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Abstract  
 
Shareholders agreements is a kind of agreements that are established between the 

shareholders to ensure the shareholder interests when these interests are not considered to be 

sufficient by companies act or by the articles of association. There is a difference, in Swedish 

law, that is made between legal effects of a shareholder agreement in companies act and in 

contracts act. Although, the shareholders agreement forms contractual obligations for the 

parties involved, there needs to be a legal support in companies act in order for a shareholder 

agreement to also have company law effects. This is referred to as the principle of separation.  

 

The following thesis will analyze how transfer restriction in shareholder agreements relate to 

a collision with transfer restrictions in the Articles of Association and how this affects an 

acquisition of a share that holds these collisions. The thesis will analyze conflict situations 

that can arise both in family law area, and company-law area. However, what applies to 

shareholders according to the contract law and the company law cannot, by agreement, be 

withdrawn entirely. Additionally, if all those entitled to purchase refrain from agreeing their 

pre-emptive rights by agreement, does not consider this to be invalid. The new shareholder 

therefore has the right to be included in the share register. The thesis also determines that for 

protection against third parties, an agreement with a third party is required. However, there is 

some legal protection against a bad faith man.  

 

The Swedish Supreme Court approach to the solution regarding “Mineralmålet”;  

using separation principle creates a more expanded scope of the principle. There are some 

judicial scholars that argue that this is an extreme approach from The Swedish Supreme 

Court. The argument is based on the view that the company-law separation principle is 

limited by the internal legal relationship, which consist of decisions and measures within the 

limited company and can never, without legal support, have effects on company law. Some 

views agree with Swedish Supreme Court regarding “Mineralmålet” but emphasizes, from a 

legal consequence, the problem of the approach that Swedish Supreme Court of Sweden 

applied in the case law concerning the corporate law separation principle, as this can lead to a 

more restrictive attitude to deviations from ABL (2005:551) in shareholder agreements. 
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Sammanfattning 
 

Aktieägaravtal är ett avtal som skapas av aktieägarna för att säkerställa aktieägarnas intresse 

samt när dessa intressen inte anses vara tillräckliga enligt Aktiebolagslag (2005:551) eller 

bolagsordningen. Trots att aktieägaravtalet skapar avtalsförpliktelser för de berörda parterna 

måste det finnas rättsligt stöd i lagen för att aktieägaravtal även ska få bolagsrättslig effekt. 

Detta kallas för den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen.  

 

Följande arbete kommer att analysera dels överlåtelsebegränsningar i aktieägaravtal, vad som 

avser kollision med överlåtelsebegränsningar i bolagsordningen samt hur detta påverkar 

förvärv av en aktie som omfattas dessa kollisioner. Det går att konstatera att en bolagsordning 

får företräde men att aktieägaravtal fungerar som en finjustering av vad som följer av 

bolagsordningen. Uppsatsen har analyserat konfliktsituationer som uppstår både inom 

familjerätten och vid överlåtelser av aktier. När det gäller konflikten mellan arvsrätten och 

avtalsrätten får arvsrätten förtur, men det går att skapa sakrättsligt skydd genom ett avtal 

mellan maken och makarna.  

 

Gällande den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen så finns det de som hävdar att genom 

Högsta domstolen inställning i domen "Mineralmålet" utvidgades separationsprincipens 

tillämpningsområde.1 Detta har kritiserats och grundar sig på synen att den 

aktiebolagsrättsliga separationsprincipen är begränsad till det interna rättsliga förhållande som 

består av beslut och åtgärder inom aktiebolaget.2 Andra delar synen att principen gäller allt 

som är reglerat i aktiebolagslagen och att domen har gett en tydlighet och förutsägbarhet 

avseende vad som kan anses vara aktiebolagsrättslig. Däremot, ur ett materiellt perspektiv, 

kan det ifrågasättas om användning av separationsprincipen ska vara beroende av vilken lag i, 

aktiebolagslagen, lagstiftaren valt att placera en viss bestämmelse. 3 

 

Angående det sakrättsliga skyddet för aktie så finns det belägg för att ond tro av tredje man 

kan ge ett sakrättsligt skydd. Ett annat sätt att skapa ett sakrättsligt skydd är att skapa ett avtal 

med tredje man. 

                                                
1 Se NJA 2011 s. 429. 
2 Se Arvidsson, Juridisk Tidskrift (2011/12). 
3 Se Danelius & Ericson, Tvångsinlösen av aktier och aktieägaravtal (2011). 
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Förord 
 
Men anledning av denna uppsats vill jag rikta ett stort tack till min handledare 
Universitetslektor Johan Adestam för hans tålamod och fantastiskt handledning.   
 
Tack till min familj och mina vänner för ert stöd som blev väldigt behövligt denna tid 
eftersom livets prövningar inte riktigt respekterade att jag skrev på mitt examensarbete.  
 

Ytterligare stort tack till Kajsa Borgström och Hanna Svantesson utan er hade denna uppsats 

inte blivit av.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Aktiebolag regleras av bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) och i bolagets 

bolagsordning.4 Ofta finner ägarna till ett aktiebolag att lagar och bolagsordningens regler inte 

är heltäckande för bolagets behov, eller innehåller en tillfredsställande reglering och väljer 

därför att teckna särskilda avtal, så kallade aktieägaravtal.5 Aktieägaravtal blir, till skillnad 

från bolagsordningen, inte offentliga vilket ger fördelen att det exempelvis är möjligt att 

skydda företagshemligheter som kommer till uttryck eller berörs i ett aktieägaravtal. 

Därutöver syftar många aktieägaravtal till att reglera ägarstrukturen inom aktiebolagen. 

Aktieägaravtal uppstår mer frekvent inom aktiebolag med en begränsad ägarkrets.6 Avtalet 

binder dem som ingår aktieägaravtalet men inte bolaget, vilket framgår av NJA 2011 s. 429. 

Härom råder också samstämmighet i doktrinen.7 Denna princip kallas den aktiebolagsrättsliga 

separationsprincipen.8 Separationsprincipen innebär således att aktieägaravtalets verkningar 

inte får avtalsrättsliga verkningar för målbolaget och följaktligen skiljs aktiebolagsrätten och 

avtalsrätten åt.9 

 

Aktierna i ett aktiebolag ska vara fritt överlåtbara enligt 4 kap. 7 § ABL och den fria 

överlåtbarheten kan begränsas i bolagsordningen. Det finns tre typer av 

överlåtelsebegränsningar som kan införas i bolagsordningen. Dessa är samtyckesförbehåll 

enligt 4 kap. 8 § ABL, förköpsförbehåll enligt 4 kap. 18 § ABL och hembudsförbehåll enligt 

4 kap. 27 § ABL. Utöver nämnda överlåtelsebegränsningar är det brukligt att bolag även 

skapar överlåtelsebegränsningar i aktieägaravtal. Aktieägaravtalet utgör således ett 

komplement till ABL:s ibland något mindre flexibla regelverk.10 Aktieägaravtalet syfte skiftar 

i förhållande till de intressen som avtalsparterna har av bolaget och sitt ägande i bolaget. Ofta 

förekommer överlåtelsebegränsningar i ett aktieägaravtal samtidigt som bolagsordningen 

                                                
4 Sattin m.fl., Aktieägaravtal -ett symposium (2018), s. 15. 
5 Ibid, s. 15.  
6 Ibid, s. 15. 
7 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 32. Se Arvidsson, Niklas, Aktieägaravtal, s. 277.  
8 Se NJA 2011 s. 429. 
9 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 32. 
10 Sandström, Torsten, svensk Aktiebolagsrätt (2015), s. 20.  
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innehåller överlåtelsebegränsningar. Detta kan leda till att avtalen ger upphov till kollisioner 

mellan bolagsordningen och aktieägaravtalet, vilket i sin tur innebär att de två rättsområden 

aktiebolagsrätten och avtalsrätten kolliderar.11 Detta arbete kommer att analysera hur 

överlåtelsebegränsningar i aktieägaravtal förhåller sig i mellan en kollision med 

överlåtelsebegräsningar i bolagsordningen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det primära syftet med uppsatsen är att åskådliggöra vilka möjligheter det finns att förhindra 

överlåtelse av aktie genom avtal. För att uppnå detta övergripande syfte kommer uppsatsen 

därför att fokusera på följande problemställningar: 

 

i. Hur förhåller sig överlåtelsebegränsningarna till varandra vid en kollision mellan 

bolagsordningen och aktieägaravtalet?  

ii. Vilka möjligheter finns för en förvärvare att bli införd i aktieboken när hans eller 

hennes förvärv står i strid med en överlåtelsebegränsning i ett aktieägaravtal?  

iii. Hur inverkar den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen på aktieägaravtalets 

överlåtelsebegränsningar? 

iv. Kan aktieägaravtalet skapa sakrättsligt skydd mot tredje man?  

 

1.3 Metod och material  

Uppsatsen använder sig av rättsdogmatisk metod för att besvara frågeställningarna. Källor 

som varit centrala är lagtext, praxis, förarbeten och doktrin. ABL och förarbeten12 har varit 

relevant för uppsatsen gällande bolagsordningen. För aktieägaravtalet finns det inte någon 

hänförlig lagstiftning och prejudikat tillsammans med doktrin har därför varit avgörande för 

analysen gällande aktieägaravtal. 

 

Den doktrin som har varit av särskild vikt för uppsatsen är Niklas Arvidssons avhandling 

Aktieägaravtal-särskilt om besluts- och överlåtelsebindningar, och Erik Sjömans fjärde 

upplaga av Hembud, förköp och Samtycke, en kommentar till 4 kap. 7–36 §§ 

aktiebolagslagen. Den nya samlingsskriften: Aktieägaravtal, ett symposium, - redaktörer: 

                                                
11 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011), s. 307. 
12 Prop. 2004/05:85  
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Daniel Stattin och Jenny Strandberg, har varit behjälplig för en utredning av aktieägaravtalets 

sakrättsliga skydd.  

 

Rättsfallet NJA 2011 s. 429 som illustrerar ingående aktieägaravtalets rättsverkningar, har 

varit väsentligt för uppsatsen analys av aktieägaravtalets rättsläge. För förståelsen av den 

aktiebolagsrättsliga separationsprincipen har artikeln - Tvångsinlösen av aktier och 

aktieägaravtal, skriven av Johan Danelius och Johannes Ericson, i huvudsak varit viktigt som 

ett tillägg till Arvidssons syn på den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen.13 

1.4 Terminologi  

Arvidsson använder i ett avtalsrättsligt hänseende orden tvingande och dispositivt för att 

beskriva omfattningen hos avtalsrättens autonomi.14 Termerna fakultativa och obligatoriska 

bestämmelser för aktiebolagsrätten, dispositiva och indispositiva för avtalsrätten. Uppsatsen 

kommer att använda sig av termerna fakultativa och obligatoriska för aktiebolagsrättsliga 

bestämmelser som ingår bolagsordningen. Termen fakultativa används där bolagstämman kan 

genom beslut ändra bolagsordningen. Arvidsson har introducerat begreppet bolagsfriheten, 

vilket beskriver den frihet i bolagsordningen som bolagstämman kan disponera över. Genom 

sina beslut har bolaget ”frihet” att ändra och lägga till inom de områden som är fakultativa i 

bolagsordningen.15    

 

Gällande den obligatoriska termen ingår den i de områden som bolagsordningen inte kan 

disponera över.16 Beträffande termer för aktieägaravtalet så är det viktig att nämna och skilja 

på beslutbindningar och överlåtelsebindningar; överlåtelsebindningar är avtalsbestämmelser 

som föreskriver begränsning att överlåta aktier.17 Beslutbindningar görs exempelvis när en 

part ska rösta för vinstutdelning på bolagstämman.18 Beslutbindningarna kan delas in i organ- 

och aktörsbindningar. Organbindningar skapas för att påverka bolagstämmans (organen) 

befogenheter eller kompetens, medan aktörsbindningar har som mål att binda aktieägare eller 

styrelseledamot.19  

                                                
13 Danelius & Ericson, Tvångsinlösen av aktier och aktieägaravtal (2011), s. 857.  
14 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011), s. 239. 
15 Ibid, s. 240.  
16 Ibid, s. 241. 
17 Ibid, s. 154.  
18 Ibid, s. 154. 
19 Ibid, s. 147–148.  
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1.5 Avgränsningar  

Uppsatsen fokuserar på att åskådliggöra och analysera ett antal problem relaterade till 

förhållandet mellan bolagsordningen och aktieägaravtal avseende rättsverkningarna av 

överlåtelsebegränsningar. Uppsatsen kommer inte att beröra sanktioner eller hur aktieägarna 

ska utöva sin rösträtt på bolagstämman. Uppsatsen kommer enbart att fokusera på privatägda 

aktiebolag och av utrymmesskäl behandlas inte publika bolag.   

1.6 Disposition 

Uppsatsens första del kommer att undersöka aktieägarnas skäl att ingå aktieägaravtal, för att i 

nästa del analysera vilka överlåtelsebegränsningar som kan användas i bolagsordningen. 

Avsnitt fyra analyserar kollisioner mellan aktieägaravtalet och bolagsordningen, det vill säga 

hur samtycke-, förköps- och hembudsförbehåll i bolagsordningen ska tillämpas på avtalade 

överlåtelsebegränsningar och hur dessa förhåller sig till varandra vid en konflikt mellan 

aktieägaravtal och överlåtelsebegränsningar. Del fem går in på djupet på den 

aktiebolagsrättsliga separationsprincipen och rättsfallet NJA 2011 s. 429. Slutligen kommer 

uppsatsen att undersöka vilka möjligheter det finns för en förvärvare att bli införd som ny 

ägare i aktieboken samt vilka utsikter det finns för att skapa sakrättsligt skydd genom 

aktieägaravtal.   
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2 Skälen för ingående av aktieägaravtal 

2.1 Allmänt  

Detta kapitel kommer att redogöra varför aktieägaravtal ingås och vilka funktioner 

aktieägaravtalet fyller inom den privata aktiebolagssfären. Orsaken till att bolag ingår 

aktieägaravtal är många, det kan exempelvis grunda sig på att aktieägarna vill påverka 

maktfördelningen inom bolaget, eller finns ett behov av att kontrollera ägarbilden eller 

bolagets ekonomi.20 Aktieägaravtalet kan också skapa förutsägbarhet. Ett annat starkt 

incitament till varför aktieägaravtal ingås, är att aktieägaravtalet inte blir offentligt. Det kan 

också handla om att avtalsparterna har en annan syn på ägandet än vad som ligger till grund 

för aktiebolagsrätten och att det finns andra intressen att ta vara på än vad ABL tillgodoser.21  

Aktieägarna får genom aktieägaravtalet en större frihet att bestämma vilka intressen bolaget 

ska tillgodose och hur dessa intressen ska uppnås. 

