördjupa sig och se exempel på det som brödtexten utreder. De kommer alltså inte, i huvudregel, 

refereras till löpande i texten. 

 

Det är svårt att säga att endast en enda, renodlad, metod har använts vid författandet av denna uppsats. 

Till stor del av har metoden varit traditionell juridisk metod i den bemärkelsen att ovan nämnda 

rättskällor har granskats för att besvara frågeställningen. I uppsatsen analyseras förhållandet mellan 

agenten i obligationslån och obligationsinnehavarkollektivet genom avtalstolkning och genom att utreda 

vad gällande rätt är med utgångspunkt i vad Mallavtalet reglerar. Det kommer således röra sig om främst 

en rättsdogmatiskt metod ur det perspektivet att uppsatsen söker rekonstruera gällande rätt18 för att se 

hur rättssystemet ser ut och därefter applicera detta på agent-obligationsinnehavarrelationen. Som 

komplement till detta kommer även rättsanalytisk metod tillämpas, varigenom logisk argumentation 

kommer föras för att uppnå klarhet där rättskällorna inte ger ett tydligt svar eller där det finns utrymme 

                                                        
17 Se Sandgren, s. 37 samt Thews, s. 359. 
18 Se Jareborg, s. 4.  
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för olika åsikter.19 Juridisk argumentation kommer således ha en framträdande roll i uppsatsen när olika 

lösningsförslag diskuteras.  

 

  Disposition 
För att sätta frågeställningen som uppsatsen behandlar i rätt perspektiv kommer det första avsnittet att 

dels redogöra för vad en företagsobligation är samt hur dessa kan fungera som finansieringskälla och 

för vilka, dels varför marknaden för företagsobligationer verkar ha potential att växa. Därefter kommer 

agentrollen presenteras. Grundläggande information som hur agenten utses och vad denne har för 

uppgifter enligt Mallavtalet kommer beskrivas. Efter avsnitten där grundläggande 

bakgrundsinformation för uppsatsen redogjorts för kommer ett kapitel som introducerar fullmaktsläran 

och alternativa sätt att se på agenten. Därefter presenteras olika fullmakter och ett försök görs att 

applicera en eller flera fullmaktsformer på agent-obligationsinnehavarrelationen. I påföljande avsnitt 

övergår jag till att utreda; vem utgör agentens huvudman, är det varje enskild obligationsinnehavare 

eller obligationsinnehavarkollektivet som helhet? Denna fråga är av relevans för att utreda agentens 

handlingsutrymme eftersom fullmakten i många fall baseras på huvudmannens viljeförklaring. Därför 

det är viktigt att veta vems vilja det är som ska respekteras – obligationsinnehavarens eller 

obligationsinnehavarkollektivets? Därefter följer ett avsnitt som redogör för konsekvenserna av det som 

kunnat konstateras rörande vilken fullmakt som är tillämplig och vem som utgör huvudman. Efter detta 

följer ett kapitel där det utreds om andra lösningar finns, som antingen redan används i Mallavtalet eller 

enbart kräver små justeringar för att inkorporeras. Slutligen kommer ett avsnitt där alternativa lösningar, 

som ännu inte används inom obligationslån, utreds och kommenteras.   

                                                        
19 Se Finna rätt, s. 246. 
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  Företagsobligationer – en finansieringskälla i utveckling 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren djupare förståelse i företagsobligationsmarknadens uppbyggnad. 

Detta för att kunna placera agenten i rätt kontext och därigenom förstå agentens betydelse och de 

frågeställningar som relaterar därtill. En sådan förståelse är av vikt för att kunna förstå syftet med 

uppsatsen och konsekvenserna av det svar som ges på den behandlade frågeställningen.  

 

  Obligationslånets grundläggande struktur 
Den svenska marknaden för räntebärande instrument utgörs av dels en penningmarknad och dels en 

obligationsmarknad. På den förra handlas instrument med kortare löptid än ett år medan instrument med 

längre löptid än så, däribland obligationer, handlas på den senare.20 Ett obligationslån har vissa likheter 

med syndikerade lån i den bemärkelsen att låntagaren i båda fallen lånar medel från flera långivare.21 

Vid obligationslån kan det ibland vara uppemot flera 100, eller 1000, långivare.22 De värdepapper som 

låntagaren, emittenten, ger ut till långivarna, obligationsinnehavarna, kallas obligationer och löptiden 

på dessa kan variera. Många av företagsobligationerna på den svenska marknaden har en löptid på 

mellan 2-5 år.23 När löptiden är slut förfaller lånet till betalning och långivarna ska återfå sitt utlånade 

kapital av emittenten. 

 

En obligation är, i juridisk mening, ett skuldförbindelse. Dock saknas ofta ett fysiskt skuldebrev 

eftersom många av de ränteinstrument som omsätts är kontoförda enligt LKF. Trots det anses 

lagstiftningen om skuldebrev vara tillämplig även på dessa icke-fysiska obligationer. Under löptiden 

erhåller obligationsinnehavarna en ränta på det utlånade beloppet. Obligationer är således värdepapper, 

ensidiga betalningsutfästelser, med emittenten som gäldenär, som borgenären, obligationsinnehavaren, 

kan välja att sälja vidare.24 Dock är sekundärmarknaden för obligationer begränsad i Sverige och det är 

vanligt att långivarna behåller instrumentet hela löptiden.25 

 

  Marknaden och parterna  
Att finansiera ett företag med främmande kapital i form av företagsobligationslån är främst ett alternativ 

för stora och medelstora svenska företag. Detta delvis på grund av att minimisumman som i huvudregel 

måste investeras av varje investerare är stor, vilket av naturliga skäl kan vara svårare att motivera 

investerare att gå in med om investeringsobjektets, dvs. emittentens, verksamhet är liten.26 Därtill ter det 

                                                        
20 Se Landeman & Bergin, s. 36  
21 Se Wood University Edition, s. 160 ff., Woods Bonds, s. 193 ff. samt Gunnarsdottir & Lindh, s. 29. 
22Se Uttalande av VD:n för Ackordcentralen, ägare i Nordic Trustee, publicerat i Ackordcentralen nr 1 2012.  
23 Se Bonthron, diagram 9 samt jfr. Landeman & Bergin, s. 47.  
24 Angående detta stycke, förutom sista meningen, se Wallin-Norman, s. 52 f. Jfr. även Mallavtalet klausul 2.6.  
25 Se Bonthron, s. 8.  
26 Se Landeman & Bergin, s. 39 ff., Barr, s. 5 samt jfr. Bonthron, s. 6. 
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sig även logiskt att mindre företag med mindre verksamheter inte har lika stort behov av finansiering i 

den storleksklassen som obligationer ofta är.27  

 

Investerarna vid emissioner, som lånar ut beloppet till emittenten, är nästan uteslutande företag och 

andra kapitalstarka aktörer, såsom banker och försäkringsbolag.28 Detta eftersom standardposten som 

kan tecknas vid emittering ofta är på stora belopp, ofta uppemot 1.000.000 kronor29, vilket av naturliga 

skäl kan vara svårt för gemene fysisk person att investera på en gång i ett och samma bolag. En av 

anledningarna till att summan för minimiinvestering är så stor är att emittenten då inte behöver upprätta 

ett prospekt.30 

 

2.2.1   Olika marknader 

Primärmarknaden kallas den marknad där nya obligationer ges ut av emittenten. På sekundärmarknaden 

kan en obligationsinnehavare sälja vidare de redan emitterade obligationerna.31 På primärmarknaden 

måste en investerare ofta gå in med belopp i storleksspannet 100.000-1.000.000 kronor.32 Summan om 

1.000.000 motiveras delvis av att det i LHF finns bestämmelser som stipulerar att prospekt inte måste 

tas fram om obligationerna som emitteras och säljs är värda minst 1.000.000 kronor styck eller om det 

finns krav på att investeraren ska teckna sig för obligationer motsvarande minst den summan, uppdelat 

på flera obligationer.33 Bakgrunden till detta är att vid investeringar av den storleken anses behovet av 

konsumentskydd inte vara lika stort, eftersom investerare med tillgång till det kapitalet förväntas ha mer 

vana av kapitalaffärer, och därför behöver inget prospekt upprättas.34 Vidare kan konstateras att 

företagsobligationer är relativt illikvida, detta i jämförelse med statsobligationer och börshandlade 

aktier. Sålunda tar investeraren en likviditetsrisk vid teckning av optionerna och riskerar även att sälja 

dem till ett lägre pris än han förvärvade dem för på sekundärmarknaden.35 

 

                                                        
27 Rörande storleken på obligationer jfr. Gunnarsdottir & Lindh, s. 29 som anger att obligationer måste emitteras i 
storleksspannet om över 250 miljoner kronor. Denna information är dock några år gammal och det verkar som att 
emissioner numera inte behöver vara i just det höga segmentet (jfr. publicerade obligationsvillkorsavtal för 
emitterade obligationer på Nordic Trustees hemsida, Stamdata). Där kan man hitta flertalet obligationer som är på 
ett lägre belopp, dock rör det sig fortfarande i huvudregel om flera tiotals miljoner kronor. De obligationer som en 
privatperson kan köpa på exv. Avanza, för summor under 1000 kronor, är ofta delar ur en företagsobligationsfond, 
jfr. Gunnarsdottir & Lindh, s. 35.  
28 Se Bonthron, s. 14, diagram nr 11 samt Hansson, s. 118. 
29 Se Landeman & Bergin, s. 41.  
30 Se 2 kap LHF, särskilt 4 §.  
31 Se Bonthron, s. 1f. samt Landeman & Bergin, s. 41.  
32 Se Landeman & Bergin, s. 46 
33 LHF, 2 kap, se särskilt 2 kap 4 §.  
34 Se Prop. 2011/12:129 s. 38 ff. 
35 Se Landeman & Bergin, s. 44 ff.  
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Handel på sekundärmarknaden sker oftast genom handel över disk36. Detta innebär att transaktionerna 

ofta sker med en mellanhand, såsom en bank, och inte främst via etablerade handelsplatser, såsom 

börsen. Istället kan handeln ske genom att en potentiell köpare kontaktar en bank för att förvärva en viss 

mängd av företagsobligationerna. Antingen har banken egna obligationer av det efterfrågade slaget eller 

så letar reda på ägare som kan vara beredda att sälja. Varje köp och säljtillfälle blir således mycket 

beroende av banken som förmedlare.37 

 

2.2.2   Kostnader för emittering 

Liksom vid banklån måste låntagaren, som huvudregel, betala ränta till långivarna. Till skillnad från 

banklån, där räntan bestäms beroende på låntagarens relation med banken, bestäms räntesatsen för 

obligationer av marknaden.38 Vid emission av företagsobligationer tillkommer, utöver 

räntebetalningarna, även en del administrativa kostnader för emittenten, bl.a. för att ta fram övrig 

nödvändig dokumentation. För en emittent som endast avser att emittera obligationer vid ett eller ett 

fåtal tillfällen ska stand-alone-dokumentation tas fram. Denna dokumentation kan enbart användas vid 

en enda obligationsemission. Detta till skillnad från MTN-program som kan användas som 

obligationsdokumentation för flera framtida emissioner av emittenten. I de fallen kompletteras de mera 

allmänna villkoren i MTN-programmet med specifika villkor för just den aktuella emissionen, vilket går 

snabbare än att vid varje separat tillfälle ta fram en ny stand-alone-dokumentation.39 

Obligationsdokumentationen kan bli kostsamma att ta fram och uppdatera.40 Därutöver kan det krävas 

att emittenten tar fram ett prospekt, vilket sedan ska godkännas av Finansinspektionen mot en avgift.41 

Även kostnader för att betala emissionsinstitutet tillkommer.42 Utöver detta tillkommer kostnader för 

emittenten för att få ett kreditbetyg av kreditvärderingsinstituten43, vilket kan kosta flera miljoner44. 

Väljer företaget att emittera företagsobligationer utan kreditbetyg anses obligationen vara så kallad high 

yield.45 

 

Kostnader hänförliga till finansiering genom emittering av obligationer måste låntagaren jämföra med 

att ta ett banklån. Banklån medför självfallet också en del kostnader, såsom jurister som ska gå igenom 

                                                        
36 Den engelska förkortningen är OTC-handel, over-the-counter, se Landeman & Bergin, s. 44. Flertalet av 
företagsobligationerna är noterade, eftersom detta ofta kan utgöra ett krav från investerarna, men i huvudregel sker 
den mesta handeln på sekundärmarknaden över disk, se Gunnarsdottir och Lindh, s. 30 och 35.  
37 Se Landeman och Bergin s. 43 f. 
38 Se Gunnarsdottir & Lindh, s. 30. 
39 Se Landeman & Bergin, s. 42.  
40 Se Gunnarsdottir & Lindh, s. 30, fotnot 8. 
41 25 § LHF och http://www.fi.se/Tillstand/Prospekt/Ansok-om-godkannande/ (hämtad 29/4-16) samt 
AvgiftsFörO, 1-3 §§ samt bilagan.  
42 Jfr. Landeman & Bergin, s. 42. 
43 Det finns i huvudsak enbart tre stora aktörer som utfärdar kreditbetyg, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Group, 
se Verständig, s. 11.  
44 Se Gunnarsdottir & Lindh, s. 30 fotnot 7. 
45 Se Barr, s. 4 f. Rörande begreppet high yield hänvisas till avsnitt 2.3.  
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bankens låneavtal samt räntekostnader, men kostnaderna för detta alternativ har historiskt sett varit lägre 

än om företaget väljer att emittera obligationer.  

 

  En marknad i utveckling 
Historiskt sett har företagsobligationer enbart getts ut av större svenska företag. Dessa företag har ofta 

haft statlig anknytning, såsom Vattenfall, varför deras kreditvärdighet bedömts som hög. Även andra 

större svenska börsnoterade företag, med ett av kreditinstituten givet högt kreditbetyg, har stått för en 

andel av de företagsobligationer som getts ut.46 Dessa företagsobligationer innebär en låg kreditrisk för 

investerarna eftersom möjligheten att få tillbaka pengarna är stora då kreditbetyget är högt. Denna typ 

av obligation kategoriseras på marknaden som investment grade. Om företaget som emitterar 

obligationer har ett lägre kreditbetyg, eller helt saknar sådant, anses instrumentet som high yield. Dessa 

företagsobligationer förknippas således med en större kreditrisk för investerarna och vilket i regel 

kompenseras med en högre ränta.47  

 

2.3.1   Minskade kostnader 

Även fast emittering av obligationer medför administrativa kostnader som banklånet inte är förknippat 

med har skillnaden till alternativkostnaden minskat på senare tid. För vissa större företag kan 

totalkostnaden för att upplåna kapital genom företagsobligationer till och med vara mindre än kostnaden 

för banklån,48 bl.a. eftersom bankerna måste ha marginaler utöver sina egna upplåningskostnader. 

Sammantaget har såväl kostnaden för emittering av obligationer som skillnaden till kostnad för banklån 

minskat.49 Detta kan vara en bidragande effekt till att marknaden för företagsobligationer växt.  

 

En annan faktor som kan ha påverkat marknadens tillväxt är att företagen vill diversifiera sin 

finansiering, vilket gör dem mindre beroende av bankerna.50 Därutöver kan även det aktuella ränteläget 

ha påverkat investerarnas intresse, och därför även emittenternas. Eftersom räntan är historiskt låg söker 

sig vissa investerare efter alternativ som är avkastningsstarka, varför företagsobligationer i high yield-

segmentet kan framstå som ett bra alternativ. Tilläggas kan att det främst är primärmarknaden som växt 

de senare åren. Sekundärmarknaden ger fortfarande en bild av att företagsobligationer är relativt 

illikvida och att investerarna ofta behåller obligationerna hela löptiden ut. 51  

 

                                                        
46 Se Barr, s. 4., Gunnarsdottir & Lindh, s. 34. 
47 Se Barr, s. 4, Bonthron s. 3 f. 
48 Se Bonthron, s. 3. 
49 Se Bonthron, s. 3.  
50 Detta även fast storbankerna fortfarande har en central roll på såväl primär- som sekundärmarknaden för 
företagsobligationer, se Bonthron, s. 6. Se även Landeman & Bergin, s. 42 f. rörande bankernas roll vid emittering 
och försäljning av företagsobligationer.  
51 Se Bonthron, s. 2 ff. 
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2.3.2   EU-regler 

En annan omständighet som kan ha påverkat företags ökade benägenhet att emittera obligationer istället 

för att ta banklån är tillkomsten av de olika EU-regleringarna på området. Basel III52 är ett regelverk 

som ställer krav på bankerna om att de i sin utlåning måste finansiera sig med en viss mängd eget kapital. 

Det s.k. kapitaltäckningskravet innebär, delvis, en riskbedömning. Banken måste ha en viss andel likvida 

medel i proportion till den kreditrisk banken tar på en viss låntagare.53 Detta medför att bankerna får 

ökade kostnader. Dessa kan bankerna finansiera genom att exempelvis öka avgifterna för sina tjänster. 

Om bankerna väljer att lägga hela eller delar av dessa ökade kostnader på låntagarna, genom att öka 

räntemarginalen, kan detta vara en faktor som medför att flera företag intresserar sig för möjligheten att 

istället finansiera sig med hjälp av företagsobligationer.54 Dock talar flera undersökningar för att denna 

effekt av Basel III är begränsad.55 

 

2.3.3   Finansinspektionens normgivning  

Vidare har Finansinspektionen relativt nyligen lagt fram nya riktlinjer för att öka transparensen för 

transaktioner på sekundärmarknaden för företagsobligationer. Dessa innebär sammanfattningsvis att alla 

transaktioner av företagsobligationer, med vissa undantag, ska offentliggöras senast klockan 09.00 

dagen efter affärsdagen. Informationen ska innehålla uppgifter om volym samt pris för transaktionen. 

Med detta önskade Finansinspektionen, vid införandet 2015, att uppnå en mer effektiv handel med 

företagsobligationer. Genom offentliggörandet av information får parterna på marknaden mer kunskap 

och investerare får därmed möjlighet att göra mer kvalificerade bedömningar rörande investeringsbeslut. 

För emittenterna medför offentlighetskravet också fördelar eftersom att de får bättre möjlighet att 

prissätta sina obligationer, vilket skulle leda till en mer stabil och stringent prissättning. 

Finansinspektionen ansåg, vid införandet av regelverket, att detta skulle leda till en minskad asymmetri 

i informationen hos parterna på marknaden, vilket skulle vara till fördel för mindre och medelstora 

företag som tidigare haft ett informationsunderläge och därför haft det svårt att bedöma korrektheten av 

obligationernas prissättning. Med detta önskade Finansinspektionen skapa en mer likvid 

företagsobligationsmarknad.56 Om sekundärmarknaden blir mer effektiv i och med denna reglering 

                                                        
52 International Regulatory frameworks for banks. Basel III innebär, i relation till sina föregångare Basel I och II, 
att reglerna om kapitalkravet samt vad som får räknas till kapital skärps, se Riksbanken Basel III.  
53 Se Wood University Edition, s. 410 ff. samt Riksbankens hemsida inför den stegvisa implementeringen 
http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Finansiella-regelverk/Aktuella-regleringsforandringar/Den-nya-
bankregleringen-Basel-III/ (hämtad 22/1-16) 
54 Se Bonthron, s. 8.  
55 Jfr. Almega (2013), Utvecklingen för företagslån Kvartal 3 2013, http://docplayer.se/440232-Utvecklingen-for-
foretagslan-kvartal-3-2013.html (hämtad 22/1-16) samt Finansinspektionen (2013), Bankernas räntor och 
utlåning kv3, 2013 http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2013/bru_kv3_2013.pdf (hämtad 22/1-
16) 
56 Se FFFS 2007:17, 7 kap 3 §, lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, förordningen (2007:572) om 
värdepappersmarknaden, Finansinspektionen, PROMEMORIA Ökad öppenhet på marknaden för 
företagsobligationer, FI Dnr 14-8178, Finansinspektionen, PROMEMORIA Ändrad praxis för publicering av 
transaktioner på marknaden för företagsobligationer, FI Dnr 14-8178 samt Finansinspektionen, PROMEMORIA 
Transparens på marknaden för företagsobligationer, FI Dnr 15-1310 samt Bonthron, s. 7 f. Se även Gunnarsdottir 
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anser Finansinspektionen att även primärmarknaden skulle påverkas positivt, då regleringen förväntas 

medföra mer likvida företagsobligationer och att investerarnas likviditetsrisk därför minskar.57 Om en 

obligation är illikvid vill investeraren ha kompensation för den bristande möjligheten att kunna avyttra 

tillgången. Detta innebär en risk för att räntan blir högre vilket påverkar emittentens kapitalkostnader.58  

 

2.3.4   Fördelar med en växande företagsobligationsmarknad  

Följaktligen talar ett flertal faktorer för att marknaden för företagsobligationer kommer att fortsätta växa 

och utvecklas. Detta kan vara positivt på flera sätt.59 En växande företagsobligationsmarknad och ökad 

transparens kan bidra till att fler företag har möjlighet att diversifiera sin finansiering.60 Detta är önskvärt 

eftersom det dels kan bidra till en riskspridning, dels blir företagen inte lika beroende av bankerna.61 Det 

senare spelar roll i situationer då bankerna inte kan eller vill låna ut hela eller delar av det belopp 

företaget är i behov av. Så kan vara fallet om bankerna inte ser företaget som kreditvärdigt eller helt 

enkelt i situationer såsom under finanskriser.62 En diversifiering av finansieringsalternativ innebär 

således att företag ges möjligheten till tillväxt även i de situationer där bankerna inte kan eller vill låna 

ut kapital.  

 

Då marknaden för företagsobligationer växer och detta även ses som önskvärt utifrån flera perspektiv 

lyfts även frågan om agentens roll på företagsobligationsmarknaden. Kan agenten ha den underlättande 

funktion, såsom att representera samtliga obligationsinnehavare gentemot emittenten, som behövs för 

att stimulera tillväxten och effektiviteten av företagsobligationsmarknaden? I det kommande avsnittet 

kommer en närmare presentation av agenten ges för att läsaren ska få en uppfattning om syftet med att 

använda sig av en agent i obligationslånesituationer.  

  

                                                        
& Landin, s. 40 och s. 46 rörande, där föreslås det att ökad transparens skulle verka stimulerande för en växlande 
företagsobligationsmarknad.  
57 Se Landeman & Bergin, s. 45.  
58 Se SOU 2006:50, s. 136. 
59 Se Gunnarsdottir & Lindh, s. 28.  
60 Se Gunnarsdottir & Lindh, s. 42.  
61 Se Gunnarsdottir & Lindh, s. 36.  
62 Se Gunnarsdottir & Lindh, s. 28 samt s. 36.  
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  Agentens roll och obligationsinnehavarnas makt 
Såväl agentens roll och obligationsinnehavarnas möjlighet att agera, rörande obligationerna, regleras 

genom avtal. Den lagstiftning som finns och kan appliceras på agent- obligationsinnehavar-relationen 

är främst den s.k. mellanmannarätten, avtalsrätten och fordringsrätten. Dessa områden är inte anpassade 

efter just obligationslånesituationen utan är av mer generell karaktär. Till följd av att den gällande rätt 

som är tillämplig på agenten och obligationsinnehavarna i obligationslån inte reglerar förhållandena på 

ett mer ingående sätt finns det stort utrymme för parterna att reglera varandras och agentens skyldigheter 

och rättigheter i avtalet. Stora delar av detta avsnitt kommer därför utgå från vad som regleras i 

Mallavtalet, ett avtal framtaget av Svenska Fondhandlareföreningen.63  

 

  Dokumentation  
Förvärv av nyemitterade obligationer sker genom att investeraren tecknar sig vid en emission. 

Mallavtalet är bifogat och utgör avtalsvillkor för tecknandet. Att agenten ska agera mellanman åt 

investeraren regleras, tack vare de bifogade obligationsvillkoren, därför automatiskt i varje enskilt avtal, 

obligationsköp, mellan obligationsköparen och emittenten.  

 

Utöver det Mallavtal som utgör avtalsvillkor för tecknandet av obligationer finns även ett avtal mellan 

emittenten och agenten. Emittenten är emellertid inte agentens huvudman utan detta Agency agreement 

reglerar andra faktorer än agentens möjlighet att agera å obligationsinnehavarnas vägar. Agency 

agreement syftar främst till att reglera agentens ersättning. Vidare är det ofta i praktiken så att det är 

emittenten som utser agent och begär in offerter för detta, medan det formellt sett är 

obligationsinnehavarna som genom Mallavtalet väljer agenten. 

 

  Agentens uppgifter 
Av Mallavtalet framgår det att agentens roll är mångfacetterad och uppgifterna av varierande karaktär. 

Uppgifterna kan delas in i fyra huvudkategorier rubricerade säkerhetshanterande, 

informationsförmedlande, administrativa och representativa.64 Även fast det är uppgifter av 

representationskaraktär som frågeställningen i denna uppsats fokuserar på ter sig en presentation av 

övriga uppgiftskategorier nödvändig för att ge en helhetsbild av agentrollen.  

                                                        
63 Förtydligas bör dock att även om detta avtal, mer eller mindre modifierat, ofta används vid obligationsemissioner 
kan det självfallet finnas obligationer där villkoren avviker och har modifierats avsevärt. Härvid bör läsaren 
upplysas om att vid framtagandet av Mallavtalet har Svenska Fondhandlareföreningen strävat efter att anpassa 
avtalet efter gällande marknadspraxis, se gärna följebrevet till Mallavtalet, varför slutsatsen att majoriteten av 
avtalen på marknaden bör likna Mallavtalet inte ter sig allt för avlägsen enligt mig. Avtalet är anpassat efter high 
yield-marknaden varför följande redogörelse inte är lika applicerbar på företagsobligationer som bedöms vara av 
investment grade. 
64 Detta är inte en officiell kategorisering utan en jag själv gjort, för att lättare kunna ge en strukturerad överblick 
av agentens uppgifter, utifrån de uppgifter som agenten tilldelats i Mallavtalet.  
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3.2.1   Deponering av säkerhet  

Mallavtalet har tagits fram i syfte att användas på marknaden för high yield-företagsobligationer, dvs. 

obligationer emitterade av en emittent med lågt eller inget kreditbetyg alls. Då detta innebär en kreditrisk 

för investeraren gentemot emittenten kan denna få säkerhet för lånet. I Mallavtalet finns därför klausuler 

som reglerar att om säkerhet för obligationerna ställs kan denna deponeras hos agenten som ska inneha 

den för samtliga obligationsinnehavares räkning.65 Detta kan i sig ge upphov till diverse sakrättsliga 

frågeställningar, som dock faller utanför denna uppsats.66  

 

3.2.2   Informationsförmedlare 

Flera klausuler i Mallavtalet konstituerar agentens informationsförmedlande roll.67 Agenten ska ta emot 

och föra vidare information från och till emittenten och obligationsinnehavarna. Exempelvis ska 

emittenten meddela agenten om en change of control-händelse68 anteciperas. Därutöver ska emittenten 

löpande tillhandahålla agenten viss ekonomisk information, genom finansiella rapporter. Detta har till 

syfte att underlätta agentens övervakning, i obligationsinnehavarnas intresse, av emittenten. Att agenten 

har tillgång till sådan typ av information är av vikt exempelvis om emittenten får ekonomiska problem 

och obligationsinnehavarna måste uppmärksammas på detta.69 Tillgången till sådan information kan 

även underlätta för agenten att uppmärksamma eventuella events of default.70 Vidare reglerar vissa 

klausuler att agenten ska vidarebefordra information rörande obligationerna från obligationsinnehavare, 

på dennes begäran, till resten av obligationsinnehavarkollektivet.71 Agenten ska även, enligt Mallavtalet, 

hålla den senaste versionen av obligationsvillkoren tillgänglig för obligationsinnehavarna.72 

Sammanfattningsvis kan parterna således använda agenten som informationskanal. 

