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1. INLEDNING 

1.1 Problemformulering och bakgrund 

En naturlig följd av ett samhälle där de finansiella kriserna avlöser varandra allt tätare är 

att det ställs högre krav på de aktörer som har behov av kapitalanskaffning. Viljan att 

investera och använda sitt kapital till att skapa en likvid marknad finns dock fortfarande. 

Med den senaste marknadskollapsen fortfarande färskt i minne skapas därför ett behov 

av nya strukturer och bättre säkerheter. När företagen tvingas bredda sin syn på kapital-

anskaffning har företagsobligationsmarknaden hamnat i strålkastarljuset. Det är nämli-

gen en marknad som ännu inte har drabbats av ett större marknadsmisslyckande. Att 

företagsobligationsmarknaden utvecklas främjar även den samhällsekonomiska nyttan, 

genom en kapitalallokering i ekonomin. Jämfört med våra grannländer, men även med 

länder ute i världen, är dock den svenska företagsobligationsmarknaden ännu inte speci-

ellt likvid och en anledning till detta är bland annat bristande insikt om vilket skydd som 

tillkommer investerarna, tillika obligationsinnehavarna. Förenklat kan skillnaden mellan 

obligationsmarknaden och det bilaterala banklånet förklaras i att en låntagare i det förra 

ställs mot endast en långivare. En låntagare i en obligationsemission kan däremot ha 

hundratals långivare. Dessas rättigheter måste tillvaratas på ett för dem säkert sätt, var-

för den svenska marknaden, med inspiration från andra länder, instiftat ett institut som i 

denna uppsats kommer att kallas säkerhetsagent. En grundläggande förutsättning för 

den fortsatta användningen av detta rättsliga institut är att det ges såväl faktisk som 

rättslig behörighet att vidta de åtgärder långivarna och låntagarna nu förutsätter att den 

har idag. I doktrin har uttalats att vissa rättsliga problem kan uppstå om säkerhetsagen-

ten skulle försättas i konkurs när denne står som innehavare av säkerheterna.1 För-

hoppningsvis kan den intresserade läsaren hitta stöd, eller motargument, för denna 

ståndpunkt i följande framställning. 

1.2 Syfte och frågeställning  

Uppsatsen syftar till att kartlägga, analysera och redogöra för rättsläget avseende ett 

antal frågor som kan uppstå inom användningsområdet för säkerhetsagenter. Ännu har 

                                                             
1 Gorton, s. 94. 
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det varken i Sverige eller i våra grannländer skett en reell prövning av lagstiftare eller 

rättstillämparen av institutets civilrättsliga kapacitet och begräsningar. Därför kan an-

vändandet av en dylik rättsfigur uppfattas som något av en chansning. Frågor som upp-

står i anslutning till säkerhetsagentens rättsliga kategorisering kommer att behandlas 

mot bakgrund av en redogörelse för värdepappersmarknaden och företagsobligations-

emissioner. Av viss relevans för detta blir även de olika mellanmansrättsliga konstruk-

tioner som finns i svensk rätt.  

Särskilt fokus kommer att läggas på att utreda och analysera obligationsinnehavar-

kollektivets ställning i förhållande till säkerhetsagenten. De risker som kommer att utre-

das med anledning av detta utgår främst ifrån en av säkerhetsagentens huvudsakliga 

uppgifter och vad för effekt denna uppgift får i säkerhetsagentens konkurs. Uppgiften 

som avses består i att förvara och utöva tillsyn över säkerheter som ställts för obliga-

tionsinnehavarnas räkning.   

De analyserande frågeställningarna behandlar mer specifikt säkerhetsagentens möj-

lighet att ta emot säkerheterna med bibehållet sakrättsligt skydd för obligationsinneha-

varna och säkerhetsagentens möjlighet att företa realisering av dessa säkerheter. Utifrån 

det dystopiska scenariot att säkerhetsagenten går i konkurs kommer också att utredas 

närmare om hur säkerheterna hanteras vid konkursen. Mot bakgrund av detta finns skäl 

att kort utreda vilka krav som ställs vid sakrättsligt giltig pantsättning och vilka rättighe-

ter och skyldigheter som tillkommer en innehavare av pant, som är en annan än pant-

havaren.  

1.3 Avgränsning 

Säkerhetsagenter är vanligast - om inte uteslutande - förekommande i den typen av ob-

ligationsemissioner där säkerheter lämnas, vilket utesluter bland annat statsobligationer, 

som därmed kommer att lämnas utanför framställningen. Anledningen till detta är att 

villkoren för obligationer med stat och kommun som emittent innebär ett antal avvikel-

ser från företagsobligationer. Detta beror särskilt på att stat och kommun har en så pass 

stark kreditställning att säkerheter inte behövs lämnas för dessas obligationslån.2 Så har 

åtminstone varit fallet tidigare, då stater generellt inte ansetts kunna bli insolventa. De 

senaste årens utveckling i bland annat Grekland kan ha kommit att skapa en ny syn på 

                                                             
2 Lennander (2011), s. 207. 
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frågan, men utvecklingen har ännu inte lett till någon förändring för behovet av säkerhet 

ställd av stater.  

Utgångspunkt kommer mot bakgrund av ovan att tas i onoterade bolags emissioner 

av obligationer. I regel kommer också att förutsättas – då inget annat nämns – att säker-

heterna som ställs är i form av fysiska aktiebrev.3 Detta kommer att leda till att frågor 

om registrering av ägarförhållanden endast kommer att behandlas i den mån det är av 

särskilt intresse.  

Vidare har avgränsning skett mot de processuella aspekterna av säkerhetsagentens 

arbete, frågor som bland annat berör figurens rättskapacitet och möjlighet att företräda 

obligationsinnehavarna i ett förfarande vid domstol. 

1.4 Arbetsmetod och terminologi 

Den traditionella rättsdogmatiska utredningsmetoden kommer att användas i syfte att 

kartlägga och redogöra för rättsläget avseende säkerhetsagenter på ett rättvisande sätt. 

Rättskällor såsom lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin kommer att tillämpas i enlig-

het med etablerade rättskällehierarkiska rättesnören. Tolkning av desamma kommer att 

ske i enlighet med etablerade tolkningsmetoder, varvid särskilt bakomliggande syften, 

ändamål och principer kommer att beaktas.  

De analyser som kommer att göras i det följande grundar sig på de slutsatser som 

nås i enlighet med ovan nämnda metod om vad som utgör gällande rätt. Slutsatser till 

den avslutande de lege ferenda aspekten på uppsatsen kommer att dras i syfte att försöka 

utröna eventuella brister i den gällande ordningen och hur dessa skulle kunna åtgärdas. I 

anslutning, och mot bakgrund av dessa slutsatser, redogörs för praktiska förslag till den 

intresserade användaren av säkerhetsagentinstitutet. För redogörelse i denna del används 

beaktas även yttranden och rapporter från näringslivet.  

Det juridiska institut som kommer att behandlas benämns av mig som säkerhets-

agent. Rollen har dock tillgetts olika namn i olika länder och benäms även inom svensk 

rätt på olika sätt. Det tämligen internationellt präglade området medför att ett uppmärk-

sammande av terminologin blir särskilt betydelsefull. I engelsk rätt benämns motsva-

rande rättsfigur security agent eller security trustee, och i norsk rätt benämns den som 

                                                             
3 De vanligaste typer av säkerheter i obligationsemissioner är just aktiebrev, då inteckningar i fastighet och liknande 
än så länge inte använts i speciellt stor utsträckning. En trolig utveckling ä dock att även sådana kommer att vara 
vanligt förekommande i framtiden. 
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tillitsman. Terminologin utgör något av en djungel och kan föranleda många missvisan-

de associationer till andra institut som förekommer i obligationsemissioner såsom fiscal 

agent eller bond trustee.4 Fiscal agent representerar emittenten och trusteen represente-

rar obligationsinnehavarkollektivet.5 Begreppet trustee kan föranleda associationer till 

institutet trust som inte erkänns av svensk rätt och utgör en anledning till varför koncep-

tet säkerhetsagent utvecklats. I övrigt får förmodas att sammanhanget i sig förhindrar 

sammanblandning med sådana säkerhetsagenter som påträffas i diverse polisärt eller 

militärt arbete, då dessa begrepp uppenbart inte är ämnade att sammanfalla. 

Utgångspunkten för det följande är, som nämnts ovan, en obligationsemission för 

vilken säkerhet ställs. Parallellt med detta finns ett angränsande begrepp, säkerställda 

obligationer, vilket är obligationer som genom lag (2003:1223) om utgivning av säker-

ställda obligationer, skyddar kreditgivaren bättre än vanliga obligationer.6 Detta ska 

dock inte förväxlas med den typen av obligationer som diskuteras här, d.v.s. obliga-

tionsemissioner för vilka det ställs säkerhet. Den föregående nämnda, och i lag stadgade 

obligationen får nämligen endast emitteras av banker och kreditmarknadsföretag, något 

som inte ryms inom ramen för den aktuella uppsatsen.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen kan delas in i tre huvudsakliga delar vilka består av (i) bakgrunden och den 

allmänna beskrivningen, (ii) säkerhetsagenten och eventuella problem, och avslutnings-

vis (iii) spekulationer om framtiden, eventuella förändringsbehov samt förslag på hur 

säkerhetsagenten bör ”hanteras” praktiskt.  

Den första delen av uppsatsen utgörs av kapitel 2-4 och behandlar värdepappers-

marknaden och handel med obligationer på ett översiktligt plan, samt ger en allmänt 

hållen bakgrund till den panträttsstruktur som blir aktuell.  Den andra delen utgörs av 

kapitel 5 och 6 och handlar om säkerhetsagenten och dess rättsliga kategorisering. I 

denna del berörs också huvudfrågan för framställningen, nämligen vad som händer med 

säkerheterna i säkerhetsagentens konkurs samt möjligheterna och riskerna som aktuali-

                                                             
4 Som kommer att visas längre fram i uppsatsen använder de två marknadsaktörer som finns även två olika beteck-
ningar på samma tjänst, CorpNordic använder begreppet agent och Swedish Trustee använder begreppet trustee. 
Ingen materiell vikt ska läggas vid användandet av olika begrepp inom svensk rätt. 
5 I obligationsemissioner där utöver obligationer även säkerhet ställs används trustee för att inneha säkerheterna. En 
fiscal agent kan inte används för detta då han är en ”agent” för emittenten, och agerar således i emittentens intressen. 
Se Adams, särskilt s. 232 f.  
6 Till skillnad från institutets övriga fordringsägare har dessutom obligationsinnehavarna viss rätt till sin del i säker-
hetsmassan, om något skulle hända med det emitterande institutet. 
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seras vid realisering. Den avslutande delen utgörs av kapitel 7 vilket består av en reflek-

tion av utvecklingen och anlägger ett de lege ferenda perspektiv. 
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2. VÄRDEPAPPERSMARKNADEN 

2.1 Marknadsbeskrivning 

Inom sfären för finansiering finns många begrepp, aktörer och produkter som benämns 

med delvis överlappande terminologi. Som bakgrund för den fortsatta framställningen 

av företagsobligationers funktion och ställning bland olika finansiella instrument ska 

här kort redogöras för den marknad som med ett samlingsnamn benämns finansmarkna-

den. Den brukar sägas bestå av tre komponenter, ett antal aktörer som söker finansiering 

för sin verksamhet, andra aktörer som erbjuder finansiering av olika slag, och det regel-

verk som reglerar både aktörerna och produkterna.7  

Den marknad på vilken finansiering söks och ställs benämns i framställningen som 

kapitalmarknaden (jfr eng. ”capital markets”). På kapitalmarknaden erbjuds finansiering 

från olika aktörer vilka utgörs av dels finansiella intermediärer som banker8 och kredit-

institut, dels av värdepappersmarknaden som erbjuder finansiering genom handel i form 

av aktier, räntebärande papper, valutor och derivat.9 Av värdepappersmarknadens in-

strument är det främst aktier och räntebärande papper som används för att tillhandahålla 

finansiering till företag. Aktier utgör som bekant en del av bolagets egna kapital (jfr 

eng. ”equity”) medan räntebärande papper representerar främmande kapital, eller skuld 

(jfr eng. ”debt”). Den största skillnaden mellan dessa är att eget kapital förbrukas helt 

vid bolagets konkurs.   

Beroende av instrumentets löptid kan räntebärande papper delas in i två delmarkna-

der. Den första är penningmarknaden med kortare löptider än ett år och sällan kupong-

räntor. Den andra är obligationsmarknaden som präglas av längre löptider än ett år, och 

ofta förekommande kuponger. Uppdelningen i olika namn innebär egentligen ingen 

skillnad men likväl upprätthålls denna terminologi även i denna framställning, av peda-

gogiska skäl. Räntebärande papper utgör en central del av den finansiella marknaden då 

de möjliggör långsiktiga finansieringar för bland annat medelstora företag. För investe-

                                                             
7 Jfr Afrell, s. 85. 
8 I begreppet bank inkluderas samtliga företagsformer, se Lennander (2011), s. 12. 
9 Se Tegin, s. 172 som menar att med värdepappersmarknaden avses den del av kapitalmarknaden som förser ekono-
min med instrument genom vilka låntagare, emittenter, kan gå ut direkt på marknaden och anskaffa kapital. Denna 
marknad ska separeras från den kreditgivning som sker genom finansiella institut som banker och kreditmarknadsbo-
lag. 
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rare innebär det en möjlighet att placera till en lägre risk än vad som gäller på övriga 

kapitalmarknaden.  

2.2 Företagsobligationen som värdepapper – rättslig funktion och 

kategorisering 

Begreppet finansiellt instrument definieras i 1 kap. 4 § lag (2007:528) om värdepapper 

(VpmL) som ett överlåtbart värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandel eller 

finansiellt derivatinstrument som är avsett för handel på kapitalmarknaden. Obligationer 

faller in i den tämligen breda definitionen av finansiellt instrument, då de utgör ett slags 

värdepapper. Med kravet på avsett för handel på kapitalmarknaden menas att värde-

pappret ska kunna överlåtas men också kunna vara föremål för allmän omsättning.10 

Detta krav medför att om ett förvärv av ett finansiellt instrument kräver tillstånd eller 

godkännande är det inte föremål för handel, och därmed inte heller ett värdepapper en-

ligt legaldefinitionen. Exempelvis aktier i privata aktiebolag och utsläppsrätter är följ-

aktligen undantagna från begreppet överlåtbara värdepapper. Legaldefinitionen av vär-

depapper härstammar ifrån och stämmer överrens med den definition som ges och an-

vänds i MiFID-direktivet.11 Enligt förarbeten till VpmL avses med värdepapper närmare 

presentations- eller legitimationspapper som karakteriseras av att den förpliktade inte 

kan fullgöra sin prestation till annan än innehavaren av papperet.12 En annan särskild 

egenskap hos värdepapper är att de utgör bevis om fordringsrätt och att de samtidigt kan 

utgöra sakrätter av olika slag.13  

Obligationer kan rättsligt också karakteriseras som ett skuldebrev.14 För skuldebrev 

finns bestämmelser i lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL) som har olika bestämmelser 

för enkla respektive löpande skuldebrev. Enkla skuldebrev är sådana som är ställda till 

viss man och som löpande definieras skuldebrev ställda till innehavaren, varmed är ob-

ligationer att anse som löpande skuldebrev.15 De egenskaper som främst förknippas med 

löpande skuldebrev är legitimation och negotiabilitet. Med detta avses att skuldebrevets 

överförande till annan även överför samtliga rättigheter som följer med brevet, och att 

                                                             
10 Prop. 1990/91:142 s. 87 f.  
11 MiFID står för Markets in Financial Instruments Directive. 
12 Prop. 2006/07:115 s. 281. 
13 Hult, s. 17. 
14 Även obligationer, som är mellanting mellan fordringsrätter och andelsrätter, såsom konvertibla skuldebrev, omfat-
tas av skuldebrevslagen i tillämpliga delar, se bl.a. Hult, s. 28 samt Walin (1997), s. 16. 
15 Se Hult, s. 28.  
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den som förvärvat skuldebrevet i god tro i princip inte ska kunna drabbas mot sådana 

invändningar som annars hade kunnat riktas mot överlåtaren.16  Med det löpande skul-

debrevet ges även formell legitimation, d.v.s. det föreligger en stark presumtion att in-

nehavaren av ett löpande skuldebrev är rätt borgenär. Detta innebär att gäldenären kan 

erlägga betalning till innehavaren med befriande verkan. Denna egenskap är en förut-

sättning för en enkel omsättning på marknaden.17  

Obligationer skiljer sig från andra löpande skuldebrev genom att de löper på viss tid 

(längre än ett år) och på förfallodagen löses in till ett i förväg bestämt nominellt be-

lopp.18 De olika typerna av obligationer har olika typer av återbetalningssystem, eller 

”kuponger”.19 Nollkupongobligationer, eller diskonteringsobligationer, kallas den obli-

gation som återbetalas på förfallodagen utan tidigare räntebetalningar. Obligationer som 

har gett periodvisa kupongbetalningar innan förfallodagen kallas å andra sidan kupong-

obligationer. Sådana kan ha olika kupongräntesatser, som kan vara fasta eller rörliga.20 

Dessa distinktioner är av avgörande vikt i andra sammanhang, ur risk- och investerar-

synpunkt, men är inte avgörande för den fortsatta framställningen. 