2.2 Aktiebolaget 

I Sverige finns det flera erkända associationsformer såsom aktiebolag, ekonomiska 

föreningar, handelsbolag, kommanditbolag, ideella föreningar, trossamfund och enkla bolag.22 

Aktiebolaget har karaktäristiska egenskaper som skiljer sig från andra associationsformer. I 

aktiebolaget är kapitalinsatser det centrala, aktiebolaget är alltså en kapitalassociation, till 

skillnad från personassociationer. När det gäller personassociationer är det personliga 

elementet framträdande, vilket innebär att varje delägare åtar sig ett personligt ansvar.  

Medan en kapitalassociation kan förklaras som en associationsform och utgår från att 

aktieägarnas funktioner består utav kapitalvinstpreferenser; det vill säga varje aktieägare går 

in med en viss investering och skapar kapitalet.  

 

Aktieägaren i ett aktiebolag har oftast bara en investerarroll och där utöver ingen ytterligare 

roll i bolaget.23 För aktiebolag är aktiebolagets bundna kapital och verksamhetssyfte nära 

förbundna med varandra och alla rättigheter och skyldigheter är knutna till aktierna och 

                                                
20 Sattin m.fl., Aktieägaravtal -ett symposium (2018), s. 18. 
21 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011), s. 73 och s. 92: Arvidsson: aktieägaravtalet och dess rättsverkningar, s. 43–
44. 
22 Bergström, Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem (2015), s. 32. 
23 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011), s. 80-81. 
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aktieinnehavet.24 Ägarna svarar för det kapital de har tecknat enligt 1 kap. 3 § ABL, vilket 

innebär att ägarnas risker är knutna till, och begränsade, av detta kapital.25 

 

Det finns många anledningar att skapa ett aktiebolag men det viktigaste brukar vara 

vinstsyftet, alltså att skapa vinst, för att sedan fördela vinsten mellan aktieägarna. Detta 

framgår av 3 kap. 3 § ABL. Enligt Bergström och Samuelsson är vinstsyftet sammansatt av 

två normer.26 Den första normen är beslutsnormen vilket innebär att varje beslut som görs av 

bolagsledningen ska fattas för bolagets räkning och kan prövas mot vinstkriteriet. Den andra 

normen kallas fördelningsnormen, vilken innebär att den vinst som verksamheten frambringar 

ska fördelas mellan aktieägarna.27 

2.3 Majoritetsprincipen och minoritetsskyddet  

Makten i ett aktiebolag är förankrad i principen att majoriteten ska beredas möjlighet att 

bestämma.28 Det är i bolag som har mer än ett fåtal aktieägare, svårt att kräva enhällighet för 

att beslut ska förekomma, vilket innebär att det är majoriteten som får makt att bestämma vad 

som anses vara bäst för bolaget.29 Däremot har lagstiftaren begränsat majoritetens 

beslutanderätt, i syfte att skydda minoriteten. Anledningen till skyddet av minoriteten är att 

det skulle bli alltför riskabelt för en ägare att tillföra pengar i ett aktiebolag och att det skulle 

kunna skada näringslivet om intressenter skulle dra sig för att investera i aktiebolag av detta 

skäl.30  

2.4 Aktiers fria överlåtbarhet 

Aktiernas fria överlåtbarhet är en princip som är av grundläggande betydelse inom 

aktiebolagsrätten.31 Aktier är, enligt 4 kap. 7 § ABL, fritt överlåtbara. Principen innebär en 

frihet att överlåta och förvärva aktier.  

 

Arvidsson beskriver principen om aktiernas fria överlåtbarhet som bestående av fyra friheter:  

1. Friheten att överlåta aktie,  

                                                
24 Bergström, Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, (2015), s 33. 
25 Sandström, Torsten, svensk aktiebolagsrätt (2015), s. 20. 
26 Bergström, Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, (2015), s 33 
27 Ibid, (2015), s. 34. 
28 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt (2014), s. 231.  
29 Ibid, s. 231. 
30 Ibid, s. 231. 
31 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011), s. 138. 
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2. Friheten att inte överlåta aktie,  

3. Friheten att förvärva aktie, 4. Friheten att inte förvärva aktie.32  

Dessa fyra friheter innebär att aktierätten inte är knuten till en viss bestämd person, vilket är 

fallet exempelvis i fråga om medlemsrätten i en förening.33 Den fria överlåtbarheten har även 

betydelse för att ägarkretsen i bolaget ska kunna genomgå förändringar utan att 

kapitalbeståndet påverkas. Den aktieägare som drar sig ur ersätts med en ny och det kapital 

som har investerats i bolaget blir kvar i bolaget.34 Aktiernas överlåtbarhet utgör en viktig 

förutsättning för bolagets möjligheter att kunna fortsätta sin verksamhet oberoende av 

aktieägarkretsens sammansättning från tid till annan.35  

 

Aktiernas fria överlåtbarhet är viktig för skyddet av en aktieägarminoritet. Rätten att fritt 

överlåta aktier gör det möjligt för minoritetsägare som inte ser någon möjlighet att påverka 

utvecklingen i bolaget, att kunna lämna bolaget på ett smidigt sätt.36 Däremot finns särskilda 

omständigheter som kan motivera att aktieägare önskar begränsa verkningarna av principen 

om aktiernas fria överlåtbarhet. Detta gäller framför allt i små och medelstora aktiebolag där 

det finns behov att kontrollera ägarkretsen, eftersom aktieägarskapet ofta är kopplat till 

ägarnas aktivitet i aktiebolaget. Ett strikt genomförande av den fria överlåtbarheten kan 

således leda till oönskade konsekvenser. Mot bakgrund av detta och med hänsyn till att de 

allra flesta svenska aktiebolag i Sverige endast har ett fåtal aktieägare och att aktieägarna 

oftast har familjeband eller andra personliga kopplingar till varandra, är behovet att genom 

bolagsordningen lägga till överlåtelsebegränsningar ofta aktuellt.37  

 

De överlåtelsebegräsningar som kan införas i bolagsordningen är samtyckes-, förköps- och 

hembudsförbehåll.38 Dessa skapar en möjlighet för aktieägarna att förhindra oönskade 

förändringar i ägarkretsen. Det finns stora skillnader mellan de olika typer av förbehåll.39 

Hembudsförbehåll kan förekomma i alla typer av bolag, även noterade sådana. Samtyckes- 

och förköpsförbehåll är endast tillåtna i kupongbolag, alltså privata bolag.40 

                                                
32 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011), s. 138. 
33 Bergström, Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, (2015), s. 37. 
34 Ibid, s. 37.  
35 Ibid, s. 37–38. 
36 ibid, s. 38. 
37 Bergström, Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, (2015), s. 38. 
38 Se 4 kap. 7 ABL §, 4 kap 8 § ABL. 
39 Se 4 kap. 8 samt 18 §. 
40 Se 4 kap. 8 samt 4 kap. 18 § ABL . 
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Hembudsförbehåll kan gälla alla slags övergångar, även övergångar genom arv och 

testamente, medan samtyckes- och förköpsförbehåll kan gälla överlåtelser.41  

 

Däremot reglerar inte ABL vilken rättsverkan avtalsbestämmelser som föreskriver 

överlåtelsebegränsningar har. Sådana är trots detta inte ovanliga. Frågan om de avtalade 

överlåtelsebegränsningarnas rättsverkningar kommer att analyseras ingående i kapitel fem.42  

Det förekommer aktieägaravtal som berör utövandet av den aktiebundna rösträtten, vilket kan 

påverka stämmans befogenheter eller kompetens.43 Dessa beslutsbindningar berör rättigheter 

inom bolagets inre rättsförhållanden och frågor av såväl aktiebolagsrättslig som avtalsrättslig 

karaktär uppkommer. Detta väcker frågan vilka aktiebolagsrättsliga verkningar ett avtal kan 

medföra.44 

 

Överlåtelsebindningar däremot, griper inte in i bolagets inre rättsförhållanden. Däremot 

avviker de från den i 4 kap. 7 § ABL stadgande principen om aktiers fria överlåtbarhet och 

kan komma i konflikt med undantag i lag eller bolagsordning.45 Överlåtelsebindningar berör 

de fyra friheterna; skyldigheten att överlåta, att inte överlåta, att förvärva, eller att inte 

förvärva. Arvidsson menar att skyldigheter att överlåta förekommer i så kallade 

utköpsklausuler, vilket reglerar överlåtelse mellan parterna som svarar mot rättigheter att 

förvärva aktierna och kallas emellanåt för köprätter.46 

2.5 Avtalets funktion och innehåll  

Aktieägaravtalet fyller viktiga funktioner inom den privata aktiebolagssfären. Det är ett sätt 

på vilket aktieägarna kan bestämma vilka typer av intressen bolaget ska tillgodose och hur 

dessa intressen ska uppnås.47 Aktieägaravtalet tillhandahåller en lösning där bolagsordningen 

och aktiebolagsrätten inte anses kunna skapa en tillfredsställande maktfördelning eller 

kontroll aktieägarna emellan.48 Skälet till att aktieägaravtal ingås är, enligt Arvidsson, att det 

finns många som har en annan syn på syftet med aktieägande än den som ligger till grund för 

utformningen av aktiebolagsrätten och att ägarna vill skapa ekonomisk vinning på andra sätt 

                                                
41  Se 4 kap. 27 § ABL. 
42 Bergström, Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, 2015, 39. 
43 Arvidsson, Ny Juridik (2010), s. 45.  
44 Ibid, s. 45. 
45 Ibid, s. 48. 
46 Arvidsson, Ny Juridik (2010), s. 45. 
47 Ibid, s. 42. 
48 Sattin m.fl., Aktieägaravtal -ett symposium (2018), s.118. 
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än på det sätt som aktiebolagslagen förutsätter. Syftet med ägandet blir då en fråga om direkta 

eller indirekta yttre rättsförhållanden mellan ägarna och bolaget, snarare än en önskan att 

maximera avkastning på satsat kapital.49 Detta innebär att aktieägaravtal blir ett avtal mellan 

aktieägarna. Syftet med ett aktieägaravtal varierar beroende på vilka intressen avtalsparterna 

har av bolaget och av sitt ägande i bolaget. Som nämnts ovan kan det vara praktiskt för 

mindre bolag med en begränsad ägarkrets, där aktieägarna ofta är anställda i bolaget, att ingå 

aktieägaravtal. Många gånger har ägarna även gått in med sin egen förmögenhet som insats.50  

 

De överlåtelsebegräsningar som aktiebolagsrätten tillåter kanske inte är tillräckliga för bolaget 

och relationen mellan aktieägarna behöver ytterligare styrningsmedel. Det kan därav finnas ett 

behov av att reglera aktieöverlåtelsen ytterligare på ett sätt som inte är möjligt enligt 

bolagsordningen. Att bolagsordningen är offentlig kan även utgöra ett incitament till att skapa 

aktieägaravtal som reglerar aktieöverlåtelsen. Mot bakgrund av det anförda kan alltså 

konstateras att det kan finnas intresse hos aktieägarna av att reglera vilka som har inflytande i 

bolaget och hur aktierna ska förvärvas.51 

 

Det är, som tidigare nämnts,52 vanligt att aktieägaravtal kompletteras med 

bolagsordningsbestämmelser, och det förekommer ofta att avtalen kombineras med 

överlåtelsebegränsningar i bolagsordningen.53 När det gäller aktieägaravtalet måste allmänna 

avtalsrättens normer beaktas, där återfinns principerna om avtalsfrihet och avtalsbundenhet 

samt principer gällande kontraktsbrottspåföljder, vilka är tillämpliga på varje 

avtalsförhållande.54 Aktieägaravtal kan ingå i aktiebolagsrättens område, vilket innebär att det 

skapas konflikter mellan aktiebolagsrättsliga normer samt hamnar i kollision med 

bestämmelser i bolagsordningen för bolaget. Frågan blir hur avtalsrätten och aktiebolagsrätten 

ska förhålla sig till varandra, vilket är en svårt avvägning med tanke på hur istället dessa 

rättsområden traditionellt sett har ansetts skilja sig från varandra. Men sådana kollisioner kan 

likväl ske och vad som då sker och hur man ska se på saken kommer att redogöras i 

nedanstående del.  

 

                                                
49 Arvidsson, Ny Juridik (2010), s. 42. 
50 Ibid, s. 43-44. 
51 Sattin m.fl., Aktieägaravtal -ett symposium (2018), s.43. 
52 Se avsnitt 2.4. 
53 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011), s. 103.  
54 Arvidsson, Ny Juridik (2010), s . 44. 
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3 Överlåtelsebegränsningar 

3.1 Allmänt  

Såsom framgått tidigare finns det olika typer av överlåtelsebegränsningar. Det finns dock 

undantag om principen om den fria överlåtbarheten. Vilket följer av samtyckesförbehåll enligt 

4 kap. 8 § ABL som innebär att överlåtelser måste ansökas om och godkännas genom ett 

samtycke från bolagets styrelse. Ett annat undantag är förköpsförbehåll enligt 4 kap. 18 § 

ABL där aktieägare eller annan förköpsberättigad ska erbjudas att köpa aktie innan den 

överlåts till ny aktieägare.55 Den tredje typen är hembudsförbehåll enligt 4 kap. 27 § ABL där 

aktieägare eller annan ska ha rätt att lösa ut en aktie som har övergått till ny ägare. Följande 

avsnitt kommer att gå igenom de olika förbehållens användningsområden.  

