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Sammanfattning
 

Uppsatsen behandlar svenska bankers möjlighet att säga upp en näringsidkares kreditsavtal 
till förtidig betalning och vid en tidpunkt som bestäms av banken. Uppsatsen behandlar 
utifrån Storbankens kreditavtal samt rättspraxis, på vilka grunder en bank kan säga upp ett 
kreditavtal samt vilka konsekvenser som kan uppstå för ett företag som får sina krediter 
uppsagda. 

En banks rätt att säga upp ett kreditavtal motiveras ofta med att, en bank ska hålla nere 
kreditrisker för att skydda sina och kundernas pengar. Detta är förståligt och bra för de som 
investerar i bankens olika placerings alternativ eller endast har pengar på ett sparkonto, men 
det kan inte anses vara lika bra för de som har lån i samma bank. En näringsidkare som 
hamnat i en svår ekonomisk situation och kan ha svårt att komma ut ur den blir lätt en 
kreditrisk för banken. Skulle följden bli att företagets krediter blir uppsagda till full betalning 
kan en av konsekvenserna bli att företaget även kommer hamnar på obestånd. Sett till den 
avtalspunkt som har varit förmål för denna undersökning är det viktigt att företaget betalar 
sina räkningar till banken, ser till att värdet på säkerheten inte minskar allt för drastigt samt 
försöker att inte få ett allt för negativt kassaflöde genom att till exempel minska kostnader. 

Att gå till en domstol för att hävda avtalasbrott resulterar, sett till rättsfallen i uppsatsen, 
endast i ökade kostnader i form av av rättegångskostnader för företaget och ytterligare en 
seger till banken. Eftersom banken anses ha agerat rätt då uppsägningen genomfördes sett till 
det kreditavtal som är bindande mellan parternaI början av uppsatsen nämdes det att en bank 
inte behöver ha en sakligt grund för en uppsägning utan att det räcker med en skälig 
misstanke att låntagaren inte kommer att fullgöra sina förpliktelser eller att säkerheten inte 
längre är betryggande. Av undersökningen kan slutsatsen dras att en bank inte behöver ha ett 
stark bevis för att säga upp ett kreditavtal, då det enligt rättspraxis till exempel räcker med en 
misstanke om ett minskat värde på en säkerhet. 
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1. Inledning  

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av bankernas kreditavtal. Vidare kommer uppsatsens 
problemfrågor, syfte, avgränsningar och metod behandlas. Läsaren får även en inblick i den 
avtalspunkt som kommer att vara till underlag för undersökningen. 

 

1.1 Problembakgrund 

I varje samhälle är en bank en viktig byggnadspelare, då uppgiften är att låna in pengar från 
allmänheten för att sedan låna ut dem till företag eller privatpersoner som vill investera.1 
Bankverksamhet skiljer sig på flera sätt från annan näringsverksamhet, eftersom den utgör en 
central del i Sveriges betalningssystem. Enligt Lars Elinderson har banker och andra 
finansiella institutioner bland annat ett högre krav på kapital, mer omfattande regler för 
kontroll och uppföljning samt ett större krav på insyn än andra företag.2  

Samtidigt som banker och kreditinstitut måste ta hänsyn till sina aktieägares intressen och 
rättigheter ska de även ta hänsyn till de krav som ställs enligt lag gentemot staten, kunder, 
motparter och allmänheten; finns det mer generösa regler i vissa hänseenden. Vidare menar 
Lars Elinderson att en dessa mer generösa regler är avtalsklausulen som gör att långivaren har 
rätt att säga upp ett kreditavtal, även om motparten uppfyllt sina förpliktelser och betalt räntan 
i tid.3  

Detta var verklighet för många företag under bankkrisen på 1990 talet, då företagskrediter och 
lån sades upp trots att samtliga engagemang mot bankerna uppfylldes. Även den finanskris 
som lamslog världen hösten 2008 påverkade många företag i Sverige negativt. Dels för att det 
inkom mindre ordrar från företagens beställare och dels för att bankerna skärpte företagens 
kreditvillkor, vilket gjorde att det blev problematiskt för många företag att få nya lån och 
samtidigt behålla sina beviljade checkkrediter.4  

Få företag som klarar sig utan finansiellt stöd av en bank då de skall göra nya investeringar. 
Det kan handla om starten av företaget eller inköp av en ny maskin.5 Ett företag som är i 
behov av extern finansiering från en bank måste först lämna in en låneansökan till banken, 
väljer banken att bevilja företagets låneansökan skriver båda parterna på ett kreditavtal. En 
bank som ingår ett avtal med en låntagare har rätt att utifrån sin egna kreditbedömning säga 
upp krediten till full betalning.6 Banken behöver inte uppge någon saklig grund för 
uppsägningen, vanligast är dock att banken åberopar något av följande skäl:7  

                                                 
1 Lars Nyberg, Nyberg: Finansiella reformer och finansiell kris- Svenska erfarenheter, Riskbanken 
2 Motion 2008/09:C225 
3 A st 
4 Andersson, K, Carlén, T, Tuffa kreditvillkor fäller små företag, E24 Näringsliv Bank och Finans 
5 Hans-Göran Björk, Skärpning av lagarna är nödvändigt, Finans och Kapitalmarknadsdebatt, 2007 01, sid. 19. 
6 A st 
7
 A st 
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- Att säkerheten/säkerheterna för det beviljade lånet har försämrats eller att de i framtiden kan 
komma att försämras.  

- Att banken inte tror att låntagaren kommer ha möjlighet att uppfylla sina förpliktelser 
gentemot banken i framtiden.  

Bankernas möjligheter att säga upp avtal i förväg motiveras med att bankens finansiella 
stabilitet inte ska riskeras och att en sådan åtgärd skyddar insättarnas pengar8.  

1.2 Problemformulering 

De frågor som kommer att besvaras i uppsatsen är:  

• På vilka grunder kan en bank säga upp ett kreditavtal?  

• Vilka konsekvenser kan uppstå för företag som får sina kreditavtal uppsagda?  

1.3 Storbankens9 Kreditavtal 

För att kunna svara på ovanstående problemfrågor kommer uppsatsen att behandla punkt 8 i 
kreditavtalet ”Allmänna villkor för skuldebrev A, för annat ändamål än konsumenters 
enskilda bruk”10. Nedan återges punkt 8 i Storbankens allmänna villkor för skuldebrev.  

Enligt avtalet har banken rätt att säga upp ett företags banklån vid en tidpunkt som banken 
själv bestämmer om någon av följande omständigheter finns:  

- Kreditgivaren har inte fullgjort sina förpliktelser mot banken enligt 
skuldebrevet, eller i övrigt mot banken,  

- Säkerheten för krediten eller för annan förpliktelse som kredittagaren har mot 
banken är inte längre betryggande,  

- Det finns skälig anledning att anta att kredittagaren inte kommer att fullgöra 
sina betalningsförpliktelser enligt skuldebrevet eller i övrigt mot banken.  

I kapitlet Analys och slutsats, kommer ovanstående villkor att analyseras utifrån rättsfall samt 
teori.  