Vidare brukar man skilja mellan obligationer som har ett officiellt kreditbetyg, och 

de obligationer som saknar ett sådant betyg. De med kreditbetyg kallas investment gra-

de-obligationer, och de utan sådant betyg, eller betyg under en viss betygsnivå kallas 

high yield-obligationer, och har även fått öknamnet skräpobligationer. Detta begrepp är 

dock något missvisande. Att investment grade-obligationerna är de med ett något högre 

kreditbetyg gör att de innebär en något mindre risktagning. High yield-obligationerna å 

andra sidan medför en något större risk vilket får två konsekvenser. Dels måste ett före-

tag som ska emittera high yield-obligationer generellt sett erbjuda något bättre avkast-

ning, dels ställs inom denna kategori ofta krav på ytterligare säkerhet. Det är således den 

senare kategorin obligationer som denna uppsats främst tar sikte på. Uppdelningen i 

kreditbetyg har skett då många investerare uppställt regelverk för investeringar, där det 

ställs krav på att emittenter ska ha en viss kreditvärdighet. Vissa företag tillåts följaktli-

gen inte att investera i papper med lägre kreditbetyg än de så kallade investment grade i 

sin ordinarie ränteportfölj.21  

                                                             
16 Prop. 2006/07:115 s. 281, se även Hult, s. 36. 
17 Hult, s. 39 f.  
18 FI 2007:17, s. 4. 
19 Den svenska finansmarknaden 2012, s. 29. 
20 Den svenska finansmarknaden 2012, s. 29f. 
21 Barr, s. 4. 
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Volymmässigt sett domineras den svenska marknaden än så länge av s.k. invest-

ment grade-emissioner. High yield-obligationer emitteras dock nu i allt större utsträck-

ning och det är där man ser den största förändringen på marknaden. Detta främjar de 

medelstora företagen och kan eventuellt också leda till att privata investerare i större 

utsträckning finansierar sin verksamhet genom obligationsmarknaden. Emitteringen 

sker genom en sedvanlig emissionsprocess, vilket bland annat inbegriper ett krav på 

prospekt varigenom obligationerna ställs till försäljning till allmänheten.22 

 

2.2.1 Utestående volym på den svenska obligationsmarknaden fördelat per emit-

tent i SEK (miljarder kronor)23  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Lennander (1977), s. 207. 
23 Källa SCB. 
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2.2.2 Utestående volym av företagsobligationer i SEK (miljarder kronor)24 

 
 

2.3 Den praktiska hanteringen av värdepapper 

Reglerna rörande hantering av värdepapper är uppbyggda på ett sätt som medför att 

värdepappret används som medel att bära rättigheten och dessutom legitimera innehava-

ren. Tidigare, fram till 1970-talet, var värdepapper fysiska och rättsreglerna skapades 

och utgick ifrån att varor, pengar och värdepapper kunde behandlas som fysiska ting. 

Av naturliga skäl utgick man i respektive lagstiftning från att dessa saker eller värde-

papper kunde byta hand rent fysiskt och naturligen utgick många rättsliga moment från 

just denna transaktion, traderingen.25 Exempel på lagstiftning som bygger på fysiska 

föremål för handel är köplagen, SkbrL och lag (1944:181) om redovisningsmedel 

(RedvL) 

Dagens marknad ser annorlunda ut. Förändringen inleddes med införandet av för-

enklad aktiehantering i början av 1970-talet men den största förändringen skedde genom 

aktiekontolagen (SFS 1989:827) som ersatts av lagen (1998:1479) om kontoföring av 

finansiella instrument (LKF). Idag dominerar elektroniska värdepapper den svenska 

marknaden, och därför har krav på tradition och besittningsförändring som tidigare ut-

gjorde det sakrättsliga momentet ersatts av registreringar i datorsystem. Registreringen 

där ges samma rättsverkning som tidigare följde av ett fysiskt innehav av värdepappret. 
                                                             
24 Källa SCB. 
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Verksamheten för sådant datasystem är numera tillståndspliktig och idag är det enda 

tillståndspliktiga företag på marknaden Euroclear Sweden.26 

Det är både praktiska och ekonomiska skäl som har föranlett utvecklingen i takt 

med den ökade omsättningen på finansmarknaden. Kontoföringen i datasystem har ut-

vecklats enligt två olika modeller, s.k. immobilisering och dematerialisering. Immobili-

sering innebär att emittenten utfärdar ett dokument som bärare för samtliga rättigheter i 

emissionen.27 Dokumentet hålls därefter i förvar av en depositarie och rättigheterna som 

är knutna till dokumentet handlas papperslöst i ett s.k. avstämningsregister. I de nordis-

ka länderna är det dock systemet med dematerialisering som använts, vilket också är 

det system som ligger bakom KFL. Metoden innebär att det inte finns några fysiska 

aktiebrev eller andra dokument som bevis på äganderätten till ett värdepapper. Rätts-

verkningarna är istället kopplade till registreringar på ett konto i ett kontosystem.  

Då utvecklingen sker snabbare än lagen kan ändras kan det i vissa fall uppstå 

problem med att den rättsliga regleringen för värdepapper har skapats utifrån ett system 

med det fysiska innehavet av värdepapperet trots att det idag ytterst sällan rör sig om 

fysiska papper. Vad detta innebär och den eventuella effekten av detta kommer att dis-

kuteras i det följande.  

 

                                                                                                                                                                                   
25 Wallin-Norman, s. 108. 
26 Prop. 1997/98:160 s. 79, se även Afrell, s. 86. 
27 Prop. 1997/98:160 s. 79. 
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3. HANDEL MED OBLIGATIONER 

3.1 Utvecklingen på obligationsmarknaden 

Obligationshandel är inte en ny företeelse på den svenska marknaden, även om det ofta 

är den synen som lyfts fram. Handel med statsobligationer, bostadsobligationer och för-

säkringsobligationer har traditionellt varit ett vanligt finansieringsmedel och investerare 

i denna del av marknaden har stått för en kraftig del av kreditgivningen till nämnda in-

stituten.28 Däremot marknaden för handel med företagsobligationer av high yield-

graden som ges ut av medelstora företag är relativt ny på den svenska marknaden och 

investerare är där en ny och viktig finansieringskälla som i viss utsträckning nu tar 

marknadsandelar från bankerna.29 

Obligationsmarknaden kan delas in i en primärmarknad, där nya obligationer ges ut 

(emitteras), och en andrahandsmarknad eller sekundärmarknad, där obligationerna köps 

och säljs vidare.30 En försäljning på primärmarknaden tillför kapital direkt till den som 

emitterat obligationen. Det innebär att emittenten blir låntagare på marknaden. Den som 

köpt en obligation vid emissionen kan välja att sälja den vidare på andrahandsmarkna-

den men i övrigt gäller obligationen till dess att löptiden gått ut. En väl fungerande and-

rahandsmarknad innebär att det är enkelt att sälja och köpa olika värdepapper, det vill 

säga att det finns både köpare och säljare. Det leder till att dessa obligationer blir mer 

attraktiva även för placerarna på primärmarknaden. En hög efterfrågan på obligationer 

på primärmarknaden leder i sin tur till minskade lånekostnader för emittenterna genom 

att räntan blir lägre. Idag har marknaden ännu inte hunnit bli så pass etablerad och stabi-

liserad som parterna på marknaden önskar. I takt med utvecklingen ökas dock likvidite-

ten och stabiliseringen gradvis.  

Nasdaq OMX öppnade i november den första börsen på den svenska marknaden för 

företagsobligationer. Handelsplatsen är till för små och medelstora företag och kan bli 

ett genombrott för obligationshandeln genom att de något mindre företagen lättare 

kommer in på marknaden.31 Obligationsmarknadsplatsen går under namnet First Bond 

Market och har erhållit tillstånd av Finansinspektionen. Kraven på obligationerna är 
                                                             
28 FI 2007:14, s. 5. 
29 Se Dagens Industri 16 september 2012   
30 Den svenska finansmarknaden, 2012, s. 29. 
31 Se Dagens Industri 28 september 2012 
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något lägre än på de obligationer som tidigare var listade på Stockholmsbörsen. Till 

exempel används ett mer flexibelt val av redovisningsstandard och lägre krav på doku-

mentation. En marknad kan också vara en bra lösning på ett problem som lyfts av flera 

både praktiker och akademiker, som menar att investerare i obligationsmarknaden kan 

få räkna med att hålla obligationen ”till förfall”, på grund av svårigheterna i att värdera 

dem och skapa en sekundärmarknad.32 Obligationer förknippas möjligen med så pass 

långsiktig investering att detta inte varit något större problem, men för investerare som 

lättare vill kunna avyttra investeringar blir obligationshandeln nu mer tillgänglig och 

kanske mer attraktiv för företag såväl som för privatpersoner. Börsen kan även främja 

prissättningen på obligationerna, vilket också skapar ett bättre beslutsunderlag för inve-

sterarna. Ökade transaktioner skapar även bättre likviditet viket framförts som ett öns-

kemål på hur marknaden bör utvecklas.33 

3.2 Den internationella utvecklingen  

Den mesta regleringen av värdepappersmarknaden och finansiella marknaden överlag 

kommer just nu från Bryssel i form av EU-lagstiftning. Även om svenska lagstiftare 

låter bli att reglera området för handel med företagsobligationer ytterligare kommer det 

troligtvis att genom direktiv och förordningar ske stora ändringar på detta område under 

de kommande åren. Den reglering som skett hittills har främst tagit sikte på bankverk-

samhet, troligtvis till följd av den senaste finanskrisen i Europa och övriga världen. Det-

ta har fått som följd att svenska investerare fått upp ögonen för andra kapitalanskaff-

ningsmetoder, så som obligationer. En konsekvens av denna ordning kan bli att EU skif-

tar sitt fokus till att inkludera även dessa områden.  

Ett exempel på förändring som med stor sannolikhet kommer att påverka kapital-

marknaden är Basel III-reglerna som kommer att implementeras i Sverige under 2013-

2019. Reglerna innehåller bland annat kapitaltäckningskrav och buffertkrav i syfte att 

förbättra risktäckning och likviditet för banker. Reglerna innebär bland annat att ban-

kerna behöver ha en större andel eget kapital i förhållande till utlåningskvoten, än vad 

som gäller idag. Detta kommer förmodligen innebära förändringar för bankverksamhe-

ten redan tidigare än 2019 då bankerna måste börja förereda sig på de nya kraven. Ett 

högre krav på kapitaltäckning spås leda till högre utlåningsräntor med konsekvens att 

                                                             
32 Thunholm, s. 178 f.  
33 Se Barr samt Gunnarsdottir, Lindh, s. 44 ff.  
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banklånen blir dyrare för företagen vilket i sin tur skulle skapa ett incitament för företa-

gen att söka nya sätt att finansiera sig. Detta skulle komma att främja företagsobliga-

tionsmarknaden. Det har dock börjat diskuteras att Basel III-regleringen inte kommer att 

få förutspådd effekt på bankverksamheten och inte innebära lika hårda krav. Bankernas 

roll hade dock realistiskt sett inte minskat i någon drastisk omfattning oavsett, Sverige 

är trots allt ett land där bankfinansiering traditionellt haft stor roll och det kommer att 

skapas nya sätt för bankerna att tjäna pengar. Inte minst av den roll bankerna hittills har 

i företagsobligationsemissioner.  

MiFID I är ytterligare en europeisk kraft att räkna med. MiFID I innehåller be-

stämmelser om reglering och tillsyn av värdepappersföretag och om rätt för dessa före-

tag att med stöd av sitt hemlandstillstånd bedriva gränsöverskridande verksamhet i 

andra medlemsstater. MiFID I implementerades i svensk lagstiftning genom bland annat 

LVM redan 2007.34 I samband med implementeringen diskuterades särskilt reglerings- 

och tillsynsbehovet för räntemarknaden.35 Efter en översyn av MiFID år 2011 kom EU-

kommissionen ut med ett nytt förslag från Europakommissionen, MiFID II. Denna ”re-

videring” har som syfte att beakta den förändring och utveckling som skett sedan im-

plementeringen av MiFID I 2007 och finanskrisen, vilket inkluderar teknologiska för-

ändringar, och särskilt tar sikte på transparensen för investerare och lagstiftare. MiFID 

II tar även uttryckligen sikte på företagsobligationer. Förhoppningen på MiFID II:s ef-

fekt är att den ökade insynen och transparensen ska öka intresset för företagsobligatio-

ner, vilket kan komma att leda till ökad likviditet och bättre förutsättning för expansion 

och utveckling.36 Regelverket är för detaljerat och tekniskt för att redogöras för i denna 

framställning, men kommer med stor sannolikhet medföra ökad transparens och regel-

struktur. Samtidigt bör beaktas att en alltför strikt reglering riskerar att hämma markna-

den, snarare än att underlätta den.  

En annan förändring som kan få effekt är den europeiska arbetsgrupp som för när-

varande arbetar med framtagande om förslag till enhetlig lagstiftning om bland annat 

pantsättning.37 Fördelen med att ha liknande lagstiftning i hela Europa är bland annat att 

kunna effektivisera kreditmarknaderna och förbättra konkurrensen vilket skulle kunna 
                                                             
34 Se prop. 2006/07:115 s. 1, samt förordning 1287/2006/EG, samt FFFS 2007:16 och FFFS 2007:17. 
35 FI 2007:14 s. 6 ff. 
36 Det nya förslaget finns i skrivande stund hos parlamentet och rådet och beslut och enighet tros uppnås inom kort 
men implementering kommer troligtvis att ske tidigast i juli 2014, se Sevenius, Örtengren, s. 130. 
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förstärka handeln på den inre marknaden. Anledningen till det är att finansieringsmöj-

ligheter är en viktig pusselbit i internationella affärer. Olikheter i lagstiftningen gällande 

säkerheter leder till att aktörerna måste tillämpa olika säkerhetsarrangemang vilket san-

nolikt leder till ökade administrativa kostnader.38 

3.3 Emissionsförfarandet 

Emissionsförfarandet inleds med att ett företag (emittenten) beslutar att ställa ut (emitte-

ra) obligationer. Emittenten kontaktar en arrangör, ofta en bank, som leder eller arrange-

rar emissionen vilket innebär att de administrerar processen och bistår med finansiell 

rådgivning. Arrangören, eller emissionsinstitutet, inleder även arbetet med upprättande 

av prospekt tillsammans med finansiella och juridiska rådgivare. Ska säkerheter ställas 

för emissionen kontaktar arrangörer i regel även en säkerhetsagent. Arrangören brukar 

även analysera och försöka lokalisera potentiella köpare av obligationerna för att innan 

en emittering ha sonderat terrängen. Därefter upprättar emittenten ett anbud som olika 

värdepappersinstitut tar del av och åtar sig att förmedla till sina kunder. Värdepappers-

instituten kan åta sig uppgiften att som en slags kommissionär, d.v.s. utan egen risk åta 

sig att försöka sälja vidare, och kan även köpa ett visst antal obligationer med ”garante-

rat köp”-klausuler (jfr eng. ”underwriting”), vilket innebär att värdepappersinstitutet tar 

risken att de inte blir vidareförsålda i s.k. fast räkning39. 

Efter att köpare har identifierats men innan erbjudandet om försäljning gått ut till 

allmänheten upprättas även ett avtal mellan emittenten och emissionsinstitutet som re-

glerar obligationsvillkoren. Avtalen täcker bland annat teckningspris och eventuell ku-

pongräntesats. Obligationerna registreras därefter på emissionsinstitutet och det är där-

efter emissionsinstutitets uppgift att säkerställa att obligationerna registreras på köparna 

i avstämningsregistret, allteftersom att obligationsinnehavarna avlägger betalning. Sä-

kerhetsagenten har ju då kopplats in tidigare i processen och även varit delaktig i utfor-

mandet av villkoren för densamma. Säkerheterna, pantbreven m.m. överlämnas därefter 

till säkerhetsagenten för förvaring.  

                                                                                                                                                                                   
37 SGECC står för Study group on a european civil code och består av arbetsgrupper som utgörs av deltagare från de 
olika europeiska länderna inom olika juridiska delområden som arbetar med att jämföra och sammanställa de olika 
ländernas lagstiftning i syfte att kunna ta fram förslag till en enhetlig reglering på flertalet olika rättsområden.  
38 Prop. 2004/05:30 s. 20, bland annat med detta syfte skapades Europaparlamentet och rådets direktiv 2002/47/EG 
om ställande av finansiell säkerhet som också har genomförs i svensk lagstiftning. Ett viktigt syfte med direktivet var 
att hanteringen av säkerheter på EU:s finansmarknader ska bli säkrare och mer förutsebara.  Utvärdering av värde-
pappersavveckling i Sverige, rapport från finansinspektionen och Sveriges riksdagsbank, s. 8. 
39 Lennander (1977), s. 209, se även Gorton, s. 85. 
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Emittering av obligationslån utgör en betydelsefull verksamhetsgren även för af-

färsbankerna. När företag emitterar av obligationer används ofta en bank, eller ett bank-

syndikat, som arrangör. Bankerna kommer in i två huvudsakliga hänseenden, för det 

första med själva emissionen av lånet och efterföljande hanteringsarbetet och för det 

andra då bankernas medverkan erfordras för säkerheten för lånet. Tidigare ansågs ban-

kernas medverkan i obligationsemissioner vara nödvändig, särskilt då bankerna använ-

des för mottagande av säkerheter. Obligationsinnehavarna kunde då inte motta och om-

händerha panten annat än genom en gemensam representant. Bankernas roll kommer 

således att minska i just denna aspekt till följd av ett ökat användande av säkerhetsagen-

ter. Denna minskning är dock irrelevant i sammanhanget, bankerna deltar ofta som part 

vid obligationsfinansieringar på andra sätt. Då obligationer dessutom ofta används för 

refinansiering av lån, snarare än vid en ny finansiering går en övervägande andel emit-

tenter fortfarande direkt till banken. 