3.2 Samtyckesförbehåll (4 kap. 8 § ABL) 

”I bolagsordningen för ett bolag som inte är avstämningsbolag56 får det tas in ett förbehåll om 
att en eller flera aktier får överlåtas till en ny ägare endast med bolagets samtycke 
(samtyckeförbehåll)”57  
 

Samtyckesförbehåll innebär att en överlåtelse för en aktie måste göras genom samtycke från 

stämman eller styrelsen i bolaget.58 Detta samtyckesförbehåll kan tas in i bolagsordningen. 

Fördelen med samtyckesförbehåll är att aktieägarna inte i förväg behöver tala om vem eller 

vilka som ska ta över aktierna för att förhindra oönskade aktieöverlåtelser.59 Det är inte förrän 

ansökan för överlåtelsen av aktien som det ska framgå vem den planerade förvärvararen är. 

Vill överlåtaren att bolaget ska anvisa någon annan som förvärvare, om samtycke till den 

förslagna förvärvaren har vägrats, ska även detta anges i ansökan.60 

 

För samtyckesförbehåll gäller, liksom för förköpsförbehåll, att det inte är möjligt att 

föreskriva att förbehållet ska omfatta andra äganderättsövergångar än överlåtelser. 

Bolagsordningen kan utformas antingen på det sättet att alla slags överlåtelser utom de som 

uttryckligen har undantagits kräver samtycke, eller på det sättet att bara överlåtelser av visst 

                                                
55 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets Grundproblem (2015), s. 38. 
56 Avstämningsbolag är bolag vars bolagsordning innehåller ett förbehåll om att företagets aktier ska vara 
registrerade i ett avstämningsregister. Det är mest publika bolag med många aktieägare som väljer att blir 
avstämningsbolag.  
57 Se 4 kap. 8 § ABL. 
58 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke (2017), s. 74. 
59 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke (2017), s. 76. 
60 Se 4 kap. 12 § ABL. 
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angivet slag omfattas av förbehållet. Med överlåtelse åsyftas främst köp, byte och gåva. 

Äganderättsövergångar som inte har karaktär av överlåtelse är förärv genom arv eller 

testamente. Alltså omfattas inte arv eller förvärv genom testamente av ett 

samtyckesförbehåll.61 Det ska heller inte vara möjligt att kräva samtycke för pantsättning eller 

annan upplåtelse som är sammanbunden av begränsad sakrätt i aktien, vilket innebär att 

pantsättning inte kan överlåtas genom ett sådant samtyckeförbehåll. Ytterligare en 

begränsning vid samtyckesförbehåll är att sådana förbehåll inte avser överlåtelse av utmätta 

aktier eller aktier som ingår i konkursbo, vilket följer av 4 kap. 10 § ABL.62 Det som är 

viktigt att tänka på, till skillnad från förköps- och hembudsförbehåll, är att 

samtyckesförbehållet är konstruerat så att det är bolaget som är berättigad part.63 Samtycket 

ska alltså prövas antingen av styrelsen eller av bolagstämman, och det ska framgå i 

förbehållet vilket av dessa organ som ska göra prövningen.64  

3.3  Överlåtelse i strid med ett samtyckesförbehåll 

En överlåtelse av aktier i strid med ett samtyckesförbehåll är ogiltigt.65 Om aktieägaren 

överlåter aktierna utan att begära samtycke av bolaget eller att överlåtelsen har vägrats, är 

förvärvet ogiltigt. Detta har till konsekvens att prestationerna ska återgå och att vederlaget ska 

återvända till förvärvaren.66 Ogiltigheten inträder även om förvärvaren är i god tro. Vilket kan 

jämföras med samma slags kvalificerad ogiltighet som vid överlåtelser i strid med 16 kap. 6 § 

ABL, vilket innebär att ogiltigheten inträder oavsett om förvärvaren är i ond eller i god tro. 

Det är svårt att i praktiken ha framgång med ett påstående om god tro, eftersom 

samtyckesförbehållet framgår i offentliga uppgifter, det är angivet i bolagsordningen och ska 

således vara känt för tredje man.67 Det framgår också i aktiebrevet enligt 6 kap. 2 § 1 st. 5 p. 

ABL. Däremot kan god tro föreligga om aktiebrevet inte innehåller uppgiften om 

samtyckesförbehåll. Sjöman menar att begränsningsförbehåll anses gälla oavsett om det står i 

aktiebrevet om samtyckesförbehåll.68 Gällande ogiltigheten kan den läkas om bolaget ger sitt 

samtycke i efterhand enligt 16 kap. 6 § ABL.69 

 

                                                
61 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke (2017), s. 76–78.  
62 Ibid, s. 81.  
63 Arvidsson, aktieägaravtal, s. 312.  
64 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke (2017), s. 80. 
65 4 kap. 17 ABL. 
66 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke (2017), s. 112. 
67 Ibid, s. 113.  
68 Ibid, s. 113.  
69 Ibid, s. 112. 
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Samtyckesförbehåll är konstruerade på det sättet att bolaget är berättigad part. Detta innebär 

att aktieägare inte kan avstå från rättigheter enligt samtyckesförbehåll och att bolagsstämman 

(eller styrelsen) måste godkänna den nya förvärvaren. Ett rättsfall som illustrerar vad som 

sker när en aktieägare blivit struken ur aktieboken utan aktieägarens tillstånd är NJA 2017 s. 

981, vilket var i frågan i målet om en aktieägare som har strukits i aktieboken har rätt att föra 

talan mot bolagsstämmobeslut. Bure Equity AB (Bure) förvärvade år 2012 genom nyemission 

30 procent av aktierna i Rusharil AB (Rushrail) och blev då införd som aktieägare i 

aktiebolaget Rushrail.70   

 

Huvudreglerna är att talerätten faller för en aktieägare om han eller hon stryks ur aktieboken. 

HD kom fram till att Bure hade rätt att föra talan mot beslutet, och även att om det fanns 

hembudspliktiga aktier får inte styrelsen stryka dem som aktieägare, trots att styrelsen inte har 

tillämpat förbehållen. Strykningen saknade laglig grund, och HD menade således att Bure 

bibehöll sin rätt att föra talan mot båda stämmobesluten. Det saknades därmed betydelse att 

Bure underlät att få samtycke av bolagstämman när Bure förde över aktierna till dotterbolaget 

samt att inget hembud skedde. Det saknade också betydelse att styrelsen agerade i god tro.71 

Det går således inte att stryka en aktieägare för att aktieägaren inte har följt de förbehåll som 

finns i bolagsordningen. 

3.4 Förköpsförbehåll enligt 4 kap. 18 § ABL 

Förköpsförbehåll innebär en företrädesrätt för en aktieägare eller någon annan att förvärva 

aktierna. Vid försäljning ska denna person erbjudas att köpa aktierna innan de överlåts till ny 

aktieägare. Sjöman exemplifierar det sagda på följande sätt. Ett förköpsförbehåll liknar ett 

hembudsförbehåll, men med skillnaden att förköpsrätten inträder innan aktieövergången, 

medan rätten att överta aktie till följd av ett hembudsförhåll inträder efter överlåtelsen.72 En 

fördel, menar Sjöman, är att förköpsförbehåll inte ger rösträttproblem och andra olägenheter 

som kan uppkomma vid ett hembudsförfarande.73 När det gäller hembudsförfaranden så går 

aktier först över till en förvärvare som sedan måste bjuda tillbaka aktien. Dock kan detta ta 

tid, en bolagstämma kan ha passerats medan förvärvaren fortfarande inte har bjudit tillbaka 

                                                
70 NJA 2017 s. 981 
71 NJA 2017 s. 981, s. 27.  
72 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke (2017), s.115. 
73 Ibid, s. 115. 
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aktien, vilket kan skapa inlåsningseffekter som kan påverka röstningen i bolagstämman 

negativt. 

 

Till skillnad från vad som gäller för samtyckesförbehåll måste ett förköpsförbehåll peka ut 

vem eller vilka som ska ha rätt att förvärva aktier om någon aktieägarare vill lämna bolaget. 

En aktie som överlåts i strid med ett förköpsförbehåll är ogiltig enligt 4 kap. 26 § ABL och 

därmed ska prestationerna gå åter.74  

3.5 Hembudsförbehåll enligt 4 kap. 27 § ABL 

Hembudsförbehåll ger en aktieägare eller annan rätt att lösa aktie som övergått till ny 

aktieägare. Fördelen med ett hembudsförbehåll är att det kan avse alla former av 

aktieövergångar, även bodelning, arv och testamente. Detta innebär alltså att de som ärver 

aktier eller förvärvar aktier genom bodelning måste hembjuda aktierna. Ett sådant skydd 

gäller inte vid förköps- och samtyckesförbehåll.75 Skillnaden mellan exempelvis förköps- och 

hembudsförbehåll är att förköpsrätten inträder innan aktieöverlåtelsen medan rätten att lösa en 

aktie enligt ett hembudsförbehåll inträder först sedan aktien övergått till en förvärvare. Den 

omständigheten att lösningsrätten enligt ett hembudsförbehåll inträder först efter att en ny 

ägare inträtt i bolaget, kan innebära nackdelar, och frågan om rösträtten för aktierna under 

hembudstiden blir i detta sammanhang central.76 

 

 Ramberg menar att hembudsförbehåll i bolagsordningen kan medföra problem exempelvis 

kan rösträtten för aktierna passiveras under inlösenstiden, vilket kan leda till långvariga 

maktförskjutningar och störningar i målbolagets verksamhet. Det är möjligt att i 

bolagsordningen bestämma att överlåtaren eller förvärvaren får utnyttja rösträtten och därmed 

sammanhängande rättigheter under inlösentiden, exempelvis går det att bestämma att en 

neutral person ska rösta i stället för överlåtaren. på så sätt går det att få mer flexibilitet genom 

aktieägaravtalet än vad som medges inom ramen för bolagsordningen.77 Detta skulle kunna 

lösas genom att i bolagsordningen bestämma att överlåtaren eller förvärvaren får utnyttja 

rösträtten under inlösentiden.78 Men detta kan också skapa problem. Enligt 4 kap. 29 § ABL 

måste dödsboet, när aktieägare avlider och dennes aktie har ett hembudsförbehåll, hembjuda 

                                                
74 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke (2017), s. 147.  
75 Ibid, s. 76. 
76 Ibid, s. 149. 
77 4 kap. 35 § ABL. 
78 4 kap. 35 § ABL. 
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aktierna när ett år har gått. Fram till den tidpunkten kan dödsboet företräda och utöva 

rösträtten för aktierna och övriga rättigheter som är anslutna till aktierna, och när årsfristen 

har löpt ut är dödsboet skyldigt att hembjuda aktier enligt 4 kap. 30 § ABL.79 Detta är enligt 

Sjöman en förbättring i jämförelse med den tidigare lagstiftningen, då rösträtten kunde utövas 

i bolagstämman vilket kunde leda till en oönskad effekt för bolaget.80  

 

Det ska i hembudsförbehållet framgå vem som ska ha lösningsrätt, den inbördes ordning i 

vilken de lösningsberättigade ska erbjudas att lösa aktierna, om flera kan vara 

lösningsberättigade och i tillämpliga fall hur lösningsrätten är fördelad mellan dem. 

Bestämmelsen för hembudsförbehållet motsvarar vad som gäller beträffande 

förköpsförbehåll, däremot har det inte någon motsvarighet beträffande samtyckesförbehåll.81 

Samtyckesförbehållens flexibilitet vad gäller bolagets möjligheter att i det enskilda fallet 

anvisa alternativa förvärvare i händelser av nekat samtycke, har alltså ingen motsvarighet i 

hembuds- och förköpsförbehållsfallen. Den som har förvärvat en eller flera hembudspliktiga 

aktier ska anmäla detta till styrelsen, som i sin tur genast ska underrätta de 

lösningsberättigande om hembudet. Styrelsen ska även anteckna hembudet i aktieboken. På 

motsvarande sätt ska styrelsen anteckna om någon lösningsberättigad meddelar styrelsen att 

han eller hon vill utnyttja sin lösningsrätt.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
79 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke (2017), s. 168. 
80 Ibid, s. 168. 
81 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke (2017), s. 158-159. 
82 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke (2017), s.154. Se 4:30 – 32 ABL. 
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4 Bolagsordningen och dess rättsverkningar  

4.1 Allmänt  

Aktieägarna ges möjlighet att i bolagsordningen forma bolaget och bestämmer vilket slags 

verksamhet bolaget ska bedriva.83 Av ABL framgår att det finns vissa frågor som måste 

regleras i bolagsordningen, och att det beträffande andra frågor finns utrymme för aktieägarna 

att bestämma huruvida föreskrifter ska tilläggas i bolagsordningen eller inte. Även om ABL 

innehåller många obligatoriska föreskrifter är många bolagsordningar neutrala och 

kortfattade, vilket kan tänkas bero på att bolagsordningen är offentlig att den ska granskas av 

Bolagsverket för att sedan registreras i aktiebolagsregistret.84  

4.2 Bolagsordningsfrihet 

ABL består utav fakultativa och obligatoriska regler av vilka följer att om en 

aktiebolagslagrättslig norm kan förändras genom bolagsordningsbestämmelsen är den 

fakultativ, medan en aktiebolagsrättslig norm som inte går att förändra är obligatorisk.  

Det som faller inom ramen för det fakultativa i ABL sammanfaller med stämmans möjlighet 

att genom beslut disponera över bolagsändringarna, vilket även kallas för 

bolagsordningsfriheten.85 Det obligatoriska området för ABL avgränsas av bolagsstämmans 

normgivningkompetens för vad som gäller beslut om bolagsändringar.86 

4.3 Samtyckesbehörigheten  

Samtyckesbehörighet är en möjlighet för aktieägare att frångå bolagsordningen och andra 

regler i ABL under vissa omständigheter. Samtyckesbehörighet innebär att den enskilde 

aktieägaren har kompetens att eliminera sina aktiebolagsrättsliga rättigheter i relation till 

konkreta beslut och åtgärder.  