 

 

                                                 
8
 Motion 2009/10:Fi318 

9
 Denna anonymitet har valts för att avtalet har getts till mig av en person som arbetar på banken i fråga och 

personen har bett mig att inte namnge banken det är även av denna anledning som bankens namn kommer att 
vara censurerat i bilaga 1. 
10

 Även om endast en av avtalets 26 punkter är aktuella bifogas avtalet i dess helhet och kan återfinnas i Bilaga 1 
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1.4 Syfte 

Syftet men denna uppsats är att ge läsaren en insyn för en banks rättighet att säga upp en 
näringsidkares kreditavtal, vad som kan ligga till grund för ett sådant beslut samt vilka regler 
som stödjer bankens möjlighet. Vidare kommer uppsatsen att diskutera vilka konsekvensena 
kan bli för ett företag som får sitt kreditavtal uppsagt i förtid. 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen kommer endast undersöka en banks kreditvillkor mot näringsidkare. Fokus 
kommer att ligga på den uppsägningsklausul som finns i kreditavtalet. Även om lagregler som 
stödjer bankernas möjlighet berörs i uppsatsen, kommer inga förslag att framläggas för hur 
Sveriges lagstiftning kan förbättras.  

1.6 Metod 

I undersökningen har den rättsdogmatiska metoden använts. Detta då undersökningen har sin 
början i dels en banks standardavtal för lån till näringsidkare och dels i rättspraxis. 
Undersökningen har genomförs genom att jämföra och analysera det för undersökningen 
aktuella avtalsvillkoret mot rättspraxis och lagtext.  



 

 4 

2. Bank 
 

Kapitlet börjar med en kort introduktion till vilka typer av banker det finns i Sverige. För att 
sedan förklara bankers uppgift i samhället, hur utlåning till näringsidkare går till, bankers 
ansvar samt till sist behandla gällande bankrätt. 

 

2.1 Bankernas roll i samhället 

Bankerna har tre olika uppgifter i ett samhälles ekonomi. Uppgifterna är att omfördela 
resurser mellan individer, sprida det ekonomiska risktagandet mellan marknadens aktörer 
samt att tillhandahålla ett säkert och effektivt betalningssystem för samhället.11  

2.1.1 Omfördelning av resurser 

Den första uppgiften är att fördela resurser mellan individer och företag som har ett överskott 
på kapital, till aktörer som saknar ekonomiska resurser för att finansiera olika investeringar 
eller har ett behov att tillfälligt öka sin konsumtion.12 Transaktionskostnaderna skulle vara 
mycket höga om varje person med överskottsmedel var tvungen att finna en person med ett 
motsvarande lånebehov för att kunna nå en direkt överenskommelse. Banker eliminerar detta 
problem genom att som intermediär samla ihop sparmedel och låna ut dem till olika typer av 
investeringsobjekt.13  

2.1.2 Sprida risker 

Bankernas andra uppgift är att sprida det ekonomiska risktagandet mellan marknadens 
aktörer.14 Osystematiska eller specifika risker uppträder endast på mikronivå och är helt 
oberoende av risker på andra områden. Med hjälp av riskspridning kan dessa reduceras.15 
Riskspridning kan åstadkommas genom att de risker som vissa företag är förknippade med 
läggs samman och finansieras ur en gemensam kapitalkälla utan att det görs någon direkt 
koppling mellan en viss del av kapitalinsatsen och ett specifikt projekt. En annat sätt är att de 
aktörer som har stora ekonomiska resurser förklarar sig villiga till att mot en viss ersättning ta 
på sig de risker som andra aktörer är villiga att betala för att bli av med.16 

 

 

                                                 
11

 Funered. E. Urban, Bankernas Risktagande, Nereniius & Santérus Förlag AB, 1994, s. 19. 
12

 A st 
13

 Fernkvist Jan, Bankernas samhällsansvar- Ett rättsligt perspektiv, Juridisk Tidskrift vid Stockholms 
Universitet, Nr2 2002/ 03 s. 280-281 

14
 Funered. E, s. 19-20 

15
 Fernkvist Jan, s. 280-281 

16 Funered. E. Urban, s. 19-20 
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2.1.3 Betalningssystem 

Den tredje uppgiften banker har i det finansiella systemet är att tillhandahålla ett säkert och 
effektivt betalningssystem som gör det möjligt att snabbt, och till en låg kostnad förmedla 
kapital mellan aktörer i samhället. Betalningsförmedlingen förutsätter att det finns ett 
etablerat betalningsmedel i samhället, och att såväl det företag som förmedlar pengar som det 
sätt på vilket de tekniskt transfereras bedöms som allmänt säkra. Denna 
betalningsförmedlande funktion kan utföras både av banker och av icke bankrelaterade giro- 
och clearing system.17 

2.1.4 Bankernas ekonomiska drivkraft 

Drivkraften bakom en banks verksamhet är aktieägarnas vinstintresse.18 Denna gäller normalt 
sett även för de banker som drivs på kooperativ eller liknande basis eftersom en viss vinstnivå 
är nödvändig för att ett företag ska kunna överleva. Bankerna kan därför antas vara 
vinstmaximerande. Detta innebär att ledstjärnan för en banktjänsteman, som ska avgöra om 
exempelvis ett lån beviljas eller inte, måste vara relationen mellan denna riskexponering den 
specifika placeringen medför och den beräknande avkastningen på densamma.19 Bankernas 
intäkter kommer dels från avgifter som tas ut av bankernas kunder för olika banktjänster, dels 
från den räntemarginalen som ligger mellan bankernas inlånings- och utlåningsränta.20  

2.2 Kreditkommitté21 

När en företagskredit ska beviljas sker det på ett liknande sätt i de flesta banker i Sverige. 
Mindre krediter handläggs och beviljas på det lokala kontoret, medan de större krediterna 
drivs vidare av banktjänstemannen, som tog emot ärendet, till en kreditkommité som ger en 
andra uppfattning om krediten och om den kan anses vara lämplig att bevilja. 
Kreditkommittéerna finns på flera olika nivåer inom banken och, i alla banker går samtliga 
kreditansökningar till den lägsta kreditkommittén först för att sedan fortsätta tills den når den 
nivå, i hierarkin, där beslutet kan fattas. Nivån bestäms av beloppets storlek, men även hur 
komplicerat ett kreditärende är, i vissa fall måste krediter formellt godkännas av bankens 
styrelse. När en kredit har blivit beviljad är det banktjänstemannen i samråd med 
kreditorganisationen som är ansvarig för att sätta priset (räntan) på lånet eller krediten, 
kreditkommittén kan däremot ha synpunkter på en särskild lågt prissatt kredit. 

 

 

 

                                                 
17

 Funered. E. Urban, s. 20 

18
 A s a, s. 39 

19
 A s a, s. 25 

20
 A s a, s. 39 

21
 Riksbanken, Finansiell stabilitet 2/2001, sid 65-66 
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2.3 Utlåning till näringsidkare 

Banker och andra kreditinstitut utför vanligtvis en så kallad kreditbedömning av ett företag 
som ansöker om ett lån. Syftet med kreditbedömningen är att fastställa den lånesökandes 
möjlighet att betala ränta samt amortera på lånet och görs för att begränsa eventuella framtida 
kreditförluster.22 Banken bedömer risken i en viss kredit utifrån två aspekter: dels kundens 
återbetalningsförmåga och dels de säkerheter som kan ställas mot krediten. Enligt artikeln 
Finansiell Stabilitet 2/2001 anser de fyra svenska storbankerna att kundens 
återbetalningsförmåga är den viktigaste aspekten i kreditbedömning.23 

Innan en kredit beviljas ska risken för en betalningsinställelse eller konkurs bedömas, 
bedömningen görs i regel utifrån bankens egna kunskaper om kundspecifika förhållanden, 
kända egenskaper, finansiell styrka och kundens förväntade lönsamhet. Banken är mer 
intresserad av ett stabilt kassaflöde än om det planerade projektet kan ge en hög förväntad 
avkastning. Utifrån den bedömning som banken gör riskklassificeras lånekunden. I processen 
används både kvantitativa och kvalitativa faktorer och riskbetyg och som omprövas minst en 
gång per år. 