 

3.2.3   Administrativa uppgifter 

En av agentens uppgifter utgörs ibland av att ta emot betalning och distribuera den till 

obligationsinnehavarna. I huvudregel ska återbetalning av obligationerna dock ske direkt till 

obligationsinnehavarna73 men för det fall det rör sig om återbetalning i förtid (s.k. acceleration74) kan 

betalningen ske i en klumpsumma till agenten. Utöver detta måste agenten även ansvara för att 

                                                        
65 Se avsnitt 11.1 i Mallavtalet 
66 Se exempelvis Stephanie Salehian examensuppsats där hon behandlar denna problematik, En svensk 
säkerhetsagent- to live or let die, vid Uppsala Universitet HT 2012.  
67 Se avsnitt 12 i Mallavtalet. 
68 Se avsnitt 12.1.2 i Mallavtalet. Change of control innebär att befintliga ägare till låntagaren förlorar kontroll 
över företaget eller om en ny majoritetsägare inträder, se Woods University edition, avsnitt 9-10.  
69 Se Landeman & Bergin s, 140 f. 
70 Fackterm för uppsägningsgrundande handlingar, se avsnitt 14 i Mallavtalet. Se även Woods University edition, 
avsnitt 9:01 ff.  
71 Se avsnitt 12.3 i Mallavtalet 
72 Se avsnitt 12.4 i Mallavtalet 
73 Se avsnitt 8 i Mallavtalet 
74 Se avsnitt 3.3.1 om acceleration. 
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sammankalla till obligationsinnehavarmötena75, dvs. de sammankomster där 

obligationsinnehavarkollektivet tar beslut rörande obligationerna. Även de skriftliga beslutsprocesserna 

ansvarar agenten för att administrera.76  

 

3.2.4   Representationsuppgifter 

Denna kategori av agentens uppgifter är de som är de mest relevanta för den frågeställning som 

behandlas i denna uppsats. Detta eftersom de kräver att agenten har behörighet att agera i 

obligationsinnehavarens namn för att uppgifterna ska kunna vidtas. Till denna kategori hör agentens 

möjlighet att kräva omedelbar förtida återbetalning av emittenten (accelerera) för det fall vissa, i 

Mallavtalet listade, uppsägningsgrundande händelser (events of default) inträffar.77 Detta efter att en viss 

majoritet av obligationsinnehavarna kräver att så sker. I avsnitt 24 i Mallavtalet stipuleras rätten för 

agenten att söka sätta emittenten i konkurs å fordringsinnehavarnas vägnar. Detta kräver fullmakt 

eftersom enbart gäldenären själv, i detta fall emittenten, eller borgenärerna, obligationsinnehavarna, har 

rätt att ansöka om konkurs, jfr. 4 kap KL78. Agenten har alltså inte rätt att, i rollen som tredje man, söka 

emittenten i konkurs för det fall obligationerna eller därpå löpande ränta inte betalas.79 Utöver dessa två 

uppgifter krävs delegering av behörighet även för att agenten ska kunna ändra villkor i obligationsavtalet 

eller avstå från att åberopa avtalsvillkor som aktualiseras (waive) vid en omstrukturering. Denna 

möjlighet finns80 och kräver att obligationsinnehavarna ger sitt samtycke till detta genom omröstning i 

obligationsinnehavarkollektivet.81  

 

3.2.5   Sammanfattande fördelar med att använda en agent 

Av det ovan presenterade framgår att användandet av agenten i obligationslån underlättar för såväl 

emittent som investerare. Investerarna får en representant som har expertis och erfarenhet av branschen 

som kan fokusera på att professionellt övervaka investerarnas intressen relaterade till emittenten. 

Observera dock att agenten inte har en rådgivande roll, den kan dock konsultera finansiella rådgivare 

om så behövs å obligationsinnehavarnas vägnar.82 Förekomsten av en agent underlättar för investerare 

som kan ha flera investeringar och som därför saknar resurser, eller kanske kunskap, att ha löpande koll 

på emittenten och obligationen.83 Emittenten å sin sida behöver enbart vända sig till en representant, 

istället för varje obligationsinnehavare var för sig, vid informationsgivning och övrig kontakt med 

                                                        
75 Se avsnitt 18 i Mallavtalet 
76 Se avsnitt 19 i Mallavtalet 
77 Se avsnitt 14.1 i Mallavtalet 
78 Se Heuman Specialprocess, s. 192 
79 En annan sak är att Agenten såklart kan söka emittenten i konkurs såsom borgenär om exempelvis avgifter enligt 
agency agreement, avtalet mellan agenten och emittenten rörande betalande av agenten, inte betalas.  
80 Se klausul 20.1 i Mallavtalet 
81 Se klausul 20.1c och avsnitt 17 i Mallavtalet 
82 Rörande rätt att anlita andra experter se klausul 21.2.5 i Mallavtalet. 
83 Se Wood bonds, 16-002 f. 
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investerarna. Dessutom får emittenten en motpart som är insatt och kunnig vilket förenklar eventuella 

omstruktureringar av villkoren på så vis att agenten med stor kunskap och erfarenhet tar tillvara 

obligationsinnehavarnas intresse. Följaktligen ligger det i såväl emittentens som 

obligationsinnehavarnas intresse att kunna använda sig av en agent. 84 

 

  Obligationsinnehavarnas makt 
Efter att ha gett en grundläggande presentation av agentens uppgifter och lagt fram argument för att 

såväl låntagare som långivare i obligationslån kan tjäna på att använda sig av en agent ska även en 

kortare presentation av långivarnas makt ges. Hur kan de som investerare utöva sin makt gentemot 

emittenten? Detta är relevant att veta dels för att förstå strukturen i obligationslån, dels för att förstå hur 

beslut ska tas enligt Mallavtalet.  

 

3.3.1   Möjlighet att påverka 

Avsnitten avser att redogöra för på vilka sätt obligationsinnehavarna kan påverka emittenten av 

obligationerna.  

 

Krav på omedelbar förtida återbetalning (s.k. ”accerleration”)  

Obligationsinnehavarna är, enligt avtalet, berättigade att kräva omedelbar förtida återbetalning av 

obligationslånet under vissa förutsättningar.85 Den engelska termen för detta är acceleration. Omedelbar 

förtida återbetalning av obligationslånet är enligt Mallavtalet möjligt om86;  

- ett avtalsbrott (event of default) inträffat 

och 

- en viss andel av obligationsinnehavarna, som representerar viss del av den totala summan i 

obligationslånet, kräver detta. 

Om dessa förutsättningar uppfylls ska obligationsinnehavarna meddela agenten sitt beslut, vilket 

fastställts genom omröstning. Agenten ska då kräva att samtliga obligationer förfaller till omedelbar 

återbetalning. Vilka avtalsbrott som kan medföra omedelbar förtida återbetalning listas i Mallavtalet och 

utgörs främst av olika handlingar som indikerar att emittentens ekonomiska ställning är sådan att 

återbetalning av obligationerna äventyras. Exempel på detta skulle kunna vara att emittenten inte betalar 

räntan på obligationslånet eller om ett bolag i samma koncern är på obestånd. Även andra avtalsbrott 

kan medföra att ett krav på omedelbar förtida återbetalning är berättigat, om rättelse inte sker inom viss 

                                                        
84 En motpart, se Bonthron, s. 6, jfr. Barr, s.15, Wieslander s. 266, Gunnarsdottir & Lindh, s. 45, Landeman & 
Bergin, s. 140 f. 
85 Se Woods, University edition, 11-27, 9-14. 
86 Se klausul 14.1 i Mallavtalet. 
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utsatt tid.87 Möjligheten att kräva omedelbar förtida återbetalning ger således investerarna en form av 

säkerhet för sin investering. 

 

Konkurs 

Som fordringsägare kan obligationsinnehavarna ansöka om att försätta emittenten i konkurs.88 Detta är 

dock något som enligt Mallavtalet enbart agenten kan göra, å obligationsägarnas vägnar, efter 

obligationsinnehavaromröstning.89 En konkurs kan dock ofta innebära värdeförstöring90 och chansen för 

att fordringsägarna får betalt, mer än till den del deras fordringar täcks av eventuell säkerhet, är ofta 

liten.  

 

Omförhandling/ Omstrukturering av obligationslån91 

Ett alternativ till att begära emittenten i konkurs, vilket skulle riskera att leda till att 

obligationsinnehavarna inte återfår sin investering, är att omförhandla obligationsvillkoren med 

emittenten. En omförhandling skulle exempelvis kunna bestå i att ändra räntesatsen92 och på så vis ge 

emittenten en möjlighet att förbättra sin ekonomiska situation så att obligationsinnehavarnas nominella 

investering kan återbetalas. En annan möjlighet skulle kunna vara att kräva att obligationen byts ut mot 

aktier. Vidare skulle risken för att emittenten sätts i konkurs kunna användas som påtryckningsmedel av 

parterna.93 

 

3.3.2   Majoritetsbeslut genom omröstning 

Obligationsinnehavarkollektivet ska enligt Mallavtalet ta sina beslut genom omröstning. Omröstningen 

sker antingen på obligationsinnehavarmöten eller genom skriftligt förfarande.94 Olika beslut kräver olika 

majoritet för att gå igenom.95 Vidare krävs det att en viss andel av obligationsinnehavarna deltar i 

omröstningen för att beslutet ska vara giltigt.96 Beslut som kräver sådan omröstning kan röra frågor 

såsom ändring av räntesatsen, ändring av obligationernas nominella belopp eller ändring av rutin för 

behandling och fördelning av betalningar.97 Ett beslut fattat enligt denna ordning ska, enligt avtalet, vara 

bindande för samtliga obligationsinnehavare.98  

                                                        
87 Se avsnitt 14 i Mallavtalet.  
88 Se Heuman Specialprocess, s. 190 f.  
89 Se Mallavtalet, avsnitt 17.7-17.8, 21.1.1 och 24.1. 
90 Se Landeman och Bergin, s. 102. 
91 För detta stycke se Landeman & Bergin, kap. 6, jfr. även Mallavtalet avsnitt 17.  
92 Se avsnitt 17.7d i Mallavtalet.  
93 Se Landeman & Bergin, s. 101. 
94 Se avsnitt 18 och 19 i Mallavtalet. 
95 Se klausul 17.7 och 17.8 i Mallavtalet. 
96 Se klausul 17.9 i Mallavtalet. 
97 Se klausul 17.7 i Mallavtalet. 
98 Se klausul 17.14 i Mallavtalet. 
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3.3.3   Sammanfattning av obligationsinnehavarnas makt 

Sammanfattningsvis har obligationsinnehavarna viss möjlighet att påverka emittenten samt agera om 

möjligheten till återbetalning äventyras. Härvid kan det konstateras att parterna noggrant har försökt 

reglera beslutsfattande på avtalsrättslig grund. I det följande kvarstår det dock att se om denna reglering 

räcker för förebygga att enskilda innehavares vilja kan få företräde framför 

obligationsinnehavarkollektivets. För att kunna besvara denna fråga ska de nästkommande kapitlen 

behandla fullmaktsläran och frågan om vem som utgör huvudmannen till agenten. Detta för att se vad 

för juridik som är applicerbar på agent-obligationsinnehavarrelationen.  
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  Agenten – fullmaktshavare eller annat? 
Av avsnitten ovan framgår det att agenten har en praktiskt viktig roll på marknaden för obligationslån. 

För att agenten ska kunna fullfölja sin uppgift att representera det beslut som obligationsinnehavarna tar 

krävs det att denne kan representera dem med bindande verkan. Kan agenten inte detta kvarstår förvisso 

vissa av de andra uppgifterna, såsom de informativa, men om agenten inte kan binda hela 

obligationskollektivet efter ett omröstningsbeslut finns det risk att flera obligationsinnehavare tar 

chansen och väljer att inskränka agentens fullmakt och istället agera på egen hand. Risken föreligger då 

att de skulle agera i eget intresse, vilket kan skilja sig åt mellan obligationsinnehavarna och det intresse 

som är bäst för obligationsinnehavarkollektivet som helhet. Detta skulle dels innebära risker för 

resterande obligationsinnehavare dels urholka agentens underlättande och effektiviserande funktion.  

 

För att utreda huruvida agenten fullt ut kan uppfylla sin roll som representant för 

obligationsinnehavarkollektivet och kan agera gentemot emittenten i obligationsinnehavarnas intresse, 

med bindande verkan, kommer i det i det följande utredas vilket rättsinstitut som är applicerbart på 

agent-obligationsinnehavarrelationen. I Mallavtalet återfinns i klausul 21.1.1 den formulering som 

stipulerar att obligationsinnehavaren i och med tecknandet av obligationer avser att använda den utsedda 

agenten som agent och att denne har behörighet att vidta vissa handlingar, relaterat till obligationerna, i 

obligationsinnehavarens namn. Formuleringen by subscribing for the Notes, each initial Noteholder […] 

authorises the Agent to act on its behalf […] är inte rubricerad fullmakt men flera omständigheter kan 

tala för att det är det rättsinstitutet den utgör. Detta bl.a. för att det skulle kunna ses som en till tredje 

man riktad viljeförklaring av huvudmannen, varigenom denne åtar sig följderna av den rättshandling 

ställföreträdaren å hans vägnar företager, vilket utgör en definition av en fullmakt.99 Emellertid är 

kategoriseringen inte helt enkel. Det finns nämligen flera rättsinstitut som skulle kunna anses vara 

applicerbara på agent-obligationsinnehavarrelationen. Således är det av vikt, innan en djupare 

redogörelse av fullmaktsrätten görs, att kunna utesluta att det agenten inte enbart utgör ett bud eller ett 

organ.  

 

  Bud eller organ 
En fullmäktig kan genom fullmakten representera och agera för sin huvudmans räkning och i dennes 

namn. För att utesluta att agenten inte utgör en annan rättsfigur kommer rekvisit som är utmärkande för 

dels budet dels organet gås igenom och jämföras med de karaktärsdrag som präglar agentens roll enligt 

Mallavtalet.  

 

                                                        
99 Se NJA II 1915 s. 184, Förslaget, s. 62 samt Tiberg/Dotevall s. 42 och s. 52 rörande vad som utgör en 
fullmaktsförklaring.  
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4.1.1   Bud 

Ett bud har en ren transportuppgift och intar en mer osjälvständig roll i jämförelse med fullmäktigen. 

Detta eftersom den förras handlingar är helt dirigerade av huvudmannen medan den senares utrymme 

för agerande ger visst spelrum för denne, dock inom behörigheten och befogenhetens gränser.100 Budets 

uppgift kan beskrivas som mer mekanisk än fullmäktigens. Budet kan bara förmedla viljeförklaringar 

medan fullmäktigen kan såväl avge en viljeförklaring från fullmaktsgivaren samt binda denne.101 Utöver 

det så anses ett meddelande ha nått huvudmannen vid olika tidpunkter beroende på om mellanmannen 

utgör ett bud eller fullmäktig. Rörande den förra anses huvudmannen inte fått kännedom om 

meddelandet förrän budet transporterat informationen vidare till honom, medan om det rör sig om en 

fullmäktig anses huvudmannen informerad redan i och med att informationen når fullmäktigen.102 

Vidare är Dotevall av åsikten att möjligheten att klassificera en mellanman som bud betydligt har 

inskränkts i och med utvecklingen av kombinationsfullmakten.103  

 

Enligt Dotevall anses en mellanman vara en fullmäktig om denne givits visst utrymme att själv tolka 

innehållet i viljeförklaringen. Detta till skillnad från när mellanmannen kan anses vara ett bud och 

uppgiften enbart innebär att avge en viljeförklaring med bestämt innehåll. 104 En annan tyngdpunkt i 

bedömningen rörande om en mellanman är att se som bud eller fullmäktig är de yttre faktorerna, det vill 

säga hur mellanmannen uppfattas av tredje man.105 I vissa fall finns det anledning att presumera att en 

mellanman är bud, exv. om denne är minderårig eller om den intagit en roll som traditionellt sett ansetts 

utgöra budbärare, såsom tolk.106 

 

4.1.1.1 Budrollen och agenten 

Först kan det konstateras att en del av agentens uppgifter innebär ren transport av information, men som 

redogjorts för är agentens uppgifter av olika karaktär. Den informationsförmedlande uppgiften bör 

således kunna ses vara av budkaraktär. Dock borde de representativa uppgifterna inte ses som så pass 

mekaniska och inte heller av transportkaraktär att de kan utgöra buduppgifter. Där har agenten möjlighet 

att själv agera, om än efter obligationsinnehavarkollektivets beslut. Således bör det kunna konstateras 

att agenten delvis kan kategoriseras såsom bud men att förekomsten av andra mer aktiva uppgifter 

utesluter att agenten som helhet kan ses som sådant. Agenten ska inte enbart transportera information 

utan även rättshandla å obligationsinnehavarnas vägnar om så krävs.107 Att agentens roll ska vara mer 

                                                        
100 Se Adlercreutz, s. 151. 
101 Se Persson & Saf, s. 11 f.  
102 Se Dotevall 1998, s. 68.  
103 Se Dotevall 2013, s. 39 f. Jfr även NRt 1928 s. 716, refererat till i Dotevall 1998, s. 70. 
104 Se Dotevall 1998, s. 68. 
105 Se Dotevall 1998, s. 69, Dotevall 2013, s. 39. 
106 Se Dotevall 2013, s. 39 och Dotevall 1998, s. 69. 
107 Se avsnitt 20.1a och 20.1c i Mallavtalet. 
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aktiv än budets är något som också skulle kunna motiveras av att den svenska agentens förlaga, den 

norska agenten, har en betydligt med aktiv roll än ett bud på den norska marknaden. 108  

 

Något som också talar för att agenten inte, i sin helhet, är att se som ett bud är att Dotevall anser att 

utrymmet för att anse att någon är ett bud har minskat i och med kombinationsfullmaktens utveckling.109 

Sammanfattningsvis kan sägas att även om agenten agerar i enlighet med vad 

obligationsinnehavarkollektivet röstar fram är det ändock agenten själv som utför handlingen och 

exempelvis kan ändra i avtalet med bindande verkan för obligationsinnehavare eller söka sätta 

emittenten i konkurs i obligationsinnehavares namn. Uppgifter av sådan karaktär bör definitivt ses som 

mer aktiva än de som omfattas av budrollen.  

 

4.1.2   Organ 

Organteorin är teorin om att en juridisk person ska ses som en metafor för en levande varelse. Liksom 

att den levande varelsens organ ses som en del av denne ska organen i en juridisk person ses som en 

integrerad del därav. Detta synsätt innebär att när organen i en juridisk person agerar är det den juridiska 

personen själv som utför handlingarna. Organen anses således inte, till skillnad från fullmäktigen, agera 

åt någon utan snarare utgöra en del av en juridisk person.110  

 

Ett organ kan ha antingen verkställande eller förvaltande makt, eller bådadera. Inom aktiebolagsrätten 

är bolagsstämman det högsta förvaltningsorganet, dock helt utan verkställighetsmakt. För aktiebolag är 

det istället styrelsen som har den högsta verkställighetsmakten och har därför möjlighet att teckna 

bolagets firma vid rättshandlingar med tredje man.111  

 

Till skillnad från fullmäktigens delegerade behörighet är organets behörighet att betrakta som 

ursprunglig.112 Istället för att styras av gränserna som uppställs i en fullmakt stipuleras organets 

behörighet i den lag som reglerar den associationsform som organet utgör en del av.113 Grunden för 

organets och fullmäktigens behörighet skiljer sig således åt. Organet får sin behörighet genom blotta 

                                                        
108 Se Landeman & Bergin, s. 140 f., Gunnarsdottir och Lindh, s. 45-46, fotnot 48, Bonthron, s. 6, samt notera att 
en av de största aktörerna på den norska agentmarknaden, Norsk Tillitsmann, äger ca 50 % av den svenska aktören 
Nordic Trustee, 
http://ackordscentralen.se/sites/default/files/pdf/low_web_ac_tidning_nr4_2012_205x275_mm.pdf. Att den 
norska tillitsmannen är mer mellanman än ett bud kan styrkas genom exempelvis att denne kan agera och väcka 
talan såsom part i domstol i obligationsinnehavarkollektivets intresse, rt-2012-402. Huruvida den svenska agenten 
kan göra motsvarande är inte reglerat och inte heller fastslaget i praxis. Då den norska agenten är en förebild för 
den svenska, jfr. Ackordcentralen nyheter nr 1 2012, s. 2, och den norska agentrollen inte är likt budets torde 
existensen av representationsuppgifter peka på att inte heller den svenska agenten kan kategoriseras som enbart 
bud.  
109 Se Dotevall 2013, s. 39. 
110 Se Dotevall 1998, s. 244. 
111 Se Sandström 2010, s. 23, se även ABL 7:1, 7:11 8:4 
112 Se Dotevall 2013, s. 18 samt s. 22. 
113 se Dotevall 2013, s. 24. 
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existensen av den juridiska person den utgör en del av. Fullmäktigen ses mer som en extern aktör som 

inte nödvändigtvis måste utgöra en del av sin huvudman. Fullmäktigens behörighet grundas istället i 

huvudmannens viljeförklaring eller tredje mans befogade tillit.114 

 

4.1.2.1   Agenten såsom organ 

Det finns ingen svensk lag rörande obligationsinnehavarkollektivet eller agenten. Därför ter det sig 

logiskt att anse att det inte finns någon ursprunglig kompetens som styr dessa aktörers behörighet eller 

relation till varandra. Agenten utgör inte en del av en organisation, utan kan ses som en extern resurs. 

Agents existens beror ju helt på avtalsrättsliga grunder. Ett obligationsinnehavarkollektiv kan ju finnas 

utan att en agent binds till det, även om det i praktiken ofta finns en och denne har stor praktisk betydelse. 

Därav kan slutsatsen dras att agenten inte är ett organ, eftersom ingen ursprunglig kompetens finns att 

binda till agenten.  

 

4.1.3   Sammanfattning – bud men ej organ 

Av det ovan redogjorda kan det således uteslutas att agenten ses som ett organ. En slutsats kan även dras 

rörande att vissa, men inte samtliga, av agentens uppgifter är av budkaraktär. Därutöver har agenten 

även uppgifter, såsom att ändra villkor i Mallavtalet enligt obligationsinnehavarkollektivets beslut, som 

inte kan anses vara rena transportuppgifter. Följaktligen finns det anledning att anta att agenten har en 

tudelad roll, dels som bud dels som fullmäktig. Härvid återstår det att utreda om det går att applicera en 

eller flera fullmaktsformer på agent-obligationsinnehavarrelationen.  

  

                                                        
114 Se Dotevall 1998, s. 244 f.  
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  Fullmaktsläran 
Då det i avsnittet ovan kunnat uteslutas att agenten enbart utgör ett bud eller organ kvarstår det att söka 

applicera en eller flera fullmakter på agent-obligationsinnehavarrelationen. I det följande kommer 

således först grundläggande fullmaktsrätt redogöras för. Därefter kommer en introduktion ges till de 

olika fullmaktsformerna, varefter ett försök görs att se huruvida de är tillämpliga i 

obligationslånesituationen. Detta är relevant att utreda för att få en uppfattning om vilken juridik som är 

tillämplig och styr agentens behörighet att representera obligationsinnehavarna.  

 

  Grundläggande fullmaktsrätt 
En behörighet att företräda någon kan grunda sig i avtal eller lag. Reglerna om behörighet genom det 

förra, genom fullmakt, återfinns i 2 kapitlet avtalslagen.115 Utöver det har även rättspraxis en betydande 

roll för vad som är gällande rätt rörande fullmaktsläran, särskilt rörande de olika 

ställningsfullmakterna.116  

 

En person intar rollen som fullmäktig när huvudmannen genom fullmakt ger denne behörighet att 

rättshandla för den förras räkning och i dennes namn.117 Detta innebär att huvudmannen blir den som 

blir part i det rättsförhållande som skapas med tredje man, genom fullmäktigens handlande.118 

Mellanmannen står således utanför rättsförhållandet.119  

 

Fullmakten är en av fyra olika typer av viljeförklaringar som behandlas i avtalslagen.120 Denna form av 

viljeförklaring skiljer sig från exempelvis löften och påbud eftersom fullmakten inte skapar några 

förpliktelser för angivaren.121 Först i och med att fullmäktigen agerat i enlighet med fullmaktens gränser 

är huvudmannen bunden.122 I och med fullmakten representeras huvudmannen av fullmäktigen gentemot 

tredje man.123  

 

I huvudregel kan sägas att såväl mellanmannens behörighet, vad denne kan göra, som befogenhet, vad 

denne får göra, är upp till huvudmannen att reglera.124 Vad fullmäktigen kan göra benämns även som 

                                                        
115 Se Adlercreutz, s. 150. 2 kapitlet i avtalslagen gäller dock enbart fullmakter på förmögenhetsrättens område, 
utanför faller exempelvis rättegångsfullmakt, se Förslaget s. 66 
116 Se Dotevall 2013, s. 60, rörande att de båda särskilda ställningsfullmakterna existerar pga. framväxten genom 
praxis.  
117 Se Tiberg/Dotevall, s. 43 samt Förslaget s. 68. 
118 Se Ramberg och Ramberg, avsnitt 3.2.1 samt 3.2.6, se även Tiberg & Dotevall, s. 52. 
119 Se Adlercreutz, s. 160. 
120 Se Dotevall 1998, s. 72., där anges det att de fyra olika typerna av viljeförklaringar är löften, påbud, 
reklamationer och fullmakter. 
121 Se Dotevall, 1998 s. 72. 
122 Se Adlercreutz s. 156. 
123 Se Dotevall 1998, s. 73. 
124 Se Tiberg/Dotevall, s.17 samt s.55 f., samt se Zeteo kommentar avtalslagen, 2 kap 10 § avsnitt 5., Persson & 
Saf, s. 34 f. Se även Förslaget, s. 63 f rörande skillnaden av vad fullmäktigen kan och får göra i praktiken.  