                                                
83 Sandström, Torsten, svensk aktiebolagsrätt (2015), s.78. 
84 Ibid, s.78. 
85 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011), s. 240-241. 
86 Ibid, s. 240-241.  
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Samtyckesbehörighet möjliggör för aktieägare att åstadkomma att konkreta beslut eller 

åtgärder inom bolaget. För att ett sådant beslut ska vara rättsstridigt krävs det samtycke av 

varje aktieägare.87 

4.4 Bolagsordningen obligatoriska innehåll 

I aktiebolag kan det finnas en eller flera delägare och deras andelar kan vara olika stora. 

Aktierna medför befogenheter och rättigheter för aktieägarna, såsom rätten att delta i 

bolagstämman och vid beslutsfattande vid bolagsstämman och rätten till vinstutdelning och 

annan ekonomisk avkastning som är kopplad till aktien.88 Bolagsordningen, bestämmelser i 

ABL och eventuella aktieägaravtal utgör de regler som styr formerna för samverkan mellan 

aktieägare i aktiebolag. Som Bergström och Samuelsson framhåller har bolagsordningen sina 

begränsningar. Den har en för ”bolaget konstitutionell innebörd som inte påverkar 

ägarförhållanden. 89 Bolagsordningen är således bindande för bolaget, och de viktiga 

obligatoriska reglerna för vad bolagsordningen ska innehålla är följande: formellt säte, 

verksamhet, aktiekapitalets storlek och antalet aktier, antalet styrelseledamöter, revisorer och 

förfarandet vid kallelse till bolagstämma samt bestämmelser om räkenskapsåret.90Det finns 

inte heller några parter till bolagsordningen.91 Genom att teckna aktier accepterar aktieägaren 

de villkor som aktiebolaget skapat genom bolagstämman.92  

 

Mot bakgrund av detta kan bolagsordningen uppfattas som bolagets konstitution men 

aktiebolagslagen begränsar vad bolagsordningen med bindande verkan kan innehålla. Vissa 

frågor måste, som nämnts ovan, framgå av bolagsordningen. Exempelvis måste 

verksamhetsföremålet och bolagets firma, och vad som sedan gäller för åtaganden, anges i 

bolagsordningen. Bolagsordningen inverkar endast på bolagsorganen och aktörer inom 

bolaget.93 Bolagsordningen måste ta hänsyn till de många obligatoriska bestämmelserna. I den 

mån en bestämmelse i bolagsordningen står i strid med en tvingande ABL-regel är 

bestämmelsen att se som icke bindande och detta oavsett om samtliga aktieägare enats om 

                                                
87 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011), s. 268. 
88 Sandström, Torsten, svensk aktiebolagsrätt (2015), s. 141. 
89 Samuelsson, Bergström, Aktiebolagets grundproblem, 2015, s. 160. 
90 Sandström, Torsten, svensk aktiebolagsrätt (2015), s. 79–81.  
91 Samuelsson, Bergström, Aktiebolagets grundproblem, 2015, s. 159-160. 
92 Ibid, s. 160. 
93 Ibid, s. 161. 
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den.94 Det ska visserligen framläggas att det inte är klart vilka regler som är obligatoriska och 

vad som är fakultativa regler i ABL.95   

 

Bolagsordningen är framförallt kopplad till aktiebolagsrättsliga verkningar. Arvidsson menar 

att man skulle kunna tala om en princip av innebörden att bolagsordningen endast påverkar 

aktiebolags inre rättsförhållanden eller att bolagsordningen endast påverkar 

befogenhetsförhållandena inom bolaget.96 Det går inte att genom bolagsordningen skapa 

obligationsrättsliga rättigheter för bolaget gentemot någon. Däremot kan inte 

bolagsordningsfriheten användas för att förpliktiga bolaget gentemot någon, däremot kan det 

finnas en obligationsrättslig (avtalsrättslig) förpliktelse.  

 

Av bestämmelsen i 3 kap. 6 § ABL, framgår det att bolagsordningen kan förknippas med en 

obligationsrättsligt giltig utfästelse gentemot tredje man och om denna inte infrias kan detta 

medföra skadeståndsskyldighet för bolaget.97 Avtal i bolagsordningen riktade till tredje man 

kan inte vara giltiga. Således är det bara utfästelsen som skapar rättigheten. Ingenting hindrar 

att bolagsordningar innehåller bestämmelser som av ordalydelsen ger tredje man en till 

obligationsrättslig rättighet gentemot bolaget. Bolagsverket kan inte neka att registrera sådana 

bolagsordningar och Arvidsson menar att rättsverkningar av bolagsordningens bestämmelser 

rörande aktiebolagets yttre rättsförhållande alltså begränsar sig till att avse 

befogenhetsförhållandet inom bolaget.98 Således blir en utfästelse i bolagsordningen inte helt 

utan giltighet utan den kan bli bunden rent obligationsrättsligt till den tredje man som utpekas 

i bolagsordningen. 

4.5 Bolagsfriheten och dess begränsningar  

När aktiebolagsrättsliga normer sägs vara fakultativa så omfattas de av vad Arvidsson kallar 

bolagsordningsfriheten. Därmed kan de åsidosättas genom en bolagsordningsbestämmelse av 

avvikande innehåll. Vad som följer av detta är att normer som inskränker 

bolagsordningsfriheten betecknas som obligatoriska, medan normer som omfattas av 

bolagsfriheten kan betecknas som fakultativa. Bland de obligatoriska normerna kan man 

dessutom skilja mellan två huvudgrupper, beroende på om de omfattas av aktieägarnas 

                                                
94 Sandström, Torsten, svensk aktiebolagsrätt (2015), s. 22. 
95 Se vidare i det följande avsnitt 5.1 ff.  
96 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011), s. 255-256. 
97 Ibid, s. 255-256.  
98 Ibid, s. 255-258. 
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samtyckesbehörighet eller inte. Till följd av samtyckesbehörigheten kan aktieägarna samtycka 

till konkreta beslut och åtgärder som strider mot obligatoriska normer.99 

ABL innehåller både obligatoriska och fakultativa föreskrifter. En viktig sak är att se till att 

bolagsordningen inte strider mot ABL eller en annan författning.100 Avtal som strider mot 

obligatoriska aktiebolagsrättsliga normer är ogiltiga.101 Tvingade normer kan begränsa 

avtalsfriheten, eftersom avtalsrätten sträcker sig över hela rättsordningen på så sätt att den i 

obligationsrättsligt hänseende reglerar alla avtal, oavsett vilka avtal den strider mot. 

Arvidsson menar att detta innebär att även aktiebolagsrättsliga normer och 

bolagsordningsnormer kan klassas som avtalsrättsligt tvingade eller dispositiva. Om en 

aktiebolagsrättslig norm är avtalsrättsligt tvingande så begränsar eller inskränker den givetvis 

avtalsfriheten.102 Detta är något annat än bolagsordningsfriheten som är kopplad till 

bolagstämmans befogenhet.  

 

Bolagsfriheten kan inte användas för att skapa obligationsrättliga rättigheter för bolaget 

gentemot någon. En angivelse av verksamhetsföremålet måste ske i bolagsordningen enligt 3 

kap. 1 § ABL. Denna angivelse av verksamheten får viktiga konsekvenser.103 Denna 

ståndpunkt åskådliggörs av Sandström, som menar att ett bolagsorgan saknar rätt att fatta 

beslut i strid mot verksamheten och att verksamhetsfrämmande beslut kan angripas av 

aktieägare.104 Aktiebolagslagen och bolagsordningen har funktionen att bestämma hur 

gränserna för det aktiebolagsrättsligt rättsenliga beslutet ser ut. Som Arvidsson utrycker det 

kan bolagsordningsfriheten i detta perspektiv uppfattas som ett mandat för det enskilda 

bolaget att förändra sina inre rättsförhållanden, och alltså utgöra ett uttryck för bolagets inre 

rättshandlingsförmåga. Däremot handlar det inte om enskilda beslut för bolaget utan 

bolagsordningsfriheten reglerar istället bolagsordningen bestämmelser för framtida beslut 

samt åtgärder inom bolaget.105 Bolagsordningsfriheten är kopplad till aktiebolagsrättsliga 

verkningar, som ovan nämnts kan bolagsordningen endast påverka aktiebolagets inre 

rättsförhållanden eller att bolagsordningen endast påverkar befogenhetsförhållandena inom 

bolaget.106 Vad gäller verksamhetsfrämmande beslut kan detta angripas av aktieägare om 

                                                
99  Arvidsson, Ny Juridik (2010), s. 57-58.  
100 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011) , s. 255.  
101 Arvidsson, Ny Juridik (2010), s. 60. 
102 Ibid, s. 60. 
103 Sandström, Torsten, svensk aktiebolagsrätt (2015), s. 22.  
104 Se ABL 3 kap § 3. 
105 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011) , s. 255. 
106 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011) , s. 255. 
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bolaget har insett att ett verksamhetsöverskridande har skett, exempelvis genom att någon 

företrädare har företagit något med en tredje man, då aktiebolaget inte blir bunden av det 

verksamhetsöverskridande beslutet.107   

 

Att bolagsfriheten normalt inte är kopplad till obligationsrättsliga verkningar har framgått 

ovan.108 De överlåtelsebegränsningar som bolagsordningen kan innehålla kan emellertid 

betraktas som ett undantag från detta.109 Exempelvis skulle man kunna säga att 

samtyckesförbehåll på visst sätt blir en sorts villkorad rättighet för bolaget gentemot 

aktieägare eftersom aktieägare inte kan överlåta sina aktier utan godkännande av 

styrelsen/bolagstämman. Även förköps- och hembudsförbehåll utgör undantag i detta 

hänseende, det handlar inte om bestämmelser som etablerar rättsförhållanden. I förköpet 

handlar det vanligen om rättsförhållanden mellan aktieägare. När det gäller hembudsfallet 

handlar det oftas om rättsförhållandet mellan aktieägare och förvärvare av aktier.110 Vad 

beträffade överlåtelsebegränsningar i bolagsordningen råder ingen tvekan om att de 

lagreglerade förbehållstyperna är uttömmande och att det således inte går att använda 

bolagsordningen för att skapa några andra rättsförhållanden än sådant som direkt framgår av 

lagen. Mot bakgrund av det anförda kan bolagsordningsbestämmelser inte vid uttrycklig 

motstridig lagstiftning ses som en självständig rättsgrund för uppkomsten av 

obligationsrättsliga förhållanden, vare sig det handlar om yttre rättsförhållanden till bolaget 

eller om det gäller rättsförhållanden mellan aktieägare. Vilket innebär att det inte heller är 

möjligt att genom bolagsordningen förplikta aktieägare att träffa eller ansluta sig till ett 

aktieägaravtal.111 

4.6 Bolagsordningen, beslutsbindningar och överlåtelsebegränsningar  

Beslutfattandet inom bolaget utgör rättigheter av olika slag. Dessa rättigheter kan kallas för 

beslutsrättigheter och utgör delar av aktiebolagets inre rättsförhållanden.112 Detta innebär att 

dessa beslutsrättigheter ingår i relationen mellan bolaget i egenskap av juridisk person och 

aktörerna är aktieägare, styrelseledamöter och verkställande direktör. Beslutsrättigheterna 

berör många delar inom bolagets inre rättsförhållanden. Organen är inte några rättssubjekt och 

                                                
107 Sandström, Torsten, svensk aktiebolagsrätt (2015), s. 22.  
108 Se avsnitt 4.3.  
109 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011), s. 260.  
110 Ibid, s. 261. 
111 Ibid, s, 261.  
112 Arvidsson, Ny Juridik (2010), s. 2.  
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kan inte ha några rättsliga positioner. Detta innebär att organets befogenheter och inbördes 

kompetensförhållanden i grund och botten handlar om under vilka villkor aktiebolaget kan 

sägas ha fattat ett rättsenligt beslut. Aktieägare har den överordnade rollen som beslutsfattare 

inom aktiebolaget och det är i bolagstämman som beslut tas och utgör en funktion där 

aktieägare utövar sina rättigheter. Bolagstämman kan även instruera styrelsen hur 

verksamheten ska bedrivas.  

 

Den andra varianten är ”drag along”-klasuler, vilka reglerar överlåtelse till tredje man. De 

svarar mot en rättighet för de övriga avtalsparterna i de fall någon avtalspart överlåter sina 

aktier till en utomstående. Dessa klausuler existerar för att underlätta försäljning av aktier som 

annars är svårsålda.113 I ABL finns inga skyldigheter att köpa eller sälja aktier förutom 

reglerna om tvångsinlösen i kap. 22. Det får inte föras in bestämmelser där vissa aktieägare 

ska vara skyldiga att förvärva aktier eller överlåta aktier i bolagsordningen. Sådana 

bestämmelser kan göras genom aktieägaravtal, då kan parterna komma överens om att under 

vissa förutsättningar vara skyldig att köpa eller sälja aktier.114 Det kan svårt att få sålt sina 

aktier i privata bolag, då kan aktieägaravtal med ”drag along”-klasuler möjliggöra för 

minoriteten att lämna bolaget genom att vissa parter åtar sig att köpa eller inlösa övriga 

parters aktier.  

 

Rätten att påkalla att part förvärvar aktierna kan utlösas av att exempelvis parterna är oense. 