Den kvantitativa analysen utgår från företagens resultat- och balansräkning, medan den 
kvalitativa analysen baseras på exempelvis företagens konkurrenskraft och ledningens 
kvalitet.24 I kreditbeslutet kompletteras bankens bedömning av kundens 
återbetalningsförmåga med information om den specifika krediten. Detta kan till exempel 
vara lånebeloppet och de säkerheter som låntagaren kan ställa mot krediten. Säkerheterna kan 
bestå av panträtt i fast egendom eller i aktier, obligationer och vissa andra värdepapper. Andra 
typer av säkerhet kan vara borgen som innebär att en person förbinder sig att återbetala lånet 
om låntagaren inte har likvida medel att göra detta.25 

Värdet av en säkerhet vid en eventuell betalningsinställelse kan skilja sig från det värdet 
säkerheten hade när krediten beviljades, att ta över säkerheten och realisera dess värde medför 
en kostnad för banken. En säkerhet kan därför inte ersätta bedömningen av kredittagarens 
återbetalningsförmåga. Risken i en kredit kan komma att påverka de villkor som ställs i 
låneavtalet som banken och kunden kommer överens om.26 Låneavtalet kan innehålla vissa så 
kallade covenants, som är klausuler som innebär att specifika åtgärder utlöses vid olika kredit 
händelser, exempelvis om ett företags soliditet faller under en viss förutbestämd nivå eller att 
ägarförhållanden i företaget förändras. Skulle en kredithändelse inträffa kan den utgöra grund 
för omförhandling av låneavtalet.27 

 

                                                 
22

 Svenska Bankföreningen 1999, Den svenska kreditmarknaden, sid. 9 

23
 Riksbanken, Finansiell stabilitet 2/2001, sid 66-67 

24
 A st 

25
 Svenska Bankföreningen 1999, Den svenska kreditmarknaden, sid. 9 

26
 Riksbanken, Finansiell stabilitet 2/2001, sid 66-67 

27
 A st 
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2.4 Uppföljning av beviljad kredit28 

Enligt Finansiell Stabilitet 2/2001 har alla svenska banker som standard att bedöma samtliga 
kreditengagemang minst en gång om året. I de fall en specifik bransch eller speciell region 
befaras vara en risk kan en beviljad kredit komma att prövas oftare. Krediter prövas alltid på 
nytt om låntagaren ansöker om förändrade villkor i krediten. 

Vid en omprövning använder banken samma metoder som när krediten beviljades första 
gången, riskklassificeringen av krediten går till på samma sätt, där återbetalningsförmågan 
respektive säkerheten värderas. När riskklassificeringen är avklarad blir krediten utvärderad 
av bankens olika kreditkommittéer och, även denna gång ska beslutet om omprövning tas i av 
en behörig kreditkommitté. 

Skulle krediten anses vara en högre risk än tidigare kan banken agera för att minska risken, en 
vanlig åtgärd är att försöka begränsa engagemanget genom att minska en kunds outnyttjade 
krediter. Kreditlöftet kan komma att omprövas och checkräckningskrediternas utrymme kan 
minskas. Banken kan även försöka att få låntagaren att lämna ytterligare säkerhet eller vidta 
andra risk begränsade åtgärder. Banken har även möjlighet att säga upp en kredit till 
omedelbar betalning. 

                                                 
28

 Riksbanken, Finansiell stabilitet 2/2001, sid 68 



 

 8 

3. Kreditavtal 

Kapitlet börjar med en redogörelse för avtal i allmänhet, bankens kreditavtal och dess 
innehåll, bankens rätt att säga upp kreditavtal och slutligen en genom gång av lagrum.

 

3.1 Avtal i allmännhet 

När två parter ingår ett avtal som ska fungera som ett rättssnöre för deras framtida handligar, 
enas de om en avtalstext och skriver sedan under avtalet. Vid rutinmässiga avtalsslut, sluts 
avtalet på grundval av ett trycket formulär eller att avtalet hänvisar till de standardvillkor som 
är gällande för en specifik bransch.29 Standardavtal medför att proceduren vid avtalsslut blir 
enklare samt förenhetligar avtalsvillkoren. De åstadkommer ett regelsystem som inom 
branschen till stor del ersätter eventuella dispositiva lagregler.30 Vid en eventuell tvist är det 
rättsmaskineriet- domstolar och exekutionsmyndigheter som står till parternas förfogande.31 

3.2 Bankens kreditvillkor och dess innehåll 

Bankerna använder sig i huvudsak av två olika sorters kreditavtal, ett som betecknas K och 
används vid krediter för konsumenters enskilda bruk samt ett som betecknas A och används 
för andra ändamål än för konsumenters enskilda bruk (näringsidkares lån).32 För att de 
standardvillkor som förkommer i samband med lån ska anses vara förenliga med bankrättsliga 
normer, måste de innehålla vissa specifika punkter.33För att ge läsaren en tydlig bild av vad 
som ska ingå i ett avtal kommer dessa specifika punkter presenteras nedan.  

Till skillnad från inlåning i banken brukar utlåning till kund ske genom löpande skuldebrev, 
dvs. ett brev som ställs till banken eller ”order”. På detta sätt kan banken överlåta 
skuldebrevet till en tredje part. Bankernas lån- och kreditavtal är standardavtal som i 
praktiken sällan justeras, i någon större grad, i enskilda fall även denna möjlighet finns rent 
juridiskt. För att kunna få ett lån måste näringsidkaren ingå ett avtal med banken, som 
kommer till uttryck genom upprättande av ett kontrakt eller motsvarande dokument.34 

3.2.1 Parterna 

Bankerna är alltid skyldiga att utföra identitetskontroll av en låntagare, omfattning av 
kontrollen varierar från fall till fall. Ska ett lån tas av mer än en person ska låntagarna 
solidariskt ansvara för lånet.35 

                                                 
29 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, Juristförlaget i Lund, uppl. 12, s. 17 

30A st, s 18 

31
 A st, s 22 

32
 Tegin Åke, Kredithandboken, Norstedts Juridik, 2:a uppl. 1997 s. 48 

33
 Donner Gabriel, Handbok i Bankrätt, Juridik och samhälle, 1996, s 182 

34
 A s a 

35
 A s a 
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3.2.2 Typ av skuldebrev 

Av avtalet ska det klart framgå vilken typ av skuldebrev som avses. Vanligtvis anges detta 
inte i rubriken på avtalet, utan i den finstilta texten där det brukar framgå att skuldebrevet är 
ställt på banken ”eller order”, vilket betyder att det är löpande och att det kan överlåtas på en 
annan part. Har låntagaren varit tvungen att ställa en säkerhet ska det anges på ett tydligt 
sätt.36 

3.2.3 Parternas åtaganden 

Genom att ingå ett kreditavtal förbinder sig både banken och låntagaren att uppfylla vissa 
prestationer, långivaren förbinder sig att betala ut beloppet som anges i avtalet och låntagaren 
förbinder sig att återbetala lånet enligt de villkor och inom tidsperioden som angetts i 
villkoret. Det andra åtaganden som låntagaren har är att betala den ränta som ha avtalats 
mellan parterna.37  

3.2.4 Beloppet 

Lånebeloppet ska alltid anges klart och tydligt i avtalet, vilket betyder även att det ska anges 
om förmedlingsprovisioner ska betalas eller inte samt om ett annat belopp än själva 
lånebeloppet kommer att betalas ut. Skulle det förekomma en felskrivning i avtalet är parterna 
bundna vid detta om det går obemärkt. I avtalet ska det även anges klart och tydligt vilken 
rättesats som är gällande, avtalet ska göra det möjligt för låntagaren att själv räkna ut räntan. 
Därför ska avtalet ange hur räntan har bestämts, om det är rörlig eller inte och hur den i övrigt 
har beräknats.38  