3.4 Behovet av en säkerhetsagent 

Att säkerhets ställs i obligationsemissioner medför att aktiebrev och olika andra typer av 

pantbrev inkluderas i processen. Förvisso förekommer det även att pantsättningen er-

sätts av att låntagaren i en så kallad negativklausul förbinder sig att inte pantsätta sin 

egendom till andra borgenärer.40 Detta kommer att utvecklas vidare nedan, men vanli-

gast torde vara att emittenten pantsätter 100 % av bolagets egna aktier för samtliga obli-

gationsinnehavares fordran.41 På samma sätt som vid syndikerade banklån innebär pro-

cessen att en låntagare ställer säkerhet för flera olika långivare (ett syndikat).42. I sådana 

finansieringar är det brukligt att en av bankerna utses till att handha säkerheter för syn-

dikatbankernas räkning.43 En något liknande struktur används alltså vid obligations-

emissioner. Men då obligationsinnehavarna i regel inte har utlåning som huvudsakliga 

verksamhet, bedöms det inte lika lämpligt att en obligationsinnehavare utses till att be-

vaka säkerheterna för övrigas räkning. Därtill gäller att bankerna i banksyndikatet är 

färre till antal än obligationsinnehavarna, och inte heller är ”utbytbara” på samma sätt 

                                                             
40 Lennander (1977), s. 208. 
41 Andra former av säkerhet än aktiepant kan också komma ifråga, till exempel pantbrev i bolagets fasta egendom 
eller företagsinteckningar i den näringsverksamhet som bolaget utövar. Se Lennander (1977), s. 208. 
42 Wood,  s. 120 f. 
43 Gorton, s. 94. 
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som obligationsinnehavarna. För företagsobligationsemissioner har det istället blivit 

brukligt att använda ett separat institut, varför säkerhetsagenten kommit att användas.   

Säkerhetsagentens uppgift är bland annat att handha säkerheterna för samtliga obli-

gationsinnehavares räkning och företräda dessa då det behövs. Säkerhetsagenten väljs 

av emittenten som också står för ersättningen, men representerar och skyddar alltså ob-

ligationsinnehavarnas intressen.44 Utan en dylik figur skulle både primär och sekundär-

marknaden påverkas med en betydligt trögare handel som resultat. 

För primärmarknaden är säkerhetsagentinstitutet av stor vikt då det innebär en un-

derlättning för både emittent och investerare. Obligationsinnehavarna är ofta stor grupp, 

och förhoppningen är att det ska kunna vara ett föränderligt kollektiv. Detta skulle kun-

na leda till komplicerade processer och transaktioner om varje köp/sälj transaktion skul-

le medföra ett behov av ny pantsättning för att den nya obligationsinnehavaren ska ges 

sakrättsligt skydd för sin pant. Hanteringen av säkerheterna skulle också försvåras kraf-

tigt om samtliga fordringshavare skulle behöva sammankallas vid hanterandet av detta.  

Säkerhetsagentens skyldigheter och rättigheter regleras i ett särskilt säkerhets-

agentsavtal som i stort sett går ut på att obligationsinnehavarna överför sina borgenärs-

befogenheter till säkerhetsagenten. På så sätt binds också obligationsinnehavarna sam-

man i ett kollektiv och träder in i ett slags borgenärsgemenskap. Säkerhetsagenten har 

ett antal nyckeluppgifter i sin egenskap av företrädare vilket kan delas upp i tre huvud-

sakliga kategorier; att processuellt och obligationsrättsligt företräda och ta tillvara obli-

gationsinnehavarkollektivets intressen och de praktiska tjänster som faktiskt utförs. De 

processuella skyldigheterna består övergripande i att representera kollektivet i en even-

tuell domstolsprövning och föra obligationsinnehavarkollektivets talan, vilket aktualise-

rar frågor om bland annat talerätt, vilket dock faller utanför ramen för aktuell framställ-

ning.  

Säkerhetsagenten ansvarar alltså för ett antal olika uppgifter vilka tas upp nedan. 

Listan gör dock inte anspråk på att vara uttömmande.45  

 

- Säkerhetsagenten ansvarar för att emittenten följer de villkor som ställts upp i 

emitteringsavtalet, och därmed även är den som säkerställer att inte något inträf-

                                                             
44 Adams, s. 232. 
45 Se Woods III, s. 285 ff. för en något mer uttömmande redogörelse.  
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far som aktualiserar förtida uppsägning av låneavtalet (jfr eng: ”event of defa-

ult”). 

 
- Mindre ändringar och dylikt som behöver justeras i låneavtalen kan skötas utan 

tillkallande av en s.k. fordringshavarstämma46 vilket minskar ekonomiska- och 

administrativa kostnader.  

 
- Övervakningskostnaderna som varje obligationsinnehavare enskilt hade haft 

bortfaller helt, dels på grund av att säkerhetsagenten sköter det å deras vägnar, 

dels behöver de själva inte ersätta säkerhetsagenten för detta arbete. Det leder 

även till att övervakningen utförs som led i en professionell verksamhet, med 

allt vad det innebär. 

 
- Säkerhetsagenten kan troligtvis föra mer effektiva förhandlingar med emitten-

ten, och vid ekonomiska svårigheter motverka olika obligationsinnehavares för-

sök att säga upp låneavtalet och företa pantrealisation. 

 
- Säkerhetsagenten har en skyldighet att behandla obligationsinnehavarna rättvist 

och lika, medel ska fördelas pro rata obligationsinnehavarna emellan.  

 
- Obligationsvillkoren förenas ofta med en så kallad no action klausul47 vilket 

dels medför att obligationsinnehavarna inte kan väcka enskild talan mot emit-

tenten och dels, väl vid ett eventuellt domstolsförfarande att säkerhetsagenten 

för obligationsinnehavarnas talan i en process.  

 

                                                             
46 Mer ingripande omförhandlingar, exempelvis på grund av ekonomiska problem torde fordra sammankallande vid 
ett fordringshavarmöte.  
47 Dylika klausulers giltighet är en fråga som inte helt klart, men ännu har ingen rättspraxis framkommit som ifråga-
sätter dessa i Sverige.  
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3.5 Säkerhetsagenter i Norden 

I Sverige finns idag två företag som erbjuder tjänster som säkerhetsagenter till sina kli-

enter vid obligationsemissioner. Dessa är Corp Nordic Sweden och Swedish Trustee. 

CorpNordic är den agentaktör som funnits som längst på den svenska marknaden. De 

agerar liksom Swedish Trustee agent i obligationsemissioner, och ansvarar även för att 

se över att emittenten håller sig till de villkor som ställts upp för obligationsemissionen. 

Eftersom den norska säkerhetsagenten utgjort förlaga till den svenska kommer jag ned-

an först att diskutera den norska aktören och därefter de två svenska aktörerna. 

Utöver säkerhetsagentrollen bidrar aktörerna till ett främjande av handeln på obli-

gationsmarknaden genom att de tar fram standardiserade avtal, något som kan minska 

transaktionskostnaderna avsevärt. De kan även bidra till bättre genomlysning genom att 

liksom den norska föregångare, göra tillgängligt för utestående information om prospekt 

och annan dokumentation.  

3.5.1 Norsk tillitsman 

Norsk Tillitsman ASA har funnits i Norge sedan 1993. Företaget har bevarat den mark-

nadspraxis för säkerhetsagentsfunktionen som etablerades redan på tidigt 1900-tal i ett 

samarbete mellan norska bankföreningen och Oslobörsen. Det huvudsakliga syftet var 

att skapa ett system för att obligationsinnehavarnas rättigheter skulle tillfalla en obero-

ende förvaltare, tillitsmannen. Norsk Tillitsman verkar i huvudsak som oberoende för-

valtare av obligationsinnehavarnas intressen. De erbjuder även deponering av tillgångar 

som bland annat utgörs av säkerheter. Vid sidan av detta tar bolaget fram standardavtal, 

utarbetar prospekt, och framförallt erbjuder de genom ett dotterbolag, värdefull informa-

tion till potentiella investerare om den norska värdepappersmarknaden.  

Till skillnad från svenska börsreglerna föreskriver norsk lag att en särskilt utnämnd 

”tillitsman” ska utses i samband med obligationsemissioner. Det är tillitsmannens upp-

gift att tillvarata långivarna, det vill säga obligationsinnehavarnas intressen varför insti-

tutet används i stor utsträckning.48 Norsk Tillitsman hade (2009) en portfölj om ca 1700 

obligationslån, ca 100 certifikatlån och den totala summan för utställda lån uppgick till 

700 miljarder norska kronor. Anmärkningsvärt är att företaget inte är omfattat av något 

tillsynsinstitut eller annan offentlig myndighet i Norge. Traditionellt sett har verksamhe-
                                                             
48 Børsforskrift (1994-01-17 nr 30) § 8-5  
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ten med obligationslån förlupit med låg kreditrisk och tvångsindrivning eller andra 

rättsapparatsproblem har inte varit aktuellt. Därför har frågan om säkerhetsagentens 

konkurs inte utretts i Norge. Institutet har inte heller i övrigt i sin civilrättsliga karaktär 

prövats av norsk domstol. År 2009 avgjordes ett ärende i Norges HD vilket handlade 

om talerätten för tillitsmannen. I avgörandet uttalade domstolen att Norsk Tillitsman 

kan utöva processuella rättigheter som normalt endast tillkommer fordringshavare, vil-

ket gav någon form av stabilitet till institutet.  

Trots mer eller mindre uppenbara att efterlikna Norge ser strukturen för den norska 

tillitsmannen något annorlunda ut jämfört med Sverige. De norska obligationsinneha-

varna överför sina kreditgivarrättigheter till tillitsmannen, och skapar därigenom ett 

kreditgivarkollektiv som inte kan upplösas om inte utställaren ger sitt samtycke. Detta 

är något som svenska regler antagligen inte ger utrymme för. 

3.5.2 De svenska företagen 

I januari 2012 meddelande Norsk Tillitsman att man etablerar ett kontor i Sverige under 

namnet Swedish Trustee AB. Den svenska verksamheten kommer att fokusera på en 

verksamhet som säkerhetsagent för svenska obligationslån. I förhållande till Norge har 

Sverige traditionellt sett haft en svagare marknad för obligationer men nu börjar mark-

naden tinas upp även här. Swedish Trustee AB ägs till 51 % av Norsk Tillitsman och 49 

% av Ackordcentralen. Föremålet för bolagets verksamhet är att enligt avtal agera agent 

i Sverige för investerare i räntebärande värdepapper och bedriva därmed förenlig verk-

samhet. Ersättningen till företaget består i att emittenten betalar Swedish Trustee en 

årlig avgift, under tiden tjänsterna utnyttjas. Avgiften täcker löpande uppföljning av 

obligationslånet och överenskoms i samband med att emissionsvillkoren arbetas fram 

mellan emittenten och företaget.49 Annat arbete som kan uppstå under obligationens 

löptid betalas också av emittenten utifrån en timersättning där priset är avhängigt det 

tillkommande arbetets art. I Sverige, liksom i Norge kommer företaget att arbeta med att 

ta fram standardiserade låneavtal, övervaka att låntagaren (obligationsutgivaren) följer 

villkoren i dessa avtal, och vid låntagarens finansiella problem företräda företaget samt-

liga långivare. 

CorpNordic fick i Swedish Trustee sin första riktiga konkurrent, då de tidigare mo-

nopoliserat marknaden, vid sidan av bankerna som förvisso erbjudit liknande tjänster. 



 

27 
 

CorpNordic har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 2003 men dess säkerhetsagenttjänst 

utgör inte företagets primära verksamhet.  

3.5.3 Anmälningspliktig verksamhet 

Fysiska och juridiska personer som vill ägna sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning 

eller annan finansiell verksamhet betecknas som finansiella institut. Dessa ska registrera 

sin verksamhet hos FI enligt lag (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansi-

ell verksamhet. Säkerhetsagentinstituten CorpNordic och Swedish Trustee ägnar sig 

förvisso inte åt valutaväxling, däremot kan de falla inom kategorin annan finansiell 

verksamhet. Definitionen för annan finansiell verksamhet ges i 1 § i nyss nämnda lag 

och gäller yrkesmässig verksamhet som huvudsakligen består i att utföra en eller flera 

av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket i punkterna 2 och 3 och 5-12 i 

lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I sagda paragraf anger punkt sju 

medverkande vid värdepappersemissioner och punkt nio förvärvande av värdepapper.  

Säkerhetsagentens verksamhet borde enligt det nyss angivna klassas som ett sådant 

finansiellt institut som kräver anmälningsplikt. Åtminstone för sådana företag som lik-

som Swedish Trustee som uppfyller ovanstående punkter som huvudsakliga del i verk-

samheten. Anmälningsplikten medför dock inte att företagen står under finansinspektio-

nens tillsyn då det inte rör sig om tillståndspliktig, utan endast registreringspliktig verk-

samhet. I samband med en sådan registrering kontrollerar finansinspektionen företagets 

ägare och ledning och rutinerna för förhindrande av penningtvätt. Det ställs vidare vissa 

krav och därefter kontrollerar finansinspektionen årligen att de registrerade företagen 

uppfyller de krav som ställs på dem.  

3.5.4 Obligationsinnehavarkollektivet 

Obligationsinnehavarkollektivet har inte sinsemellan något avtalsförhållande trots ett 

starkt gemensamt intresse i företaget som emitterade obligationerna. I de situationer där 

det ändå krävs samordning mellan de enskilda obligationsinnehavarna kallas dessa till 

ett fordringshavarmöte (jfr eng: ”bondholder meeting”). Vanligt förekommande är att 

regler om detta ställs i villkoren för emitteringen. En situation som föranleder behov av 

ett sådant möte kan exempelvis bestå av behov till ingripande ändringar i villkoren för 

                                                                                                                                                                                   
49 http://www.swedishtrustee.se/produkter/trustee-foretagsobligationer/ 
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obligationen, eller ändringar i panträtten. Med andra ord, så pass ingripande ändringar 

att säkerhetsagenten på egen hand inte har befogenhet att representera obligationsinne-

havarna och företa ändringen. Vid ett fordringshavarmöte beslutas frågor genom röst-

ning i frågor som rör obligationerna liksom vid en bolagsstämma i aktiebolag, genom 

majoritetsbeslut av olika grad avhängigt typ av fråga. 
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4. PANTRÄTT SOM SAKRÄTT 

4.1 Allmänt om sakrättsligt giltig pant 

Vid många former av utlåning tenderar kreditgivaren kräva att låntagaren ställer en eller 

flera säkerheter. Syftet med pantsättningen är att kreditgivaren ska kunna hållas skade-

lös vid låntagarens obestånd.50 Panträtten utgör därmed ett medel för att skapa realsä-

kerhet för kreditgivning. Panthavaren ges dessutom en rätt att under vissa förutsättning-

ar få den pantsatta egendomen omsatt i pengar (realiserad) tidigare än kreditens förfallo-

tidpunkt.  

Det finns inte någon legaldefinition för vad en panträtt är, eller vad som krävs för 

att en pant ska anses upprättad.  I doktrin ställs dock ett antal villkor för giltig pantsätt-

ning upp har fått allmän acceptans.51 Dessa kan delas in i två kategorier, den ena avser 

huvudsakligen pantavtalet och det obligationsrättsliga förhållandet mellan panthavare 

och pantsättare vilket är (a) förekomst av en pant (b) förekomst av fordran eller ford-

ringar som panten ska säkra,52 samt (c) ett avtal varigenom panträtten upplåts (pantför-

skrivning). Det andra kravet handlar om sakrättsliga regler och principen som utgår från 

(d) ett generellt krav att iaktta ett sakrättsligt moment blir främst aktuellt vid pantsätta-

rens konkurs. Samtliga krav är förvisso förutsättningar för giltig pantsättning, men det 

som oftast blir föremål för diskussion är det sista kravet, utan vilket panthavaren inte 

ges en särskilt rätt vid pantsättarens konkurs. Anledningen till att kriteriet blivit föremål 

för diskussion är det något luddiga innehållet i kravet på sakrättsligt moment. 

4.2 Det obligationsrättsliga förhållandet  

Panträtt kan uppkomma på olika sätt. Panträtt i lös egendom, vilket är det som är aktu-

ellt här, upplåts genom att pantsättaren utfäster en pantförskrivning till panthavaren, 

regelmässigt som säkerhet för en tidigare uppkommen fordran. Reglerna för panträtt i 

lösöre finns i 10 kap. i handelsbalken (1736:0123 2) (HB), vilket är analogt tillämplig 

                                                             
50 Undantag finns för institut som normalt inte blir insolventa, som stat och kommun, i enlighet med vad som redo-
gjordes för inledningsvis, se även Lennander (2011), s. 15. 
51 Adlercreutz, s. 91. 
52 Utifrån denna koppling talas om pantens accessoritet, med vilket menas att det är ett rättsförhållande grundat och 
beroende av ett annat rättsförhållande. Utan det förra kan inte det senare existera. Se bl.a. Undén, s. 166 och Rodhe, s. 
432 ff. 
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på lös egendom i övrigt. Särskilda regler gäller för vissa typer av lös egendom genom 

olika speciallagstiftningar.  

Svensk rätt uppställer som nämnts inte närmare för pantavtalens utformning och in-

nehåll utan avtalen i sig och dess rättsliga innebörd har i stor del utvecklats av rättsprax-

is och doktrin. Kraven utgörs i princip av de punkter (a) – (d) som diskuterades ovan.53 

Kriteriet (a) förekomst av pant som diskuterades ovan medför även ett krav på viss spe-

cialisering av pantobjektet. Därvid krävs att pantobjektet ska vara individuellt identifi-

erbart, i enlighet med specialitetsprincipen. Pantobjektet måste alltså kunna urskiljas 

från gäldenärens övriga egendom, vilket vid rådighetsavskärande genom besittnings-

övergång är tämligen enkelt uppfyllt. Vad som gäller vid tradition till säkerhetsagenten, 

som utgör en slags tredje man, kommer att diskuteras nedan. Gällande kriteriet (b) ska 

framgå vilken eller vilka fordringar som panten häftar för, något som kan ske genom 

exempelvis obligationernas identitetsnummer. För bedömning av pantavtalet och tolk-

ning av detta är principerna i avtalslagen (1915:218) (AvtL) tillämpliga, vilket inbegri-

per reglerna om såväl ogiltighet som jämkning.  

4.3 Det sakrättsliga momentet 

Då obligationer faller under definitionen löpande skuldebrev är det framförallt SkbrL 

22§ som blir intressant att diskutera i aktuell framställning. I bestämmelsen anges att 

överlåtelse av löpande skuldebrev inte är gällande mot överlåtarens borgenärer, med 

mindre förvärvaren fått skuldebrevet i sin besittning. Därutöver gäller att om skuldebre-

vet finns hos tredje man uppkommer sakrättsligt skydd vid denuntiation.54 Här krävs 

således först en redogörelse för kravet vid besittningsförändring, tradition, och därefter 

kravet som ställs vid denuntiation. 