 
 

 

28 

det yttre förhållandet, och är synligt för tredje man, medan det inre förhållandet utgörs av vad 

fullmäktigen får göra.125 Instruktioner till mellanmannen från huvudmannen kan således bidra till att 

befogenheten kan vara inskränkt i förhållande till behörigheten, detta utan tredje mans kunskap.126 Det 

klassiska skolboksexemplet, för att skilja på behörighet och befogenhet, brukar utgöras av att en fullmäktig 

har behörighet enligt fullmakt att köpa en bil. Detta står nedpräntat i ett skriftligt dokument som visas upp 

för tredje man såsom legitimationshandling. Emellertid har fullmäktigen fått instruktioner från huvudmannen 

om att bilen enbart får kosta 50.000 kronor. Denna information återfinns inte i fullmaktsdokumentet. Dessa 

instruktioner utgör en befogenhetsbegränsning. Om en bil sedan köps för 100.000 kronor har fullmäktigen 

således handlat inom behörigheten men utom befogenheten. Huruvida huvudmannen i denna situation blir 

bunden gentemot tredje man avgörs ofta på om den senare är i ond tro. 

 

5.1.1   Självständiga och osjälvständiga fullmakter 

Det finns två kategorier av fullmakter, dels självständiga, dels osjälvständiga fullmakter.127 Den senare 

kategorin benämns även som uppdragsfullmakter. De självständiga fullmakterna innebär att 

huvudmannen direkt upplyser tredje man om fullmäktigens existens. Detta kan ske genom att 

huvudmannen sammanbinder fullmakten vid yttre omständigheter genom vilka tredje man kan 

informeras om fullmaktens existens och innebörd. Alternativt kan huvudmannen lämna ett meddelande, 

om att fullmakt utfärdats, direkt till tredje man.128 Till denna kategori räknas bl.a. den direktmeddelande 

fullmakten (såväl skriftlig som muntlig), kungörelsefullmakten samt ställningsfullmakten.  

 

En osjälvständig fullmakt grundas i huvudmannens meddelande till fullmäktigen själv, utan att 

information därom når tredje man.129 Existensen av en sådan fullmakt kan ses sammanflätad med det 

uppdrag som fullmäktigen ges. En uppdragsfullmakt kan således inte anses föreligga utan ett därtill 

hörande uppdrag.130 För uppdragsfullmakter är behörigheten och befogenheten ofta lika stora och 

begränsas av uppdragets utformning.131  

 

Betydelsen av om huruvida det rör sig om en självständig fullmakt eller en osjälvständig sådan visar sig 

när fullmäktigen handlar utanför sin befogenhet, men inom behörigheten. Rör det sig i en sådan situation 

om en självständig fullmakt anses huvudmannen ändock bunden såvida denne inte var i ond tro rörande, 

och hade eller borde haft kunskap om, befogenhetsinskränkningen.132 Detta till skillnad från om det rör 

                                                        
125 Se Adlercreutz, s. 152.  
126 Se Dotevall s 2013, s. 38 samt Grönfors 1989, s. 95 samt därtill hänvisade NJA 1922 s.508 och NJA 1929 s. 
124 rörande instruktioner som utgör befogenhetsinskränkningar 
127För detta stycke och det nästkommande, se Dotevall 2013, s. 44 ff., samt Dotevall 1998, s. 74 ff., 
Tiberg/Dotevall, s. 52 f., Zeteo kommentaren KL, 2 kap 10 §, avsnitt 3.  
128 Se Förslaget s. 92 f, Kôersner s. 28. 
129 Se Förslaget s. 92 f. Kôersner s. 28. 
130 Se Svensson JT, s. 337 
131 Se Dotevall 2013, s. 44 samt Dotevall 1998, s. 75,  
132 Se Förslaget, s. 73 och s.76 samt Adlercreutz, s. 38. 
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sig om ett överskridande av befogenheten i en osjälvständig fullmakt då detta ej kommer resultera i ett 

bindande rättsförhållande mellan tredje man och huvudmannen, även om den förre var i god tro. Detta 

eftersom behörighet och befogenhet då oftast sammanfaller.133 

 

5.1.2   Fullmakt grundad på vilja eller tillit 

Indelningen efter fullmakter baserad på viljeförklaringar, såsom den från huvudmannen till tredje man 

direktmeddelade fullmakten, och de baserade på tillit, såsom kombinationsfullmakten, är inte i strid med 

indelningen av fullmakter enligt avsnittet ovan. Denna indelning är enbart baserad på andra kriterier och 

kan förenas med teorin om osjälvständiga och självständiga fullmakter.134  

 

Det är således även möjligt att dela upp de olika fullmakterna i kategorier rörande om de baseras på 

huvudmannens viljeförklaring eller tredje mans befogade tillit.135 Viljeteorin är härskande för de 

fullmakter som behandlas i avtalslagens andra kapitel. Den innebär i korthet att huvudmannen enbart 

blir bunden av fullmäktigens handling om den inryms inom huvudmannens vilja. Vilja kan uttryckas 

uttalat eller genom konkludent handlande.136 Tillitsteorin innebär att fullmakten anses existera för att 

huvudmannen betett sig på ett sätt och därigenom skapat befogad tillit hos tredje man att en viss person 

har fullmakt att agera i huvudmannens intresse.137  

 

5.1.3   Att agera utan fullmakt 

En fullmakt återkallas enligt bestämmelserna i 12-17 §§ AvtL. 12 § AvtL stipulerar att om flera 

bestämmelser om återkallelse är tillämpliga på en fullmakt skall samtliga användas vid återkallandet. Så 

kallade direktmeddelade fullmakter återkallas genom att tredje man informeras om detta av 

huvudmannen, 13 § AvtL.138 En ställningsfullmakt kan enbart återkallas om fullmäktigen avlägsnas från 

sin ställning, 15 § AvtL. Återfinns fullmakten i en skriftlig handling som fullmäktigen använder som 

legitimationshandling ska den återkallas genom att den förstörs eller återlämnas till huvudmannen, 16 § 

AvtL.139  

 

                                                        
133 Se Adlercreutz, s. 162 f. 
134 Jfr. Svensson, s. 342. 
135 Se Dotevall 1998 s. 66. Dock verkar det som att alla fullmakter innehåller litet av båda elementen av vilja och 
tillit, men att endera är övervägande. Vid en fullmakt huvudsakligen baserad på tillit består viljemomentet av att 
huvudmannen med vilja underlåter att sätta tredje man i ond tro, se Dotevall 1998, s. 66. Svensson, s. 55, anser att 
även fullmakter baserade på vilja har inslag av tillitsmomentet.  
136 Se Svensson, s. 334 och Dotevall 1998, s. 65. 
137 Se Svensson, s. 342 samt se NJA 2013 s. 659. Tillitsfullmakten liknar kombinationsfullmakten, vilken 
diskuteras i avsnittet 5.4.2 nedan. Stridsberg, s. 626 f., tar upp frågan om begreppet kombinationsfullmakt helt ska 
bytas ut till tillitsfullmakt och även omfatta den i praktiken mindre tillämpbara toleransfullmakten. 
138 Se Adlercreutz, s. 165. 
139 Se Adlercreutz, s. 175. 
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För de fall en mellanman agerar utanför fullmaktens behörighetsram eller helt utan fullmakt blir 

huvudmannen inte bunden.140 I dessa fall spelar tredje mans goda tro ingen roll. Det spelar heller ingen 

roll om mellanmannen agerat illojalt, i kunskap om avsaknaden av fullmakt med behörighet som täcker 

handlingen, eller om mellanmannen agerat i tron om att en giltig fullmakt förelåg.141 I dessa fall riskerar 

mellanmannen att bli skadeståndsskyldig gentemot tredje man för det positiva kontraktsintresset, 25 § 

AvtL.142 I Mallavtalet finns också klausuler som begränsar risken för att agenten ska bli 

skadeståndsskyldig.143 Dock finns alltid möjligheten för huvudmannen att ratihabera den vidtagna 

handlingen och därigenom bli bunden.144 

 

5.1.4   Parallellt förekommande fullmakter 

För att det ens ska vara lönt att diskutera huruvida flera fullmakter föreligger samtidigt, och avstanna 

utredningen så fort det kan konstateras att i vart fall en existerar, måste det först diskuteras om flera 

fullmakter kan appliceras parallellt på ett och samma rättsförhållande. Kan det föreligga flera fullmakter, 

mellan agenten och obligationsinnehavaren, som mer eller mindre har samma omfång och ger samma 

behörighet? Adlercreutz besvarar dock denna fråga snabbt och tydligt. Han anger som exempel att en 

tillfällig skriftlig fullmakt kan existera för att förtydliga en annars permanent förekommande 

ställningsfullmakt. En sådan kompletterande fullmakt kan då undanröja oklarheter rörande den 

permanenta fullmaktens omfång. Föreligger flera fullmakter som ger behörighet för samma handling 

kan domstolen välja att grunda behörigheten på en av dem eller båda, beroende på vad som åberopas.145  

 

  Direktmeddelad fullmakt 
Den direktmeddelade fullmakten, reglerad i 10 § och 13 § AvtL, är en självständig fullmakt som ges 

genom att huvudmannen, muntligen eller skriftligen, meddelar tredje man om fullmäktigens existens.146 

Denna typ av fullmakt är i praktiken mest tillämpbar när huvudmannen vet vem denne ska rättshandla 

med. Det ska nämligen inte röra sig om en underrättelse med en obegränsad eller större adressatkrets, 

vilket snarare liknar en kungörelsefullmakt.147  

 

Rörande direktmeddelade fullmakter kan det mycket väl vara så att det är mellanmannen själv som ger 

tredje man information om existensen av denna. Denna information lämnar mellanmannen i sådana fall 

                                                        
140 Se Dotevall 2013, s. 66 samt se Förslaget, s. 69. 
141 Se Adlercreutz, s. 219. 
142 Se Dotevall 2013, s. 66 f. 
143 Se avsnitt 21.3 samt 27 i Mallavtalet. 
144 Se Adlercreutz, s.220 och därtill hänvisade rättsfallet NJA 1970 s. 294 
145 För detta resonemang se Adlercreutz, s. 209. 
146 Se Tiberg/Dotevall, s. 47 och Persson & Saf, s. 63. 
147 Se 13 § Zeteo kommentaren avtalslagen. 
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i form av bud.148 Den direktmeddelade fullmakten kan återtas på samma sätt som den uppstod, 12-13, 

16 §§ AvtL, dvs. genom ett meddelande om återkallelse direkt till tredje man. Rör det sig om en skriftlig 

fullmakt ska handlingen förstöras eller återtas.149 Vid användning av en direktmeddelad fullmakt 

behöver tredje man inte bekymra sig om vad som är inom fullmäktigens befogenhet. Så länge agentens 

agerande är inom behörigheten och tredje man är i god tro om eventuella befogenhetsinskränkningar är 

rättshandlingen bindande mellan parterna.150 

 

5.2.1   Agenten och den direktmeddelade fullmakten 

Formuleringen i klausul 21.1.1 i Mallavtalet, by subscribing for the Notes, each initial Noteholder […] 

authorises the Agent to act on its behalf […], torde kunna utgöra en direktmeddelad skriftlig fullmakt. 

Detta då formuleringens innehåll kan tolkas som att huvudmannen, obligationsinnehavaren, ger 

fullmäktigen, den utsedda agenten, en behörighet att rättshandla för huvudmannens räkning rörande 

obligationen och med bindande verkan för denne.151 Då fullmaktsförklaringen återfinns i Mallavtalet 

och detta är avsett att vara tillgängligt för emittenten innebär det att det rör sig om en självständig 

fullmakt. Fullmakten får således betydelsen av legitimationshandling för agenten.152  

 

Gentemot andra tredje män, såsom myndigheter, kan agentens fullmakt inte kategoriseras lika snabbt.153 

Ett antagande kan dock göras att det är rimligt att om en agent ansöker om emittentens konkurs, å 

obligationsinnehavarnas vägnar, hos relevant myndighet, lär denna, såsom tredje man, begära 

uppvisande av behörighetsdokument.154 Detta eftersom enbart gäldenären själv, dvs. emittenten, eller 

dess fordringsägare, dvs. obligationsinnehavarna, kan begära att gäldenären sätts i konkurs.155 En kopia 

av den fullmakt som emittenten har genom Mallavtalet lär då tillhandahållas myndigheten. Detta medför 

att förutsättningarna finns för att en direktmeddelad fullmakt även finns gentemot andra tredje män än 

emittenten.  

 

Vad som utgör agentens behörighet rörande den direktmeddelade fullmakten, vad den kan göra, är att 

representera obligationsinnehavarna rörande de frågor som relaterar till Mallavtalet, dvs. rörande frågor 

                                                        
148 Jfr. Zeteo kommentaren avtalslagen, kapitelrubriker 10-27 avtalslagen. Rörande att lämna såsom bud se 
Adlercreutz, s. 165. 
149 Se Zeteo kommentaren avtalslagen, 12, 13 och 16 §§ samt Förslaget, s.82 ff. 
150 Se Tiberg/Dotevall, s. 55f.  
151 Se Adlercreutz, s. 154 för en definition av fullmakt.  
152 Jfr. Dotevall 1998, s. 76 f.  
153 Detta eftersom det inte kan antas att övriga tredje män har tillgång till fullmakten i Mallavtalet. Dock bör det 
kunna presumeras att agenten kan inneha en kopia av alla Mallavtal innehållande fullmakterna som denne kan visa 
upp för tredje man, om så efterfrågas. 
154 Jfr. Zeteokommentar KL, bestämmelse 2:4 rörande att uppgifter om fordran ska lämnas vid ansökan. I sådana 
situationer finns det således att anta, då agenten inte utgör borgenär själv, att denne måste styrka sin behörighet att 
agera för borgenärerna.  
155 Se Heuman Specialprocess, s. 192.  
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relaterade till obligationerna. Agentens befogenhet, vad denne får göra, begränsas av vad 

obligationsinnehavarkollektivet har röstat fram samt de begränsningar som återfinns i Mallavtalet.  

 

Således kan det konstateras att i vart fall en direktmeddelad fullmakt kan anses existera och är 

applicerbar på agent-obligationsrättsinnehavarförhållandet.  

 

Kan man verkligen separera uppdraget från fullmakten för agenten?  

En självständig fullmakt, såsom den direktmeddelade, innebär att fullmakten och uppdraget kan existera 

oberoende av varandra. Detta är även i enlighet med separationsprincipen, som är en grundläggande 

princip inom den svenska fullmaktsrätten.156 Även om det kanske kan ses som något konstlat 

förekommer det att en fullmakt existerar utan uppdrag.157 Detta styrks av att formuleringen i Mallavtalet 

där uppdraget och fullmakten är separerade, om än återgivna i samma klausul, och därför gör det möjligt 

att betraktas som två separata företeelser. I klausul 21.1.1 i Mallavtalet återfinner vi nämligen såväl 

givandet av själva uppdraget som Agent, […] appoints the Agent to act as its agent[…], som fullmakten 

att agera i obligationsinnehavarens namn, […] authorises the Agent to act on its behalf […].  

 

Om det nu går att separera uppdraget och fullmakten, vad innebär då agentuppdraget utan fullmakt? 

Som tidigare nämnts består agentens roll inte enbart av representationsuppgifter. Exempelvis skulle de 

mera bud-liknande uppgifterna som agenten har enligt Mallavtalet, såsom informationsförmedling eller 

administration av möten, kunna ingå i agentrollen utan fullmakt. Dessa uppgifter skulle alltså bestå för 

agenten om fullmakten återtogs eller inskränktes men uppdraget bestod. Med det sagt skulle ett 

agentuppdrag utan tillhörande fullmakt självklart innebära att den funktion som agenten önskas ha enligt 

Mallavtalet bli uppenbart urholkad. Därmed kan det konstateras att agentuppdraget kan existera utan 

tillhörande fullmakt, även om agentrollen då inte blir särskilt funktionell.  

 

Om istället agentuppdraget återkallas men fullmakten består, vad har då den före detta agenten för rätt 

att agera? Vid en tolkning av 21.1.1 i Mallavtalet verkar parterna avse att fullmakten lämnas till agenten 

i sin roll som agent. Om uppdraget som agent upphör utan att fullmakten återkallas lär fullmakten bli 

innehållslös då det inte längre finns någon rättmätigt utvald agent att delegera behörighet till. 

 

  Den allmänna ställningsfullmakten 
Lagstöd för den allmänna ställningsfullmakten återfinns i 10 § 2 st. AvtL. Av bestämmelsens ordalydelse 

[…] anses ha fullmakt […] framgår det att det egentligen rör sig om en kvasifullmakt. Det rör sig således 

inte om en fullmakt i traditionell mening utan att intagandet av viss ställning innebär att personen ska 

                                                        
156 Se Dotevall 2013, s. 37, där anges även att de övriga grundläggande principerna är representationsprincipen 
och öppenhetsprincipen.  
157 Jfr. Tiberg/Dotevall, s.42. 
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behandlas som om den hade fullmakt.158 Denna typ av fullmakt erhåller någon som intar en viss ställning, 

antingen på grund av tjänst eller uppdrag, som medför en möjlighet att rättshandla i enlighet med lag 

eller sedvänja.159 Enligt bestämmelsens ordalydelse framgår det att ställningsfullmakten erhålls genom 

intagande av viss ställning och inte, såsom gäller för vissa andra fullmakter, genom en till tredje man 

riktad och uttrycklig viljeförklaring.160 Behörigheten bestäms således inte av huvudmannen själv utan 

av den sedvänja eller lag som gäller för den ställning som intas av fullmäktigen.161 Dock har 

huvudmannen fortfarande möjlighet att inskränka fullmäktigens rättshandlingsförmåga genom att 

inskränka befogenheten.162 Ställningsfullmakten räknas som en självständig fullmakt eftersom 

ställningen i sig utgör det yttre fakta som tredje man kan bedöma existensen av fullmakten och 

fullmäktigens behörighet på.163 Själva ställningen måste dock baseras på ett avtal mellan huvudman och 

fullmäktigen. Avtalet i sig måste dock inte vara känt för tredje man.164 En ställningsfullmakt återkallas 

genom att fullmäktigen avskiljs från sin ställning, 15 § AvtL.165  

 

Ställningsfullmakten skiljer sig således från de s.k. uppdragsfullmakterna (de osjälvständiga 

fullmakterna). Båda fullmaktstyperna är dock förknippade med att mellanmannen intar en viss roll.166 

Rörande ställningsfullmakterna ska en viss ställning intas medan uppdragsfullmakterna innebär att 

fullmäktigen får viss fullmakt i samband med ett till honom tilldelat uppdrag. Skillnaden är dock att 

behörigheten för ställningsfullmakt utgörs av lag eller sedvänja och således inte bestäms av 

huvudmannen, till skillnad från uppdragsfullmakten där behörigheten ges genom instruktioner till 

fullmäktigen.167 

 

I följande avsnitt kommer rekvisiten för ställningsfullmakten ges en mer detaljerad presentation varefter 

en kommentar rörande appliceringen på agentens roll följer. 

 

5.3.1   Inta en ställning 

För att någon ska erhålla en ställningsfullmakt krävs det att denne intar en ställning som denne också 

kan avlägsnas från. Detta framgår genom att läsa 10 § 2 st. tillsammans med 15 § AvtL.168 Ställningen 

ska enligt bestämmelsens ordalydelse grundas i lag eller ett avtalsförhållande mellan huvudmannen och 

                                                        
158 Se Zeteo lagkommentar avtalslagen , 2:10 2 st. §, avsnitt 1. I det fortsatta kommer vi använda termen fullmakt 
för ställningsfullmakten, även om det rör sig om en kvasifullmakt.  
159 Se Tiberg/Dotevall, s. 47 ff.  
160 Se Adlercreutz, s. 182, jfr. Tiberg/ Dotevall, s.48. 
161 Se Persson & Saf, s. 36. 
162 Se Adlercreutz, s. 183. 
163 Se Grönfors 1961, s. 86. 
164 Se Dotevall 1998 s. 78. 
165 Se Förslaget, s. 87 . 
166 Jfr. Tiberg/Dotevall, s. 47. 
167 Jfr. Adlercreutz, s. 164 f. rörande uppdragsfullmakt. 
168 Se Dotevall 2013, s. 48. 
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fullmäktigen. Emellertid är kravet på avtals förekomst i praktiken uttunnat. Klart är att ställningen måste 

grundas i någon form av relation mellan huvudmannen och fullmäktigen.169 Istället för att fullmakten 

grundas i skriftligt eller muntligt meddelande är grunden för denna fullmaktstyp således intagande av 

viss ställning.170 Millqvist anser att begreppet ställning är begränsat till att en specifik fysisk person kan 

inneha sådan. Millqvist motiverar detta med att det är emot stadgandets konstruktion att en juridisk 

person skulle kunna inta en ställning.171 

 

Enligt Grönfors ska den ställning som intas, för att en ställningsfullmakt ska uppstå, vara påtaglig, lätt 

iakttagbar och av symbolkaraktär för omgivningen. Alternativt ska ställningen uppkomma tack vare 

fullmäktigens plats i en viss organisation.172 Det ska således typiskt sett framgå att genom intagandet av 

ställning följer viss behörighet. Grönfors varnar vidare för att uttunna det juridiska begreppet ställning 

till dess mer vardagliga betydelse eftersom det skulle medföra svårigheter vid avgörandet om en 

fullmaktssituation faktiskt förelåg. Ett accepterande av ett allt för uttunnat ställningsbegrepp skulle 

innebära att det grundläggande kravet på ställning enligt avtalslagen därmed frångås. Främst verkar 

Grönfors mena att ställningsbegreppet inte får inkludera ställningar som inte går att avskiljas från.173 

Vidare anger Grönfors att ett något mera uttunnat ställningsförhållande i praktiken verkar accepteras 

som behörighetsgrundande om den positionen enligt mycket fast uppfattning är förknippad med att 

fullmäktigen har rättshandlingsförmåga att agera i huvudmannens namn.174 Om det varit svårt att avgöra 

vilken ställning som någon besitter läggs den avgörande tyngdpunkten på hur medkontrahenten 

uppfattade den.175 

 

5.3.1.1   Agentens ställning 

Utifrån det ovan redovisade kan det fastslås att följande kriterium, enligt doktrin, lagtext och förarbeten 

kan användas för att se om en ställningsfullmakt kan appliceras på agentrollen.176 

 

En ställning ska; 

(i)   baseras på ett avtal eller annat rättsförhållande mellan fullmäktig och huvudman; I 

Mallavtalet stipuleras i klausul 21.1.1 att varje obligationsinnehavare i och med köpet av 

obligationer utser någon till agent samt bemyndigar agenten att agera i dennes intresse. 

Genom detta stipuleras det uppdrags- och avtalsförhållande som föreligger mellan agenten 

och obligationsinnehavaren. 

                                                        
169 Se Grönfors 1989, s. 87. 
170 Se Grönfors 1961, s. 142. 
171 Se Millqvist JT, s. 73. 
172 Se Grönfors 1961, s. 145. 
173 se Grönfors 1961, s. 149. 
174 Se Grönfors 1961, s. 147. 
175 Se Adlercreutz, s. 185. 
176 Se även Zeteo kommentar avtalslag, 10 § 2 st., avsnitt 2. 
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(ii)   gå att avskiljas från; Detta rekvisit uppfylls om det är möjligt att entlediga personen från 

det tilldelade uppdraget.177 Den som utses till agent kan avskiljas från sin ställning. Under 

klausul 21.4 i Mallavtalet återfinns bestämmelser för hur en ny agent kan utses och 

förfarandet för avsättandet av en agent. Således är det möjligt att avskilja en tillsatt agent 

från sitt uppdrag varigenom han erhåller sin ställning. 

 

(iii)   ställningen ska vara synlig och förknippas med representationsuppgifter; Att agentens roll 

är förknippad med representationsuppgifter, och att agenten därmed uppfyller detta rekvisit, 

bör knappast kräva en längre motivering.178 Att representera obligationsinnehavarna och 

tillvarata deras intressen är en av grundidéerna med agentens existens. Att agentrollen är 

lätt iakttagbar för tredje man borde också kunna motiveras eftersom emittenten är medveten 

om agentens uppdrag och roll. För andra tredje män än emittenten, som blir aktuella för 

agenten att agera gentemot, lär agentrollen också kunna ses som iakttagbar eftersom agenten 

gentemot dessa alltid kommer behöva presentera sitt uppdrag vid utförandet av 

representationsuppgifter. 