Ofta är klausulen konstruerad så att de inlösenberättigade kan påkallad inlösen och om så inte 

sker, parterna i aktieägaravtalet är skyldiga att rösta för att bolaget ska likvideras. Klausulen 

kan också sanktioneras med vite, en ”drag along”-klausul  innebär att en avtalspart som 

beslutar sig för att sälja sina aktier till tredje man kan förpliktiga en eller flera avtalsparter att 

sälja sina aktier till samma tredje man. ”drag along”-klausuler är alltså ett slags 

försäljningsåtagande av avtalsparterna. Klausulerna underlättar för möjligheter att hitta köpare 

till aktier som annars är svårsålda.115 

 

 

                                                
113 Arvidsson, Ny Juridik (2010), s. 49. Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011, Aktieägaravtal i praktiken, s. 
104. 
114 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s, 103.  
115 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 104. 
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4.7 Bolagsordningen och aktieägaravtalskollisioner 

Aktieägaravtal kan även vara föremål för aktiebolagsrättsliga normer vilket gör att detta kan 

ge upphov till kollisioner med bestämmelser i bolagsordningen. Systemet med aktieägaravtal 

och bolagsordning är således inte helt oproblematisk. Att överlåtelsebindningar i form av 

aktieägaravtal förekommer samtidigt som bolagsordningen innehåller samtyckes-, förköps 

eller hembudsförbehåll är inte ovanligt.116 Detta skapar risk för att det sker kollisioner mellan 

aktieägaravtalet och bolagsordningen. När dessa kollisioner sker blir den första frågan om 

avtalet har något att reglera om sådana kollisioner. Om avtalet ska tolkas så att 

bolagsordningen går före avtalet, det vill säga då överlåtelser är villkorade av 

bolagsordningen, följer av avtalsinnehållet att bolagsordningen har företräde. Om däremot 

avtalet har företräde framför bolagsordningen blir frågan istället om det är möjligt att med 

bindande verkan avstå från rättigheter enligt överlåtelsebegränsningar i bolagsordningen.117  

 

Kollision innebär således att aktieägaravtalets bestämmelser samt överlåtelse av aktier är 

oförenliga med vad som följer av aktiebolagsrättsliga normer eller bolagsordningsnormer. 

Enligt Arvidsson kan sådana kollisioner inte upprätthållas. Han argumenterar på följande sätt. 

En individ, A, kan vid samma tillfälle inte ha en skyldighet att betala individen B 10 000 SEK 

och samtidigt inte betala B 10 000 SEK. Följaktligen kan inte heller B vid en och samma 

tidpunkt både ha en skyldighet gentemot A att lämna ut bilen till A samt inneha en frihet 

gentemot A att inte lämna ut bilen.118 Att kollisioner inom ramen för relationen mellan samma 

rättssubjekt inte kan upprätthållas innebär inte att det nödvändigt finns ett svar på frågan 

vilken rättslig position som enligt gällande rätt ska bevaras och vilken som ska elimineras.  

Avtalet behöver inte vara ogiltigt, men det är inte heller säkert att avtalet får företräde. Det 

kan vara problematiskt att lösa dessa situationer, men genom att anpassa de avtalade 

begränsningarna och bolagsordningens överlåtelsebegränsningar, kan man säkerställa att 

kollisioner inte uppstår. Exempelvis kan avtal begränsas genom att villkoras av 

förekommande överlåtelsebegränsningar i bolagsordning. Däremot är det inte säkert att detta 

är något parterna vill; det finns trots allt många anledningar till att aktieägaravtal ingås.  

 

Några andra aspekter som framhållits i sammanhanget är följande. Westin ställer frågan 

varför aktieägarna skapar regler om aktieägaröverlåtelser i aktieägaravtal när lagstiftningen 

                                                
116 Arvidsson, Ny Juridik (2010), s. 68. 
117 Ibid, s. 68. 
118 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011) , s. 162-163. 
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erbjuder möjligheter till förköp- och samtyckesförbehåll i bolagsordningen.119 Ett av skälen 

framhåller han, kan vara att aktiebolagslagen inte räcker till och det inom avtalsrätten finns ett 

större utrymme för reglering. Westin menar att det i doktrinen finns en samstämmig 

uppfattning om att systemet med överlåtelsebegräsningar både i avtalet och i bolagsordningen 

kan accepteras, men att det måste anges i avtalet vad som har företräde.120 Vad som sker när 

aktieägaren överlåter sina aktier i strid med aktieägaravtalets bestämmelser är, enligt Westin, 

tveksamt ifall avtalet kan göras gällande mot ondtroende tredje man. En djupare analys av 

detta påstående kommer att ske i avsnitt fem.121 Westin skriver att enbart ett 

hembudsförbehåll inte kan förhindra en illojal överlåtelse. Hembud gäller ju i så fall inte 

överlåtelsefallet. Förköps- och samtyckesklausuler i bolagsordningen innebär att aktieägare 

får vetskap om en tilltänkt överlåtelse. De kan då se till att förfarandet sker enligt 

aktieägaravtalets regler.122 

 

Lindskog uttalar följande i fråga om kollision mellan aktieägaravtal och bolagsordningen.  

När en kollision sker mellan aktieägaravtalets och bolagsordningen, anser Lindskog, att 

bolagsordningen inte ska tolkas i ljuset av vad som föreskriva i aktieägaravtalet, men det är 

omvända är tänkbart.123 Lindskog hävdar dock att det från parternas perspektiv nog är troligt 

att de vill att aktieägaravtalet ska ha företräde framför bolagsordningen, och om det sker en 

avvikelse får nog bolagsordningen förtur och vad som sker på avtalsnivå får korrigeras efter 

vad som följer av aktieägaravtalet.124 Lindskog förespråkar att bolagsordningen får företräde 

men att aktieägaravtalet fungerar som en finjustering av vad som följer av bolagsordningen.  

 

 

 

 

 

 
 

                                                
119 Westin, Bolagsrätt och avtalsfrihet (2011), s .14. 
120 Westin, Bolagsrätt och avtalsfrihet (2011), s .14. 
121 Se avsnitt 5.4. 
122 Westin, Bolagsrätt och avtalsfrihet (2011), s. 14. 
123 Lindskog, Aktieägaravtal (2011), s. 281. 
124 Lindskog, Aktieägaravtal (2011), s. 281. 
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5 Aktieägaravtalet och dess rättsverkningar 

5.1 Allmänt 

Aktieägaravtal kan skapa ett mer vidsträckt ägarskydd än aktiebolagsrätten erbjuder. Problem 

uppstår dock när aktieägaravtalet inkräktar på aktiebolagsrättens område. Frågan som då 

uppstår är hur långt avtalets rättsverkan sträcker sig i förhållande till aktiebolagsrätten. I 

propositionen från 2004 görs gällande att aktieägare är oförhindrade att sluta avtal med 

varandra om att aktier inte får överlåtas, men att ett sådant avtal inte har någon verkan mot 

bolaget. Om en aktie överlåts i strid med ett sådant avtal kan avtalsbrottet föranleda olika 

slags sanktioner mellan avtalsparterna.125 Följande avsnitt kommer att redogöra för den 

aktiebolagsrättsliga separationsprincipen och skillnaden mellan obligationsrätten och 

avtalsrätten. Vidare kommer aktieägarskyddet undersökas detta eftersom aktieägaravtal ingås 

för att skydda den inre kretsen. Möjligheten till ett sådant skydd kommer att analyseras i detta 

kapitel. 

5.2 Den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen 

Den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen medför att avtal aldrig i frånvaro av lagstöd får 

aktiebolagsrättsliga verkningar. Det finns exempel på lagreglerade situationer där avtal 

medför aktiebolagsrättsliga verkningar. Att avtal vid sidan av lag kan medföra 

aktiebolagsrättsliga verkningar finns inget stöd i rättskällorna.126 

Mot bakgrund av denna princip görs således skillnad mellan aktieägaravtalets avtalsrättsliga 

verkningar och dess aktiebolagsrättsliga verkningar.127 Innebörden i den aktiebolagsrättsliga 

separationsprincipen berörs i ett prejudikat från Högsta domstolen, NJA 2011 s. 429. Två 

bolag, det nederländska Carmeuse S. A och belgiska SMA International B. V (SMA), ingick 

ett joint venture agreement (aktieägaravtal), och ägde vardera 50 procent av aktierna i det 

svenska aktiebolaget SMA Svenska Mineral AB. SMA och Carmeuse hade även ingått ett 

aktieägaravtal som reglerade parternas förhållande i egenskap av aktieägare i Svenska 

Mineral. I avtalet artikel 15.2 fastslogs att SMA vid oenighet skulle ha rätt att lösa in alla 

aktier förutom en av Carmeuses aktier. Senare fastställdes det i en skiljedom att SMA, med 

                                                
125 Prop 2004/05:85 s. 251.  
126 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011) s. 278.  
127 Ibid, s. 32.  
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stöd av artikel 15.2 i avtalet, hade rätt att inlösa samtliga aktier tillhörande Carmeuse utom en. 

Detta skedde i enlighet med skiljedomen och innebar att Carmeuse enbart ägde en aktie i 

Svenska Mineral. En kort tid senare meddelades ytterligare en skiljedom mellan parterna, där 

Carmuese yrkade vid tingsrätten att denna skulle fastställa att SMA inte hade rätt att lösa in 

aktien enligt 22 kap. 1 § ABL eftersom SMA i aktieägaravtalet hade avtal bort en sådan rätt. 

SMA bestred yrkandet att de i aktieägaravtalet hade frånsagt sig rätten att påkalla 

inlösenförfarande enligt 22 kap. ABL.128  

Tingsrätten beslutade att ta upp målet till prövning i en mellandom. Frågan i mellandomen var 

om SMA hade rätt att lösa in den återstående aktien enligt 22 kap. 1 § ABL trots att SMA 

hade avstått från en sådan rätt i ett avtal.129 Tingsrätten och hovrätten ansåg att SMA hade rätt 

att lösa in den omtvistade aktien.  

 

Högsta domstolen framhöll att rätten till tvångsinlösen inte kan begränsas i bolagsordningen, 

eftersom bestämmelsen i 22 kap. 1 § ABL är av obligatorisk natur. HD menade dock att 

behovet av minoritetsskydd skulle minskas och detta skulle vara dåligt för näringslivet om det 

vore möjligt att i ett aktieägaravtal på förhand inskränka den rätt till tvångsinlösen som lagen 

ger.130  

 

Målet handlade dock inte om bolagsordningens begränsningar utan den centrala frågan i 

domen handlade om vad det innebär när aktieägaravtal är utan aktiebolagsrättsliga verkningar. 

Enligt HD är syftet med aktieägaravtal att fastslå aktieägarnas förhållande till varandra och till 

bolaget. I detta mål resonerade HD att aktieägaravtal anses som i huvudregel anses endast 

binda parterna och sakna verkan i förhållande till aktiebolaget. HD fastslog att den 

aktiebolagsrättsliga separationsprincipen medför att avtal mellan aktieägare aldrig utan 

lagstöd kan få aktiebolagsrättsliga verkningar. 

 

HD:s tolkning var således att det som regleras i aktiebolagslagen är av aktiebolagsrättslig 

natur. Däremot finns det ett flertal olika regler i aktiebolagslagen som är uppställda enbart i 

aktieägarnas intresse. En princip i svensk aktiebolagsrätt är att det går att avvika från dessa 

regler, under förutsättning att alla aktieägare går med på det.131 Aktieägarna kan således 

                                                
128 NJA 2011 s. 429, p. 1.  
129 NJA 2011 s. 429, p. 6. 
130 NJA 2011 s. 429, p. 11-12 
131 NJA 2011 s. 429, p. 12. 



 32 

reglera frågor i bolagsordningen. Men HD menade att det är lagstiftarens avsikt att låta ABL:s 

bestämmelser avgöra ifall avtal som berör frågor som regleras i aktiebolagslagen kan få 

aktiebolagsrättslig verkan. Slutsatsen blir att ett aktieägaravtal på förhand inte kan inskränka 

aktiebolagsrättens bestämmelser om tvångsinlösen i 22 kap ABL.132  

 

Enligt Danelius och Ericsson133 visar detta att det ”har rått betydande oklarhet kring vad det 

innebär att ett avtal har eller inte har aktiebolagsrättslig verkan”.134 Aktiebolagsrätten består 

av fakultativa och obligatoriska bestämmelser.135 Oavsett om bestämmelsen är fakultativ eller 

inte är det som tidigare nämnts möjligt för aktieägare att skapa aktieägaravtal och på så sätt 

reglera annat än vad som står i ABL. Danelius och Ericson menar att HD drog slutsatsen att 

lagstiftaren menar att de regler som regleras i ABL är av aktiebolagsrättslig natur. Detta 

innebär att rätten till tvångsinlösen således blir en aktiebolagsrättslig rättighet och inskränker 

aktieägaravtalets möjlighet till bolagsrättslig verkan. 

 

I ljuset av detta skapas en del huvudbry. Konsensus råder dock om att aktieägaravtalet binder 

parterna men saknar bolagsrättslig verkan, vilket är vad separationsprincipen innebär. 

Danelius och Ericson skriver att detta utfall i den svenska rättsordningen skiljer sig från 

många utländska rättsordningar men tillägger också, med hänvisning till bland annat 

Lindskog, att det i vissa fall kan vara motiverat att ett aktieägaravtal kan få en bolagsrättslig 

verkan.136 

 

Enligt Danelius och Ericsons tillämpade HD separationsprincipen, men författarna menar att 

innebörden av separationsprincipen trots det inte blivit klar och att HD  

tydligare skulle ha definierat principens innebörd. Författarna menar att HD angrep frågan 

utifrån om den reglering som aktieägaravtalet har bäring på är aktiebolagsrättslig till sin natur, 

till skillnad från förarbeten och doktrin där det framgår att aktieägaravtalet saknar 

aktiebolagsrättslig verkan i den meningen att det inte har någon verkan i förhållande till 

bolaget eller bolagets organ.137 

                                                
132 NJA 2011 s. 429, p. 12.  
133 som även var kärandens ombud i målet och författarna till artikeln ”Tvånglösen av aktier och aktieägaravtal”  
134 Danelius & Ericson, Tvångsinlösen av aktier och aktieägaravtal (2011), s. 6. 
135 Danelius, och Ericsson skriver dispositiva och indispositiva bestämmelser finns aktiebolagsrätten. Arvidsson 
använder obligatoriska och fakultativa bestämmelser. Arvidsson använder i stället dispositiva och i indispositiva 
för avtalsrätten.  
136 Danelius & Ericson, Tvångsinlösen av aktier och aktieägaravtal (2011), s. 859. 
137 Ibid, s. 865. 
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Författarna menar att HD:s uppdelning av begreppen ”aktiebolagsrättsliga verkningar” och 

”avtalsrättsliga verkningar” inte utgör ett relevant motsatspar vid avgränsningen av ett 

aktieägaravtals rättsverkningar. HD gör inte något utförligt resonemang kring uppdelningen  

varför 22 kap. 1 § ABL är obligatoriskt och inte kan åsidosättas i bolagsordningen och således 

inte kan åsidosättas med aktieägaravtal, vilket Danelius och Ericson dock menar att HD borde 

ha gjort.138 Danelius och Ericson anser dock att HD:s uttalande om vad som är av 

aktiebolagsrättslig natur var tydlig och att det således är lagstiftarens avsikt att låta 

bestämmelserna i ABL avgör ifall ett aktieägaravtal kan få aktiebolagsrättslig verkan eller 

inte.139 Däremot, menar Danelius och Ericson, att det ur ett materiellt perspektiv kan 

ifrågasättas om separationsprincipens användning ska vara beroende av i vilken författning 

lagstiftaren valt att placera en viss bestämmelse. 