4.3.1 Fysiska värdepapper – tradition eller denuntiation 

För sakrättsligt giltig pantsättning krävs en fullbordad besittningsförändring, från pant-

sättare till panthavare. Detta sker i enlighet med traditionsprincipen vilket är en sedan 

lång tid etablerad huvudregel för lös egendom i svensk sakrätt. Traditionsprincipens 

närmare innehåll och krav kommer inte till uttryck genom lag utan har utvecklats i prax-

                                                             
53 Prop. 2004/05:30 s. 27. 
54 Mellqvist, Persson, s. 200 f. 
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is.55 Under senare år har antalet fall ökat där man kan skönja tendenser mot en mindre 

rigid upprätthållen princip. Traditionsprincipen idag kan sägas medföra ett krav på att 

pantsättaren ska vara avskuren från rättslig förfoganderätt till panten, vilket i vissa fall 

innebär att den fysiska förfoganderätten i vissa fall kan kvarstå.56 För dessa situationer 

ställer rättspraxis dock upp kravet att den företrädare som innehar panten måste ha ett 

tillräckligt egenintresse av att inte disponera över den pantsatta egendomen. 

I vissa fall finns möjlighet att det sakrättsliga momentet tradition ersätts av denunti-

ation. En sådan sker i regel i kombination med en registreringsåtgärd.57 I obligations-

emissioner sker ofta en fysisk överlämning av säkerheterna till säkerhetsagenten, och 

därmed uppstår rådighetsavskärandet. Varför det ändå blir intressant att diskutera de-

nuntiationsmöjligheten är att tradition av säkerheterna inte sker till fordringshavaren, 

vilket är brukligt i andra transaktioner, utan till en representant som ska inneha säkerhe-

terna för fordringshavarnas räkning. 

4.3.2 1936 års lag om pantsättning 

Lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man är som 

namnet antyder tillämplig på pant som innehas av tredje man, d.v.s. annan än den till 

vilken pantsättning sker.58  Lagen är applicerbar på lös egendom som kan besittas, efter-

som lagens rekvisit är inneha, och aktualiseras om inga andra specialregler gäller om 

pantsättning.59 Lagen kompletterar på det sättet 10 kap. HB och SkbrL genom att möj-

liggöra sakrättsligt giltig panträtt i lös egendom utan att tradition sker av panten, och 

utan krav på senare tradition av pant till panthavaren. Fulbordad panträtt uppkommer 

genom underrättelse till tredje man som innehar panten, med innebörd att egendomen är 

pantsatt till annan.60  

Vid lagens tillkomst syftade den till att erbjuda regler om vad som krävs för att en 

andrahandspanthavares rätt ska vara skyddad mot pantsättarens borgenärer, då panten 

vid pantsättning innehavdes av förstahandspanthavaren.61 Före 1936 års pantsättnings-

lag gällde den kungliga förklaring från år 1872 med stöd av vilken sakrättsligt skydd 

                                                             
55 Millqvist, (JT), s.   
56 Se bland annat NJA 2007 s. 413, NJA1986 s. 409, NJA 2008 s. 684, NJA 2000 s. 88, NJA 2010 s. 154. 
57 Afrell, s. 169. 
58 Detta ska dock ej förväxlas med s.k. tredjemanspant, med vilket ska förstås en sådan pant där egendomen som 
pantsätts tillhör annan än gäldenären, se bl.a. Ingvarsson s. 189 ff. samt Walin (2002) s. 312 ff.    
59 Håstad, s. 295. 
60 Walin m.fl. s. 161 ff. 
61 Se prop. 1984/85:54 s. 22 vari anges att det finns en skyldighet för andrahantspanthavaren att skriftligen eller på 
annat sätt från bevissynpunkt likvärdigt sätt underrätta förstahandspanthavaren om pantutfästelsen. 
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uppkom i flertal fall där besittaren som representant för pantsättaren, eller anställd av 

pantsättaren, utfäst sig att inneha panten för panthavarens räkning.62 Genom införandet 

av 1936 års lag ändrades rättsreglerna på så sätt att innehavaren inte längre behövde 

göra en utfästelse att saken innehavdes för panthavarens räkning. Anledningen till änd-

ringen var att underlätta pantsättaren att kunna till fullo utnyttja det av tredje man inne-

havda godset som säkerhet, oberoende av denna tredje mans medverkan.63 Ett sista vill-

kor som uttolkats i litteraturen är att sakrättslig skydd inte torde ha uppstått om tredje 

mannen, trots underrättelse, har rätt att utlämna panten till pantsättaren.64 

Enligt lagen gäller att panthavaren har samma förmånsrätt till betalning som pant-

havare med besittning av panten, om tredje man underrättats om pantsättningen av pant-

sättaren eller om panthavaren hos tredje mannen företett skriftlig handling som visat att 

panträtt blivit utfäst.65 Lagen medför vidare vissa åligganden för tredje man som gäller 

såväl i fall där tredje man själv har ett intresse som är förenat med innehavet, men även 

annars.66 Som konsekvens följer att en denuntierad tredje man även mot sin vilja får 

ansvar mot panthavaren vilket torde gälla trots att han uttryckligen frånsäger sig ett så-

dant ansvar i förhållande till panthavaren.67  

Överlämnandet av säkerheter till en säkerhetsagent följer inte den struktur som 

1936 års lag tycks beskriva, då överlämnandet till tredje man sker först efter att pant-

sättning har uppstått, och för att denne finnes lämpligare att förvara säkerheterna. 1936 

års lag tycks ta sikte snarare på andrahandspantsättningar eller liknande strukturer, där 

panten av andra skäl redan innehas av tredje man. 1936 års lag torde dock kunna tilläm-

pas analogt på säkerhetsagentens innehav av säkerheter. Detta skulle i sådant fall ge 

stöd för att sakrättsligt skydd uppstår för obligationsinnehavarkollektivet genom över-

lämning av säkerheterna till säkerhetsagenten. I doktrin har anförts argument i huvudsak 

för en tillämpning av lagen och min uppfattning är att i avsaknad av annan lagstiftning 

1936 års lag utgör en antydan om vad som kan komma att anses gälla för säkerhetsagen-

                                                             
62 Se bl.a. NJA 1910 s. 216, NJA1927 s. 105 och NJA 1934 s. 416. 
63 NJA II 1936 s 93 och 159 ff. 
64 Rodhe, s. 393 f.  
65 Håstad, s. 294. 
66 I NJA 1998 s. 520 ansåg HD att en tredje man har en skyldighet att under skadeståndsansvar hålla egendomen 
avskuren från gäldenären.  
67 Walin m.fl. s. 160. 
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ter.68 Åtminstone är den av mig förespråkade tolkningen inte oförenlig med lagstiftarens 

vilja så som den kommer till uttryck i förarbetena.  

4.3.3 Elektroniska värdepapper – registrering och kontoföring 

En förutsättning i uppsatsen är att de säkerheter som används vid företagsobligationslån 

består av fysiska sådana, företrädesvis i form av aktiebrev. Mot bakgrund av en inte 

osannolik utveckling i riktningen dematerialiserade säkerheter ska i det följande kort 

redogöras för hur säkerhet uppstår även i elektroniska värdepapper.  

För separationsrätt krävs att lös egendom som annan besitter till följd av sysslo-

mannaskap, deposition eller liknande, måste kunna identifieras av ägaren, vid innehava-

rens konkurs eller utmätning. För finansiella transaktioner har vissa undantag införts av 

de tidigare striktare reglerna om separationsrätt och sakrättsligt skydd. Tidigare var det 

så att överlåtelse var giltigt mot överlåtarens borgenärer genom avtalet och upplåtelse av 

panträtt i egendom krävde tradition. I rättspraxis har diskuterats kraven för sakrättsligt 

giltig pantsättning av elektroniska värdepapper och tre rekvisit har ställts upp. För det 

första gäller att pantsättningen formulerats på ett sådant sätt att missförstånd inte upp-

kommer ifråga om vem som är pantsättare respektive panthavare. För det andra ska 

panthavarens rätt ifråga om kontoförd egendom vara klar och för det tredje krävs att de 

föregående kriterierna framgår av registreringen på pantsättarens konto. Det ställdes 

således inget krav, såsom vid fysisk egendom, att specificera något objekt för pantsätt-

ningen.69 

På den finansiella marknaden är transaktioner med löpande skuldebrev inte ovanli-

ga och dessa kontoförs i enlighet med LKF, som i dessa sammanhang kommit att ersätta 

SkbrL.70 Kravet på registrering i LKF är av väsentlig betydelse då det inte enbart utgör 

ett bevismedel om överlåtelseövergång eller innehav av pant. Dessutom utgör det också 

ett materiellt krav för giltig panträtt, i de fall som ett bolag har elektroniska aktiebrev 

som säkerhet. Publicitetskravet som tidigare erhållits genom besittningsförändring eller 

underrättelse erhålls idag genom utdrag från ägarkonton hos Euroclear. En förutsättning 

                                                             
68 Se bl.a. Tegin s. 190 f. som menar att sakrättsligt skydd, om skuldebrevet finns hos tredje man, uppstår genom 
denuntiation till denne om pantsättning, jfr Lennander (1977) som menar att en bank (som i ett angivet exempel håller 
säkerheter för annan) ej torde kunna anses som tredje man enligt 1936 års lag. Hon framhåller avseende detta att läget 
i de situationer som 1936 års lag syftar på skiljer sig från sagda exempel då man enligt 1936 års lag antingen kan låta 
sig nöja sig med den vårdplikt som åligger tredje man p.g.a. det avtal som ligger till grund för innehavet, eller träffa 
en särskild överrenskommelse om detta med denne. 
69 NJA 1998 s. 520, se även Wallin-Norman, s. 124. 
70 Håstad, (IF), s. 134. 
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för ett bolag att använda sig av registrering i Euroclear är bland annat att bolaget är ett 

s.k. avstämningsbolag. 1 kap 10 § ABL föreskriver vad som definierar ett avstämnings-

bolag. Processen är enkel och samtliga bolag kan bli ett sådant genom en bestämmelse i 

bolagsordningen om detta, och genom att ingå avtal med den centrala värdepappersför-

vararen som upprättar ett avstämningsregister. För att en köpare på andrahandsmarkna-

den ska erhålla sakrättsligt skydd måste anmälan av förvärv ske till värdepappersförva-

raren, i enlighet med 1 kap 3 § LKF. 

En förutsättning för att detta system ska kunna bistå även transaktioner med säker-

hetsagenter är att det kan införas en not eller liknande om vem som är innehavare av 

exempelvis aktiebrevet, till vem det är pantsatt och även hos vem det förvaras, det vill 

säga, vilken säkerhetsagent. Hur ett sådant system ska utformas, och hur det skiljer sig 

från systemet som finns idag faller dock utanför ramen för denna uppsats, varför det inte 

kommer att utvecklas vidare här. 

4.4 Negativklausuler som alternativ till säkerhet 

När företag upptar obligationslån i high yield-graden kombineras obligationen i regel 

med säkerhet. Ett alternativ till ställandet av säkerhet som förekommande ibland annat 

USA och England är att låntagaren i en så kallad negativklausul förbinder sig att inte 

pantsätta sin egendom till andra borgenärer, men alltså inte heller till vederbörande bor-

genär.71 Negativklausulen skapar en obligatorisk rättighet å låntagarens vägnar. En så-

dan förpliktelse åtnjuter inte i sig sakrättsligt skydd utan har endast rättsverkan mellan 

parterna, och kan endast undantagsvis ges verkan mot tredje man. Den praktiska effek-

ten av en sådan klausul, skulle gäldenären ändå pantsätta sin egendom till annan, är 

möjligen begränsad. 

Systemet med negativklausul innebär eventuellt en möjlighet för att komma runt 

osäkerheten med säkerheter hos säkerhetsagenter, om institutet med säkerhetsagent 

skulle resultera i viss risk. Däremot råder viss osäkerhet om en sådan klausuls verkan.72 

Härtill kan ifrågasättas till vilken nytta en sådan klausul ställs, utifrån om det kan mäta 

sig med obligationsinnehavarnas behov av trygghet eller inte. 

Den främsta fördelen med att använda en negativklausul istället för, eller som kom-

plement till, vanlig säkerhet visar sig vid säkerhetsagentens konkurs om även emittenten 

                                                             
71 SOU 1969:13 s. 5, Adams, s. 241 f. 
72 Gorton, Sjöman, s. 507 ff.  
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går i konkurs och det visar sig att säkerhetsagenten inte har erforderlig säkerhet i sin 

egendom. I sådana fall finns förvisso möjlighet för obligationsinnehavarna att väcka 

skadeståndstalan för kontraktsbrott, men den reella möjligheten att få ut erforderlig er-

sättning via en insolvent säkerhetsagent är dessvärre obefintlig. Skulle istället emitten-

ten därutöver ställt en negativklausul som ytterligare säkerhet har obligationsinnehavar-

na en något bättre position trots att de saknar förmånsrätt, emittenten torde då inte ha 

några andra borgenärer som kan kräva ersättning med bättre rätt.  

Om emittenten ändå har brustit i detta negativa åtagande finns dels chansen att det 

pantavtalet mellan emittenten och annan borgenär anses vara ogiltigt. Dessutom finns 

en möjlighet att denna långivare som tagit säkerhet i strid med negativklausulen ådragit 

sig ett skadeståndsansvar gentemot de ”ursprungliga” obligationsinnehavarna. 

Som bekant kan dock avtalsparter generellt inte avtalsvis ålägga förpliktelser å tred-

je man,73 och kan i regel inte heller göra tredje man skadeståndsskyldig för agerande på 

visst sätt. Situationen då detta eventuellt skulle möjliggöras karakteriseras som utomob-

ligatoriskt skadestånd. För att skadestånd eventuellt skulle aktualiseras i situationer som 

denna torde förutsättas faktisk kännedom om klausulens existens, att tredje man trots 

detta förbud kräver säkerhet, och slutligen krävs troligtvis dessutom uppsåt. Det rör sig 

således om fall där tredje man otillbörligt medverkar till kontraktsbrott.74 

4.5 Allmänt om pantrealisation 

Anledningen till att kreditgivare ofta önskar eller kräver säkerhet är för att förlita sig på 

att de inte kommer att stå medellösa i det fall låntagaren bryter villkoren för långivning-

en och kreditgivaren inte får tillbaka utlånade medel. Syftet med säkerheten är att kre-

ditgivaren ska kunna realisera sin säkerhet och på så sätt få hel eller delvis kompensa-

tion för avtalsbrottet. Därför är kreditgivarens möjlighet till säkerhetsrealisation av 

största vikt för att inte säkerheten ska vara verkningslös Att säkerhetsagenten ges rätt att 

för kreditgivarnas räkning utverka realisation är av väsentlig vikt utan vilken en av de 

största funktionerna med säkerhetsagenten egentligen går förlorad. 

HB 10 kap. 2 § anger panthavarens befogenhet att realisera pant efter att fordran 

förfallit till betalning. I övrigt innehåller inte HB någon bestämmelse om panthavares 

rätt att realisera panten tidigare än förfallodatum. 

                                                             
73 Adlercreutz s. 139. 
74 Gorton, Sjöman, s. 512 ff, 521. 
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KomL 16 § innehåller bestämmelser om försäljning av varor i vilka kommissionä-

ren har panträtt. Om varorna är utsatta för snabb förstörelse eller försämring eller kräver 

alltför kostsam vård, möjliggör andra stycket realisation tidigare än första stycket ”när 

fordran som panten utgör säkerhet för har förfallit till betalning”.  I doktrin har bestäm-

melsen tolkats som skapande av en generell rätt som analogvis kan tillämpas på andra 

situationer, oaktat att första stycket anger ”[…] eller när en annan händelse har inträffat 

som enligt avtal mellan parterna medför rätt att realisera panten.” 

I svensk rätt råder i princip avtalsfrihet mellan pantsättare och panthavare att själva 

komma överrens om hur panthavaren får realisera panten och under vilka förutsättning-

ar.75 Detta överrensstämmer med säkerhetsdirektivet som förutsätter en omfattande av-

talsfrihet och möjlighet för parterna att komma överrens om formerna för realisering av 

panten. Det står således parterna fritt att avtala om vilka omständigheter som utlöser 

realisationsrätt, exempelvis betalningsförsummelse eller faktorer som att panten mins-

kar i värde. Den yttre ramen för avtalsfriheten ställs av den allmänna avtalsrätten och 

reglerna i AvtL om exempelvis jämkning och ogiltighet, men panthavarens befogenhe-

ter begränsas också av att denne är skyldig att vårda panten. 

Det följer av det ovan sagda att realisation inte företas under vilka omständigheter 

som helst. Det står alltså aldrig en panthavare fritt att företa realisation utan ett visst 

förfarande måste beaktas. För obligationsrätter gäller som bekant något längre löptider 

än för annan kreditgivning. Realisation bör således endast undantagsvis kunna företas 

före detta tillfälle för att inte omkullkasta syftet med finansiering via obligationslån. 

Samtidigt bör dock finnas utrymme för att realisation kan företas före detta tillfälle om 

emittenten skulle drabbas av problem och riskera att försättas i konkurs. Vid pantsätta-

rens konkurs har säkerhet i aktier inte längre något värde, samtidigt ska särskilda regler 

om realisation iakttas i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

En förtida realisation av pant kan exempelvis vara angelägen om aktien börjar sjun-

ka i värde.76 För att inte säkerhetsagenten ska agera i strid med den vårdplikt som inne-

havet medför räcker det troligtvis inte att kursen tillfälligt fluktuerar, såtillvida denna 

situation inte täcks av pantavtalet. Avtalsfriheten medför således att realisationsrätt kan 

ges på grund att säkerheten minskar i värde p.g.a. kursändringar, men frågan kvarstår 

vad säkerhetsagenten kan anses ha för befogenheter att realisera en pant utan att åberopa 

                                                             
75 Prop. 2004/05: 30 s. 56. 
76 Se bl.a. Walin m.fl., s. 324 och Lennander (1977) s. 121. 
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en särskild klausul i pantavtalet. Det torde råda en allmän enighet om att realisation kan 

företas i förtid om panten är utsatt för förskämning eller snar förstörelse.77 Gällande 

aktier kommer förskämning inte ifråga, det tar främst sikte på fall av varor som inte kan 

förvaras under längre tid. Däremot torde snar förstörelse kunna ta sikte på yttre om-

ständigheter som påverkar säkerheten, som värdefall på börsen. I doktrin har uttalats att 

det för realisationsrätt i dessa fall krävs att panthavarens säkerhet verkligen är äventy-

rad.78 Detta torde kunna leda till svåra avvägningsfrågor som inte kommer att diskuteras 

vidare här. 