3.2.5 Ränta 

Ränta fungerar som en löpande ersättning för utlåningen av kapitalet till lånetagaren och för 
den risk som banken tar vid utlåningen. Räntans förfallodatum ska anges i avtalet, betalningen 
sker i vissa givna intervaller och om inget annat är angivet ska räntan förfalla till betalning 
årligen.39 

3.2.6 Återbetalningsplan 

Låntagaren kan minska sin låneskuld genom att amortera och därigenom betala tillbaka sitt 
lån till banken. Avtalet ska då reglera hur mycket och i vilken takt som låntagaren ska 
amortera. Önskar låntagaren att betala av en större amortering eller att lösa sitt lån har denne 
rätt till detta även om banken har rätt att ta ut en extra avgift för förtida inlösen.40 

 

                                                 
36

 Donner, Gabriel, s. 184 

37
 A s a, s 183 

38
 A s a, s. 182-183 

39
 A s a, s. 195-196 

40
 A s a, s. 194 
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3.2.7 Säkerhet 

I ett kreditavtal ingår det vanligtvis en eller flera tilläggsavtal som syftar på de säkerheter som 
låntagaren ställer upp med för att kunna uppfylla kreditavtalet. Säkerheter tas ut för att banken 
ska kunna få en betryggande säkerhet om det mot förmodan skulle vara så att låntagaren inte 
kan betala tillbaka det beviljade lånet. 

3.2.8 Eventuella ändringar 

Det är mer en regel än undantag att villkoren i avtalet inte ändras, trots att möjligheten finns, i 
de fall som ändringar ändå skulle blir aktuella finns det två olika fall. De två fallen är när 
långivaren och låntagaren har kommit överens om en ändring i avtalet eller om någon av 
parterna gjort sig skyldig till ett avtalsbrott. I avtalet kan banken avtala om att denne har 
ensam rätt att genomföra vissa ändringar förutsatt att skälen för dessa ändringar kan läsas i 
avtalet. Låntagaren måste ha möjligheten att få förståelse över hur banken kan använda sig av 
avtalet. Vid en tvist är det domstol som avgör, i varje enskilt fall, om en avtalsformulering är 
tillräckligt tydlig.41 

3.2.9 Ansvarsfördelningen 

I de fall där flera personer har ansvar för samma lån, ska det i avtalet anges hur 
betalningsansvaret ska fördelas mellan dem beroende på de avtalsvillkor som parterna har 
kommit överens om. Vanligast är att parterna svarar för lånet solidariskt, men det går ävan att 
avtala om att betalningsansvaret delas lika mellan låntagarna eller att varje låntagare har 
betalningsansvar för en i bestämd andel av lånet.42 

3.3 Rätten att säga upp krediten till betalning i förtid 

Både det avtal som ligger till grund för undersökningen samt uppsatsens frågeställning syftar 
till en banks rätt att säga upp ett kreditavtal. Detta stöds även av Donner som menar att om 
banken har anledning att misstänka att en låntagare inte kommer att kunna betala, kan lånet 
sägas upp till en förtida återbetalning.43 

Om säkerheten som getts för lånet har försämras kan banken säga upp lånet trots att 
låntagaren i övrigt har skött sina åtaganden mot banken. Låntagaren måste i de flesta fall få 
tillräckligt med tid att ordna fram en alternativ säkerhet eller att finna en kompletterande 
säkerhet till den befintliga. Väljer en bank att säga upp en näringsidkares kredit är 
uppsägningstiden två till fyra veckor.44  

 

                                                 
41

 Donner, Gabriel, s.184 
42

 A s a, s 185 

43
 A s a, s 189 

44
 A s a, s 190 
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Vidare skriver Donner att banken har rätt att säga upp krediter utan att ta hänsyn till den 
avtalade lånetiden under förutsättning att låntagaren inte har uppfyllt sina åtaganden som 
omnämns i låneavtalet. Skulle låntagaren av någon anledning inte betala ränta eller amortera 
av på lånet, enligt de villkor som är uppställda i avtalet, kan banken som fordringsägare säga 
upp lånet till omedelbar betalning.45 

3.4 Bank- och Finansieringsrörelselagen (2006:1387) 

Lagen om bank- och finansieringsrörelse är grundläggande för bankers och 
kreditmarknadsföretags verksamhet. Den innehåller bestämmelser om vad som krävs för att få 
tillstånd att bedriva bank- eller finansieringsrörelse, vilken verksamhet som är tillåten att 
bedriva, information om kreditprövning, vilken egendom som får ägas, regler om tillsyn och 
sanktioner etc. Samma regler tillämpas på både banker och kreditmarknadsföretag. Genom att 
bankerna och andra kreditmarknadsföretag följer lagen kan riskerna för inställda betalningar 
och förlusterna vid inställda betalningar minskas.46 I 6 kap 2§ står följande:  

Ett kreditinstitut skall identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de 

risker som dess rörelse är förknippad med. Institutet skall härvid se till att det har en 

tillfredsställande intern kontroll.  

Ett kreditinstitut skall särskilt se till att dess kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker 

och andra risker sammantagna inte medför att institutets förmåga att fullgöra sina 

förpliktelser äventyras. För att uppfylla detta krav skall det åtminstone ha metoder som gör 

det möjligt att fortlöpande värdera och upprätthålla ett kapital som till belopp, slag och 

fördelning är tillräckligt för att täcka arten och nivån på de risker som det är eller kan 

komma att bli exponerat för. Kreditinstitutet skall utvärdera dessa metoder för att säkerställa 

att de är heltäckande. Lag (2006:1387).  

Lagparagrafen ger en bra beskrivning av hur banker och kreditmarknadsföretag ska bete sig 
för att följa lagen och samtidigt minimera riskerna som kan uppstå för att kunna driva ett 
långsiktigt företagande. Fortsätter vi att läsa i lagen finner vi i 8 kap 1§ 1st:  

Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit skall det pröva risken för att de 

förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en kredit bara 

om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda.  

I lagtexten ges ingen vidare benämning på vad som kan anses vara en god grund för att 
förpliktelserna mot banken blir fullgjorda innebär, ur den proposition som lades fram till 
lagen som ersattes av lag om bank- och finansieringsrörelse, bankrörelselagen, går det att läsa 
följande:  

 

                                                 
45

 Donner, Gabriel, s 188 

46
 Banker i Sverige- Faktablad om Svensk bankmarknad, s. 14 
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”… när det är frågan om utlåning till företag måste banken ha en klar uppfattning om 

möjligheterna för företaget att klara räntebetalningar, amorteringar och kreditens slutgiltiga 

återbetalning… Med hjälp av balansräkning, resultaträkning och beräkning av kassaflöden i 

rörelsen bedöms företags finansiella ställning, soliditet och likviditet somt rörelsens 

lönsamhet”
47

 

Även om propositionen är skriven för den äldre lagen bankrörelselagen, ger ovanstående 
stycke en bra förståelse för vad som behövs för att en bank ska kunna bedöma ett företags 
förmåga att uppfylla sina bankengagemang. Lagen är skriven på ett sätt som ger banker och 
kreditmarknadsföretag en tydligt reglering för de lagregler som gäller för dessa typer av 
verksamhet.  