 

och 

 

(iv)   Kan en ställning intas även av en juridisk person? Millqvist anger att en ställning 

förmodligen enbart kan innehas av en fysisk person. I Sverige finns det två stora aktörer på 

marknaden för agenttjänster, dessa är båda juridiska personer.179 Det är alltså bolagen i sig 

som utses som agenter, även fast självfallet vissa fysiska personer anställda på bolaget i 

praktiken kommer utföra de agenttjänster som är aktuella.180 Enligt Millqvists resonemang 

skulle agenten på den svenska marknaden således inte kunna anses inta sådan ställning som 

krävs för att en ställningsfullmakt ska kunna aktualiseras. Att Millqvist anser att detta kan 

”förrycka stadgandets hela konstruktion och särskilt innebörden att inta en ställning” får 

inte någon längre motivering i hans artikel.181 

 

Det faktum att Millqvist använder sig av termen förmodligen, i sitt resonemang, kan kanske 

anses lämna visst utrymme för att vissa ställningar i vissa situationer även enligt honom kan 

                                                        
177 Se Dotevall 2013, s. 48. 
178 Se avsnitt 3.2.4 rörande agentens uppgifter av representativ karaktär 
179 Dessa aktörer utgörs av Nordic Trustee AB samt Corp Nordic, sedan 2015 en del av Intertrust, se Landeman & 
Bergin, s. 141.  
180 Detta skulle delvis kunna styrkas av att vid en granskning av signatursidorna till Mallavtalet på Nordic Trustees 
hemsida är det Nordic Trustee som är part. Den som signerar för Nordic Trustees räkning gör det i form av 
fullmäktig och anställd på företaget.  
181 Se Millqvist JT, s. 73. 
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innehas av juridiska personer och utgöra sådan ställning som åsyftas i 10 § 2 st. AvtL. Av 

bestämmelsens ordalydelse kan det inte utläsas att enbart fysiska personer kan inta en 

ställning. Dotevall är, om jag tolkar honom korrekt, av åsikten att en ställning till följd av 

avtal torde kunna innehas av såväl fysiska som juridiska personer.182  

 

Utifrån detta resonemang kan slutsatsen dras att agentens uppdrag kan anses sätta agenten i en ställning 

som kan ge behörighet enligt bestämmelserna om allmän ställningsfullmakt. Detta förutsatt att man 

väljer Dotevalls resonemang framför Millqvists rörande möjligheten för juridiska personer att inta den 

rollen.183  

 

5.3.2   Behörighet enligt lag eller sedvänja 

Behörigheten för en ställningsfullmakt ska basera sig på lag eller sedvänja. Eftersom det för agentens 

roll i obligationslån inte finns någon tillämplig lag kommer enbart behörighet baserad på sedvänja 

utredas. Sedvänjan är även den behörighetsgrund för ställningsfullmakt som är av störst praktisk 

betydelse.184 Vid bedömningen för om en ställningsfullmakt föreligger måste således avgöras om 

sedvänja kan anses föreligga och därefter om sedvänjan rörande den aktuella intagna ställningen anses 

omfatta den ifrågasatta handlingen.185 Sedvänja anses utgöras av gängse skick och bruk och rådande 

rättsuppfattning.186 Det är ett allmänt upprepat handlingsmönster som vunnit acceptans inom det 

område där det upprätthålls.187 Sedvänjan ska således ha en viss geografisk spridning till skillnad från 

handelsbruk som kan anses uppstå även om beteendet enbart förekommer i ett avgränsat område.188 

Handelsbruk är således inte synonymt med sedvänja, vilket även framgår vid en läsning av 1 § AvtL.189 

Begreppet sedvänja är i viss mån tänjbart190 men omfattar i vart fall beteenden som är spridda och länge 

uppfattats som en lämplig ordning som bör följas och som parterna på området därför anpassar sig 

efter.191  

 

                                                        
182 Se Dotevall 2007, s. 75.  
183 Alternativt att man i Millqvists resonemang anser sig finna visst utrymme för att en juridisk person, i vart fall i 
vissa situationer, kan inta en ställning.  
184 Se Grönfors 1961, s. 151, enligt Adlercreutz är sedvänjan i princip avgörande men det händer att även praktisk 
betydelse är av relevans för bedömningen om behörighet föreligger, se Adlercreutz, s. 185 och däri hänvisade NJA 
1929 s. 244. 
185 Härvid vill jag markera att vid undersökningen kring om en allmän ställningsfullmakt anses omfatta viss 
handling ska man inte först börja redogöra för sedvänjan i allmänhet. Snarare bör man först klargöra vilken 
handling det är man undrar över ingår i behörigheten, och därefter undersöka om just denna handling täcks av 
sedvänjan.  
186 Se Dotevall 2013, s. 50. 
187 Se Thews, s. 540. 
188 Se Grönfors 1961, s. 155 samt se Tiberg/Dotevall, s. 50. 
189 Se Dotevall 2013, s. 50 samt Adlercreutz, s. 184. 
190 Jfr. Dotevall/Tiberg, s. 50. 
191 Se Dotevall 2013, s. 50. 
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Utgångspunkten verkar vara att en ställningsfullmakt främst är lämpad att användas för rutinärenden.192 

Här bör det påminnas om att det bör röra sig om rutinärenden för just den ställning som intas.193 Vad 

som är rutinärende för någon högt upp i hierkin i en organisation skiljer sig självfallet från vad som 

utgör rutinärende för någon längre ner i organisationen.194 Det anses även svårare att fastställa vad som 

utgör ett rutinärende ju högre upp i en organisation man kommer.195  

 

Då det rör sig om en självständig fullmakt, som tredje man ska kunna avgöra existensen av genom att 

iaktta yttre faktorer, ter det sig logiskt att enbart omständigheter som tredje man har möjlighet att 

uppfatta ska tas med i bedömningen för vad ställningen medför för behörighet.196 För att utröna vad 

sedvänja är kan domstolen ta hjälp av branschorganisationer eller relevant myndighet som får uttala sig 

om sedvänjans innehåll på aktuellt område.197  

 

Ibland kan det vara svårt att fastställa sedvänjans innehåll, eller om det ens finns någon sedvänja på 

området. För att ett beteende inom ett område ska anses utgöra sedvänja räcker det inte med att det 

generellt uppfattas som naturligt att en viss handling vidtas av någon i en viss ställning. Utöver det måste 

det vara en handling som inte vidtas allt för sällan. Detta eftersom det kan vara svårt att säga att sedvänja 

bildats om beteendet inte förekommit mer än några fåtal gånger.198 Sedvänja skiljer sig nämligen från 

det allmänna rättsmedvetandet genom att det senare enbart är en uppfattning och åsikt och det förra är 

något som aktörer faktiskt anpassar sig efter.199 

 

5.3.2.1   Sedvänja förknippad med agentrollen 

Hittills har det inte, enligt min kännedom, i svensk praxis prövats om sedvänja relaterad till agentrollen 

inkluderar att denne alltid ska kunna binda samtliga obligationsinnehavare.200 Omfattningen av sedvana 

applicerbar på agentrollen, om sådan kan konstateras existera, är därför inte utredd. För att utröna om 

behörighet att vidta representationsuppgifter kan ges genom sedvana skulle en branschorganisation, 

                                                        
192 Se Adlercreutz, s. 185, Dotevall 2013, s. 52, Grönfors JT, s. 437 samt NJA 1992 s. 782, NJA 1990 s. 591, NJA 
2014 s. 684 
193 Jfr. Dotevall 1998, s. 81 där det anges att det faktum att sedvänjan varierar beroende på den aktuella ställningen 
innebär att frågan om ställningsfullmakt gett upphov till många rättsfall. Se även de i Dotevall 1998 refererade 
rättsfallen, NJA 1969 s.185, NJA 1972 s. 408 NJA 1985 s. 717 och NJA 1992 s. 168. 
194 Se Ufr. 1970 s.908, återgivet i Dotevall 1998, s. 82. 
195 Jfr. Millqvist JT, s. 73 samt se Dotevall 2013, s. 51. 
196 Se Dotevall 2013, s. 52. 
197 Se Dotevall 2013, s. 51 samt Grönfors 1989, s. 89 och därtill hänvisade NJA 1969 s. 185, NJA 2001 s. 191 I 
och II (branschorganisation) och NJA 1965 s. 204 (myndighet). 
198 Se Millqvist JT, s. 74. 
199 Se Thews, s. 540.  
200 Något som till viss del stödjer frågan om vad som utgör sedvänja för en svensk agent i obligationslån inte 
prövats i domstol är att Nordic Trustee inte varit inblandade i några tvister, såsom svaranden, hos Stockholms TR 
de senaste 9 åren, enligt samtal med TR kl. 10.00 den 29 april 2016. Corp Nordic, numera Intertrust, hade enbart 
4 avslutade mål i Stockholms Tingsrätt, 2009-2011, där Bolaget var kärande och talan rörde fordran. Således har 
det inte i Stockholms TR inte tagits upp några mål där agentföretagen agerat på ett sätt där huvudmännen gjort 
gällande att de agerat utanför fullmakten och sedvänja därför måste klargöras.  



 
 

 

38 

såsom Svenska Fondhandlareföreningen, kunna uttala sig på förfrågan av domstol. Även uttalanden från 

den agentaktör, av de två som finns på den svenska marknaden, som inte agerar agent i den aktuella 

situationen skulle kunna vara av intresse. Därutöver skulle potentiellt även andra aktörer, såsom 

emissionsinstitut och relevanta advokatbyråer, på obligationsmarknaden kunna yttra sig i frågan om vad 

som ingår i sedvänjan för agentrollen. Sådana aktörer kan ha den erfarenhet och sakkunskap som krävs 

för att avgöra om en viss handling är tillåten enligt sedvänja. Det får dock bli en fråga för den domstol 

som ska bedöma i frågan huruvida dessa aktörer kan tillföra relevanta åsikter rörande sedvanans existens 

och innehåll. Därutöver kan det poneras att en utblick till norsk rätt kan erbjuda hjälp med att bringa 

klarhet i vad som utgör sedvänja för den svenska agenten.201  

 

För att besvara frågan huruvida det finns någon etablerad sedvänja för den svenska agenten kan följande 

faktorer vara av relevans; 

 

(i)   spelar det någon roll att en agent i Sverige mycket sällan behövt nyttja sitt mandat enligt 

Mallavtalet? Enligt Thews resonemang är det allmänna rättsmedvetandet och sedvana två 

begrepp som liknar varandra utan att vara identiska. Det senare kräver ett upprepat faktiskt 

handlingsmönster medan det förra utgörs av värderingar och allmän rättsuppfattning.202 Då 

behovet av omstruktureringar är större för företagsobligationer i high yield-segmentet och 

att denna marknad är relativt ny i Sverige kan slutsatsen dras att behovet av 

omstruktureringar på den svenska marknaden hittills varit litet. Visserligen har 

omstruktureringar av obligationslån relaterade till den svenska marknaden skett, men inte i 

något större omfång.203 Frågan blir då om sedvana kan anses existera kring ett fenomen som 

sällan sker. Det kan ibland vara svårt att motivera att parter anses agera efter ett faktiskt 

handlingsmönster rörande en risk som enligt de bedömer som liten och osannolik. Kan 

parter verkligen anses anpassa sig efter något om en sådan situation sällan aktualiserats? 

Är preventiva åtgärder att ses som anpassning? Vidare är det svårt att motivera att en 

handling är rutinartad om den mycket sällan vidtagits. Detta talar emot att sedvana relaterad 

till agenten kan anses inrymma behörighet att agera för samtliga obligationsinnehavare 

exempelvis rörande frågor relaterade till omstrukturering eller omförhandling av 

obligationsvillkoren.  

och 

 

                                                        
201 Som tidigare nämnt är den norska agentrollen en förebild för den senare etablerade svenska. Möjligheten finns 
därför att diskutera om det som räknas som sedvänja i Norge även kan utgöra sedvänja i Sverige. Dock förutsätter 
det djupare utredning om hur sedvänja fastställs, särskilt med beaktande av de geografiska skillnaderna. Sådan 
utredning inryms ej inom ramen för denna uppsats.  
202 Se Thews, s. 540. 
203 Se Landeman och Bergin, s. 107. 
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(ii)   vad har Mallavtalets innehåll för betydelse för vad som är sedvänja? Den allmänna 

uppfattningen är att vad som stipuleras i ett standardavtal inte per automatik kan utgöra 

handelsbruk, även fast vissa sådana avtal som huvudregel används inom en viss bransch.204 

Begreppen handelsbruk och sedvänja är visserligen inte synonyma men detta bör i vart fall 

tala för slutsatsen att enbart för att något stipuleras i Mallavtalet så utgör det inte sedvänja. 

Däremot bör det vara möjligt att ett frekvent användande av Mallavtalet inom en bransch 

under en inte tillfällig period innebär att i vart fall viss del av innehållet med tiden kommer 

kunna utgöra sedvänja. 

 

5.3.3   Agenten och den allmänna ställningsfullmakten 

Sammanfattningsvis är det möjligt att agenten intar sådan ställning som behövs för att ställningsfullmakt 

ska kunna föreligga.205 Huruvida sedvänja hänförlig till agenten existerar och i sådana fall inrymmer 

möjlighet för denna att vidta representationsuppgifter för obligationsinnehavarkollektivet är en fråga för 

domstol och doktrin att utreda. Om frågan behandlas i domstol skulle klarhet säkerligen kunna nås 

genom tillfrågande av branschorganisationer och andra aktörer på obligationslånemarknaden. Ett säkert 

svar kan dock inte uppnås inom ramen för denna uppsats.  

 

Det som kan konstateras är dock att det i vart fall inte kan uteslutas att sedvänja för agenten föreligger 

och kan omfatta möjlighet att representera obligationsinnehavarkollektivet som helhet. I rapporterna där 

det motiveras att införandet av en agentroll skulle gynna en effektivare obligationslånemarknad 

presumeras agenten ha en representativ roll för samtliga obligationsinnehavare.206 Det utgör 

kärnuppgiften för agentrollen. Om parterna på marknaden använder agenttjänsterna med syftet att 

agenten ska agera för obligationsinnehavarna kan det eventuellt anses att det utgör gängse uppfattning, 

dvs. sedvänja, att agenten ska kunna göra detta. Inom ramen för denna uppsats kan enbart en kortare 

intresseavvägning inrymmas. Det som talar för att representationsuppgifter av det diskuterade slaget ska 

anses omfattas av sedvänja är att det är uppgifter som parter på marknaden ofta förutsätter att agenten 

kan vidta. Något som talar emot att sedvänjan ska anses omfatta representationsbehörighet för agenten 

är bl.a. att det inte lär röra sig om en rutinuppgift207, dvs. schablonerade och i det dagliga livet ofta 

upprepade handlingar.208 Av Rambergs artikel framgår det att utrymmet för ställningsfullmakter är 

                                                        
204 Se Bernitz, s. 61. 
205 Detta förutsatt att man anser att en juridisk person kan inta en ställning.  
206 Se Gunnarsdottir & Lindh, s. 46 f., Bonhtron, s. 6.  
207 En rutinuppgift för agenten bör snarare vara av karaktären att förmedla information och övervaka emittenten åt 
obligationsinnehavarna. Att exv. omförhandla villkor åt obligationsinnehavarna blir i regel enbart aktuellt för de 
fall emittentens ekonomi försämras och återbetalningen riskerar att utebli. 
208 Se Ramberg JT, s. 407 samt NJA 1992 s. 782. 
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begränsat.209 Vidare skriver Ramberg att ”det är alltså ytterst sällan som ett avtal av någon större 

betydelse kan företas av en person med ställningsfullmakt”. 210  

 

Ramberg anför även att det föreligger vissa argument för att den allmänna ställningsfullmakten är 

omodern och inte praktiskt tillämpningsbar i det moderna affärslivet. Behov av fullmakt hänförlig till 

viss ställning kan snarare fyllas av de särskilda ställningsfullmakterna och enligt Ramberg är det mer 

effektivt att undersöka om en sådan föreligger istället för att utröna om sedvänja finns, om detta inte är 

uppenbart.211 Rambergs argumentation kan således tala för att inte vidare undersöka huruvida sedvänja 

för agenten föreligger och vad den omfattar utan istället fokusera på om andra fullmaktsformer kan lösa 

problematiken. Därför avgränsas uppsatsen här, rörande den allmänna ställningsfullmakten, för att ge 

utrymme för de särskilda ställningsfullmakterna.212  

 

  De särskilda ställningsfullmakterna 
Till de särskilda ställningsfullmakterna hör toleransfullmakten och kombinationsfullmakten.213 De kan 

ses som utvecklingar av den allmänna ställningsfullmakten och har växt fram ur praxis på grund av ett 

behov av att uppnå bundenhet även då inte en allmän ställningsfullmakt förelegat, exempelvis när 

sedvänja inte kunnat fastställas, men en viss ställning eller position kan anses vara för handen. Grund 

till de särskilda ställningsfullmakterna återfinns inte i lag utan enbart i praxis och doktrin.214 

 

5.4.1   Toleransfullmakt 

Toleransfullmakten grundas i upprepat handlande från fullmäktigen för vilket huvudmannen förhåller 

sig passiv. Bundenhet uppkommer i de situationer där det enligt allmän uppfattning anses att 

huvudmannen borde agerat för att undvika att bli bunden av de handlingar som tidigare vidtagits och 

upprepats av mellanmannen.215 Detta kräver att huvudmannen är medveten om fullmäktigens 

beteende.216 Förekomsten av toleransfullmakten innebär således att om sedvänja saknas kan det faktum 

att parterna, dvs. fullmäktigen och huvudmannen, sinsemellan brukar agera på ett visst sätt bilda 

                                                        
209 Rörande denna mening, se även Adlercreutz, s. 186, rörande att det är få tillfällen i rättspraxis där det rör sig 
om en renodlad allmän ställningsfullmakt.  
210 Se Ramberg JT, s. 407, jfr. även Dotevall SvJT, s. 639 samt Adlercreutz, s. 202 
211 Se Rambergs JT, s. 407 f. 
212 En möjlighet för att se vad som utgör sedvänja för agenten är att se vad som utgör sedvänja för den norska 
agenten, eftersom denne fungerar som förebild för den som finns på den svenska marknaden. Eftersom 
agenttjänsterna funnits längre tid där och företagsobligationsmarknaden är mer utvecklad finns det möjlighet att 
agenten på den marknaden ser representationsuppgifter såsom rutinartade och att dessa de facto vidtagits flertalet 
gånger under årens gång. Sedvänja ska vara geografiskt spridd, möjligen skulle norska sedvänja kunna utgöra även 
sedvänja på den svenska marknaden? Detta blir emellertid allt för resurskrävande och med stöd i Rambergs artikel 
väljer jag istället att fokusera på de andra fullmaktsformerna.  
213 Se bla. Adlercreutz, s. 202 se även Grönfors 1961, s. 244. 
214 Jfr. Adlercreutz, s. 200.  
215 Se Dotevall 1998, s. 110 f.  
216 Se Dotevall 1998, s. 111.  
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behörighet och förutsättningar för fullmäktigen att binda huvudmannen. Det måste nämligen röra sig 

om ett upprepat handlande för att bundenhet ska bli aktuellt.217 Därför kan det på ett sätt sägas att 

fullmäktigens och huvudmannens partsbruk ersätter avsaknaden av sedvänja.218 På så vis kan grundidén, 

att en viss ställning ger behörighet, tillämpas även då ingen sedvänja kan fastställas.219  

 

Skapandet av toleransfullmakten skedde mot bakgrund av omsättningssäkerheten, då svensk rätt 

tenderar att sträva efter att huvudmannen ska bindas.220 Detta för att skydda en godtroende tredje man.221 

Bundenhet till följd av behörighet grundad i toleransfullmakt kan också ses som en sanktion för en 

huvudman som agerat culpöst och förhållit sig passiv när denne inte önskade att bli bunden genom 

fullmäktigens agerande.222 

 

Huvudmannens passivitet utgör sällan ensamt den enda grunden för att en toleransfullmakt ska anses 

vara för handen.223 Därför kan det sägas att toleransfullmakten är en form av kombinationsfullmakt224 

men där huvudmannens tolerans för fullmäktigens upprepade handlingar är en extra framträdande 

omständighet.225 Därutöver krävs det att tredje man har ett befogat intryck av att en toleransfullmakt 

existerar.226  

 

De handlingar som fullmäktigen upprepar för att toleransfullmakten ska anses existera behöver inte vara 

identiska. Dock bör det i vart fall vara möjligt att se klara och betydande likheter mellan de upprepade 

handlingarna för att det ska betraktas som att samma handling tidigare har tolererats av huvudmannen.227 

Antal gånger en handling måste upprepas för att en toleransfullmakt ska anses föreligga kan inte sägas 

exakt. Grönfors är av uppfattningen att en handling vidtagen av någon i högre ställning inte måste 

upprepas lika många gånger som när någon av lägre ställning vidtar en för denne rutinbetonad handling 

för att en toleransfullmakt ska föreligga.228 

 

Till skillnad från den allmänna ställningsfullmakten kan det sägas att toleransfullmakten är mer 

individualiserad. Behörigheten som följer av en allmän ställningsfullmakt inkluderar enbart handlingar 

som enligt gällande rättsuppfattning anses omfattas av sedvänja. Rörande toleransfullmakten är 

                                                        
217 Se Dotevall 1998, s.111. 
218 Jfr. Grönfors 1961, s. 252 f. 
219 Jfr Grönfors 1989, s. 92 f. 
220 Se Dotevall 2013, s. 55 samt Grönfors 1961, s. 259. 
221 Se Dotevall 1998, s. 110. 
222 Rörande synen om oaktsamt agerande se Dotevall 1998, s.112, samt se Zeteo kommentaren avtalslagen, 2 kap. 
10§ 2st., avsnitt 11, Grönfors JT, s. 434 samt jfr. Grönfors 1961, s. 257. 
223 Se Dotevall 2013, s. 55 samt se Zeteo kommentar avtalslagen, 10 § 2 st. avsnitt 11. 
224 Mer om det i avsnittet nedan. 
225 Se Adlercreutz, s. 201. 
226 Se Dotevall 1998, s. 114 samt där hänvisat rättsfall UfR 1985 s. 23. 
227 Se Grönfors 1961, s. 255. 
228 Grönfors 1961, s. 257 f.  
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behörigheten mer anpassad till vad som utgör partsbruk mellan den aktuella huvudmannen och 

fullmäktigen.229 Vidare existerar en toleransfullmakt utan att en uttrycklig viljeförklaring från 

huvudmannen till fullmäktigen givits.230 Toleransfullmakten verkar snarare bygga på att 

viljeförklaringsmomentet från huvudmannen är underordnat faktorer såsom passivitet.  

 

Viktigt att notera är dock att bundenhet inte uppkommer enbart pga. huvudmannens passivitet till 

fullmäktigens upprepade handlingar. Utöver det måste det även finnas skäl för tredje man att anta att 

behörighet att agera finns.231 Tredje man måste ha befogad anledning att tro att den som agerar åt 

huvudmannen utgör en fullmäktig. Dotevall är även av uppfattningen att huvudmannen i vissa fall, 

rörande denna fullmaktstyp, kan undkomma bundenhet genom att reklamera snabbt efter det att 

rättshandlingen utförts. 232 

 

5.4.1.1   Agenten och toleransfullmakten 

För att en toleransfullmakt ska föreligga krävs det således dels att identiska eller liknande handlingar 

har upprepats flertalet gånger av agenten dels att obligationsinnehavaren inte ingripit. I en 

obligationslånesituation ter det sig lite långsökt att se att en handling upprepas så pass många gånger att 

ett toleransmoment kan anses föreligga, i vart fall om vi diskuterar relevanta handlingar av 

representationskaraktär. Omförhandlingar av villkor sker främst om emittentens finansiella situation så 

kräver och förhoppningsvis inträffar inte allt för många sådana tillfällen under en och samma obligations 

löptid. I huvudregel lär det inte heller i praktiken bli aktuellt att söka en emittenten i konkurs flera gånger 

för fordringar i samma obligationslån.233 Visserligen är det inte omöjligt att agenten har agerat för 

samma huvudmans räkning i andra obligationslån och att det upprepade beteende därmed uppnås. Dock 

bör det i vart fall inte vara sannolikt att en innehavare som inte avser sig att bli bunden av agentens 

handlande agerar passivt. Därmed bör inte en toleransfullmakt vara tillämplig på förhållandet mellan 

agenten och obligationsinnehavarna.  

 

5.4.2   Kombinationsfullmakt 

Kombinationsfullmakten är den andra formen av särskild ställningsfullmakt. Kombinationsfullmakten 

uppstår då flera olika omständigheter i kombination med varandra bidrar till att tredje man får intrycket 

av att fullmäktigen har rätt att agera på ett visst sätt.234 En av dessa omständigheter kan vara tolerans 

                                                        
229 Jfr. Gorthon JT, s. 314. 
230 Se Dotevall 1998, s.111. 
231Jfr. NJA 2001 s. 191 I och II samt Dotevall JT, s. 107. 
232 Rörande hela detta stycke se Dotevall 1998, s. 114 samt rörande reklamationsmöjlighet se däri hänvisat rättsfall 
UfR 1951 s. 881. 
233 Detta lär enbart kunna bli aktuellt för de fall att emittentens ekonomi, efter den första konkursansökan, förbättrar 
sin ekonomi tillfälligt men ändå inte hinner återbetala obligationerna under den tiden. 
234 Se Dotevall 2013, s. 56, Adlercreutz 2002, s. 201, Zeteo kommentaren avtalslagen, 2 kap. 10 § 2st., avsnitt 11. 
samt NJA 1985 s.717. 
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från huvudmannens sida men rörande kombinationsfullmakten är detta element inte lika framträdande 

som i toleransfullmakten, utan utgör enbart en av flera omständigheter.235  

 

Att tredje mans intryck av att en kombinationsfullmakt, och därmed behörighet, föreligger ska bedömas 

efter objektiva kriterier.236 Att bundenhet blir följden är dock beroende även av subjektiva kriterier.237 

En objektiv omständighet skulle exempelvis kunna utgöras av att en anställd intar en position i 

arbetsgivarens organisation som ger uttryck för att behörighet finns.238 Avgörande blir hur en 

utomstående tredje man uppfattar omständigheterna. Detta kallas organisationsrisken och innebär att 

huvudmannen står risken, att bli bunden, för att han har låtit omständigheter i sin organisation ge tredje 

man intryck av att en viss person har behörighet att agera.239 Huvudmannen ska alltså haft kunskap om, 

eller bort ha kunskap om, förekomsten av omständigheterna som tillsammans utgör grunden för en 

kombinationsfullmakt.240 Det subjektiva elementet innebär att tredje man inte heller får vara, eller bort 

vara, i ond tro om eventuella befogenhetsinskränkningar i fullmakten som gjorts för att bundenhet till 

följd av kombinationsfullmakten ska uppnås.241  

 

Behörigheten till följd av en kombinationsfullmakt kan variera beroende på vilka omständigheter som 

tillsammans anses utgöra fullmakten.242 De omständigheter som tillsammans utgör fullmakten ska vara 

av den karaktär att huvudmannen ska haft möjlighet att hindra dess uppkomst.243 Omständigheterna ska 

tydligt tala för att en fullmakt finns.244 Vidare ska de behörighetsgrundande omständigheterna ha skett 

eller förelegat innan, eller senast samtidigt som, den handling som tredje man anser omfattas av 

fullmakten vidtas. Omständigheter som visar sig efter den tidpunkten kan inte utgöra en av de som i 

kombination gav tredje man intrycket att fullmäktigen hade rätt att handla på det sätt han gjorde.245  

 

En särskild ställningsfullmakt av denna typ blir ofta applicerbar när det inte finns en tillämplig fullmakt 

enligt avtalslagens bestämmelser men det ter sig rimligt att huvudmannen blir bunden.246 Enligt Dotevall 

bör denna fullmaktstyp främst, liksom den allmänna ställningsfullmakten, kunna ge behörighet för 

vardagliga och ofta vidtagna rättshandlingar.247 

 

                                                        
235 Se Adlercreutz, s. 201. 
236 Se Dotevall 2013, s. 56. 
237 Se Dotevall 1998, s. 124 samt Ramberg JT, s. 411. 
238 Se Dotevall 2013, s. 56. 
239 Se Rambergs JT, s. 409 samt Dotevall 1998, s. 122. 
240 Se Svensson, s. 342 samt Ramberg JT, s. 410.  
241 Se Ramberg JT, s. 411. 
242 Jfr. Dotevall 1998, s. 116. 
243 Se Dotevall 1998, s. 122. 
244 Se Dotevall 1998, s. 123. 
245 Se Millqvist JT, s. 82. 
246 Se Dotevall 1998, s. 117. 
247 Se Dotevall 1998, s . 120. 
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5.4.2.1   Agenten och kombinationsfullmakten 

Frågan i detta avsnitt blir således att bedöma om det objektivt sett föreligger några omständigheter i 

obligationslånesituationen vilka tillsammans kan ge emittenten ett välgrundat intryck av att agenten har 

rätt att representera obligationsinnehavarna. Här kan enbart en diskussion kring generella 

omständigheter, vars förekomst huvudmannen ska kunna påverka, föras eftersom inte en särskild reell 

situation ska utredas. Därför är det inte möjligt att inom ramen för denna uppsats diskutera förekomsten 

av subjektiva element.  