Om ingenting avtalats mellan parterna gäller enligt vad som sades ovan stadgandet i 

HB 10 kap. 2 §. Detta kan av flera skäl vara problematiskt, framför allt då regeln är för-

legad och i många fall praktiskt ohjälpsam.79 Bestämmelsen gäller även oaktat karaktä-

ren på pantegendom, med reservation för vissa undantagsbestämmelser i bl.a. i lag 

(1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) och VpmL, som dock i huvud-

sak tar sikte på formkrav vilket inte påverkar aktuell framställning.80 Avslutningsvis bör 

endast erinras om att möjligheten till förtida realisation är ett undantag från förfaranden 

med pant. 

 

 

                                                             
77 Walin, m.fl., s. 324, Lennander (1977) s. 134. 
78 Lennander, s. 129. 
79 Prop. 2004/05:30 s. 57, se även Henriksson, s. 329. 
80 3 kap 2 § i LHF innehåller en särreglering för pant bestående av finansiella instrument, som dock inte står i mot-
satsförhållande till HB utan endast föreskriver att överrenskommelse om realisation av pant inte behöver vara i skrift-
lig form, i syfte att underlätta pantrealisation. 
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5. SÄKERHETSAGENTEN – ETT FÖRSÖK 

TILL KATEGORISERING  

5.1 Säkerhetsagentavtalet 

Villkoren och ansvaret hos säkerhetsagenten regleras i det initiala avtal som ställs upp 

mellan emittenten och säkerhetsagenten, ofta som en del av låneavtalet (jfr eng. ”interc-

reditor agreement”) alternativt, eller tillsammans med, klausuler i själva pantavtalen. 

Det finns ett slags formkrav på uppkomsten av funktionen, vilket också är viktigt att 

iaktta för att försäkra sig om att förpliktelserna kommer att upprätthållas vid en eventu-

ell process.  Säkerhetsagentavtalet bör ha villkor som täcker följande områden:81 

 

a) upprättandet av säkerhetsagentrelationen 

b) säkerhetsagentsegendomen 

c) säkerhetsagentens skyldigheter och rättigheter 

d) tillsättandet och avlägsnandet av säkerhetsagenten 

e) villkoren för realisation av säkerheterna 

f) kraven för obligationsinnehavarmöten och hur dessa ska organiseras 

g) viss eventuell övervakning av emittentens finansiella förhållanden 

 

För upprätthållandet av säkerhetsagentrollen i en rättegång eller liknande torde i detalj 

krävas i) avsikt, ii) att säkerhetsagentsegendomen är tillräckligt specificerad (för att 

uppnå vissa sakrättsliga krav som ställs i lag), iii) att förmånstagarens rättigheter till 

egendomen ska vara tillräcklig definierad samt iv) att definition har skett av vilka som 

utgör förmånstagare. Detta är generellt sett inte ett problem utan avtalen brukar utfor-

mas i enlighet med dessa ”krav”. Säkerhetsagentens förpliktelser regleras således ofta 

direkt i obligationsvillkoren där det ofta även framgår att pantegendomen ska förvaras 

hos säkerhetsagenten för obligationsinnehavarnas räkning. I brist på avtalade uppgifter 

härom finns förvisso en möjlighet, som nämnts, att tillämpa allmänna principer om 

sysslomannaansvar på säkerhetsagenten och obligationsinnehavarna.82  

                                                             
81 Adams, s. 239. 
82 NJA 1941 s. 400. 
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Säkerhetsagenten är inte en juridisk person utan snarare en metod som används för 

att underlätta transaktioner med obligationer på finansmarknaden. Säkerhetsagenten 

används förvisso även i många andra sammanhang, men kommer här endast att analyse-

ras utifrån dess funktion på obligationsmarknaden.83 Det har hittills inte skett en reell 

kategorisering av säkerhetsagenten i svensk rätt i vad för institut som rollen ska falla in 

under är inte helt klart, då säkerhetsagenten har drag av sysslomannaskap, depositarie 

och innehavare av pant som tredje man.84 Nedan är en illustration i ett försök att inordna 

säkerhetsagent strukturen med en mer traditionell mellanmansrättslig terminologi: 

 

5.2 Mellanmän  

Karakteristiskt för säkerhetsagentens roll i obligationslån är förtroendeuppdraget, ett 

slags administrativt uppdragsförhållande där säkerhetsagenten har till uppgift att för 

sina huvudmäns räkning utföra olika tjänster i enlighet med vad som räknats upp ovan. 

Syftet med strukturen är att säkerhetsagenten inte ska ha en självständig rätt att förfoga 

över eller göra anspråk på egendom som denne innehar för obligationsinnehavarnas 

räkning. Därmed påminner institutet om andra typer av etablerade mellanmansrättsliga 

strukturer.  

Som mellanman benämns den i svensk rätt som rättshandlar åt annan och därige-

nom utgör ett mellanled. Mellanmannen kan som huvudregel falla tillbaka på något 

rättsfaktum som ger honom behörighet, vilket ofta utgörs av en viljeförklaring från hu-

vudmannen. De olika mellanmansformerna kan delas upp i två; de som rättshandlar i 

                                                             
83 Andra områden där en säkerhetsagent, eller ”trust” används är vid familjerättsliga uppgörelser som ex. vid upprät-
tande av testamente, (se Thomas & Hudson, The law of trusts, s. 37), förvaltning av egendom etc. etc.  
84 Gorton, s. 94. 
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huvudmannens namn och de som rättshandlar i eget namn. Säkerhetsagentens mellan-

mannaskap utgör enligt min mening en kombination av dessa, då rättsfiguren agerar i 

eget namn, och i avtalen utgör en ”egen part” utöver huvudmannen. Samtidigt bör på-

minnas om att den representerar obligationsinnehavarna. Inte heller avtalsstrukturen ser 

ut som den i traditionella fullmäktigeförhållanden, vilket illustreras nedan.85  Gemen-

samt för dessa strukturer är att då säkerhetsagenten, eller annan mellanman innehar 

egendom för sin ”huvudmans” räkning, anses medelbar besittning föreligga för huvud-

mannen. Detta innebär att den omedelbara besittningen utövas av någon som erkänner 

att så sker för den medelbare besittarens räkning.86 

 

   
 

Avtalen och uppdragsförhållandet ter sig något annorlunda vid användandet av säker-

hetsagent, även om det självklart påminner om övriga mellanmansrättsliga förhållanden.  

Det finns ett flertal olika typer mellanmän tillika sysslomän varav de vanligaste är full-

mäktige, kommissionär, handelsagent, prokurist, och mäklare. Säkerhetsagenten har 

drag närmast liknande sysslomannaskap eller depositarie varför dessa kommer att dis-

kuteras i korthet nedan. 

Sysslomannaskap brukar definieras som ett samlingsnamn för uppdragsförhållande 

i vilket någon (sysslomannen) utför viss prestation, ekonomisk eller rättslig, för annan 

(huvudmannen). Vad som brukar beskrivas som det karakteristika draget i syssloman-

naskapet är det särskilda förtroendeförhållande som uppstår mellan huvudmannen och 

sysslomannen. Sysslomannen kan vara såväl en fysisk som juridisk person. I doktrin har 

hävdats att säkerhetsagentfunktionen bör kunna liknas vid ett sysslomannaskap. Detta 

har gjorts mot bakgrund av Dalamålet, vilket kommer att redogöras för nedan.87 Grun-

den för sysslomannaskapet och reglerna för det återfinns i 18 kap HB. Legaldefinitionen 

följer av 1 § och lyder: 

 
                                                             
85 Illustration: Grauers s. 73. 
86 Håstad, s. 50. 
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”Varder man av annan ombuden, att å dess vägnar något syssla och uträtta, och säger där ja till; tage full-

makt och ligge där sedan hans vårdnad å; göre ock redo och besked för det han om händer får” 

 

Reglerna i 18 kap HB är utformade för sysslomän som enskilda personer, men av rätts-

praxis har framgått att reglerna sannolikt också kan tillämpas på företagsuppdrag.88  

HB:s regler har fått minskad betydelse. Detta beror delvis på att speciallagstiftning in-

stiftats för bland annat kommission och handelsagentur. Även avtalslagens fullmaktbe-

stämmelser har bidragit till ett större förbiseende av handelsbalkens regler, som numera 

används som komplement då avtalslagen inte anses tillräcklig. I anslutning till diskus-

sionen om sysslomannaskap finns även skäl att diskutera kommission. Kommissionsla-

gen (2009:865) (KomL) uppdaterades i syfte att anpassas och stämma överrens med 

MiFID I och VpmL. KomL används som den civilrättsliga regleringen för köp eller för-

säljning av värdepapper av exempelvis ett värdepappersinstitut för kundens räkning. 

KomL är direkt tillämplig på handel på aktiemarknaden, däremot faller penningmarkna-

den och handel på derivatmarknaden utanför dess tillämpningsområde. Säkerhetsagen-

ten varken köper eller säljer värdepapper för sin kunds räkning, eller agerar på aktie-

marknaden. Trots detta finns anledning att hämta viss ledning från dessa bestämmelser. 

KomL grundläggande stuktur utgörs av att kommissionären ska ta till vara kommitten-

tens intressen vid utförande av kundens uppdrag. Äganderätten till de värdepapper som 

kommissionären handhar i kommission tillkommer aldrig denne. Vidare gäller att 

kommissionären har en legal panträtt i kundernas värdepapper till säkerhet för att kun-

den verkligen fullgör sina skyldigheter, företrädesvis betalning för uppdraget. Säker-

hetsagentens avtal konstrueras i enlighet med detta, om än i annat syfte.  

I den utsträckning särskild överrenskommelse inte träffats mellan panthavaren och 

besittaren (säkerhetsagenten) torde besittarens rättsställning bedömas med ledning av de 

avtal som ligger till grund för hans innehav. Då säkerhetsagenten i obligationsemissio-

ner inte är att betrakta som panthavare utan snarare en depositarie skulle detta således 

möjligen aktualisera reglerna om deposition, en uppfattning som också framkommit i 

litteraturen.89 Allmänna regler om deposition finns i lag (1927:56) om nedsättning av 

pengar hos myndighet som kan bli analogt tillämplig på andra deponeringar än pengar, 

däribland säkerheter som exempelvis aktier. Med deposition avses ett avtal varigenom 

                                                                                                                                                                                   
87 Se även Walin, Panträtt, 2:a uppl, s. 314. 
88 Tiberg, s. 27, se även NJA 1992 s. 16. 
89 Gorton, s. 94.  
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en person överlämnar lös sak i annans besittning för att denne ska vårda saken. Säkerhe-

ter kan deponeras hos tredje man, som i dessa fall brukar kallas escrow agent, i huvud-

sakligt syfte att försvåra överlåtelser i strid med pantsättningen.90 Huruvida denna trans-

aktion innebär sakrättsligt giltig pantsättning är inte helt klart. Klart är dock att en giltig 

deponering medför en slags vårdplikt för depositarien.91 

Det finns även en ytterligare juridisk mellanman, hämtad från engelsk rätts ”trust”, 

och som i svensk rätt närmast är att liknas vid en särskild juridisk person under benäm-

ningen stiftelse. En konvention lades fram under åttiotalet som ett antal länder ratifice-

rade, dock inte Sverige varför det finns en risk att en truststruktur inte godkänds av 

svensk rättsordning. En trust uppkommer enligt engelsk rätt om en person överlämnar 

egendom till en annan person, trustee, med föreskrift att denne ska förvalta egendomen 

till nytta för en viss krets beneficiaries. Trusteen är därefter ägare till egendomen. Trust-

egendomen svarar inte för trusteens personliga gäld och ingår inte heller i dennes kon-

kurs. Institutet med trustee förekommer ofta i anglosaxiska rättssystem under namnet 

”bond trustee”. Denna rättsfigur stöter sällan på problem i någon rättskultur, varken 

gällande pantrealisation eller insolvens hos trusteen. Den största skillnaden mellan trus-

tee och säkerhetsagenten är att trusteen anses vara legal ägare till säkerhetsegendomen 

och att trusteen i sådan kapacitet har rättskraft att representera obligationsinnehavarna 

utan fullmakt, något som krävs för säkerhetsagenter. Vid trusteens konkurs har långi-

varna separationsrätt till säkerheterna, då de är s.k. equitable owners. Det svensk rätt i 

korthet försökt göra med säkerhetsagentkonstruktionen är att hitta ett sätt att komma 

runt avsaknaden av erkännande för trustee-institutet.92 

En av anledningarna till att Sverige inte ratificerade Haagkonventionen 1985 var 

det borgenärsskydd som traditionellt sett ansetts väldigt viktigt i svensk rätt. Instiftandet 

av trustinstitutet menade man skulle ge en orättvisande bild av gäldenärens egendom 

och skulle försvåra för kreditgivare att skaffa sig en rättmätig bild av låntagaren. Borge-

närsskyddet menar man förebygger konflikter på så sätt att det är lättare för andra kre-

ditgivare att upptäcka tidigare transaktioner, och kreditgivare hade svårare att vilseledas 

                                                             
90 Ramberg, s. 144. 
91 Möjligen krävs vid yrkesmässig deposition att särskilda åtgärder fordrar ett uttryckligt åtagande härför av deposita-
rien, se Hellner m.fl. s. 295 f. Se även bl.a NJA 1917 s. 533, NJA 1925 s. 374 samt NJA 2001 s. 292. 
92 Det finns en multilateral konvention som behandlar trustinstitutet, Convention on the Law applicable to Trusts and 
their Recognition (Haag-konventionen från 1985). Konventionen behandlar framförallt lagval men också erkännandet 
av truster samt innehåller en definition av begreppet trust. Sverige har inte ratificerat konventionen och är således inte 
folkrättsligt bundet till att erkänna trustinstitutet. 
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att överskatta gäldenärens kreditvärdighet.93 Detta har dock inte så stor betydelse vid 

långivning numera eftersom separationsrätt godtas av rättsordningen vid leasing, avbe-

talning och återtagandeförbehåll. Det finns utrymme att kritisera och diskutera huruvida 

det skyddet även fortsättningsvis ska upprätthållas i sådan utsträckning, då det finns 

många fler möjligheter till insyn i företag vilket leder till bättre kreditundersökningar.  

5.2.1 NJA 1941 s. 400 – “Dalamålet” 

I fråga om innehavarens ansvar gentemot panthavarkollektivet finns framförallt ett av-

göranden från högsta domstolen av intresse. I NJA 1941 s. 400 diskuterades vilket legalt 

ansvar en panthavande bank hade gentemot obligationsinnehavarna då banken hade att 

förvara säkerheterna i ett obligationslån, utifrån 1936 års pantsättningslag.  

Högbroforsens Industriaktiebolag (Högbroforsen) upptog 1922 ett obligationslån 

om 4 miljoner kronor. Som säkerhet överlämnades inteckningar i bolagets fasta egen-

dom samt förlagsinteckningar till den medverkande banken. Högbroforsen försattes år 

1932 i konkurs varpå ett aktiebolag i egenskap av obligationsinnehavare stämde den 

medverkande banken för bristande i att för obligationsinnehavarnas räkning vidta åtgär-

der, bl.a. i när Högbroforsen beslutade att inställa driften vid sin fabrik. Obligationsin-

nehavarnas skadeståndstalan ogillades då HD fann att banken inte handlat culpöst, bl.a. 

på grund av att banken blev vilseledd av låntagaren. Däremot uttalade majoriteten att 

banken i princip kunde ha varit skyldig att ingripa. Lennander har i detalj redogjort för 

fallet och även diskuterat grunden till obligationsstrukturen och vad obligationsinneha-

vare rimligen kan förvänta sig, varför hänvisning görs till hennes framställning för mer 

information.94 

I fallet utgick domstolen i stor utsträckning från det kontrakt som upprättats mellan 

parterna. Mot bakgrund av kontraktet fastslog HD den begräsning av ansvaret som led-

de till att Dalas skadeståndstalan ogillades. Däremot är det inte nödvändigtvis uteslutet 

att ledning kan hämtas från annat håll än obligationskontraktet. Allmänna skäl som lig-

ger bakom bankens uppdrag torde också kunna leda till ansvar i andra fall. Detta kom-

mer att diskuteras strax nedan. 

Vid tillkomsten av 1936 års lag uttalades att avsikten inte var att de legala reglerna 

om handpanträtt undantagslöst skulle tillämpas vid pantsättning av lös egendom som 

                                                             
93 Håstad, s. 286. 
94 Lennander (1977) s. 210 ff.  
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innehas av tredje man. Det skulle sålunda inte åligga tredje mannen att på grund av 

panträttsförhållandet förvara och vårda panten, i den mån han inte hade en sådan skyl-

dighet av någon annan anledning. I underrättelsen till tredje mannen låg emellertid, 

framhölls det i förarbetena, en anvisning att han inte fick lämna ut den pantsatta 

lösegendomen till ägaren. Detta har utvecklats och förtydligats genom ovan återgiven 

praxis. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att i det åtagande att förvara panten bör ligga 

en skyldighet att bevaka obligationsinnehavarnas intressen med avseende på denna, 

utöver vad den rena förvaringen kräver, även om detta inte framgår explicit av avtalet 

som upprättats av parterna.95 Banken bör ha allmänna sysslomannaförpliktelser gent-

emot obligationsinnehavarna.96 En friskrivningsklausul från dessa skyldigheter torde till 

och med kunna frångås med användning av 35 § AvtL. I de allmänna förpliktelserna 

torde förutom skyldigheten att inte återlämna panten till pantsättare, ingå åtgärder som 

att utöva sina kontraktsenliga rättigheter exempelvis genom att reagera om låntagaren 

får svårigheter med räntebetalning och göra vissa undersökningar enligt lagstadgade 

borgenärsrättigheter.97 Det kan dock diskuteras om inte en sådan tillsynsplikt, applicerat 

på den relevanta situationen här (att undersöka att värdet av obligationerna inte sjunker) 

skulle innebära att skyldigheten för säkerhetsagenten att tillvarata obligationsinnehavar-

nas intresse – även utan särskilt avtal härom – sträcks utöver ett ordinärt pantvårdaran-

svar. 