                                                 
47

 Proposition 1997/98:24 
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4. Rättspraxis  

Kapitlet gå igenom tre olika rättsfall som samtliga behandlar näringsidkares avtalstvist med 
tre olika banker. Varje rättsfall har blivit återberättat utifrån de som skäl som Tings- och 
Hovrätten har beslutat om. 

 

4.1 RH 1993:99  

Tingsrätten 

Sparbanken i Enköping (Banken) begärde i Tingsrätten att SP Aktiebolag skulle försättas i 
konkurs, grunden för konkursansökan var att SP inte betalat en förfallen skuld om cirka 9 
miljoner kronor trots uppmaning att reglera skulden. SP tillbakavisade konkursansökan och 
anförde att bankens fordran inte var förfallen. Tingsrätten ansåg att det för att SP ska kunna 
anses vara insolvent måste först tvisten om den förfallna fordran avgöras och därför ogillade 
Jakobsbergs Tingsrätt Bankens konkursansökan.  

Hovrätten  

Banken yrkade på bifall till konkursansökan samtidigt som SP bestred yrkandet, detta ledde 
till att ärendet gick upp till Svea Hovrätt, som i första hand redde ut frågan om Bankens 
fordran var klar och förfallen. SP anförde att det särskilda villkor som Banken har åberopat 
för att hävda sin rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning är oskäligt till sitt innehåll, 
vidare menar SP att Bankens tolkning av avtalet är oskäligt. SP anförde i rätten att en säkerhet 
måste i objektiv mening vara otillfredsställande för att uppsägning av lånet ska kunna ske. 
Vidare menade SP att banken inte kunnat visa att säkerheten var otillräcklig och därför får 
inte uppsägningen göras gällande mot SP.  

Avtalsvillkoret i frågan lyder: ”Om enligt Sparbankens beprövande säkerheten för 
förpliktelsen enligt skuldebrevet eller för annan kredittagarens förbindelse gentemot 
Sparbanken inte längre är betryggande eller risk eljest föreligger att kredittagaren inte 
kommer att fullgöra sina förbindelser i behörig ordning, är skuldebrevet om Sparbanken så 
påfordrar, förfallet till betalning vid den tidpunkt som Sparbanken bestämmer.”  

Hovrätten ansåg att villkoret var klart i sin lydelse och att det inte kräver någon vidare 
tolkning. Villkoret ansågs heller inte oskäligt om hänsyns tas till dess innehåll vidare ansåg 
Hovrätten att det heller inte kunde anses vara oskäligt att göra villkoret mot SP gällande. 
Banken anses därför ha rätt att säga upp krediten på det sätt som det skedde och därmed anses 
SP sakna rimligt grund för invändningen mot att Bankens fordran om att cirka 9 miljoner 
kronor inte är klar och förfallen.  

Hovrätten slog fast att då SP som inte förmått sig att inom den i 2:9 konkurslagen utsatta 
tiden, reglera Bankens förfallna fordran ska, eftersom motsatsen inte ha blivit bevisad, ansågs 
vara på obestånd. SP:s invändning att det fanns hinder för konkurs på grund av Bankens 
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betryggande säkerhet för sin fordran har inte bolaget kunnat styrka. Bevisningen som Banken 
framförde i form av ett värderingsutlåtande där fasigheten värderades till 5,2 miljoner kronor 
ansågs visa att säkerheten inte täckte upp för fordran och därför försatte Hovrätten SP i 
konkurs.  

4.2 T 8-412-91  

Mats L bedrev reklam- och tryckeriverksamhet med mera genom flera olika bolag. Den 23 
maj 1990 beviljade Finansbolaget, Mats L Holding (MLH) krediter på totalt 3 090 000 
kronor. Under våren och sommaren 1990 hade MLH för avsikt att förvärva bostadsrätten till 
två lokaler i Stockholm. MLH ansökte därför om lån hos Finansbolaget om sammanlagt 3 500 
000 kronor. Finansbolaget beviljade med anledning med av ansökan dels vid ett tillfälle en 
kredit om 500 000 kronor och dels en kredit om 150 000 kronor vid ett annat tillfälle.  

Vid slutet av år 1990 avböjde Finansbolaget av anförda skäl att medverka till finansieringen 
av lokalförvärven. Krediterna om 650 000 kronor blev heller inte utbetalda och ytterligare 
krediter beviljades heller inte. MLH:S krediter om totalt 3 090 000 kronor sades upp på grund 
av betalningsförsummelse. Dessa händelser ledde till att MHL inte hade någon möjlighet att 
fullfölja avtalen om lokalförvärven. Efter det att Finansbolaget sade upp krediterna väckte 
även Finansbolaget talan mot MHL och Mats L personligen med ett yrkande att de solidariskt 
skulle betala cirka 3 200 000 kronor, beloppet motsvarade det kapitalbelopp som de förfallna 
krediterna uppgick till vid det tillfället.  

MLH och Mats L bestred kravet och yrkade istället på ett skadestånd om 14 700 000 kronor 
och 3 000 000 kronor till Mats L. Grunden till bestridandet var att Finansbolaget inte ansågs 
ha rätt att ta tillbaka det utlovade beloppet om 650 000 kronor och att det utlovade kreditlöftet 
som getts till bolaget var bindande och därför hade heller inte banken rätt att dra tillbaka 
detta. Vidare menade Mats L att Finansbolaget genom sitt agerande hade orsakat skada på 
både MHL och Mats L, med de yrkade beloppen. Finansbolaget bestred yrkan med grunden 
att denne haft en saklig grund att vägra utbetalning av de tidigare beviljade krediten om 650 
000 kronor och att något ytterligare kreditlöfte hade inte lämnats. Vidare menade 
Finansbolaget att MHL och Mats L inte hade lidigt någon skada.  

Stockholms Tingsrätten resonerade att MLH och Mats L inte hade kunnat lämna något 
bindande kreditlöfte om krediter utöver 650 000 kronor. Finansbolaget hade enligt 
Tingsrättens mening rätt att säga upp krediterna på 650 000 kronor, efterosm så väl MHL och 
Mats L:s kreditvärdighet kunde ifrågasättas, bland annat med hänsyn till att andra bolag som 
tillhörde Mats L hade betalningssvårigheter. Vidare resonerade Tingsrätten att MHL och Mats 
L inte lidigt någon skada och att de var förpliktade att betala det beloppet som Finansbolaget 
yrkade.  

4.3 RH 1990:86  

I detta rättsfall behandlas två stycken olika huvudfrågor, i uppsatsen kommer endast en av 
dessa att återges, skälet till detta är att det är endast en av dessa frågor som är aktuella för 
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uppsatsen frågeställning. Den av de två frågorna som kommer att behandlas är Bankens rätt 
att med omedelbar verkan säga upp parternas gällande kreditavtal.  

Bakgrund:  

Consilium Trading & Information AB (CTI) var under sin tidigare firma Salén & Wiklander 
(S & W) helägt dotterbolag till Saléninvest AB, som den 19 december 1984 försattes i 
konkurs. S & W hade flera helägda dotterbolag, där ibland Scandinavian Micro Computer 
(SMC) och Salén & Wicander (UK) Ltd (S & WUK).  

Huvudsakligen hade S & W sina krediter i Post- och kreditbanken (PK-banken). Mitten på 
februari 1985 uppgick krediterna, inklusive ansvarsförbindelser, till 23 miljoner kronor. Som 
säkerhet för dessa krediter lämnade S & W företagsinteckningar till ett nominellt värde av 30 
miljoner kronor inom totalt 32 miljoner kronor. Även SMC hade krediter mot säkerhet i PK-
banken och S & WUK hade av PK Christiana Bank (UK) Ltd, delvis ägd av PK-banken 
beviljats krediter. Mitten av februari 1985 uppgick dessa krediter till cirka 7 miljoner 
respektive 11 miljoner kr. S & W hade i anslutning av SMC:s krediter ett ”letter of comfort” 
och, med anledning av S & WUK:s krediter ”letter of intent” och ”Letter of awareness”. 
Totalt hade koncernen krediter till ett värde av cirka 41 miljoner kronor.  