 

Följande omständigheter skulle tillsammans i viss mån kunna tala för att agenten har fullmakt att agera; 

i)   Agenten intar en viss ställning pga. sitt uppdrag och en stor del av detta uppdrag föreligger 

i syfte att agenten ska kunna utföra just representationsuppgifter. Detta borde vara en 

relevant omständighet och hänförlig till den sk. organisationsrisken. 

ii)   I Mallavtalet finns en skriftlig fullmakt där obligationsinnehavarna uttrycker sin vilja att 

agenten ska utföra representationsuppgifter för dem. I teorin skulle detta kunna utgöra en 

fullmaktsgrundande omständighet men i realiteten bör inskränkandet av den 

direktmeddelande fullmakten sätta emittenten i ond tro rörande befogenhetsinskränkningar 

av kombinationsfullmakten.  

iii)   Agenten har tidigare vidtagit uppgifter för denna obligationsinnehavare. Detta argument har 

karaktären av tolerans, även om det kanske inte är exakt samma, dock liknande, 

representationsuppgifter som tidigare vidtagits, och skulle kunna vara bärkraftigt.  

 

Sammanfattningsvis går det inte att ge ett klart svar på huruvida en kombinationsfullmakt kan anses 

existera för agent-obligationsinnehavarrelationen. Vidare är det inte heller möjligt att uttala sig om vad 

för behörighet en sådan fullmakt skulle anses kunna ge. Det blir en fråga om en bedömning från fall till 

fall. Av detta kan slutsatsen dras att det inte går att utesluta att en kombinationsfullmakt i vissa 

obligationslån skulle kunna anses existera men att en generell regel om detta inte är möjlig att fastställa.  

 

  Sammanfattning – applicerbara fullmakter 
Det kan således konstateras att det är möjligt att flera fullmakter kan föreligga och appliceras på agent-

obligationsinnehavarrelationen. Den direktmeddelade fullmakten, stipulerad i Mallavtalet, ter sig som 

den lättaste att fastställa existensen av. Rekvisiten som fastställs i lag och doktrin rörande den 

direktmeddelade fullmakten har ovan visat sig kunna finna motsvarigheter i existerande rättsfakta för 

agent-obligationsinnehavarrelationen. Dock är det svårare att ge ett definitivt svar rörande om även en 

eller flera ställningsfullmakter är för handen. I vart fall talar flera omständigheter för att sannolikheten 

för att en toleransfullmakt kan anses föreligga i praktiken i en obligationslånesituation är liten. Rörande 

den allmänna ställningsfullmakten och kombinationsfullmakten kan inte ett lika tydliga svar ges. En 
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allmän ställningsfullmakt skulle kunna föreligga, dock blir detta beroende av om sedvana kan anses 

existera rörande agentrollen och om denna i sådana fall omfattar de representationsuppgifter som är av 

intresse. En kombinationsfullmakt kan kanske föreligga i en del obligationslån, men ett generellt 

antagande om att sådan fullmakt är applicerbar på agent-obligationsinnehavarrollen är inte möjligt då 

omständigheter i det enskilda fallet måste bedömas.  

 

Härvid kan således konstateras att minst en, men eventuellt flera, fullmakter är applicerbara på agent-

obligationsinnehavarrelationen. För att uppnå ett svar på den i uppsatsen behandlade frågeställningen, 

om agenten i alla lägen har behörighet att binda samtliga obligationsinnehavare vid vidtagande av 

representationsuppgifter i enlighet med majoritetsbeslut, kvarstår dock att utreda vem som utgör 

agentens huvudman.  
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  Agentens huvudman 
När det fastslagits att en självständig direktmeddelad och uttrycklig fullmakt anses föreligga, och 

eventuellt en eller flera ställningsfullmakter, måste det utredas vem som är den egentliga huvudmannen. 

Detta är viktigt eftersom huvudmannen kan välja att återkalla eller inskränka sin direktmeddelade 

fullmakt vilket i sådana fall skulle medföra en situation då agenten inte skulle kunna binda alla 

obligationsinnehavare vid vidtagande av representationsuppgifter på grund av avsaknad av behörighet. 

Svaret på frågan om vem som är huvudmannen är att det antingen är obligationsinnehavarkollektivet 

som helhet eller varje enskild obligationsinnehavare för sig. Frågan som ska utredas i det följande är 

således om agenten kan anses ha en eller flera huvudmän i ett obligationslån.  

 

I Mallavtalet fastslås olika omröstningsregler för hur obligationsinnehavarkollektivet kan besluta om 

saker. Beslut som kan betraktas som av större vikt för obligationsinnehavarna kräver högre 

majoritetskrav.248 Agenten ska agera i enlighet med obligationsinnehavarkollektivets framröstade 

beslut. Detta torde vara typfallet av besluttagande och agerande för obligationsinnehavare i 

företagsobligationer. Omröstningar sker och förslag modifieras innan majoritet nås och agenten till slut 

får sina instruktioner.  

 

Frågan blir dock mer intressant för det fall minoriteten inte vill foga sig efter majoritetens beslut. Ponera 

att majoritet uppnås men minoriteten inte önskar att bli bunden och anser att majoritetsbeslutet därför ej 

ska gälla för deras andel av obligationerna, utan istället vill driva igenom det alternativ som de anser är 

bäst för dem.249 Här är det således stor skillnad om obligationsinnehavarna är bundna av 

obligationsinnehavarkollektivets beslut, såsom aktieägare vid ett aktiebolags bolagsstämma, eller om de 

har möjlighet att bryta mot förpliktelserna i Mallavtalet och inte foga sig efter majoriteten utan agera på 

egen hand för just sin andel av obligationerna. Om det senare är fallet blir följdfrågan om agenten i 

sådana fall kan sägas ha behörighet att representera alla obligationsinnehavare då han gentemot 

emittenten agerar åt obligationsinnehavarkollektivet i enlighet med majoritetsbeslutet. Självfallet kan 

agenten binda de obligationsägare som vill foga sig efter majoritetsbeslutet. Av intresse blir således att 

se om möjligheten är densamma rörande eventuell icke-foglig minoritetsägare.  

 

                                                        
248 Se avsnitt 17 i Mallavtalet. 
249 Det skulle kunna röra sig om oenighet kring vad som är den bästa lösningen för kollektivet för att återfå sina 
pengar såväl som att en enskild obligationsinnehavare ser sin chans att förhandla fram förmånliga villkor för enbart 
egen vinning. Ett annat scenario är att en ägare hellre söker sätta emittenten i konkurs än får nya obligationer, om 
löptiden är slut och återbetalning ej gjorts. Konkurs är ofta oförmånligt för fordringsägare utan säkerhet men det 
kan inte uteslutas att scenarion finns där exv. en obligationsinnehavare köpt obligationerna på sekundärmarknaden, 
till ett pris klart lägre än det nominella värdet, pga. medvetenheten om likviditetsrisken, och därför nöjer sig med 
att enbart återfå en bråkdel av den nominella summan, jfr. Landeman & Bergin, s. 101.  
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För de fall agenten anses ha ett separat fullmaktförhållande med varje enskild obligationsinnehavare och 

en obligationsinnehavare inte önskar att agera i enlighet med majoritetsbeslutet kan majoritetsbeslutet 

inte heller vara uttryck för dennes vilja. Detta leder till att obligationsinnehavaren kan välja att deklarera 

att denne inte önskar att följa obligationsinnehavarkollektivets beslut och därför vill inskränka (bristande 

befogenhet) eller återkalla (bristande behörighet) den eller de fullmakter som ger agenten behörighet att 

rättshandla i obligationsinnehavarens namn. Härvid är det därför av vikt att fastslå om 

obligationsinnehavarna kan ses som någon form av bindande association, som talar med enad röst, eller 

som flertalet individer där varje individuell obligationsägare står bakom sin egen viljeförklaring. Om 

det är det senare som är fallet blir frågan; finns det då möjlighet för en enskild obligationsinnehavare att 

agera ensamt, emot majoritetens beslut? 

 

   Utgör obligationsinnehavarkollektivet en association? 
Obligationsinnehavarkollektivet tillskrivs vissa karaktärsdrag, enligt Mallavtalet, som gör att det har 

vissa likheter med associationsformer i svensk rätt. Därför kommer det i det följande att utredas huruvida 

obligationsinnehavarkollektivet skulle kunna utgöra en sådan associationsform, och i sådana fall även 

vad det skulle innebära för konsekvenser. Detta är viktigt för att kunna fastslå om huvudmannen utgörs 

av en juridisk person, en association vars ägare kan utgöras av de enskilda obligationsinnehavarna, eller 

om varje enskild obligationsinnehavare utgör en separat huvudman för agenten. För det fall att 

obligationsinnehavarkollektivet kan visa sig vara en form av association kan detta i sig hindra att en 

enskilda innehavare kan agera, jämför med en aktieägare som blir nedröstad på stämman och som i 

huvudregel måste finna sig i det beslut majoriteten tar och inte kan bestämma att rörande just deras 

aktier ska annat gälla.  

 

6.1.1   Associationer med registreringskrav 

Att obligationsinnehavarkollektivet skulle kunna utgöra ett aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk 

förening kan kan uteslutas eftersom dessa associationsformer kräver en registrering hos Bolagsverket.250 

Med det klarlagt kan det ändock inte bortses ifrån att vissa likheter mellan 

obligationsinnehavarkollektivet och dessa organisationsformer förekommer. Exempelvis har 

noteholders committee vissa likheter med aktiebolagets styrelse. Noteholders committee är en grupp 

som består av representanter från obligationsinnehavarna som väljs på obligationsinnehavarmötena. De 

                                                        
250 Se 2:24 ABL rörande aktiebolag. Se 1:1 LHEB, Zeteo kommentar LHEB till 1:1 LHEB avsnitt 1.2, samt lag 
om ekonomiska föreningar 2:3 rörande de två andra associationsformerna. Det kan även tilläggas att dessa två 
associationsformer inte lär vara aktuella, även om en form av registrering förekommit, eftersom det kräver att 
antingen näringsverksamhet eller ekonomisk verksamhet, begrepp som har samma betydelse, se 1:1 LHEB och 
1:1 LEF samt Zeteo kommentaren LEF till 1:1 LEF under avsnitt 3, ska bedrivas. Den omröstningsverksamhet 
som sker i obligationsinnehavarkollektivet kan med stor sannolikhet inte ses som sådan verksamhet, se Sandström 
1994, s. 30. 
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kan förbereda förslag och rekommendationer för obligationsinnehavarna.251 Skillnaden från 

aktiebolagets styrelse och noteholders committee är dock att den senare inte är obligatorisk för 

obligationsinnehavarna att tillsätta och den har inte heller någon behörighet att binda 

obligationsinnehavarkollektivet. Därutöver kan konstateras att obligationsinnehavarkollektivets beslut 

tas genom omröstning av obligationsinnehavarna. Detta i likhet med aktiebolaget där aktieägarna utgör 

stämman och bolagets högsta beslutande organ.252 Även principen om likabehandling är gemensam för 

obligationsinnehavare och aktieägare. Emellertid är skillnaderna på aktiebolag och 

obligationsinnehavarkollektivet stora. Dels grundas beslutsordningen i den senare enbart på avtal medan 

den förra återfinner beslutsbestämmelser i lag eller i bolagsordningen253, dels saknar 

obligationsinnehavarkollektivet, till skillnad från aktiebolaget, en stiftelseurkund254 samt agerar inte 

under gemensam firma255. Således kan konstateras att obligationsinnehavarkollektivet inte kan utgöra 

en associationsform som kräver registrering, detta även fast vissa likheter finns emellan 

obligationsinnehavarkollektivet och aktiebolaget.  

 

6.1.2   Associationer utan registreringskrav 

Eftersom det ovan kan konstateras att obligationsinnehavarkollektivet inte kan utgöra en 

associationsform som kräver registrering är det av intresse att undersöka om de kan utgöra någon av de 

associationsformer vilka inte har något registreringskrav.  

 

6.1.2.1   Enkelt bolag 

Ett enkelt bolag har många likheter med associationsformen handelsbolag. En viktig skillnad är dock att 

det förra inte kräver någon registrering. Om ett enkelt bolag driver näringsverksamhet och dessutom 

registreras blir det ett handelsbolag.256 Denna associationsform kan vara aktuell att rubricera 

obligationsinnehavarkollektivet som eftersom den relativt formlöst kan uppstå genom bolagsmännens 

konkludenta handlande. För att ett enkelt bolag ska existera krävs det att det föreligger ett bolagsavtal 

mellan delägarna och ett gemensamt bolagssyfte för vilket delägarna är förpliktade att verka för.257 Ett 

grundläggande kriterium är även att det finns fler än en bolagsman.258 Ett bolagsavtal kan uppstå utan 

att bolagsmännen vidtagit några formella åtgärder och utan att det varit deras avsikt att bilda ett bolag.259 

Dock krävs det, för att ett bolagsavtal ska anses föreligga, att parterna i praktiken agerar på ett visst sätt 

                                                        
251 Se avsnitt 16 i Mallavtalet. 
252 Se Sandström 2010, s. 172 f.  
253 jfr. ABL 7:40-41.  
254 Se ABL 2:4 
255 Jfr 28:1 ABL, jfr även gärna Gorthon, i artikeln upptar avsaknaden av firma som en faktor att diskutera kring 
när han söker kategorisera syndikatet i syndikerade lån.  
256 Se Hemström, s.44, Sandström 1994, s. 30.  
257 Se Sandström 1994, s. 16f.  
258 Se Sandström 1994, s. 19, samt 1:3 § LHEB 
259 Se Sandström 1994, s. 20. 
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för att nå ett gemensamt mål.260 Detta innebär att i och med att parterna agerar som om de hade ett enkelt 

bolag kan ett bolagsavtal anses existera, även om bolagsmännen är omedvetna om detta.  

 

Bolagsavtalet har inga formkrav. Det är således tillräckligt att bolagsmännen agerar för ett visst 

gemensamt ändamål för att sådant avtal ska uppstå.261 Bolaget ska bedriva en verksamhet, vilken vid 

utövandet ska sträva efter att uppnå bolagsmännens gemensamma syfte. Det gemensamma 

bolagsändamålet kan vara att uppnå vinst till delägarna. Det gemensamma syftet ska vara framträdande 

i bolaget. Därutöver ingår det ofta262 i bolagsstrukturen att bolagsmännen även fördelar eventuella 

förluster emellan sig.263 Att bolagsmännen verkar under gemensam firma är också en indikator på att ett 

bolag föreligger.264 Det tredje kravet, aktivitetskravet, innebär att bolagsmännen ska ha bidragit med 

något till bolaget, såsom kapital, alternativt utfört arbete i bolagets bedrivna verksamhet.265 

 

Ett enkelt bolag utgör inte en juridisk person och kan därför inte ha några rättigheter eller skyldigheter.266 

Frågan om huruvida ett enkelt bolag föreligger är således av vikt främst för bolagsmännen, då det 

reglerar deras inbördes förhållanden. Ett enkelt bolag som enbart ska bedriva verksamhet en begränsad 

tid kallas ofta konsortium.267 Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att ett enkelt bolag uppstår 

formlöst, och ibland även utan bolagsmännens vetskap. 

 

6.1.2.2   Det enkla bolaget och obligationsinnehavarkollektivet  

Att obligationsinnehavarna inte har ett skriftligt bolagsavtal kan konstateras, men kan ett bolagsavtal 

ändå anses existera? Skulle ett avtal mellan obligationsinnehavarna kunna anses uppkomma i och med 

ingåendet av Mallavtalet (som föreligger mellan respektive obligationsinnehavare och emittent)? Detta 

blir en tolkningsfråga. Har obligationsinnehavarna genom undertecknandet av avtalet en avsikt att 

gentemot övriga obligationsinnehavare, som de i huvudregel inte känner till identiteten på, binda sig till 

den beslutsordning som stipuleras i Mallavtalet? Enligt Ramberg268 får frågan om huruvida avtal 

föreligger baseras på tre faktorer; 

 

-   Partens avsikt och vilja att ingå avtal 

-   Den yttre viljeförklaringen – hur viljan kommuniceras till andra än avtalsparterna 

-   Motpartens tillit - hur medkontrahenten uppfattar viljeförklaringen 

                                                        
260 Se Sandström 1994, s. 21.  
261 Se Sandström 1994, s. 20 f. Se RH 2012:39 rörande att bolagsavtal bildats genom konkludent handlande.  
262 Om jag förstår Sandström rätt så är förlustfördelning inte ett krav för att något ska utgöra ett enkelt bolag men 
om sådan föreligger kan det vara en faktor som talar för att ett enkelt bolag föreligger, jfr. Sandström 1994, s. 23.  
263 Se Sandström 1994, s. 22 f.  
264 Se Gorthon, s. 90, samt jfr. Sandström 1994, s. 23 
265 Se Sandström 1994, s 29. 
266Se Hemström, s. 39. 
267 Se Sandström, s. 42. 
268 Se Ramberg & Ramberg, avsnitt 6 om bundenhet. 
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Tillämpningen av dessa bedömningsfaktorer måste i frågan om bolagsavtal för enkla bolag ses i ljuset 

av praxis där det framgår att kraven för att ett bolagsavtal ska föreligga verkar vara ganska låga.269 Har 

obligationsinnehavaren en avsikt att underkasta sig beslutsordningen gentemot de andra 

obligationsinnehavarna? Ett generellt svar kan inte ges men det kan i flertalet situationer vara fallet. Om 

partsavsikt att agera tillsammans för ett gemensamt syfte föreligger kan denna anses kommuniceras till 

de andra obligationsinnehavarna samt eventuella andra tredje män, och ge dem tillit till att även den 

aktuella obligationsinnehavaren avser underkasta sig beslutsordningen, i och med undertecknande av 

Mallavtalet. Det finns således vissa belägg för att ett bolagsavtal kan existera, i vart fall enligt 

tillämpning av de rekvisit Ramberg anger är relevanta. Dock kan tolkning även leda till motsatt slutsats. 

Kanske har obligationsinnehavaren inte alls avsikt att ingå avtal, denne kanske enbart fokuserar på att 

skyldigheterna i avtalet gäller gentemot emittenten, den uppenbara medkontrahenten för Mallavtalet. En 

sådan tolkning skulle leda till att partsvilja att ingå avtal om samverkan med övriga 

obligationsinnehavare saknas. Det får här framhållas att en investerare själv äger sina egna obligationer. 

Visserligen är villkoren för obligationerna desamma för alla obligationsinnehavare men det rör sig 

fortfarande om separata fordringar. Följaktligen kan det tänkas att obligationsinnehavaren inte har någon 

avsikt, varken medveten eller omedveten, att samarbeta med de andra obligationsinnehavarna. Av vikt 

är att även om avtal skulle kunna anses föreligga är det inte självklart att det rör sig om ett bolagsavtal 

och att obligationsinnehavarkollektivet utgör ett bolag. Det måste göras skillnad mellan situationen när 

ett avtal är ett bolagsavtal och grunden för ett bolag eller enbart utgör ett vanligt avtal utan att ett bolag 

uppstår.270 Lämpligen bör en helhetsbedömning göras.271 I ett äldre rättsfall ansågs inget bolagsavtal 

kommit till stånd eftersom det enbart rörde sig om en enda affärshändelse och det enda parterna avtalat 

om var att dela på en intäkt från försäljningen. 272 Detta kan ge stöd för att även om ett avtal kan anses 

finnas mellan obligationsinnehavarna, enligt bedömningen ovan, ska det inte utgöra ett bolagsavtal då 

de enbart beslutat om en viss beslutsordning, samt avståendet från att agera på egen hand, som 

aktualiseras enbart för det fall att en viss händelse inträffar.273 

 

Verksamheten som ska bedrivas i enkelt bolag kan vara av mycket enkel natur274 och behöver inte inte 

utgöra näringsverksamhet.275 Att enbart bevaka gemensamma intressen genom omröstning, vilket 

obligationsinnehavarkollektivet samarbete främst kan anses utgöras av, utgör inte näringsverksamhet 

men skulle eventuellt kanske kunna utgöra verksamhet.276 Obligationsinnehavarna avser ju, genom 

                                                        
269 Se Tipsbolagsfallet, NJA 1939 s 434. 
270 Jfr. NJA 1932 s. 627  
271 Se Sandström 1994, s. 27. 
272 Se NJA 1944 s. 344. 
273 Denna händelse skulle resultera i emittentens oförmåga att återbetala obligationerna eller risken därav.  
274 Se Sandström 1994, s. 41 samt jfr. NJA 1939 s. 434 där verksamheten bestod av gemensam tipskupong 
275 Se Dotevall 2009, s. 110. 
276 Se Sandström 1994, s. 30. 
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deltagande i omröstningarna, att verka för det eventuella gemensamma syftet, att samtliga ska återfå 

investeringarna till så stor del som möjligt. Denna samverkan kan kanske i sig anses utgöra den 

verksamhet som bolaget ska bedriva och är ett framträdande element för 

obligationsinnehavarkollektivets samarbete eftersom det är deras enda syfte med sin samverkan.277 Att 

obligationsinnehavarkollektivet delar på förlusterna skulle kunna anses bli uppfyllt i en situation där 

hela det nominella beloppet inte kan återbetalas och alla obligationsinnehavare får tillbaka 

investeringarna i relation till de innehavda obligationernas nominella värde.278 Detta bör i vart fall kunna 

anses uppfyllas om endast delvis återbetalning kan ske till obligationsinnehavarna och då enligt 

förmånsrättslagens ordning, då samtliga obligationer bör utgöra fordringar som behandlas lika.279  

 

Rörande aktivitetsförpliktelsen är obligationsinnehavarna avtalsmässigt skyldiga att agera efter 

obligationsinnehavarkollektivets framröstade beslut.280 Detta pekar på att de är skyldiga att verka för det 

eventuella gemensamma bolagssyftet. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns faktorer som både talar för respektive emot att 

obligationsinnehavarkollektiven skulle ses som ett enkelt bolag.281 Avgörande verkar bli huruvida det 

går att fastställa om ett bolagsavtal föreligger eller ej. Ett definitivt svar kan inte ges och det kan således 

inte uteslutas att obligationsinnehavarkollektivet i vissa fall kan utgöra ett enkelt bolag.  

 

6.1.2.3   Ideell förening  

Till skillnad från en ekonomisk förening kräver en ideell förening inte registrering.282 Den ideella 

föreningen utgör, till skillnad från det enkla bolaget, en juridisk person.283 En ideell förening skiljer sig 

även från ett enkelt bolag på det sättet att en ideell förening ses som en öppen associationsform, skapad 

för att medlemmar ska kunna in- och utträda, till skillnad från det enkla bolaget där utbyte av bolagsmän 

oftast kräver en ändring av bolagsavtalet, vilket förvisso blir en ganska informell process om detta är 

muntligt.284  

 

                                                        
277 Se Sandström 1994, s. 22. 
278 Jfr. klausul 2.5 i Mallavtalet.  
279 Jfr. Welamson & Mellqvist, s. 184 ff.  
280 Se klausul 17.14 i Mallavtalet 
281 Avsnittets utformning och däribland vissa av de faktorer som har diskuterats har inspirerats av Gorthon, avsnitt 
4.2 om syndikatets ställning, där han diskuterar huruvida banksyndikatet kan utgör ett enkelt bolag. Som ovan 
nämnts finns vissa likheter mellan ett banksyndikat och ett obligationsinnehavarkollektiv. Såvitt jag tolkar Gorthon 
ger han inget uttömmande svar på huruvida banksyndikatet kan utgöra denna associationsform, men reflekterar 
kring att det skulle vara möjligt. Härvid är dock av stor betydelse att bankerna i ett syndikat är medvetna om 
varandras existens och identitet och lånar ut pengar gemensamt till låntagaren, även om en viss bank står för en 
viss summa, se Wood University Edition, avsnitt 7. Detta till skillnad från obligationsinnehavarna som har egna 
avtal med emittenten och ger separata lån. 
282 Se Dotevall 2009, s. 130 (OBS, ej ev. samma upplaga som i tidigare fotnot kolla gamla examensarbetesfilen!) 
283 Se Dotevall 2009, s. 131.  
284 Se Dotevall 2009, s. 132. 
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Det finns ingen lagstiftning rörande ideella föreningar. Juridiken kring denna associationsform återfinns 

istället i praxis och doktrin och därutöver finns det även anledning att i vissa delar använda LEF 

analogt.285 En ideell förening anses existera om den har antagit stadgar vilka anger föreningens namn, 

ändamål samt beslutstagarprocesser.286 Även andra spörsmål, såsom bestämmelser om uteslutning och 

beslutsmajoritet för styrelsen, kan anges i stadgarna.287 

 

Rörande obligationsinnehavarkollektivet kan konstateras att vissa klausuler i Mallavtalet motsvarar det 

som stadgarna ska reglera. Mallavtalet reglerar exempelvis hur beslut ska tas i 

obligationsinnehavarkollektivet. Dock anges inget gemensamt namn under vilket 

obligationsinnehavarna verkar. Mallavtalets innehåll är inte heller antaget på en föreningsstämma utan 

snarare av varje obligationsinnehavare var för sig. Detta talar emot att man kan se på innehållet i 

Mallavtalet som stadgar.288  

 

Vidare skulle noteholders committee289 kunna anses utgöra en rättsfigur som motsvarar ledning eller 

styrelse. En sådan består av representanter för obligationsinnehavarna som kan delta i diskussioner med 

emittenten och förbereda eventuella förslag till obligationsinnehavarkollektivet.290 Emellertid kan 

noteholders committee inte binda föreningen gentemot tredje man, varför 

obligationsinnehavarkollektivet måste anses sakna en ledning som motsvarar en styrelse.291 

 

Sammanfattningsvis talar det ovan sagda emot att ett obligationsinnehavarkollektiv kan anses utgöra en 

ideell förening. Organisationen verkar sakna både stadgar och styrelse, även om Mallavtalet och 

noteholders committee gör att obligationsinnehavarkollektivet har vissa likheter med dessa rättsinstitut. 