Avslutningsvis är en hörnsten i säkerhetsagentens uppdrag att han iakttar sin skyl-

dighet att inte lämna ut det pantsatta godset till ägaren. Detta är av central betydelse för 

att den sakrättsliga verkan av pantsättningen ska bestå. Det får antas att en kreditgivare 

normalt inte som säkerhet skulle godta pantsättning av gods som innehas av tredje man, 

ifall tredje man utan påföljd skulle kunna åsidosätta sin skyldighet att inte lämna ut god-

set till ägaren. Däremot torde han kunna lämna ut säkerheterna till någon av obligations-

innehavarna, vilket kommer att diskuteras vidare nedan. 

 

                                                             
95 Lennander (1977) s. 222 ff. 
96 Lennander (1977) s. 222. 
97 Jfr JB 6 kap. 6 §. 
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5.2.2 Redovisningsskyldighet 

För att erhålla det sakrättsliga skydd som obligationsinnehavarna är ute efter är det vik-

tigt att poängtera att säkerhetsagenten liksom en ”vanlig” syssloman bör inneha säker-

heterna, eller annat som denne kan tänkas inneha för annans räkning ”med skyldighet att 

redovisa för medlen”. Härmed bör inkluderas ett ansvar att hålla var obligationsinneha-

varkollektivs egendom avskiljt från andras och egen egendom. Att redovisningsskyldig-

het gäller även för innehavare av pant som inte är panthavare framgår bl.a. av NJA 1956 

s. 562. Vikten av detta framkommer främst vid en eventuell realisation av pant då medel 

i form av pengar inflyter till säkerhetsagenten, alternativt att en fungibel egendom an-

vänds som säkerhet. Gällande pantbrev torde sammanblandning inte bli aktuellt, vare 

sig med säkerhetsagentens egna egendom, eller säkerheter denne förvarar för andras 

räkning. Men då det ändå finns situationer då detta är av vikt redogörs grunderna för 

institutets tillämplighet här. 

Viktigt att ha i åtanke är att redovisningsskyldighet med åtföljande separationsrätt 

inte kan tillskapas genom avtal. Detta beror på att det skulle innebära en risk för miss-

bruk av enskilda genom att de försöker omvandla vanliga fordringar till separationsbe-

rättigande äganderättsanspråk.98 I konstellationer med en tredje man är det inte ovanligt 

att mellanmannen som innehar annans åläggs redovisningsskyldighet. Det finns exem-

pel på sådana skrivelser i ett flertal lagar bland annat kommissionslagen och fastighets-

mäklarlagen99. För säkerhetsagenten torde skyldigheten följa av rättsförhållandets natur 

och därmed i enlighet med oskrivna om än dispositiva regler.100 

För att medel ska ha mottagits med redovisningsskyldighet krävs att den som över-

lämnat medlen förbjudit mottagaren att ha medlen sammanblandade med sin egen för-

mögenhet i ett läge då mottagaren är insolvent, eller att detta ändå följer av rättsförhål-

landets natur.101 Det åligger vid tveksamma fall den part som gör gällande separations-

rätt att utifrån den gränsdragningsproblematik som kan föreligga mot kreditgivning visa 

att medlen innehas med redovisningsskyldighet. Parten måste alltså visa att medlen ut-

gjort ett främmande värde som mottagaren inte ägt sätta i fara.102 

                                                             
98 Millqvist, s. 112. 
99 Millqvist, s. 112, se även bl.a. 6 § 2 st KommL, 12 § fastighetsmäklarlagen. 
100 Hellner, Redovisningsskyldighet i kontraktsrätten, Festskrift till Henrik Hessler, s. 242 ff. 
101 Håstad, s. 157. 
102 Prop. 1944:81 s. 31, se även NJA II 1942 s. 434 och NJA II 1944 s. 410, förarbeten till både lagen om förskingring 
och lagen om redovisningsmedel anför att gränsdragningen ska baseras på samma princip; att kreditgivning kan antas 
föreligga endast om den grundas på uttryckligt medgivande eller andra särskilda omständigheter.  
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 En analogi från lag (1999:158) om investerarskydd talar än mer för att säkerhets-

agenten ska åläggas en redovisningsskyldighet. Enligt förarbeten till lagen anges att de 

finansiella instituten i regel är skyldiga att hålla sina kunders finansiella instrument och 

medel åtskilda från sina egna tillgångar.103 För de fall det inte beaktas av instituten trä-

der lagen in och erbjuder viss ekonomisk kompensation, det s.k. investerarskyddet.  I 

och med skrivelsen har lagstiftaren försökt garantera kunderna separationsrätt till sina 

tillgångar vid institutets eventuella konkurs. Detta förutsätter att tillgångarna inte sam-

manblandats eller till följd av brottslig handing inte finns kvar. 

                                                             
103 Till stöd för att redovisningsskyldighet anses föreligga för säkerhetsagenten kan anföras att för värdepappersbolag 
som bedriver s.k. sidoverksamhet gäller att de mottar kundmedel med redovisningsskyldighet. Med sidoversakmhet 
avses bland annat förvaring av finansiella instrument, se Sevenius, Örtengren, s. 145.  
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6. SÄKERHETSAGENTENS KONKURS 
6.1 Allmänt om säkerhetsagentens konkurs 

En fråga som inledningsvis är av intresse att redogöra för är huruvida säkerhetsagentens 

konkurs är ett praktiskt och faktiskt problem som bolagen alls bör förbereda sig på, eller 

om det snarare är en teoretisk och dystopisk problematisering. En pantinnehavares (men 

inte panthavares) konkurs är något som i dessa sammanhang inte diskuterats i doktrin i 

nämnvärd utsträckning.104 Säkerhetsagentens verksamhet består i innehav av säkerheter 

och företrädande av obligationsinnehavare. Det finns ingen verksamhet därutöver som 

inte hör till denna roll, vilket i sig begränsar risken för konkurs. Däremot skulle situa-

tionen kunna uppstå att de, p.g.a. felaktigt beteende sätter sig i en situation som påkallar 

konkurs. Ett exempel på detta är om säkerhetsagenten olovligen återlämnar säkerheterna 

till aktuell emittent. På grund av detta kan åtal väckas mot säkerhetagenten som saknar 

tillräckliga medel för ersättning. Denna situation är inte otrolig då säkerhetsagenten inte 

har ett obegränsat aktiekapital och tämligen sällan innehar en ansvarsförsäkring som ens 

i närheten täcker de belopp de själva ansvarar för gentemot obligationsinnehavarkollek-

tivet. 

Då säkerhetsagenten genom avtal med emittenten innehar säkerheter torde det vid 

den förstnämndas konkurs påträffas en mängd säkerheter i dennes besittning, vilka för-

varas för obligationsinnehavarnas räkning. Detta framgår också av det avtal som upprät-

tades mellan pansättaren (emittenten) och säkerhetsagenten där det av avtalsvillkoren 

framgår att säkerhetsagenten är en representant för obligationsinnehavarna och inte själv 

har en fordran på emittenten.  

Vid konkurs tillämpas som bekant konkurslagen, som inte är dispositiv och således 

inte möjlig att avtala bort. Den rådande huvudregeln för ett bolags egendom i konkurs 

följer av 3 kap. 3 § KL:  

 

”Till ett konkursbo räknas, i den mån inte något annat följer av 2 §, att egendom som tillhörde 

gäldenären när konkursbeslutet meddelandes eller tillfaller honom under konkursen och som är 

sådan att den kan utmätas”.  
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Beträffande innebörden av rekvisitet tillhörde framförs i förarbeten att där åsyftas inte 

bara egendom till vilken konkursboet själv är ägare i vanlig mening. Även rättigheter av 

mera begränsad innebörd hör hit, t.ex. panträtt eller retentionsrätt liksom hyresrätt om 

den är överlåtbar. I linje med detta ligger utsökningsbalkens presumtion att all egendom 

som gäldenären har i sin besittning vid tiden för utmätning presumeras tillhöra gäldenä-

ren. I svensk rätt gäller emellertid även att den som lämnat egendom i annans besittning 

utan att ha sålt, bytt eller givit bort egendomen i allmänhet har separationsrätt till egen-

domen i besittarens konkurs.105 Detta följer e. contrario av reglerna i 3 kap. 3 § KL och 

4 kap. 17 § UB. Den som hävdar äganderätt och önskar separera egendom från kon-

kursboet har att bevisa att en försäljning inte skett utan endast en deponering.  

6.2 Allmänt om obligationsinnehavarnas separationsrätt 

Utgångspunkten är således att säkerheterna som är pantsatta till obligationsinnehavarna 

men ägs av emittenten inte ska ingå i säkerhetsagentens konkurs. Frågan kompliceras 

något då separationsrätt i normalfallet fordrar någon form av äganderätt. I förevarande 

fall rör det sig ju om en panträtt. De avtal som har upprättats vid emissionen kan troligt-

vis påvisa att säkerheterna innehas för annans räkning, men frågan kvarstår om detta är 

tillräckligt.106 Frågan som uppstår är huruvida en panthavare, utan äganderätt i legal 

mening kan ha separationsrätt till ett pantbrev eller annan säkerhet som är i tredje mans 

besittning.  

(a) Det första argumentet har att göra med allmänna panträttsliga förhållanden. Be-

greppet panträtt medför ett implicit krav på en underliggande fordran kopplat till pant-

rätten. Innehav av panträtt innebär inte något ekonomiskt värde för sig.107 Pantförskriv-

ningens syfte är istället att säkerställa ett visst underliggande anspråk. Konkursboet kan 

inte ges en större rätt till viss egendom än bolaget hade utom konkurs. Med andra ord, 

då den solventa säkerhetsagenten inte hade någon rätt att förfoga över säkerheterna för 

egen del, borde denna rätt inte desto mer tillkomma säkerhetsagenten i konkurs. Säker-

hetsagenten ägde förvisso förfoganderätt å obligationsinnehavarnas räkning, bl.a. ge-

nom att realisera tillgångarna om en situation som så krävde skulle uppstå.  

                                                                                                                                                                                   
104 Se dock Gortons uttalande under inledningen ovan. Även Walin m.fl. har nämnt tredjemannens konkurs i fråga om 
inteckning i luftfartyg, och för dessa sammanhang anges att vid tredjemannens konkurs har panthavaren förmånsrätt 
enligt 4 § 2 st. FRL. 
105 Håstad, s. 145. 
106 Håstad, s. 144. 
107 Walin, s. 23. 
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(b) Det andra argumentet hämtas från rättspraxis då HD vid ett tillfälle har medgivit 

en kreditgivare separationsrätt till pantsatt egendom trots avsaknad av egentligt ”ägan-

derätt” i strikt mening till egendomen.108 I fallet hade ett försäkringsbolag ställt en ga-

ranti till en bank och mottog själv panten som låntagarna ställt för försäkringsbolagets 

risk. Sedan försäkringsbolaget försattes i konkurs ansågs banken, trots att panten for-

mellt ställts till försäkringsbolaget, ha separationsrätt till panten. Villkoret som upp-

ställdes här var att panthavaren i enlighet med specialitetsprincipen skulle kunna identi-

fiera egendomen. 

Ovan förda resonemang under (b) fordrar att obligationsinnehavarna bevakar kon-

kursen, vilket det inte är självklart att de annars har anledning att göra. Obligationsinne-

havarna har ju inte ett anspråk på konkursboets förmögenhetsmassa. Snarare har de ett 

anspråk på undantagande av egendom ur konkursboets förmögenhetsmassa. I sådana 

fall finns det en risk för att de inte är medvetna om att de säkerheter som säkerhetsagen-

ten innehar är utsatta för risk att utmätas för dennes gäld. Detta är dock troligtvis inte ett 

större problem.  

6.2.1 Specialitetsprincipen och separationsrätt 

Specialitetsprincipen ställer, som ovan diskuterats, krav på att föremål ska vara indivi-

dualiserad och identifierbar för att ge sakrätt. De säkerheter som säkerhetsagenten in-

nehar torde uppfylla dessa krav. Då säkerheten består av aktiebrev är specialitetsprinci-

pen uppfylld, enligt kraven i Aktiebolagslag (2005:551) (ABL) 6 kap. 2 § vari anges att 

ett aktiebrev ska innehålla uppgift om bolagets firma, aktieägarens namn, nummer på de 

aktier som avses m.m. Dessa uppgifter är tillräckliga för att aktiebreven ska anses till-

räckligt specificerade och ge separationsrätt.   

I 4 § 2 p. FRL anges att förmånsrätt följer på olika grunder, bland annat förmånsrätt 

som följer med handpanträtt. Den gäller även när panträtt upplåtits enligt 1936 års 

lag.109 Säkerhetsagentens innehav av säkerheterna är ju närbesläktat med en sådan tred-

jeman som lagen tar sikte på. Därför kan det förmodas att förmånsrätt och separations-

rätt uppstår även i dessa fall.110 I förarbeten till lagen har lagrådet uttalat att handpant 

likställs med pant som innehaves av tredje man endast i ett hänseende, nämligen i fråga 

om rätten att ur godset erhålla betalning med förmånsrätt. 
                                                             
108 NJA 1995 s. 197. 
109 Walin, Gregow s. 41. 
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Enighet råder kring att säkerhetsagentens förpliktelser innefattar ett förbud att inte 

utan vidare lämna tillbaka säkerheterna till låntagaren.111 Vid säkerhetsagentens konkurs 

finns dock en risk att säkerhetsagenten (uppsåtligen eller av oaktsamhet) har återlämnat 

säkerheterna, d.v.s. pantbreven eller liknande till emittenten. Skulle emittenten vara 

likvid torde ingen större fara skett utan denne lämnar troligtvis tillbaka säkerheterna till 

obligationsinnehavarna. Detta på ett tillfredställande sätt sett till reglerna om tillskapan-

de av sakrätt, varpå en ”ny pantsättningsperiod” påbörjas. Om även emittenten skulle 

vara insolvent vid påträffandet av återlämning av säkerheterna kan ett återlämnande 

medföra större risk. Av rättspraxis kan slutsatsen dras att obligationsinnehavaren troli-

gen har rätt till ersättning av säkerhetsagenten för den ekonomiska förlust denne lider 

om säkerhetsegendomen lämnas ut. Detta kanske stillar den teoretiskt lagda. Från en 

praktisk investerarsynpunkt är dock detta till liten tröst då säkerhetsagenten, alldeles 

oavsett avsaknad av andra skulder i ytterst få fall kan ersätta den skada som åsamkas 

obligationsinnehavarkollektivet om dessa inte får tillbaka vad som erlagts till emitten-

ten. 

6.3 Allmänt om pantrealisation 

Ovan har konstaterats att säkerhetsagenten kan inneha panten trots att han inte är den 

egentliga panthavaren. Här ska undersökas säkerhetsagentens befogenhet, eller juridiska 

möjlighet, att realisera panten, med eller utan obligationsinnehavarnas medgivande. 

Regler om pantrealisation då pantsättaren är solvent, men inte erlägger betalning finns i 

10 kap. 2 § HB och kan tillämpas analogt på förevarande situation, om någon av pantre-

alisationsmöjligheterna som uppställts i emissionsavtalet är uppfylld. Paragrafen återges 

i relevanta delar nedan: 

 
”Nu är dag ute, och löses ej panten åter; have då panthavaren våld, att (…) uppbjuda, och sedan lagligen 

värdera och mäta låta (…) eller låta borgenären den behålla efter värderingen”.  

 

Paragrafen utgör inte något egentligt hinder mot att annan än panthavare skulle realisera 

panten. Detta då den gör skillnad på panthavare och borgenären vilket eventuellt kan ses 

som ett stöd för att borgenären inte nödvändigtvis behöver vara densamma som pant-

havaren. Lagstiftarens avsikt går dock inte med säkerhet att utläsa och det är svårt att 
                                                                                                                                                                                   
110 NJA II 1936 s. 159 f.  
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dra några slutsarser om paragrafen är utformad att tillämpas på denna specifika situa-

tion. Enligt min mening bör bestämmelsen inte läsas e.contrario, det vill säga den bör 

inte anses utesluta att annan än panthavare realiserar. Bestämmelsens syfte är inte heller 

att uttömmande ange parterna i en realisation, utan att föreskriva på vilket sätt realisa-

tion kan ske. HB är dessutom dispositiv och ger därigenom en möjlighet att reglera rea-

liseringen i avtal, något som förespråkas av doktrin och i regel ofta utnyttjas.112 

Skulle realisation ske vid emittentens insolvens ser dock rättsläget något annorlun-

da ut. Då detta aktualiserar en tillämpning av den icke dispositiva konkurslagen, utesluts 

även en parallell tillämpning av 10 kap. 2 § HB.113 Konkurslagen 8 kap. 10 §, är betyd-

ligt modernare än regeln i handelsbalken och lyder i utvalda delar:  

 
 ”En borgenär som innehar lös egendom med handpanträtt får själv ombesörja att egendomen säljs på 

auktion. Finansiella instrument och valuta får omedelbart säljas eller realiseras genom avräkning av en 

borgenär som har egendomen som säkerhet.” 