Enligt de kreditvillkor som var skrivna mellan parterna hade PK-banken rätt att säga upp 
krediterna till omedelbar betalning om säkerheten för kontraktet eller någon annan 
kredittagares förbindelse gentemot banken inte längre kunde anses vara betryggande eller att 
risk fanns att kredittagaren inte skulle komma att fullgöra sina förbindelser in en behörig 
ordning. Den 15 februari 1985 tar S & W emot ett teletextmeddelade från PK-banken som 
aviserar följande information:” Med åberopande av gällande villkor i kreditavtal mellan 

rubricerade bolag (S & W) och PK-banken får vi härmed meddela att banken 1985-02-18 

avser förklara samtliga bolagens krediter hos PK-banken till förtida betalning förfallna”. 
Senare samma dag träffar Saléninvest:s konkursbo och Consilium ett avtal om att Consilium 
ska köpa aktierna i S & W och Siwertell den 5 mars 1985 till ett värde av 57,5 miljoner 
kronor.  

Den 18 februari 1985, kommer tjänstemän från PK-banken till S & W:s och dess dotterbolags 
kontor för att inhämta de sedan tidigare utdelade checkblanketterna. Samma dag inställer även 
SMC sina betalningar, den 28 februari 1985 försattes S & WUK i konkurs i London. Den 19 
februari 1985, får S & W en handling av PK-banken där banken säger upp samtliga krediter 
till omedelbar betalning. Skälet som ges i handlingen är att det enligt bankens bedömning 
fanns risk för att S & W inte skulle kunna fullgöra sina förpliktelser mot banken. Banken 
nämnde även de Letter of Comfort, Letter of Intent samt Letter of Awareness och åberopade 
att med dessa förbindelser såg S & W ansvarig för S & WUK:s och SMC:s förpliktelser mot 
banken.  

PK-banken genomför uppsägningen och kvarhåller S & W:s säkerheter till den 5 mars 1985, 
då S & W och Siwertell krediter kan lösas; den 25 februari gjorde även PK-banken gällande 
att S & W:s säkerheter skulle kunna täcka S & WUK:s krediter. Den, 28 februari 1985 får S & 
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W via brev meddelade om att PK-banken har sagt upp SMC:s samtliga krediter till omedelbar 
betalning, den anledning som gavs var att det enligt PK-banken:s bedömning fanns risk att  

SMC inte skulle kunna fullfölja sina förpliktelser mot banken. Med tidigare hänvisning till det 
Letter of Comfort, som nämndes ovan, uppmanades S & W att omedelbart reglera SMC:s 
krediter i banken. Vidare menade banken att denne för SMC:s engagemang ämnade innehålla 
företagsinteckningar i S & W motsvarande kreditens värde, minskat med säkerheterna i SMC 
vilka skulle räknas bort när banken bestämt deras värde. Den 5 mars 1985 löstes både S & W 
och SMC:s krediter med hjälp av nya krediter lånade av Svenska Handelsbaken och företagen 
fick tillbaka de säkerheter som PKbanken innehållit sedan den 26 februari 1985.  

I sin stämningsansökan hävdade CTI att PK-banken var skyldig att ersätta den skada som 
bolaget kan ha lidit genom att banken, i strid mot gällande kreditavtal och då knutna 
förbindelser, med omedelbar verkan hävt kreditavtalen. Banken bestred bifall till käromålet.  

Tingsrätten 

Tingsrätten menade att PK-banken enligt avtalet hade rätt att säga upp krediterna till förtida 
betalning, om enligt bankens bedömning säkerheterna för krediterna eller om någon annan S 
& W:s förbindelse mot banken inte längre var betryggande eller om det fanns risk att inte 
skulle komma att fullgöra sina åtaganden mot banken. Tingsrätten anser att banken genom 
teletextmeddelandet den 15 februari 1985 har aviserat S & W att denne avsåg att säga upp 
samtliga S & W- företagens krediter hos banken, vidare anser Tingsrätten att uppsägningen 
får anses vara fullgjord då banktjänstemän kom till respektive kontor för att inhämta de 
utgivna checkblanketterna.  

Vidare ansåg Tingsrätten att endast S & W egna krediter och ansvarsförbindelser (cirka 23 
miljoner kronor i mitten av februari 1985) var att beakta i bedömningen eftersom rätten la en 
avgörande vikt av formulering av det så kallade Letter of Comfort. Denna innehöll vissa 
förpliktelser och avsiktsförklaringar men avslutades med ”Denna deklaration är ingen 

garanti”, därför ansåg Tingsrätten att brevet inte kunde uppfattas som ett åtagande av 
betalningsansvar för SMC:s skulder. Vad gällde S & WUK:s skulder ansåg Tingsrätten att 
den engelska banken var ansvarig för dessa krediter och att oavsett vilken juridisk rätt som de 
olika ”Letters” kunde ha, hade inte PK-banken någon möjlighet att på egen hand kräva dessa 
krediter i förtid.  

Båda parterna lade fram ett omfattande material om S & W- koncernens ekonomiska 
ställning. I målet redovisades underlag som PK-banken hade haft tillgång till under 1984 och 
fram till mitten av februari 1985 samt de bedömningar och ställningstaganden som banken 
gjorde på grundval av dessa underlag. Vidare åberopades tre olika vittnen som kunde vittna 
om den växande oron för S & W:s ekonomi samt ytterligare vittnesmål som styrkte S & W:s 
ekonomiska situation i början på 1985. Vidare lades det fram material som belyste den 
ekonomiska ställningen i mitten av februari 1985, däribland en rapport om ett framtida 
positivt resultat för åren 1985- 1987 samtidigt som den ansvarige för rapporten medgav att 
den var något osäker.  
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Tingsrätten ansåg att den bevisning som lades fram under målet, visade att PK-banken hade 
grund för sin bedömning och därför hade rätt att avtalsenlig säga upp krediterna. Beslutet 
gjorde att CTI inte vann bifall till sitt yrkande om att PK-banken ska betala ut ersättning för 
den skada som CTI kan ha lidit när PK-banken sade upp S & W:s krediter till förtida 
betalning. 

CTI överklagade domen till Hovrätten som gjorde samma bedömning som Tingsrätten.  
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5. Analys och diskussion  

Kapitlet består av diskussioner och analyser som utgår från uppsatsens problemfrågor. För att 
förenkla för läsaren behandlas analys och disussion i samma ordning som i 
problemformuleringen. 

 

5.1 Skälen för uppsägningen  

Nedan förs en analys och diskussion om de tre omständigheter som måste ha inträffat för att 
banken ska kunna ha en rättslig grund för eventuell uppsägning av krediter. De tre 
omständigheterna är tagna från punk 8 i bilaga 1.  

- Kreditgivaren har inte fullgjort sina förpliktelser mot banken enligt 

skuldebrevet, eller i övrigt mot banken,  

Ett företag som har en förfallen fordran skickar vanligtvis ut en betalningspåminnelse för att 
kräva in det förfallna beloppet, eftersom en bank drivs som många andra företag i ett 
vinstsyfte48, kan det anses som en självklarhet att en fordran som har förfallit till betalning 
också ska regleras. Vad som dock kan diskuteras är bankens rätt att säga upp den förfallna 
fordran till omedelbar betalning och som i rättsfallet RH 1993:99 även begära bolaget SP i 
konkurs trots att tvist om giltigheten för uppsägningen pågick.  