Vidare agerar obligationsinnehavarkollektivet inte som en enhet – det har inget namn, inget angivet säte 

och ingen gemensam redovisning. Därutöver kan noteras att ingen av obligationsinnehavarna kan anses 

ha initierat grundandet av en ideell förening. Till skillnad från ett enkelt bolag verkar en ideell förening 

inte uppstå utan stiftarnas medvetenhet utan kräver deras uttryckliga vilja rörande bildandet.292 

                                                        
285 Se Hemström 2011, s. 45. 
286 Se Hemström 2011, s. 43 samt NJA 1987 s. 394, NJA 1973 s. 341. 
287 Se Hemström 2011, s. 45 f.  
288 Jfr. NJA 1973 s. 341 där det ansågs att en organisation inte hade rättskapacitet som ideell förening eftersom de 
inte antagit stadgar. Detta trots att de agerade såsom att de hade stadgar eftersom de handlade efter en annan 
förenings antagna stadgar.  
289 Se Mallavtalet avsnitt 16 
290 Se klausul 16.3 i Mallavtalet 
291 Se Hemström 2011, s. 63.  
292 Jfr. Hemström 2011, s. 125. Detta ter sig logiskt då skapandet av ett enkelt bolag enbart medför 
obligationsrättsliga konsekvenser medan grundandet av en ideell förening innebär att en juridisk person uppstår. 
Det ter sig orimligt att man av misstag, eller i vart fall av omedvetenhet, grundar en ny juridisk person. Att ett 
enkelt bolag kan uppstå utan att det är bolagsmännens syfte ter sig mer lämpligt eftersom det enbart ger upphov 
till obligationsrättsliga konsekvenser gentemot de man samarbetar med. 
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Följaktligen kan slutsatsen dras att obligationsinnehavarkollektivet inte kan anses utgöra en ideell 

förening, detta även fast de kan anses uppfylla kravet på syfte som en ideell förening ska ha.293 

 

6.1.3   Sammanfattning – applicerbara associationsformer 

Av styckena ovan kan således inga säkra slutsatser dras rörande frågan om kategorisering av 

obligationsinnehavarkollektivet. Vissa associationsformer kan helt uteslutas pga. de lagstadgade 

registreringskraven. Vidare kan även associationsformen ideell förening med stor sannolikhet uteslutas 

från att kunna appliceras på obligationsinnehavarkollektivet.  

 

Något som inte kan uteslutas är att obligationsinnehavarkollektivet utgör ett enkelt bolag. Den 

associationsformens uppkomst är förhållandevis formlös och många karaktäristiska drag som det enkla 

bolaget har passar in på obligationsinnehavarkollektivet. I denna uppsats kan dock inte ett säkert svar 

rörande kategoriseringen av obligationsinnehavarkollektivet som enkelt bolag ges. Flera rekvisit för det 

enkla bolaget passar in på obligationsinnehavarkollektivet. Dock är det svårt att kunna fastslå att ett 

bolagsavtal verkligen föreligger och även om avtal kan konstateras föreligga mellan 

obligationsinnehavarnas kanske det ändå inte rör sig om ett bolagsavtal. Det finns således rum för 

argumentation om huruvida obligationsinnehavarkollektivet utgör denna associationsform eller ej.  

 

  

                                                        
293 En ideell förening kan ha till syfte att genom icke-ekonomisk verksamhet främja sina medlemmars ekonomiska 
intressen. Obligationsinnehavarkollektivet bedriver inte gemensamt någon kommersiell verksamhet och dess syfte 
är att främja möjligheten för obligationsinnehavarna att återfå sin investering i så stor mån som möjligt.  
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  Agentens funktion enligt gällande rätt 
I avsnitten ovan har det utretts att det utöver den direktmeddelade skriftliga fullmakten finns möjlighet 

att även en eller flera ställningsfullmakter är applicerbara på agent-obligationsinnehavarrelationen. 

Frågan blir då vad förekomsten av olika fullmakter innebär när det ovan kunnat fastslås att 

obligationsinnehavarkollektivet inte utgör ett aktiebolag, med lagstadgad beslutsordning, utan enbart 

eventuellt ett enkelt bolag eller ingen associationsform alls? Det gäller således att klargöra vad gällande 

rätt som är tillämplig i obligationslån gett agenten för möjlighet att binda obligationsinnehavarna. 

 

  Bristen i agentens funktion 
Det kan konstateras att även om obligationsinnehavarkollektivet utgör ett enkelt bolag skulle detta inte 

lösa problematiken som behandlas i denna uppsats. Detta eftersom agenten såsom fullmäktig då ändock 

skulle ha flera, istället för en enda, huvudman med egen individuell vilja. Förekomsten av ett enkelt 

bolag har ju enbart obligationsrättsliga konsekvenser, dvs. mellan obligationsinnehavarna. Det innebär 

att även om obligationsinnehavarkollektivet kan kategoriseras som ett enkelt bolag skulle detta bara 

påverka relationen mellan bolagsmännen, inte gentemot tredje man. Gentemot tredje man är det 

fortfarande varje enskild obligationsinnehavare som agerar. Kort sagt utgör ett enkelt bolaget inte en 

juridisk person och kan därför inte såsom en enhet ikläda sig skyldigheter eller erhålla rättigheter. Därför 

finns det inte heller någon behörighet för det enkla bolaget att delegera genom fullmakt. 

Rättsförhållanden med tredje man sker således individuellt med varje delägare, oavsett existensen av 

enkelt bolag.294 

 

Rörande den direktmeddelade fullmakten innebär detta att en enskild obligationsinnehavare fortfarande 

kan välja att inskränka behörigheten om denne väljer att inte foga sig efter 

obligationsinnehavarkollektivets framröstade beslut. På så vis kan agenten inte binda just denne 

obligationsinnehavare i sitt agerande.295 Alternativt kan obligationsinnehavaren självfallet välja att 

istället minska befogenheten. För att undvika bundenhet måste denne i sådana fall också försätta tredje 

man, ofta emittenten, i ond tro, vilket förvisso inte är svårare än att skicka denne ett meddelande med 

information om detta.  

 

Förekomsten av en eventuell ställningsfullmakt kan inte heller hjälpa agenten med dennes bristande 

funktion om en motstridig obligationsinnehavare hellre agerar på egen hand. En ställningsfullmakts 

behörighet kan visserligen inte inskränkas på samma sätt som den skriftliga direktmeddelade fullmakten. 

                                                        
294 Se Sandström 1994, s. 51, jfr. även fotnot 50 och den däri hänvisade prop. 1992/93:137, s. 16. 
295 Att obligationsinnehavaren väljer att helt återkalla fullmakten ter sig mindre sannolikt eftersom det innebär att 
denne inte heller får nyttja några av agentens tjänster rörande obligationerna. Detta är dock en möjlighet som skulle 
innebära att fullmakten upphör att existera istället för att enbart behörigheten inskränks. Avsikten är enbart att inte 
bli bunden och det uppnås lika lätt genom att minska behörigheten 
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Behörigheten till följd av en allmän ställningsfullmakt baseras på sedvänja. Oavsett vad den enskilda 

obligationsinnehavaren gör kan sedvänja inte påverkas av en enskild aktörs preferenser. 

Behörighetsomfånget kan därför inte påverkas. Rörande kombinationsfullmakten styrs behörigheten av 

de olika omständigheterna som i kombination bildar fullmakten och ger tredje man befogad tillit att en 

fullmakt föreligger. Behörigheten här kan således inskränkas genom att en eller flera omständigheter tas 

bort av obligationsinnehavaren.  

 

För att undvika bundenhet, och hindra att agenten kan rättshandla med bindande verkan för den 

motstridige obligationsinnehavaren, på grund av ställningsfullmakterna, kanske det är enklast att 

inskränka befogenheten och försätta tredje man i ond tro rörande detta. Emellertid kan detta te sig lite 

tillkrånglat eftersom obligationsinnehavaren kanske inte är medveten om existensen av en eller flera 

ställningsfullmakter och därför inte heller vet att de måste inskränkas. Dock bör detta lösa sig 

automatiskt om denne först inskränker befogenheten eller behörigheten i den direktmeddelade 

fullmakten, som den känner till existensen av. Utgångspunkten är att tredje man i huvudregel inte har 

någon undersökningsplikt rörande om befogenhetsinskränkningar för ställningsfullmakter föreligger 

eller ej.296 Enligt praxis föreligger dock en plikt för tredje man att undersöka förekomsten av 

inskränkningar om det finns anledning att känna beaktansvärd osäkerhet rörande detta.297 En 

inskränkning, som tredje man känner till,  av den direktmeddelade fullmakten bör kunna innebära att 

denne försätts i ond tro och har anledning att känna beaktansvärd osäkerhet rörande att motsvarande 

inskränkning även görs rörande de eventuella ställningsfullmakterna. 

 

Sammanfattningsvis kan det därför sägas att ett även om obligationsinnehavarkollektivet skulle anses 

utgöra ett enkelt bolag skulle inte problemet med agentens bristande möjlighet att i alla lägen binda hela 

obligationsinnehavarkollektivet nå en lösning. Av de associationsformer som finns i den svenska 

rättsordningen ter det sig därför svårt att finna en som är applicerbar på obligationsinnehavarkollektivet 

och som löser problematiken med risken för att en enskild innehavare kan agera på egen hand och i eget 

intresse genom att återkalla eller inskränka den i Mallavtalet direktmeddelande skriftliga fullmakten. 

Eftersom obligationsinnehavarkollektivet inte utgör en juridisk person anses varje enskild 

obligationsinnehavare utgöra en separat huvudman till agenten. Detta får således följden att deras 

individuella vilja alltid kommer spela roll för vad agenten har för möjlighet att binda dem. Således har 

agenten inte möjlighet att binda en motstridig obligationsinnehavare som ger uttryck för att hellre agera 

på egen hand.  

 

                                                        
296 Se Adlercreutz, s. 183. 
297 Se NJA 2002 s. 244 
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  Risk för sanktioner - incitament att inte agera på egen hand?298 
Hittills har det kunnat konstateras att även om flertalet fullmakter kan anses applicerbara på agent-

obligationsinnehavarrelationen avhjälper detta inte problematiken som frågeställningen i denna uppsats 

behandlar. Detta eftersom varje individuell obligationsinnehavare ändå kan bestämma att antingen 

inskränka eller återkalla fullmakten för att undvika att bli bunden av majoritetsbeslut. Ett sådant 

beteende skulle emellertid innebära ett avtalsbrott eftersom obligationsinnehavaren avviker från 

klausuler i Mallavtalet om att låta agenten vara ensam om att kunna vidta dessa representationsuppgifter.  

 

En fråga som härvid är på plats att behandla är huruvida det i praktiken är sannolikt att en 

obligationsinnehavare agerar i strid med Mallavtalet eller om det finns några repressalier som motverkar 

detta beteende. Inledningsvis kan konstateras att Mallavtalet, som är mellan emittent och 

obligationsinnehavare, inte innehåller någon särskild klausul rörande skadestånd eller vite för dessa 

parter. Däremot finns ansvarsbegränsande klausuler för agenten.299  

 

Om en obligationsinnehavare i minoritet agerar på egen hand, emot majoritetens vilja, skulle agerandet 

kunna leda till skada för övriga obligationsinnehavare. Den skada som främst lär kunna bli aktuell är en 

s.k. ren förmögenhetsskada, dvs. en skada av enbart ekonomisk karaktär och som saknar kopplingar till 

personskada eller sakskada.300 Detta skulle bli fallet om övriga obligationsinnehavare skulle få mindre 

återbetalat av sitt obligationslån till förmån för den obligationsinnehavare som agerat till sin fördel. 

Huvudregeln är att skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada enbart uppstår om skadan vållats 

genom brott.301 Dock gäller inte denna begränsning om skadeståndet är av inomobligatorisk karaktär 

och kan grundas i ett avtalsförhållande. Om det rör sig om ett inomkontraktuellt förhållande kan en part 

bli skadeståndsskyldig om den ekonomiska skadan orsakas genom oaktsamhet, oavsett brott.302 Dock 

bör det uppmärksammas att huvudregeln är att tredje man inte ersätts för rena förmögenhetsskador till 

följd av kontraktsbrott.303  

 

I den aktuella relationen kan det konstateras att inget uppenbart brott kan anses begås av en 

avtalsbrytande obligationsinnehavare. Vidare finns det inte heller något skriftligt avtal 

obligationsinnehavarna emellan. I relation till Mallavtalet utgör obligationsinnehavarna således tredje 

                                                        
298 Detta är inte en uppsats som fokuserar på skadeståndsrätt. Men eftersom syftet med uppsatsen är att besvara 
huruvida agenten kan binda obligationsinnehavare i minoritet så är det av intresse att utreda om det finns 
ekonomiska incitament för obligationsinnehavaren att inte bryta mot avtalet, varför frågeställningen en än mer 
teoretisk än praktisk karaktär. Därför kommer här som kortast redogöras för grunderna i skadeståndsrätten, utan 
anspråk på att vara uttömmande eller heltäckande, varefter en kortare diskussion kring detta kommer ske.  
299 Se avsnitt 21.3 och 27 i Mallavtalet.  
300 Se 1:2 SKL samt Hellner & Radetzki, s. 65 f.  
301 Se 2:2 SKL samt Kleineman 1987, s. 136. 
302 Se Hellner & Radetzki, s. 70 samt Bengtsson mfl., s. 21 ff.  
303 Se NJA 1988 s. 62, samt Bengtsson mfl., s. 97.  
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män i förhållande till varandra. Frågan blir således om det kan anses existera ett annat avtal - mellan 

obligationsinnehavarna?  

 

7.2.1   Underförstått avtal 

Föreligger det ett icke uttryckligt avtal mellan obligationsinnehavarna? Svaret på denna fråga blir 

sannolikt till stor del beroende av om man under avsnitt 6.1.2 kunde konstatera att ett avtal, rörande ett 

enkelt bolag, anses existera. Om så är fallet kan detta avtal skapa förutsättningarna för att 

inomobligatoriskt skadestånd kan utkrävas för det fall att obligationsinnehavarna bryter mot avtalets 

innehåll. Detta förutsätter att bolagsavtalets innehåll, eller annat avtals innehåll om det i avsnitt 6.1.2 

kunde konstateras existera, anses utgöras av krav på att obligationsinnehavarna underkastar sig 

obligationsinnehavarkollektivets majoritetsbeslut och inte agerar på egen hand i eget intresse. Det som 

talar emot detta är att obligationsinnehavarna, dvs. de presumtiva parterna, kanske inte haft för avsikt 

att ingå något sådant avtal. Det avtalet skulle i sådana fall vara ingånget utan parternas kunskap.304 I 

sådana fall skulle möjlighet till skadestånd inte föreligga eftersom huvudregeln är att en avtalspart endast 

svarar mot sin medkontrahent, och inte gentemot tredje man.305 Det som talar för att en domstol, om 

tvist och skadeståndsanspråk skulle uppkomma, skulle söka finna att ett avtal föreligger mellan 

obligationsinnehavarna är att domstolen kan vara benägen att sträva efter det om någon genom 

betydande oaktsamhet har orsakat annan ren förmögenhetsskada.306 Detta kan vara fallet även om 

parterna i ett avtal, som domstolen konstaterar föreligga, inte själva haft kontakt med varandra och 

dessutom saknar ett avtalsförhållande baserat på uttrycklig vilja.307 Således kan det inte ges ett säkert 

svar på om en domstol, om frågan skulle prövas, skulle komma fram till att ett avtalsförhållande 

föreligger. Det enda som kan sägas med säkerhet är att förekomsten av ett skadeståndsgrundande avtal 

i vart fall inte kan uteslutas.  

 

7.2.2   Hur avskräckande är risken för skadestånd 

Ovan har således framförts argument för att det kanske finns möjlighet för obligationsinnehavare att 

kräva skadestånd för ren förmögenhetsskadan av den avtalsbrytande obligationsinnehavaren. Utöver att 

det krävs att ett avtalsförhållande kan konstateras förutsätter skadeståndsskyldighet att en faktisk skada 

uppstått, såsom att resterande obligationsinnehavare får mindre återbetalat på sina obligationslån pga. 

den enskilda obligationsinnehavaren fick hela sin investering åter. Även om grund för skadestånd för 

ren förmögenhetsskada skulle kunna motiveras innebär det ändock inte att en obligationsinnehavare i 

alla situationer skulle avstå från att bryta mot avtalet. Orsakerna att ändå agera kan vara många, såsom;  

                                                        
304 Som vi kunde läsa i avsnittet om enkelt bolag är det dock möjligt att enkla bolag uppstår helt utan att det är 
parternas avsikt att deras samarbete ska utgöra denna rättsfigur.  
305 Se NJA 1997 s. 44, st. 2 under HD:s resonemang samt NJA 2001 s. 711. 
306 Se Hellner & Radetzki, s. 94. 
307 Se Hellner & Radetzki, s. 94 samt NJA 1947 s. 21. 
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-   att den avtalsbrytande obligationsinnehavaren själv befinner sig i en ekonomiskt dålig situation 

och är beroende av att återfå sin investering snabbt, och inte senare än löptidens utgång, för att 

kunna fortsätta sin verksamhet. En sådan obligationsinnehavare skulle således prioritera att 

kunna överleva i nuet framför risken att i framtiden drabbas av skadeståndsanspråk; 

-   att obligationsinnehavaren inte anser att den skadar de övriga obligationsinnehavarna genom 

sitt agerande, på så sätt att en ren förmögenhetsskada uppstår. Kanske är det 

obligationsinnehavarna i minoritet som önskar att ge emittenten mer tid att återbetala pengarna 

medan majoriteten önskar att kräva omedelbar återbetalning. Alternativt önskar den enskilda 

obligationsinnehavaren att återfå mindre än hela det nominella beloppet och mindre än det som 

han skulle få enligt majoritetsbeslutet. Kanske föredrar denne att snabbt återfå viss del istället 

för att vänta fler år på att kunna återfå hela sin investering (såsom majoriteten av 

obligationsinnehavarna kanske önskar). Detta skulle kunna vara fallet om en 

obligationsinnehavare förvärvat obligationerna på sekundärmarknaden till ett ”rabatterat pris”, 

dvs. ett pris som understiger det nominella värdet av obligationerna. Detta för att han medvetet 

tar en risk att obligationerna inte återbetalas då denne kanske har kunskap om emittentens 

skakiga ekonomi. I sådana fall kanske han nöjer sig med återbetalning av en mindre andel. I 

detta fall kan det vara svårt att motivera en ren förmögenhetsskada. Ett annat scenario är att 

obligationsinnehavaren i minoritet inte anser att dennes alternativ skadar emittenten eftersom 

denne önskar att lösa in sina obligationer i utbyte mot aktier. En strategi på sekundärmarknaden 

kan nämligen vara att investerare köper obligationer emitterade av emittenter som de tror/vet 

har sämre ekonomisk ställning vilket kommer ge möjlighet till omstrukturering. I ett sådant 

scenario kan obligationsinnehavaren passa på att förhandla sig till ett byte av obligationerna, 

som emittenten inte kan återbetala, mot aktier och kan på så vis få en maktposition i det 

emitterande bolaget.308 Ett sådant förfarande behöver inte heller nödvändigtvis skada de övriga 

obligationsinnehavarnas möjlighet till att återfå sin investering; 

 

eller 

 

-   att obligationsinnehavaren i minoritet vågar riskera skadeståndsskyldigheten. Denne kanske vet 

att flera andra obligationsinnehavare kommer söka agera på egen hand. Detta skulle kunna leda 

till en situation där det är svårt att fastställa vilken obligationsinnehavares agerande som orsakat 

viss annan obligationsinnehavares ekonomiska skada, och i vilken utsträckning. 

Obligationsinnehavaren kanske då tror att sannolikheten för att ren förmögenhetsskada, som är 

orsakad av just honom och som han kan bli ansvarig för, kan fastställas är relativt liten och att 

han i sådana fall sannolikt enbart skulle behöva svara för en mindre andel den skadan. En sådan 

                                                        
308 Se Landeman & Bergin, s. 101.  
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obligationsinnehavare anser således att risken för att skadeståndsanspråk större än beloppet han 

återfår genom enskilt agerande är osannolikt.  

 

Härvid framgår det tydligt att det är plausibelt att en obligationsinnehavare, då risken att inte återfå sin 

investering av emittenten existerar, kommer agera på egen hand och inte alltid, i vart fall i teorin, skulle 

avskräckas av risken för skadestånd. Om möjligheten finns att agera på egen hand, och risken för 

sanktioner inte effektivt kan hindra detta beteende, finns en risk att situationer kommer uppstå där det 

är sannolikt att flera obligationsinnehavare kan önska att nyttja möjligheten att agera på egen hand och 

i eget intresse.  

 

Rörande sannolikheten att en enskild obligationsinnehavare väljer att agera på egen hand bör även risken 

för återvinning kommenteras. Om en obligationsinnehavare agerar på egen hand i syfte att få så stor del 

av sitt lån återbetalat som möjligt, på de andra obligationsinnehavarnas bekostnad, riskerar denne att, 

om emittenten senare eller på grund därav går i konkurs, beloppet återvinns till konkursboet. Reglerna 

om återvinning återfinns i konkurslagen 4 kap. 5 § och stipulerar i korthet att belopp kan återvinnas till 

konkursboet om utbetalningen av beloppet på ett otillbörligt sett gynnat viss borgenär. Detta innebär 

sammanfattningsvis att betalningen till en borgenär ska vara till nackdel för de andra borgenärerna. 

Nackdelskravet uppfylls om utdelningen i emittentens eventuella efterföljande konkurs är sämre för de 

övriga obligationsinnehavarna än om den enskilda obligationsinnehavaren inte fått sina egna villkor 

beviljade.309 Dock lär inte risken för återvinning alltid fungera som incitament för att inte förhandla 

enskilt. Ibland kanske en obligationsinnehavare anser att risken är värd att ta. Därutöver kanske risken 

för återvinning än mer påskyndar obligationsinnehavare att agera snabbt, på egen hand, eftersom de som 

agerar först och i god tid kanske inte kommer få det utbetalda återvunnet. 

 

7.2.3   Sammanfattning – den existerande risken 

Sammanfattningsvis föreligger en risk att det skulle bli en tävling om vem som agerar snabbast, även 

om risk för skadeståndsanspråk föreligger. Detta skulle i sin tur kunna innebära en risk för att 

obligationsinnehavare agerar i panik och återkräver sina pengar i ett för tidigt stadium,310 såsom när det 

                                                        
309 Se Lennander, s. 92 ff.  
310 För att en obligationsinnehavare i minoritet ska anse att det är värt att agera på egen hand krävs det såklart att 
möjligheterna finns för att emittenten är tillmötesgående. Annars finns ingen möjlighet till framgång för enskilda 
förhandlingar. Dock finns fortfarande möjligheten att söka emittenten i konkurs på egen hand, oavsett emittentens 
inställning. Klausul 17.13 i Mallavtalet förbjuder att emittenten inte får betala endast en eller ett fåtal 
obligationsinnehavare för att få deras samtycke inför obligationsinnehavaromröstning. Det rör sig således inte om 
någon generell likabehandlingsprincip. Den likabehandlingsprincip som återfinns i 21.2.4 Mallavtalet och tidigare 
diskuterats gäller agenten. I klausul 2.5 i Mallavtalet finner vi dock en klausul som fastslår att emittenten ska 
behandla alla obligationer lika. Att en emittent är tillmötesgående gentemot en obligationsinnehavare som agerar 
på egen hand bör således innebära ett avtalsbrott även för denne. Härvid får en diskussion liknande den som förts 
i 7.2.2 i denna uppsats föras gällande emittenten, dvs. att emittenten ibland kan ha incitament att ändå agera på 
egen hand gentemot en enskild obligationsinnehavare som kontaktar denne, trots risken att orsaka sina avtalsparter, 
de andra obligationsinnehavarna, en ren förmögenhetsskada. Alt. anser emittenten inte att en förhandling med viss 
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fortfarande är möjligt att genomföra en lösning som skulle ge ett bra utfall till samtliga innehavare. Ett 

sådant scenario är inte bra eftersom det kan leda till kapitalförstöring då obligationsinnehavarna kanske 

inte vågar vänta på att emittenten vänder sin ekonomiska situation på rätt köl igen och därför inte heller 

accepterar villkorsändringar som gynnar emittentens ekonomiska återhämtning, eftersom de då riskerar 

att agera sist.311 Utöver denna effekt är det även negativt för agentrollen då dennes funktion kraftigt 

urholkas om obligationsinnehavarna pga. rädsla att agera sist istället agerar på egen hand rörande de 

uppgifter som kategoriserats som representationsuppgifter. Istället för att agenten ska ha en 

underlättande och kanaliserande roll riskerar ett scenario till följd av individuellt handlande snarare att 

bli det motsatta och agentrollens förenklande effekt förtas. Därför uppstår frågan om det finns ett annat 

sätt, utöver de redan behandlade fullmakterna, som kan erbjuda en lösning på problematiken.  

 

  

                                                        
obligationsinnehavare kommer skada de övriga i obligationsinnehavarkollektivet. Huvudsaken är dock att 
emittenten rent juridiskt har möjlighet att agera gentemot en obligationsinnehavare som kontaktar denne på egen 
hand. Dock kan olika ekonomiska sanktioner hindra att ett sådant beteende sker.  
311 Jfr. Landeman & Bergin, s. 101.  
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  Kan agentens roll ändå vara funktionell – utanför den 

klassiska fullmaktsläran? 
Hittills har det konstaterats att även om fler fullmakter, utöver den direktmeddelade skriftliga, kan 

appliceras på agent-obligationsinnehavarrelationen kommer agenten inte i alla lägen kunna agera med 

bindande verkan för samtliga obligationsinnehavare. Detta beror på att obligationsinnehavarens enskilda 

vilja fortfarande har betydelse då obligationsinnehavarkollektivet inte utgör en juridisk person. Frågan 

blir härvid om gällande rätt, utöver de redan utredda fullmaktsbegreppen, kan erbjuda en 

tillfredsställande lösning eller om agenten endast kan uppnå den underlättande och representativa 

funktion som önskas genom ny lagstiftning eller andra mer nytänkande åtgärder. 