 

Av första styckets utformning torde ordalydelsen själv ombesörja inte utesluta att bor-

genären utser annan att realisera egendomen. Det finns inte heller några skyddshänsyn 

eller dylikt som skulle motivera uppställandet av ett sådant hinder. Av andra stycket, 

vilket blir tillämpligt på säkerheter i form av aktiebrev, används visserligen en annan 

formuleringen än det första. Vad lagstiftaren skulle ha för motiv att ställa upp olika reg-

ler för lös egendom respektive finansiella instrument är dock svårt att förstå. Därför bör 

slutsatsen att även annan, på uppdrag av borgenären, kan företa en realisation vara rim-

lig att dra. 

I obligationsvillkoren bör följaktligen föreskrivas att säkerhetsagenten vid aktuali-

serande av uppsägningsgrund ges befogenhet att realisera panten å obligationsinneha-

varkollektivets vägnar. Visserligen har i doktrin uttryckts att överrenskommelser mellan 

gäldenär och panthavare inte är bindande, med mindre att villkoren är strängare.114 Ovan 

sagda förfarande fordrar också att säkerhetsagenten agerar för samtliga obligationsinne-

havare. Om säkerhetsagenten endast skulle företräda en minoritet av obligationsinneha-

varna skulle detta troligtvis ge upphov till osäkerhet, bl.a. med hantering av realisa-

tionsmedlen. Detta blir dock inte ett praktiskt problem i förfaranden med säkerhetsagen-
                                                                                                                                                                                   
111 Gorton, s. 94. 
112 Henriksson, s. 329. 
113 Welamsson, s. 401 f. 
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ter idag, då dessa alltid företräder samtliga obligationsinnehavare. Eftersom realisation 

inte är en rättslig åtgärd behövs inte heller gås in på de processuella behörighetsreglerna 

för säkerhetsagenten, vilka också i övrigt utelämnats från uppsatsen. En avslutande syn-

punkt är att villkoren för realisationen borde upptas i avtalet som reglerar säkerhets-

agentens rättigheter och skyldigheter, inte minst till skydd för säkerhetsagenten, för att 

förhindra anspråk på ersättning till följd av en realisation som inte samtliga obligations-

innehavare finner tillfredsställande.  

6.3.1 Obligationsinnehavares möjlighet att begära pantrealisation 

Övervägande skäl synes tala för att en enskild obligationsinnehavare saknar rätt att be-

gära realisation av säkerheten, om han anser att denna satts i fara.115 Själva strukturen 

med säkerhetsagentens uppdrag och åtagande torde medföra en uteslutande rätt att före-

träda obligationsinnehavarna, till följd av vilket, den enskilde obligationsinnehavarens 

rätt att företräda sig gått förlorad. Möjligen gäller detta med undantaget att samtliga 

obligationsinnehavare skulle hävda en annan mening än säkerhetsagenten.116  

Om samtliga obligationsinnehavare skulle gå samman och kräva pantrealisation är 

inte utrett vad som skulle ske. Troligtvis finns det inte heller här någon sådan möjlighet 

att genomdriva realisation med bortseende från säkerhetsagenten. Obligationsinnehava-

re kan dock, i grupp men också enskilt, väcka talan mot säkerhetsagenten om skyldighet 

för denne att ingripa.117 Skulle denne visas förpliktigad att vidta åtgärder ska detta effek-

tueras, vid äventyr att säkerhetsagenten blir skadeståndspliktig mot innehavarna. Denna 

möjlighet torde inte fordra att alla obligationsinnehavare uppträder som en enhet.118   

6.3.2 Separationsrätt till medel som inflyter till säkerhetsagenten efter pantreali-
sation  

Ovan har konstaterats att separationsrätt är möjlig för säkerheterna i säkerhetsagentens 

konkurs, åtminstone enligt principen om specialitet. Nu skall utredas vad som sker då 

säkerhetsagenten efter en realisation som företagits på ska av obligationsinnehavarna 

försätts i konkurs innan medlen hunnit fördelas bland dem. Även om medlen skulle in-

flyta efter säkerhetsagentens konkurs skapar KL 7:23 en skyldighet för konkursboet att 

                                                                                                                                                                                   
114 Welamsson, s. 401f.  
115 Lennander (1977) s. 220, detta får även stöd av Walin m.fl. s. 341 
116 Walin m.fl., s.640 f.   
117 Walin m.fl., s. 341 
118 Walin m.fl., s. 330 
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utge betalning till obligationsinnehavarna, och i avsaknad av sammanblandningspro-

blem skulle processen vara tämligen okomplicerad. 

Huvudregeln för separationsrätt är, som bekant, att den går förlorad om objektet 

som säkerheten avser byts ut. Här finns dock ett antal väl etablerade och erkända undan-

tag.119 Dessa utgörs av (a) reglerna för surrogation,120 (b) lag om redovisningsmedel vid 

sammanblandning och c) uppkomst av samäganderätt efter sammanblandning.  

Av huvudregeln för surrogation (a) följer att separationsrätt kan erkännas i identifi-

erbart surrogat i fall där sambandet med den ursprungliga saken är okomplicerat.121 Det-

ta under förutsättning att den anförtrodda egendomen realiserats i obligationsinnehavar-

nas intressen och att det föreligger en skyldighet för säkerhetsagenten att återlämna det 

som trätt i den ursprungliga egendomens ställe.122 HD har i NJA 1995 s. 197 uttalat att 

det följer av allmänna regler att om en pant omvandlats till kontanta medel innan en 

realisationsrätt har inträtt gäller panträtten i medlen såsom surrogat för panten. Skulle 

säkerhetsagenten ha realiserat endast ”ett obligationsinnehavarkollektivs” säkerheter 

innan dennes konkurs är det troligt att det finns ett klart samband varför detta obliga-

tionsinnehavarkollektiv kan ges separationsrätt till sina medel. Detsamma gäller om 

flera olika obligationsinnehavarkollektivs säkerheter realiserats men medlen influtit till 

olika separata konton hos säkerhetsagenten, och således ingen sammanblandning skett.  

Skulle säkerhetsagenten ha realiserat ett antal obligationsinnehavarkollektivs säker-

heter innan dennes konkurs och dessa medel inflyter på samma konto går rätten till se-

paration till surrogatet förlorad. Sambandet är då inte längre okomplicerat. Det finns 

fortfarande en chans att obligationsinnehavarkollektiven har separationsrätt, frågan om 

detta aktualiserar en tillämpning av RedvL situation (b). Rättsläget är dock inte helt 

klart, och därmed har rättspraxis fått tjäna som utveckling av gällande rätt. Enligt rätts-

fallet som nämndes strax ovan gäller att panthavaren efter en pantrealisation är redovis-

ningsskyldig för det uppburna beloppet. Detta borde analogivis gälla även på pant som 

innehavs av tredje man. Av nyss nämnda lag följer att vissa rekvisit ska vara uppfyllda 

för att obligationsinnehavarna ska erhålla separationsrätt i denna eventuellt samman-

blandade egendomen. 

Säkerhetsagenten bör ha (i) mottagit medlen för annans räkning, (ii) med skyldighet 
                                                             
119 Millqvist, separationsrätt till sammanblandad fungibel egendom  
120 Frågan om en säkerhet kan överflyttas från ett objekt till ett annat, enligt regler om surrogation, har några gånger 
prövats i praxis, se bl.a. NJA 1974 s. 463 och NJA 1987 s. 105 som var tämligen långtgående. 
121 Håstad, s. 168. 
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att redovisa för dem och (iii) medlen för sådant ändamål hållits avskiljda samt (iv) av-

skiljandet har skett utan dröjsmål. Att säkerhetsagenten har en skyldighet att följa dessa 

villkor bör framgå på förpliktigande vis i obligationsvillkoren. RedvL kräver dock inte 

explicit aktiverande för tillämplighet utan används ofta som utfyllnad till avtal. En jäm-

förelse kan ske till avgörandet i NJA 1956 s. 562 där en person i egenskap av likvidator 

förhandlade med flertal panthavare till samma egendom om försäljning av egendomen. 

Likvidatorn ansågs, till förmån för panthavarna, ha förfogat över vederlaget vid försälj-

ning och domstolen ansåg att likvidatorn handlade under redovisningsplikt gentemot 

pantinnehavarna. Fallet bör, enligt min mening, ge stöd för uppfattningen att redovis-

ningsplikt aktualiseras för den som utför realisering till förmån för annan. Vare sig plik-

ten aktualiseras i lag (som för likvidatorn) eller genom avtal (som för säkerhetsagenten) 

gäller således att medel som inflyter ska innehas med redovisningsskyldighet, och där-

med saknas fri förfoganderätt för säkerhetsagenten i dessa fall.  

Har obligationsinnehavarkollektivens säkerheter, numera pengar, sammanblandats 

men varken minskat i värde eller sammanblandats med annans egendom eller säkerhets-

agentens egendom torde samtliga obligationsinnehavare ha gemensam rätt till de influt-

na medlen. Med andra ord har de samäganderätt med bibehållen separationsrätt (c).123 

Detta följer av både lag och rättspraxis. Sammanblandning av olika huvudmäns insatser 

leder inte till upphörd separationsrätt.124 Om det skulle föreligga brist delas denna ut 

proportionellt i förhållande till insatserna.125 Fördelningen torde primärt ske pro rata per 

obligationsemission, och därefter pro rata per varje obligationsinnehavares del per obli-

gationsemission.  

Resonemangen ovan bygger på ett antal förutsättningar. Bland annat torde säker-

hetsagenten ha en skyldighet enligt obligationsvillkoren att hålla de influtna medlen 

avskilda från sin egen eller andra obligationsinnehavares egendomsmassa vid händelse 

av realisation. Vidare bygger resonemanget på förutsättningen att emittenten är likvid. 

Vid emittentens insolvent torde en realisation vara utan verkan, då aktiepanten inte är 

någonting värd och obligationsinnehavarna som enbart har säkerhet i aktiepanten läm-

nas med en oprioriterad fordran.  

                                                                                                                                                                                   
122 Håstad, s. 154. 
123 NJA 1994 s. 506. 
124 Se sista stycket RedvL samt NJA 1959 s. 590 och NJA 1994 s. 506. 
125 Håstad, s. 177. 
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6.3.3 Parallell debt-klausuler för att underlätta realisation? 

En parallell debt-klausul är ett villkor som kan infogas i lånedokumenten varigenom 

säkerhetsagenten erhåller, liksom namnet antyder, en parallell fordran med obligations-

innehavarna. Denna består av samma summa som låntagarens skuld till långivaren och 

för ”samma lån”. Avtalet brukar även reglera att lånet faller till betalning och anses be-

tald vid samma tillfälle då det underliggande lånet fullbordas, för att låntagaren inte ska 

behöva betala två gånger. En dylik konstruktion menar vissa skulle kunna vara en lös-

ning på den eventuella problematiken som kan uppstå p.g.a. säkerhetsagentens innehav 

av säkerhetsrätterna. 

Säkerhetsagenten får således en egen fordran för vilken ifrågavarande panter står 

som säkerhet. Genom detta blir säkerhetsagenten en fordringshavare, och även pant-

havare varför han ges en individuell rätt att realisera säkerheterna vid emittentens av-

talsbrott. Det kan diskuteras i vilken utsträckning ett sådant avtal skulle godtas i svensk 

rätt, med tanke på att det är en icke accessorisk pant, alltså pant utan fordran.126 Det är 

relativt uppenbart att det är en konstruktion i syfte att kringgå existerande juridiska be-

stämmelser om säkerheter och pantrealisation. Visserligen är avtalsfriheten en grund-

läggande juridisk princip, men så är även parternas avsikt. Det är i ljuset av den vilket 

avtalet ska tolkas. Viljeförklaringen kan således bortses från till förmån för partsavsik-

ten. Klausulerna må lösa problematiken, men är inte något som idag används i vidare 

bred utsträckning, och som eventuellt inte ens skulle upprätthållas vid en prövning i 

domstol. 

6.4 Samäganderätt och ansvar mot medpanthavare 

Vid säkerhetsagentens konkurs uppstår även frågan hur säkerheterna rent praktiskt ska 

hanteras, följaktligen till vem pantbreven kan utlämnas. Då panten ställs för hela lånet 

torde obligationsinnehavarna i princip bara kunna förfoga över panten gemensamt, nå-

got som i allmänhet är praktiskt omöjligt.127 Eftersom samtliga obligationsinnehavare 

har inbördes lika rätt till säkerheterna kan argumenteras för att säkerheterna kan lämnas 

ut till vem som helst av obligationsinnehavarna, utan att det sakrättsliga skyddet upphör. 

Obligationsinnehavarna identifieras genom registreringen hos Euroclear, där varje om-

                                                             
126http://www.legal500.com/assets/firmdevs/boek15468/issues_to_consider_when_using_security_trustees-def.pdf 
127 Walin m.fl., s. 330 f.  
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sättning på andrahandsmarknaden föranleder en ny registrering. Registreringen är på så 

vis sammankopplad med motsvarande säkerhet hos säkerhetsagenten.   

I litteraturen framkommer delade meningar om innehavaren av panthavares möjlig-

het och skyldighet att lämna ut egendom, i fall som aktualiserar 1936 års lag om pant-

sättning. Situationen som lagen beskriver torde kunna appliceras på aktuellt scenario. 

Walin menar att den som innehar panten inte på egen hand med säkerhet torde kunna 

bedöma huruvida den kan lämnas ut till den ena eller den andra.128 För att uppnå säker-

het i frågan borde han kontrollera uppgiften genom att höra sig för hos de övriga intres-

senter som finns. Möjligen medför systemet med registrering i Euroclear en förenkling 

för säkerhetsagenten idag jämfört med vad som tidigare gällde för innehavaren av pant. 

Att en obligationsinnehavare erhåller panten, utlämnad från säkerhetsagenten, inne-

bär inte att det sakrättsliga skyddet upphör. Den som blir innehavaren av säkerheterna är 

dock endast en av många panthavare, därmed kallad medpanthavare. Med medpant-

havare åsyftas en person som har samma rätt, pro rata, till panten som panthavaren, 

d.v.s. lika rätt i proportion till vars och ens fordran.129 Av denna anledning väcks frågan 

om den obligationsinnehavare som mottar panten har fri förfoganderätt över denna eller 

om denne får ett pantvårdsansvar gentemot övriga medpanthavare. Om så är fallet kan 

obligationsinnehavaren riskera skadeståndsskyldighet mot pantsättare eller medpant-

havare för det fall att denne brister i sin pantvårdarskyldighet.130 Gentemot pantsättaren 

torde panthavaren ha ett fortsatt reguljärt pantvårdaransvar. 

I litteraturen har det ansetts finnas skäl att vid en pantrealisation i samband med ett 

obligationslån där flera obligationsinnehavare har lika rätt till samma pantegendom till-

lämpa 1904 års samäganderättslag. Lagen är enligt dess 1 § inte tillämplig på panträtter. 

Detta utesluter en direkt tillämpning men i doktrin har en analogisk tillämpning ansetts 

motiverad i fall där två eller fler innehar ett skuldebrev som är förenat med panträtt i ett 

eller flera objekt.131 Därför kan en applicering av bestämmelserna vid pantrealisation i 

samband med obligationslån aktualiseras i sådana fall.132 Fullständig analogi från lagen 

kan dock inte göras då olikheterna i exempelvis panthavarens vårdplikt skapar för stora 

                                                             
128 Walin m.fl., s. 175 
129 Lennander, (1977), s. 180 f.   
130 Lennander, (1977) s. 181. 
131 Se Walin m.fl. s. 330 f. som menar att för de fall samäganderättslagen skulle vara tillämplig tillfaller rätten obliga-
tionsinnehavarna med lika stor rätt.  
132  Se Walin (2 uppl.) s. 330, jfr. dock Walin m.fl. s. 324 där författarna för ett något förvirrande resonemang om 
lagens tillämplighet för att slutligen komma fram till att lagen utan vidare torde vara tillämplig om två eller fler inne-
har finansiella instrument som är förenade med panträtt i ett eller flera objekt. 
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skillnader.133 Om lagen skulle vara tillämplig, eller möjligen innebära en fingervisning 

om möjliga följder, skulle det fordras enighet mellan samtliga panthavare gällande för-

fogandet av själva pantobjektet.134 Ordet förfoga tar sikte på rättshandlingar som kan 

företas ensidigt, som faktiska åtgärder för egendomens vård och bevarande och vissa 

typer av utnyttjande.135 Skulle oenighet råda mellan panthavarna finns olika möjligheter 

att hantera frågor om säkerheterna. Exempel på detta är majoritetsbeslut eller förord-

nande av god man för förvaltning/försäljning.136 Undantag från regeln om enighet kan 

också göras om det krävs brådskande åtgärder för egendomens bevarande om det finns 

fara för förstörelse.  

I NJA 1925 s. 374 avgjordes frågan om rättsverkningar för innehavare av pant, 

gentemot medpanthavare, och fallet aktualiserade även frågor om ansvar för culpa och 

deposition. Två personer lämnade gemensamt ett lån till en person. För det erhöll de en 

gemensam pant som bestod i ett intecknat skuldebrev. Panten förvarades i en av långi-

varnas (W) bankfack som underlät att förnya inteckningen på erfordrat sätt varpå panten 

förföll och pantsättaren gick i konkurs. Medpanthavaren (P) stämde därefter W och 

krävde skadestånda av den senare. HD biföll P:s talan och fann att det ålegat W att om-

besörja förnyelse av inteckning utan åtgärd från P:s sida. Det råder dock några oklarhe-

ter kring domstolens resonemang och vad som faktiskt grundade det ansvar som ålades 

panthavaren för skada åsamkad medpanthavare. Antingen ålades W, i egenskap av de-

positarie eller panthavare, vissa skyldigheter som han senare brast i, alternativt fann W 

brista i pantvårdsansvaret endast i egenskap av innehavare av densamma. Sammanfatt-

ningsvis torde rättsfallet innebära att pantinnehavare kan bli skyldig att ersätta med-

panthavare för den senares andel i panten, om pantinnehavaren lämnar tillbaka panten 

till pantsättaren, så att panträtten upphör.  