I rättsfallet tillbakavisar företaget SP, Bankens konkursansökan, med motiveringen att fordran 
om 9 miljoner kronor inte var klar och förfallen eftersom banken sagt upp krediten på 
felaktiga grunder. Banken däremot menade att fordran var förfallen och hävdade även att 
denne hade sagt upp krediten på rättvisa grunder. Tingsrätten ogillade konkursansökan 
eftersom rätten menade att det först måste beslutats om fordran kunde anses som klar och 
förfallen. Hovrätten menade att avtalsvillkoret som fanns mellan parterna var klart och inte 
krävde någon ytterligare tolkning, vidare menade Hovrätten att SP inte kunnat bevisa att 
bolaget inte var på obestånd och att det därför inte fanns något hinder för konkurs eftersom 
banken kunde bevisa att fordran var förfallen till betalning.  

Det är svårt att se att en bank skulle säga upp ett företags krediter, bara för att en 
räntebetalning eller en amortering har förfallit och fordran regleras vid ett senare tillfälle, men 
sett till rättsfallet ovan finns stöd för detta i praxis.  

- Säkerheten för krediten eller för annan förpliktelse som kredittagaren har mot 

banken, är inte längre betryggande,  

Säkerheter används som komplement till företagets återbetalningsförmåga, de kan användas 
för att minska förlusterna om en betalningsinställelse skulle inträffa. Säkerheter kan bland 
annat vara av panträtt i fastegendom eller i aktier, obligationer eller i form av borgen. 
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Kreditbedömningar görs av alla nya låneansökningar, banken omprövar även de existerande 
krediterna årligen eller om det skulle finnas skäl för det oftare på grund av att företaget är 
verksam i en speciellt utsatt bransch eller region.  

Skulle det vid en kreditbedömning visas att en säkerhet har minskat i värde visar rättsfallen 
RH 1993:99 och RH 1990:86 att banken efter att har omprövat företagets säkerheter har haft 
rätt att säga upp företagens krediter enligt det undertecknade kreditavtalet som finns mellan 
parterna.  

- Det finns skälig anledning att anta att kredittagaren inte kommer att fullgöra 

sina betalningsförpliktelser enligt skuldebrevet eller i övrigt mot banken.  

Enligt Finansiell Stabilitet anser Sveriges storbanker att återbetalningsförmågan är den 
viktigaste aspekten att ta hänsyn till vid kreditbedömningen av en bankkund49, det är 
antagligen också därför, som det enligt kreditavtalet anses vara tillräckligt med en skälig 
anledning till misstanke att en låntagare inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser.  

I rättsfallet T 8-412-91, yrkar MLH på ett skadestånd av Finansbolaget för att denne har dragit 
tillbaka ett, enligt MHL, tidigare givet kreditlöfte om 0,65 miljoner kronor samt ytterligare ett 
om 2,85 miljoner kronor, Finansbolaget bestrider kravet och menar att denne hade giltigt 
anledning att ta tillbaka det givna lånelöftet om 0,65 miljoner kronor och att inga ytterligare 
kreditlöften hade getts. Vidare menade Finansbolaget att MHL och dess ägare Mats L skulle 
solidariskt betala 3,09 miljoner kronor vilket avsåg det kreditbelopp som sagt upp på grund av 
betalningsförsummelse. Tingsrätten gav Finansbolaget rätt eftersom det ansågs att både MHL 
och Mats L:s kreditvärdighet kunde ifrågasättas bland annat med hänsyn till de 
betalningssvårigheter som både Mats L personligen och dennes övriga bolag hade.  

Visserligen hade bolaget MHL fått krediterna uppsagda på grund av betalningsförsummelse 
men det visar samtidigt att betalningssvårigheter hos både ägaren och övriga bolag i en 
koncern kan medföra att ett tidigare givet kreditlöfte kan tas tillbaka. Vilket också torde 
indirekt betyda att en kredit även kan sägas upp om det finns misstanke om att till exempel ett 
dotter- eller moderbolag har betalningssvårigheter.  

5.2 Bevisbördan i rätten 

När det uppstår en rättstvist mellan en bankkund och dennes bank ska tvisten, lösas av 
rättsmaskineriet.50 Samtliga av de tre rättsfall som behandlas i uppsatsen handlar i grund och 
botten om bankens uppsägning har skett i överenskommelse med de kreditavtal som företagen 
har slutit med bankerna. För att kunna argumentera för sin sak har parterna i samtliga rättsfall 
lagt fram olika typer av bevisning. 

I rättsfallet RH 1990:86 som behandlar en tvist om skadestånd på grund av ekonomiskt 
lidande, lägger banken fram bevisning som bestod av fyra olika vittnesmål, diverse underlag 
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och bedömningar av S&W:s ekonomiska ställning. Bevisningen som bolaget lade fram var en 
prognosrapport som visade på ett positivt resultat för åren 1985 till 1987 som var utarbetat av 
bolagets revisor, två stycken vittnesmål samt ytterligare information försäljningen av S & W 
och Siwertells aktier. Rätten ansåg att banken hade fog för sin bedömning och åberopade de 
relevanta faktaunderlag som anses ha värderats fackmannamässigt med hänsyn till de krav på 
kreditsäkerhet som fanns, rätten dömde till PK-bankens fördel och slog fast att det hade 
funnits en avtalsenligrätt att säga upp avtalet.  

I rättsfallet RH 1993:99 lade banken fram bevisning som visade att värdet på SP:s säkerhet 
hade minskat till 5,2 miljoner kronor medan bankens fordran var på 9 miljoner kronor. 
Bolaget ansågs inte ha tillräckligt med bevisning för att kunna stryka att säkerheten inte hade 
minskat i värde och därför dömde rätten till bankens fördel. Det bevis som företaget lade fram 
i rättsfallet T 8-412-91 ansågs av rätten heller inte vara tillräckligt, detta berodde på att 
företaget inte kunde påvisa att de mottagit ett bindande kreditlöfte från Finansbolaget.  

I samtliga rättsfall har rätten valt att bifalla bankerna i deras yrkanden, det trode beror på den 
bevisning som banken har lagt fram för sin sak. Antagligen anses bankens utförda 
kreditbedömning av företaget och dess säkerheter som en starkare bevisning än företagets 
egna ekonomiska analyser och framtida kassaflöden. Att bankens bevning ses som starkare 
kan, enligt min mening, beror på att bankens egna bedömning anses vara mer objektiv än 
företagets analys. Detta då ett företag som befinner sig i en ekonmisk pressad situation kanske 
väljer att krydda prognosen för de kommande tre åren lite extra för att ge en mer positiv bild 
av framtiden. 

5.3 Konsekvenser 

Att en uppsägning av ett företags krediter påverkar företagets ekonomi på ett eller annat sätt 
säger sig självt. De företag som förekommer i uppsatsen är heller inga undantag, för varje 
rättsfall finns det också en konsekvens som uppkommer på grund av bankens agerande eller 
det domskäl som görs gällande.  