 

I Mallavtalet, under avsnitt 24, återfinns en no action-klausul. Den innebär att ingen 

obligationsinnehavare på egen hand får vidta åtgärder för att driva in betalning relaterad till 

obligationerna. Enligt Mallavtalet ska dessa åtgärder enbart utföras av agenten efter att 

obligationsinnehavarkollektivet har fattat beslut om detta. I det följande ska det dels utredas huruvida 

förekomsten av no action-klausulen kan motverka den problematik som denna uppsats behandlar. 

Därutöver ska ett annat alternativ till lösning undersökas; den oåterkalleliga fullmakten. Dessa två 

alternativ ska således presenteras varefter det ska utredas om de ensamma eller tillsammans erbjuder en 

lösning på problemet, rörande agentens bristande funktion, som redan finns i gällande rätt. Det första 

lösningsförslaget syftar till att se om man på avtalsrättslig grund kan betrakta 

obligationsinnehavarkollektivet som en enhet vilken talar med enad stämma medan det andra 

lösningsförslaget accepterar att det rör sig om enskilda obligationsinnehavare men att deras individuella 

vilja ändå inte ska spela någon roll. I detta avsnitt utreds således lösningsalternativ som redan återfinns 

i Mallavtalet, no action-klausulen, alternativt kan inkluderas i Mallavtalet efter enbart smärre 

justeringar, dvs. omvandla den existerande direktmeddelade fullmakten till en oåterkallelig sådan.  

 

  No action–klausul 

8.1.1   Om klausulen 

No action-klausulen har dels till syfte att se till att alla obligationsinnehavare ska behandlas lika, dels 

att ingen enskilds intresse ska kunna få företräde på bekostnad av obligationsinnehavarkollektivets 

bästa.312 No action-klausulen har även till syfte att skydda emittenten från the mad bondholder, dvs. en 

obligationsinnehavare som kan vidta handlingar på egen hand, såsom att ansöka om emittentens 

konkurs, istället för att exempelvis låta resterande obligationsinnehavare rösta om det kanske är bättre 

med en omstrukturering av obligationslånet.313 

                                                        
312 Se Wood University edition, avsnitt 9:22 samt 12:32-33. 
313 För detta stycke se no action clause: 16-25 Wood Bond, 12:32-33 i Wood University Edition 
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Det no action-klausulen förbjuder är att enskilda obligationsinnehavare vidtar handlingar som syftar till 

att driva in de skulder, obligationslånen och därpå löpande räntor, som relaterar till Mallavtalet. Sådana 

åtgärder ska, enligt klausulens ordalydelse, enbart kunna vidtas av agenten. Klausulen inskränker 

således obligationsinnehavarnas möjlighet att individuellt agera gentemot emittenten. Detta exempelvis 

genom att förhandla sig till återbetalning genom ändring av enskilda villkor, söka sätta emittenten i 

konkurs eller stämma emittenten i domstol.314 

 

Syftet med en no action-klausulen är således att förhindra att enskilda obligationsinnehavare på egen 

hand agerar gentemot emittenten vilket riskerar att resultera i att den eller de som agerar först är de enda 

som får möjligheten att få sina obligationslån återbetalade, på obligationskollektivets bekostnad. Utöver 

detta är parallella enskilda förhandlingar om omstrukturering med de olika obligationsinnehavarna 

ineffektivt, såväl tidsmässigt som kostnadsmässigt. Av samma anledning söker klausulen även hindra 

att varje obligationsinnehavare inleder en separat rättslig process i domstol gentemot emittenten.315, 316 

En av agentens huvudsakliga funktioner är just att kanalisera och förenkla dessa förfaranden. Klausulen 

syftar till att förhindra individualistiskt handlande och istället gynna obligationsinnehavarkollektivets 

gemensamma intresse.  

 

Klausulen kan således ses som ett försök till att se obligationsinnehavarna som en enhet, och inte enbart 

en samling individer som de i juridisk mening är. Observera dock att den eftersträvansvärda enheten 

som no action-klausulen avser att skapa enbart är avtalsrättslig. Det är således ingen reell enhet som 

bildas, ingen juridisk person. Dock skulle förekomsten av no action-klausulen även i sig kunna vara en 

faktor att ta hänsyn till rörande huruvida obligationsinnehavarkollektivet utgör ett enkelt bolag317 eller 

inte.318 Detta innebär att obligationsinnehavarkollektivet i sig fortfarande inte kan utfärda en bindande 

fullmakt. Om no action-klausulen har full effekt spelar detta emellertid ingen roll, en 

                                                        
314 I denna uppsats faller möjligheten för agenten att föra talan i domstol å samtliga obligationsinnehavares vägnar 
utanför syftet med frågeställningen. Skillnad måste därför göras mellan möjligheten för obligationsinnehavaren att 
själv agera istället för agenten och, det som faller utanför denna uppsats, agentens möjlighet att agera för hela 
obligationsinnehavarkollektivet. Även det senare är en förutsättning som är önskvärd för att agentens funktion ska 
bli mer fulltalig och är behandlat i artikeln av Wieslander i JP. 
315 För detta stycke, se Wood University Edition, 12:31-32 
316 Härvid bör det tilläggas att huruvida no action-klausulen faktiskt förhindrar just omförhandling av 
obligationsinnehavarens individuella obligationsvillkor inte med självklarhet framgår av ordalydelsen. Kan 
enskilda omförhandlingar inrymmas i formuleringen may not take any steps whatsoever against the issuer to 
enforce or recover any amount due or owing to it pursuant to the Finance Documents? Vid en syftestolkning måste 
det anses vara fallet. I annat fall skulle klausulerna om att ändring av villkoren i Mallavtalet enbart får göras av 
agenten, efter att obligationsinnehavarkollektivet gemensamt beslutat om detta, förlora sin exklusivitet och 
klausulen skulle då hindra agenten från att agera på enskilda innehavares begäran.  
317 Observera dock att ett enskilt bolag inte är en juridisk person och enbart obligationsrättsligt bildar förpliktelser.  
318 Förekomsten av no action-klausulen kan vara en faktor som är av relevans vid bedömningen av om ett enkelt 
bolag föreligger. Den skulle kunna stärka argumentationen kring att det finns ett konkludent handlande och en 
avsikt om att samverka med de övriga obligationsinnehavarna och foga sig efter majoritetsbeslutet och att 
obligationsinnehavarna strävar efter ett gemensamt syfte. Dock lär förekomsten av no action-klausulen inte ensamt 
kunna tala för att ett bolagsavtal ofta föreligger.  
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obligationsinnehavare kan då inte agera på egen hand och risken för att han då inskränker befintliga 

fullmakter, och därmed urholka agentens funktion, ter sig då liten.  

 

8.1.2   Bundenhet av klausulen 

Som presenterats i styckena ovan kan det fastställas att no-action-klausulen finns i Mallavtalet för att 

förebygga det problem som den här uppsatsen har till syfte att behandla, dvs. att kunna nyttja agentens 

avsedda funktion till maximum utan att riskera att enskilda obligationsinnehavare kan hindra detta. 

Härvid måste således frågan ställas; erbjuder no action-klausulen en tillfredsställande lösning? Undviks 

situationer där obligationsinnehavare kan agera på egen hand tack vare no action-klausulen? För att ge 

ett svar på frågan måste det först utredas vad no-action klausulen har för juridisk innebörd.  

 

8.1.2.1   Talerätt319 

I och med att no action-klausulen förbjuder den enskilda obligationsinnehavaren att söka sätta 

emittenten i konkurs eller inleda andra rättsliga förfaranden innebär det att klausulen stipulerar ett 

taleförbud.320 Därutöver förbjuder no action-klausulen även åtgärder som inte kräver talerätt321, såsom 

enskilda omförhandlingar, utanför domstolsforumet, av obligationsvillkoren i syfte att återfå sin 

investering. Klausulens verkan för det senare behandlas nedan i avsnitt 8.1.2.2.  

 

Frågan som måste besvaras är om det är möjligt att med giltig verkan kan avsäga sig sin talerätt. Förvisso 

råder avtalsfrihet men som känt kan den vara inskränkt på vissa områden. Om no action klausulens 

förekomst utgör ett giltigt avstående av obligationsinnehavarnas talerätt innebär detta att en 

obligationsinnehavare som söker vidta enskilda rättsliga åtgärder mot emittenten hos en domstol 

kommer få sin talad avvisad. Detta eftersom avsaknad av talerätt utgör ett processhinder.322  

 

No action klausulen utgör således ett taleförbud, men är detta giltigt? Huvudregeln är att avtal om 

processrättsliga frågor kräver lagstöd.323 Om en sådan klausul innebär en giltig reglering av den 

processrättsliga frågan kommer den utgöra ett processhinder, varför talan ska avvisas av domstolen. I 

annat fall kan avtalet enbart få materiell verkan, vilket kan leda till att talan ogillas av domstolen. 

Skillnaden är således att i sistnämnda fallet tar domstolen ändock upp frågan till prövning.324  

                                                        
319 Följande redogörelse om talerätt och taleförbudsklausuler gör inga anspråk på att vara uttömmande. Här önskas 
enbart redogöras för den delen av juridiken rörande taleförbudsklausulen som kan vara applicerbar på 
obligationslånesituationen och enskilda obligationsinnehavares möjlighet att stämma emittenten eller söka sätta 
den i konkurs. Stycket önskar belysa att existensen av no action-klausulen kanske inte ger ett så effektivt skydd 
mot the mad bondholder som parterna trott.  
320 Se Heuman JT, s. 340 rörande att avgörandet om att det är ett taleförbud, dvs. att någon inte får föra talan, ska 
tolkas genom en helhetsbedömning av klausulens innehåll. 
321 Dvs. rätten att föra talan i domstol. 
322 Wislander, samt jfr Heuman JT, s. 338. 
323 Se Heuman JT, s. 338. 
324 Se Heuman JT, s. 340. 
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Enligt Heuman är det inte tillåtet att genom avtal reglera frågan om talerätt.325 Detta styrks genom att 

AD i ett mål326 ansåg att klausulen enbart hade materiell verkan. I AD 1988 nr. 137 innehöll 

försäkringsvillkoren för en anställd ett förbud rörande att denne inte fick stämma sin arbetsgivare för 

skadestånd, eftersom försäkringen istället skulle ersätta skadan. Emellertid inträffade en situation då 

försäkringen inte täckte hela skadan varför arbetstagaren ändå valde att föra talan mot sin arbetsgivare. 

Domstolen kom då fram till att det inte rörde sig om ett taleförbud som kunde innebära ett processhinder. 

Därefter kom domstolen fram till, genom att använda sig av avtalstolkningsprinciper, att klausulen 

utgjorde en friskrivningsklausul från arbetsgivarens sida. Detta var således den materiella verkan av 

klausulen. Av detta har slutsatsen dragits i doktrin327 att taleförbudsklausulen inte kan ha processuell 

verkan enligt svensk rätt, utan enbart materiell verkan.  

 

Vidare strider en taleförbudsklausul även, enligt Heuman, mot 6 artikeln i EKMR om rätten till 

domstolsprövning.328 6 art. EKMR stipulerar rätten att få sina civila rättigheter prövade i domstol.329 

Begreppet civila rättigheter anses innebära rättigheter och skyldigheter som enligt svensk rätt kan prövas 

i tvistemål,330 varför rätten att få kräva in sin obetalda fordran av en gäldenär bör omfattas. 

Uppmärksammas bör att det inte är helt säkert att de mänskliga rättigheterna även omfattar juridiska 

personer.331 Emellertid verkar det som att EKMR inte gör någon skillnad på fysiska och juridiska 

personer.332 Av störst betydelse är emellertid att taleförbudet inte framstår som giltigt enligt svensk rätt, 

oavsett förenligheten med europarätten, eftersom svensk rätt verkar ställa sig främmande för erkännande 

av avtal om taleförbud och en processrättslig verkan till följd därav.333  

 

Detta innebär att talan i domstol kan föras av en obligationsinnehavare, om denne väljer att bryta mot 

avtalet och no action-klausulen. I sådana fall kommer talan inte att avvisas av domstolen. Istället 

kommer frågan prövas och målet kommer vinna rättskraft. Förekomsten av en no action-klausul kan 

leda till att talan ogillas. Emellertid blir det självfallet fråga om en fall till fall-bedömning. I AD 1988 

nr 137 ansåg domstolen att klausulen utgjorde en friskrivningsklausul, och att arbetsgivaren genom 

klausulen hade friskrivit sig från att behöva betala skadestånd. Emellertid skiljer sig förutsättningarna 

lite från obligationsinnehavarfallet. Där har visserligen obligationsinnehavaren avtalat bort möjligheten 

att stämma emittenten på egen hand, men emittenten skulle fortfarande kunna bli stämd för spörsmålet 

                                                        
325 Undantaget är dock tredjemansavtal, se Heuman JT, s. 339.  
326 Se AD 1988 nr. 137. 
327 Se Heuman JT, s.339 f samt Wislander, s. 284 f. 
328 Se Heuman JT, s. 340. 
329 Jfr. mål nr 4451/70, Golder mot förenade Kungariket. 
330 Se Prop. 1951:165, s. 12.  
331 Som tidigare anfört i stycke 2.2 är det ju ofta juridiska personer som utgör investerare i företagsobligationer. 
332 Se Warling-Nerep, s. 48. 
333 Se Heumans resonemang i Heuman JT, s. 338 ff.  
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om agenten tar upp frågan. Det senare elementet, att någon annan fortfarande har rätt att föra talan, 

förelåg inte i AD 1988 nr 127. Det är därför möjligt att det i obligationsinnehavarfallet därför inte rör 

sig om en friskrivningsklausul. Därför är det inte säkert att en talan mot emittenten i domstol av en 

enskild obligationsinnehavare skulle ogillas, även om det inte kan uteslutas. För det fall en 

obligationsinnehavare stämmer emittenten i domstol kommer frågan således att tas upp till prövning och 

domstolen kommer tolka vilket innehåll no action-klausulen ska anses ha.  

 

Om en obligationsinnehavare väljer att söka emittenten i konkurs kommer taleförbudet inte heller här 

ha någon processuell effekt. Domstolen kan alltså inte avvisa konkursansökan på grund av det avtalade 

taleförbudet. Enligt 1:2 KL ska en gäldenär försättas i konkurs om ansökan gjorts och den är på obestånd, 

om inte annat är föreskrivet. Föreskrifter om konkurshinder hittas i 2:10-10a KL samt i vissa andra lagar 

och förordningar.334 Konkursbeslut ska inte meddelas om betryggande säkerhet finns för fordran, om 

fordran inte förfallit till betalning eller om företagsrekonstruktion pågår.335 Huvudregeln är således att 

så länge förutsättningarna enligt konkurslagen föreligger och det inte finns några legala konkurshinder 

ska domstolen besluta om konkurs på ansökan av obligationsinnehavaren.  

 

Detta innebär att förekomsten av no action-klausulen inte kan ge en effektiv lösning på problematiken 

med att en enskild obligationsinnehavare kan finna det lämpligt för denne att ansöka om emittentens 

konkurs, emot de andra innehavarnas vilja. Inte heller är det säkert att den hindrar framgång med talan 

i domstol rörande andra spörsmål som obligationen stämmer emittenten för.  

 

8.1.2.2   Övriga handlingar omfattade av no action-klausulen 

Utöver de åtgärder som kräver talerätt innebär no action-klausulen vidare en inskränkning för 

obligationsinnehavarna att över huvud taget vidta åtgärder för att deras obligationslån ska betalas. Av 

intresse är främst om obligationsinnehavaren själv försöker förhandla om omstrukturering rörande just 

sina obligationer. För dessa handlingar finns det inga legala hinder att avtala bort sin möjlighet att agera 

som obligationsinnehavare. I detta avseende är alltså no action-klausulen giltig.  

 

Det rör sig dock här om enbart obligationsrättsliga förpliktelser och liksom när obligationsinnehavaren 

avtalade om att underkasta sig beslutsordningen stipulerad i Mallavtalet kan även denna klausul brytas 

mot. Det går således inte i ett avtal mellan exempelvis emittenten och en obligationsinnehavare att med 

                                                        
334 Se avsnitt 1.6.1 i dv-handbok. 
335 Se även Welamson & Mellqvist, s. 48 samt Zeteo kommentaren KL till 2:10. Detta innebär således att konkurs 
inte kan meddelas om en obligationsinnehavare gör ansökan och denne har betryggande säkerhet för sin fordran. 
Dvs. att säkerhet finns för hela fordringen, se kommentaren 3 st. Detta är relevant att ta hänsyn till vid obligationer 
där full säkerhet lämnats. Huruvida det är vanligt att säkerhet för hela obligationslånet lämnas eller ej finner jag 
ingen statistik på. Oavsett är det ju möjligt för obligationsinnehavare av obligationer utan säkerhet att söka 
emittenten i konkurs.  
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sakrättslig verkan avtala om obligationsinnehavarens möjlighet att rättshandla med tredje man. Av detta 

kan slutsatsen dras att även rörande denna klausul kan en enskild obligationsinnehavare begå ett 

avtalsbrott i hopp om att lyckas förhandla fram bra villkor för sina egna obligationer med en 

tillmötesgående emittent.  

 

Således pekar mycket på att no action klausulen inte utgör en fullständig lösning på den problematik 

som behandlats, utan enbart kan utgöra ett materiellt hinder för det fall domstolen tolkar klausulen som 

så. Härvid kvarstår att undersöka om den oåterkalleliga fullmakten kan vara lösningen inom nu gällande 

svensk rätt för problematiken med agentens funktion. 

 

  Oåterkallelig fullmakt 

8.2.1   Innebörden av oåterkallelig fullmakt 

En oåterkallelig fullmakt är en fullmakt som inte kan återkallas genom huvudmannens ensidiga 

viljeförklaring.336 Viss doktrin ger uttryck för att en oåterkallelig fullmakt i själva verket utgör om en 

ren överlåtelse av en rättighet.337 Annan doktrin anser att den oåterkalleliga fullmakten utgör ett 

mellanting mellan de vanliga fullmakterna, som går att återkalla, och en överlåtelse.338 En sådan tolkning 

innebär att det enbart är möjligt att genom oåterkallelig fullmakt ge behörighet för rättigheter som dels 

kan överlåtas, dels kan delegeras med hjälp av fullmakt.339 

  

Det är själva oåterkallelighetsmomentet som är av intresse att utreda. Fullmaktselementet i den 

oåterkalleliga fullmakten lyder i stora drag under samma regler som den vanliga fullmaktsläran 

stipulerar, dvs. det ska röra sig om en från huvudmannen till tredje man riktad viljeförklaring. Det är 

således främst möjligheten att tillämpa återkallelsebestämmelserna och att inskränka fullmakten som 

skiljer den oåterkalleliga fullmakten från den vanliga. Förutsatt att existensen av den oåterkalleliga 

fullmakten kan fastställas skulle detta innebära att den direktmeddelade fullmakt som återfinns i 

Mallavtalet kan användas för att effektivt motverka problematiken, men med tillägget att den är 

oåterkallelig.340 

                                                        
336 Se Olsson, s. 236. 
337 se Kôersner samt jfr. Tiberg/Dotevall, s.45. 
338 Se Olsson, s. 237. 
339 Se Olsson, s. 237. 
340 För att en fullmakt ska ses som oåterkallelig bör det i de flesta fall krävas en uttrycklig viljeförklaring rörande 
oåterkallelighetsmomentet. I vart fall bör omständigheter föreligga som tydliga talar för och kan styrka 
huvudmannens avsikt var att göra fullmakten oåterkallelig. Dock talar mycket emot att en sådan tolkning görs allt 
för lättvindigt. Att utfärda en oåterkallelig fullmakt kan vara ett ganska stor ingrepp i huvudmannens möjlighet att 
själv rättshandla. Om det då inte är tydligt att huvudmannen avser att fullmakten ska vara oåterkallelig bör han 
inte behöva riskera att en sådan tolkning ges enbart p.g.a. avsaknad av tydlig vilja att den inte ska vara oåterkallelig. 
Enligt mig bör detta kunna motiveras med ett liknande resonemang som att en förmögenhetsöverföring presumeras 
utgöra ett lån och inte en gåva och det är mottagaren som har bevisbörda för att det utgör en gåva, jfr. NJA 2014 
s. 364. Jfr. även Roos, s. 328, för resonemang om att ett uttryckligt oåterkallelighetsförbehåll bör finnas.  
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En oåterkalleliga fullmakt kan vara antingen exklusiv eller enkel. Om fullmakten är exklusiv innebär det 

att fullmäktigen har ensamrätt att vidta de åtgärder som han har behörighet att göra genom fullmakten. 

Huvudmannen avsäger sig därmed rätten att själv vidta handlingen och därmed konkurrera med 

fullmäktigen.341 Inte heller kan huvudmannen inskränka fullmäktigens befogenhet342, efter utfärdandet 

av den oåterkalleliga gullmakten, då en sådan instruktion skulle kunna förta hela poängen med 

oåterkalleligheten eftersom befogenhetsinskränkningen skulle kunna minska handlingsutrymmet till 

obefintlighet på samma sätt som en återkallelse. En oåterkallelig fullmakt skulle enligt doktrinen kunna 

motiveras av ett visst säkerhetssyfte.343 En sådan situation skulle kunna utgöras av att en bank ges 

fullmakten att sköta en gäldenärs ärenden och tillgodose borgenärernas intressen. I sådana fall kan såväl 

banken som borgenärerna ha ett säkerhetsintresse i att fullmakten från gäldenären är oåterkallelig så de 

inte behöver riskera att gäldenären själv ingriper i bankens tilldelade uppgifter börjar agera på egen 

hand.344  

 

8.2.2   Förekomsten av oåterkallelig fullmakt i svensk rätt 

Det är i doktrinen omdiskuterat huruvida den oåterkalleliga fullmakten existerar inom ramen för svensk 

gällande rätt. En åsikt är även att det ligger i fullmaktens natur att den kan återkallas.345 Detta i enlighet 

med åsikten att fullmakten är ett uttryck för huvudmannens vilja346 och att viljan antas vara föränderlig.  

 

Varken avtalslagen eller dess förarbeten ger ett klart svar på frågan. Vid en läsning av avtalslagen kan 

det vid en första anblick verka som att den oåterkalleliga fullmakten såsom rättsinstitut inte existerar 

eftersom ett handlande utanför befogenheten inte ska leda till bundenhet och 16 § konstituerar att 

fullmakten alltid ska återlämnas om huvudmannen önskar återkalla den.347 Dessa bestämmelser ter sig 

således inte förenliga med den juridik som gäller den  oåterkalleliga fullmakten. Dock framgår det inte 

huruvida bestämmelserna i 2 kap. avtalslagen är av tvingande eller dispositiv karaktär.348 Vidare tas det 

inte heller i förarbetena tydlig ställning till om den oåterkalleliga fullmakten ska anses existera eller 

ej.349 Där uttrycks en åsikt som kan tolkas något negativt rörande förekomsten av rättsinstitutet.350 Dock 

verkar det i motiven främst vara oåterkalleliga fullmakten av generell karaktär som lagstiftaren ställer 

                                                        
341 Se Roos, s. 328. 
342 Se Olsson, s. 237. 
343 Jfr Zeteo kommentar Avtalslag, 2 kap. 12 §, avsnitt 11. 
344 Se Zeteo kommentar Avtalslag, 2 kap. 12 §, avsnitt 11. 
345 Se Förslaget, s. 81. 
346 Se Zeteo kommentar Avtalslag, 2 kap. 12 §, avsnitt 11. 
347 Se Olsson, s. 238 f.  
348 Se Olsson, s. 239. 
349 Se Förslaget, s. 81 f. 
350 Se Roos, s. 329. 
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sig främmande för. Detta eftersom huvudmannen i sådana fall genom avtal sätter sig i en situation 

likställd med att vara under förvaltare, vilket inte ska vara möjligt för andra än domstolarna att göra.351 

 

Rättsläget är således oklart och det finns inga enligt mig kända fall där prejudikatskapande instanser har 

prövat frågan. Dock kan vissa slutsatser dras utifrån förarbeten och doktrin: 

 

-   Avsaknad av förbud: Ingenstans i avtalslagen, dess förarbeten eller i doktrin går det att finna 

uttryckliga förbud mot förekomsten av oåterkalleliga fullmakter. Visserligen kan 

motivuttalandet tolkas som något negativt, men det gällde främst oåterkalleliga fullmakter av 

generell karaktär. Därför kan det antas att det finns utrymme för att genom logisk juridisk 

argumentation, se nedan, finna lämpligaste svaret på frågan.352  

 

-   Fullmakten måste vara exklusiv: Om en oåterkallelig fullmakt är av enkel natur har 

oåterkallelighetsmomentet förlorat sin betydelse. I sådana fall kan ju huvudmannen hindra 

fullmäktigen från att vidta handlingen genom att själv agera först.353  

 

-   Fullmakten får inte vara av generell karaktär: I enlighet med att det inte är möjligt att genom 

avtal sätta sig själv under förvaltare är det inte möjligt att en oåterkallelig fullmakt har samma 

räckvidd som en generalfullmakt. Däremot skulle en oåterkallelig fullmakt kunna omfatta ett 

begränsat område.354  

 

-   Fullmakten ska ges i annans intresse: Den oåterkalleliga fullmakten ska utfärdas i annan än dess 

huvudmans intresse. Det är själva oåterkallelighetsmomentet som ska ligga i antingen 

fullmäktigens och/eller tredje mans intresse.355  

 

-   Praktiskt behov: Roos verkar vara av åsikten att för det fall att det går att uppnå samma resultat 

genom annat rättsinstitut, såsom överlåtelse, som när en oåterkallelig fullmakt används, finns 

det i huvudregel inget praktiskt behov av den oåterkalleliga fullmakten. Däremot torde det 

finnas situationer där användningen av den oåterkalleliga fullmakten är den enda möjligheten 

att uppnå önskat resultat, vilket motiverar dess existens.356 Roos framför vidare att, om jag tolkar 

                                                        
351 Se Roos, s. 330. 
352 Se Roos, s. 330. 
353 Se Olsson, s. 252 och Roos, s. 328 f.  
354 Se Zeteo kommentar Avtalslag, 2 kap. 12 §, avsnitt 11. 
355 Se Olsson, s. 242 samt Roos, s. 328 f., samt genom Olsson hänvisat, i fotnot 24, Björling, s. 15. se dock 
Kôersner, s.31 om att det då istället lär vara fråga om en överlåtelse. Detta rekvisit ter sig även logiskt då det är 
svårt att finna en situation då huvudmannen själv skulle ha fördel av att göra fullmakten oåterkallelig. I sådana fall 
skulle han ju lika gärna kunna underlåta att återkalla fullmakten. 
356 Se Roos, s. 344 f.  
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honom rätt, om det i praktiken används oåterkalleliga fullmakter pekar detta på att ett behov 

finns för rättsfiguren.357  

 

Såväl Roos som Olsson verkar vara av den åsikten att en generell rättsregel kring huruvida den 

oåterkalleliga fullmakten är ett giltigt rättsinstitut i gällande svensk rätt inte kan ges. Därför får det bli 

en fråga om fall till fall bedömning vilket innebär att ett erkännande av den oåterkalleliga fullmakten på 

ett rättsområde inte behöver ha någon prejudicerande verkan för ett annat rättsområde. 358 

 

8.2.3   Den praktiska tillämpligheten av den oåterkalleliga fullmakten  

Vid en tillämpning av kriterierna som ovan redogjorts för på agentrollen kan följande konstateras: 

 

Exklusivitet359: Att fullmakten är exklusiv verkar i doktrin vara ett krav för erkännandet av rättsinstitutets 

existens. Utan exklusivitetsrekvisitet skulle agenten förvisso kunna binda en motstridig 

obligationsinnehavare men problematiken med obligationsinnehavare som eventuellt hinner agera före 

agenten samt sätter emittenten i konkurs skulle kvarstå. Därför bör en oåterkallelig fullmakt, om sådan 

skulle användas i obligationsdokumentationen, göras exklusiv.  