Innehavaren av panten har således vissa skyldigheter att iaktta. Man kan även fråga 

sig om han tillerkänns några rättigheter, exempelvis att realisera panten. Detta är ju i så 

fall ett annat riskscenario som obligationsinnehavarna bör göras medvetna om. Det är 

inte helt utrett i varken doktrin eller praxis, däremot är troligtvis pantinnehavarens för-

foganderätt inskränkt.  Lagen om samäganderätt är som sagt endast analogt tillämplig 

och är vidare i sig dispositiv. Därför kan det vara fördelaktigt för parterna att på förhand 

                                                             
133 Lennander, (1977), s. 184.  
134 Undén, s. 245, Wallin-Norman, s. 109 f.  
135 Undén, s. 245 f.  
136 Undén, s. 247. 
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avtalsmässigt komma överrens om en lämplig ordning i syfte att undvika tvister vid 

hanterande av pantobjektet. En enkel lösning skulle vara att i avtal reglera om en 

”andra” säkerhetsagent till vilken per automatik överförs tidigare säkerhetsagentens 

skyldigheter och rättigheter för att vid säkerhetsagents konkurs minimera de eventuella 

riskerna.  

6.5 Skadeståndsskyldighet och eventuellt straffansvar 

Skadestånd kan uppstå på olika grunder, (a) kontraktuellt, (b) HB 10:3-4 §§, eller (c) 

utomobligatoriskt skadestånd för förmögenhetsskada enligt bl.a. 2 kap 2 § ska-

deståndslagen.137 Ovan har konstaterats vid flera tillfällen att säkerhetsagenten har en 

skyldighet att inte utlämna panten till emittenten. Det finns flera exempel i praxis där ett 

återlämnande har skett av pant till pantsättaren i strid med bland annat 1936 års pant-

sättningslag. I praxis har utlämnandet lett till skadestånd för innehavaren av panten, för 

den skada som panthavaren åsamkats, vilket framstår som en logiskt. Utan sanktion för 

icke uppfyllandet av lagens rekvisit skulle lagen utgöra en falsk trygghet. Skadestånds-

ansvar följer dock de facto inte av 1936 års lags lydelse och därför kan frågan väckas 

var rättsgrunden för ansvar består. Frågan väcktes bland annat i NJA 1998 s. 520 som 

handlade om ett företag som deponerande aktier i en banks värdepappersdepå. Efter att 

banken hade underättats om att depån pantsatts som säkerhet för ett lån lämnade ban-

ken, utan panthavarens medgivande, ut aktierna i depån till ägaren (pantsättaren). För-

valtaren dömdes skyldig att ersätta panthavarens förlust, med hänvisning till 1936 års 

lag.  

Då banken, trots denuntiation, utlämnade panten blev den skadeståndsskyldig gent-

emot panthavaren. HD för en diskussion om avsikten bakom lagen och att det inte ska 

åligga tredje man att på grund av panträttsförhållandet vårda och förvara panten, om han 

inte hade en sådan skyldighet av någon annan anledning, men däremot en grundläggan-

de skyldighet att inte utlämna densamma. Detta ansvar är enligt domstolen av central 

betydelse för bibehållen sakrättslig verkan av pantsättning, i samtliga fall av pant, fysisk 

eller elektronisk. Något annat skulle medföra att kreditgivaren annars inte skulle godta 

en pantsättning av gods som innehas av tredje man.  

                                                             
137 Millqvist, JT, s. 389 
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För att det avsedda ändamålet med 1936 års lag ska uppnås torde därför att kredit-

givaren (men inte pantinnehavaren) har rätt till ersättning av tredje man för den ekono-

miska förlust han lider om egendomen lämnas ut. Jämför vad som gäller enligt 10 kap. 

HB i fall då en handpanthavare åsidosätter sina skyldigheter.  

Skadeståndsskyldigheten torde vara än mer klar i obligationsemissioner eftersom 

parterna i sådana transaktioner, till skillnad från i NJA 1998 s. 520 (säkerhetsagenten 

och långivarna) står i avtalsförhållande till varandra. Förvisso löser ett sådant konstate-

rande den teoretiska problematiken som kan uppstå även för obligationsinnehavare. De 

praktiska problemen kvarstår dock, eftersom tredje man troligtvis inte har tillräckliga 

tillgångar att täcka ett dylikt skadeståndsanspråk. Förutom skadeståndsansvar finns även 

en risk att bli ålagd straffansvar. För detta finns grund i brottsbalken 10 kap. 1 och 5 §§ 

som behandlar brotten förskingring och trolöshet mot huvudman.  

För förskingring gäller att den som p.g.a. avtal fått egendom i besittning för annan 

med skyldighet att utgiva egendom eller redovisa för den genom att tillägna sig egen-

domen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att fullgöra sin skyldighet 

döms för förskingring. Brottet förutsätter dock att gärningen innebär vinning för gär-

ningsmannen och skada för den berättigade. Enbart att obligationsinnehavarkollektivet 

lider skada är inte tillräckligt. Straffstadgandet om förskingring, kan tilläggas, är till-

lämpligt oavsett om sysslomannen varit skyldig att hålla det mottagna skilt från sin egen 

förmögenhet eller inte.138 Vidare stadgar § 5 att någon som på grund av förtroendeställ-

ning fått i uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet missbrukar sin 

förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen döms för trolöshet mot hu-

vudman. I framställningen har diskuterats att ett bolag anlitats för att fullgöra vissa 

tjänster och juridiska personer kan förvisso inte åtalas för brott enligt brottsbalkskatalo-

gen. Detta utgör dock som bekant inte ett problem, då den som åtalas för dessa brott 

typiskt sett är den inom företaget som gjort sig skyldig till beteende som ålagts med 

straffansvar.  

 

                                                             
138 Håstad, s. 157. 
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7. EN ANALYS AV NÄRTID OCH FRAMTID 

7.1 Vad bör ske – de lege ferenda?  

Avslutningsvis ska här redogöras för om det finns ett behov av reglering för säkerhets-

agentrollen som används för att förvalta och ansvara för miljardbelopp för sina klienters 

räkning. I vissa mellanmansrättsliga strukturer finns sådana regleringar, för andra finns 

det inte. Depositarien, som ofta liknas vid säkerhetsagenten roll, har till exempel inte 

krav på auktorisering, något exempelvis revisorer och mäklare har. Både kommissionä-

rer och sysslomän regleras dock genom bestämmelser i lagtext, bl.a. om vad som ska 

hända med egendom de innehar då dessa försätts i konkurs. Även för emissionsinstitut 

finns regler bl.a. i självregleringen som ställer upp dels vissa krav på bolagen i sig och 

dels vissa krav på driften av verksamheten. Förutom en större lättillgänglighet och bätt-

re förutsebarhet finns även andra aspekter av handel med obligationer som skulle gyn-

nas av en erkänd agentstruktur. Detta oavsett om det skulle ske genom lagstiftning, 

praxis eller självreglering. Det handlar i stor utsträckning om att kunna garantera inve-

sterare om en hållbar och fast struktur på vilket systemet kan grunda sig på. Enligt min 

uppfattning bör självreglering förespråkas, då det är en marknad som utvecklas snabbt 

varför lagstiftningsprocessen kan komma att sätta käppar i hjulet för den naturliga ut-

vecklingen. Vad etablerad marknadspraxis kan erbjuda, som regleringen snarare försvå-

rar, är att låta aktörerna komma överrens om strukturer och villkor som passar markna-

den. Därmed kan de anpassas efter ändringar på marknaden precis som nu sker. NAS-

DAQ OMX nya obligationsbörs, First North Bond market, är här ett välkommet tillskott 

då det kan underlätta transaktioner på sekundärmarknaden. Möjligtvis kan det också 

locka investerare till börsen med bättre genomlysningen än den tidigare OTC-

försäljningen.   

Att obligationslån betraktas som en säker placering idag beror bl.a. på att den 

svenska, eller utländska, obligationsmarknaden i modern tid inte medfört några större 

ekonomiska ”problem” för investerare eller emittenter.139 Med tanke på de senaste årens 

allt tätare återkommande finansiella kriser är det särskilt viktigt att undersöka re-

gleringsmöjligheterna ur ett riskperspektiv för att reglera ramarna för denna mångmil-

jardmarknad. Idag finner man förvisso grunden till uppstådd agentrelation inspirerad av 
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engelsk rätts s.k. bond trustee, men då vi inte erkänner det engelska institutet vore önsk-

värt med ett tydligt avgörande i vad som konstituerar en säkerhetsagent.  

Tills vidare vore enligt min mening en lösning att säkerhetsagentens verksamhet 

skulle åläggas tillståndsplikt samt falla under myndighetstillsyn, lämpligen Finansin-

spektionen. Säkerhetsagenter har idag att ta hänsyn till ett stort och komplext regelverk 

som bygger upp den struktur som krävs för giltiga panträtter. P.g.a. det stora värde i 

obligationsemissioner och de säkerheter som ställs är det av stor vikt för investerare att 

kunna försäkra sig om en rigid struktur utan ekonomiska risker. Detta kan försäkras om 

företagen behöver visa att de har en sådan struktur och att samtliga regler iakttas. 

Tillsvidare kan detta enklast skötas genom en översyn av Finansinspektionen. Liksom 

de villkor som gäller för värdepappersinstitut 140skulle kunna ställas upp allmänna vill-

kor om att säkerhetsagentens verksamhet ska bedrivas så att institutets förmåga att full-

göra sina förpliktelser inte äventyras. Därutöver bör säkerhetsagenten åläggas att ha 

funktioner och rutiner för riskhantering och metoder som gör det möjligt att med lätthet 

kontrollera att kapitalbasen är tillräcklig för den verksamhet som bedrivs.141 

Det råder inte en allmän konsensus kring behovet att etablera ens en tillsynsmyn-

dighet för de nya instituten.142 Bristen på insyn skapar nog ändå ett visst tillsynsbehov. 

Dessutom skulle tillsynen, och den därmed ökade insynen, kunna leda till att det enklare 

att identifiera och fastställa sedvana och branschpraxis, något som är en förutsättning 

för ett stabilare och mer tillförlitligt institut.   

Finansinspektionen, vars uppgifter består av bidra till att det finansiella systemet 

fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet, släppte 2007 en rapport som utvär-

derat behovet av reglering och tillsyn på statsobligationsmarknaden.143 De konstaterar 

att ambitionsnivån i tillsynen av räntemarknaden har varit lägre än tillsynen av aktie-

marknaden. Dessutom konstaterar de att innan ett sådant marknadsmisslyckande sker, 

som marknaden inte kan hantera vilket orsakar samhällsekonomiska konsekvenser, ser 

FI inte någon anledning att reglera tillsynen av preventiva skäl. Inte heller i Norge, där 

Norsk tillitsman varit aktiv sedan 1993 är verksamheten tillståndspliktig. Man är heller 

inte underställd tillsyn av Kreditinstitutet, eller någon annan tillsynsmyndighet.144 Också 

                                                                                                                                                                                   
139 Thunholm, s. 177. 
140 Se de allmänna krav som tas upp i VpmL 8 kap. 3-8§§. 
141 Se bl.a. Sevenius, Örtengren, s. 133. 
142 FI 2007:14, jfr. Barr. 
143 FI 2007:14. 
144 Norges motsvarighet till Finansinspektionen. 
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i Norge är man medveten om att det är avsaknaden av tidigare ”problem” som har bi-

dragit till den relativt oreglerade marknaden och outredda frågan om säkerhetsagentens 

juridiska ställning.  

Genom ett erkännande i exempelvis självregleringen skulle man kunna säkerställa 

att säkerhetsagenten åläggs redovisningsansvar och att det sakrättsliga skyddet är garan-

terat i och med säkerhetsagentens innehav. Det kommer även på längre sikt att krävas 

samverkan av andra organisationer, som Euroclear, för att ta fram ett system med kapa-

citet att reglera både verklig innehavare och innehavare i den meningen som säkerhets-

agenten är då många värdepapper troligtvis kommer att övergå till elektronisk form 

inom en snar framtid.   

7.2 Intressekonflikter  

Innan säkerhetsagentens inträde på den svenska marknaden var det, som sagts ovan, 

banker som ofta tog rollen att representera obligationsinnehavarkollektivet. Eftersom 

bankerna själva också i vissa fall lånat ut pengar till bolaget kunde dessa hamna på 

dubbla stolar. Detta kritiserades också i viss utsträckning. Denna intressekonflikt togs 

om hand genom införandet av en säkerhetsagent. I realiteten försvinner dock inte intres-

sekonflikten utan det sker snarare en förskjutning av denna. 

Under säkerhetsagentens löpande förvaltning och tillsyn över säkerheterna får för-

modas att risken för intressekonflikt är begränsad i praktiken. Teoretiskt finns dock en 

risk att problem uppstår i granskningen och tillsynen som säkerhetsagenten ska göra av 

emittenten och dennes efterlevnad av bl.a. lånevillkor. Då emittenten är den faktiska 

uppdragsgivaren uppstår två risker. Den första är konkurrensaspekten. Då emittenten 

har att välja mellan två aktörer kan säkerhetsagenten tänkas i sin önskan att återigen få 

ett liknande uppdrag av emittenten hanterar sitt uppdrag på ett emittent-vänligt sätt. Det-

ta kan vara till nackdel för obligationsinnehavarna. Den andra är risken för en situation 

som föranleder en process mellan obligationsinnehavarna och emittenten. I ett sådant 

fall blir problemen betydligt mer komplexa.   

Emittenten är den som under uppdragstiden utgett ersättning till säkerhetsagenten, 

en fast summa och därefter timvis ersättning för nedlagt arbete. Obligationsinnehavarna 

torde i praktiken inte ens veta vad som utförs för arbete och av vem. Vid en process i 

rättegång finns ju skäl att misstänka att emittenten inte kommer att stå för säkerhets-

agentens rättegångskostnader i form av arvode och liknande. Även om så skulle ske 
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skulle det troligtvis vara en otillåten intressekonflikt som inte bör godtas av rättsord-

ningen, då det troligtvis kan klandras utifrån det ackusatoriska rättssystem vi har idag. 

Men vem skulle då ersätta säkerhetsagenten? Obligationsinnehavarna är väldigt många 

och har eventuellt inte något intresse av att plötsligt börja behöva betala för att talan ska 

föras å deras vägnar, av någon de själva inte har utsett att representera dem.145  

7.3 Avslutande synpunkter 

Det svenska regelverket för ställande av säkerhet har varit föremål för ett antal lagstift-

ningsåtgärder och flertalet försök har gjorts att förbättra och anpassa systemet att bättre 

möta finansmarknadens behov som det ser ut idag.146 Det finns dock ett antal problem 

som kvarstår, och i själva verket skulle troligtvis ett upphävande och ersättande av ett 

antal lagar krävas för att hålla en modern och praktiskt fungerande nivå idag. Markna-

den kommer dock inte att stanna av i väntan på detta och därför kan det vara intressant 

att diskutera om det finns möjlighet att hitta några generella riktlinjer som kan vara av 

praktisk betydelse för aktörerna på marknaden idag. Då en stor del av det aktuella re-

gelverket är dispositiv finns utrymme för att genom avtal reglera en del förhållanden 

som man önskar att undvika.  

Till skillnad från länder vars rättsordning godtar institutet med trustee gäller i Nor-

ge såväl som i Sverige att obligationsinnehavarna fortfarande anges som pantinnehava-

re. Därmed representerar tillitsmannen och säkerhetsagenten dem och innehar säkerhe-

terna för dessas räkning. I avtalen där säkerhetsagenten anges som part bör framgå att 

säkerhetsagenten innehar säkerheterna och vid uppsägningsgrund (som vidare bör anges 

i detalj) har befogenhet att realisera dessa och ansvara för att de fördelas ut till obliga-

tionsinnehavarna pro rata. Avtalen bör även innehålla bestämmelser om att medel och 

säkerheter som säkerhetsagenten innehar förvaltas med redovisningsskyldighet, enligt 

RedvL. Särskilt bör etableras någon form av standardiserade villkor för agentens rätt att 

hantera och hålla säkerheterna. Detta för att säkerställa en tydlig uppdelning av säker-

hetsagentens och obligationsinnehavarnas rättigheter. I samband med detta bör ett tyd-

                                                             
145 Jfr minoritetsskydd vid tvångsinlösen. Ett förfarande som sker vid skiljenämnd. Då minoritetsaktieägarna sällan 
kan enas om en god man (av praktiska skäl) går bolagsverket in och utser god man, därefter uppkommer svårigheter 
om vem som ska ersätta denne, framförallt svårigheter att se vem som är uppdragsgivare. Denna fråga är just nu uppe 
för avgörande i HD.  
146 Prop. 2004/05:30 s. 23. 
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liggörande av säkerhetsagentens ansvar gällande säkerheterna stadgas. Exempelvis ska-

deståndsansvar och krav att separera medel som redovisningsmedel. 

Som rättssystemet är uppbyggt idag finns en risk att det snåriga område som sakrät-

ten utgör sätter käppar i hjulet för de mindre riskaverta investerarna. Det finns två hu-

vudsakliga anledningen till de något stelbenta och formella reglerna vi har för giltiga 

sakrätter. Det rör sig dels det genomgående starka borgenärsskydd som söks ställas i 

många olika rättsområden, dels om de få och förlegade reglerna om pant och pantsätt-

ning.  

Utvecklingen av vilken roll och funktion som säkerhetsagenten ges har visat sig 

vara flytande och föremål för förändring, det finns ingen mall eller avtal av typen ”one-

size-fits-all”. Av förklarliga anledningar kommer det finnas ett behov att vid varje 

tillägg eller förändring i säkerhetsagentens skyldighet och rättighet upplysa vederböran-

de parter om vidden av dess funktion. Möjligen kan det även komma att förändra betal-

ningsstrukturen, som idag består enbart av ersättning från emittenten. Avslutningsvis 

finns en önskan om ytterligare klargöranden och förtydliganden av säkerhetsagentens 

roll. Detta framförallt med tanke på den tilltagande handeln med företagsobligationer 

och utifrån en förmodad utveckling till dematerialiserade säkerheter, där den största 

förändringen troligtvis är att vänta. Idag, i den utsträckning institutet används, ser jag 

dock inga direkta risker utan erforderligt stöd finns att finna inom ramen för svensk lag-

stiftning. 
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