 

Enligt Arvidsson saknar den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen all omedelbar relevans 

för överlåtelsebindningar (i samband med den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen). 

Arvidsson menar att överlåtelserättigheten berör obligationsrätten och således är 

obligationsrättslig till sin karaktär. Frågan lyder ifall överlåtelsebegränsningar kan binda 

bolaget, vilket syftar på ifall förvärv genom överlåtelse som har gått emot den avtalade 

överlåtelsebegränsningen aldrig kan ta bort rätten att bli införd som aktieägare i aktieboken.140 

Vad Arvidsson menar är att obligationsrättsligt upprättande överlåtelsebindningar strider mot 

ordalydelsen i 4 kap. 7 § ABL.141 Det finns mycket som tyder på att avtalsfriheten sträcker sig 

långt, även så långt att det är möjligt att begränsa sin egen avtalsfrihet. Arvidsson framhåller, 

med hänvisning till det ovan nämnda Mineralmålet (NJA 2011 s. 429), att rättigheterna och 

skyldigheterna föreligger mellan aktieägarna, och alltså är av obligationsrättslig karaktär142 

 

 

Arvidsson anför att det inte går att åsidosätta rätten till tvångsinlösen i bolagsordningen vilket 

innebär inte att aktieägare frivilligt kan avstå denna rätt i förhållande till motparterna i avtalet, 

en syn som delas av Danelius och Ericson. Dessa bindningar kan inte strida mot några 

                                                
138 Ibid, s. 867. 
139 NJA 2011 s. 429, p.12.  
140 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011), s. 303. 
141 Ibid, s. 304. 
142 Ibid, s. 304. 
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aktieägarskyddsregler, men är de att anse som oskäliga kan jämkning ske enligt 36 § 

avtalslagen.143  

 

Arvidsson delar inte Danelius och Ericsons syn gällande innebörden i den aktiebolagsrättsliga 

separationsprincipen. I sin artikel som berör HD:s dom i Mineralmålet menar Arvidsson att 

HD genom NJA 2011 s. 429 har utvidgat principens tillämpningsomfång.144 Han anser att 

denna tolkning skulle kunna få långtgående konsekvenser för en obegränsad mängd 

rättsfrågor. Enligt Arvidsson betyder aktiebolagsrättsliga verkningar till uteslutande 

verkningar inom ramen för aktiebolagets inre rättsförhållanden. I linje med denna teori anser 

Arvidsson att den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen avgränsas av de inre 

rättsförhållandena, vilka består i beslut och åtgärder inom aktiebolaget, och den 

aktiebolagsrättsliga separationsprincipen medför att avtal aldrig utan lagstöd får 

aktiebolagsrättsliga verkningar. Arvidsson menar därför att principen överhuvudtaget inte är 

tillämplig i målet eftersom det berörde direkta rättsförhållanden mellan aktieägare.145 

 

5.3 Avtalade bestämmelser om överlåtelser som står i strid med 
bolagsordningsbestämmelser  

Frågan är vad som sker när aktieägaravtalet kolliderar med överlåtelsebegränsningar i 

bolagsordningen. Kanske skulle det exempelvis vara möjligt att undvika konflikt genom att 

villkora överlåtelsebindningarna av förekommande överlåtelsebegränsningar i 

bolagsordningen, eller genom att avgränsa bolagsordningens begränsningsförbehåll på ett 

sådant sätt att de inte berör föremål för avtalets överlåtelsebegränsningar.146 Arvidsson 

instämmer med Sjöman, som anför att det i en situation där alla lösningsberättigade har 

avtalat att avstå sin lösningsrätt inte finns någon lösningsrätt att förverkliga.147 Arvidsson 

poängterar dock att förvärvaren själv måste vara avtalspart. Här uppkommer kollisioner inom 

ramen för relationer mellan samma rättssubjekt. Detta då parten i egenskap av förvärvare har 

en skyldighet enligt hembudsförbehållet att överlåta aktierna till de andra aktieägarna, men 

förvärvaren har som avtalspart en rätt mot de andra aktieägarna att inte överlåta aktien enligt 

hembudsförbehållet.148 

                                                
143 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011), s. 302–303. 
144 Arvidsson, Juridisk Tidskrift (2011/12), s. 58. 
145 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011), s. 54 ff. 
146 Ibid, s. 307.  
147 Lösningsberättigade betyder de som ska bli erbjudna att ta över aktien när det finns en hembudsklausul.  
148 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011), s. 310. 
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Således innebär avtalet att rätten till inlösen blivit eliminerad.149 Arvidsson skriver att detta 

inte är ett undantag av den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen, eftersom rätten till 

inlösen är obligationsrättslig.150 Däremot är samtyckesförbehåll annorlunda, eftersom ett 

sådant binder bolaget. Det är bolaget som är berättigad part och inte aktieägarna, och det råder 

starka restriktioner för bolaget att åta sig obligationsrättsliga skyldigheter avseende framtida 

beslut.151 När det gäller samtycke är det visserligen möjligt att aktieägarna kan avstå från 

rättigheterna, eftersom de kan åta sig skyldigheten att rösta för ett samtycke då 

samtyckesförbehållet utpekar bolagstämman som det beslutande organet. De kan alla 

samtycka till att betrakta något som en stämma. De kan koppla sina röster avseende ett 

stämmobeslut om samtycke. På så vis kan aktieägarna i detta avseende åstadkomma en smidig 

reglering.152 

 

Förköpsförbehåll liknar hembudsförbehåll i det hänseendet att förköpsrätten (respektive 

lösningsrätten) ofta tillkommer aktieägarna. Det är även viktigt att förstå att 

bolagsordningsbestämmelser inte kan villkoras av avtalade rättigheter och skyldigheter.153 

När det gäller exempelvis förköpsförbehåll så som i bolagsordningen kan dock alla 

förköpsberättigade genom avtal avstå från sina förköpsrättigheter. Enligt Arvidsson kan en 

överlåtelse där det finns ett aktieägaravtal som faller utanför förköpsförbehållet inte vara 

ogiltig, trots att någon anmälan inte har skett i enlighet med 4 kap. 20 § ABL. Till följd av 

detta har förvärvaren rätt att bli införd i aktieboken.154 

 

Ramberg ser en nackdel med att införa överlåtelsebegränsningar i aktieägaravtalet i stället för 

bolagsordningen, eftersom hon menar att en sådan begränsning inte får effekt i förhållande till 

en förvärvare. Bolaget är därför skyldigt att införa den nya förvärvaren i aktieboken trots att 

det finns ett avtal som är avsett att hindra detta.155 Hembudsklausuler i aktieägaravtal är inte 

lämpliga eftersom de inte berör förvärvare av aktier som inte är part i aktieägaravtalet. 

Parterna i aktieägaravtalet kan försöka säkerställa att den nya förvärvaren hembjuder aktierna 

                                                
149 Ibid, s. 310.  
150 Ibid, s. 310. 
151 Ibid, s. 312.  
152 Ibid, s. 312. 
153 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011), s. 307.  
154 Ibid, s. 313. 
155 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 96.  
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till övriga aktieägaravtalsparter, men om detta inte inträffar kan aktieägareavtalsparterna i 

regel inte rikta fordran mot den nya förvärvaren utan endast mot sin avtalspart.156   

 

Det är viktigt att det klargörs vilka typer av övergångar som omfattas, och enligt Ramberg har 

inte förköpsklausuler i aktieägaravtalet någon bolagsrättslig effekt. Bolaget måste alltså införa 

en ny förvärvare i aktieboken även ifall det strider mot aktieägaravtalet, och parterna är 

hänvisade till att göra gällande anspråk mot sin avtalspart och kan inte rikta anspråk mot 

förvärvaren. Samtliga aktieägare kan komma överens om att i ett aktieägaravtal avvika från en 

förköpsbestämmelse som framkommer i målbolagets bolagsordning, vilket innebär att de är 

förhindrade att i förhållande till förvärvare göra gällande förköpsklausulen i bolagsordningen.  

Ramberg menar att förvärvet inte skulle bli ogiltigt om en part som förvisso har rätt att utöva 

förköp i bolagsordningen, men som genom aktieägaravtal har frånsagt sig den rätten, väljer att 

utöva förköp.157 

 

Arvidsson och Sjöman ser annorlunda på saken. Det finns många anledningar till att skapa 

aktieägaravtal och överlåtelsebegränsningar eftersom bolagsordningen har sina 

begränsningar.158 Avstår alla förköpsberättigade genom avtal sina förköpsrättigheter bör detta 

enligt Arvidsson inte vara ogiltigt. Förvärvaren har därför rätt att bli införd i aktieboken.159 

Arvidsson, som instämmer med Sjöman, menar att i en situation där alla lösningsberättigade 

har avtalat om att avstå sin lösningsrätt finns inte någon lösningsrätt att förverkliga.  

5.4 Avtalade överlåtelsebegränsningars inverkan på giltigheten av tredje mans förvärv 

Vissa rättigheter kan åtnjuta sakrättsligt skydd gentemot tredje man, exempelvis äganderätten 

och panträtten, vilka medför separationsrätt i konkurs.160 En obligatorisk rättighet är enligt 

Sjöman ”ett på avtal grundat anspråk på fullgörelse av en viss positiv eller negativ 

förpliktelse, som inte åtnjuter sakrättsligt skydd och således endast har rättsverkningar 

avtalsparterna emellan.”161 Detta innebär att ett aktieägaravtal som innehåller en bestämmelse  

där en part under vissa givna förutsättningar har rätt att förvärva en annan parts aktier, är en 

ren obligatorisk rättighet. Vilket innebär att den första partens rätt att ta över den andra 

                                                
156 Ibid, s. 97. 
157 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 97. 
158 Se avsnitt. 4.3. 
159 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011), s. 313. 
160 Stattin m.fl., Aktieägaravtal - ett symposium (2018), s. 65.  
161 Ibid, s. 65.  
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partens aktier är endast obligatorisk fordran och den andra parten får inte överlåta sina aktier 

endast om den första parten då låter bli förvärva den andra partens aktier. Den andra partens 

förpliktelser utgör enligt Sjöman en betingelse, en på avtal vilande belastning som är 

förankrad till den partens aktier.162 Dessa rättigheter medför dock inte i sig sakrättsliga 

verkningar; avtalets rättsverkningar är begränsade till parterna.163 Däremot anses rent 

obligatoriska rättigheter under vissa omständigheter kunna medföra begränsade följder 

gentemot tredje man. Detta kan även ske vid övergång genom bodelning, arvskifte, panträtt 

eller nyttjanderätt.164 Frågan om sakrättsligt skydd kan uppnås har tagits upp i flera mål, ett 

viktigt mål i detta avseende är rättsfallet NJA 2015 s. 1040, där frågan ifall sakrättsligt skydd 

mot ett avtalsöverlåtelseförbud skulle kunna uppnås behandlades.  

 

Omständigheterna i målet var följande. En fastighetsägare ägde ett enfamiljshus där det fanns 

ett överlåtelseavtal med var och en av de ursprungliga markägarna, alltså förstahandsköparna, 

från år 1999. För entreprenaderna gällde standardavtalet ABS 95. Den sista slutbesiktningen 

skedde år 2003, och efter detta hade vissa av fastigheterna överlåtits till nya 

andrahandsköpare. Sent omsider visade det sig att väggarna var felbyggda och de nya 

fastighetsägarna framställde yrkanden om att Myresjöhus (vilket var det aktiebolag som 

byggde husen) skulle förpliktas att byta ut väggarna eller betala ut ersättning för dem. 

 

Det fanns ett förbud mot partsbyte i entreprenadavtalen vilket innebar att avtalsparten i 

enlighet med avtalet förbjöds att överlåta sina rättigheter till andrahandsköparna. HD prövade 

frågan om överlåtelseförbudet i förvärv var giltigt eller inte för andrahandsköparna. HD 

fastslog att en avtalad överlåtelsebegränsning inte torde vara gällande mot en utomstående 

förvärvare, oavsett om denne kände till avtalsvillkoret vid sitt förvärv eller inte. 