 

Inte för generell behörighet: Obligationsinnehavarna skulle inte pga. fullmakten hamna i en situation 

jämförlig med att ha en förvaltare. Tvärt om skulle fullmakten enbart omfatta ett visst antal åtgärder 

relaterade till en viss avgränsad del av obligationsinnehavarnas förmögenhet och under en begränsad 

tid.360 

 

Given i annans intresse: Även detta kriterium får anses uppfyllt i obligationssituationen. Att fullmakten 

är oåterkallelig är ju främst i emittentens, agentens och övriga obligationsinnehavares intresse; att hindra 

the mad bondholder från att agera. Huvudmannen själv har ingen vinning i att den fullmakt han själv 

utfärdar är oåterkallelig.  

 

                                                        
357 Se Roos, s. 346. 
358 Se Roos, s. 342 och Olsson, s. 254. 
359 Rörande exklusiviteten får följande sägas: Det får antas att den exklusivitet som skulle finnas rörande den 
oåterkalleliga fullmakten, om detta rättsinstitut existerar, inte enbart är på obligationsrättslig grund. I sådana fall 
skulle den inte ha några större rättsverkningar än no-action-klausulen. Exklusiviteten skulle således behöva vara 
densamma som tillskrivs vissa organ, såsom stämman i aktiebolag, dvs. att på samma sätt som ett visst beslut bara 
kan tas av ett visst bolagsorgan kan vissa handlingar rörande obligationerna enbart verkställas av agenten efter 
obligationsinnehavarkollektivets omröstning. Av exemplet om banken, borgenärerna och risken för aktiv och 
störande gäldenär, under avsnitt 8.2.1 ovan, kan dock utläsas att det verkar som att det är den typen av exklusivitet 
som är aktuell när exklusivitetsbegreppet diskuteras. Dock är det oklart om möjligheten att ge sådan exklusivitet 
är förenlig med den allmänna principen om att A och B inte kan avtala om Bs förhållande till C.  
360 Tills löptiden tar slut alternativt tills en ev. process är avklarad. 
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Givet det ovan anförda får det konstateras att användningen av en oåterkallelig fullmakt i obligationslån, 

på agentrollen, skulle uppfylla de krav som uppställts på fullmaktsformen i doktrin. Att ett införande av 

den oåterkalleliga fullmakten även uppfyller kravet på praktisk betydelse lär kunna anses uppfyllt i och 

med att användningen av rättsinstitutet sker för att uppnå juridiska resultat som inte annars verkar kunna 

nås.  

 

Förutsatt att den oåterkalleliga fullmakten kan anses existera i gällande rätt skulle den i 

obligationslånesituationen i sådana fall kunna ha samma innehåll som dagens direktmeddelande 

fullmakt, dvs. agera för obligationsinnehavarkollektivet i sin helhet i enlighet med majoritetsbeslut, med 

den enda skillnaden att fullmakten inte skulle gå att återkalla eller inskränkas. Detta skulle i praktiken 

innebära att det faktum att obligationsinnehavarkollektivet inte utgör en juridisk person som talar med 

enad stämma skulle kunna kompenseras på avtalsrättslig väg. Att en enskild obligationsinnehavare i 

minoritet skulle vilja avvika från majoritetens beslut skulle då inte fungera pga. fullmaktens exklusiva 

karaktär. Agenten skulle dessutom kunna fortsätta representera enskilda obligationsinnehavare i 

minoritet när denne agerar i enlighet med majoritetsbeslutet eftersom fullmakten varken återkallas eller 

inskränks när obligationsinnehavaren uttrycker att det framröstade beslutet inte är i enlighet med hans 

vilja. Emellertid uppstår några nya frågetecken om en tillämpning av oåterkallelig fullmakt på 

agentrollen skulle förekomma i obligationslån. 

 

Vad händer vid byte av obligationsägare? 

För det fall att företagsobligationen säljs på sekundärmarknaden skulle den nya ägaren behöva utfärda 

en ny oåterkallelig fullmakt till agenten, om inte samtliga villkor rörande obligationerna överlåts 

samtidigt. Detta är självfallet möjligt. I klausul 2.6 i Mallavtalet fastslås att obligationerna är fritt 

överlåtbara men att detta kan inskränkas genom lag. Mallavtalet innehåller inga övriga bestämmelser 

om ett krav på att överlåtelser av obligationerna måste innebära att även förvärvaren omfattas av 

Mallavtalet. I ett enkelt fall innebär detta enbart att parterna i en försäljning inkorporerar vissa villkor 

rörande utfärdandet av en oåterkallelig fullmakt vid förvärvet av obligationerna. Dock uppstår här en 

risk. Parterna i en transaktion på sekundärmarknaden kan ju antingen medvetet, pga. ovilja, eller 

omedvetet, pga. slarv, underlåta att inkorporera krav på utfärdande av sådan fullmakt. Lösningen på 

problemet blir således beroende av individers beteenden, individer vars identitet man inte i förväg kan 

fastställa. Visserligen är omsättningen på sekundärmarknaden begränsad men det förtar inte att risken, 

att en förvärvare kan underlåta att utfärda en oåterkallelig fullmakt, fortfarande existerar i vissa 

situationer. 

 

Vad händer med fullmakten till säljaren om obligationer har överlåtits? 

Denna frågeställning bör dock inte leda till ny problematik. Efter överlåtelsen av obligationerna saknar 

den före detta obligationsägaren själv behörighet att bestämma över obligationerna. Därför finns det inte 
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heller någon behörighet att delegera till en agent. Således blir den gamla oåterkalleliga fullmakten 

innehållslös efter överlåtelse av obligationerna.  

 

Hur kan obligationsinnehavarekollektivet avsätta agenten? 

Vid införandet av en oåterkallelig fullmakt kommer det uppstå problem om 

obligationsinnehavarkollektivet, i enlighet med beslutsprocessen, önskar att avsätta agenten och välja 

en ny. I praktiken torde det dock kunna antas att en professionell agentaktör inte kommer önska behålla 

sin roll om obligationsinnehavarkollektivet är missnöjd med dennes prestation. Dock finns en, om än 

teoretisk, risk att agenten vägrar att samtycka till att fullmakten återkallas. Det som har utretts i denna 

uppsats är att det kan vara möjligt att ha en oåterkallelig fullmakt. Som ovan nämnts har agenten såväl 

ett uppdrag som en fullmakt. Om den oåterkalleliga fullmakten ges till agenten i egenskap av agent, pga. 

uppdraget, och inte såsom namngivet agentföretag, saknar oåterkallelighetsmomentet betydelse. I 

sådana fall kan en motstridig obligationsinnehavare, istället för att återkalla fullmakten, återkalla 

uppdraget varför även fullmakten blir betydelselös. Alltså måste den oåterkalleliga fullmakten, såvitt 

jag bedömer, ställas till den namngivna agentaktören för att oåterkallelighetsmomentet ska få relevans. 

I sådana fall uppstår en situation då det inte är möjligt för obligationsinnehavarna att återkalla fullmakten 

och hindra agenten från att ha behörighet att rättshandla för dem. En professionell agent kan förstås vara 

tillmötesgående med obligationsinnehavarkollektivet så att den oåterkalleliga fullmakten kan 

återkallas,361 men det kan emellertid inte säkerställas att så är fallet i varje obligationslån. Därför kan 

det inte säkerställas att det är möjligt att byta agent. Detta även om samtliga obligationsinnehavare så 

önskar.  

 

8.2.4   Den oåterkalleliga fullmakten som lösning 

Efter att ha undersökt huruvida den oåterkalleliga fullmakten kan utgöra ett rättsinstitut i svensk rätt kan 

det konstateras att, utifrån det material som behandlats i denna uppsats, ett säkert svar inte kan ges. 

Enligt Roos och Olsson verkar det dock som att i vart fall visst utrymme för den oåterkalleliga 

fullmakten finns i gällande rätt, förutsatt att den är exklusiv, inte generell och given i annans intresse. 

Varken lagtext eller förarbeten ger några klara svar på frågan om den oåterkalleliga fullmaktens existens, 

men verkar i vart fall inte ta en ställning klart emot dess existens. Vidare kan även konstateras att en 

oåterkallelig fullmakt för agenten i obligationslån i praktiken skulle uppfylla de krav som doktrinen 

ställt upp.  

 

Emellertid skulle en del nya problem uppstå. Skulle fördelarna med den oåterkalleliga fullmakten, dvs. 

den förutsägbarhet och säkerhet rörande agentens funktion som uppnås, kunna kompensera de nackdelar 

                                                        
361 Det rör sig som sagt inte om en permanent fullmakt utan oåterkalleligheten innebär, enligt Olsson, s. 236, att 
den inte kan återkallas av huvudmannens ensidiga viljeförklaring. Det är således möjligt att få fullmakten att 
upphöra om övriga parter går med på detta.  
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som uppstår med risken för att en förvärvare på sekundärmarknaden inte utfärdar en oåterkallelig 

fullmakt och att det kommer vara omöjligt att byta ut agenten om denne inte frivilligt återlämnar 

fullmakten? Därutöver är även en viktig faktor i ekvationen att existensen av den oåterkalleliga 

fullmakten inte är säkerställd. Det kan vara tveksamt om parterna i obligationslån kommer våga förlita 

sig på ett rättsinstitut som de inte säkert vet får några rättsverkningar.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den oåterkalleliga fullmakten visserligen erbjuder en lösning på 

problemet med att agenten riskerar att förlora behörighet att rättshandla för motstridiga 

obligationsinnehavare. Däremot lär de nya problem som uppstår rörande tillämpning av den 

oåterkalleliga fullmakten och osäkerhetsmomentet rörande dess existens riskera att utgöra sådana 

nackdelar att ingen i praktiken önskar, eller vågar, tillämpa och förlita sig på den.  

 

  Sammanfattning - effekten av no action-klausulen och den oåterkalleliga 

fullmakten 
Sammanfattningsvis kan varken den i Mallavtalet existerande no action-klausulen eller ett omvandlande 

av den redan existerande direktmeddelade fullmakten till en oåterkallelig fullmakt effektivt säkerställa 

att agenten alltid kan agera med bindande verkan för samtliga obligationsinnehavare. Inte heller kan no 

action-klausulen eller en oåterkallelig fullmakt hindra att obligationsinnehavare agerar på egen hand. 

Det kan således konstateras att inte heller i obligationslånesituationen är det möjligt att på 

obligationsrättslig väg med sakrättslig verkan att inskränka en avtalsparts möjlighet att rättshandla med 

tredje man.  
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    Alternativa lösningar 
En växande företagsobligationsmarknad utgör ett incitament till att se över om det behövs mer 

normgivning kring agentens roll i obligationslån. Ju fler aktörer som finns på marknaden och ju fler high 

yield obligationer som ges ut desto större är risken och sannolikheten att en situation inträffar då en 

emittent inte kommer kunna återbetala lånen i enlighet med villkoren i Mallavtalet. För att hindra att en 

eller flera obligationsinnehavare i en sådan situation väljer att agera på egen hand, vilket riskerar att 

sätta resterande del av obligationsinnehavarkollektivet i en sämre situation och därmed urholkar den 

underlättande funktion som agenten tillsatts att uppfylla, måste således juridiska lösningar som ännu 

inte tillämpas enligt Mallavtalet undersökas.  

 

Så länge parterna på företagsobligationsmarknaden väljer att följa no action-klausulen i Mallavtalet och 

agera i enlighet med obligationsinnehavarkollektivets majoritetsbeslut utgör detta tillräcklig reglering. 

Om en obligationsinnehavare däremot är beredd att bryta mot klausulerna i Mallavtalet måste andra 

lösningar ses över. Som det ovan konstaterats verkar tillämpning av den oåterkalleliga fullmakten kunna 

lösa problematiken. Dock är det tveksamt om den erbjuder en tillfredsställande lösning. I detta avsnitt 

kommer det således kort redogöras för olika förslag till nya lösningar, utöver no action-klausulen som 

redan existerar i avtalet och utöver modifikation av den redan existerande direktmeddelade fullmakten 

till en oåterkallelig sådan, och hur ändamålsenliga de kan anses vara. Avsnittet gör inga anspråk på att 

vara uttömmande utan utgör enbart förslag i korthet.  

 

Vite: En möjlighet till att få obligationsinnehavare att foga sig efter majoritetsbeslut av 

obligationsinnehavarkollektivet är att införa ett vite. En sådan klausul kan enkelt införas i Mallavtalet. 

Lämpligen borde vitet vara i proportion till det nominella värdet av de obligationer som den 

avtalsbrytande obligationsinnehavaren äger. I annat fall riskeras att vitet inte utgör ett effektivt medel 

för att motverka avtalsbrott, exempelvis om det känns mindre för kapitalstarka obligationsägare som 

kan återfå mycket kapital genom att återkräva sina obligationslån i relation till ett mindre vitesbelopp. 

På så vis är vitet mer avskräckande än risken för skadestånd, eftersom utbetalande av vite inte kräver att 

reell skada kan konstateras. Ett vite kan ju utgå redan vid tidpunkten för konstaterande av att ett 

avtalsbrott begåtts, oavsett förekomst av skada. Förekomsten av vite skulle även kunna säkerställa att 

det aldrig lönar sig, oavsett hur liten andel av det totala nominella investerade beloppet som återfås eller 

om obligationsinnehavaren istället önskar att få betalt i aktier från emittenten, att agera på egen hand. 

Skulle en vitesklausul inkorporeras i Mallavtalet och göra övriga obligationsinnehavare till 

förmånstagare skulle det innebära att avtalet får karaktären av tredjemansavtal. Detta eftersom två parter, 

emittenten och obligationsinnehavare, genom Mallavtalet gett övriga obligationsinnehavare rätt till vite 

för det fall obligationsinnehavaren som är part till avtalet bryter mot dess bestämmelser. Vitet bör 

fördelas till de olika obligationsinnehavarna i proportion till deras innehav av det totala antalet 
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obligationer som emitterades vid ett och samma tillfälle. Vite bör även införas för emittenten om denne 

betalar ut pengar i strid med likabehandlingsprincipen. Detta bör i praktiken hindra den praktiska 

förekomsten av en mad bondholder eftersom utsikten för framgång med enskilda omförhandlingar lär 

minska om båda parterna, om försök till sådan omförhandling sker, drabbas av vite. 

 

”Paketering” i aktiebolag: Ett annat alternativ för att motverka problematiken med 

obligationsinnehavare som agerar på egen hand och därmed urholkar en stor del av agentens 

underlättande funktion är att använda sig av aktiebolag. Det skulle vara önskvärt om 

obligationsinnehavarkollektivet kunde klassificeras som ett aktiebolag eftersom det har en lagstadgad 

beslutsordning som skulle hindra ägarnas möjlighet till enskilt agerande i eget intresse. Kanske skulle 

samma resultat kunna uppnås om emittenten A emitterar obligationer som förvärvas av bolaget B vilket 

ägs och grundats av de investerare som i vanliga fall blir obligationsinnehavare, med enda syftet att äga 

obligationerna. Det blir således frågan om ett indirekt ägande av obligationer. På så vis skulle de 

bindande beslutsbestämmelserna som rör aktiebolag enligt ABL och enligt bolagsordningen kunna 

appliceras på obligationsinnehavarna. Därigenom skulle obligationsinnehavare som inte gillar 

stämmans beslut rörande obligationerna hindras från att ha möjlighet att agera på egen hand.  

 

Varför används då inte strukturen med aktiebolag rörande obligationslån? En av anledningarna skulle 

kunna vara den grundläggande problematik som en sådan struktur resulterar i.362 Visserligen uppnås en 

tillfredsställande och lagstadgad beslutsordning. Ett problem med denna något konstlade 

paketeringsstruktur blir att investerarna inte blir fordringsägare gentemot emittenten. De har inte heller 

någon fordran på aktiebolaget de äger andelar i. Aktieägarna kan inte kräva att aktiebolaget återköper 

deras aktier. Skulle de välja att behålla sina aktier tills löptiden för obligationen förfallit kan pengarna 

enbart återfås genom förmögenhetsöverföring från aktiebolaget till aktieägarna. Då måste reglerna för 

förmögenhetsöverföring respekteras.363 I och för sig skulle aktiebolaget kunna likvideras vid tidpunkten 

efter löptidens slut, och egendomen fördelas till dess tidigare ägare. Dock framstår hela denna struktur 

som både konstlad och omständlig.  

 

Lagstiftning: Att lagstiftaren ingriper skulle också kunna lösa problematiken med agentens bristande 

behörighet att representera hela obligationsinnehavarkollektivet. En sådan lag bör inte ta sikte på att 

reglera vilka uppgifter agenten kan vidta. Bland annat eftersom det ligger visst egenvärde i att 

avtalsparterna kan reglera omfattningen av agentens uppgifter, eftersom behovet av agenten kan variera 

beroende på vilken emission det rör.  

 

                                                        
362 Därutöver lär en del skatterättsliga frågeställningar aktualiseras, som inte ska behandlas inom ramen för denna 
uppsats.  
363 Se 17 kap. ABL.  
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En lagstiftning bör snarare ta sikte på att reglera ett institut som liknar den oåterkalleliga fullmakten. 

Detta för att skapa en trygghet rörande dess existens. Som noterats ovan skulle dock vissa komplement 

behöva göras. Lagen skulle behöva säkerställa att en oåterkalleliga fullmakten alltid utfärdas av en 

förvärvare på sekundärmarknaden och att den kan återkallas om en majoritet av 

obligationsinnehavarkollektivet beslutar om det. Detta lär kunna bli en lagteknisk utmaning. Att en 

fullmakt som utfärdas av en individ ska återkallas när flera andra individer anser att så är lämpligt ter 

sig något främmande. Därför är det kanske lämpligare att angripa problemet genom att lagstifta om att 

obligationsinnehavarkollektivet ska utgöra någon form av juridisk person. Ett alternativ är att 

lagstiftaren skulle kunna lagstifta om ett rättsinstitut applicerbart på obligationsinnehavarkollektivet och 

vars rättsföljder liknar no action-klausulens. Alternativt kunde lagstiftaren genom normgivning stipulera 

att obligationsinnehavarkollektivet alltid är högst beslutande enhet rörande ändring av obligationsvillkor 

samt andra åtgärder som har att göra med indrivningen av obligationslånen. Huruvida det mest 

ändamålsenliga är att reglera på så vis att obligationsinnehavarkollektivet utgör en juridisk person eller 

om det på annan väg går att uppnå ett liknande resultat är en fråga av lagtekniskt karaktär och hamnar 

således utanför denna uppsats ramar. Sammanfattningsvis kan det konstateras att ett ingripande genom 

lagstiftning kanske kan lösa problematiken. Dock kommer en lagstiftningsåtgärd men med stor 

sannolikhet leda till en balansgång för lagstiftaren mellan att inte ingripa för mycket och samtidigt uppnå 

ändamålsenliga regleringar.  

 

Praxis: Att förlita sig på att praxis skulle lösa problematiken ter sig inte som en tillförlitlig metod. Det 

finns de facto inga oklarheter rörande den lagstiftning som berör agenten som behöver tolkas. Även om 

exempelvis en ställningsfullmakt skulle visa sig applicerbar på agentrollen och sedvänja skulle ge 

agenten behörighet att vidta representationsuppgifterna skulle det inte lösa någon problematik eftersom 

agenten ändå kan frånta agenten till sin ställning och försätta tredje man i ond tro.  

 

En domstol skulle visserligen kunna bringa klarhet i frågan rörande den oåterkalleliga fullmaktens 

existens. I sådana fall uppstår ändock ny problematik som måste behandlas. Därutöver förekommer det 

att domstolarna ibland kommer på nya juridiska lösningar som inte är i enlighet med gällande rätt, och 

på så vis skapar ny rätt. Detta kan ske om det är påkallat pga. praktisk nödvändighet. Emellertid har det 

varit debatterat om domstolarnas s.k. aktivism i rättsskapandet är förenligt med rättskälleläran och om 

det ingår i domstolarnas uppgift att skapa ny rätt och inte enbart tolka den existerande.364 Att en domstol 

genom praxis skulle skapa ny gällande rätt på så vis att problematiken med agentens bristande 

rättshandlingsförmåga för motstridiga obligationsinnehavare skulle lösas ter sig en aning ingripande. 

Dock kan det inte uteslutas att en svensk domstol skulle kunna göra detta för att tillgodose 

företagsobligationsmarknadens behov av en lösning. En av anledningarna till att den norska 

                                                        
364 Jfr. här diskussionerna som förts i Kleineman JT, Wersäll SvJT och Wiklund SvJT rörande domstolarnas 
rättskapande uppgift och hur aktiva de ska vara i denna roll.  
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motsvarigheten till agenten inte har samma problematik som diskuterats i denna uppsats kan vara att no 

action-klausulen av domstol erkänns full rättslig verkan i Norge. Detta motiverades bl.a. av praktiska 

skäl i kombination med att agenten gavs talerätt.365 Vidare är även rättsinstitutet oåterkallelig fullmakt 

erkänt i norsk rätt.366 

  

                                                        
365 Jfr. Wislander, s. 282. 
366 Se Roos, s. 326. Dock har jag inte kunskap om huruvida detta rättsinstitut används i deras 
obligationsvillkorsavtal eller ej, även om en sådan möjlighet skulle finnas.  
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   Avslutande reflektioner 
Avslutningsvis kan konstateras att även fast en direktmeddelad fullmakt, och potentiellt även en eller 

flera ställningsfullmakter, kan anses applicerbar på agent-obligationsinnehavarrelationen kvarstår 

ändock problematiken med agentens bristande möjlighet att inte alltid kunna representera och ha full 

behörighet att binda samtliga obligationsinnehavare gentemot emittenten eller tredje man. Den 

oåterkalleliga fullmakten, om en sådan existerar inom svensk rätt, kan visserligen anses erbjuda en 

lösning men dock ej en problemfri sådan. Att använda sig av ett vite skulle med stor säkerhet motverka 

att flertalet obligationsinnehavare skulle våga bryta mot avtalet, men det är fortfarande enbart 

obligationsrättsligt giltigt. Vitet erbjuder en lösning på en viss del av problematiken men det teoretiska 

problemet kvarstår ändå. Agenten kan ändå inte, mot enskild obligationsinnehavares vilja, representera 

denne vid agerande i enlighet med majoritetsbeslutet, såsom styrelsen i ett aktiebolag kan representera 

samtliga aktieägare. Dock lär förekomsten av vite i flera fall hindra att obligationsinnehavare från första 

början vill agera på egen hand. Därför ter det sig som att det finns utrymme för juridiken kring agenten 

att utvecklas.  

 

Svaret på frågeställningen som behandlats i denna uppsats är således nej. Agenten kan inte i alla 

situationer binda en motstridig obligationsinnehavare när denne, agenten, agerar i enlighet med 

majoritetsbeslutet. Emellertid lär detta inte ställa till med vare sig stora eller akuta praktiska problem 

och ett eventuellt införande av ett vite skulle med stor sannolikhet skulle hämma enskilda 

obligationsinnehavares benägenhet att agera på egen hand. Dock skulle ändå svaret på frågeställningen 

kvarstå och ett vite förhindrar inte det faktum att en obligationsinnehavare efter att ha sökt en emittent i 

konkurs inte har möjlighet att återta sin ansökan, oavsett om vite meddelas eller ej. Även om några 

praktiska problem sällan, eller till min kännedom hittills inte alls, orsakats relaterade till detta finns det 

anledning att preventivt åtgärda problemet. I en växande företagsobligationsmarknad med fler 

emittenter i high yield-segmentet och fler investerare ökar sannolikheten för att det hittills teoretiska 

problemet kan aktualiseras i praktiken. Om åtgärder preventivt vidtas, för att minska möjligheten för 

enskilda obligationsinnehavare att agera och samtidigt stärka agentens möjlighet att representera 

samtliga innehavare vid agerande efter ett majoritetsbeslut, kan det ge ett tillfälle att utveckla agentens 

roll och uppmärksamma andra frågetecken med agentens funktion som måste besvaras och erbjudas 

lösningar på för att uppnå en agentroll som kan stimulera en företagsobligationsmarknad i utveckling. 

Därigenom skulle företagsobligationsmarknaden kanske framstå som mer attraktiv vilket kan leda till 

vidare expansion, vilket är önskvärt. Slutligen skulle det leda till förutsägbarhet för aktörerna rörande 

agentens roll och funktion, vilken i sin tur kan leda till en fortsatt positiv utveckling av agentrollen på 

ett sätt som marknadsaktörerna anser eftersträvansvärt. 
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