Konsekvensen för SP i rättsfallet RH 1993:99 var att företaget försätts i konkurs av Hovrätten 
efter det att fordran anses vara klar och förfallen till bankens fördel. Hovrätten menade att SP 
skulle sättas i konkurs med hänvisning till 2:9 konkurslagen, paragrafen reglera vad som 
krävs för att en gäldenär ska anses vara insolvent och hur en borgenär kan gå tillväga för att 
försätta en gäldenär ska försättas i konkurs  

I rättsfallet T 8-412-91 framgår det inte om MHL går i konkurs eller om de klarade sig 
ytterligare en tid trots uppsägningen av krediten. Konsekvensen som är aktuell i detta rättsfall 
är att företaget på grund av bankens återtagande av det tidigare givna lånelöftet inte kan 
genomföra det av företaget planerade inköp av en bostadsrätt till två lokaler.  

Konsekvensen för S & W i rättsfallet RH 1990:86 var att företaget som fick sina lån uppsagda 
av PK-banken var tvungna att ansöka om lån hos en annan bank, trots uppsägningen kunde S 
& W få ett nytt lån hos Svenska Handelsbanken. I rättsfallet framgår det dock inte om 
företaget fick sämre villkor hos Svenska Handelsbanken eller om det var bättre villkor, det 
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kan dock antas att företaget fick sämre villkor då de i rättsfallet har väckt en talan om 
skadestånd mot PK-banken. 

5.4 Avtalslagen 

I denna uppsats har det tidigare påvitsats att bankerna använder två stycken kreditavtal, dessa 
avtal är praktiskt taget lika hos alla banker, vilket borde göra dem till standardavtal. På grund 
av likheten borde det ses som sedvänja eller handelsbruk att använda dessa avtal. Det kan 
därför diskuteras om avtalslagen är aktuell vid ett kreditavtal mellan en näringsidkare och en 
bank. Personligen är jag av den åsikten att avtalslagen kan bli tillämplig mellan banken och 
näringsidkaren då det kommer till regleringen om anbud och accet samt regleringen av 
fullmakt, men inte i någon annan utsträckning. Dels för att kreditavtalen fungerar som 
standardavtal och därför borde det vara sedvänja och handelsbruk som är den reglerande 
faktorn. Dels för att det inte i något av de rättsfall som undersökts i uppsasten har avtalslagen 
varit omnämd, vilket borde beror på att avtalslagen inte anses vara tillämplig på tvister om 
bankers kreditavtal. 
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6. Slutsats 

Syftet med denna uppsats vart att ge läsaren en inblick i bankens rätt att säga upp en 
näringsidkares kreditavtal, vad som kan ligga till grund för ett sådant beslut samt vilka regler 
som stödjer bankens möjlighet. I detta kapitel kommer slutsatserna från föregående kapitel att 
redovisas.

 

Behovet av kapital kommer alltid vara en konstant faktor i ett företag, utan likvida medel kan 
varken företaget investera i versamheten eller betala skulder. För att få tillgång till detta 
kapital går de flesta till banken, efter att ansökan och kreditbedömningen har blivit godkännda 
betalas lånet ut. Antagligen känner många ägare en lättnad över att kunna få ett tillskott till 
företagets kassan för att kunna lösa de tillfälliga motgångarna eller göra de investeringarna 
som ses som nödvändiga för verksamheten. Kanske skulle de inte känna samma lättnad om de 
reflekterade över bankens möjlighet att säga upp krediten till fullbetalning, enligt bankens 
uppsägningsklausul i det standardavtal som just skrivits under. 

I början av uppsatsen nämdes det att en bank inte behöver ha en sakligt grund för en 
uppsägning utan att det räcker med en skälig misstanke att låntagaren inte kommer att fullgöra 
sina förpliktelser eller att säkerheten inte längre är betryggande. Av undersökningen kan 
slutsatsen dras att en bank inte behöver ha ett stark bevis för att säga upp ett kreditavtal, det 
räcker till exempel med en misstanke om ett minskat värde på en säkerhet. 

Slutsaten stärks av rättsfallen där banken har åberopat skäl som försämrade säkerheter, 
betalningsförsummelse samt en låg kreditvärdighet det vill säga misstanke om 
betalningssvårigheter och fått rätt med hänvisning mot kreditavtalet. Även om samtliga 
rättsfall är äldre än tio speglar de idag och för uppsatsen de aktuella punkterna som återfinns 
under punkt 8 i bilaga 1. Det kan därför antas att en företagare som vill ha kvar sina krediter 
hos banken borde sköta sina betalningar, underhålla sina säkerheter så att de håller värdet och 
undvika att få ett negativt kassaflöde.  

Genom undersökningen har jag inte i något av rättfallen hittat att avtalslagen nämns, jag antar 
därför att domstolar inte lägger någon större vikt på denna lag när det gäller att avgöra ett 
kreditavtals giltighet. Vid en tvist verkar det handla mer om avtalstolkning än att tolka 
lagtexten, samtidigt som bevisningen verkar spela stor roll när rätten ska besluta om en dom. 

Rättsfallen som tas upp i uppsatsen går längre tillbaka, trots att jag har försökt att hitta 
rättsfall som har behandlats de senaste 10 år har det inte gått att finna några. Det får mig att 
anta två saker, ett: att det i dag inte är lika vanligt med uppsägningar av kreditavtal som det 
var under 1990- talet och två: bankerna försöker numera att lösa ett företags eventuella 
betalningssvårigheter på ett annat sätt än genom uppsägning. Detta är frågor som inte 
undersöks i denna uppsats men jag tror att det skulle vara intressant att undersöka dessa 
antaganden ytterligare. 
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Konsekvenser som kan komma att bli aktuella för de företag som får sina krediter uppsagda, 
är enligt de rättsfall som har undersökts konkurs, byta låneinstitut och riskera att få sämre 
villkor än tidigare samt gå minste om en planerad invertering. Det är min uppfattning utifrån 
den teori som jag har läst och som även återfinns i uppsatsen, att banker vanligtvis begär 
ytterligare en säkerhet av ett företag som anser utgöra en utökad kreditrisk eller försöker att 
minska företagets utrymme på checkkrediten i ett försöka att minska kreditavgiften. 

Att en bank ska hålla nere kreditrisker för att skydda sina och kundernas pengar, är förståligt 
och bra för de som investerar i bankens olika placerings alternativ eller endast har pengar på 
ett sparkonto, men det kan inte anses vara lika bra för de som har lån i samma bank. En 
näringsidkare som hamnat i en svår ekonomisk situation och kan ha svårt att komma ut ur den 
blir lätt en kreditrisk för banken. Skulle följden bli att företagets krediter blir uppsagda till full 
betalning kan en av konsekvenserna bli att företaget även kommer hamnar på obestånd. Sett 
till den avtalspunkt som har varit förmål för denna undersökning är det viktigt att företaget 
betalar sina räkningar till banken, ser till att värdet på säkerheten inte minskar allt för drastigt 
samt försöker att inte få ett allt för negativt kassaflöde genom att till exempel minska 
kostnader. 

Att gå till en domstol för att hävda avtalasbrott resulterar, sett till rättsfallen i uppsatsen, 
endast i ökade kostnader i form av av rättegångskostnader för företaget och ytterligare en 
seger till banken. Eftersom banken anses ha agerat rätt då uppsägningen genomfördes sett till 
det kreditavtal som är bindande mellan parterna. I början av uppsatsen nämdes det att en bank 
inte behöver ha en sakligt grund för en uppsägning utan att det räcker med en skälig 
misstanke att låntagaren inte kommer att fullgöra sina förpliktelser eller att säkerheten inte 
längre är betryggande. Slutsatsen som kan dras är att en bank kan enligt både avtalet och 
rättspraxis säga upp ett avtal genom att misstanke finns. Men att det nog är att föredra, i de 
fall låntagaren drar banken inför rätta, att banken har belägg för uppsägningen i form av en 
kreditbedömning av företaget samt eventuellt någon ytterligare bevisning. 
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