Uppfattningen stöds av att Myresjöhus inte kunde anses ha något befogat intresse av att infria 

sina åtaganden enligt entreprenadavtalen endast till förstahandsköpare. Detta hade inneburit 

att de hade tvingat kvar förstahandsköpare i ett avtalsförhållande med entreprenören även 

sedan de flyttat ifrån husen och hade därför medfört onödiga svårigheter för konsumenten att 

utkräva felansvar av entreprenörer.165 

 

                                                
162 Stattin m.fl., Aktieägaravtal –ett symposium (2018), s. 65. 
163 Ibid, s. 65.  
164 Sattin m.fl., Aktieägaravtal – ett symposium (2018), s. 185. 
165 NJA 2015 s. 1040, s. 4.  
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HD anförde vidare att om överlåtelsebegränsningen skulle ges verkan mot en förvärvare 

skulle detta begränsa den fria omsättningen. Gäldenären är skyddad genom möjligheten att 

gentemot en ny rättighetsinnehavare framföra samma rättsliga invändningar som gäldenären 

kunde framföra gentemot den ursprungliga innehavaren, vilket följer av 27 och 28 §§ lagen 

(1936:81) om skuldebrev.166 

 

I NJA 2016 s. 51 uppstod frågan om ett avtal som överfördes till tredje man var en giltig 

överlåtelse. Omständigheterna i målet var följande. Stories on ICE AB och Saltkråkan AB 

ingick i ett licensavtal som gav Stories on ICE AB rätt att sätta upp en isföreställning om 

Pippi Långstrump. I avtalet fanns ett överlåtelseförbud av innebörd att ”part äger inte rätt att 

överlåta Licensavtalet till annan utan den andra partens skriftliga samtycke”.167 Tvisten skulle 

avgöras i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Efter ett antal föreställningar 

under våren 2011 uppkom en oenighet mellan parterna om utformningen. Saltkråkan AB 

krävde vissa ändringar och Stories on ICE AB hade inte betalat royalty. Efter att målet 

behandlats i Svea hovrätt åberopade SOI Intressenter i Sverige AB att bolaget hade förvärvat 

skadeståndsanspråket av konkursboet och därmed även rätten att klandra skiljedomen. 

Saltkråkan AB bestred yrkandet om upphävande av skiljedomen. Bolaget gjorde gällande i 

första hand att konkursboets överlåtelse till SOI Intressenter i Sverige AB var ogiltig på grund 

av överlåtelseförbudet i licensavtalet.168 

 

Frågan i målet var om överlåtelsebudet hade sakrättslig effekt mot förvärvaren. En allmän 

regel är att fordringar kan överlåtas. Borgenärsbyte får som huvudregel ske utan gäldenärens 

medgivande. Detta gäller även om fordran har sin grund i ett ömsesidigt förpliktande avtal.169 

HD skrev att undantag från den generella principen om fri överlåtbarhet kan göras genom 

avtal om överlåtelseförbud. Ett sådant förbud gäller som utgångspunkt mellan parterna till 

avtalet. Att ett överlåtelseförbud kan verka mellan parterna innebär inte automatiskt att det 

också kan åberopas gentemot tredje man som i strid med förbudet förvärvat egendom, fordran 

eller annan rättighet. Verkan av ett avtalat överlåtelseförbud eller andra förbud mot viss typ 

av nyttjande av egendom, så kallade betingelser, är inte reglerad i svensk rätt.170 I äldre praxis 

har HD ansetts att den senare typen av förbud inte inskränker en ny ägares rätt att fritt nyttja 

                                                
166 NJA 2015 s. 1040, s. 4–10. 
167 NJA 2015 s. 1040, s. 4. 
168 NJA 2016 s. 51, 7. 
169 NJA 2016 s. 51, 7. 
170 NJA 2016 s. 51, 7. 
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den överlåtna egendomen, även om detta gäller ond tro. HD kom fram till att 

överlåtelseförbudet således inte hindrade SOI Intressenter i Sverige AB från att göra gällande 

den rätt till skadestånd som förvärvats från Stories on ICE AB konkursbo.171 

 

HD:s dom i målet NJA 2017 s. 289 fick en liknande utgång. I målet hade fyra syskon fått en 

fastighet i gåva och enligt gåvobrevet skulle reglerna om samäganderätt inte fick göras 

gällande, vilket syskonen accepterade när de tog emot gåvan. Några år senare sålde syskonen 

sina andelar till A men ett av syskonen, I.W, vägrade sälja sin del. Enligt 6 § lagen (1904:48 

s.1) om samäganderätt får som huvudregel varje delägare ansöka om att en samägd fastighet 

för gemensam räkning ska bjudas ut till försäljning på offentlig aktion.172 Detta innebär att en 

försäljning enligt nämnda paragraf leder till att samäganderätten upphör. Denna rätt motiveras 

av möjligheten att lösa situationer där delägare inte kan komma överens om förvaltningen av 

egendom och samtidigt skydda varje delägares rätt. En delägare behöver inte heller ange 

några skäl för detta. A sökte i enlighet med nämnda lagrum om försäljning av hela fastigheten 

på offentlig auktion. I.W invände med hänvisning till gåvobrevet, att denna lag inte var 

tillämplig. Frågan var om A var bunden av villkoret. 

 

Frågan hovrätten ställde var huruvida ett sådant villkor var bindande för en i förhållande till 

gåvotagarna utomstående delägare som mot vederlag anskaffat andelar i egendomen från de 

ursprungliga gåvotagarna.173 Hovrätten menade att det skulle gå för långt att regelmässigt ge 

ett villkor vid gåva giltighet även mot utomstående förvärvare. Att ge villkor av detta slag mot 

en utomstående delägare som har förvärvat andelar i egendomen mot vederlag, skulle 

dessutom vara till men för omsättningsintresset och på längre sikt kunna innebära orimliga 

konsekvenser för ägandet av egendomen.174 

 

HD ansåg att ett villkor om begränsning gällande användningen av egendomen är principiellt 

sett bara är av obligationsrättslig och villkoret binder bara parterna men är inte utan vidare 

bindande mot den som anskaffar egendomen eller annars tar ställning som tredje man. Om 

tredje man har lovat att följa detta kan dock denne vara bunden av villkoret.  

                                                
171 NJA 2016 s. 51, 10.  
172 NJA 2017 s. 289, s. 8.  
173 NJA 2017 s. 289, s. 4.  
174 NJA 2017 s. 289, s. 4. 
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När det gäller gåvovillkor har även det sakrättslig verkan inte bara mot borgenärerna utan 

även mot den som köper egendomen av mottagaren.175 HD anförde att en ordning där 

villkoret utan vidare följer med egendomen vid försäljning skulle hämma den fria 

omsättningen. Ett sådant villkor ansågs därför inte binda tredje man. 

 

Enligt Sjöman är det inte möjligt att skapa nya sakrätter genom avtal som ger en avtalspart en 

viss rättighet som inte enligt lag eller rättspraxis erkänns som sakrättsligt skyddad.176 Således 

är avtalets verkningar begränsade till förhållande mellan avtalsparterna och har traditionellt 

inte ansetts kunna göras gällande mot en förvärvare även om denne känt till begränsningen. 

Dock har universalsuccessioner ansetts kunna vara bundna eller bindas vid dylika 

begränsningar. Det finns dock rättsfall som talar för att vissa avtalade belastningar under vissa 

omständigheter kan ges skydd mot ondtroende förvärvare.177  

 

De rättsfall som tydligt belyser att  avtalade belastningar kan ge skydd mot ondtroende 

förvärvare är följande: NJA 1924 s. 329, NJA 1940 s. 297 och NJA 1993 s. 188. Dessa 

rättsfall åskådliggör på att det skulle kunna finnas en generell princip tillämplig på sådana fall 

då tredje mansagerande framstår som obehörigt med följd att de avtalade belastningar kan 

åtnjuta ett begränsat sakrättsligt skydd.178 

 

Frågan i NJA 1924 s. 329 var om en utfästelse kunde göras gällande mot en tredje man som 

förvärvade en bil med vetskap om att bilen hade blivit pantförskriven. Bilen blev aldrig 

överlämnad till panthavaren, trots att pantutfästelsen var bindande mellan pantsättaren och 

panthavaren. Pantsättaren sålde bilen till en tredje man, som ostridigt haft kännedom om 

pantutfästelsen. HD ansåg att det åvilade förvärvaren en förpliktelse att hålla bilen 

panthavaren till handa pant för pantsättarens skuld.179 I NJA 1940 s. 297 kände köparen inte 

till pantföreskriften och därför ansågs den inte ha verkan mot köparen.180   

 

I NJA 1993 s. 188 (Gillette) hade aktiebolaget P gått in i ett avtal förpliktat mot G att inte 

bedriva säljverksamhet. Därefter hade P:s systerbolag M börjat bedriva den förbjudna 

                                                
175 NJA 2017 s. 289, s. 9. 
176 Sjöman hembud, förköp och samtycke, s 62. Se även SvJT 2015 s. 826, Avtalade aktieöverlåtelse 
restriktioners verkan gentemot ondtroende aktieförvärvare. 
177 Stattin m.fl., Aktieägaravtal -ett symposium (2018), s. 64. 
178 Ibid, s. 64.  
179 Stattin m.fl., Aktieägaravtal -ett symposium (2018), s 64. 
180 Ibid, s. 73. 



 41 

försäljningen samt anställt säljare som var tidigare anställda i P. HD menade vad som 

förekom i målet fick anses ge vid handen att P och systerbolaget M var samma ägare och med 

samma företagsledning, och att P och M samverkat i syfte att kringgå konkurrensförbudet, 

vilket enligt HD medförde att G hade rätt att göra gällande konkurrensförbudet gentemot M 

på samma sätt som tidigare gentemot P. 

 

Sjöman skriver mot bakgrund av den ovannämnda domen att de aktieägare som känner till 

ifall det finns aktieägaravtal som är bundna till aktierna är skyldiga att respektera 

aktieägaravtalet.181 Huruvida dessa rättsfall ger uttryck för en allmän princip, där exempelvis 

ond tro kan ge ett sakrättsligt skydd, kan enligt Sjöman diskuteras. Dessa rättsfall visar dock 

att visst sakrättsligt skydd mot just ondtroende förvärvare kan finnas.182 

 

Gällande målen NJA 1924 s. 329 och NJA 1993 s. 188 rör det sig om en avtalad förpliktelse, 

och en däremot svarande rättighet, som är oförenlig med en försäljning av egendom till tredje 

man utan förbehåll för belastning. Att egendomen i det första fallet är aktier och i det andra 

fallet en bil gör ingen skillnad, menar Sjöman.183 I dessa rättsfall har HD således funnit att 

obligatoriska rättigheter ibland ska ges verkan gentemot en förvärvare med vetskap om 

belastningen. Utrymmet för att anse att ett sådant aktieöverlåtelseavtal mellan säljaren och 

förvärvaren under vissa omständigheter kan innebära ett för köparen förpliktande och 

inlösaren berättigande löfte att respektera avtalet är mycket begränsat, men inte obefintligt.184 

Således finns det en tendens att ge en sådan belastning verkan mot en tredje man som har 

förvärvat den av rättigheten belastade aktien med vetskap om rättigheten. Däremot menar 

Sjöman är rättsläget inte helt klart. Det ska dessutom mycket till för åsidosätta 

omsättningsintresset till förmån för skyddet för aktieöverlåtelseavtalet.185  

5.5 Förvärvares ställning i samband med familjerättsliga fång 

När en gift person ingår ett aktieägaravtal med en annan än sin make finns det risk för 

intressekonflikter genom de dubbla lojaliteter som gäller gentemot å ena sidan den 

aktieägaren är gift med, å andra sidan den han och hon har ett aktieägaravtal med.186 Det finns 

                                                
181 Sjöman, Svensk Juristtidning (2015), s. 828–829. 
182 Ibid, s. 829.  
183 Ibid, s. 833–834. 
184 Ibid, s. 833–834. 
185 Ibid, s. 834.  
186 Sattin m.fl., Aktieägaravtal -ett symposium (2018), s. 187.  
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möjlighet att förbättra oddsen att behålla sina aktier, vilket är att under och innan äktenskap 

ingå äktenskapsförord med sin make eller maka om att egendom ska hållas utanför bodelning.  

 

Mot bakgrund av det anförda kan en liknelse göras med HD:s dom i mål NJA 2017 s. 289, där 

HD menade att om tredje man lovat att följa avtalet, kan denne vara bunden av villkoret. För 

att säkra sitt avtal måste man således sluta ett avtal med tredje man för att skapa en form av 

sakrättsligt skydd. Således kan makarna ingå äktenskapsförord med varandra innan och under 

äktenskapet om att egendom ska hållas utanför bodelning.  

Dessutom kan egendom vara enskild till följd av villkor som uppställs av tredje man i 

samband med gåva, arv eller testamente som är ställd till en make enligt 7 kap. 2 § 

äktenskapsbalken. När det gäller gåva ska det handla om en benefik transaktion till förmån för 

en make från någon annan för att det ska få skydd som enskild egendom.187 Aktier som en 

make äger i ett bolag vid tidpunkten för äktenskapsförordets ingående kan göras till ägarens 

enskilda egendom samt kan även ta sikte på aktier som kommer att förvärvas senare, för att 

senare förvärvade aktier också ska bli enskild egendom krävs ett nytt äktenskapsförord. Andra 

avtal än äktenskapsförord avseende bodelning är ogiltiga.188 

 

Ett villkor som förekommer i aktieägaravtal är att aktierna ska utgöra aktieägarens enskilda 

egendom, men ett sådant avtal har inte någon effekt på bodelning mellan makarna.189 Således 

kan inte aktieägarna genom avtal sinsemellan avgöra aktiernas karaktär av giftorättsgods eller 

enskild egendom i en aktieägarens äktenskap. Det är endast aktieägaren och dennes make som 

tillsammans kan reglera den frågan vilket framkommer i lagen att det bara är makarna genom 

äktenskapsförord som kan bestämma vad som ska vara hans eller hennes enskilda 

egendom.190  

 

En annan variant av villkor i aktieägaravtal är att var och en av aktieägarna förbinder sig att 

göra sina aktier till enskild egendom. Det kan hända att delägarare kommer överens om att 

vite ska utgå för det fall en delägare inte ombesörjer att aktierna blir enskild egendom i 

dennes äktenskap. Det är dock endast makarna som tillsammans kan komma överens om vad 

som ska utgöra giftorättsgods respektive enskild egendom i äktenskap dem emellan.191 Det 

                                                
187 Ibid, s. 187. 
188 Se 7 kap. 3 § och 10 kap. 1 § ÄktB. 
189 Se 7 kap. 3 § och 10 kap. 1 ÄktB. 
190 Se 7 kap. 3 §. ÄktB.  
191 Sattin m.fl., Aktieägaravtal -ett symposium (2018), s. 192.  
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ska även tilläggas att den omständigheten att aktier utgör makens enskilda egendom inte 

berövar den efterlevande maken dennes rätt att ärva aktier ifall aktieägaren dör.192 

 

När kollisioner mellan arvsrätten och avtalsrätten sker krävs en intresseavvägning mellan 

dessa rättsområden, vilket liknar situationen när det förekommer en konflikt mellan 

bestämmelser i ett aktieägaravtal och vad som följer av aktiebolagslagen, varvid sistnämnda 

anses ha företräde.193 Motsvarande måste även gälla när konflikten står mellan aktieägaravtal 

och arvsrättsliga lagbestämmelser, det vill säga att arvsrätten har företräde. 

 

Hur sådana avtal värderas och vilken räckvidd ett sådant avtal har kan vara svårt att avgöra. 

Brattström nämner att det i doktrin anses att aktieägaravtal i många fall kan orsaka att aktierna 

helt ska undantas från en bodelning med stöd av bestämmelser i 10 kap. 3 § äktenskapsbalken 

om egendom av särskilt slag.194 Brattström menar dock att om det föreligger en konflikt 

mellan familjerättsliga principer och aktieägaravtal får familjerätten företräde framför 

aktieägaravtalet, likt situationen med konflikten mellan aktiebolagslagen och aktieägaravtal, 

där aktiebolagslagen får förtur.195 

 

Oöverlåtbara rättigheter kan undantas från en bodelning om överlåtelseförbudet beror på ett 

av tredje man i gåvohandling eller i testamente tillskapat överlåtelseförbud. Om 

överlåtelseförbudet inte kan förklaras av några av nämnda skäl ska det ingå i bodelningen och 

kan inte bli enskild egendom eller erhålla tredjemansskydd.196 

 

Ett överlåtelsebeslut gjort av egen makes beslut, kan föranleda att tillgången eller delar av det 

värde som tillgången representerar för ägaren vid bodelning inte kan undantas.197 I samband 

med en bodelning är det nämligen inget skyddsvärt intresse. Således kan inte aktieägaravtal 

motsvara de krav som följer av 10 kap. 3 § ÄktB. Aktieägaravtal får inte automatiskt styra hur 

en makes aktier ska hanteras vid en bodelning.198 Parter kan inte genom avtal åsidosätta regler 

som skyddar tredje man, i detta fall aktieägarens makes giftorätt. 

 

                                                
192 Sattin m.fl., Aktieägaravtal -ett symposium (2018), s. 192.  
193 Stattin m.fl., Aktieägaravtal -ett symposium (2018), s. 202. 
194 Ibid, s. 202. 
195 Ibid, s. 202. 
196 Ibid, s. 202. 
197 Ibid, s. 203. 
198 Ibid, s. 203. 
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I följande stycken presenteras de rättsfall som berör hur makes aktier ska hanteras vid 

överlåtelsebegränsningar. 

 

I NJA 1993 s. 468 fanns ett köpekontrakt och köpebrev avseende fast egendom vilket innehöll 

ett förbud för köparen att sälja egendomen. Överlåtelseförbudet, som tillkommit i säljarens 

intresse, ansågs sakna verkan mot köparens borgenärer. Överlåtelseförbudet antecknades i 

fastighetsboken i samband med att köparen beviljades lagfart. Köparen sattes senare i 

konkurs, och av 4 kap. 3 § 3 st. jordabalken (1970: 994), framgick att en säljare med verkan 

mot tredje man kan inskränka köparens rätt att överlåta fastighet. Ett sådant hinder får också 

till följd mot att en fastighet utmäts och försäljs exekutivt, se 5 kap. 5 § UB.199 Konkursboet 

ansåg att det fanns anledning att ifrågasätta om ett överlåtelseförbud i ett oneröst avtal är 

giltigt mellan parterna. Konkursboet menade vidare att förbudet inte var gällande mot tredje 

man genom försäljning på grund av utmätning eller konkurs eftersom det skulle skada 

fastighetsomsättningen och kreditgivaren.200 Men HD menade på att konsekvenserna skulle 

bli orimliga för de panthavare som fått sina pantbrev före avtalet om överlåtelseförbud. I det 

ovannämnda målet kunde det inte bevisas att förbehållet verkligen tillkommit i överlåtarens 

intresse. 

 

Av detta följer att egendom som till följd av sin beskaffenhet enligt föreskriften vid gåva eller 

testamente inte får överlåtas eller utmätas under en konkurs. HD menade att överlåtelseförbud 

i köpeavtal eller andra typer av avtal som innebär ömsesidiga förpliktelser får gälla mot tredje 

man om de är i överlåtarens intresse och inte i förvärvarens intresse. Överlåtelseförbud som 

av överlåtare intagits i ett köpeavtal avseende lös egendom ansågs inte göra hinder mot 

utmätning av egendomen. Således fick inte köpeavtalet något sakrättsligt skydd.201   

 

I NJA 1998 s. 135 konstaterade HD att villkor om överlåtelseförbud vid gåva av fast egendom 

har rättsverkan mot tredje man, däremot gäller inte det för köpehandling avseende fast 

egendom (se det ovannämnda NJA 1993 s. 468). Mot bakgrund av detta ansåg HD att 

överlåtelse inte har så långtgående verkningar mot tredje man.202 

 

                                                
199 NJA 1993 s. 468, s. 1-3.    
200 NJA 1993 s. 468. s. 1-3.    
201 NJA 1993 s. 468, s. 3.  
202 NJA 1998 s. 135, 1–3.  
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Mot bakgrund av dessa rättsfall går det att konstatera att omsättningsintresset, i situationer 

som utmätning, respekteras i högre grad än tredjemansskyddet.   

5.6 Slutsats  

Danelius och Ericson menar att HD:s avgörande i Mineralmålet, NJA 2011 s. 429, skapar en 

tydlighet och förutsägbarhet gällande vad som är möjligt att definiera som aktiebolagsrättsligt 

genom uttalandet att det som regleras i ABL är av aktiebolagsrättslig natur. Däremot 

framhäver de ur ett materiellt perspektiv problematiken kring det synsätt som HD anlade i 

rättsfallet gällande den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen, eftersom detta kan leda till 

en mer återhållsam inställning till avvikelser från ABL i aktieägaravtal. 

 

Genom HD:s dom i Mineralmålet, menar Arvidsson att HD har utvidgat principens 

tillämpningsområde. Arvidsson syn på den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen 

begränsas av de inre rättsförhållanden och avtal aldrig kan utan lagstöd få aktiebolagsrättsliga 

verkningar. Alltså ska den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen vara tillämplig inom 

ramen av de inre rättsförhållandena.   

 

Frågan är vad som sker när aktieägaravtalet kolliderar med överlåtelsebegränsningar i 

bolagsordningen. Som Lindskog anför ska inte bolagsordningen tolkas mot bakgrund av vad 

som föreskrifts i aktieägaravtalet när en kollision sker mellan aktieägaravtalet och 

bolagsordningen, men det omvända är tänkbart.203 Lindskog förespråkar att bolagsordningen 

får företräde men att aktieägaravtalet fungerar som en finjustering av vad som följer av 

bolagsordningen. 

 

Det skulle även vara möjligt att undvika konflikt mellan bolagsordningen och aktieägaravtalet 

genom att villkora överlåtelsebindningarna av förekommande överlåtelsebegränsningar i 

bolagsordningen, eller genom att avgränsa bolagsordningens begränsningsförbehåll på ett 

sådant sätt att de inte berör föremål för avtalets överlåtelsebegränsningar. Alltså om bolaget 

justerar avtalen så överlåtelsebindningarna inte kommer in på bolagsordningens område.204 

 

                                                
203 Lindskog, Aktieägaravtal (2011), s. 281. 
204 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011), s. 313. 
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Enligt Ramberg har inte förköpsklausuler i aktieägaravtalet någon bolagsrättslig effekt.205 

Bolaget måste alltså införa en ny förvärvare i aktieboken även i fall det strider mot 

aktieägaravtalet, och parterna är hänvisade till att göra gällande anspråk mot sin avtalspart, 

och kan inte rikta anspråk mot förvärvaren. Aktieägarna kan i ett aktieägaravtal komma 

överens om att avvika från en förköpsbestämmelse som finns i målbolagets bolagsordning, 

vilket innebär att de är förhindrade att i förhållande till förvärvare göra gällande 

förköpsklausulen i bolagsordningen. Förvärvet blir inte ogiltigt om en part skulle gå emot 

aktieägaravtalet och istället gå efter bolagsordningen. Sjöman och Arvidsson håller inte helt 

med om detta resonemang. Sjöman menar exempelvis att i en situation där alla 

lösningsberättigade har avtalat om att avstå sin lösningsrätt finns inte någon lösningsrätt att 

realisera. Avstår alla förköpsberättigade genom avtal sina förköpsrättigheter bör detta enligt 

Arvidsson inte vara ogiltigt. Förvärvaren har därför rätt att bli införd i aktieboken.206 För 

skydd mot tredje man krävs ett avtal med en tredje man vilket går att utläsa i HD i NJA 2017 

s. 289. Som Sjöman konstaterat finns dock ett visst sakrättsligt skydd mot en ondtroende 

tredje man. 

 

När det gäller företräde mellan arvsrätten och avtalsrätten får arvsrätten förtur. Av vad som 

framgått ovan får inte ett sådant avtal mellan aktieägarna någon effekt på bodelning mellan 

makarna om de inte som i NJA 2017 s. 289 skapar ett tredjemansavtal, alltså ett avtal mellan 

maken och makarna. Aktieägarna kan inte genom avtal sinsemellan avgöra aktiernas karaktär 

av giftorättsgods eller enskild egendom i en aktieägarens äktenskap. Det är aktieägaren och 

hennes make som tillsammans kan reglera den frågan genom att ingå ett äktenskapsförord. 

 

De konfliktsituationer som kan uppkomma mellan å ena sidan aktieägarnas rätt att ingå avtal 

och å andra sidan familjerättsliga bestämmelser påminner om situationen som kan uppkomma 

när en fråga regleras i dels aktieägaravtal, och dels i aktiebolagslagen.  

 
 
 
 
 
 

                                                
205 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 96. 
206 Arvidsson, Aktieägaravtal (2011), s. 313. 
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6 Diskussion/Slutsats  
 

Uppsatsens syfte var att försöka redogöra för den komplexitet som uppstår mellan 

avtalsrättens frihet och aktiebolagsrättens mer strikta hållning, och vad som sker när dessa 

rättsområden korsas. HD:s dom i Mineralmålet visar på att tillämpningsomkretsen gällande 

den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen aldrig utan lagstöd kan få aktiebolagsrättsliga 

verkningar.  

 

Den uppfattning som Arvidsson har framfört, att avgränsa aktiebolagsrättsliga verkningar till 

att bara gälla aktiebolags inre rättsförhållanden, är något att mer tillämplig än att det ska gälla 

endast om den återfinns i ABL eller inte, annars begränsar detta avtalsfrihet avsevärt. 

 Men med tanke på att aktieägaravtal är något som upprättas ofta (vilket Lindskog antyder i 

fotnot 51 till kommenterar gällande Arvidssons avhandling) verkar det finnas ett behov av en 

ny bolagsform. Särskilt med beaktande av den ”bolagsrättsliga dubbeldäckaren”.207 Här syftar 

Lindskog på den aktiebolagsrättsliga och avtalsrättsliga samverkan, eller snarare på att de inte 

har någon samverkan. Enligt det obligationsrättsliga perspektivet binder avtalet parterna och 

inte bolaget. När överlåtelsebegränsningarna mellan bolagsordningen och aktieägaravtalet 

kolliderar får bolagsordningen förtur, men aktieägaravtalet har en viss effekt, men som det ser 

ut nu idag så är det inte tillräckligt och behovet för en ny bolagsform finns.  

 

Det finns alldeles för många möjligheter för en förvärvare att bli införd i aktieboken när hans 

eller hennes förvärv står i strid med en överlåtelsebegränsning i ett aktieägaravtal.  

Varför skulle inte avtal kunna få företräde? Speciellt när det finns så många olika privat 

företag med så många olika behov som dessutom är förankrade i den internationella 

plattformen. Omsättningsintresset bör skyddas om aktiebolag ska skapa vinst, men det kanske 

finns ännu större möjlighet att uppnå detta om aktieägaravtal emellanåt kunde få starkare 

rättsverkan. Skulle avtalet vara för oskäligt finns avtalslagen 36 §.  

 

Jag anser att det är ett ålderdomligt att aktieägaravtalet har ett sådant begränsat sakrättsligt 

skydd för tredje man. Vilket verkar sprunget från svensk rättstradition sätt att se på 

exempelvis godtrosförvärv, alltså den som har saken, och inte att avtalet, ”skyddas”. Med 

tanke på att aktieägaravtal är något som upprättas ofta kanske det är dags att skapa en ny sorts 

                                                
207 Lindskog, Aktieägaravtal (2011), s. 278. 
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bolagsform, där aktieägaravtalet kan ges starkare rättskraft. Ur ett avtalsfrihets- och 

egendomsskyddsperspektiv och för ett skydd för företag och dess överlevnad kan detta vara 

ett alternativ att närma sig, speciellt när aktieägaravtalen skapar sådant huvudbry.  
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NJA  1989 s. 696 

NJA  1991 s. 376  

NJA  1993 s. 468 

NJA  1998 s. 135 

NJA 2007 s. 455 

NJA 2011 s. 429 

NJA  2015 s. 1040  
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NJA 2016 s. 51 

NJA 2017 s. 289 

NJA 2017 s. 981 

 

Lagkommentar  

Persson, Ingemar, Skuldebrev 27 § kommentar 130 lagrum. 

 

Propositioner  

Prop. 2004/05:85 Aktiebolagslagen  


